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Aikawa Fiber Technologies Oy, tuotteet 

 Päätuotteita:  

 seularummut, seulalevyt,  

 roottorit,  

 jauhinterät,  

 lajittimet   

 Ilmapoistojärjestelmät 

 

 Pääasiakkaita: sellu- ja paperiteollisuus  

 

 Viennin osuus 80 %, vientiä n. 40 
maahan 

 



Aikawa Fiber Technologies Oy, yritys 

 On osa Aikawa Fiber Technologies –
konsernia, jonka omistaa japanilainen 
Aikawa Iron Works 

 

 AFT –konsernissa yhteensä noin 400 
henkeä, konsernin liikevaihto n. 75 M€.  

 

 AFT Oy: ssä henkilökuntaa 134 
henkilöä, liikevaihto n. 37 M€ (2015). 

 

 Varkauden tehtaalla työskentelee 114 
henkeä, joista 82 työntekijää. (2015) 

 



Aikawa Fiber Technologies Oy, yritys 

 

AFT:n teollisuuden pitkä perinne 
 

 Konepajatoiminta osana A.Ahlström Oy:tä vuonna 1945 

 Seulalevyjen valmistus alkoi sotakorvausteollisuuden myötä 

 ”Käsityöperinteen” – ja konepajaosaamisen kehittyminen 

 CAE Screenplates Oy, 1992 – 2002 

 Toiminnan vahva kehittäminen 

 Globaalin markkina-aseman vahvistuminen 

 Advanced Fiber Technologies (AFT) Oy, 2002-2006 

 Income Fund yritysmuoto 

 Voimakas velkaantuminen 

 Investointien pysähtyminen 

 Konkurssin uhka 2006 

 Japanilainen Aikawa Group osti AFT:n 2006 

 AFT: n nimi säilyi tuotteiden markkinoinnin vuoksi 

 Toiminnan tuottavuuden kehittyminen 

 Globaali kilpailu kiristyy Aasian markkinoiden kasvaessa 

 Globaali lama 2008 johti talouskriisiin -> tehtaan sulkemispäätös 2009 

 AFT: n ja Varkauden tehtaan pelastuminen –> uudet tuotteet ja tuotantolinja 

 2010 lajitin- ja projektiliiketoiminta vilkastuu 

 2011 automatisoitu tuotantolinja käynnistyy 

 2012 Pom Technologies Oy sulautuu AFT: n - > tuoteperhe kasvaa ja Aikawa Fiber Technologies 

syntyy 

 

 

 



 Henkilöstö ollut jo pitkään ”saman katon alla” 

 Oma seulalevytehdas valmistui vuonna 1986 

 

 Pitkät työsuhteet 

 Vaihtuvuus ollut suhteellisen vähäistä 

 

 Johtamisjärjestelmä 

 Matala organisaatio 

 Hyvät välit luottamusmiesten kanssa 

 Luottamusmiehet osallistuvat johtoryhmän kokouksiin 

 

 Paikallisesti sovittu jo yli 20 vuoden ajan  

 Palkkiopalkkaus -malli 

 Joustavat työajat, toimihenkilöillä ja työntekijöillä 

 Korvaavan työn tekeminen 

 Sairauspoissaolo omalla ilmoituksella 

 Hyvä työilmapiiri ja työntekijöiden hyvinvointi 

 

Yhteistyö ja paikallisen sopimisen kulttuuri 



 Luottamus 

 Työnantaja luo edellytykset paikalliselle sopimiselle 

 Työntekijäpuolella täytyy olla aito halu yhteisen hyvän kehittämiseen 

 Luottamus rakennetaan pienillä asioilla, vuosien kuluessa 

 Ymmärrys 

 Riittävästi tietoa yrityksen tilanteesta 

 Kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin 

 Kyky nähdä pidemmälle ja arvioida päätösten vaikutuksia 

 Uskallusta, sitkeyttä ja rohkeus 

 Uskallusta lähteä kokeilemaan uusia asioita 

 Sitkeyttä jatkaa asioiden kehittämistä vastoinkäymisistä huolimatta 

 Rohkeutta puolustaa näkemyksiä sisäisessä ja ulkoisessa paineessa  

 Kommunikaatio 

 Tarvitaan osapuolet, jotka kykenevät kommunikoimaan rakentavasti 

 Tiedonkulku avointa ja rehellistä 

 Positiivista asennetta ja kannustavaa otetta  

 

 

Edellytykset paikallisen sopimisen kulttuurille 



Lisätietoja AFT:n käytännöstä 
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Kiitos mielenkiinnosta! 


