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Usein kysyttyjä kysymyksiä 

 
 

• Miten voin ottaa yhteyttä Essity-henkilökuntaan? Kaikilla 
työntekijöillämme on uudet sähköpostiosoitteet 
(etunimi.sukunimi@essity.com). Voit kuitenkin vielä jatkaa sca.com-
sähköpostiosoitteiden käyttämistä.  
Posti- ja käyntiosoitteet ja puhelinnumerot eivät muutu. 

• Tuleeko pakkauksiin Essity-tunnukset? Kyllä, ajan mittaan 
tuotepakkauksiimme tulee Essity-tunnukset, jotka korvaavat SCA-
tunnukset. Tämä toteutetaan vaiheittain. Ilmoitamme Sinulle 
aikataulusta sen valmistuttua. Lotus-, Libero-, Libresse-, Tena- ja Tork-
tunnukset eivät muutu. 

• Täytyykö minun tehdä uusi sopimus Essityn kanssa? Ei vielä. 
Tavoitteenamme on rekisteröidä yrityksemme uusi virallinen nimi 
SCA:sta Essityksi neljännen kvartaalin aikana. Nykyinen sopimuksesi 
SCA:n kanssa pysyy kuitenkin voimassa.  

• Näkyykö Essity-nimi laskuissa? Onko Essityllä uusi ALV-tunnus tai 
rekisteröintinumero?  Näet edelleen SCA-nimen laskuissasi siihen 
asti, että yrityksemme uusi virallinen nimi on rekisteröity. ALV- ja/tai 
rekisteröintinumeromme eivät muutu. 

• Muuttuvatko brändit? Ei, brändimme eivät muutu. 
• Säilyvätkö tuotteiden artikkelinumerot, EAN-numerot, ekomerkit ja 

muut sertifikaatit? Kyllä, kaikkien tuotteiden nykyiset tuotenumerot ja  
-koodit säilyvät. Ekomerkit ja muut ympäristömerkit pysyvät voimassa 
Essityssä. Kun yrityksemme uusi virallinen nimi on rekisteröity 
lähetämme päivityksen uudella nimellä, jos laki sitä vaatii. 

• Tulisiko minun aloittaa Essity-logon käyttäminen kohteissa, joita 
esittelen asiakkaille? Ei, haluaisimme, että tämä tapahtuu, kun 
yrityksemme uusi virallinen nimi on rekisteröity. Ilmoitamme Sinulle 
ajoissa siitä, milloin muutos tapahtuu.  

• Keskittyykö Essity edelleen kestävään kehitykseen ja sen 
varmistamiseen, että tuotteet valmistetaan kestävän kehityksen 
mukaisella tavalla? Kyllä, Essity keskittyy voimakkaasti kestävään 
kehitykseen. Tähän kuuluvat samat ympäristöä säästävät 
tuotantoprosessit, joita sovelsimme SCA-nimen alla, kestävää kehitystä 
edistävien innovaatioiden jatkuva kehittäminen sekä sitoutuminen 
tavoitteisiin, jotka vastaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Nämä 
sisältävät sekä ympäristö- että hygienia- ja terveystavoitteet. 

• Muuttuvatko verkkosivustomme? Olemme julkaisseet uuden Essity-
verkkosivuston osoitteessa www.essity.com. Brändiemme maakohtaiset 
sivustot eivät kuitenkaan muutu.  


