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Kiilto Oy 

• Perustettu v. 1919  

• Kotipaikka Lempäälä 

• Asiakkaat 

• rakentaminen 

• teollisuus 

• Tuotteet 

• liimat 

• vedeneristeet 

• tasoitteet 

• laastit 

• parkettilakat 

• massat 

• valimotuotteet 
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Vastuullinen Kiilto 

''Sitoudumme kaikessa toiminnassamme kestävään kehitykseen sekä 

huolenpitoon sisäisen ja ulkoisen ympäristömme hyvinvoinnista.'' 
Sitoudumme kaikessa toiminnassamme k 

 

Tuoteturvallisuus 

Ympäristövastuu 

Sosiaalinen vastuu 

Taloudellinen vastuu 
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• Sairaalahygienia 

• Ammattisiivous 

• Keittiöhygienia 

• Pesula 

 

KiiltoClean: liiketoiminta-alueet 

• Alkutuotanto 

• Elintarviketeollisuus 

• Metalli- ja puunjalostusteollisuus 

• Kuluttajatuotteet 
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Suomalaisten suosikkivoide 

Suomalainen raikkaan pyykin  

edelläkävijä 

Markkinoiden kattavin herkän 

ihon tuotesarja 

 

Suomalainen Linna-shampoo 

pesee ilman kyyneleitä  

Miellyttävää ja vastuullista 

kodinpuhdistusta 

Kuluttajatuotteet 
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• Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä    

– henkilöstöstä, asiakkaista ja meitä 

ympäröivästä yhteiskunnasta 

• Olemme tuoneet ensimmäisenä markkinoille 

ammattikäyttöön tarkoitetut joutsenmerkityt 

tuotteet. Kiilto puhdistus- ja hoitoaineista jo yli 

40 % on joutsenmerkittyjä tuotteita. 

• Olemme tehneet pioneerityötä Allergia- ja 

Astmaliiton kanssa tuomalla terveydenhuollon 

osaamisemme kuluttajatuotteisiin herkän ihon 

Erisan-tuotesarjassa. Valikoimassamme on 

myös allergiamerkittyjä Kiilto Airi 

puhdistusaineita. 

 

• Toimintamme on sertifioitu ISO 9001 -

laatujärjestelmä-, ISO 14001 

ympäristöjärjestelmä- sekä OHSAS 

18001 työterveys- ja 

työturvallisuusjärjestelmä-standardin 

mukaisesti. 

• CE merkintä takaa luotettavat tuotteet 

lääkinnällisten laitteiden desinfektioon. 

• Olemme mukana kansainvälisessä 

Responsible Care – Vastuu Huomisesta 

-ohjelmassa (kemianteollisuuden 

omaehtoinen ympäristö-, terveys- ja 

turvallisuusohjelma) sekä A.I.S.E. 

Charter -ohjelmassa (Euroopan pesu- ja 

puhdistusaineteollisuuden kestävän 

kehityksen ohjelma) 

 

Vastuullista puhtautta 
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Kiilto Familyn  

henkilöstöstrateginen päämäärä 

Motivoitunut 
henkilöstö 

Tuloksekas 
henkilöstö 

Osaava 
henkilöstö 
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Kansainväliset rekrytoinnit 

Rekrytointien toimintaympäristö 

• Suomi, Ruotsi, Puola, Venäjä + CIS-maat, Baltia 

– Toimintaympäristön mukaiset hakukanavat 

– Maantieteellinen etäisyys 

• Laura™ käytössä vuodesta 2010 

– kolme pääkäyttäjää 

– ensimmäinen sähköinen rekryjärjestelmä 

– eniten käytössä Suomessa ja Venäjällä 

• Lähes jokainen rekrytointi on kansainvälinen!  
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Laura™-rekrytointijärjestelmän hyötyjä 

kansainvälisesti 

• Vastaavat hyödyt kuin Suomessa 

• Globaali ja lokaali liiketoimintajohto ja HR 

– Haut ovat avoimesti seurattavissa 

– Konkreettinen tuki paikalliselle toiminnalle 

• Yhdenmukaiset työvälineet yhdenmukaisen rekrytointiprosessin 

toteutumisen tukena 
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3 Must model / Resourcing 

 

MUST++ ”Proactive approach”  

Innovatiivinen ja tulevaisuutta 
luova toimintatapa 

Tehokkaat työvälineet 

MUST+  ”Balanced operations” 

Prosessimainen toimintatapa Rekrytointijärjestelmä 

MUST   ”Right match” 

Yhdenmukainen toimintatapa Rekrytointiosaaminen 

Uski, A. 2014 


