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ASIAKKAAMME - KEMIRA PULP & PAPER EMEA

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka 
palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyt-
tävillä teollisuudenaloilla. Kemira tar-
joaa asiantuntemusta, sovellusosaamista 
ja kemikaaleja parantamaan asiakkai-
den vesi-, energia- ja raaka-ainetehok-
kuutta. Kemira Pulp & Paper EMEA: 
lla on ainutlaatuista asiantuntemusta 
tarjota parhaat mahdolliset kemian so-
vellukset, sekä tukea massan ja paperin 
valmistajia innovoinnissa ja toiminnan 
jatkuvassa tehostamisessa.

VASTUUNJAKOA JA VASTUUNKANTOA 

Trainers’ Housen ja Kemira Pulp & Paper EMEA:n 
(PP EMEA) yhteistyö alkoi alkuvuodesta 2016. Yh-
teistyön käynnistyessä Kemira PP EMEA kasvoi 
markkinaa vauhdikkaammin. Kovassa kasvu-
vauhdissa haluttiin myös vahvistaa johtamis- ja 
esimiestyötä, jotta ihmisillä on entistä parem-
mat edellytykset saavuttaa pitkän aikavälin 
strategiset tavoitteet. 

Yhteistyöllä haluttiin tunnistaa vahvan johta-
juuden kriittiset elementit ja käynnistää niiden 
systemaattinen toteutus. 

”Lähdimme yhteistyöhön Trainers’ Housen 
kanssa, koska halusimme kokeneen johta-
misvalmennustalon tukemaan prosessiamme 
johtajuuden kehittämisessä organisaation eri 
tasoilla. Tavoite oli saada aikaan rohkeampaa 
päätöksentekoa ja omistajuutta läpi organi-
saation sekä avointa kommunikaatiota ja yk-
silöiden huomioon ottamista.Tämä vaatii, että 
ihmisillä on kyky ja rohkeus päätöksentekoon ja 
organisaatio kokee olevansa valtuutettu otta-
maan vastuuta ja tekemään päätöksiä”, Kemira 
PP EMEA:n markkinointi- ja tuotehallintajohtaja 
Janne Silonsaari kertoo. 

MEIDÄN TAPA JOHTAA JA  
JOHTAJUUSTEOT

Johtajuuden kehittämistarpeisiin perehtyäk-
seen Trainers’ Housen tiimi osallisti johtajia ja 
esimiehiä laajasti observoimalla ja haastatte-
lemalla heitä ympäri EMEA:n sekä toteuttamal-
la laajan ideointikierroksen sähköisen kyselyn 
avulla. 

Kemira PP EMEA:lle luotiin kirkas ja innostava joh-
tamisen tarina, ”Our Way Of Leading”. Tarina loi 
raamit tunnistetuille johtamisen kulmakiville, 
joiden avulla ihmisten vastuuttaminen ja val-
tuuttaminen helpottuu; Rohkeus, Välittäminen, 
Omistajuus ja Luottamus. 

Purimme teemat konkreettisiksi johtajuuste-
oiksi joka tasolle. Autoimme esimiehiä oppi-
maan ja sisäistämään johtamisen työkaluja ja 
viemään niitä eteenpäin organisaatiossaan.

Johtajuustekojen läpinäkyvään seurantaan ja 
juurruttamiseen sekä kokemusten jakamiseen 
Kemira PP EMEA käytti Trainers’ Housen Pulssi- 
muutoksenjohtamisjärjestelmää. 

NÄKYVIÄ MUUTOKSIA  
JOHTAMISKULTTUURISSA

Kemira PP EMEA:lla saatiin aikaan näkyviä muu-
toksia ihmisten välisessä viestinnässä ja käy-
töksessä. 

”Ihmiset ottavat osaa aktiivisemmin asioihin, 
jotka ovat oman vastuualueen ulkopuolella. Esi-
miehet ovat sitoutuneempia ja antavat enem-
män palautetta. Ihmiset keskustelevat keske-
nään avoimesti keskeisistä johtajuusteemoista 
ja peilaavat omaa tekemistään niiden kautta”, 
Silonsaari kommentoi. 

Useat yhteistyöhön osallistuneet ovat kiittä-
neet Kemiran lähtökohdat huomioon ottavia, 
konkreettisia työkaluja, joita voi käyttää joka-
päiväisessä johtamisessa. Myös johtamiseen 
liittyvien ideoiden ja ajatusten jakaminen on 
koettu hyödylliseksi. 
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