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Video suojatoimenpiteistä ŠKODA AUTON tehtailla 
 
› ŠKODA AUTO ja KOVO-ammattiliitto ovat yhteistyössä sopineet yli 80 pakollisesta suoja-
toimenpiteestä työntekijöiden terveyden turvaamiseksi 
› ŠKODA julkaisee lyhyen videon päivittäisen työnteon suojatoimenpiteistä 
 
Mladá Boleslav 18. toukokuuta 2020. KOVO-ammattiliiton kanssa käytyjen neuvottelujen 
mukaisesti ŠKODA AUTO käynnisti uudelleen tuotannon Tšekin kolmella tehtaallaan 27. 
huhtikuuta 2020. Nyt julkaistulla videolla näytetään, miten työntekijöiden terveyttä turvaavat 
suojatoimenpiteet on tehtailla otettu käyttöön. 
 
Kaksi viikkoa Tšekin kolmen tehtaan uudelleenkäynnistämisen jälkeen ŠKODA AUTO otti maanan-
taista 11. toukokuuta alkaen Mladá Boleslavin ja Kvasinyn tehtailla taas käyttöön myös yövuoron. 
Näin on jälleen päästy yksi askel lähemmäs normaalia toimintaa, ja samalla jatketaan kattavien 
Turvallinen tuotanto- ja Turvallinen toimisto -konseptien noudattamista. ŠKODA AUTO pyrkii kaikin 
keinoin suojaamaan työntekijöidensä terveyttä ja estämään koronavirustartunnat työpaikoilla tiuk-
koja hygieniasääntöjä ja kattavia suojatoimenpiteitä noudattamalla. 
 
ŠKODA AUTO on yhteistyössä KOVO-ammattiliiton kanssa kehittänyt ja toteuttanut yli 80 pakol-
lista suojatoimenpidettä. Škodan käyttämillä online-alustoilla nyt julkaistu lyhyt video näyttää, miten 
nämä suojatoimenpiteet tehtailla käytännössä toimivat. 
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Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› Viettää tänä vuonna 125-vuotisjuhlia; perustettu autoilun pioneeriaikaan vuonna 1895, yksi maailman vanhimmista 

autonvalmistajista. 
› Valmistaa tällä hetkellä yhdeksää automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä KAMIQ, 

KAROQ ja KODIAQ. 
› Valmisti vuonna 2019 yli 1,24 miljoonaa autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista autonval-

mistajista. Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa autojen komponentteja sekä moottoreita ja vaihteis-
toja. 

› Valmistaa autoja kolmessa tehtaassa Tšekin tasavallassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja 
Intiassa pääasiassa konserniyhteistyössä sekä Ukrainassa ja Kazakstanissa paikallisten yhteistyökumppaneiden 
kanssa. 

› Työllistää yli 42 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
› Kehittyminen perinteisestä autonvalmistajasta Simply Clever -autonvalmistajaksi on tärkeä osa ŠKODA 2025 -stra-

tegiaa. 

 

 

 

ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2019 Suomessa rekisteröitiin 11 501 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus yli kymmenen prosenttia; 10,2 %.  
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 17 % 

 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto 2019 
 Yritysautojen kymmenen kärjessä kolme ŠKODA-mallia 

› OCTAVIA oli vuonna 2019 Škodan myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5 601 kappaletta, ja sen osuus koko Suo-
men automyynnistä oli 5 %.  

› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 50 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2019 
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