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Näin trendit
syntyvät
Ratkaisuja aitoon
tarpeeseen
Vastuullisuus
tuo kannattavaa
bisnestä
Luonto yritysten
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Arvojen toteutuminen on
hyvä yrityskulttuurin mittari
Yrityskulttuuri syö strategian aamupalaksi, ja hyvä
asiakaskokemus syntyy hyvästä työpäiväkokemuksesta.
Tässä kaksi menestyvän yrityksen salaisuutta.
JOS HALUTAAN MENESTYÄ ,

kannattaa huomio
kiinnittää yrityksen kulttuuriin ja arvoihin.
Yrityksen arvoilla tarkoitetaan ohjenuoria tai
periaatteita, jotka näkyvät yrityksen ja sen
työntekijöiden päivittäisessä toiminnassa.
Kulttuuri
ratkaisee sen, miten organisaatio menestyy.
Kulttuuri ei korvaa hyvää strategiaa, mutta se
voi tukea sitä. Tai tuhota sen. Yhteisten arvojen
tehtävä on pitää huoli siitä, että menestymme seuraavan kvartaalin jälkeenkin. Ja sitä
seuraavien.

23.11.1979, ja toimintamme käynnistyi 19.2.1980. Elämme siis
juhlavuotta! Tämän ikäisessä organisaatiossa
kulttuuri voisi olla haaste, mutta meillä se on
vahvuus. Kun meiltä kysytään tähän reseptiä,
en voi kuin neuvoa elämään arvot todeksi!
FIBLON PERUSTETTIIN

ARVOT OVAT KULTTUURIN YDIN.

jokapäiväisinä
tekoina, niistä ei tarvitse asiakkaalle erikseen
kertoa. Arvot ovat organisaation toimintasääntöjä. Fiblonin arvoja ovat työnilo, tyytyväinen
asiakas, ympäristöä kunnioittaen ja kannattava
kasvu. Kaiken, mitä teemme, pitää olla sopusoinnussa näiden arvojen kanssa.
OIKEAT ARVOT NÄKYVÄT

hengitämme näitä arvoja ja
uskomme, että ne heijastuvat myös ulospäin. Kun me itse voimme hyvin ja koemme
työmme merkitykselliseksi, osaamme auttaa
asiakkaitamme menestymään paremmin.
ME FIBLONILLA

Oikeista arvoista ei
tarvitse erikseen kertoa
asiakkaalle.
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Ratkaisuja aitoon
tarpeeseen
Vastuullisuuden merkitys yritysbrändeille kasvaa koko ajan.
Asiakkaat arvostavat laatua ja yksilöllisyyttä, kestävästi
tuotettuna.

Monta brändiä,
yksi lautasliina
vuoksi
saman konsernin ravintoloissa
on fiksua yhdistää logot yhteen
lautasliinaan. Näin on toimittu
Soupster-konsernin Linnanmäen ravintoloissa.
LYHYEN KESÄKAUDEN

Lue koko juttu:
www.fiblon.com/
ajankohtaista

Vastuullisuus on
osa arvoja
yhä tiedostavampia, ja yrityksen arvot
vaikuttavat jopa työntekijöiden
palkkaamiseen. Voiveljet Oy:ssä
vastuullisuus on huomioitu monella eri tasolla.
ASIAKKAAT OVAT

YKSILÖLLINEN MONILLE
Sokos Hotels aloitti
mittavan konseptiuudistuksen.
Uudessa konseptissa hotellityyppejä
on kolme – Solo, Break ja Original –
joista jokaisella on oma ideologiansa.
Sokos Hotels -ketju oli perustettu
jo vuonna 1974. Ajatus hotelliketjusta, jonka kohteet ovat standardoituja
ja tasalaatuisia, syntyi Amerikassa.
Idea levisi ympäri maailman, myös
Suomeen. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet.
Tarve muutokseen syntyi, kun
huomattiin, että ihmiset haluavat
hotellimajoittumiseltaan eri asioita.
Majoittujien tarpeet voivat vaihdella
paljonkin: työmatka ja romanttinen
viikonloppu vaativat hotellilta eri
asioita.
– Jokainen kolmesta brändistämme
on tärkeä. Haluamme tarjota yksilöllisempiä kokemuksia asiakkaillemme.
Mottomme kuuluukin: yksilöllinen
monille! kertoo Sokos Hotelsin konseptipäällikkö Janina Nurmela.
VUONNA 2012

Lue koko juttu:
www.fiblon.com/
ajankohtaista

Lue koko juttu:
www.fiblon.com/ajankohtaista

Palkitun brändin ytimessä on
ensiluokkainen tuote
3 Kaverin Jäätelö on kovassa nosteessa. Pieni helsinkiläinen jäätelötehdas sai keväällä Yhdysvalloissa arvostetun pakkausdesign-palkinnon uudistetuista jäätelöpakkauksistaan.
– Omaan tekemiseen palkinto vaikutti ihan älyttömästi, saimme
siitä rohkeutta uudistaa ja heittäytyä. Meillä on kova halu mennä
enemmänkin maailmalle, kertoo 3 Kaverin markkinoinnista vastaava Anna Wikholm.
Kotimaisuus ja vastuullisuus ovat 3 Kaverille erityisen tärkeitä
arvoja, ja yhteistyö Fiblonin kanssa sopii oivallisesti kuvioon.
– Viime kesänä mainitsin isälleni Ilkalle, etten löydä mistään hyvää serviettejä painavaa yritystä. Vanhana porilaisena kahvilayrittäjänä hän muisti heti Fiblonin!
Lue koko juttu:
www.fiblon.com/ajankohtaista
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SIGNALS 2019
Susanna Björklund kuratoi yhdessä Sisse Collanderin kanssa Habitaren virallisen Signalstrendinäyttelyn, joka yhdistää visuaalisia ja yhteiskunnallisia trendejä ja ilmiöitä.
Signals 2019 -kattoteemana on:
Yhdessä
Vain yhdessä on mahdollista ratkaista isoja haasteita kiertotaloudesta kestävämpään kehitykseen.
Ajan illuusio
Aika kiitää, mutta odottavan aika on pitkä. Meillä kaikilla on todellinen kiire ottaa osaa
ilmastotalkoisiin. Yksilöinä meillä on sen sijaan taipumusta luoda itsellemme kiireen tunnetta, oli
se todellista tai ei. Miten kodista saadaan kiireetön keidas?
Vesi vanhin voitehista
Vesi on läsnä elämässämme enemmän kuin luulemmekaan. Ihmisestä suurin osa on vettä. On
arvioitu, että tulevaisuudessa makeasta vedestä tulee pulaa ja sen ympärille bisnestä. Veden
katsominen rauhoittaa. Miten vesi on läsnä kodissa?
Empatiaa ja tunnedataa
Teemme suurimman osan päätöksistä tunteella. Tunneälyä ja empatiaa kaivataan yhä enemmän.
Millainen koti herättää positiivisia tunteita ja kannustaa olemaan läsnä?
Kuplassa kaikki
Tarkastelemme maailmaa omista subjektiivisista lähtökohdistamme ja pidämme sitä totuutena.
Erilaisuus on rikkaus. Pyöreät muodot ovat löytäneet tiensä koteihin.
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Trendejä haistelemassa
Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta sitä voi opetella
ennakoimaan. Ympäröivää maailmaa pitää silloin tarkkailla
monitieteisesti ja laaja-alaisesti monelta eri kantilta.
Tulevaisuusajattelijat ovat usein ennakkoluulottomia ja
rohkeita tarttumaan vierailta tuntuviin asioihin. He osaavat
kiinnittää huomiota nyansseihin ja pystyvät tekemään
johtopäätöksiä pienestäkin informaatiomäärästä.

T

Susanna
Björklund etsii muutosta. Hän
etsii ympäriltä ilmiöitä ja kiinnittää huomionsa signaaleihin, jotka
tuntuvat uusilta. Otollista maaperää
etsimiseen on muun muassa siellä, missä
on tabuja tai ilmassa merkittäviä yhteiskunnallisia muutostuulia.
– Toiset ovat herkempiä intuitiolle
ja hiljaiselle tiedolle kuin toiset. Intuitio
ja subjektiivisuus liittyvät tyypillisesti
trendeihin, ei ole olemassa vain yhtä
totuutta, Björklund sanoo.
Ihmisillä on tapana kiinnittää huomio heille sillä hetkellä relevantteihin
asioihin ja siihen, mitä on viimeksi ollut
esillä.
– Aivomme eivät kykene käsittelemään sitä kaikkea informaatiotulvaa,
jonka keskellä elämme. Olemme myös
sokeita omalle Zeitgeistille eli ajan
hengellemme. Emme osaa nähdä, miltä
visuaaliset asiat ympärillämme, kuten
RENDIANALYYTIKKO

Edelläkävijä luottaa
tunteeseen ja tarttuu
rohkeasti vieraalta
tuntuviin asioihin.

vaikka autot ja huonekalut, näyttävät nyt
tai millaisia arvoja meillä on, kun kyseessä on meidän normaalimme, Björklund
valottaa. Taaksepäin on helppo katsoa
parinkymmenen vuoden päästä.

minen yhdessä jopa kilpailijoiden kanssa
lyömällä hynttyyt yhteen. Läpinäkyvyys, yhdessä tekeminen, innovaatiot ja
vastuullisuus toivon mukaan lisääntyvät,
Björklund pohtii.

Trendit tulevat ja menevät

Tunteet ratkaisevat

Susanna Björklund arvioi, että trendit
vaihtuvat nykyään paljon nopeammin
kuin ennen.
– Informaatioyhteiskunnassa reaaliaikaisuus tykittää trendejä jatkuvalla
syötöllä. Samanaikaisia trendejä on
monta, joten yksittäisen trendin merkitys
on kenties pienentynyt.
Trendianalyytikko kannustaa yrityksiä
olemaan avoimia tulevaisuudelle. Tulevaisuustietoa kannattaa harjoitella tai sitä
voi myös ostaa.
– Moni kamppailee sen edessä, että
pitää tehdä tulevaisuuteen suuntautuvia
toimenpiteitä tai päätöksiä, ja pelkää
päätöstensä olevan jo eilisen uutisia.
Laaja-alainen katsominen myös oman
tutun toimialan ulkopuolelle voi tuoda
vastauksia, samoin innovatiiviset ratkaisut yhteiseen hyvään.
– Iso teema on ilmastonmuutoksen
hidastaminen ja erityisesti sen hidasta-

Trendien maailmassa tarkkailu näyttää
erilaiselta eri maissa, kulttuureissa ja
genreissä. Intiassa, Kanadassa ja Pohjoismaissa voi olla suuria eroja, kuten
huippumuodissa ja katumuodissakin.
– Keskity siihen, mikä sinusta tuntuu
hyvältä. Älä juokse trendien perässä.
Kannattaa siis luottaa omaan tunteeseen
ja makuun, Susanna Björklund neuvoo.
Väri on tunne. Tila on tunne. Jopa 80
prosenttia päätöksistä tehdään tunteella.
– Värit vaikuttavat meihin, ja pitkään
kestäneen skandinaavisen minimalismin
jälkeen olemme jo muutaman vuoden
olleet menossa kohti kirkkaampia, vahvempia värejä, leikkisyyttä ja rikkaampaa
muotokieltä. Väriä voi tuoda elämäänsä
kokeilemalla pieniä yksityiskohtia esimerkiksi kattaukseen. Itseänsä voi myös
siedättää ja opettaa tottumaan väreihin,
jos se tuntuu hyvältä, Björklund opastaa.
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Pakkopullaa vai
bisnesälyä?
Vastuullisuuden pitää kiinnostaa kaikkia,
mutta pk-yrityksen näkökulma on erilainen
kuin suuren pörssiyhtiön.
Vastuullisuuteen liittyvä aktiivisuus ja edelläkävijän rooli ovat
tuoneet Fiblonille kokoonsa nähden huomattavan paljon
vaikutusvaltaa. Yksi osoitus siitä on varatoimitusjohtaja Anne
Ekbergin tuore nimitys Keskuskauppakamarin Vastuullisuuslautakuntaan.
– Yritysvastuu on Fiblonille erittäin tärkeä asia. Yhtä tärkeää
on, että yrityksillä on sen suhteen selkeät pelisäännöt. Erikokoisten yritysten erilaiset resurssit ja mahdollisuudet todentaa
vastuullisuuttaan pitäisi aina ottaa huomioon, Ekberg linjaa.
Lainsäädäntöä tehdään usein isojen yritysten näkökulmasta
– vaikkapa velvoittamalla kaikki noudattamaan kallista sertifikaattia, jonka käytännön vaikutukset voivat jäädä vähäisiksi.
Kaikki toimet vastuullisuuden parantamiseksi ovat Ekbergin
mukaan hyviä askelia eteenpäin. Fiblon on mukana esimerkiksi
#ykkösketjuun-kampanjassa, joka tavoittelee Suomeen uutta
yritysvastuulakia. Yrityksen omat hankintaketjut ovat jo lyhyitä
ja helposti jäljitettäviä. Tuotanto on ja pysyy Suomessa, ja kaikki
raaka-aineet ostetaan läheltä.
– Olen päässyt verkostoissani näkemään, miten yritysvastuu
on kehittynyt. Vastuullisuus ei ole asia, joka on vain hoidettava
ja saatava näyttämään hyvältä. Se voi tuottaa myös kannattavaa
bisnestä, Ekberg kiteyttää.
Fiblonin vastuullisuusraportti 2017–2018 julkaistaan syyskuussa 2019. Katso raportti: www.fiblon.com/vastuullisuus
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TYÖ JA PERHE SOPIVAT YHTEEN
Fiblonilla on ollut pitkään erilaisia
käytäntöjä työn ja perhe-elämän yhdistämiseksi. Kun kotona on pieniä lapsia
tai ikääntyneet vanhemmat kaipaavat
hoivaa, saattaa tulla tarvetta työajan
lyhentämiselle.
– Pienten lasten vanhemmille on
sorvattu erilaisia työaikamuotoja jopa
prosessityöhön tehtaalla. Olemme
mukana Elinkeinoelämän keskusliiton
työ+perhe-kampanjassa, sillä onnistumisen kokemukset voivat kannustaa muitakin yrityksiä rohkaistumaan kehittämisen
tielle, kertoo Fiblonin toimitusjohtaja
Pekka Ekberg.
Lue blogikirjoitus aiheesta:
www.fiblon.com/2019/06/18/

Ratkaisun avaimet
ovat yrityksillä
Biodiversiteetistä, eli luonnon monimuotoisuudesta, ja
siihen liittyvistä uhista puhutaan ilmastonmuutokseen
verrattuna vähän. Ilmastonmuutos ja luonnon
monimuotoisuus liittyvät kuitenkin vahvasti toisiinsa, sillä
ilmastonmuutos kiihdyttää lajien katoa ja vauriot luonnossa
muuttavat ilmastoa.

M

onimuotoisuus pitää yllä elämää. Ravintomme, vetemme
ja puhdas ilma ovat uhattuina.
Lajien uhanalaisuus lisääntyy
koko ajan myös meillä Suomessa. Vuonna
2000 kahdeksan prosenttia kotimaan lajeista
oli uhattuna, nyt jo 11,9 prosenttia. Kiihtyvä
muutos tarkoittaa yhä useampien lajien
katoamista maapallolta.
Surullisten lukujen keskellä on kuitenkin
vielä toivoa. Suomen ympäristökeskuksen
biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku
Lumiaron mukaan ratkaisu monimuotoisuuden turvaamiseksi on yrityksissä.

– Valtiot, hallitukset ja kansalaisjärjestöt
eivät voi muuttaa suuntaa yksin. Biodiversiteetti tulisi ottaa huomioon kaikessa
päätöksenteossa, myös yrityksissä!
Ilmastonmuutos voidaan vielä pysäyttää,
mutta luonnon monimuotoisuuden kokemat
kolhut ovat peruuttamattomia. Syy on meissä ihmisissä, ja biodiversiteettikato tulee vaikuttamaan lähivuosina miljoonien ihmisten
elämään.
– Positiivista on, että vielä me voimme
vaikuttaa siihen, miltä tulevaisuus planeetallamme näyttää, Lumiaro muistuttaa.

KOMPENSAATIO ON
VÄHIMMÄISVAATIMUS
Kompensaatiolla tarkoitetaan luonnon monimuotoisuutta uhkaavan
toiminnan hyvittämistä. Kuluttajille
lentopäästöjen korvaaminen on
ehkä tutuin kompensaation muoto.
Kompensaatio voi tarkoittaa myös
esimerkiksi elinympäristömme kunnostamista tai suojelua.
Ensisijainen keino luonnon
monimuotoisuuden suojeluun on haitallisen toiminnan lopettaminen. Jos
ympäristön kannalta haitallista toimintaa ei voida kokonaan välttää,
tulee pyrkiä haittojen minimointiin.
Kompensaation tulisi olla vähimmäisvaatimus, mutta se ei ole vielä
kovin laajalti käytössä yrityksissä.
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40 vuotta asiakkaan asialla

H

YVÄ ASIAKASKOKEMUS EI SYNNY
SATTUMALTA. Fiblonilla työn ilo on

erottamaton osa arkista ahertamista. Työntekijöiden viihtyminen näkyy suoraan asiakkaiden saamassa palvelussa
ja huolenpidossa. Fyysisen lautasliinan sijaan
on kyse isosta kokonaisuudesta, jossa mikään
ei tapahdu sattumalta.
Fiblon perustettiin 23.11.1979, ja
operatiivinen toiminta alkoi 19.2.1980. Vain

20 neliön kellaritilasta on tultu yli 10 000
neliön tuotantolaitokseen, mutta tärkein on
säilynyt. Vuosikymmenten ajan Fiblonin
tarinassa on korostunut yhteinen matka ja
päämäärä asiakkaan kanssa.
– Välillä voi tulla kareja tai tuulenpuuskia, mutta luottamuksella niistä selvitään
yhdessä. Ostaja ja myyjä eivät istu pöydän
eri puolilla kilpailemassa keskenään, vaan
katsovat yhdessä pitkälle tulevaisuuteen,

kiteyttää Fiblonin varatoimitusjohtaja Anne
Ekberg.
Yrityksen henkilökunta kokoontui juhlistamaan 40-vuotista historiaa jo elokuussa.
Juhlintaa on tarkoitus jatkaa pitkin loppuvuotta, ja jokaisen juhlakattauksen kruunaa
luonnollisesti loppuun asti hiottu lautasliina.

ISOSSA KOKONAISUUDESSA
MIKÄÄN EI TAPAHDU SATTUMALTA.
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KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ:
Fiblon Oy Ab, Kuljuntie 14, Pori • samples@fiblon.com • puh. 020 123 6662

