
PAVUSTA KUPPIIN  
Yritysvastuun verkkoraportti  

2013 



2

Johdanto

Vuonna 2013 vastuutyö eteni jälleen 
laajalla rintamalla. Käynnistimme 
mittavan Sustainable Coffee 
Strategy -vastuullisuusohjelman, 
jonka tavoitteena on, että kaikki 
hankintamme täyttävät asetetut 
vastuullisuuskriteerit vuoden 2018 
loppuun mennessä. Hankinnassa 
tärkeänä painopistealueena oli 
kumppaniyhteistyön kehittäminen. 
Jatkoimme aktiivista yhteistyötä 
muiden alan toimijoiden kanssa sekä 
alkuperämaiden olojen kehittämistä 
mm. International Coffee Partners- 
ja 4C-järjestöjen sekä Coffee & 
Climate -hankkeen avulla. 

Vastuullisuustyömme kehittämiseksi
käynnistimme laajan sidosryhmä- 
kartoituksen. Henkilöstömme 
perehdytettiin vastuullisuus-
ajatteluun interaktiivisten 
koulutusten avulla. Uudistimme 
myös tapaamme raportoida 
yritysvastuusta. Nyt 
verkkosivuiltamme löytyy erillinen 
Raportointi-osio, missä ovat 
mm. vuosikatsaukset kustakin 
yritysvastuun painopistealueesta.  
 
Tästä arkistokappaleesta löydät 
yhteenvedon vastuutyöstämme 
vuonna 2013.

Sisältö

Johdanto  .......................................................................................................................................  2 

 

Pääkirjoitus  ................................................................................................................................  3 

Vastuullisen kahvin jäljillä  ..................................................................................................................... 3 

 

Hankinta  ........................................................................................................................................  4 

Kunnianhimoinen vastuullisuusohjelma käyntiin  ............................................................. 4 

Lukuja ja työmme tuloksia  .................................................................................................................. 5 

 

Henkilöstö  ....................................................................................................................................  6 

Työnantajakuva rakentuu vastuullisuudesta  ...................................................................... 6  

Lukuja ja työmme tuloksia  ..................................................................................................................  7 

 

Liiketoiminta  .............................................................................................................................  8 

Kahvimaailmassa vaihteleva vuosi  .............................................................................................. 8 

Mitä sidosryhmät odottavat Pauligin vastuullisuudelta?  ........................................ 9 

Lukuja ja työmme tuloksia  ..............................................................................................................  10 

 

Ympäristö  ...................................................................................................................................  11 

Varmoin askelin vihreällä polulla  .................................................................................................  11 

Tiedätkö miten valvomme työmme laatua?  .....................................................................  12 

Lukuja ja työmme tuloksia  ...................................................................................................... 13-14  

 

Tuotteet ja palvelut  ........................................................................................................ 15 

Kahvinystäville uusia makuja ja kanavia vuoropuheluun  ........................... 15-16 

Lukuja ja työmme tuloksia  ............................................................................................................... 16 

 

Vastuutyömme tavoitteet ja tulokset  ............................................  17-19

Vastuullisuuden tunnusluvut  .................................................................... 20-22



3

Pääkirjoitus

Tervetuloa seuraamaan vastuullisuuden kehittymistä kahviketjussa 

Yhä useampaa kuluttajaa kiinnostaa, 
mistä heidän nauttimansa elintarvikkeet 
ovat peräisin ja miten ne on tuotettu. 
Olen tästä kehityksestä iloinen. Tuotetur-
vallisuuden, jäljitettävyyden, ympäristön 
huomioimisen ja sosiaalisen vastuun tulisi 
olla alallamme itsestään selviä asioita. 
Tutkimusten ja saamamme palautteen 
mukaan kuluttajat luottavat, että Paulig 
hoitaa nämä asiat hyvin. Haluamme olla 
tuon luottamuksen arvoisia joka päivä.

Paulig on panostanut kahvin jäljitettävyy-
teen jo pitkään. Suurin osa ostamastamme  
kahvista voidaan jäljittää tiloille asti. 
Tavoitteenamme on vahvistaa alihan-
kintaketjua ja lisätä sen läpinäkyvyyttä 
edelleen. Tulemme lisäämään sertifioitu-
jen tuotteiden määrää valikoimassamme 
ja nostamme jäljitettävän kahvin osuutta 
joka vuosi.

Tuotantoprosessimme ovat ympäristön 
kannalta pitkälle trimmattuja. Silti paah-
timoiden energiankulutusta ja pakkaus-
materiaalien määrää on pystytty vuosi 
vuodelta pienentämään. Pakkaamiseen 
etsimme jatkuvasti uusia ympäristöystä-
vällisempiä vaihtoehtoja.

Panostimme vuonna 2013 vahvasti koulu-
tukseen. Johtamiskoulutuksen lisäksi koko 
henkilöstö perehdytettiin Pauligin vas-
tuullisuusajatteluun. Käymme kumppa-
neidemme kanssa tiivistä vuoropuhelua ja 
kuuntelemme kuluttajia useissa kanavissa.  
Vastuullisuus kahviketjussa tarkoittaa 
myös aktiivista yhteistyötä muiden alan 
toimijoiden kanssa sekä alkuperämaiden 
olojen kehittämistä mm. International  
Coffee Partners- ja 4C-järjestöjen sekä  
Coffee & Climate -hankkeen avulla.

Tuloksellisesti vuosi 2013 oli Pauligin kahvi - 
ryhmälle hyvä ja asemamme valituilla 
kahvimarkkinoilla vahvistui. Out of Home 
-palveluja tarjoava Vendor sulautettiin 
Pauligiin 31.12.2013. Yrityskaupan myötä 
Paulig on nyt myös yritysasiakkaille täyden 
palvelun kahvitalo, joka toimii Paulig Pro-
fessional -nimen alla. Vahvoja kasvualuei-
tamme ovat myös Baltia sekä Venäjä, 
missä Tverin paahtimomme on pian 100 % 
käytössä ja markkinaosuutemme kehitty-
nyt suotuisasti.

Vaikka paljon tärkeitä askelia on jo otettu, 
haasteellisia tehtäviä riittää myös tuleville 
vuosille. Keskeisimpiä niistä ovat hankin-
taketjun läpinäkyvyys ja vastuullisuuden 
varmentaminen, joihin vuonna 2014 
paneudumme osana konsernin laajuis-
ta projektia. Ympäristöohjelmamme 
mukaisesti jatkamme työtä ympäristövai-

Elisa Markula
Toimitusjohtaja
Paulig-konsernin kahviryhmä

kutustemme vähentämiseksi. Luottamus 
yritykseen rakentuu paitsi tuotteiden ja 
palveluiden laadusta, myös siinä toimivien 
ihmisten teoista ja ajatuksista. Siksi meille 
on tärkeää eettisen toimintakulttuurin 
edistäminen kaikissa toimintamaissamme. 
Haluamme, että Paulig maistuu hyvältä 
paitsi kahvinautintoina, myös työpaikkana, 
kumppanina ja yhteiskunnan jäsenenä.

Vastuullisen kahvin jäljillä
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Paulig käynnisti vuoden 2013 lopussa mittavan Sustainable Coffee 
Strategy -vastuullisuusohjelman. Ohjelman ytimessä on lupaus, 
että kaikki hankinnat - niin raakakahvi kuin pakkauksetkin - täyttävät  
asetetut vastuullisuuskriteerit vuoden 2018 loppuun mennessä. 
Kriteeristö ja ohjelman tavoitteet määritellään vuoden 2014 aikana.

Hankintatiimiin rekrytoitiin kaksi nuorta henkilöä kasvamaan 
kahvin hankinnan ammattilaisiksi. Nuorten työllistämisen lisäksi 
pyritään turvaamaan, että Pauligilla on riittävästi alan erikoisosaajia 
myös tulevaisuudessa.

Yhteistyö kumppaneiden kanssa entistäkin 
tiiviimmäksi

Vuonna 2013 tärkeänä painopistealueena hankinnoissa oli kump-
paniyhteistyön kehittäminen. Kaikki Pauligin tärkeimmät raaka-
ainetoimittajat arvioitiin ja sen mukaan määriteltiin strategiset 
kumppanit, joiden kanssa halutaan jatkossakin toimia ja yhteis-
työtä edelleen kehittää.  Asetettujen tavoitteiden saavuttamista, 
esimerkiksi toimitusten laatua, täsmällisyyttä ja jäljitettävyyttä, tar-
kastellaan jatkossa valittujen kumppaneiden kanssa kuukausittain. 
Yhteisten mittareiden käyttöönotto edistää tavoitteiden seurantaa 
ja toteutumista koko arvoketjussa.

Entistä tiiviimpi kumppaniyhteistyö auttaa optimoimaan esimer-
kiksi tilausten eräkokoja ja pakkausmateriaaleja sekä sitä kautta 
pienentämään hävikkiä. Kun kumppaneiden toiminta ja prosessit 
tunnetaan perusteellisesti, koko arvoketjun toiminta sujuvoituu ja 
se näkyy lopulta kuluttajallekin.

Vastuumerkinnät ja jäljitettävyys

Kuluttajien kiinnostus vastuumerkittyihin tuotteisiin lisääntyy  
tasaisesti. Myös sertifioitujen kahvien tuotanto kasvaa jatkuvasti, 
joten lisääntyvään kysyntään pystytään vastaamaan. Pauligin 
valikoimassa pysyivät samat vastuumerkityt tuotteet, eikä uusia 
sertifioituja tuotteita tuotu markkinoille vuonna 2013.

Kahvin jäljitettävyys riippuu osittain sen alkuperämaasta. Esimer-
kiksi Etiopiassa lähes kaikki kahvi myydään maan sisäisen kahvi-
pörssin kautta, jolloin jäljitettävyys tilalle asti katkeaa. Toisaalta 
esimerkiksi Brasiliasta tuleva kahvista noin puolet pystytään 
jäljittämään tilalle saakka. Vuoden 2013 jäljitettävyystutkimukset 
valmistuvat kevään 2014 aikana.

Suurilla kauppahuoneilla on useita omia vastuullisuushankkeita 
alkuperämaissa. Yhteistyön tekeminen ja osallistuminen näihin 
hankkeisiin on luonteva tapa edistää vastuullista hankintaa -  
kolmannen osapuolen tekemien sertifiointien rinnalla. Hank- 
keiden tulee tietysti täyttää Pauligin vaatimukset. 

Kahvin alhainen maailmanmarkkinahinta  
vaikutti viljelijöihin

Vuotta 2013 leimasi erittäin voimakas raakakahvin hintojen lasku. 
Suurissa kahvintuottajamaissa, kuten Brasiliassa, Vietnamissa ja Ko-
lumbiassa saatiin erittäin hyvät sadot, mikä kasvatti kahvivarastoja 
ja laski kahvin maailmanmarkkinahinnan ajoittain jopa alle tuotan-
tokustannusten. Alimmillaan kahvin hinta laski marraskuussa 2013 
ollen vain reilut 100 US senttiä / naula.

Kahvin alhainen hintataso on merkityksellinen myös vastuunäkö- 
kulmasta. Viljelykustannuksia pyritään alentamaan esimerkiksi 
vähentämällä lannoitusta, mikä saattaa aiheuttaa laatuongelmia. 
Viljelijät voivat siirtyä arabican sijaan robustaan tai viljelemään 
kokonaan muita kasveja, mistä seuraa kahvin saatavuusongelmia. 
Myös kahvinviljelijöiden mahdollisuudet tehdä uusia investointeja 
olivat viime vuonna tavallista heikommat. Esimerkiksi sertifiointiin 
siirtyminen tuo viljelijälle alkukustannuksia, vaikka sen myötä 
tuottavuus hehtaaria kohden yleensä kasvaakin. Sertifioiduista 
kahveista saa myös markkinoilta paremman hinnan, minkä lisäksi 
Paulig maksaa hyvästä laadusta viljelijöille laatulisää.

Paulig ostaa kahvinsa useimmiten suoraan alkuperämaista suurten 
kauppahuoneiden sijaan. Kahvihankinnoista vastaavat henkilöt 
vierailevat aktiivisesti kahvin alkuperämaissa. Näin voidaan todeta 
omin silmin, että toiminta vastaa yhdessä asetettuja kriteereitä. 
Samalla voidaan kehittää viljelijöiden osaamista ja laatukontrollia.

Hankinta
Kunnianhimoinen vastuullisuusohjelma käyntiin
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Lukuja ja työmme tuloksia
Sertifioitujen kahvilaatujen ostot Pauligilla (tonnia) 

Vastuullisuusmerkittyjen raakakahvien osuus maailman kahvikaupasta on noin 10-15 %. Tuotteiden valmistaminen vastuumerkityistä  
raaka-aineista on ajoittain haasteellista raaka-ainetarjonnan laadun ja niukkuuden takia. Vuonna 2013 Pauligin ostamasta raakakahvista 
noin 6,6 % oli vastuusertifioitua.

Jäljitettävyyden kehittyminen

tonnia eli 145,7 miljoonaa 
säkkiä (á 60kg) kahvia.

Kahvisäkit yltäisivät jonoon 
asetettuna lähes kaksi kertaa 

maapallon ympäri.

Paulig kehittää määrätietoisesti kaiken ostamansa kahvin jäljitettävyyttä yhteistyössä kauppakumppaniensa kanssa. Vuonna 2013 Pauligin 
ostamasta kahvista voitiin jäljittää 100 % alkuperämaissa toimiviin vientiyrityksiin asti, 89 % osuuskuntiin ja käsittelylaitoksiin ja 39 % kahvi-
tiloille tai tiloja edustaviin osuuskuntiin asti.

Satokaudella 2013 
maailmassa tuotettiin noin
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Henkilöstö

Vastuutyön merkityksen sisäistäminen ja siihen osallistuminen on 
tärkeää koko henkilöstölle. Yrityksen vastuullisuus on yhä tärkeämpi 
kriteeri myös työpaikkaa valitseville ja urasuunnitelmia tekeville. 
Asia nousee lähes aina esiin rekrytointikeskusteluissa ja nostaa vas-
tuullisuuden vaatimustasoa työnantajia sekä sitä todentavia tekoja 
kohtaan. Kilpailu osaajista muuttuvilla työmarkkinoilla pakottaa 
yritykset avaamaan toimintaperiaatteitaan ja kehittämään toiminta-
tapojaan myös vastuunäkökulmasta. Vaikka eri maissa odotusarvo 
työnantajan vastuullisuudelle on erilainen, kiinnostus sitä kohtaan 
kasvaa kaikkialla.

Vuonna 2013 Pauligin henkilöstötyössä paneuduttiin erityisesti 
3D-prosessin kehittämiseen ja sen käyttämiseen. Koko Pauligin 
kahviryhmän henkilöstö kävi prosessin mukaiset tavoite- ja kehitys- 
keskustelut, joissa tarkastellaan henkilökohtaisten tavoitteiden 
saavuttamista ja tuloksellisuutta. Onnistumista peilataan neljän 
osa-alueen kautta: strategialähtöinen työtapa, osaamisen ja oman 
ammattitaidon kehittäminen, työn laatu sekä arvojen mukainen 
toimintatapa. Tärkeää ei siis ole vain tavoitteisiin pääsy, vaan arvo-
jen mukainen tekeminen, jossa lähtökohtana ovat aiemmin tehdyt 
henkilökohtaiset arvolupaukset.

Joka toinen vuosi tehtävän laajan TellUs-henkilöstökyselyn rinnalle 
otettiin käyttöön vuotuinen Leadership-mittari, joka mittaa esi-
miestyötä ja johtamista. Viime vuonna tehtiin myös merkittävä  
päätös tuoda tämä Leadership-mittari kaikkien esimiesten ja 
johtajien yhdeksi tulospalkkion kriteeriksi. Arvion antaa kunkin 
esimiehen alaisuudessa työskentelevä tiimi. Määrätietoinen, viisi 
vuotta jatkunut johtamisen ja esimiestyön kehittäminen on avan-
nut monille esimiehille uuden näkökulman työhön ja auttanut 
sisäistämään oman roolin.

Työterveys- ja turvallisuustilanne sekä sairauspoissaolojen määrän 
kehitys jatkuivat edelleen hyvänä.

Työtapaturmien määrä Vuosaaren paahtimolla on erittäin vähäi-
nen. Vuonna 2013 sattui kaksi sairauspoissaoloihin johtanutta työ-
tapaturmaa. Henkilöstöä kannustetaan ilmoittamaan aktiivisesti  
havaitsemistaan turvallisuuspuutteista, jotka kirjataan yhteiseen 
järjestelmään. Kaikille on myös jaettu taskuun sopiva lomake, 
johon turvallisuushavainnot voi merkitä. Vuonna 2013 havaintoja 
tehtiin 30 kappaletta, tavoitteen ollessa 60 havaintoa.

Työnantajakuva rakentuu vastuullisuudesta
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Oy Gustav Paulig Ab:n  
henkilöstöstä 

• Naisia 105 ja miehiä 108

• Työsuhteista vakituisia 196 kpl

• Keskimääräinen työsuhteen  

 pituus 13 vuotta

• Henkilöstön keski-ikä 44 vuotta

• Eläkkeelle siirtyi 6 henkilöä

• Paahtimotyöntekijöiden järjestäytymis- 

 aste noin 85 %

• Vuosaaren toimipisteessä työskenteli lisäksi  

 noin 40 ulkopuolisten palveluntarjoajien  

 työntekijää, muun muassa henkilöstö- 

 ravintolassa, vartijoina ja varastopalveluissa.

Kahviryhmän henkilöstölukuja 31.12.2013 *

 Suomi Ruotsi Baltia Venäjä Norja Yhteensä
Toimihenkilöt 214 15 89              127     7           452

Työntekijät  73 0 0               23     0             96

Yhteensä 287                      15                         89             150     7           548

* Aktiivisessa työsuhteessa olevien henkilöiden määrä. Vuorotteluvapaalla, vanhempainvapaalla tms, lisäksi 15 henkilöä.

Lukuja ja työmme tuloksia

Työterveyden tunnuslukujen kehitys Vuosaaren paahtimossa*

Sairauksista ja työtapaturmista johtuvien poissaolojen määrä on Pauligilla selvästi alhaisempi kuin keskimäärin elintarviketeollisuudessa. 
Vuonna 2013 tapaturmataajuusluku oli 5, kun koko elintarviketeollisuudessa se vuonna 2011 oli 43 ja kaikilla aloilla 31.  (Lähde: TTK)

*Työtapaturmien määrä LTI 1.
Vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneet työpaikkatapaturmat, ei sisällä työmatkatapaturmia

**Tapaturmataajuus LTIF.
Vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneet työpaikkatapaturmat miljoonaa tehtyä työtuntia kohden

Baltian henkilöstöstä
 

• Naisia 33 % ja miehiä 67 %

• Työsuhteista vakituisia 89 kpl

• Keskimääräinen työsuhteen  

 pituus 4,71 vuotta

• Henkilöstön keski-ikä 34 vuotta

• Eläkkeelle ei siirtynyt yhtään  

 henkilöä

Venäjän henkilöstöstä
 

• Naisia 37 % ja miehiä 63 %

• Työsuhteista vakituisia 148 kpl

• Keskimääräinen työsuhteen  

 pituus 2,3 vuotta

• Henkilöstön keski-ikä 32 vuotta

• Eläkkeelle ei siirtynyt yhtään  

 henkilöä
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Liiketoiminta

Kahvin tuotannossa ja hintakehityksessä on eletty nopeiden 
vaihteluiden aikaa. Vuonna 2013 raakakahvin hinta jatkoi laskuaan 
ollen syksyllä alimmillaan noin 100 senttiä (USD) paunalta. Hinnan-
lasku johtuu kahvin ennätyssuurista sadoista useilla viljelyalueilla 
ja siitä seuranneesta suuresta tarjonnasta. Hintakehityksen ennus-
tamista hankaloittaa myös osakemarkkinoiden epävarmuus, mikä 
on lisännyt spekulointia raaka-aineilla. Kahvin kysyntä on säilynyt 
melko vakaana arabica-kahvin osalta, robusta-kahvin kysyntä sen 
sijaan on kasvanut johtuen sen käytön lisääntymisestä mm. espres-
sokahveissa ja kehittyvillä kahvimarkkinoilla.

Paulig toimii hyvin erilaisilla kahvimarkkinoilla. Suomessa ja Virossa 
kahvikulutus on pysynyt vakaana ja Paulig on molemmissa markki-
najohtaja. Myös Liettuassa ja Latviassa Pauligin asema on vahvis-
tunut. Venäjällä Pauligin markkinaosuus on kehittynyt suotuisasti. 
Paahtimon perustaminen Tveriin on osoittautunut onnistuneeksi 
ratkaisuksi paitsi liiketoiminnan myös vastuullisuuden kannalta. 
Paulig on Tverin alueen suurin yksityinen työnantaja ja veronmak-
saja. Panostus omaan tuotantolaitokseen on vakuuttanut asiakkaat 
ja markkinat halustamme toimia Venäjällä pitkällä tähtäimellä. 
Paahtimon toiminta on lyhyessä ajassa saatu vastaamaan Pauligin 
laatuvaatimuksia, mistä yksi osoitus on McDonald’s-ravintolaketjun 
antama sertifiointi paahtimollemme. Haemme aktiivisesti jalansijaa 
myös uusilla markkinoilla. Vuonna 2013 perustimme oman organi-
saation Puolaan vahvistaaksemme asemaamme sen kiinnostavilla 
ja erittäin kilpailluilla kahvimarkkinoilla.

Vuoden 2013 lopussa Oy Vendor Group Ab ja Oy Vendor Ab su-
lautuivat emoyhtiöönsä Oy Gustav Paulig Ab:hen. Vendor on ollut 
osa Pauligia jo vuodesta 2010, jolloin yhtiön osake-enemmistö 
ostettiin. Vendorin erikoisosaaminen on täydentänyt onnistuneesti 
Pauligin kahvipalvelutarjontaa. Sulautuminen tukee Pauligin stra-
tegista tavoitetta kasvaa voimakkaasti kahvipalvelujen liiketoimin-
tasektorilla. Vendorin 80 työntekijää siirtyivät Pauligin palvelukseen 
vanhoina työntekijöinä ja kahviryhmän Out-of-Home -toiminnot 
yhdistettiin yhdeksi liiketoimintayksiköksi, jonka nimeksi tuli Paulig 
Professional.

Vakiintuneillakin kahvimarkkinoilla innovaatiot ja kahvitrendit 
elävöittävät kilpailutilannetta. Uudet kahvilaitteet, Out of Home 
(OOH) -kanavien kehitys, private label -tuotteet ja nuorten kahvi-
kulutus innostavat kehittämään palveluja sekä tuotteita jatkuvasti. 
Pitkäjänteinen ja vastuullinen liiketoiminnan kehittäminen edel-
lyttää toimialan jatkuvaa luotaamista ja tutkimustiedon tarkkaa 
analysointia.

Kahvimaailmassa vaihteleva vuosi
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Mitä sidosryhmät odottavat Pauligin vastuullisuudelta?
Suuren yleisön silmissä Paulig on yksi vastuullisimmista 
suomalaisyrityksistä. 

Paulig toteutti vuoden 2013 lopulla laajan tutkimuksen* siitä, 
miten kuluttajat, asiakkaat, raakakahvi- ja palvelutoimittajat sekä 
kansalaisjärjestöjen edustajat näkevät Pauligin vastuullisuuden ja 
millaisia odotuksia heillä sitä kohtaan on. Sidosryhmien kuun-
telu ja heidän kanssaan käytävä vuoropuhelu ovat olennainen 
osa vastuullisuuden kehittämistä. Tutkimuksessa selvitettiin mm. 
millaisista asioista kahvin vastuullisuus eri sidosryhmien mielestä 
muodostuu, miten vastuulliseksi yritykseksi he Pauligin kokevat ja 
mitä asioita tulisi painottaa ja kehittää.

”Saimme paljon hyvää konkreettista palautetta. Tulokset myös vah-
vistivat, että olemme oikealla tiellä. Hankintaketjun läpinäkyvyys 
ja toiminta alkuperämaissa kiinnostavat kaikkia sidosryhmiä. Siitä 
halutaan yhä konkreettisempaa tietoa paikan päältä, ei pelkästään 
sertifikaatteihin perustuvaa näyttöä. Myös Pauligille perinteisesti 
tärkeät laatu ja tuoteturvallisuus ovat listan kärkipäässä.”, yritysvas-
tuupäällikkö Leena Miettinen kertoo.

Etenkin viestintää käytännön vastuutyöstä helposti lähestyttävässä 
muodossa toivottiin enemmän. ”On tärkeää löytää ne kanavat ja 
hetket, jolloin sidosryhmämme luonnostaan ajattelevat vastuu-
asioita. Usein nämä tilanteet syntyvät kaupassa asioidessa tai me-
diaa seuratessa ja siksi esimerkiksi pakkauksilla ja markkinoinnilla 
on merkittävä tehtävä yritysvastuusta viestimisessä.”

Suuren yleisön silmissä Paulig on myös yksi vastuullisimmista 
suomalaisyrityksistä. Syksyllä 2013 tehdyssä TNS Gallupin Maine- ja 
vastuullisuustutkimuksessa Paulig sijoittui elintarvikealan yritysten 
joukossa kakkossijalle ja oli kaikkien yritysten joukossa sijalla 5. 
”Vastuullisuuden osalta kuluttajien arviot ovat selkeästi alemmalla 
tasolla kuin maineen arvioinnissa. Voimme tehdä todella paljon 
vastuullisuuden hyväksi kertomalla työstämme entistä kiinnosta-
vammin ja kuluttajat saavuttavilla tavoilla.”

* Tutkimuksen toteutti PwC Suomi joulukuussa 2013. Siihen osallistui 714 vastaajaa, 

joista 80 % kuluttajia. Vastaajista kaksi prosenttia oli muualta kuin Suomesta.
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Tulos raportoidaan osana Paulig-konsernin tulosta.

Vuosaaren ja Tverin paahtimoista
valmistuneet kahvitonnit 2013 

Lukuja ja työmme tuloksia
Raakakahvin hinnan kehitys (UScent/lb)

Suomessa pääasiassa käytettävien arabica-kahvien hinta määräytyy New Yorkin pörssissä. Hinta noteerataan dollarisentteinä  
(USD) per pauna (454 g). Paulig ostaa vuosittain noin 0,7 % maailman raakakahvituotannosta, yhteensä noin 55 miljoonaa kiloa.
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Ympäristö

Pauligin paahtimoilla mietitään jatkuvasti, miten tuotannon ym-
päristöystävällisyyttä voidaan parantaa. Tuotantoprosessit alkavat 
olla huippuunsa trimmattuja, joten suurien kehitysloikkien sijaan 
keskitytään yksityiskohtien hiomiseen. Pieniä parannuksia ja uusia 
innovaatioita tehtiin myös vuonna 2013.

Vuosaaren nykyisellä paahtimolla tuli täyteen kolmas kokonainen 
toimintavuosi. Kertyneen kokemuksen ansiosta kiinteistön valais-
tusta, ilmanvaihtoa ja lämmitystä sekä niistä huolehtivien laittei-
den toimintaa pystyttiin optimoimaan vielä aiempaa paremmiksi. 
Sähkönkulutus pieneni 2,7 % tuotantotonnia kohti, mikä vastaa 
vuositasolla 287 MWh.

Jätteiden käsittelyyn on Pauligilla kiinnitetty paljon huomiota. 
Sekajätettä ei Vuosaaren paahtimolta tule enää lainkaan. Energiaja-
keen määrä väheni vuonna 2013 noin 8 prosentilla. Eniten ener-
giajakeen vähenemiseen vaikutti muovijätteiden entistä parempi 
lajittelu ja uudelleen käyttäminen. Vedenkulutus on paahtimotoi-
minnassa vähäistä. Vuonna 2013 vettä kului Vuosaaren paahtimolla 
0,9 m3 tuotettua kahvitonnia kohden ja Tverissä 0,16 m3. Pauligin 
jätehuoltokumppani Lassila & Tikanoja pitää Pauligia esimerkkiyri-
tyksenä jätteiden lajittelussa ja kierrätyksessä.

Varmoin askelin vihreällä polulla

Kahvihävikki Vuosaaren paahtimon kahvinvalmistusprosessissa 
pieneni edellisvuodesta noin 12 prosentilla, pudoten jo aiemmin-
kin hyvältä 0,85 % tasolta tasolle 0,75 %. Parannuksen taustalla 
ovat uudet tavat hyödyntää materiaaleja, jotka muuten menisivät 
jätteeksi. Pakkauslinjoilla prosessia parannettiin siten, että entistä 
vähemmän kahvia menee hukkaan. Osalle hukkakahvia löydettiin 
ulkomainen ostaja, joka pystyy hyödyntämään sitä pikakahvituot-
teiden valmistamisessa.

Pauligilla pakkausten ympäristövaikutuksia pienennetään kolmella 
eri tavalla: vähentämällä käytettävän materiaalin määrää, pakka-
usten tuotannosta aiheutuvia kasvihuonekaasuja tai uusiutumat-
tomien luonnonvarojen käyttöä. Kahvipakkausten laminaattia 
ohennettiin edelleen, jonka myötä vuonna 2013 käytettiin pakka-
usmateriaalia 44 000 kg vähemmän kuin vuonna 2012.

Vuoden 2014 aikana Vuosaaren paahtimolle rakennetaan kaksi 
uutta pakkauslinjaa. Uudet laitteet mahdollistavat ympäristöys-
tävällisempien pakkausmateriaalien nykyistä laajamittaisemman 
käytön. Uusilla laitteilla pyritään myös energiatehokkuuden ja 
työviihtyvyyden lisäämiseen. Nykyisistä pakkauslinjoista yksi 
viritetään eri tehtävään, yksi siirretään Tverin paahtimolle ja yksi 
puretaan osiin kierrätettäväksi.
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Tiedätkö miten valvomme toimintamme laatua?

Pauligin paahtimoilla Vuosaaressa ja Tverissä toiminnan 
laatua tarkkaillaan säännöllisesti Good Manufacturing 
Practice -kierrosten avulla.

Nykyistä GMP-mallia on kehitelty Pauligilla vuosien mittaan. Aiem-
min käytössä olleen menetelmän avulla kiinnitettiin huomiota 
työnteon turvallisuuteen vaikuttaviin asioihin, kuten järjestykseen 
ja siisteyteen, kone- ja laiteturvallisuuteen, ergonomiaan sekä 
liikkumisturvallisuuteen. Tästä muokattu GMP-malli huomioi myös 
esimerkiksi jätteiden lajittelun. Viime vuonna paahtimolla alettiin 
lisäksi käyttää Lean-filosofiaan pohjautuvaa 5S-järjestelmää, jota 
on alun perin hyödynnetty menestyksekkäästi mm. Toyotan auto-
tehtailla Japanissa.

Lean-ajattelun mukaan kaikessa toiminnassa pyritään vähentä-
mään hävikkiä sekä ylimääräistä vaivaa. Pauligin paahtimolla tämä 
merkitsee muun muassa järjestyksen ylläpitoa siten, että kullekin 
tavaralle on tarkkaan harkittu oma paikkansa, oli sitten kyse siivo-
usvälineistä, jäteastioista, rullakoista, pakkauslavoista tai pakkaus-
linjan käyttäjän puhelimen sijainnista. Kunkin esineen ja tavaran 
paikka merkitään sinisellä huomioviivalla joko lattialle tai muille 
pinnoille.

Kuukausittain tehtävillä GMP-tarkastuskierroksilla käydään rutiinin-
omaisesti läpi listan mukaiset kohteet, joissa kiinnitetään huomiota 
yleiseen siisteyteen, tavaroiden järjestykseen sekä turvallisuuteen. 
Tarkastus tehdään paahtimon eri osissa, kuten esimerkiksi paahto-
hallissa, jauhatustilassa, pakkaushallissa tai varastoissa.

Vuodesta 2013 alkaen menetelmää kehitettiin edelleen. Kierrokset 
suorittaa aina sama, nimetty henkilö, joka ei itse vastaa tarkistetta-
vien alueiden toiminnasta. Näin tarkastuksiin saatiin lisää objek-
tiivisuutta. Oikeat asiat korostuvat, kun sama henkilö pisteyttää 
kohteet samalla skaalalla. Kierroksella on mukana aina kunkin 
alueen työnjohtaja, jotta mahdollisiin epäkohtiin voidaan puuttua 
välittömästi yhdessä keskustellen. Laaduntarkkailun myötä esi-
merkiksi turvallisuuteen liittyvät asiat ovat parantuneet, ja yleinen 
siisteys paahtimon eri osissa on lisääntynyt. Pisteytys toimii myös 
henkilökunnan tulospalkkion mittarina.
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Lukuja ja työmme tuloksia
Energiankulutus Vuosaaren paahtimolla kalenterivuosittain tuotantotonnia kohti (kWh/t)

“Vuonna 2010 ajoimme vanhan Vuosaaren paahtimomme alas ja käynnistimme toimintaa uudella paahtimolla, mikä 

luonnollisesti vaikutti energiankulutukseen ja jätemääriin. Vuoden 2011 selvästi pienemmät luvut osoittavat uuden 

paahtimon prosessien päässeen kunnolla vauhtiin.”

– Erkki Enström, tuotantopäällikkö

Paulig käytti vuonna 2013

vähemmän pakkausmateriaalia  
edellisvuoteen verrattuna.  

Vähennys vastaa 220 tonnia hiilidioksidia. 

Säästetyn materiaalin yhteenlaskettu massa 
vastaa yli neljääkymmentä henkilöautoa.
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Vuosaaren paahtimon jätemäärät kalenterivuosittain tuotantotonnia kohti  
(kiloa/tuotettu tonni kahvia)

Jätemääriä on seurattu järjestelmällisesti vuodesta 2002 alkaen. Tavoitteena on, että kaikki jätejakeet hyödynnetään materiaalina tai  
energiana. Sekajätettä ei Vuosaaren paahtimolla synny enää lainkaan.

Energiankulutus Tverin paahtimolla vuonna 2013 tuotantotonnia kohti (kWh/t)

Maakaasu   410 kWh/t
Sähkö    190 kWh/t
 

Tverin paahtimon jätemäärät vuonna 2013 tuotantotonnia kohti

Sekajäte    0,39 m3/t
Kierrätettävä jäte   6,83 kg/t
Biojäte    21,68 kg/t
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Tuotteet ja palvelut

Kuluttajien kiinnostus kahvin alkuperää ja tuotantotapoja kohtaan 
kasvaa edelleen, mutta päivittäisiin kulutustottumuksiin muutok-
set heijastuvat hitaasti. Pauligilla kehitämme kahvinystäville yhä 
uusia mahdollisuuksia tehdä vastuullisia valintoja. Vuonna 2013 
käynnistimme mittavan hankkeen, jonka tavoitteena on varmis-
taa kaiken Pauligin valmistaman kahvin jäljitettävyys vuoteen 
2018 mennessä. Lisäksi osa nykyisistä tuotteista päätettiin siirtää 
UTZ-sertifioiduiksi vuoden 2014 aikana. Kyseessä on tuotekehityk-
selle mittava hanke, joka etenee sertifioidun raakakahvin saatavuu-
den ehdoilla.

Kuluttajien kanssa käytävä vuoropuhelu sai uuden ulottuvuuden 
Pauligin verkkouudistuksen myötä. Vuoden lopulla avautunut si-
vusto tarjoaa hyödyllistä ja kiinnostavaa kahvitietoa, ja se laajenee 
kattamaan kaikki Paulig-maat vuoden 2014 aikana. Pauligin Maku-
parit-verkkopalvelu tarjoaa kahvinystäville uudenlaisen tavan löy-
tää maistuvin kahvin ja tarjottavan yhdistelmä. Makupariehdotuk-
sia kerättiin Suomessa kyselyllä, johon osallistui yli 5 500 vastaajaa. 
Suomessa valittiin Pauligin 18. Paula sekä 52. Juhla Mokka Käden-
taitaja. Vuotuisen Juhla Mokka Kahvirasian kuvittaja valittiin suuren 
suosion saavuttaneella kilpailulla. Kaikki kolme Pauligin tarjoamaa 
tehtävää antavat nuorelle osaajalle ainutlaatuisen mahdollisuuden 
edetä urallaan ja kehittyä ammattilaisena. Projektit loivat myös 
runsaasti vuoropuhelua Pauligin ja sidosryhmien välillä.

Vuoden aikana myös tuoteperhe kasvoi ja uudistui. Suomessa  
Paulig Cupsolo -kahvilaite sai rinnalleen uuden Verus-version ja 
useita uusia makuvaihtoehtoja. Vuoden 2013 aikana Presidentti- 
tuotemerkki uudistettiin perusteellisesti, jotta sen tarjoama tuote- 
ja tunnekokemus olisi jatkossa sama kaikilla markkinoilla. Nimi 
President vaihtui Venäjällä Presidentti-muotoon ja pakkausten 
ulkoasua ja tuotevalikoimaa yhtenäistettiin. Lupaus kuluttajille sai 
uuden muodon ”Aina voi nauttia enemmän”. Suomessa uudistus 
näkyi esimerkiksi Presidentti Special Blend 2013 -vuosikertakahvina, 
joka saapui kauppoihin syyskuun alussa. Venäjällä uudistus toi 
tuotevalikoimaan Presidentti Gold Label- ja Presidentti Black Label 
-tuotteet. Lisäksi Venäjän ja Baltian markkinoilla vahvaan asemaan 
nousseen Paulig Classic -tuoteperheen pakkaukset uudistettiin 
ensimmäistä kertaa vuoden 2007 lanseerauksen jälkeen.  

Pauligin OOH-liiketoiminta otti merkittävän askeleen, kun kahvi-
automaattipalveluja tarjoava Vendor sulautui osaksi Pauligia. Uusi 
yksikkö sai nimen Paulig Professional ja se voi laajan tuote-, laite- ja 
palveluvalikoimansa avulla vastata entistä paremmin ja tehok-
kaammin asiakkaiden tarpeisiin.

Tunnettuus ja markkina-asema kehittyivät 
tavoitteiden mukaisesti

Pauligin tunnettuutta, mielikuvaa ja markkina-aseman kehitty-
mistä tutkittiin niin Suomessa kuin muilla markkinoilla. Lähes 
jokainen suomalainen tuntee Pauligin ja sen suurimman brändit. 
Myös Virossa spontaani tunnettuus on korkea. Latviassa Pauligin 
markkina-asema vahvistui merkittävästi ja Liettuassa tunnettuus 
nousi hieman. Venäjällä Moskovassa ja Pietarissa Pauligin kahvi-
tuotteiden tunnettuus on kasvanut tavoitteiden mukaisesti jakelun 
parantumisen ja mainonnan lisäämisen ansiosta.

Paulig mittaa säännöllisesti asiakkaiden ja kuluttajien tyytyväisyyttä.  
Vuonna 2013 tutkittiin mm. ruokapalvelusektorin ja vähittäiskaupan 
päättäjäasiakkaiden tyytyväisyyttä Pauligiin. Molemmat tahot 
arvostavat Pauligin toimitusvarmuutta ja vahvoja tuotemerkkejä. 
Kehitettävää nähtiin yhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä. Viime 
vuonna tutkittiin myös Pauligiin kuuluvan Vendorin mielikuvaa, 
jota asiakkaat pitivät alan toimijoiden parhaana. Myös Vendorin 
tunnettuus ja sen palvelujen suositteluhalukkuus olivat korkeita.

Suomessa vuosittain tehtävässä yritysten mainetta ja vastuullisuutta  
luotaavassa tutkimuksessa (TNS Gallup) Paulig sijoittui elintarvike-
yritysten sarjassa sijalle 2.

Kahvinystäville uusia makuja  
ja kanavia vuoropuheluun 
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Kuluttajapalvelun yhteydenotot vuonna 2013: 

Pauligin kuluttajapalvelu vastaa kuluttajien yhteydenottoihin ver-
kossa, puhelimitse ja kirjeitse. Sähköisten kanavien lisääntyminen 
ja kahvikapselilaitteiden yleistyminen ovat merkittävästi kasvatta-
neet yhteydenottojen määrää viime vuosina. Myös tuotekehitys-
ideat ja toiveet uusista tuotteista ovat lisääntyneet, viime vuonna 
niitä kertyi peräti 165 kappaletta. Toiveiden perusteella olemme 
kehittäneet uusia kapselituotteita (mm. glögi, Moccachino ja joulu-
kalenteri) sekä kevyemmin makeutetun Frezza Latten. Huhtikuusta 
2013 lähtien Pauligin asiakaspalvelu on vastannut kuluttajien kysy-
myksiin myös Facebookissa.

Vuonna 2013 Suomen kuluttajapalveluun tuli yhteensä 4 905  
yhteydenottoa. Venäjällä yhteydenottoja tuli yhteensä 664.

Vuosaaren uusi paahtimo on kiinnostava käyntikohde. Siihen 
tutustui vuonna 2013 yhteensä 20 talon ulkopuolista ryhmää. 
Paahtimolle voidaan ottaa vastaan rajallinen määrä kävijöitä ja 
vierailijaryhmät valitaan netin kautta ilmoittautuneiden joukosta 
kahdesti vuodessa.

Lukuja ja työmme tuloksia

Kuluttajien toiveet kantautuvat tuotekehitykseen
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Vastuutyömme avaintavoitteet

Tavoitteet ja saavutukset 2013 Tulos Tavoitteet 2014
Hyvä johtajuus

Esimiestaitojen ja johtamisen kehittyminen 
räätälöidyn MiniTellUS henkilöstökyselyn 
avulla. Tavoitetaso 3.0 (asteikko 1-4).  
Tulos 3,26.

•
TellUS Leadership Index vähintään  
eurooppalaisella keskitasolla. TellUS- 
tutkimus tehdään kahden vuoden välein.

MiniTellUs tavoiteluku yli 3.

Osaaminen ja henkilökohtainen kehittyminen

80 % vakituisista työntekijöistä on käynyt 
koko 3D-prosessin (tavoitteet, kehityssuun-
nitelma ja suorituksen arviointi).

•
100 % vakituisista työntekijöistä on käynyt 
koko 3D-prosessin (tavoitteet, kehitys-
suunnitelma ja suorituksen arviointi).

Turvallinen ja terveellinen työympäristö

Kannustetaan henkilöstöä havinnoimaan 
ja raportoimaan työterveys- ja turvallisuus-
riskejä. Tavoite Vuosaaressa 60 havaintoa/
vuosi. Tulos 30 havaintoa. Tverissä 12 
havaintoa.

•
Hyvän työterveys- ja turvallisuustilanteen 
vuoksi ei enää relevantti mittari.

Tverin paahtimon OHSAS18001-sertifiointi. • Jatkuva parantaminen ja sertifioinnin 
pitäminen.

Työtapaturmien ja niistä johtuvien poissa-
olojen estäminen. Tulokset: Vuosaaressa 2, 
Tverissä 0 työtapaturmaa.

•
Työtapaturminen ja niistä johtuvien poissa-
olojen estäminen. 

Varhaisen puuttumisen mallin käyttöönotto 
ja kommunikointi esimiehille. •

Tietoisuuden lisääminen ja ennakoivan 
puuttumisen kynnyksen madaltaminen 
edelleen.

Taloudellisesti ja eettisesti hyvä liiketoiminta joka takaa työllisyyden ja investoinnit  
liiketoiminnan kehittämiseen kotimarkkinoilla ja alkuperämaissa
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Tavoitteet ja tulokset 2013 Tulos Tavoitteet 2014
Kahvin jäljitettävyys 100 % vuoteen 2018 mennessä

Kahvin jäljitettävyys tiloille 50 % ja osuus-
kuntiin 90 %. Tulos: Tiloille 39 % ja osuus-
kuntiin 89 %.

•
Kahvin jäljitettävyys tiloille 62 % ja osuus-
kuntiin 100 %.

Sertifioidun ja 4C-kahvin osuuden lisäämi-
nen Pauligin tuotteissa. Tulos: Selvitettiin 
mahdollisuudet siirtyä sertifioituun tai 4C 
-raakakahveihin eri tuotteissa.

•
Sertifioidun ja 4C-kahvin osuuden lisääminen 
Pauligin tuotteissa. Otetaan käyttöön  
kyseiset raaka-aineet valituissa tuotteissa.

Vastuullisen hankinnan käytäntöjen kehittäminen

Kaikki kahvitoimittajat ovat allekirjoitta-
neet Paulig Group Supplier Code of Con-
ductin. •

Kahviryhmä kehittää yhdessä Paulig- 
konsernin kanssa hankinnan vastuullisuutta 
ja toimitusketjun valvontaa Responsible 
sourcing -projektilla. 

Tavoitteet ja tulokset 2013 Tulos Tavoitteet 2014
Energian säästäminen

5 % vähennys sähkönkulutuksessa tuotettua 
kahvitonnia kohti prosessia ja kiinteistö- 
automaatiota parantamalla. Tulos: Kulutus 
väheni 2,7 %.

• 5 % vähennys sähkökulutuksessa tuotettua  
kahvitonnia kohti.

Jätteen määrän vähentäminen

10 % vähennys tuotannon biojätteen  
määrässä. Tulos: Biojätteen määrä väheni 
18 %.

• 10 % vähennys tuotannon biojätteen 
määrässä.

Pakkauslaminaatin määrän vähentäminen 
(kg) 3 %. Tulos: Vähennys oli 3.1 %. • Pakkauslaminaatin määrän vähentäminen 

(kg) 3 %.

Green Office

Työmatkailun vähentäminen puhelin- ja 
videoneuvotteluja lisäämällä. 
Tulos: Videoneuvottelujen määrä kasvoi 
merkittävästi.

• Työmatkailun vähentäminen puhelin- ja 
videoneuvotteluja lisäämällä. 

5 % vähennys kopiopaperin käytössä/ 
henki.Tulos: Kopiopaperin määrä väheni  
28 %/henki.

• 5 % vähennys/henki.



19

Tavoitteet ja tulokset 2013 Tulos Tavoitteet 2014
Tuotevalitusten määrän vähentäminen ja toiminnan laadun jatkuva parantaminen

Tuotevalitusten määrä Suomessa alle 15 / 
miljoona kahvikiloa. Tulos 11,4 / miljoona 
kahvikiloa. 
Venäjällä alle 14 / miljoona kahvikiloa. Tulos 
11,6 / miljoona kahvikiloa.

•
Tuotevalitusten määrä Suomessa alle  
15 / miljoona kahvikiloa, Venäjällä alle 10.

Tuotannon toiminnan laatu. GMP-indeksi (Good 
Manufacturing Practices) 65/75 (Suomi), 33/45 
(Venäjä). Tulos: Suomi 68/75, Venäjä 37/38.

• Tuotannon toiminnan laatu. GMP-indeksi 
Suomessa 65/75 ja Venäjällä 33/45.

Brandien ja tuotteiden haluttavuus

Pauligin kahvibrandit Suomen halutuimpia. 
Tulos:  Kahviseurannassa Pauligin päämerkit 
halutuimpia.

• Pauligin kahvibrandit Suomen halutuimpia.

Paulig kolmen parhaan elintarvikealan 
yrityksen joukossa (TNS Gallup). Tulos: 
Syksyllä 2013 Paulig sijalla 2. 

• Paulig kolmen parhaan elintarvikealan 
yrityksen joukossa (TNS Gallup).

Tavoitteet ja tulokset 2013 Tulos Tavoitteet 2014
Pitkäjänteinen sitoutuminen kannattavaan liiketoimintaan

Paulig-konsernin  strategiasssa sovitut kan-
nattavuustavoitteet täyttyvät. Tulos: Netto-
tulos ylittyi.

• Paulig-konsernin strategiasssa sovitut 
kannattavuustavoitteet täyttyvät. 

Investointi kahvinviljelijöihin

International Coffee Partners -projekteihin 
osallistuneiden viljelijöiden määrä yli  
17 000. Tulos yli 32 000. 

• International Coffee Partners -projekteihin 
osallistuneiden viljelijöiden määrä yli  
30 000.

Investointi ICP-hankkeeseen 160 000 €. 
Tulos: Investointi oli 163 334 €. • Investointi ICP-hankkeeseen 160 000 €.

Yritysvastuun ja eettisten periaatteiden koulutus

Osallistuminen Paulig-konsernin yhteisen 
koulutuksen suunnitteluun ja valmistamiseen. • 80 % kahviryhmän henkilöstöstä suorittanut 

koulutuksen. 

Kahviryhmän yritysvastuukoulutus. 80 % 
Suomen henkilöstöstä osallistunut koulu-
tuksiin. Tulos: Noin 60 % osallistunut.

• Kahviryhmän yritysvastuukoulutus Venä-
jällä ja Baltiassa. 60 % henkilöstöstä osal-
listuu. Suomessa lisäkoulutuksia, joihin  
35 % henkilöstöstä osallistuu.

Viestintä ja vuoropuhelu

Yritysvastuusivuston uudistaminen. 
Tulos: Suunnittelu käynnistyi suunnitellusti. 
Sidosryhmätutkimus: Toteutui suunnitellusti. 

• Uudistetun vastuusivuston julkaisu ja 
uutisoinnin kehittäminen. Sidosryhmätut-
kimusen tulosten hyödyntäminen yritys-
vastuutyön kehittämisessä.
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31.12.2013  MEUR 

Liikevaihto   267 815

Maksetut palkat, sivukulut ja luontoisedut   13 657

Raaka-aineiden ja materiaalien
hankintakustannukset   144 791

Korko- ja muut rahoitustuotot   168

Korko- ja muut rahoituskulut   249

Investoinnit   8175

 

Henkilöstö 

31.12.2013  Suomi  Baltia  Venäjä  Ruotsi  Norja  Yhteensä

Henkilöstön määrä
aktiivisessa ja inaktiivisessa  
työsuhteessa olevat  293  90  157  16  7  563

Henkilöstö maittain (%)  53 %  16 %  27 %  3 % 1 % 100 %

Vakituiset (%)  92 %  99 %  97 %   -    -    - 

Määräaikaiset (%)    8 %     1 %    3 %   -    -    - 

Työntekijät  (%)  37 %    0 %  15 %  0 %  0 %  18 %

Toimihenkilöt (%) 63 % 100 %  85 %     100 %        100 %  82 % 

Naisia henkilöstöstä (%)  44 %  33 %  38 %   -    -    - 

Miehiä henkilöstöstä (%)  56 %   67 %  62 %   -    -    

Henkilöstön keski-ikä (v)  44  34  32   -    -    - 

Työehtosopimuksen piirissä olevien  
työntekijöiden osuus (%)
Luku koskee tuotannon henkilöstöä, 
toimihenkilöitä ei kirjattu  85 %   -    -    -    -    - 

Vaihtuvuus                  

Tulovaihtuvuus,  
vakinainen henkilöstö (%)  5,6 %   -    -    -    -    - 

Lähtövaihtuvuus,  
vakinainen henkilöstö (%)  5,1 %   -    -    -    -    - 

Eläkkeelle jääneet (lkm)  6  0  0   -    -    - 

Keskimääräinen palvelusaika (v)  13  4,7  2,3   -    -   0

Vastuullisuuden tunnusluvut
25.8.2014

Talous
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Johtaminen ja osaamisen kehittäminen                  

Kehitys- ja tavoitekeskustelujen  
kattavuus (%) (vakituiset)  100 %  100 %  100 %  100 % 100 %   100 %

TellUs Leadership Index  
(Henkilöstön tyytyväisyysindeksi)

Vain MiniTellUS vuonna 2013                     3,26 

Työterveys ja -turvallisuus                  

Poissaoloon johtaneet 
työtapaturmat (lkm)  2   -  0  0   -    - 

Tapaturmataajuus LTIF 
(väh. 1 päivän poissaoloon johtaneet  
tapaturmat/miljoona työtuntia)  5   -    -    -    -    - 

Sairauspoissaoloprosentti (%)  2,2   -    -    -    -    - 

 

Ympäristö
   Yhteensä  Vuosaari  Tver
Raaka-aineet          

Ostettu raakakahvi (t)  55 150   49 213  5 937

Pakkausmateriaalit         

Markkinoille saatettu (kg)   2 627 865      

Energiankulutus (MWh)         

Maakaasu  15 854  13 498  2 356

Sähkö  11 298  10 196  1 102

Kaukolämpö  2 912  2 912   - 

Tuotanto         

Kahvin tuotanto (t)  48 052  42 301  5 751

Päästöt ilmaan (t)         

CO2   6 280  6 280   - 

Hiilivedyt   28  28   - 

Hiilimonoksidi CO   138  138   - 

Typpioksidit NO2                      5  5   - 

Rikkidioksidi SO2   0  0   - 

Vesi         

Vesi (m3)  40 053  39 066  987

Jätteet         

Sekajäte (m3)     0  2 222

Energiajae: pakkaukset hyötykäyttöön (t)     283   - 

Biojäte (t)     223  125

Kierrätetty materiaali (t)     108   - 

Vaarallinen jäte (t)     9   - 

Kierrätettävä jäte (t)      -   39
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Vastuullinen hankinta
 
Pauligin ostaman kahvin jäljitettävyys (%)   

 - Alkuperämaissa toimiviin vientiyrityksiin    100 %

 - Osuuskuntiin ja käsittelylaitoksiin    89 %

 - Kahvitiloille tai tiloja edustaviin osuuskuntiin   39 %

Vastuullisuussertifioidun kahvin osuus Pauligin  
ostamasta  kahvista    3,9 %

Pauligin eettiset periaatteet allekirjoittaneiden  
kahvintoimittajien osuus    100 %

ICP-projekteihin osallistuneiden kahvinviljelijöiden määrä  30 490
Investoinnit International Coffee Partners ja Coffee and  
Climate -projekteihin (€)    163 334

 

Tuotteet ja palvelut
    Vuosaari  Tver

Tuotevalitusten määrä/miljoona kg kahvia    11,4  11,6

Pauligin sijoitus TNS Gallupin Yritysten maine ja vastuullisuus 2013 -tutkimuksessa 
elintarvikeyritysten joukossa: 2.

     Vuosaari  Tver

Good Manufacturing practices -indeksi  
(koko vuosi)   68/75  37/38


