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Pääkirjoitus

Me Pauligilla koemme vastuumme hyvistä 
kahvihetkistä kattavan kahvin koko matkan 
maailman toiselta laidalta paahtimolle ja 
kuluttajalle asti. Aina pavusta kuppiin. Tämän 
vuoksi olemme panostaneet erityisesti hankin-
nan vastuullisuuteen, henkilöstön hyvinvointiin, 
tuotannon ympäristö asioihin sekä tuoteturvalli-
suuteen.  Kuluttajien kiinnostus elintarvikkeiden 
alku perään ja  vastuulliseen tuottamiseen on 
 jatkuvasti  lisääntynyt ja tähän kysyntään ha-
luamme  avoimesti vastata.

Tärkeä työkalu vastuullisuustyössämme on vuo-
teen 2018 ulottuva Sustainable Coffee -ohjelma, 
jonka avulla edistämme tuotteissamme käytetty-
jen raaka-aineiden ja pakkausten vastuullisuutta. 
Olemme päättäneet, että kaikki Pauligin kahvi 
tulee vuoden 2018 loppuun mennessä vastuullisik-
si todennetuista lähteistä ja etenemme aikatau-
lussa tätä tavoitetta kohti. Vuoden 2015 lopussa 
Pauligin ostamasta kahvista noin 20 % oli serti-
fioitua ja tavoite vuoden 2016 loppuun mennessä 
on 40 %.  Meille on myös tärkeää tietää, mistä 
ostamamme kahvi tulee ja tuntea omat kahvi-
toimittajamme. Siksi vierailemme tiloilla mahdol-
lisimman paljon. Kerromme näistä vierailuista 
nettisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa, jotta 
myös kuluttajat voivat seurata työtämme entistä 
paremmin.

HYVIÄ KAHVIHETKIÄ MYÖS 2080-LUVULLA

Kahvi on arvokas luonnontuote, jonka saatavuus 
ei ole itsestäänselvyys. Ilmastonmuutos on vaka-
va ongelma vaativalle herkälle kahvipensaalle, 
joka ei pidä lämpötilojen nousun aiheuttamista 
ääriolosuhteista. Kasvuolosuhteiltaan kaikkein 
vaativin kahvilajike on arabica, jonka pehmeään 
makuun me suomalaiset olemme erityisesti miel-
tyneet.

Runsaat sateet, kuivuus, lisääntyvät kasvitaudit 
ja tuholaiset vaikuttavat kahvisatoihin ja yli 25 
miljoonan kahvinviljelijän toimeentuloon. Kahvi- 
alan yritykset ovat lähteneet yhdessä selvittä-
mään tapoja, joilla voimme auttaa viljelijöitä 
sopeutumaan ja varautumaan muuttuviin olosuh-
teisiin. Olemme mukana kansainvälisessä Coffee 
and Climate –hankkeessa, jossa kehitetään 
käytännön työkaluja yhdistämällä tutkimustietoa 
hyviin viljelykäytäntöihin. Coffee and Climate –
hanke on saattanut viljelijöitä yhteen, näyttänyt 
heille erilaisia ratkaisuja testitiloilla ja levittänyt 
käytännönläheistä tietoa. Hanke esiteltiin myös 
Pariisin ilmastokokouksessa hyvänä esimerkkinä 
kahvialan yhteisestä hankkeesta. 

Paremman sadon ja parempien tulojen lisäksi so-
peutumiskeinot vaikuttavat positiivisesti myös ym-
päristöön. Viljelijät ovat oppineet muun muassa 
säästämään vettä, ehkäisemään maan eroosiota 
ja vähentämään torjunta-aineiden käyttöä. 

Kahvista saa toimeentulonsa noin 25 miljoonaa 
kahvinviljelijää. Siksi kahvikaupalla on suuri  
merkitys monissa kehittyvissä maissa sekä 

Polulla kohti 
vastuullista kahvia

Divisioonajohtaja Elisa Markula tilavierailulla.

http://www.coffeeandclimate.org/
http://www.coffeeandclimate.org/
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taloudellisesti että yhteiskunnallisesti. Kahvin 
kysyntä kasvaa maailmalla, etenkin Aasian vä-
kirikkaissa maissa. Yksinkertaistaen voisi sanoa, 
että kahvia on koko ajan vähemmän tarjolla ja 
pitkällä tähtäimellä kahvin hinta todennäköises-
ti nousee. Tämä toivottavasti houkuttelee myös 
nuoria kahvinviljelyn pariin, sillä monissa alkupe-
rämaissa toimeentulon epävarmuus, viljelijöiden 
vanheneminen ja nuorten virta kaupunkeihin on 
iso haaste.

PAULIG – KIVA JA TURVALLINEN TYÖPAIKKA

Haluamme Pauligin olevan paikka, jonne on kiva 
tulla töihin. Onneksi olemme tässä myös onnis-
tuneet, sillä henkilöstötutkimuksemme tulokset 
paranivat jälleen viime vuonna ja osoittivat 
pauligilaisten olevan sitoutuneita ja motivoitu-
neita työntekoon meillä. Olemme panostaneet 
etenkin esimiestyön ja viestinnän kehittämiseen 
ja se kantaa hedelmää varmasti myös jatkossa.
Valitettavasti työturvallisuudessa on tullut taka-
pakkia. Vaikka vakavammilta työtapaturmilta 
on vältytty, tapaturmatrendimme on viimeisen 
parin vuoden aikana mennyt huolestuttavaan 
suuntaan. Sen vuoksi meidän on toimittava 
heti ja huolehdittava, että Paulig on turvallinen 
työpaikka, jossa pidetään huolta pauligilaisten 
hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Panostammekin aiheeseen tänä vuonna käyn-
nistyvän Minä välitän –ohjelman puitteissa, 
johon liittyy kaksi painopistealuetta: työturval-
lisuus ja työkykyjohtaminen. Tulemme yhdessä 
viemään tätä hanketta eteenpäin ja varmista-
maan että turvallisuuden osalta ei tehdä komp-
romisseja.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN  
JATKUVAA PIENENTÄMISTÄ

Osana vuonna 2015 antamaamme kestävän 
kehityksen yhteiskuntasitoumusta pienensim-
me tuotantomme hiilijalanjälkeä merkittävästi 
siirtymällä elokuussa 2015 biokaasun käyttöön. 
Nykyisin kaikki Helsingin Vuosaaressa paahde-
tut Pauligin kahvit, noin 100 miljoonaa kahvipa-
kettia vuodessa, on valmistettu kotimaisella ja 
uusiutuvalla biokaasulla. 

Etsimme myös jatkuvasti uusia ympäristöystä-
vällisiä vaihtoehtoja kahvin pakkaamiseksi. Jotta 
kehitystyön tulokset todella ovat vastuullisia, 
uusien materiaalien käyttöönotto ei saa lisätä 
jonkin toisen materiaalin kulutusta, tai heiken-
tää pakkausten kestävyyttä. 

Paulig kehitti vuonna 2014 käyttöön uusia 
alumiinittomia kahvipakkauksia. Vuoden 2015 
aikana kuitenkin todettiin alumiinista luopumi-
sen lisäävän selvästi pakkauksiin tarvittavan 
korvaavan muovimateriaalin määrää ja lisäävän 
kustannuksia. Saavutettavissa olleet tulokset 
olivat ristiriidassa Pauligin ensisijaisen vastuul-
lisuustavoitteen, pakkausmateriaalien käytön 
vähentämisen kanssa. Tämän vuoksi pakkauske-
hitystä jatketaan edelleen ja alumiinin käytöstä 
luopumista arvioidaan uudelleen.

Olemme kulkeneet polulla kohti entistä 
 vastuullisempaa kahvia jo pitkään.  
Vaikka polun varrelle osuu myös mutkia,  
on määränpää – hyvä kahvi kaikille – aina  
kirkkaana mielessämme. 
 
Elisa Markula
divisioonajohtaja
Kahvi-divisioona, Paulig-konserni

Haluamme Pauligin olevan paikka, jonne on kiva tulla töihin.
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Johdanto

Paulig yhtiönä

2015 ja työntekijöitä oli 596. Kahvi-divisioona on 
Paulig-konsernin suurin liiketoimintayksikkö, sen 
osuus konsernin liikevaihdosta on 38 %.

Pauligilla on kolme kahvipaahtimoa. Helsingissä 
vuonna 2009 avatussa Vuosaaren paahtimossa 
valmistetaan Suomessa ja Baltiassa myytävät 
kahvit. Venäjällä vuonna 2011 avatussa Tverin 
paahtimossa paahdetaan Venäjän ja sen lähi-
alueiden markkinoille suunnatut kahvit. Vuonna 
2014 Paulig osti Porvoossa sijaitsevan Robert 
Paulig -pienkahvipaahtimon liiketoiminnan. 

Viime vuosina Paulig on laajentanut liiketoimin-
taansa myös kodin ulkopuolisille kahvimarkki-
noille. Paulig Professional tarjoaa tuotteitaan ja 
palveluitaan hotelleille, kahviloille, ravintoloille, 
catering-yrityksille ja työpaikoille Suomessa,  
Virossa, Latviassa, Liettuassa, Ruotsissa ja  
Norjassa.

Paulig-konserni on kansainvälinen elintarvikete-
ollisuuden perheyritys, joka on tunnettu korkea-
laatuisista tuotteistaan, kuten Paulig –kahveista 
ja Santa Maria –mausteista. Konsernin päätoimi-
aloja ovat Kahvi, Maailman Ruoka & Mausteet, 
Snack Food ja Naturally Healthy Food. Konser-
nilla on lähes 2 000 työntekijää kolmessatoista 
eri maassa ja sen liikevaihto oli 905 miljoonaa 
euroa vuonna 2015. Yhtiön pääkonttori sijaitsee 
Helsingissä.

Tämä raportti keskittyy Paulig-konsernin kahvi-
liiketoiminnasta vastaavan yksikön (jäljempänä 
Paulig) toimintaan. Paulig on vuonna 1876 perus-
tettu perheyritys, jonka toimialat ovat kahvin-
tuotanto sekä kahvi- ja kaakaojuomatuotteiden 
myynti. Yhtiö on harjoittanut paahtimotoimin-
taa vuodesta 1904 lähtien, ja nykyisin Suomen 
suurin kahvitalo toimii myös Venäjällä, Baltiassa, 
Ruotsissa ja Norjassa. Pauligin kahviliiketoimin-
nan liikevaihto oli 346 miljoonaa euroa vuonna 

Paulig-konserni on tunnettu korkealaatuisista tuotteistaan.
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Me Pauligilla  
välitämme  
ympäristöstämme 
ja arvostamme muita. 
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VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN  
OSA PÄIVITTÄISTÄ TYÖTÄ 

Paulig-konsernissa vastuullisuustyötä johtaa  
yritysvastuun johtoryhmä, johon kuuluu edustajia 
konsernin eri toiminnoista. Yritysvastuun johto-
ryhmän tehtävänä on tunnistaa painopiste- 
alueet ja vastata siitä, että yhteiset tavoitteet 
otetaan käyttöön konsernin toiminnassa.  
Divisioonatasoilla asioiden toteuttamisesta,  
seurannasta ja kehittämisestä vastaa yritys- 
vastuupäällikkö. 

Pauligilla yritysvastuutyön pohjan luovat Pau-
ligin arvot sekä vastuullisten toimintatapojen 
ohjeet omalle henkilöstölle ja toimittajille (Eet-
tiset periaatteet  ja Supplier Code of Conduct). 
Pauligin vastuullisuudelle on asetettu tavoitteita 
kaikilla toiminnan tasoilla, tärkeimpänä näistä 
Sustainable Coffee -ohjelma, josta kerrotaan 
tarkemmin sivulla 13.

Pauligin henkilöstölle järjestetään yritysvas-
tuukoulutuksia, joiden tavoitteena on syventää 
yritysvastuun merkitystä ja sisältöä Pauligilla, 
perehdyttää henkilöstö konsernin yhteisiin arvoi-
hin ja eettisiin periaatteisiin sekä tuoda vastuul-
lisuus entistäkin lähemmäs jokaisen pauligilaisen 
arkea ja toimintatapoja.  Kahvi-divisioonassa 
järjestetään ns. ”Kahviakatemian” alla myös vas-
tuullisuusteemoihin liittyvää koulutusta. Vuonna 
2015 aiheena oli hankintaketjun vastuullisuus.  

Pauligilla on Vuosaareen paahtimolla sertifioitu 
ISO 22000 ja FSSC 22000  elintarviketurvalli-
suuden hallintajärjestelmät, ISO 14001 ympäris-
töjärjestelmä sekä OHSAS 18001 työterveys- ja 
turvallisuusjärjestelmä. Tverin paahtimolla on 
sertifioidut ISO 22000 ja OHSAS 18801 -järjes-
telmät.

EETTISET PERIAATTEET

Pauligin tapa toimia on määritelty konsernin 
eettisissä periaatteissa, jotka pohjautuvat YK:n 
Global Compactin periaatteisiin.

Pauligin eettiset periaatteet ovat:
1. Vältämme eturistiriitoja
2. Ylitämme kuluttajien odotukset
3. Edistämme vastuullisia  
  hankintamenettelyjä
4. Välitämme ympäristöstä
5. Arvostamme muita
6. Rakennamme luottamusta

Pauligin vastuullisuustyö on vahvasti linkitet-
ty eettisiin periaatteisiin. Vuosina 2014-2016 
keskitytään erityisesti vastuullisen hankinnan 
sekä ympäristöasioiden kehittämiseen. Lisäksi  
toimittajien tulee sitoutua konsernin toimittaja-
ohjeistukseen (Paulig Group Code of Conduct 
for Suppliers), jossa määritellään vastuullisen 
toiminnan periaatteet. Toimittajien edellytetään 
noudattavan näitä periaatteita omassa toimin-
nassaan. 

HALLINTO

Paulig-konsernin hallitus ja johtoryhmä on  
esitelty konsernin verkkosivuilla. 

Pauligin eettiset periaatteet pohjautuvat  YK:n Global Compactin periaatteisiin.

http://www.pauliggroup.com/fi/index.php/about-us/organisation/
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Kasvava kiinnostus tuotteiden alkuperää, tuo-
tantotapoja, turvallisuutta ja terveellisyyttä 
kohtaan lisäävät läpinäkyvyyteen ja vastuulli-
suuteen liittyviä vaatimuksia. Paulig osallistuu 
aktiivisesti kahvitoimialan vastuullisuutta koske-
vaan keskusteluun ja hankkeisiin, ja haluaa olla 
mukana kehittämässä alaa entistä vastuullisem-
maksi. Pauligin omassa toiminnassa vastuulli-
suuden kulmakiviä ovat raakakahvin hankinnan 
vastuullisuus, henkilöstön hyvinvointi, tuotannon 
ympäristöasiat sekä tuoteturvallisuus. Vastuul-
lisuustyötä ohjaa jatkossa Paulig-konsernin 
yhteinen vastuullisuusohjelma. 

HANKINNAN VASTUULLISUUS

Suurin osa Pauligin hankinnoista on raakakah-
via. Paulig kehittää ja edistää hankintojensa 
vastuullisuutta muun muassa osallistumalla kan-
sainvälisiin ohjelmiin ja hankkeisiin, sekä oman 
Sustainable Coffee –vastuullisuusohjelmansa 
kautta. Ohjelman yhtenä päämääränä on, että 
kaikki Pauligin ostama raakakahvi on vastuulli-
sesti tuotettua vuoden 2018 loppuun mennessä.

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

Pauligilla henkilöstön hyvinvointi ja esimies-
ten osaaminen nähdään avaintekijänä koko 
organisaation menestykselle, ja esimiestyön 
ja johtamisen kehittämiseen panostetaankin 

paljon. Henkilöstön työterveydestä pidetään 
huolta oman työterveyshuollon avulla ja työ-
turvallisuutta pyritään jatkuvasti kehittämään, 
esimerkiksi keväällä 2016 käynnistyvän Minä 
välitän -ohjelman puitteissa, johon liittyy kaksi 
painopistealuetta: työturvallisuus ja työkykyjoh-
taminen.

TUOTANNON YMPÄRISTÖASIAT

Paulig pyrkii jatkuvasti vähentämään ympä-
ristövaikutuksiaan koko kahviketjussa. Kahvi-
paahtimoiden tuotannon prosesseja seurataan 
tarkasti ja etenkin energiankulutusta, kasvi-
huonekaasupäästöjä sekä jätteiden määrää 
pyritään jatkuvasti vähentämään. Pauligilla 
myös etsitään jatkuvasti uusia ympäristöystä-
vällisiä vaihtoehtoja kahvin pakkaamiseksi, joko 
pakkausmateriaalien määrää vähentämällä tai 
kehittämällä uusia, ympäristön kannalta parem-
pia materiaaleja.

Lisäksi Paulig pyrkii vaikuttamaan välillisesti 
ympäristöasioihin kahvin alkuperämaissa muun 
muassa osallistumalla ympäristöystävällisten 
viljely- ja jalostusmenetelmien käyttöä tukeviin 
hankkeisiin sekä hankkimalla ympäristöasiat 
huomioiden tuotettua raakakahvia

Hyvä kahvi kaikille
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Paulig-konsernin arvot

•  Arvostamme innovaatioita ja aitoa yrittäjähenkeä

•  Etsimme uusia oivalluksia ja ratkaisuja kuluttajille

•  Etsimme ja tutkimme jatkuvasti parhaita makuja

•  Uskallamme rohkeasti haastaa 

 ja hakea uusia vastauksia

•  Kunnioitamme laatua kaikessa tekemisessämme
•  Olemme edelläkävijöitä ja pyrimme jatkuvasti 
 parantamaan toimintatapojamme
•  Olemme tavoitteellisia ja tuloshakuisia työssämme
•  Sitoudumme vastuulliseen toimintatapaan

• Rakennamme ja vaalimme pitkäkestoisia asiakassuhteita
• Kannustamme arvostamaan erilaisia näkökulmia,  
 se auttaa meitä yhä parempiin tuloksiin
• Johdamme omalla esimerkillämme ja rohkaisemme  
 ihmisiä kehittymään yhdessä
• Olemme avoimia ja innostamme toinen toistamme  
 uusiin haasteisiin
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Kahvialalla liiketoiminta ulottuu maailman 
 laidalta laidalle, kahvin alkuperämaista hankin-
taketjun ja tuotantolaitosten kautta edelleen 
kahvia nauttivien kuluttajien luo eri markkinoil-
le. Tässä ketjussa Paulig toimii yhteistyössä 
lukuisten eri kumppaneiden ja sidosryhmien 
kanssa.

Olemme tunnistaneet tärkeimmät sidosryh-
mämme osana vastuullisuuden kehittämistä. 
Pauligille keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, 
kuluttajat, henkilöstö, kahvin alkuperämaissa 
toimivat raaka-ainetoimittajat ja viljelijät sekä 
muut kumppanit ja tavarantoimittajat. Tärkeitä 
sidosryhmiämme ovat myös omistajat, viran-
omaiset, oppilaitokset, kansalaisjärjestöt, pai-
kallisyhteisöjen edustajat sekä media.

Vastuullisuuden edistäminen onnistuu yhteis-
työssä sidosryhmien kanssa. Kartoitamme 
sidosryhmiemme odotuksia tutkimusten, selvi-
tysten ja henkilökohtaisen vuorovaikutuksen 
avulla. Teemme pitkäjänteistä yhteistyötä asi-
akkaidemme kanssa voidaksemme vastata par-
haalla mahdolliselle tavalla kuluttajien odotuk-
siin ja toiveisiin. Paulig on aktiivisesti kehittänyt 
viestintäänsä ja vuorovaikutusmahdollisuuksia 
kuluttajien kanssa erityisesti sosiaalisen median 
kanavissa. Lue lisää sivulta 39.

TALOUDELLISTA LISÄARVOA  
SIDOSRYHMILLE

Pauligin toiminta tuo taloudellista lisäarvoa si-
dosryhmille sen kaikissa toimintamaissa. Suurin 
osa taloudellisesta lisäarvosta suuntautuu Suo-
messa henkilöstön palkkoihin ja palkkioihin, ja 
alkuperämaissa kahvintuottajille ja –toimittajille. 

Pauligin Kahvi-divisioonan liikevaihto vuonna 
2015 oli 346 miljoonaa euroa (2014: 319 milj. 
 euroa). Suurimmat markkina-alueet olivat 
 Suomi, Baltia ja Venäjä lähialueineen. Vuonna 
2015 Kahvi-divisioona työllisti 596 henkilöä, joille 
maksettiin palkkoja, palkkioita ja eläkemaksu-
ja yhteensä 28 miljoonaa euroa (2014: 27 milj. 
euroa). Paulig hankki raakakahvia ja materiaa-
leja toimittajiltaan noin 209 miljoonalla eurolla 
(2014: 186 milj. euroa).

Paulig osallistuu kahvitoimialan hankkeisiin kah-
vin alkuperämaissa. Paulig on investoinut vuo-
sittain International Coffee  Partners ja Coffee 
& Climate –projekteihin noin 160 000 euroa.

YHTEISTYÖTÄ KAHVIN  
ALKUPERÄMAISSA

Paulig haluaa edistää kahvinviljelijöiden hyvin-
vointia ja suojella ympäristöä ja luonnonvaroja 
kahvin alkuperämaissa. Tämän toteuttamiseksi 
Paulig perusti yhdessä neljän muun eurooppa-
laisen kahvialan perheyhtiön kanssa vuonna 
2001 voittoa tavoittelemattoman International 
Coffee Partners (ICP) -yhteisön. Myöhemmin 
yhteisöön on liittynyt vielä kaksi jäsentä. 

ICP toteuttaa kahvin pienviljelijöiden ja heidän 
perheidensä toimeentuloa ja elinoloja paranta-
via projekteja kahvin alkuperämaissa. Mukana 
hankkeissa on myös maiden hallituksia, kehitys-
yhteistyöorganisaatioita ja kansalaisjärjestöjä. 
Tähän mennessä ICP on ollut mukana jo 23 
hankkeessa 12 eri maassa ja vaikuttanut positii-
visesti lähes 38 000 kahvinviljelijän elinoloihin. 

Lue lisää käynnissä olevista hankkeista 
 Pauligin verkkosivuilta.

Yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Paikallinen yhteistyö on tärkeää – viljelijöiden koulutusta Hondurasissa.

www.coffee-partners.org
www.coffee-partners.org
http://www.paulig.fi/vastuullisuus/hankinta/toimintamme-alkuperamaissa
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Paulig sitoutui keväällä 2015 kansalliseen kestävän kehityksen  yhteiskuntasitoumukseen 
kahdella sitoumuksella. Ensimmäinen edistää kestävää kehitystä auttamalla kahvinviljelijöi-
tä sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja sen haasteisiin. Toinen tukee uusiutuvien energia-
muotojen käyttöä ja kotimaan työllisyyttä.

Näillä sitoumuksilla Paulig haluaa omalta osaltaan edistää kestävää kehitystä globaaleis-
sa toimitusketjuissa, tukea kahvinviljelijöiden yhteisöjä ja taata kuluttajille mahdollisuuden 
hyviin kahvihetkiin tulevaisuudessakin.  
 
Sitoumuksemme:

1. Paulig sitoutuu lisäämään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä Suomessa siirtymällä 
biokaasuun kahvin paahtamisessa Vuosaaren paahtimolla ja lisäämällä uusiutuvien 
polttoaineiden käyttöä asteittain Paulig Professionalin* autokannassa.

2. Paulig sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kahviketjussa tukemalla kahvinviljeli-
jöiden sopeutumista ilmastonmuutokseen Coffee & Climate -hankkeen avulla.

* Paulig Professional tarjoaa kahviratkaisuja mm. hotelleille,ravintoloille, kahviloille, toimistoille ja myymälöille.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN
YHTEISKUNTASITOUMUS
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Vuoteen 2018 mennessä 
kaikki Pauligin ostama 
raakakahvi on vastuulli-
sesti tuotettua ja kahvin 
jäljitettävyys on 100 %
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Pauligin tavoite, hyvä kahvihetki kaikille, kattaa 
kahvin koko matkan kahvipensaasta kuluttajalle 
asti. Myös kuluttajien kiinnostus tuotteiden alku-
perästä ja niiden vastuullisesta tuottamisesta on 
jatkuvasti lisääntynyt. Tämän vuoksi hankintojen 
vastuullisuuteen on panostettu Pauligilla jo pit-
kään. Suurin osa hankinnoista on raakakahvia, 
jota Paulig ostaa vuosittain eri puolilta maail-
maa yhteensä lähes 900 000 säkkiä, eli noin 53 
miljoonaa kiloa. Näistä ostoista valtaosa, noin 
98 % on erittäin korkealaatuista Arabica-kahvia. 
Sen lisäksi ostetaan myös paljon muita materi-
aaleja ja tuotteita sekä palveluja.

Paulig kehittää ja edistää hankintojensa 
vastuullisuutta useilla tavoilla, muun muassa 
osallistumalla kansainvälisiin ohjelmiin ja Inter-
national Coffee Partners (ICP) sekä Coffee & 
Climate –hankkeisiin.

Pauligin oman, vuonna 2013 käynnistämän Sus-
tainable Coffee -vastuullisuusohjelman yhtenä 
tärkeänä päämääränä on, että kaikki ostamam-
me raakakahvi täyttää vastuullisuus-vaatimukset 
ja on jäljitettävissä aina kahvinviljelytiloille asti 
vuoden 2018 loppuun mennessä. Nämä vastuul-
lisuusvaatimukset koskevat mm. ihmisoikeuksien 
kunnioittamista, hyvien työolojen edistämistä, 
ympäristön suojelua ja kestäviä viljelykäytän-
töjä. Käytännössä vaatimusten toteutuminen 
varmistetaan keskittämällä ostoja sertifioituihin 
ja verifioituihin kahveihin sekä tekemällä omia 
tarkastuksia. 

Tällä hetkellä Pauligin käyttämät sertifioinnit 
ovat Reilu Kauppa, UTZ Certified ja Luomu.  
Lisäksi hankinnoissa hyödynnetään kahvialan 
yhteiseen Code of Conductiin perustuvaa 
4C-verifiointia. Kahviostoja voidaan tehdä myös 
Rainforest Alliance -sertifioinnin piirissä olevilta 
tiloilta tai kestävän kehityksen hankkeista, joita 

Hankinta

Paulig tukee yhdessä kumppaniverkostonsa 
kanssa kahvin alkuperämaissa. Kaikkien vastuul-
lisesti tuotettujen kahvien tulee täyttää vähin-
tään Paulig-konsernin Supplier Code of Con-
duct-vaatimukset. Vuoden 2015 lopussa Pauligin 
ostamasta kahvista noin 20 % oli sertifioitua ja 
tavoite vuoden 2016 loppuun on 40 %. 

VASTUULLISTA YHTEISTYÖTÄ HANKINTAKETJUSSA

Paulig ostaa vuosittain yli 50 miljoonaa kiloa 
raakakahvia noin 10-15 eri maasta. Pauligin tär-
keimpiä tuottajamaita ovat Brasilia ja Kolum-
bia, lisäksi raakakahvia ostetaan muun muassa 
Keniasta, Etiopiasta ja Guatemalasta. Yli 70 % 
maailman kahvista tulee pientiloilta, joiden koko 
on keskimäärin alle kaksi hehtaaria. Kahvista 
saa toimeentulonsa noin 25 miljoonaa kahvin-
viljelijää. Siksi kahvikaupalla on suuri merkitys 
monissa kehittyvissä maissa sekä taloudellisesti 
että yhteiskunnallisesti. 

Kahvin jäljitettävyys on tärkeä osa vastuullista 
hankintaa. Paulig on tehnyt pitkään yhteistyötä 
alkuperämaissa toimivien kahvitoimittajien kans-
sa. Hyvien yhteistyösuhteiden avulla vastuulli-
suutta ja kahvin jäljitettävyyttä voidaan edistää 
koko hankintaketjussa. 

Sourcing Manager Anna Vänskä ruandalaisten  kahvinviljelijöiden kokouksessa.

http://www.coffee-partners.org/
http://www.coffeeandclimate.org/
http://www.coffeeandclimate.org/
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Lähes kaikissa tuottajamaissa raakakahvi pys-
tytään jo jäljittämään vientiyrityksistä askeleen 
pidemmälle osuuskuntiin tai käsittelylaitoksiin, 
ja osassa päästään tilatasolle asti. Esimerkiksi 
jo noin puolet ostamistamme Brasilian kahveis-
ta on jäljitettävissä tiloille. Muutamissa mais-
sa, kuten Etiopiassa ja Keniassa, kahvikaupan 
toimintaketjut ja -tavat tekevät tiloille saakka 
jäljittämisen lähes mahdottomaksi. Kahviti-
lat ovat pieniä, niitä on kymmeniä tuhansia ja 
kahvit myydään pääasiassa keskitetysti valtion 
valvomissa huutokaupoissa.

Paulig painottaa kumppaniensa valinnassa 
vastuullisuutta ja ketjun jäljitettävyyttä. Kaup-
pakumppanit valitaan huolella ja heidän kanssa 
tehdään pitkäjänteisesti yhteistyötä koko kahvi-
ketjun läpinäkyvyyden parantamiseksi. Vuonna 
2015 Pauligin ostamasta kahvista voitiin jäljittää 
100 % alkuperämaissa toimiviin vientiyrityksiin 
asti, 89 % osuuskuntiin ja käsittelylaitoksiin ja 
40 % kahvitiloille tai tiloja edustaviin osuuskun-
tiin asti.

Pauligin hankinnoista vastaavat asiantuntijat 
vierailevat alkuperämaissa säännöllisesti. Käyn-
nit kahvitiloilla ja käsittelylaitoksissa ovat tärkeä 
osa yhteistyötä ja antavat tietoa toimintaedelly-
tyksistä ja -tavoista alkuperämaissa. Tätä tietoa 
hyödynnetään arvioitaessa toimittajien tuotan-
topotentiaalia, laatua, riskejä ja vastuullisuutta. 

Pauligin Responsible Sourcing -ohjelman yhtenä 
tavoitteena on luoda koko konsernille yhteinen 
toimintatapa ja työkalut, jotka mahdollistavat 
toimitusketjun sosiaalisten ja ympäristöriskien 
tunnistamisen ja ongelmiin puuttumisen. Toimit-
tajaneuvotteluissa vastuullisuusnäkökulmat on 
nostettu selkeästi osaksi yhteistyötä ja toimin-
nan kehittämistä. Vuonna 2015 toteutettiin toi-
mittajien riskikartoitus, jolla selvitettiin toimit-
tajien vastuullisuuskäytäntöjä yrityksen sisällä 
sekä alihankintaketjussa. Vastausten perusteella 
toimittajien riskiluokitus saatiin uudelleen arvi-
oitua ja jatkotoimenpiteitä, kuten auditointeja 
pystytään kohdistamaan paremmin.

Lisäksi vuonna 2015 kaikki Pauligin Kahvi-divi-
sioonan tärkeimmät toimittajat allekirjoittivat 
konsernin uudistetun toimittajaohjeistuksen 
(Paulig Group Code of Conduct for Suppliers), 
jossa määritellään vastuullisen toiminnan peri-
aatteet. Kaikkien Pauligin raaka-ainetoimittajien 
edellytetään noudattavan näitä periaatteita 
omassa toiminnassaan. 

Vuonna 2015 Paulig selvitti hankinnan eettisten 
periaatteiden käytännön toteutumista Brasi-
liassa. Selvitys johtui sidosryhmien esittämistä 
huolenaiheista erittäin huonoista työoloista 
eräillä kahvitiloilla. Kahvintoimittajiemme kanssa 
tehtyjen selvitysten mukaan kyseisiltä kritiikin 
kohteena olleilta tuottajilta ei ole toimitettu kah-
via Pauligille. 

Kahvitoimittajan vastuullisuusohjelmat ja oman 
ketjun syvällinen tuntemus ovat erittäin mer-
kittäviä tekijöitä, kun Paulig valitsee yhteistyö-
kumppaneita alkuperämaissa. Paulig haluaa 
tuntea kahviketjunsa mahdollisimman tarkasti 
ja suosii niitä toimittajia, jotka pystyvät osoitta-
maan ketjunsa läpinäkyvyyden ja jotka edistä-
vät hyvien käytäntöjen mukaista toimintaa ja 
avoimuutta. Pauligin hankinnan eettiset periaat-
teet kattavat myös ihmisoikeuksien kunnioittami-
sen ja kaikki kumppanit ovat sitoutuneet niiden 
noudattamiseen.

Senior sourcing manager András Koroknay-Pál  

vierailulla kolumbialaisen Juan Correan kahvitilalla.

http://www.pauliggroup.com/wp-content/blogs.dir/4/files/Paulig-Group-Code-of-Conduct-for-Suppliers.pdf
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Mitä tarkoitetaan   
sertifioidulla kahvilla?
Sertifioidut eli vastuullisuusmerkityt kahvit 

on viljelty ja tuotettu sertifiointiin liitty-

vän ohjeistuksen mukaisesti. Sertifioinnin 

noudattamista valvovat riippumattomat 

ulkopuoliset tahot vuosittain tehtävillä 

tarkastuskäynneillä. Sertifiointien yhteinen 

tavoite on edistää vastuullisuutta tuotanto-

ketjussa. Eri standardien painotukset ovat 

hieman erilaiset.

Kahvialan tunnetuimmat sertifikaatit ovat 

Reilu Kauppa eli Fairtrade, UTZ Certified, 

Rainforest Alliance ja Luomu. Ruotsissa on 

käytössä myös KRAV. Osalla kahvitiloista 

on useita sertifikaatteja.

Mitä vastuullisuusmerkittyjä 
tuotteita Pauligilla on?
Brazil, Paulig Espresso -tuoteperhe, Pau-

lig Kenya ja Parisien ovat UTZ-sertifioi-

tuja. Paulig Mundo, Paulig Mexico, Paulig 

Colombia sekä Paulig Professional -tuote-

perhe ovat sekä Reilu kauppa- että Luomu 

-tuotteita. 
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”Lähdimme matkaan marraskuun alussa, 
määränpäänä San Jose Costa Ricassa. Tehtä-
vänämme oli tavata kahvitoimittajia, tutustua 
Costa Rican kahvinviljelyyn ja käydä varmista-
massa uuden Presidentti Special Blendin laatu 
ja vastuullisuus tilalla. Lisäksi tämä oli Annan 
ensimmäinen kahvimatka alkuperämaahan, jo-
ten suuri merkitys oli myös verkostoitumisella.

Heti perille päästyämme suuntasimme Pilas Mi-
ramonte tilalle, uuden Special-pavun syntyläh-
teelle. Tapasimme farmari Ricardo Gurdianin,  
joka ylpeänä esitteli meille tilaansa Central 
Valleyn alueella. 
 
Seuraavana päivänä suuntasimme kohti Tarra-
zuta, joka on tunnetuin laatukahvien alue Costa 
Ricassa. Päivän tarkoituksena oli tutustua eri-
tyisesti vastuullisuusteemoihin kahvinviljelyssä 
ja yhden tärkeimmän kumppanimme vastuulli-
suusohjelmaan. Opimme kuinka kahvinviljelyn 
jatkuvuuden turvaamiseksi täytyy erityisesti 
lisätä viljelijöiden taloudellista osaamista. 
Muuten kahvinviljelyä ei koeta enää houkuttele-
vana elinkeinona ja nuoret pakenevat maaseu-
dulta kaupunkeihin tuottavampiin töihin. 

Loppuviikon vietimme kansainvälisessä kahvise-
minaarissa, jonne osallistui noin 500 kahvialan 
asiantuntijaa koko kahvin arvoketjusta, viljeli-
jästä paahtimoihin.

Tämän jälkeen suuntasimme kohti Nueva Se-
govian kahvialuetta Nicaraguan pohjoisosiin, 
jossa tutustuimme lähes 700 oppilaan kouluun, 
jota meidän pitkäaikaisin yhteistyökumppanim-
me Mercon/Cisa tukee. Koulussa oli käytössä 
miniläppärit oppimisen tukemiseksi ja muuten-
kin opetuksen taso oli keskimääräistä parempi. 
Tämän takia monet perheistä lähettävätkin 
lapset kouluun, mikä ei vielä ole itsestäänsel-
vyys Nicaraguassa. Opettajat ja lapset ottivat 
meidät innoissaan vastaan, olimme nähtävyys, 
kiitos Annan vaalean tukan, jota haluttiinkin 
innokkaasti koskettaa. Lahjoittamamme jalka-
pallot herättivät suurta ihastusta lasten parissa, 
meitä ei varmasti heti unohdeta! 

Yhteistyökumppaneidemme kautta on mahdol-
lista osallistua erilaisiin projekteihin, jotka tuke-
vat kahvin viljelijäyhteisöjä esim. rakentamalla 
tai peruskorjaamalla kouluja ja terveysasemia. 
Matkan aikana vierailimme myös terveysase-

Katariina Ahon  
ja Anna Vänskän  
kahvimatka  
Costa Ricaan ja 
Nicaraguaan

Anna Vänskä ja Katariina Aho vierailulla Miramonten perhetilalla  

Costa Ricassa. Tilan omistaa Guardiánin perhe, joka viljelee kahvia  

jo viidennessä sukupolvessa vuodesta 1917.

CASE
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malla, jota paikallinen hyvin toimeentuleva 
kahvinviljelijä oli tukenut. Kyseinen viljelijä tuot-
taa laatukahvia ja hänen tuottavuutensakin on 
keskimääräistä korkeampi. On ilo nähdä, että 
hyviä maatalouskäytäntöjä ja oikeita kahvila-
jikkeita sekä pitkäaikaisia hinnoittelumalleja 
käyttämällä kahvinviljelijä voi menestyä ja olla 
mallina lähialueiden muille viljelijöille.
 
Nicaraguassa kolusimme lähes 10 kahvitilaa, 
pienestä hehtaarin tilasta aina 20 hehtaariin 
tilaan. Kävimme myös tutustumassa kahvipen-
saiden jalostuslaboratorioon, jossa eri lajikkeita 
yhdistelemällä voidaan lisätä kahvipensaiden 
tuottavuutta ja vastustuskykyä kasvisairauksia 
vastaan. 
 

Matkamme on nyt lopuillaan, ja saavumme pian 
Suomeen. Matkaamme on mahtunut kymmeniä 
maistettuja kahvikuppeja, satoja kahvipensaita, 
tuhansia kahvimarjoja ja miljoonia kahvipapu-
ja. Antoisia keskusteluja viljelijöiden ja toimit-
tajiemme kanssa. Tästä on hyvä jatkaa uusien 
ostojen pariin vastuullisesti.”
 

Viljelijä Juan Vargas Tarrazusta kertoi miten  vastuullisilla viljelykäytännöillä voidaan  parantaa tilan tuottavuutta ja kahvin laatua.

Viljelijä Ricardo Guardián on iloinen, että hänen kahvitilansa  

hedelmäiset pavut valittiin korkean laatunsa vuoksi vuoden  

2016 Presidentti Special Blendiin.
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ILMASTONMUUTOS RISKI MYÖS KAHVILLE

Ilmastonmuutos on tuomassa suuria muutoksia 
kahvinviljelyyn tulevina vuosina. Kahvi, eten-
kin Suomessa suosittu Arabica-kahvilajike, on 
herkkä ilmaston lämpenemiselle. Arabica -kah-
vipensas kasvaa parhaiten vuorten rinteillä ja 
ilmaston lämmetessä kasvupaikkaa on siirret-
tävä yhä korkeammalle. Kahvipavut vaativat 
kehittyäkseen tietyn lämpötilan sekä sopivasti 
kuivuutta ja kosteutta. Kahvisadot ovat jo monin 
paikoin pienentyneet ja niiden laatu heikentynyt 
lämpötilojen kohoamisen ja ennustamattomien 
sateiden tai kuivuuden takia. Muutokset uhkaa-
vat myös kahvinviljelyä elinkeinona.

Kahvialan yrityksenä Pauligia kiinnostaa kahvin 
tulevaisuus ja kyetäänkö ilmaston muuttuessa 
varmistamaan haluttujen kahvilaatujen saata-
vuus. On erittäin tärkeää ymmärtää, mitä kah-
vinviljelylle on tapahtumassa ja mitä se merkit-
see kahviviljelijöille, jotta heitä voidaan auttaa 
valmistautumaan tuleviin muutoksiin ja saa-
maan elantonsa kahvista myös tulevaisuudessa.

Auttaakseen kahvin pienviljelijöiden sopeutu-
mista uusiin haasteisiin Paulig käynnisti vuonna 
2010 kuuden muun eurooppalaisen kahvialan 
perheyrityksen kanssa yhteisen Coffee & Cli-
mate-ilmastohankkeen. Hankkeessa viljelijöille 
kehitetään käytännön työkaluja yhdistämällä 
ilmastonmuutokseen liittyvää tutkimustietoa ja 
hyviksi osoittautuneita viljelykäytäntöjä. Vuonna 
2015 Coffee & Climate –hankkeen partneriksi 
liittyi muun muassa kansainvälinen luonnonsuo-
jelujärjestö Conservation International ja Star-
bucks –kahvilaketju.
 
Lue lisää Coffee & Climate –hankkeesta 
 Pauligin sivuilta.

RAAKAKAHVIN HINNAN KEHITYS

Satokaudella 2015 maailmassa tuotettiin noin 
8,5 miljoonaa tonnia, eli noin 140 miljoonaa säk-
kiä (á 60 kg) kahvia (lähde: International Coffee 
Organisation). Tästä kahvista 60 % on Arabica 
ja 40 % Robusta -lajiketta. Paulig ostaa vuosit-
tain noin 0,6 % maailman raakakahvituotannos-
ta ja 98 % näistä ostoista on Arabicaa.

Suomessa pääasiassa käytettävien Arabica- 
kahvien hinta määräytyy New Yorkin pörssissä. 
Vuonna 2015 kahvin maailmanmarkkinahinta 
laski voimakkaasti, noin 25 % vuoden 2014 keski-
hintaan nähden, johtuen yleisestä hyödykkeiden 
hinnan laskusta sekä isoimpien tuottajamaiden 
Brasilian ja Kolumbian valuuttojen heikentymi-
sestä. 

Brasilian ja Kolumbian valuuttojen heikentymi-
nen kuitenkin paransi näiden maiden kahvin-
tuottajien omassa valuutassaan saamaa hintaa. 
Toisaalta monissa Afrikan ja Keski-Amerikan 
maissa viljelijät ovat kärsineet markkinahintojen 
laskusta. Tämä on vähentänyt viljelijöiden te-
kemiä investointeja, kuten lannoitusta ja oksien 
harvennusta, mikä saattaa pienentää tulevia 
kahvisatoja näissä maissa.

Raakakahvin hintaan ovat viime vuosina vai-
kuttaneet merkittävästi myös sääolosuhteet. 
Isoimman kahvintuottajamaan Brasilian sadosta 
2015 odotettiin heikkoa, sillä kuivuus häiritsi ku-
kintaa. Kuivuus aiheutti puutetta etenkin isoista, 
parempilaatuisista pavuista, mikä nosti näiden 
papujen hinnat historiallisen korkealle. 

Kahvin hintakehityksellä on merkitystä myös vas-
tuunäkökulmasta. Kannattavuuden takaava hin-
tataso antaa viljelijälle paremman toimeentulon 
ja mahdollistaa tilojen ylläpidon ja kehittämisen. 
Tämä on tärkeää raakakahvin saatavuuden ja 
laadun kannalta myös tulevaisuudessa. Suurin 
osa maailman kahvitiloista on varsin pieniä, 
keskimäärin alle kaksi hehtaaria ja viljelijöiden 
kynnys siirtyä vaihtoehtoisiin, kannattavampiin 
viljelykasveihin voi laskea, mikäli kahvista saata-
va hinta ei ole houkutteleva.

Pauligin tukemissa International Coffee  Partners 
–hankkeissa tuetaan kahvinviljelijöitä löytämään 
tiloille optimaalinen yhdistelmä viljelykasveja 
kahvinviljelyn ohelle, joka vähentää taloudellista 
riskiä, jos kahvisadon kanssa ei jonakin vuonna 
onnistuta. Käytäntö lisää viljelijöiden tuloja ja te-
kee kahvinviljelijöistä vähemmän haavoittuvaisia 
muuttuvissa sääoloissa.

http://www.paulig.fi/vastuullisuus
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Coffee and Climate -hankkeen toimijat  
Pariisin ilmastokokouksessa

Pariisissa joulukuussa 2015 järjestetyssä 
ilmastokokouksessa solmittiin uusi maa-
ilmanlaajuinen ilmastosopimus, joka luo 
pohjan  pitkän  aikavälin  toimenpiteille 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Myös 
Coffee & Climate –hankkeessa mukana ole-
vat kahvialan toimijat  julkistivat Pariisissa 
 sitoumuksensa ilmastonmuutoksen aiheut-
tamien vaikutusten ehkäisemiseksi kahvin 
tuotantoalueilla.

Maailmanlaajuisesti noin 100 miljoo-
nan ihmisen toimeentulo on riippuvaista 
kahvista. Se on keskeinen hyödyke yli 70 
kehitysmaassa.  Mikäli ilmaston muutoksen 
aiheuttamiin vakaviin seurauksiin ei puu-
tuta, sekä kahviala ja että pienviljelijöiden 
elinkeino ovat vaarassa.

Sitoumuksessaan Coffee & Climate –hank-
keen partnerit lupasivat muun muassa:

• tutkia vaihtoehtoja julkisen ja yksityi-
sen sektorin kumppanuuksiin, joilla 
 pyritään kehittämään ja vahvistamaan 
kestävämpiä kahvin  toimitusketjuja

• tukea resurssien (energia, lannoitteet, 
vesi, maaperä ja maan käyttö) vastuul-
lista käyttöä kahvin tuotannossa 

• tukea viljelijöitä siirtymisessä kestäviin 
ja laadukkaisiin  tuotantojärjestelmiin

“Kotiseudullani ilmastonmuutoksen 
suurimmat vaikutukset ovat kuivuus ja 
lämpötilan nousu. Coffee & Climate 
-hankkeen avulla olemme testanneet 
uudistettuja viljelykäytäntöjä mm. puiden 
istutusetäisyydessä sekä suojakasvien 
ja kipsilannoitteen käytössä. Opimme 
yhdessä koko ajan lisää ilmastonmuu-
tokseen sopeutumisesta tilani toimiessa 
alueellamme hyvänä esimerkkinä. Voin 
ylpeydellä todeta, että viljelijäkollegani 
ovat nyt paremmin valmistautuneita tu-
levaisuuden haasteisiin ja kehitys motivoi 
heitä toteuttamaan uusia käytäntöjä 
omilla tiloillaan”.

Mauricio Gavarrete  
kahvinviljelijä, Honduras

http://www.coffee-partners.org/projects/region/honduras/project/coffee-climate
http://www.coffee-partners.org/projects/region/honduras/project/coffee-climate


20

P A U L I G  Y R I T Y S VA S T U U R A P O R T T I    2015

Lukuja ja työmme tuloksia

!
!
!

53 %

26 %

3 %
2 %

2 %
2 %

2 %
1 %1 % 8 %

Brasilia

Kolumbia

Kenia

Etiopia

Guatemala

Vietnam

Nicaragua

Costa Rica

Tansania

Muut
!

!
!

53 %

26 %

3 %
2 %

2 %
2 %

2 %
1 %1 % 8 %

Brasilia

Kolumbia

Kenia

Etiopia

Guatemala

Vietnam

Nicaragua

Costa Rica

Tansania

Muut

Sertifioitujen kahvilaatujen osto (tonnia) 2013-2015

Vuoden 2015 lopussa 
Pauligin ostamasta 

raakakahvista 20,3% 
oli vastuusertifioitua

Pauligin ostaman 
kahvin jäljitettävyys 

vuonna 2015

Pauligin raaka- 
kahvin ostot 2015  
alkuperämaista
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Paulig haluaa henkilöstönsä voivan hyvin ja 
viihtyvän työssään. Henkilötutkimuksen vuosi 
vuodelta parantuneet tulokset kertovat, että 
määrätietoinen keskittyminen esimiestyön ja 
henkilöstön kehittämiseen ovat tuottaneet tulos-
ta. Osaamisen lisäksi Pauligilla pidetään huolta 
työntekijöiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, 
joihin panostetaan jatkuvasti.

ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN HEIJASTUU 
MYÖS HENKILÖSTÖÖN

Pauligilla esimiesten osaaminen nähdään avain-
tekijänä koko organisaation menestykselle ja 
esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen pa-
nostetaankin poikkeuksellisen paljon. Vuodesta 
2009 lähtien Pauligilla on rakennettu määrätie-
toisesti uutta johtamisen mallia, jossa valmenta-
valla otteella on keskeinen sija. Yhtiö tarjoaakin 
kaikille esimiehille paljon koulutusta ja HR toimii 
heidän sparraajinaan haastavissa tilanteissa.

Esimiesten koulutuksissa on panostettu etenkin 
esimiesroolin ymmärtämiseen, sillä työ voi olla 
ajoittain varsin haastavaa ja paineen alaista. 
Lisäksi kehitetään esimiestyöhön kuuluvien eri 
osa-alueiden, kuten työjuridiikan, rekrytoin-
nin, perehdyttämisen ja päivittäisen johtami-
sen osaamista. Systemaattinen johtamisen ja 
esimiestyön kehittäminen on avannut monille 
esimiehille uuden näkökulman työhön ja autta-
nut sisäistämään oman roolin. Sen avulla myös 
pyritään tunnistamaan tulevaisuuden johtajat 
ja suunnittelemaan heille erilaisia uramahdolli-
suuksia Pauligilla.

Pauligin tavoitteena on jatkuva parantaminen ja 
jokaiselle henkilölle on asetettu vuotuiset tavoit-
teet. Tavoitteiden saavuttamisessa esimiestyö 
on erittäin tärkeässä roolissa ja Pauligin esi-
miehet on koulutettu käyttämään 3D* -tavoite-, 
kehitys- ja palautekeskustelumallia johtamisen 
apuna. Näissä keskusteluissa sovitaan henkilös-
tön henkilökohtaisista tavoitteista ja käydään 

Henkilöstö

läpi saavutetut tulokset ja kehittymistarpeet. 
Arviointiprosessi on osa henkilöstön työn ja 
osaamisen kehittämisen rutiineja ja sen kävivät 
viime vuonna läpi kaikki toimihenkilöt. 

(*3D=3 dialogues)

ESIMIESTYÖN JA JOHTAMISEN LAATU ON  
KEHITTYNYT

Henkilöstön onnistumisen ja kehittymisen lisäksi 
Pauligilla arvioidaan vuosittain myös esimies-
työtä ja johtamista Leadership surveyn avulla. 
Selvityksessä arvion antaa kunkin esimiehen 
alaisuudessa työskentelevä tiimi.   
Mittari toimii myös kaikkien esimiesten ja joh-
tajien yhtenä tulospalkkion kriteerinä. Vuoden 
2015 Leader-ship surveyn tulos parani aiemmas-
ta ja ylitti asetetun tavoitteen, ollen 3,3 (2014: 
3,1)  asteikolla 1-4.

HENKILÖSTÖTUTKIMUS KERTOO  
VAHVUUKSISTA

Paulig-konsernissa toteutetaan joka toinen vuosi 
laaja TellUs -henkilöstötutkimus. Edellisessä, 
syksyllä 2014 tehdyssä tutkimuksessa kahviryh-
män tulokset nousivat eurooppalaisten yritysten 
keskiarvojen yläpuolelle kaikilla avainmittareil-
la mitattuna. Vuonna 2015 toteutettiin hieman 
suppeampi TellUs Pulse –henkilöstökysely, jossa 
tulokset olivat parantuneet aiemmalta AA-tasol-
ta seuraavalle tasolle AA+. 

Etenkin Pauligin panostus esimiestyöhön ja 
johtamiseen näkyivät tuloksissa, sillä henkilöstö 
oli tyytyväistä johtamiseen, tavoitteiden aset-
tamiseen ja esimieskeskustelujen laatuun. Myös 
korkea vastausprosentti (89%) osoitti, että henki-
löstö kokee vastaamisella olevan merkitystä. Ky-
selyssä saatujen palautteiden perustella yhtiön 
uusi strategia vaatii kuitenkin vielä selkeytystä. 
Paulig panostaakin esimiesviestinnän ja dialogin 
jatkuvaan kehittämiseen, sillä esimiesten rooli 
on erittäin tärkeää muuttuvassa toimintaympä-
ristössä. 

Vientiyritykset  
alkuperämaassa 100%
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Paulig on yksi harvoista suomalaisyrityksistä, 
joilla on oma työterveyshuolto. Käytäntö on 
perua vuosikymmenten takaa ja Pauligilla on 
päätetty pitää työterveyshuolto omassa talossa 
myös jatkossa.

Pauligin Vuosaaren paahtimolla on oma työter-
veysasema, jossa työterveyshoitaja on paikalla 
päivittäin, lääkärikin kahtena päivänä viikossa. 
Venäjällä, Tverin paahtimolla työskenteleville 
pauligilaisille tarjotaan kattavat työterveys-
huollon ja sairaanhoidon palvelut paikallisissa 
terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.

Oma työterveysasema helpottaa pauligilais-
ten arkea. Vastaanotolla voi pistäytyä nopeasti 
työn lomassa, mikä laskee kynnystä hakeutua 
ajoissa hoitoon. Samoin erilaisissa poikkeusti-
lanteissa, kuten epidemioiden tai työtapatur-
mien sattuessa apu on aina lähellä. Lisäksi oma 
työterveyshuolto tuntee Pauligilla tehtävän työn 
vaatimukset ja sisällön, jolloin kyetään myös 
paremmin tunnistamaan mitkä seikat saattavat 
olla oireiden taustalla. 

Työterveyshuollon lisäksi Paulig tukee henkilös-
tön hyvinvointia ja työssä jaksamista useilla eri 

tavoilla. Vuosaaren paahtimolla on henkilöstön 
käytössä kuntosali ja tarjolla on myös useita 
erilaisia liikunta- ja kulttuurikerhoja. 

Istumatyön haitoista tiedetään paljon. Runsas 
istuminen voi muun muassa lisätä niska-hartia- 
seudun vaivoja, sydän- ja verisuonitautien sekä 
II tyypin diabeteksen sairastumisriskiä.  Vuosaa-
ressa näitä haittoja on haluttu ehkäistä ennal-
ta asentamalla kaikkiin toimiston työpisteisiin 
sähköiset työpöydät, jotka mahdollistavat työn 
tekemisen sekä seisten että istuen. Kiinteistös-
sä on myös kaksi neuvotteluhuonetta, joissa 
on mahdollisuus kokoustaa seisten. Työpöytien 
uusimisen yhteydessä toteutettiin myös ergono-
miaohjaukset.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

Vuoden 2015 lopussa Pauligin henkilöstön mää-
rä oli 596. Suurin osa, yhteensä 80 %, Pauligin 
kahviryhmän henkilöstöstä työskentelee Suo-
messa ja Venäjällä. Tuotannon työntekijöiden 
osuus on Suomessa ja Venäjällä noin kolmannes. 
Muissa Pauligin kahviryhmän toimintamaissa 
(Viro, Latvia, Liettua, Ruotsi ja Norja) työtehtä-
vät liittyvät pääosin myynnin ja markkinoinnin 
tehtäviin. 

Oma työterveyshuolto  
– apu lähellä

Työterveyshoitajamme Tuula Massinen tuntee  

Pauligilla tehtävän työn vaatimukset.
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Oma työterveyshuolto  
– apu lähellä

Pauligilla panostetaan  
vahvasti työntekijöiden 
hyvinvointiin
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Paulig toimii työterveys- ja turvallisuusasioissa 
sertifioidun OHSAS 18001 -standardin mukaises-
ti. Pauligin paahtimoilla työterveys- ja turval-
lisuustilanne olivat edelleen elintarvikealan 
yleiseen tasoon verrattuna hyvällä tasolla, vaik-
ka työtapaturmien määrä kasvoikin edellisvuo-
desta. Vuonna 2015 kahviryhmässä Suomessa 
sattui 10 (2014: 5) ja Venäjällä 1 (2014: 0) pois-
saoloa vaatinutta työtapaturmaa. Suurin osa 
poissaoloa vaatineista tapaturmista liittyi käsiin 
tai sormiin, esimerkiksi viiltoina työkalun lipsah-
taessa. Lisäksi kirjattiin 11 ensiaputapausta eli 
esimerkiksi haavaa tai mustelmaa, josta ei kui-
tenkaan seurannut sairaslomaa. Kehityssuunta 
ei valitettavasti ole ollut toivottava, sillä poissa-
oloa vaatineiden tapaturmien määrä kaksinker-
taistui vuoteen 2014 nähden. 

Vaikka vakavammilta työtapaturmilta on vältyt-
ty, tapaturmatrendi on viimeisen parin vuoden 
aikana mennyt huolestuttavaan suuntaan ja 
työturvallisuus onkin erityishuomion kohteena 
vuonna 2016. Työturvallisuuteen ja turvallisiin 
toimintatapoihin panostetaan keväällä 2016 
käynnistyvän Minä välitän -ohjelman avulla, 
johon liittyy kaksi painopistealuetta: työturval-

lisuus ja työkykyjohtaminen. Työturvallisuuteen 
panostaminen näkyy koko konsernin eettisissä 
periaatteissa, joita on jo tarkennettu työtervey-
den ja -turvallisuuden edistämiseen liittyen. Lisäk-
si esimerkiksi paahtimon kuulosuojainten käyttö-
alueita on tarkennettu, uusia viiltosuojahanskoja 
on hankittu ja työhygieeniset pöly- ja hiilidioksi-
dimittaukset on tehty. Lisäksi tuotannossa ja va-
rastoissa siirrytään turvakenkien käyttöön. Myös 
työsuojelutoimikunta on myös vahvasti mukana 
työturvallisuuden edistämisessä.
 
 
 
 
 
Työturvallisuutta parannetaan ja riskejä enna-
koidaan myös aiempaa systemaattisemman 
turvallisuushavainnoinnin avulla. Henkilöstöä 
kannustetaan havainnoimaan ja raportoimaan 
työterveyteen ja –turvallisuuteen liittyviä riskejä. 
Vuoden 2015 aikana uudistettu aloiteprosessi 
huolenaiheiden ja läheltä piti -tilanteiden rapor-
toimiseksi tuotti yhteensä 56 havaintoa Vuosaa-
ren ja Tverin paahtimoilla. Vuoden 2016 havain-
tojen määrää pyritään lisäämään.

Työturvallisuus  
huomion kohteena  
vuonna 2016

Tavoitteena työtapaturmien 
ja niistä johtuvien  

poissaolojen estäminen

Työturvallisuuteen panostetaan erityisesti keväällä 2016.
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Työturvallisuus  
huomion kohteena  
vuonna 2016

Pauligilla voi  työskennellä silloinkin 
kun työkyky ei ole täydellinen

Työkyvyn säilyttäminen ja sitä uhkaavien riskien 
tunnistaminen ovat työterveyshuollon ydinteh-
täviä. Pauligilla pyritään löytämään ratkaisuja 
joustavammin ja nopeammin myös vaikeissa 
tilanteissa tai sairauksien kohdatessa. Työkyvyn 
ylläpitämiseksi haetaan erilaisia vaihtoehtoja, 
jotta työssäkäynti voisi jatkua ainakin osittain. 
Erilaiset joustavat järjestelyt ovat kaikkien etu, 
joita pohditaan yhdessä työntekijän ja esimie-
hen kanssa.

Tällainen tilanne voi tulla esimerkiksi henkilön 
kuntoutuessa tuki- ja liikuntaelinoireesta, vam-
masta tai mielenterveyden häiriöstä. Usein ter-

vehtymistä ja kuntoutumista tukee mahdollisim-
man normaalin elämän ja työnteon jatkaminen. 
Työhön paluu helpottuu, kun voi palata itselle ja 
tilanteeseen sopivaan työhön, kuten fyysisesti 
kevyempään työhön, tai tekemällä lyhyempää 
työaikaa. 

Tämä on Pauligilla mahdollista kuntouttavan 
työn avulla, jonka mahdollisuus arvioidaan aina 
yhdessä työterveyslääkärin kanssa. Kuntoutta-
vasta työstä maksetaan normaalia palkkaa, se 
on aina määräaikaista ja sen päätyttyä henkilö 
palaa takaisin omaan työhönsä.

Aerial Yogassa rentoutuu keho ja mieli. Gourmet Club kokkasi sesongin raaka-aineita  

Flavor Studion kokkikurssilla.

Vuosaaren paahtimolla  
henkilöstölle on tarjolla useita erilaisia 

liikunta- ja kulttuurikerhoja
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!
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Henkilöstön määrä maittain, 31.12. 2015

Suomi

Venäjä

Viro

Latvia

Liettua

Ruotsi

Norja

Lukuja ja työmme tuloksia

Työterveyden ja –turvallisuuden tunnuslukuja Pauligin paahtimoilla

 2013 2014 2015

Tapaturmien määrä*

Vuosaari 2 5 10

Tver 0 0 1

Tapaturmataajuus** (LTIF)

Vuosaari 5 9,4 17,4

Tver 0 0 5,6

Sairaspoissaoloprosentti

Vuosaari 2,2 3,2 3,1

Tver 1,8 3,3 2,2

* Työtapaturmien määrä = vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneet työpaikkatapaturmat,  
 ei sisällä työmatkatapaturmia
** Tapaturmataajuus LTIF = vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneet työpaikkatapaturmat/ 
 miljoona työtuntia

Henkilöstön määrä maittain, 31.12.2015 
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Työterveyden ja –turvallisuuden tunnuslukuja Pauligin paahtimoilla

* Työtapaturmien määrä = vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneet työpaikkatapaturmat,  
 ei sisällä työmatkatapaturmia
** Tapaturmataajuus LTIF = vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneet työpaikkatapaturmat/ 
 miljoona työtuntia

Ympäristö

Paulig pyrkii jatkuvasti vähentämään ympäris-
tövaikutuksiaan koko kahviketjussa. Paulig  voi 
vaikuttaa ympäristökysymyksiin suoraan omissa 
toiminnoissaan, kuten tuotannossa, pakkauksis-
sa ja logistiikassa.

Ilmastonmuutos tuo suuria muutoksia kahvinvil-
jelyyn, sillä kahvipensas on herkkä ilmaston läm-
penemiselle ja kahvisadot ovat jo monin paikoin 

pienentyneet ja niiden laatu  heikentynyt. 
Auttaakseen kahvinviljelijöiden sopeutumista 
näihin haasteisiin, Paulig osallistuu ympäristö- 
ystävällisten viljely- ja jalostusmenetelmien käyt-
töä tukeviin hankkeisiin sekä hankkii ympäris-
töasiat huomioiden tuotettuja raaka-aineita.  
Lue lisää Coffee & Climate -hankkeesta ja vas-
tuullisista hankinnoista Pauligin sivuilta.

http://www.paulig.fi/vastuullisuus
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Elokuusta 2015  
lähtien Vuosaaren  
paahtimon energiankulutus 
on katettu tuulivoimalla ja  
kotimaisella biokaasulla.
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Vuosaaren paahtimo.

Pauligin paahtimoilla mietitään jatkuvasti, miten 
tuotannon ympäristövaikutuksia voidaan pie-
nentää. Tuotantoprosesseja on hiottu jo pitkään, 
joten suurien kehitysloikkien sijaan keskitytään 
toiminnan tehostamiseen. Huomion kohteina 
ovat etenkin energiankulutuksen, päästöjen, 
jätteiden ja pakkausmateriaalien vähentäminen. 
Lisäksi konsernin yksiköiden välistä yhteistyötä 
ja raportointia kehitetään ympäristöasioissa.

Vuosaaressa vuonna 2009 käyttöön otettu 
paahtimo on toteutettu modernia tekniikkaa ja 
kestävää design-ajattelua hyödyntäen. Raken-
nus on tehty kestävistä ja kierrätettävistä ma-
teriaaleista, kuten metallista, lasista ja kivestä. 
Ulkoseinät on päällystetty ruostuvilla metalli-
seoslevyillä, jotka muodostivat ruostuessaan 
suojaavan ruskean pinnan, joka ei vaadi vuosi-
kausiin huoltamista.

Vuosaaren paahtimo on huomattavasti Tverin 
paahtimoa suurempi ja se tuottaa lähes 90 % 
Pauligin kahveista. Siten myös paahtimoiden 
ympäristövaikutuksista valtaosa syntyy Vuosaa-
ressa. Pauligin vuonna 2014 ostaman, Porvoos-
sa sijaitsevan Robert Pauligin pienpaahtimon 
ympäristötunnuslukujen seurantaa ja tietojen 
keruuta kehitetään. Tämän raportin ympäristö-
tiedot eivät vielä sisällä pienpaahtimon lukuja.

KOHTI VÄHÄPÄÄSTÖISTÄ KAHVIN TUOTANTOA

Energian- ja vedenkulutusta seurataan Pauligil-
la tarkasti. Vuosaaren ja Tverin paahtimoiden 
kokonaisenergiankulutus (sähkö, maa- ja biokaa-
su sekä kaukolämpö) vuonna 2015 oli noin  
36 300 MWh, ollen edellisvuosien tasolla. 

Suhteutettuna tuotettuihin kahvitonneihin, paah-
timoiden energiatehokkuus parani 6 % vuoden 
2014 tasosta. Vuoden 2015 tavoitteena oli 5 % 
vähennys molempien paahtimoiden energia-
tehokkuudessa tuotettua kahvitonnia kohti. 
Tähän tavoitteeseen ei päästy Vuosaaressa, 
jossa tehokkuus parani 3 %. Tverissä parannusta 
tuli 14 %, mutta paahtimon energiatehokkuutta 
pyritään edelleen kehittämään merkittävästi. 
Pidemmällä tarkasteluvälillä Vuosaaren paahti-
mon energiankulutus ja tehokkuus on parantu-
nut selkeästi. Verrattuna vuoteen 2010, Vuo-
saaren energiankulutus on pienentynyt 19 % ja 
energiatehokkuus parantunut 12 %.

Vuosaaren paahtimon sähkönkulutus on vuoden 
2014 alusta katettu tuulivoimalla ja elokuussa 
2015 paahtimolla siirryttiin käyttämään maa-
kaasun sijaan kotimaista biokaasua. (Lue lisää 
biokaasuhankkeesta sivulta 32). Energiatehok-
kuuteen ja uusiutuvaan energiaan panostami-
nen onkin vähentänyt paahtimon kasvihuone-

Paahtimoiden
ympäristötehokkuutta  
kehitetään jatkuvasti
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kaasupäästöjä merkittävästi. Suhteutettuna tuo-
tettuihin kahvitonneihin, vuonna 2015 Vuosaa-
ressa syntyi 64 % vähemmän kasvihuonekaasu-
päästöjä kuin viisi vuotta aiemmin.

Vedenkulutus on paahtimoiden tuotantotoimin-
nassa vähäistä. Vuonna 2015 vettä kului Vuosaa-
ressa noin 9 000 m3  (0,21 m3 tuotettua kahvi-
tonnia kohden) ja Tverissä 1 000 m3 (0,16 m3/
tuotettu tonni). Tavoitteena on jatkossa erotella 
entistä paremmin tuotannosta ja toimistotyöstä 
aiheutuva vedenkulutus, jotta kulutusta alen-
tavat toimenpiteet voidaan kohdentaa tehok-
kaammin oikeisiin kohteisiin.

JÄTTEIDEN VÄHENTÄMISEEN MONIA KEINOJA

Syntyviä jätteitä seurataan Pauligin paah-
timoilla tarkasti ja jätteen määrää pyritään 
jatkuvasti pienentämään. Tavoitteena on, että 
kaikki jätejakeet hyödynnetään materiaalina tai 
energiana. Suurin osa paahtimoiden jätteistä 
saadaankin hyödynnettyä ja toimitettua muual-

le kuin kaatopaikalle. Vuosaaren paahtimossa 
sekajätettä ei synny enää lainkaan.

Vuonna 2015 jätettä kertyi paahtimoilla yhteen-
sä 940 tonnia, joka on yli 73 tonnia vähemmän 
edellisvuoteen verrattuna. Paahtimoiden jät-
teestä lähes puolet on biojätettä, josta suurin 
osa on tuotannossa syntyvää kahvihävikkiä. 
Vuosaaressa jätteiden kokonaismäärä on vuo-
desta 2010 pienentynyt 42 % ja biojätteen sekä 
kahvihävikin määrä on vähentynyt 22 %. Osa 
kahvihävikistä myydään pikakahvin raaka-ai-
neeksi ja biojäte kierrätetään kompostoimalla 
tai siitä tehdään biokaasua. 

Myös Tverissä pyritään vähentämään syntyvän 
jätteen määrää sekä nostamaan kierrätykseen 
menevien jätteiden osuutta. Vuosien 2013-2015 
aikana kaatopaikalle päätyvän sekajätteen 
määrää on saatu vähennettyä yli 43 % paran-
tuneiden lajittelu- ja kierrätysmahdollisuuksien 
avulla. 

Vuodesta 2010 
Vuosaaren kokonais- 

jätemäärä on 
vähentynyt yli 40 % 

eikä sekajätettä synny 
enää lainkaan.
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PAKKAUSMATERIAALIT  
SUURENNUSLASIN ALLA

Pakkauksiin käytettävän materiaalin määrän 
vähentäminen on ollut Pauligin tavoitteena jo 
pitkään ja pakkausten kehittämiseen panos-
tetaan jatkuvasti. Vuonna 2015 Vuosaaressa 
käytettiin pakkausmateriaalia noin 2 100 tonnia. 
Suhteutettuna tuotetun kahvin määrään, pak- 
kausmateriaalien kulutusta on saatu 2013 tasos-
ta vähennettyä noin prosentilla.

TEHOKASTA KULJETUSTA

Logistiikan tehostaminen on jo pitkään ollut  
yksi keskeisistä kehityshankkeista koko Paulig- 
konsernissa. Kuljetusketjun ympäristöystävälli-
syyttä ja tehokkuutta parannetaan reittisuunnit-
telulla ja kuljetustapoja kehittämällä. Merikul-
jetukset ovat tehokkain tapa kuljettaa kahvia. 
Valtamerilaivojen koon kasvaminen on vähentä-
nyt huomattavasti kuljetusten päästöjä ja ener-

Kahvipavuista  
eläinten ruokaa
Pauligin Venäjällä Tverissä sijaitsevalla paah-
timolla onnistuttiin vuoden 2015 tavoitteessa 
vähentää syntyvän jätteen määrää sekä nostaa 
kierrätykseen menevien jätteiden osuutta. 

Aiemmin ongelmana ollut etenkin eri kokoisista 
ja rikkoutuneista kuormalavoista kertynyt puu-
jäte sekä kahvin tuotannosta kertynyt biojäte, 
joille ei ollut kierrätysmahdollisuuksia. 

Uuden, paahtimon pihalle toteutetun lajitte-
lualueen avulla erilaiset puujätteet pystytään 
nyt erittelemään helposti ja selkeästi toisistaan. 
Parantuneen lajittelun myötä esimerkiksi kuor-
malavojen kierrätys onnistuu paremmin ja ne 
kyetään toimittamaan jatkokäyttöön muualle.  
Myös biojätteiden määrää onnistuttiin vähentä-

mään selkeästi, kun vuoden 2015 aikana kump-
paniksi löydettiin moskovalainen yritys, joka 
jatkojalostaa elintarviketeollisuuden sivuvirrois-
ta eläinten ruokia. Nykyisin Tverin paahtimo toi-
mittaa vuodessa 25 tonnia kahvipavuista paah-
dettaessa irtoavaa ohutta pintakalvoa eläinten 
ruuan raaka-aineeksi. 

Puujätteen paremman erottelun sekä tuotan-
nossa syntyvän biojätteen kierrätyksen avulla 
sekajätteen määrää saatiin vähennettyä Tveris-
sä merkittävästi.

Tverin paahtimolta 
kaatopaikalle  

päätyvän seka- 
jätteen määrä on  

vähentynyt yli 43 %.

Merikuljetukset ovat tehokkain tapa kuljettaa kahvia.
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giankulutusta kahvitonnia kohden. Suurin osa 
Pauligille tulevasta kahvista on pakattu konttei-
hin, joiden sisällä on yksi suuri säkki, johon mah-
tuu noin 20 000 kiloa raakakahvia.

Vuosaaren satamaan saapuu raakakahvia keski-
määrin kolmesti viikossa, vuositasolla yhteensä 
noin 2 500 kontillista. Paahtimo sijaitsee aivan 
sataman vieressä, jolloin kontteja ei tarvitse 
kuljettaa lainkaan tieliikenteessä, vaan ne siirre-
tään laivoista suoraan paahtimolle.
 
Valmiiden kahvituotteiden kuljettamisen kaup-
paketjujen varastoihin hoitavat Suomessa pää-
osin asiakkaiden kuljetusliikekumppanit. Pauligin 
toimituspalvelu suunnittelee huolella kuormien 
pakkaamisen ja kuljetusten reitit minimoidak-
seen kuljetusten määrän. Baltiaan Paulig kuljet-
taa tuotteet suoraan Vuosaaren varastoltaan. 

Kuljetuksissa pyritään hyödyntämään kuormaus-
tila maksimaalisesti muun muassa yhdistämällä 
eri asiakkaiden kuormia. 

Tverin raakakahviostot hoidetaan Suomesta 
käsin, mutta toimitukset suunnataan suoraan 
Venäjälle. Pääasiallisena satamana käytetään 
toistaiseksi Kotkaa, josta kahvikontit kuljete- 
taan rekoilla Tveriin. Sataman ja paahtimon  
välillä tehokkaimmaksi kuljetustavaksi on  
todettu Pauligin itse hoitamat maantiekulje- 
tukset.

TUOTANNON LAATUA TARKKAILLAAN  
JA KEHITETÄÄN

Pauligin paahtimoilla Vuosaaressa ja Tverissä 
toiminnan laatua tarkkaillaan säännöllisesti 
Good Manufacturing Practice (GMP) -kierrosten 
avulla. GMP-menetelmää on kehitelty Pauli-
gilla vuosien mittaan ja sen avulla kiinnitetään 
huomiota muun muassa työnteon turvallisuuteen 
vaikuttaviin asioihin sekä jätteiden lajittelun. 
Lisäksi paahtimoilla käytetään Lean-ajatteluun 
pohjautuvaa 5S-järjestelmää, jonka mukaan 
kaikessa toiminnassa pyritään vähentämään 
hävikkiä sekä ylimääräistä vaivaa. Laaduntark-
kailun myötä esimerkiksi turvallisuuteen liittyvät 
asiat ja yleinen siisteys paahtimon eri osissa on 
parantunut. 

Vuonna 2015 GMP-indeksi oli Suomessa 3,8 ja 
Venäjällä 4,3.  Tavoitteena ollut arvo 3,44 ylitet-
tiin molemmilla paahtimoilla

Mikä GMP?
Pauligin paahtimoilla toiminnan laatua tarkkail-
laan säännöllisesti GMP (Good Manufacturing 
Practice) -kierrosten avulla. GMP-mallin kehityk-
sessä toimimme jatkuvan parantamisen periaat-
teiden mukaisesti, joten itse kierroksen toteu-

tustapa, kuten myös painopistealueet saattavat 
muuttua uusien ideoiden tai vaatimusten kautta.

Tämän hetkinen GMP-indeksin skaala Pauligilla 
on 1–5, jossa yli neljä on hyvä taso.

Laadunvalvontaa Tverin paahtimolla.
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Vastuullinen kahvi- 
 pakkausten suunnittelu  
on  pitkäjänteistä työtä
 
Kahvi tarvitsee pakkauksen, joka suojaa sitä 
hapelta, kosteudelta ja valolta, pitää maut ja 
aromit tallessa sekä kestää ehjänä kuljetuk-
sen paahtimolta aina loppukäyttäjille saakka. 
Vaatimukset pakkauksen laadulle ovat korkeat 
ja pakkausten kehittäminen onkin pitkäjänteistä 
työtä ja vaatii asioiden tutkimista monelta eri 
kantilta.

Ympäristötietoisuus, tuottajavastuu sekä inno-
vaatiot vievät pakkausalaa vauhdilla eteenpäin. 
Euroopassa toimintaa ohjaa myös EU:n uusi 
jätelaki, jonka viisiportaisen hierarkian mukaan 
jätteen synnyn ehkäisy on ympäristön kannalta 
ensisijainen toimenpide ja jätteen vieminen  
loppusijoitukseen (kaatopaikalle) viimeinen  
vaihtoehto.

Paulig soveltaa tätä ajattelua vastuullisten 
pakkausten suunnittelussa, jossa tavoitteena on 
kaikkien pakkausmateriaalien käytön vähentä-
minen tuotteen laadusta tinkimättä sekä hävikin 
ja jätteen minimointi. Toissijaisena tavoitteena 
on uusituvan, kierrätetyn ja kierrätyskelpoisen 
materiaalin lisääminen.

Pauligilla etsitään jatkuvasti uusia ympäristöys-
tävällisiä vaihtoehtoja kahvin pakkaamiseksi.  
Tähän on tunnistettu kaksi tietä: nykyisten  
pakkausmateriaalien määrän vähentäminen  
tai uusien, ympäristön kannalta parempien ma-
teriaalien kehittäminen ja käyttöönottaminen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jotta ympäristöystävällisyys toteutuisi, pakkaus-
ten ohentaminen tai uusien materiaalien käyt-
töönotto eivät saa lisätä jonkin toisen materiaa-
lin kulutusta, vaarantaa pakkausten kestävyyttä 
tai heikentää kahvin laatua. 
 
Paulig kehitti vuonna 2014 käyttöön uusia alumii-
nittomia kahvipakkauksia osana vuoteen 2018 
ulottuvaa vastuullisuusohjelma, jonka tavoittee-
na on vähentää pakkausmateriaalien käyttöä 
sekä lisätä uusiutuvien materiaaliraaka-aineiden 
osuutta. Vuoden 2015 aikana kuitenkin todettiin 
kahvipakkauksien alumiinista luopumisen lisää-
vän selvästi pakkauksiin tarvittavan korvaavan 
muovimateriaalin määrää ja lisäävän pakka-
uksen kustannuksia. Saavutettavissa olevat 
tulokset olivat ristiriidassa Pauligin ensisijaisen 
vastuullisuustavoitteen, pakkausmateriaalien 
käytön vähentämisen kanssa. Tämän vuoksi pak-
kauskehitystä jatketaan edelleen ja alumiinin 
käytöstä luopumista arvioidaan uudelleen.
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Paulig pienentää tuotannon hiilijalanjälkeään 
merkittävästi. Elokuusta 2015 alkaen kaikki  
Helsingin Vuosaaressa paahdetut Pauligin  
kahvit, noin 100 miljoonaa kahvipakettia  
vuodessa, on valmistettu kotimaisella  
ja uusiutuvalla Gasum-biokaasulla. 

Paulig on Suomen ensimmäinen kahvin-
paahtaja, joka siirtyy käyttämään biokaasua 
kahvinpaahtimossaan. Muutoksen myötä 
 Vuosaaren paahtimon hiilidioksidipäästöt 

100 miljoonaa          
kahvipakettia paahdetaan      
kotimaisella biokaasulla

CASE

Paahtimossa  paahdetaan mm. Pauligin tunnetuimmat  kahvituotteet 

Juhla Mokka, Presidentti, Brazil ja Paulig Mundo-kahvit.

 vähentyvät  lähes 2 700 tonnilla vuodessa, mikä 
vastaa noin 1 300 bensa-auton vuotuisia pääs-
töjä. Aiemmin Vuosaaren paahtimon energian-
lähteenä toimi maakaasu.

Vuosaaren paahtimo paahtaa vuodessa  
42 miljoonaa kiloa, eli noin 100  miljoonaa 
 kahvipaketillista kahvia. Paahtimossa 
 paahdetaan mm. Pauligin tunnetuimmat 
 kahvituotteet Juhla Mokka, Presidentti,  
Brazil ja Paulig Mundo-kahvit.
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”Ympäristöstä huolehtiminen on Pauligin yritys-
vastuutyössä tärkeä osa-alue. Se näkyy Vuosaa-
ren kahvipaahtimon toiminnassa jo nyt energia-
tehokkaina prosesseina, tuulisähkön käyttönä 
sekä jätteiden määrän vähentämisenä. Nyt 
haluamme lisätä uusiutuvien energiamuotojen 
käyttöä paahtamalla kahvimme biokaasulla”, 
kertoo Paulig-konsernin kahviliiketoiminnan joh-
taja Elisa Markula.

Gasumin biokaasu valmistetaan biohajoavista 
jätteistä. Biokaasu on jalostettu maakaasun 
kaltaiseksi, eikä biokaasun käyttöönotto vaadi 
lisäinvestointeja laitteisiin. Biokaasua myydään 

teollisuudelle, lämmön- ja voimantuotantoon, 
liesikäyttöön kotitalouksille ja ravintoloille sekä 
maantieliikenteen polttoaineeksi. Biokaasu on 
aina täysin uusiutuvista raaka-aineista valmis-
tettu suomalainen biopolttoaine, jota syötetään 
kaasuverkkoon Espoosta,  Kouvolasta ja Lah-
desta sekä vuonna 2016 myös Riihimäen uudes-
ta biokaasulaitoksesta.

Uusiutuvien enrgiamuotojen käyttö on pienentänyt 

Pauligin hiilijalanjälkeä merkittävästi.

Vuosaaren paahtimon hiilidioksidipäästöt  vähentyivät biokaasuun 
siirtymisen myötä lähes 2 700 tonnilla vuodessa.
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Lukuja ja työmme tuloksia

Pakkausmateriaalien kulutus Vuosaaren paahtimolla
2013 2014 2015

Pakkausmateriaalit (kg/kahvitonni) 49,6 49,4 49,3

Aaltopahvi ja paperi (tonnia) 720 705 721 

Muovi (tonnia) 1 379 1 325 1 384

Yhteensä (tonnia) 2 099 2 030 2 105

Paahtimoiden energiankulutus ja kahvin tuotanto 

Vuosaaren tuotanto ja kasvihuonekaasupäästöt

 2013 2014 2015

Energiankulutus per tuotantotonni (kWh/t)

Vuosaari 629 611 594 

Tver 1 768 2 023  1 736

Energiankulutus (MWh)  

Vuosaari 26 606 25 065 25 348

Tver 10 170 11 733 10 969

Yhteensä 36 776 36 798 36 317

Kahvin tuotanto (t)

Vuosaari 42 281 41 055 42 682

Tver 5 751 5 799 6 319

Yhteensä 48 032 46 854 49 001
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2014 alusta  
siirryttiin  
tuulisähköön
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Pauligin  
kahvit ovat Suomen  

halutuimpia
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aiheisiin. Paulig onkin aktiivisesti kehittänyt 
viestintäänsä ja vuorovaikutusmahdollisuuksia 
kuluttajien kanssa erityisesti sosiaalisen medi-
an kanavissa, kuten Facebookissa, Twitterissä 
sekä Pauligin kotisivuilla olevassa asiakaspal-
velublogissa. Lisäksi Pauligin hyvän kahvin 
lähettiläs Paula on läsnä muun muassa Twit-
terissä, Instragramissa ja Snapchatissa. Yhä 
kasvava osa yhteydenotoista Pauligille tulee 
näitä kanavia pitkin.

Sosiaalisen median synnyttämä avoimuus on 
tehnyt kuluttajista entistä vaativampia myös 
vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Ym-
päripyöreät vastaukset eivät riitä, vaan yritys-
ten tulee olla valmiina vastaamaan kuluttajille 
hyvinkin seikkaperäisesti. Myös mediassa esille 
nousseet asiat aikaansaavat usein kysymyksiä 
ja keskustelua, johon Paulig pyrkii osallistu-
maan aktiivisesti ja nopeasti. Pauligilla tämä 
edellyttää vahvaa tiimityöskentelyä kuluttaja-
palvelun ja asiantuntijoiden välillä.

Tuotteet ja palvelut

Kuluttajien kiinnostus yritysten vastuullisuut-
ta, tuotteiden alkuperää, tuoteturvallisuutta ja 
tuotantotapoja kohtaan lisääntyy jatkuvasti. 
Etenkin nuoret kuluttajat hakevat aktiivisesti 
tietoa näistä teemoista. Todellisiin kulutustottu-
muksiin muutokset heijastuvat kuitenkin hitaasti, 
ja esimerkiksi sertifioitujen kahvien kulutus on 
pysynyt maltillisena.

Kuluttajat pitävät Pauligia yhtenä Suomen vas-
tuullisimmista yrityksistä. Vuosittain tehtävässä 
suomalaisten yritysten mainetta ja vastuulli-
suutta selvittävässä tutkimuksessa (TNS Gallup) 
Paulig on sijoittunut useasti kärkisijoille. Vuoden 
2015 tutkimuksessa Paulig sijoittui toiseksi.  
Lisäksi Paulig sijoittui suomalaisten elintarvike- 
alan toimijoiden vertailussa sijalle 9 Sustainable 
Brand Index 2015 –selvityksessä.

LÄHEMPÄNÄ KULUTTAJAA SOSIAALISEN  
MEDIAN KANAVISSA
Kuluttajat odottavat yrityksiltä nykyisin nopeaa 
reagointia yhteydenottoihin ja ajankohtaisiin 

Vastuullisuus ja 
kahvin alkuperä
kiinnostavat     
kuluttajia

Pauligin hyvän kahvin lähettiläs Paula on läsnä muun  

muassa Twitterissä, Instragramissa ja Snapchatissa.



40

P A U L I G  Y R I T Y S VA S T U U R A P O R T T I    2015

Suomessa Pauligin tunnetuimpia tuot-
teita ovat muun muassa Juhla Mokka, 
Presidentti, Brazil ja Paulig Mundo -kahvit 
sekä kylmä kahvijuoma  Frezza. Venäjän 
ja Baltian markkinoilla suosituimpia ovat 
 Presidentti ja Paulig Classic -kahvit sekä 
Paulig-espressotuotteet. 

Kuluttajien yhteydenotoissa halutaan usein tie-
toa muun muassa kahvintuottajien ja tuottaja-
maiden oloista, kahvin oikeasta säilyttämisestä, 
pakkausten kierrätysmahdollisuuksista, erilai-
sista kahvinvalmistustavoista, pakkausmerkin-
nöistä ja kahvin terveysvaikutuksista. Kuluttajat 
antavat Pauligille myös arvokasta palautetta ja 
esittävät tuotekehitysideoita ja toiveita.  

Vuonna 2014 käyttöön otettu asiakaspalve-
lublogi on osoittautunut suosituksi kanavaksi 
kuluttajien neuvontaan. Blogiartikkeleissa on 
mahdollista käsitellä asioita perusteellisem-
min ja kertoa aiheesta yksittäisten kuluttajien 
lisäksi myös muille asiasta kiinnostuneille. Tästä 
esimerkkinä sivulla 42 oleva asiakaspalvelublo-
gissa joulukuussa 2015 julkaistu artikkeli, jonka 
alullepanija oli kuluttajien nopeasti lisääntyneet 

tiedustelut kahvin torjunta-aineista ja mahdolli-
sista myrkyllisistä jäämistä itse lopputuotteessa.

TYÖNTEKIJÄLÄHETTILYYS UUSI TAPA KERTOA

Paulig haluaa viestiä ulkoisille sidosryhmilleen 
aktiivisesti eri sosiaalisen media kanavissa. Tähän 
tarvitaan runsaasti uutta sisältöä, jota ei kyetä 
tuottamaan vain perinteisen viestintä- tai mark-
kinointitiimin voimin. Siksi Paulig haluaa innostaa 
työntekijöitään kertomaan työstään ja kiinnostuk-
sen kohteistaan eri kanavissa. Mukaan työnte-
kijälähettilääksi onkin saatu asiantuntijoita eri 
puolilta Pauligia, muun muassa markkinointi- ja 
talousosastolta, hankinnasta sekä kahviasiantun-
tijoita Paulig-instituutista. 

Esimerkiksi Pauligin kahvinostajat käyvät kahvin 
alkuperämaissa ja kertovat hankintamatkoistaan 



41

P A U L I G  Y R I T Y S VA S T U U R A P O R T T I    2015

niin verkkosivuilla kuin Instagramissa (katso mat-
kakertomus sivulta 16). Näiltä matkoilta saadaan 
sosiaaliseen mediaan mielenkiintoista kuvama-
teriaalia ja tietoa esimerkiksi miten kahvisato 
kypsyy ja muista aiheista joista Pauligin asiakkaat 
ovat kiinnostuneita. Ilman työntekijälähettiläiden 
panosta tällaista materiaalia olisi vaikea tuottaa 
ilman suuria kustannuksia. 

LAADUKKAITA KAHVITAUKOJA

Paulig Professionalin hotelli-, ravintola- ja kahvila- 
sekä toimistosektorille tarjoamia kahvipalveluja 
on kehitetty vastaamaan kuluttajien tarpeita ja 
toiveita. Lisäksi uusia kodin ulkopuolisia kahvin 
käyttäjäkohteita ovat esimerkiksi ruokakaupat 
sekä auto- ja vaateliikkeet, jotka haluavat tarjota 
kahvia asiakkailleen. Perinteisesti työpaikoilla on 
juotu paljon kahvia, mutta kasvavassa määrin 
työnantajat haluavat panostaa määrän ohella 
myös laatuun. Laadukas kahvi luo positiivista 
mielikuvaa ja toimii yrityksen käyntikorttina niin 
sisäisesti kuin ulkoisestikin.

Hyvän kahvin lisäksi asiakkaille on entistä tär-
keämpää kahvin vastuullisuus. Niin yritykset kuin 
esimerkiksi julkisen sektorin toimijatkin haluavat 
kahvitoimittajan, joka pystyy näihin vaatimuksiin 
vastaamaan. Esimerkiksi monet Pauligin asiak-
kaista haluavat erottautua ja tarjota omia paah-
tosekoituksiaan, tai tietyn sertifioinnin omaavia 
kahveja. Vastuullisuusajattelun sekä erikoiskah-
vien ja pienpaahtimoiden suosion myötä yksilölli-
syyden trendi korostuu entisestään. Pauligilla on 
pystytty vastaamaan haasteeseen vastuullisesti 
tuotetuilla kahveilla ja asiakkaille voidaan tehdä 
myös pienempiä erikoiseriä. Taloustutkimuksella 
vuonna 2015 teetetyn yrityskuvatutkimuksen mu-
kaan Paulig Professional onkin toimistosektorilla 
halutuin kumppani kahvintoimittajaksi Suomessa.

YHTEYDENOTTOJA KUUNNELLAAN  
TARKALLA KORVALLA

Paulig kuuntelee aktiivisesti kuluttajien toiveita 
säännöllisten tutkimusten, testausten, kulutta-
japalvelun avulla ja sosiaalisen median kanavia 
hyödyntäen sekä seuraa tarkasti eri tuotteiden 
suosiota. Etenkin nuorten toiveita kuunnellen aloi-

tettiin Brazil-kahvin uudistus, jonka pohjaksi tehtiin 
laajat kuluttajatutkimukset sekä makutestaukset. 
Uudistunut Brazil lanseerattiin keväällä 2015.

Jokainen kuluttajien yhteydenotto on Pauligille 
tärkeä. Kaikki yhteydenotot käsitellään ja kaikille 
vastataan. Jos kyseessä on reklamaatio, lähe-
tämme aina tuotenäytteen kahvilaboratorioon 
tai tuotantoon tutkittavaksi. Kun syy on selvitetty, 
vastaamme asiakkaalle kirjallisesti ja lähetämme 
kahvihyvityksen. Kahviasioiden selvityspyynnöt tai 
muut kysymykset hoidetaan asiakkaan valitse-
massa kanavassa. 

Suomessa kuluttajapalveluun tuli vuoden 2015 
aikana lähes 4800 yhteydenottoa (2014: 4 900) 
sisältäen Baltian maiden reklamaatiot. Venäjällä 
yhteydenottoja tuli noin 1500 kappaletta (2014:  
1 000). Yhteydenottoja tulee nykyisin eniten so-
siaalisen median kanavien kautta ja niiden käyttö 
on lisääntynyt myös Venäjällä. Vuosaaren paahti-
mossa käy vuosittain tutustumassa myös runsaas-
ti kuluttaja- asiakas- ja yhteistyökumppaniryhmiä. 

Kuluttajapalveluun tulleista yhteydenotoista 
53 % liittyi laatuun ja 47 % oli neuvontapyyntöjä, 
tuotekehitysideoita ja muuta palautetta. Määrälli-
sesti eniten reklamaatioita tulee kahvin mausta ja 
pakkauksiin liittyvistä asioista.

 
 

Vastuullisuusajattelun sekä erikoiskahvien ja pienpaahtimoiden  

suosion myötä yksilöllisyyden trendi korostuu entisestään.
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Mitä - kahvissaniko myrkkyä?
Paulig asiakaspalvelublogi 1.12.2015 

Kahvinviljelyssä joudutaan käyttämään 
lannoitteita ja erilaisia torjunta-ainei-
ta. Näiden aineiden käyttö on merkittävä 
kustannus viljelijälle, joten he pyrkivätkin 
pitämään määrät hyvin maltillisina. Itse 
olemme mukana International Coffee  
Partners -yhteisön (ICP) kautta projek-
teissa, joissa viljelijöille opetetaan keinoja 
vähentää entisestään kemiallisten lannoit-
teiden käyttöä vaihtoehtoisilla menetelmil-
lä. Esimerkiksi kahvinmarjojen käsittelyssä 
syntyvän massan kompostointi tuottaa 
luonnonmukaista lannoitetta – ja samalla 
biojätettä syntyy vähemmän.

Kahvipensas on lajikkeesta riippuen mel-
ko altis erilaisille hometaudeille ja tuho-
hyönteisille. Jo pelkästään hyvillä viljely-
käytännöillä voidaan ehkäistä tautien ja 
hyönteisten aiheuttamaa vahinkoa ja näin 
torjunta-aineiden käyttöä voidaan vä-
hentää. Myös näitä hyviä viljelykäytäntöjä 
olemme aktiivisesti jalkauttamassa ICP:n 
kautta kahvin tuottajamaissa.
 

Kokonaan kemiallisista torjunta-aineis-
ta ja lannoitteista ei kahvinviljelyssä ole 
kuitenkaan vielä kaikkialla päästy eroon. 
Onneksi itse kahvipapu on suojassa kah-
vimarjan sisällä, joten kasvin ulkopinnalla 
vaikuttavien torjunta-aineiden imeytymi-
nen kahvipapuun on epätodennäköistä. 
Kaiken varalta Suomen Tullilaboratorio 
tutkii maahan tulevan raaka-kahvin mah-
dollisten torjunta-ainejäämien selvittä-
miseksi. Ja myös paahtimolla oma kah-
vilaboratoriomme tekee systemaattisesti 
testejä sekä raakakahvista että paahde-
tusta kahvista tuoteturvallisuuden varmis-
tamiseksi.      

Voit siis huoletta nauttia kahvisi ilman pel-
koa terveydelle haitallisista ylimääräisistä 
aineosista.

Terveisin  
Kaisa kuluttajapalvelusta



43

P A U L I G  Y R I T Y S VA S T U U R A P O R T T I    2015

Lukuja ja työmme tuloksia

!

53 %
47 %

Kuluttajapalvelun yhteydenotot vuonna 2015

Laatuun liittyvä kysely 

neuvontapyyntöjä, 
tuotekehitysideoita ja 
muuta palautetta

Kuluttajapalvelun yhteydenotot vuonna 2015
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ASETAMME VASTUUTYÖLLE VUOSITTAIN SEURATTAVAT TAVOITTEET. TÄSTÄ TAULUKOSTA NÄET TAVOITTEEMME 
VUONNA 2015 JA NIIDEN TOTEUTUMISEN SEKÄ VUODELLE 2016 ASETETUT TAVOITTEET.

Tavoite 2015 Tulos Tavoite 2016

TellUs Pulse –kyselyn tuloksen (AA) 
parantaminen AA+ • TellUs People Power Index –tutkimuksen tulos 

yli eurooppalaisen keskitason, väh. AA+

Leadership Surveyn tulos 3,2 3,3 • Leadership Surveyn tulos (min 3.0- max 3.5)

100% vakituisista työntekijöistä 
on käynyt läpi kaikki 3D-kehitys-ja 
tavoitekeskustelun osiot

100 % •
3D-kehitys- ja tavoitekeskustelut ovat  
vakiintuneet käytännöksi eikä niille  
aseteta erillistä tavoitetta 2016.

Työterveys- ja turvallisuusriskien 
havainnointi ja raportointi. 
Vuosaaressa 50 havaintoa/vuosi, 
Tverissä 30/ vuosi

Yhteensä 56 
havaintoa • Yhteensä 120 havaintoa Kahvi-divisioonassa.

Työtapaturmien ja niistä johtuvien 
poissaolojen estäminen

LTIF kasvoi •
Yleinen tavoite 0 
2016 tapaturma tavoite 5 Kahvi-divisioonassa.
Tapaturmataajuus tavoite 10

Motivoitunut, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Vastuutyömme tavoitteet ja tulokset

Tavoite 2015 Tulos Tavoite 2016

5 % vähennys kokonaisenergian 
käytössä tuotettua kahvitonnia 
kohti

Vuosaari -3 %
Tver -14 % •

5 % vähennys kokonaisenergian käytössä 
tuotettua kahvitonnia kohti paahtimokohtai-
sesti

5% vähennys kokonaisjätteen 
määrässä tuotettua kahvitonnia 
kohti

Vuosaari -9 %
Tver -6 % • 5% vähennys kokonaisjätteen määrässä tuo-

tettua kahvitonnia kohti paahtimokohtaisesti

Vähennämme ympäristövaikutuksiamme

• Tavoite saavutettu     • Osin toteutunut     • Kesken
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Tavoite 2015 Tulos Tavoite 2016

Kahvin jäljitettävyys tiloille 60 % ja 
osuuskuntiin 95 %

Tiloille 40 %
Osuuskuntiin 

89%
•

Jäljitettävyydelle ei aseteta vuodelle 2016 
erillistä tavoitetta, vaan sen kehitys linkittyy 
raakakahvin ostojen varmennuksen kehittä-
miseen. 

20 % kaikesta raakakahvista on 
sertifioitua tai ja 4C-verifioitua

20,3 % • 40 % kaikesta raakakahvista on vastuulliseksi 
varmennettua ja jäljitettävissä.

Investoinnit kehitysprojekteihin 
viljelijöiden tukemiseksi kahvin 
alkuperämaissa 

164 349 Eur •
Jatketaan investointeja kehitysprojekteihin 
viljelijöiden tukemiseksi, laajennetaan + 1 maa 
ja projekti.

Pauligin kaikki hankinta on vastuullista

Tavoite 2015 Tulos Tavoite 2016

Eettisten periaatteiden koulutus 
kaikille uusille työntekijöille ja täy-
dennyskoulutus Kahvi-divisioonan 
muulle henkilökunnalle

14 % uusista vakituisista 
työntekijöistä suoritti eettisten 
periaatteiden e-learningin. 

Täydennyskoulutuksena lan-
seerattiin ”luottamuksen pol-
ku”-peli sisäisessä intranetissä.

•
Eettisten periaatteiden  
koulutuksen integrointi  
uusien työntekijöiden  
perehdytykseen 100 %.

Yritysvastuun ja eettisten periaatteiden koulutus

Tavoite 2015 Tulos Tavoite 2016

Tuotevalitusten määrä Suomessa 
alle 14 kpl / miljoona kahvikiloa, 
Venäjällä alle 3.7.

Suomi 15,3
Venäjä 5,9 • Vuosaari 14 (min 10,5 -14)

Tver 5 (2-5) 

Tuotannon toiminnan laadun 
(Good Manufacturing Practices) 
(GMP)-indeksi 3.8/5

Vuosaari 3,8
Tver 4,3 • GMP 3,8 (min 3,8 – max 5.0)

Paulig kolmen parhaan elintarvi-
kealan yrityksen joukossa (TNS 
Gallup)

Sijoitus 2. •
Paulig kolmen parhaan elintarvikealan yrityk-
sen joukossa (TNS Gallup) ja top 5 (Sustai-
nable Brand Index)

Turvalliset ja korkealaatuiset tuotteet, joita kuluttajat haluavat ostaa ja käyttää



46

P A U L I G  Y R I T Y S VA S T U U R A P O R T T I    2015

Vastuullisuuden tunnusluvut – Paulig Kahvi-divisioona

Tilikausi 2013 2014 2015

Tuotettu suora taloudellinen lisäarvo

Liikevaihto 322,6 319,0 346,3

Korko- ja muut rahoitustuotot 6,0 1,3 2,1

Jaettu taloudellinen arvo

Maksetut palkat, sivukulut ja luontaisedut 25,8 26,8 28,1

Raaka-aineiden ja materiaalien hankinta- 
kustannukset 171,9 196,6 225,0

Korko- ja muut rahoituskulut 7,7 3,5 2,7

Investoinnit 2,9 14,2 2,7

Henkilöä Osuus (%)

Suomi 310 52,0

Venäjä 164 27,5

Viro 45 7,6

Latvia 20 3,3

Liettua 29 4,9

Ruotsi 21 3,5

Norja 7 1,2

Yhteensä 596 100

TALOUS

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä maittain 31.12.2015*

Taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen (milj. euroa) 

*sis. aktiiviset + inaktiiviset

Johtaminen ja osaamisen kehittäminen
 2014 2015

Leadership survey (asteikko 1-4) 3,1 3,3
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Suomi Venäjä Viro Latvia Liettua Ruotsi Norja Koko kahvi- 
divisioona 

Vakituiset (%) 89 94 95 100 100 100 100  92

Määräaikaiset (%) 11 6 5 0 0 0 0  8

Toimihenkilöt (%) 68 64 98 100 100 100 100 74

Työntekijät (%) 32 36 2 0 0 0 0  26

Naisia (%) 39 31 39 26 17 26 14 35

Miehiä (%) 61 69 61 74 83 74 86 65

Keski-ikä (vuotta) 41,5 33,9 37,4 34,3 35,1 40,9 53,1 38,7

Keskimääräinen 
palvelusaika (v) 11,0 2,8 5,6 1,7 4,7 2,1 1,8 7,3

Suomi Venäjä Viro Latvia Liettua Ruotsi Norja Koko kahvi- 
divisioona 

Tulo-vaihtuvuus (%) 7,1 17,9 12,5 42,1 14,8 15 28,6 12,8

Lähtö-vaihtuvuus (%) 1,2 0,7 0 0 0 0 0  0,8

Eläkkeelle jääneet 1 0 0 0 0 0 0 1

Henkilöstölukuja 2015

Vaihtuvuus

Tapaturmat ja poissaolot
 2013 2014 2015

Tapaturmien määrä*

Vuosaari 2 5 10

Tver 0 0 1

Tapaturmataajuus** (LTIF)

Vuosaari 5 9,4 17,4

Tver 0 0 5,6

Sairaspoissaoloprosentti

Vuosaari 2,2 3,2 3,1

Tver 1,8 3,3 2,2

*Työtapaturmien määrä = vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneet työpaikkatapaturmat, ei sisällä työmatkatapaturmia
**Tapaturmataajuus LTIF = vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneet työpaikkatapaturmat/miljoona työtuntia
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YMPÄRISTÖ

2013 2014 2015

Vuosaari 42281 41055 42682

Tver 5751 5799 6319

Yhteensä 48032 46854 49001

Kahvin tuotanto (tonnia)

Paahtimoiden energian ja veden kulutus 

2010 2013 2014 2015

Kokonaisenergian kulutus (MWh)

Vuosaari 31134 26606 25065 25348

Tver 10170 11733 10969

Yhteensä 36 776 36 798 36 317

Energiatehokkuus (kWh/kahvitonni)

Vuosaari 676,6 629,3 610,5 593,9

Tver 1768,3 2023,3 1735,9

Yhteensä 765,7 785,4 741,1

Veden kulutus (m3)

Vuosaari * 8621 9027

Tver 987 1 028 994

Yhteensä  9649 10021

Vedenkäytön tehokkuus (m3/tonni kahvia)

Vuosaari 0,21 0,21

Tver 0,17 0,18 0,16

* Vuosaaren 2013 vedenkulutuksen mittauksissa havaittiin jälkikäteen virheitä, jonka vuoksi kyseistä tietoa ei ole luotettavasti saatavilla.
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2013 2014 2015

Maa- tai biokaasu

Vuosaari 13 498 12 403 13 219

Tver 8 334 9 848 8 777

Yhteensä 21 832 22 251 21 996

Sähkö

Vuosaari 10 196 10 060 10 213

Tver 1 836 1 885 2 192

Yhteensä 12 032  11 945 12 405

Kaukolämpö

Vuosaari 2 912 2 602 1 916

Kaikki energiamuodot yhteensä 36 776  36 798 36 317

2013 2014 2015

Hiilidioksidi, CO2 6280 6417 1595

Hiilivedyt 28 28 9

Hiilimonoksidi, CO 138 141 34

Typpioksidit, NOx 5 4,37 2,48

Rikkidioksidi, SO2 0 0,03 < 0,2 alle  
määritysarvon

Energian kulutus Vuosaaren ja Tverin paahtimoilla (MWh)

Päästöt ilmaan (tonnia) Vuosaari

*2015 luvut perustuvat tehtyihin tarkistusmittauksiin sekä hiilidioksidipäästöjen osalta energiankäytöstä aiheutuviin laskentaperustei-
siin päästöihin.  Aiempien vuosien päästöluvut pohjautuvat tuotantoprosessin päästöarvioiden teoreettisiin laskelmiin, pölymittauksiin 
sekä varmuuskertoimeen 1,05. Raportoidut hiilidioksidipäästöluvut sisälsivät myös biogeenistä, kahvipavuista paahdossa vapautuvaa 
hiilidioksidia, jota ei lasketa GHG päästöihin. Vuoden 2015 hiilidioksidipäästöissä on keskitytty kasvihuonekaasupäästöjen raportointiin 
ja huomioitu energiankäytöstä aiheutuvat päästöt. 
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Jätteet (tonnia) 

Pakkausmateriaalien kulutus kahvin pakkaamiseen (Vuosaari)

2010 2013 2014 2015

Sekajäte 

Vuosaari 61,7 0 0 0

Tver 144,4 125,4 81,7

Energiajae

Vuosaari 679,9 289,6 264,5 296,2

Tver 0 0 0

Biojäte ja pikakahvin tuotantoon myytävä kahvihävikki 

Vuosaari biojäte 366,4 223,0 208,0 182,9

Vuosaari pikakahviksi myytävä kahvihävikki 161 129,7 102,5

Tver biojäte 124,7 118,2 122,7

Vaarallinen jäte (SER + muut vaaralliset)

Vuosaari 7,3 28,7 26,9 19,4

Tver 0,01

Muu kierrätettävä jäte (metalli, lasi, puu, paperi, pahvi, muovi)

Vuosaari 67,6 87,3 95,1 84,4

Tver 39,3 45,5 50,0

Jätteet yhteensä*

Vuosaari 1182,9 789,6 724,2 685,4

Tver 308,4 289,1 254,4

YHTEENSÄ 1182,9 1098 1013,3 939,8

Jätteiden määrä tuotantoon suhteutettuna (kg/kahvitonni)*

Vuosaari 26 19 18 16

Tver 54 50 40

2013 2014 2015

Uusiutuvat materiaalit (kg /kahvitonni) 17,0 17,1 16,9

Uusiutumattomat materiaalit (kg /kahvitonni) 32,6 32,3 32,4

Pakkausmateriaalit  (kg /kahvitonni) 49,6 49,4 49,3

Aaltopahvi ja paperi (kg) 719 957 704 714 720 968

Muovi (kg) 1 378 864 1 324 939 1 383 994

Yhteensä (kg) 2 098 821 2 029 653 2 104 962

*Sis. pikakahvin tuotantoon myydyn kahvihävikin 
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HANKINTA

TUOTTEET JA PALVELUT

2013 2014 2015

Ostettu raakakahvi, yht. (t) 55 150 51 996 53 300

Ostettu raakakahvi, sertifioitu / verifioitu (t) 3 375 9 700

Investoinnit kehitysprojekteihin viljelijöiden  
tukemiseksi kahvin alkuperämaissa (Eur) 163 334 163 532 164 349

2013 2014 2015

Vuosaari 11,4 14,0 15,3

Tver 11,7 3,1 5,9

2013 2014 2015

Suomi, ml. Baltia 4 896 4 800 15,3

Venäjä 1 007 1 558 5,9

2015

Vuosaari 3,8/3,44

Tver 4,3/3,44

Maa %

Brasilia/Brazil 52,9

Kolumbia/Colombia 26,3

Kenia 2,8

Etiopia/Ethiopia 2,1

Guatemala 1,9

Maa %

Vietnam 1,6

Nicaragua 1,6

Costa Rica 1,4

Tansania 1,2

Muut 8,2

Yhteensä 100

Kahvin ostot

Tuotevalitusten määrä/miljoona kg kahvia

Yhteydenotot kuluttajapalveluun (kpl)

GMP-indeksi (tulos / tavoite)

Kahvin ostot maittain 2015 

GMP indeksin laskentatapa on muutettu vuoden 2015 alusta, joten 
tulokset eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.
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Paulig-konserni

Raportointi

Pauligin kahviliiketoiminta on raportoinut vastuullisuudestaan vuosittain vuodesta 2003 lähtien. Raportointi keskittyy toimin-
nan kannalta olennaisiin vastuullisuusteemoihin, joita ovat raakakahvin hankinnan vastuullisuus, henkilöstön hyvinvointi, tuo-
tannon ympäristöasiat sekä tuoteturvallisuus. Paulig hyödyntää raportoinnissaan Global Reporting Initiativen (GRI) G4-oh-
jeistoa. Raportointijakso on tilikausi 1.1. - 31.12. 2015. 

Raportin laskentaraja vuosien 2015 ja 2016 raporteissa

GRI-sisältötaulukko

Vastuullisuusstrategia Sivu

1 Toimitusjohtajan katsaus 3 – 4

Organisaation taustakuvaus

3 – 9 Pauligin kuvaus: koko, liiketoiminta ja omistusrakenne 5

10 Henkilöstön määrä 22; 46

12 Pauligin toimitusketju 13 – 14

15 – 16 Ulkopuoliset sitoumukset ja jäsenyydet järjestöissä 11; 19; 54 – 55

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentaraja

17 Raportin laskentaraja 52

18 – 23 Raportin sisällön määrittely ja olennaiset teemat 8

Sidosryhmävuorovaikutus

24 – 27 Pauligin sidosryhmät ja vuorovaikutus 10; 18; 39 – 40

Raportin kuvaus

28 – 33 Raportin tiedot ja yhteystiedot 52; 56

Kahvi
Maailman 
Ruoka & 

Mausteet

Snack 
Food

Naturally 
Healthy 

Food

2016 raportointi

2015 raportointi
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Hallinto Sivu

34 Pauligin hallintorakenne 7

Liiketoiminnan eettisyys

56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet 7; 9

Vastuullisuuden johtaminen

DMA Vastuullisuuden johtaminen 7

Taloudellinen vastuu

EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen 10; 46

EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja  
mahdollisuudet 18

EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus 18

Ympäristö

EN1 Materiaalien käyttö 36; 50

EN3 Energiankulutus 29; 36; 48

EN5 Energiaintensiteetti 36; 48

EN6 Energiankulutuksen vähentäminen 29

EN8 Vedenkulutus 30; 48

EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt 49

EN18 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti 36

EN19 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 29 – 30, 32 – 33

EN21 Muut merkittävät päästöt ilmaan 49

EN23 Jätteiden kokonaismäärä 30 – 31; 37; 50

EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteet 29; 35

EN32 Tuotteiden ja materiaalien kuljetuksesta aiheutuneet merkittävät ympäristövaikutukset 31,  34

EN32 Osuus toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti 13 – 14; 20

Henkilöstö ja työolosuhteet

LA1 Henkilöstön vaihtuvuus 47

LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus ja poissaolot 24; 26

LA10 Osaamisen kehittäminen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat 21

LA11 Suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus 21

LA14 Osuus toimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti 13 – 14; 20

Yhteiskunta

SO1 Paikallisyhteisövuorovaikutus, vaikutusarvioinnit ja kehitysohjelmat 13 – 17

SO9 Osuus toimittajista, jotka on arvioitu yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien  
kriteerien mukaisesti 13 – 14; 20

Tuotevastuu

PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset 41
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JÄSENYYDET JÄRJESTÖISSÄ

GS1 FINLAND OY

GS1 on puolueeton, voittoa tavoittelematon maailmanlaajuinen organisaatio, jonka tavoitteena on luoda kaupan ja  
teollisuuden toimijoille yhtenäiset standardit ja toimintatavat. www.gs1.fi

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO RY.

ETL on suomalaisen elintarviketeollisuuden edunvalvoja elinkeino- ja työmarkkinapolitiikassa. ETL toimii myös yritysten 
yhteistyöfoorumina suhteessa viranomaisiin, kauppaan, tuottajiin ja muihin sidosryhmiin. www.etl.fi

FINNISH BUSINESS & SOCIETY

Verkoston tavoite on kehittää yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävän 
kehityksen edistämiseksi. www.fibsry.fi

MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMISTOJEN LIITTO MTL 

MTL on markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijapalveluita tarjoavien yritysten keskusjärjestö, jonka jäsenet auttavat asian-
tuntemuksellaan yrityksiä ja yhteisöjä saavuttamaan markkinoinnin ja viestinnän tavoitteensa. www.mtl.fi

KAHVI- JA PAAHTIMOYHDISTYS RY.

Paahtimoyhdistys on Elintarviketeollisuusliitto ry:n toimialayhdistys ja Euroopan Unionin kahvialan kattojärjestön ECF:n 
(European Coffee Federation), jäsen. Edunvalvonnan lisäksi yhdistys kehittää yhteyksiä kotimaiseen tutkijayhteisöön kahvia 
koskevien tutkimusten seuraamiseksi ja seuraa tiiviisti ulkomaista alan tutkimusta, kahviin ja terveyteen liittyviä kysymyksiä 
sekä ympäristöasioita. Paahtimoyhdistyksen tavoitteena on kertoa suomalaisille ajankohtaista tietoa kahvista, kahvikulttuu-
rista, kahvin valmistuksesta ja prosessoinnista. www.etl.fi, www.kahvi.net

SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Lainsäädäntö edellyttää yritysten huolehtivan markkinoille toimittamiensa pakkausten hyötykäytöstä. Yritys voi hoitaa  
tuottajavastuunsa pakkauksistaan liittymällä pakkausalan tuottajayhteisöön. Rinki ja tuottajayhteisöt järjestävät  
pakkausten kierrätyksen siten, että EU:n ja Suomen lainsäädännön asettamat tavoitteet pakkausten kierrätykselle  
saavutetaan Suomessa. http://rinkiin.fi/toimintamme/

SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY.

Yhdistys koordinoi pakkausalan tiedotus- ja suhdetoimintaa, julkaisutoimintaa sekä koulutusta. www.pakkaus.com

SUOMEN UUSIOMUOVI OY

Yhtiö on muovialan tuottajayhteisö. www.suomenuusiomuovi.fi

http://www.gs1.fi/
http://www.etl.fi/
http://www.fibsry.fi/
http://www.mtl.fi/
http://www.etl.fi/
http://www.kahvi.net/
http://rinkiin.fi/toimintamme/
http://www.pakkaus.com/
http://www.suomenuusiomuovi.fi/
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KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

INTERNATIONAL COFFEE PARTNERS GMBH (ICP) 

ICP on viiden eurooppalaisen kahvialan perheyhtiön perustama, voittoa tavoittelematon yhteisyritys. ICP edistää kestävää 
kehitystä kahvintuottajamaissa toteuttamalla projekteja, jotka hyödyttävät kahvinviljelijäperheitä ja ympäristöä.  
www.coffee-partners.org

COFFEE AND CLIMATE 

ICP ja Saksan kehitysyhteistyöjärjestö GIZ käynnistivät keväällä 2011 kahvialan yhteisen Coffee & Climate -ilmasto- 
hankkeen. Hankkeessa kahvin pienviljelijöitä autetaan sopeutumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin.  
www.coffeeandclimate.org

INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION ON COFFEE (ISIC)

Euroopan suurimpien kahviyhtiöiden muodostama organisaatio. ISIC:n Tieteellinen toimikunta seuraa ja rahoittaa kahvin 
terveysvaikutuksiin liittyvää tieteellistä tutkimusta. Viestintätoimikunta tuottaa tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa tietoa 
terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. www.coffeeandhealth.org

EUROPEAN COFFEE FEDERATION (ECF) 

ECF on eurooppalaisen kahvialan kattojärjestö, joka toimii edunvalvojana EU-tasolla. www.ecf-coffee.org

4C - ASSOCIATION

4C:n tavoitteena on edistää kahvituotannon kestävää kehitystä.  4C:ssä on jäseninä kahvinviljelijäorganisaatioita, kahvin 
vienti- ja tuontiyrityksiä, kahviteollisuutta sekä kansalaisjärjestöjä. Järjestö on luonut ohjeiston (4C Code of Conduct), jonka 
tavoitteena on asettaa perusvaatimukset kahvinviljelyn kestävälle kehitykselle. www.4C-coffeeassociation.org

SPECIALITY COFFEE ASSOCIATION OF AMERICA (SCAA)

Erikoiskahviyhdistyksen jäseniä ovat muun muassa kahvilat, paahtimot, viljelijät, kahvin vientiyritykset ja maahantuojat.  
www.scaa.org 

SPECIALITY COFFEE ASSOCIATION OF EUROPE (SCAE) 

Euroopan erikoiskahviyhdistyksen tavoitteena on kehittää erikoiskahvien arvostusta, tunnettuutta ja menekkiä sekä lisätä 
tietoa ja alalla toimivien ammattitaitoa. www.scae.com

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KAUPPAKAMARIYHDISTYS RY (SVKK) 

SVKK on voittoa tavoittelematon järjestö, jolla on sekä suomalaisia että venäläisiä jäseniä. SVKK auttaa suomalaisia yrityk-
siä kansainvälistymään Venäjälle ja edistää venäläisyritysten mahdollisuuksia sekä halukkuutta löytää Suomesta kumppanei-
ta ja liiketoimintamahdollisuuksia. www.svkk.fi

http://www.coffee-partners.org/
http://www.coffeeandclimate.org/
http://www.coffeeandhealth.org/
http://www.ecf-coffee.org/
http://www.4c-coffeeassociation.org/
http://www.scaa.org/
http://www.scae.com/
http://www.svkk.fi/
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YHTEYSTIEDOT:  
asiakaspalvelu@paulig.com 

Puhelin: 0800 0110 arkisin klo 9–12.30


