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”Ihmiset arvostavat kaikkialla samoja arvoja: 
rehellisyydellä ja lupausten täyttämisellä voittaa luottamuksen.”

MaanalaIsen rakentaMIsen ja kaIvosteollIsuuden suoMalaInen osaaja norMet Group työllIstää 
lähes tuhat aMMattIlaIsta kaIkIlla MantereIlla napaMantereIta lukuun ottaMatta.

N
ormet Group on maailman mark-
kinajohtaja erikoisalallaan kallio- 
lujituksen ruiskubetonoinnissa, 
räjähdysaineiden panostukses-
sa ja maanalaisessa kuljetukses-
sa. Viimeisten viiden vuoden aika-

na yhtiö on kasvanut nopeasti. Yrityksen 
liikevaihto on kasvanut 30 prosentin 
vuosivauhtia ja on nyt 240 miljoonaa. 

Normetilla on toimipisteitä 24 maassa. 
Henkilöstö on kolminkertaistunut muuta-
massa vuodessa. Pääkonttorilla Iisalmes-
sa työskentelee 420 henkilöä. 

jatkuva haku 
hyvIstä tyypeIstä

Normetilla on aina tilaa hyville tekijöille, sil-
lä hallinto kansainvälisine tehtävineen, ja 
varsinkin tuotekehitys ja tuotteen elinkaa-
ren läpi kestävä huolto ja asiakaspalvelu tar-
vitsevat kasvavassa yrityksessä globaaliin 
ympäristöön soveltuvia työntekijöitä. 

”Kone-, kaivos- tai tunnelirakennustek-
ninen osaaminen ja kielitaito ovat perus-
osaamista, mutta merkittävintä meille on 
oikea asenne, palvelubisneksen sisäistä-
minen, avoimuus ja kommunikointiky-
ky”, korostaa Sveitsistä webex-yhteydellä 
tavoitettu VP Janne Lehto tuotekehitys ja 
tarjonta-sektorilta, EDOsta.

Life Time Caren eli jälkimarkkina- ja 
palveluliiketoiminnasta vastaava VP Kari 
Hämäläinen puhuu kokonaisvaltaises-
ta asiakastarpeiden ymmärtämisestä. On 
ymmärrettävä asiakkaan tarpeet ja haas-
teet heidän omissa prosesseissaan ja kult-
tuurissaan. Huolto-, asennus- tai käyttö-
koulutuskohde voi olla Etelä-Amerikassa, 
Mongoliassa tai Aasiassa, missä tahansa. 

”Ihmiset arvostavat kaikkialla samoja 
arvoja: rehellisyydellä ja lupausten täyt-
tämisellä voittaa luottamuksen”, tiivistää 
Lehto. 

urakehItys nopeaa 
oIkealla asenteella 

”Avoimuus, aitous ja uskallus ideoi-
da”, luettelee urakehityksen edellytyksiä 
Normetissa Chief Engineer Anssi Myk-
känen. Hän on konetekniikan DI, mut-
ta katsoo, että vasta työ opettaa tekijän-
sä, sillä Normetin tuotteet ovat kaikki 
yksilöitä. Omassa koulutusorganisaati-
ossa, Normet Akatemiassa, kokeneem-

mat osaajat siirtävät tietotaitoaan nuo-
remmille. 

33-vuotias Mykkänen tuli taloon ke-
sätyöntekijäksi kokoonpanoon 9 vuot-

ta sitten, työharjoittelun ja päättötyön 
kautta ura urkeni Normetin panostus-
tuotelinjan pääinsinööriksi. 

Harri Sonninen on Life Time Care-
sektorin huoltoinsinööri, Service Engi-
neer. Hän tuli tehtaan kokoonpanoon 

ammattikoulun elektroniikka-asentaja-
linjalta vuonna 2008. Hän kouluttautui 
työn ohessa työnantajan tuella huoltoin-
sinööriksi. Vasta 26-vuotias Sonninen on 

viidessä vuodessa kasvanut kansainväli-
siin huolto-, asennus- ja koulutustehtä-
viin asiakkaiden luo ympäri maapalloa. 

”Matkapäiviä tulee minulle vuodessa 
noin 200”, hymyilee juuri Intiasta palan-
nut Sonninen. 

vastuuta annetaan 
sen ottajalle 

Englanti on Normetin operointikieli, mut-
ta asiakkaan äidinkielen, kuten espanjan, 
ranskan, venäjän tai mandariinin, hallin-
ta on hyväksi. 

Normetilla henkilö saa kasvaa kokoi-
siinsa saappaisiin. 

”Vastuuta annetaan ohjaamatta vanhoi-
hin toimintamalleihin, kunhan tehtävä tu-
lee hoidettua”, kertovat Mykkänen ja Son-
ninen. 

Heille mieluinen työtoveri on ulospäin 
suuntautunut rento luonne, jolla on on-
gelmanratkaisukykyä. ■

Normet operoi 24 maassa 
- Avainsana Oikea Asenne 

Anssi Mykkänen ja Harri Sonninen ovat kasvaneet alan rautaisiksi ammattilaisiksi Normetilla.  


