
SUOMEN TEHOKKAIN KIERTOTALOUTTA EDISTÄVÄ EKOVOIMALAITOS

MISSIO, VISIO ja ARVOT



Meillä on Suuri Voima luoda kierrätyskelvottomasta 
jätteestä energiaa hyötykäyttöön.

Meillä on Suuri Vastuu ympäristöstä, toimimme aina lakien, 
asetuksien sekä hyvien

toimintatapojen mukaisesti.



MISSIO
Tuotamme ympäristö-
ystävällistä energiaa.



MISSIO
Näytämme hyvää esimerkkiä ja toteutamme yhteiskuntavastuuta 

aktiivisella otteella.

Kehitämme toimintaamme jatkuvan parantamisen periaatteella, 
tehokkuudesta tinkimättä.

Kiertotalous on toimintamme keskiössä, tuemme kierrätystä 
jätteen syntypaikkalajittelusta alkaen.



VISIO
Suomen tehokkain kiertotaloutta

edistävä ekovoimalaitos.



VISIO
Toimintatapamme ja teknologiamme ovat

kestäviä myös huomenna.

Jätteen energiahyödyntäminen on ympäristöystävällistä.

Tiettyjen jätejakeiden energiahyödyntämiselle etsitään
aktiivisesti vaihtoehtoisia kierrätystapoja.



ARVOMME

VASTUULLISUUS
YHTEISTYÖ
AVOIMUUS

KEHITTYMINEN



Riikinvoima toimii yhteiskuntavastuullisesti.
Ympäristövastuun merkitys tiedostetaan ja toimitaan

aina ympäristöä kunnioittaen. 

VASTUULLISUUS



Johtamisella, sitoutumisella ja henkilöstön ammattitaidolla taataan 
tasainen ja toimintavarma tuotanto.

Kaikki kantavat vastuun omasta työstään ja turvallisuudesta.
Työn sujuvoittamiseksi pyritään itseohjautuvuuteen,

ollen kuitenkin aina työkaverin saavutettavissa. 

VASTUULLISUUS



YLEISELLÄ TASOLLA VASTUULLISUUS 
TARKOITTAA MEILLE

• Ympäristöasiat ja kiertotalouden edistäminen ovat 
toiminnan keskiössä

• Turvallisuus on meille kunnia-asia

• Henkilöstön resursointi ja jaksaminen huomioidaan 
kaikessa päätöksenteossa

• Kaiken taustalla on hyvä hallintotapa, joka 
varmistaa vastuullisen toiminnan

YKSILÖTASOLLA VASTUULLISUUS TARKOITTAA 
MEILLE

• Työt ja tehtävät hoidetaan lakien ja asetusten mukaan, 
ympäristöä kunnioittaen.

• Tuotannon ja kunnossapidon toimintatavat ja järjestelmien 
käyttäminen on systemaattista

• Jokainen ymmärtää työnsä kustannusvaikutukset ja pyrkii 
kustannustehokkaaseen toimintaan

• Jokainen tekee työnsä turvallisesti

• Yhdessä sovittuja pelisääntöjä noudatetaan

• Työt hoidetaan asianmukaisesti ja jokainen
kantaa vastuun omasta työstään

• Jokainen sitoutuu osaltaan kehittämään
positiivista työyhteisöä



Riikinvoiman keskeisenä periaatteena on yhteistyö. Tämä kattaa niin 
asiakkaat, omistajat, henkilöstön

kuin muutkin sidosryhmät.

YHTEISTYÖ



Riikinvoima edistää yhteistyötä olemalla aktiivinen 
yhteiskunnallinen toimija, joka pyrkii etsimään kokonaisvaltaisesti 
parhaita ja kestäviä ratkaisuja. Ympäristöasioissa olemme rohkea 
suunnannäyttäjä, joka aktivoi yhteisöä ympäristöystävällisemmän

arjen edistämisessä.

YHTEISTYÖ



YLEISELLÄ TASOLLA YHTEISTYÖ TARKOITTAA 
MEILLE

• Ilmapiiri on avointa ja keskustelevaa

• Kiusaamisen suhteen on nollatoleranssi

• Kunnioitamme kaikkia yksilöinä ja suvaitsemme 
erilaisuutta

• Puhallamme yhteen hiileen yhteisen päämäärän 
eteen

YKSILÖTASOLLA YHTEISTYÖ TARKOITTAA MEILLE

• Jaamme työtä/kuormitusta tasapuolisesti

• Yhteistyö on saumatonta henkilöstön kesken

• Jokainen osallistuu oman ammattitaitonsa mukaisesti 

• Apua pyydetään ja apua tarjotaan

• Välitämme työkaverista

• Olemme oma-aloitteisia

• Työt tehdään niin, että siitä on seuraavan helppo jatkaa



Riikinvoimalla on yhteinen tarina, joka viestitään
johdonmukaisesti ja johon kaikki sitoutuvat.

AVOIMUUS



Tiedottaminen on oikea-aikaista, läpinäkyvää ja tehokasta.
Ajatuksia, tietoa ja kehitysideoita jaetaan

avoimesti ja positiivisessa hengessä.
Yhtiön pitkän aikavälin tavoite on selkeä ja
kaikilla tasoilla toimitaan sen mukaisesti.

AVOIMUUS



YLEISELLÄ TASOLLA AVOIMUUS TARKOITTAA 
MEILLE

• Tietoa jaetaan avoimesti kaikkiin suuntiin

• Yhteinen tarina viestitään johdonmukaisesti, 
kasvollisesti
ja inhimillisesti

• Asiat käydään läpi systemaattisesti
ja rakentavasti

• Raportointia kehitetään avoimemmaksi, 
selkeämmäksi ja kaikkia sidosryhmiä paremmin 
palvelevaksi

YKSILÖTASOLLA AVOIMUUS TARKOITTAA 
MEILLE

• Asioista puhutaan sellaisina niin kuin ne ovat

• Epäkohtiin puututaan välittömästi ja
ne korjataan systemaattisesti

• Osaamista ja hiljaista tietoa siirretään aktiivisesti

• Töistä raportoidaan systemaattisesti
ja riittävällä tarkkuudella



Riikinvoimalla keskiössä on kehittyminen.
Kaikilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen

oppimiseen. 

KEHITTYMINEN



Kehittymisen merkitys ja toimintaedellytyksen
varmistaminen ymmärretään kaikilla tasoilla.

Kaikilla on rohkeutta yrittää ja onnistua, mahdollisista epäonnistumisista 
opitaan.

KEHITTYMINEN



YLEISELLÄ TASOLLA KEHITTYMINEN 
TARKOITTAA MEILLE

• Resurssien jatkuvuus taataan

• Ei etsitä syyllistä, etsitään ratkaisuja

• Kehitysideat läpikäydään systemaattisesti

• Koulutusta tarjotaan aina tarpeen mukaan

• Tuotantoprosesseja ja toimintatapoja kehitetään 
jatkuvasti

YKSILÖTASOLLA KEHITTYMINEN TARKOITTAA 
MEILLE

• Kaikilla on vastuu kysyä ja ottaa selvää

• Virheistä opitaan

• Kaikkia kannustetaan omaehtoiseen 
kehittymiseen

• Rakentavaa palautetta annetaan aktiivisesti ja 
sitä otetaan vastaan toiminnan ja 
toimintatapojen kehittämiseksi




