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Vuonna 2011 Paulig teki useita isoja
ponnistuksia, joihin vastuullisuus
nivoutuu tiiviisti. Merkittävimpänä
niistä oli uuden paahtimon
avaaminen Tverissä Venäjällä
vuosien työn tuloksena. Toimme
myös lukuisia uusia tuotteita eri
markkinoille, yhtenäistimme
johtamiseen ja laadunhallintaan
liittyvät järjestelmämme, aloitimme
laajan yrityskulttuuriprojektin,
räätälöimme uusia palveluja ja
tuotteita asiakkaille sekä tutkimme
kuluttajatrendejä.
Vuodesta 2011 alkaen kerromme
yritysvastuutyömme etenemisestä
verkkosivuillamme. Tähän
arkistokappaleeseen on koottu
yritysvastuusivustoltamme ne osiot,
joiden sisällöt ovat muuttuneet
vuoden 2011 jälkeen.

Vastuullisuussivusto

Pääkirjoitus
Pauligilla vastuullisuus
on tekoja
Vastuullisuus tarkoittaa meille
pauligilaisille pitkäjänteistä
käytännön tekemistä ja sitoutumista.
Kymmenen vuoden systemaattisen
työn myötä olemme edistyneet
monella saralla. Vastuullisuus
on luonteva osa arkeamme ja
johtamista, se ohjaa valintojamme ja
päätöksiämme.
Parin viime vuoden aikana yrityksemme
on edennyt isoin askelin kohti kasvua
ja kansainvälistymistä. Kasvua haemme erityisesti Venäjältä, IVY-maista ja
Baltiasta.
Myös Ruotsin ja Norjan kahvipalvelu
markkinat tarjoavat hyviä mahdollisuuksia. Tavoitteemme on nostaa Suomen
ulkopuolisten markkinoiden myynnin
osuus nykyisestä 30 prosentista 40
prosenttiin pitäen samalla hyvää huolta
suomalaisten kuluttajien kahvinautinnoista. Kansainvälistyminen haastaa
levittämään vastuulliset toimintatavat
ja käytännöt kaikille markkinoillemme,
joilla lähtökohdat ja käsitykset vastuullisuudesta saattavat olla hyvinkin
erilaiset. Venäjällä vastuullisuus ei vielä
näy kulutustottumuksissa, kun taas
Ruotsissa kuluttajat ovat edelläkävijöitä
vastuullisten valintojen tekijöinä.
Vuonna 2011 otimme vastuullisuuden
edistämisessä isoja askelia. Suurin
ponnistus oli kuitenkin vuosien työn
tulos, uuden Tverin paahtimon avaaminen Venäjällä. Henkilöstölle paahtimon
avaaminen ja tuotannon käynnistäminen oli vaativa urakka. Samalla se tarjosi useille kahviammattilaisille mahdollisuuden hyödyntää taitojaan uudessa
ympäristössä.

Yli 30 kahvin osaajaa Suomesta oli
opastamassa tulevia kahvin ammattilaisia. Hyvän lopputuloksen sinetöi
tehtaalle syksyllä saatu ISO 22 000
tuoteturvallisuussertifikaatti. Tästä hienosta saavutuksesta tehtaan alkumetreillä olen äärimmäisen ylpeä ja iloinen.
Kahviliiketoiminnassa vastuu ulottuu
maailman laidalta toiselle: kahvin alkuperämaista hankintaketjun ja tuotantolaitosten kautta edelleen kahvia nauttivien kuluttajien luo eri markkinoille.
Vastuumme yrityksenä kantaa pavusta
kuppiin ja jatkamme työtä vahvaan
arvopohjaamme tukeutuen. Työmme
pienistä ja suurista askelista kerromme
painetun raportin sijaan jatkossa tällä
sivustolla – pieni ekoteko sekin

Tervetuloa seuraamaan vastuullisuuden kehittymistä kahviketjussa
Elisa Markula
Toimitusjohtaja
Paulig-konsernin kahviryhmä
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Esimerkkejä vastuutyöstämme vuonna 2011
• Uusi paahtimomme kuuluu maailman energiatehokkaimpiin.
Vuosittainen maakaasun kulutus on yli 20 % pienempi kuin
edellisellä paahtimolla.

• Edistyimme raakakahviemme jäljitettävyyden
parantamisessa. Tila- tai osuuskuntatasolle voidaan jäljittää
jo 86 prosenttia ostamastamme kahvista.

• Pakkausmateriaalien kehittäminen jatkui. Otimme maailman
ensimmäisten joukossa käyttöön kahvipakkausten
biohajoavan laminaatin horeca-pakkauksiin

• Jatkoimme kahvimaissa pienviljelijöiden ammattitaitoa ja
elinoloja parantavia projekteja International Coffee Partners
-kumppaniemme kanssa. Projekteissa on ollut mukana jo yli
16 000 viljelijää.

• Pakkauslaminaattia ohentamalla vähensimme kuluttajien
sekajätekuormaa 10 000 kilolla

• Käynnistimme kahvin pienviljelijöitä tukevan Coffee and
Climate -projektin yhdessä kuuden muun eurooppalaisin
kahviyrityksen kanssa.

• Panostimme työturvallisuuden hallintaan ja saimme
sertifioitua OHSAS 18001-työturvallisuusjärjestelmän

• Kehitimme tuotevalikoimaamme vahvasti kuluttajatrendeihin
nojautuen. Toimme markkinoille muun muassa reilun
kaupan luomutuotteet vastuullisuutta korostaville ja Paulig
Cupsolo -kapselikeittimen helppoutta ja nopeutta arvostaville
kuluttajille sekä huippulaatuiset Paulig Selected -kahvit
premium-tuotteista kiinnostuneille.

• Osallistuimme Paulig-konsernin yhteisen yrityskulttuurin ja
-identiteetin uudistamiseen ja loimme yhteiset uudet arvot
• Jatkoimme johdon ja esimiesten johtamistaitoihin liittyviä
valmennuksia. Niihin on tähän mennessä osallistunut
yhteensä 154 henkilöä 11 eri maasta.
• Alkuperämaissa jatkoimme Paulig Code of Conduct -ostoohjeistuksen viestimistä kumppaneille. Ohjeistus on nyt
kaikkien hyväksymä.
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Hankinta
Pauligin tavoitteena on varmistaa kaiken tuottamansa kahvin vastuullisuus koko arvoketjussa pavusta kuppiin.
Raakakahvin jäljitettävyys vuonna 2011 parani hieman vuodesta 2010.

International Coffee Partners
11 vuotta, 16 000 tarinaa
Maailman kahvista noin 70 % tulee pieniltä tiloilta, joista suurin osa on
kooltaan alle kaksi hehtaaria. Viljelijöiden toimeentulo on niukkaa muun
muassa pienten satojen, heikon tuottavuuden ja laadun, maaperän kulumisen
sekä myyntivaikeuksien takia.
Pientuottajien ammattitaidon ja hyvinvoinnin parantamisella onkin suuri merkitys koko kahvialan tulevaisuudelle.
Pauligin ja viiden muun eurooppalaisen
kahvitoimijan muodostama International
Coffee Partners (ICP) on tehnyt jo 11
vuoden ajan käytännönläheistä työtä
kahviviljelijöiden elinolojen ja toimeentulon parantamiseksi.

Tähän mennessä jo yli 16 000 viljelijää
on ollut mukana Etelä- ja Väli-Amerikan, Afrikan ja Aasian kahvimaissa toteutetuissa 3-5-vuotisissa projekteissa.
Projektien toteuttamisessa ja rahoittamisessa on mukana myös kansainvälisiä kehitysjärjestöjä ja paikallisia
yhteistyökumppaneita. ICP:n osakasyri-

tykset rahoittavat noin puolet toiminnasta, tähän mennessä yhteensä noin
6 miljoonaa euroa, josta Pauligin osuus
on noin viidennes. Vuoden 2011 lopussa oli kuusi projektia meneillään, kaksi
suunnitteilla ja seitsemän päättynyt.
www.coffee-partners.org

Lukuja ja työmme tuloksia
Sertifioitujen kahvilaatujen ostot Pauligilla (tonnia)
Vastuullisuusmerkittyjen raakakahvien osuus maailman kahvituotannosta on noin 10 % ja kysyntä on kasvussa. Tuotteiden valmistaminen vastuumerkityistä raaka-aineista on ajoittain haasteellista raaka-ainetarjonnan laadun ja niukkuuden takia. Vuonna 2011
Pauligin ostamasta raakakahvista noin 5 % oli vastuusertifioitua.
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Jäljitettävyyden kehittyminen
Paulig kehittää määrätietoisesti kaiken ostamansa kahvin jäljitettävyyttä yhteistyössä kauppakumppaniensa kanssa. Vuonna 2010
Pauligin ostamasta kahvista voitiin jäljittää 100 % alkuperämaissa toimiviin vientiyrityksiin asti, 86 % osuuskuntiin ja käsittelylaitoksiin ja 46 % kahvitiloille asti.

Vuonna 2005 jäljitettävyystutkimusta ei tehty. Kahvin jäljitettävyys tutkitaan pistokokeina, jotka kattavat pääosan kahvihankinnoista.

Satokaudella 2011 maailmassa tuotettiin

Vertailun vuoksi: Kheopsin pyramidin arvioitu
paino on 6 – 6,5 miljoonaa tonnia.

tonnia eli 132,4 miljoonaa säkkiä (á 60 kg) kahvia.
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Jäljitettävyyden parantaminen hyödyttää koko kahviketjua
Jäljitettävyys on osa kahviketjun
riskien- ja laadunhallintaa. Sen avulla
voidaan saada tietoa niin raakaaineen laatuun liittyvistä asioista
kuin hankintaketjun eettisyydestä.
Mitä paremmin kahvin alkuperä
tunnetaan, sitä helpompi on hallita
ja valvoa toimitus- ja tuotantoketjua
sekä ratkaista niissä ilmeneviä
ongelmia.
Kahvikaupan valtavien mittasuhteiden
ja pientilavaltaisuuden vuoksi raakakahvin jäljitettävyys tilalle asti on haasteellista. Kaiken kahvin jäljittämiseen on
vielä pitkä matka, koska käytettävissä
ei ole maailmanlaajuisesti vakiintuneita
menettelytapoja. Myös kahvintuottaja
maiden välillä on suuria eroja. Samaan
aikaan kuluttajien kiinnostus kahvin
alkuperää ja vastuullista tuotantoa
kohtaan lisääntyy jatkuvasti.
Paulig kehittää määrätietoisesti kaiken
ostamansa kahvin jäljitettävyyttä yhteistyössä kauppakumppaniensa kanssa.
Vuonna 2010 Pauligin ostama kahvi
voitiin jäljittää 100 %:sti alkuperämaissa
toimiviin vientiyrityksiin asti, 86 %:sti
osuuskuntiin ja käsittelylaitoksiin ja 46
%:sti kahvitiloille asti.

Jäljitettävyystutkimuksia jatketaan myös
vuonna 2012. Tutkimukset tehdään
pistokokeina, mutta ne kattavat merkittävän osan raakakahvihankinnoista.
Jäljitettävyystavoitteet asetetaan ja
jäljitettävyyttä seurataan Pauligilla
maakohtaisesti. Jotta tavoitteet olisivat
realistisia, niissä huomioidaan maiden
erilaiset kehitysvaiheet.
UTZ-sertifioitujen kahviemme alkuperän
voit itsekin jäljittää täällä.

7

Vastuullisuussivusto

Henkilöstö
Pauligin tunnetut tuotemerkit syntyvät asiansa osaavien kahviammattilaisten voimin. Vuosina 2010–2011
johtamisosaamisen kehittäminen oli erityishuomion kohteena. Kesällä 2011 käynnistyi myös koko Paulig-konsernia
koskeva projekti, yritysidentiteetin ja -kulttuurin uudistaminen.

Hyvinvoiva henkilöstö
vastuutyön ytimessä
Pauligin tunnetut tuotemerkit
syntyvät asiansa osaavien
kahviammattilaisten voimin. Pauligin
kahviliiketoiminta työllistää lähes
500 henkilöä seitsemässä eri maassa.
Talossamme on monenlaisia työtehtäviä ostotoiminnassa, tuotannossa,
laadunarvioinnissa, tuotekehityksessä,
laboratoriossa, kouluttajana ja kuluttajapalvelussa sekä myynnin, markkinoinnin ja talousasioiden saralla. Erityisiä
ammattinimikkeitä alalla ovat paahtaja
ja maistaja.

tulosten syntymiseen. Pauligilla
johtamista ja siinä onnistumista myös
mitataan. Johtamiskulttuurin ohella
hyvinvointiin vaikuttavat muun muassa työterveys ja -turvallisuus sekä
kehittämistyö ja koulutus. Pauligilla
hyvinvointia lisäävät aktiivinen kerho- ja
vapaa-ajantoiminta.

Työnantajan huolenpito ja vastuu
henkilöstöstä heijastuvat koko yrityksen
vastuullisuutena. Hyvä johtaminen on
avaintekijä työssä viihtymiseen ja

Panostukset työterveyshuoltoon ja
työturvallisuuteen kannattavat. Sairauksista ja työtapaturmista johtuvien poissaolojen määrä on Pauligilla selvästi

alhaisempi kuin toimialalla keskimäärin.
Uusissa paahtimoissa Vuosaaressa
ja Tverissä työoloihin ja viihtyvyyteen,
kuten ergonomiaan, ilmanvaihtoon
ja valaistukseen, on kiinnitetty paljon
huomiota.
Henkilöstövastuun toteutumista mitataan koko konsernissa joka toinen vuosi
tehtävän laajan TellUS-kyselyn avulla.
Seuraava kysely tehdään syksyllä
2012.

Kahviryhmän henkilöstölukuja 31.12.2011
Venäjällä ja Ukrainassa

Suomessa

• Henkilöstön määrä yhteensä 129
• Toimihenkilöitä 105 ja työntekijöitä 24

•
•
•
•
•
•
•
•

Henkilöstön määrä 207
Toimihenkilöitä 114 ja työntekijöitä 93
Naisia 93 ja miehiä 114
Työsuhteista vakituisia 180
Keskimääräinen työsuhteen pituus 14 vuotta
Henkilöstön keski-ikä 44 vuotta
Eläkkeelle siirtyi 4 henkilöä
Paahtimotyöntekijöiden järjestäytymisaste oli noin 90
prosenttia
• Vuosaaren toimipisteessä työskenteli lisäksi noin 30
ulkopuolisten palveluntarjoajien työntekijää, muun muassa
henkilöstöravintolassa, vartijoina ja varastopalveluissa.

Baltiassa
• Henkilöstön määrä 15
• Toimihenkilöitä 15
Tytäryhtiö Vendorin henkilöstömäärä Suomessa,
Baltiassa ja Ruotsissa yhteensä 155.
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Yhtenäinen johtamiskulttuuri motivoi ja tuo tulosta
Hyvä johtaminen tuo mukanaan motivoituneet ja sitoutuneet työntekijät sekä
parhaat työtulokset.
Johtamisen kehittäminen on yksi tärkeimmistä ja suurimmista projekteista
Pauligilla. Vuoden 2009 lopulla aloitetun
laajan hankkeen tavoitteena on luoda
yhtenäinen johtamisen tapa ja mallit
koko Paulig-konserniin.
Vuosina 2010-2011 johtamisosaamisen
kehittäminen on ollut erityishuomion
kohteena. Uuden johtamistavan kulmakivenä on suorituksen johtaminen mittareiden ja tavoitteiden avulla. Selkeät,
roolinmukaiset ja mitattavat tavoitteet
ovat paras keino ohjata työtä. Jokaisen

pitää tietää, mitä hän tehtävässään
tavoittelee, miten tavoitteita mitataan ja
milloin hän on onnistunut. Osaamisen
kasvattamisessa säännöllisillä kehityskeskusteluilla on tärkeä rooli.
3D-mallin mukaiset kehitys- ja tavoitekeskustelut ovat käytössä koko
konsernissa. Vuonna 2012 tavoitteena
on, että keskustelut on käyty sovitussa aikataulussa jokaisen työntekijän
kanssa. Vuonna 2011 tavoite toteutui
noin 95 %:sti.

“Arvot eivät saa olla vain kauniita sanoja. Niiden pitää olla käyttökelpoinen työkalu, joka myös käytännössä ohjaa toimintaamme.”
– Tanya Strohmayer, henkilöstöjohtaja

Yhteiset arvot koko konserniin
Kesällä 2011 käynnistyi toinen tärkeä koko Paulig-konsernia koskeva
projekti, yritysidentiteetin ja -kulttuurin
uudistaminen. Taustalla on merkittävä
muutos vuoden 2010 alussa, jolloin
ruotsalaisesta Santa Maria AB:stä tuli
osa Pauligia ja konsernin henkilöstömäärä ja liikevaihto yli kaksinkertaistuivat. Yrityksen identiteettiä ja kulttuuria
uudistavassa hankkeessa päivitettiin
myös yhteiset arvot. Niitä kutsuttiin
työstämään reilut 10 henkilöä eri

puolilta konsernia. Projektissa mukana
olevat edustivat kaikkia henkilöstöryhmiä lukuun ottamatta ylintä johtoa, joka
sai kommentoida työryhmän ehdotuksia.

vaan myös tapa, jolla ne saavutetaan.
Sitä myös arvioidaan jatkossa. Vaikutusten toivotaan heijastuvan Pauligin
yrityskulttuuriin ja vahvistavan sitä
entisestään.

Tavoitteena on arvojen linkittäminen entistä läheisemmin päivittäiseen työhön
ja pauligilaiseen tapaan toimia. Arvot
ovat käytännön työkalu, joka auttaa jokaista peilaamaan valintojaan. Tärkeää
ei ole pelkästään tavoitteisiin pääsy

Henkilöstön kädenjälki näkyy vahvana
puoli vuotta jatkuneen tiiviin työn tuloksissa, jotka julkistettiin maaliskuussa
2012.

Missio

Strategia

The best tastes for enjyoyable moments.
Parhaat maut nautinnollisiin hetkiin.

Tuoteryhmäjohtajuus. Kasvamme Euroopassa valituilla alueilla. Tavoitteemme on olla maustamisen, kansainvälisen ruoan
ja kahvin markkinajohtaja. Autamme vähittäiskauppa-, suurkeittiö- ja B2B-asiakkaitamme lisäarvon luomisessa vahvojen
brändiemme ja private label -tuotteidemme avulla. Inspiroivat
innovaatiot ovat avaintekijämme tuoteryhmien kasvattamisessa. Vaalimme tinkimätöntä laatua, kestävää tapaa toimia ja
pitkäjänteistä sitoutumista liiketoiminnan kannattavuuteen.

Visio
The attractive European company that inspires you to taste
the world.
Houkutteleva eurooppalainen yritys, joka innostaa sinua maistamaan maailman makuja.

Arvot
Stay curious – Säilytämme uteliaisuutemme
Strive for excellence – Tavoittelemme parasta
Grow together – Kasvamme yhdessä
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Oikealla osaamisella
huipputuloksiin
Arvostamme osaamista ja tarjoamme
henkilöstölle mahdollisuuksia
sen jatkuvaan kehittämiseen.
Tavoitteellisen työn ja koulutusten
ohella siihen avautuu polkuja
myös kansainvälisen konsernin eri
yksiköissä.
Johtamista ja esimiestaitoja kehittävään
Bridge-koulutusohjelmaan on osallistunut vuosina 2010-2011 yhteensä 154
esimiestä 11 eri maasta. Ohjelma tarjoaa käytännön työkaluja päivittäiseen
esimiestyöhön, muun muassa siihen,
miten yksilölliset vahvuudet saadaan
parhaiten esiin ja miten erilaisia ihmisiä
kannustetaan. Bridge-ohjelmasta tehty
arviointi osoittaa, että koulutuksen
hyödyt näkyvät jo käytännön työssä läpi
koko Paulig-konsernin.
Valtaosa (56 %) Bridge-ohjelmaan
osallistuneista koki ohjelmassa opittujen
käytäntöjen parantavan työtuloksia ja
40 % kertoo käyttävänsä ohjelman oppeja työssään. Arvokkaimmiksi ja käytetyimmiksi opeiksi mainitaan muutosjohtamiseen liittyvät viestintätaidot, tiimin
sisäisen viestinnän ja luottamuksen
kehittäminen sekä tavoitteiden asettaminen ja niiden viestintä työryhmälle.

Kahviryhmässä toteutettiin vuonna 2011
myös Booster- ja Optimizer -ohjelmat.
Intensiivisessä, harjoituspainotteisessa Booster-koulutuksessa käsitellään
muun muassa tehokkaan myymisen
tekniikoita, lisäarvon laskemista asiakkaalle, avainasiakkuuksien kehittämistä
sekä neuvottelutaitoa. Ohjelmaan
osallistui 90 henkilöä kahviryhmän eri
maista. Optimizer-koulutusohjelma
tähtää puolestaan ostotoiminnan kehittämiseen. Siihen osallistui viisi henkilöä.
Lisäksi järjestetään jatkuvasti erilaisia
pienempiä koulutuksia ja perehdytyksiä
eri maissa.

10

Vastuullisuussivusto

Työturvallisuus on jatkuvaa valppautta
Pauligin Vuosaaren paahtimolle myönnettiin tammikuussa 2011 OHSAS 18001 -sertifikaatti. Vuotuinen auditointi
kattaa mm. työsuojelun toimintaohjelman toimivuuden, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän, läheltä piti -tilanteiden
raportoinnin sekä tuotantotilojen turvallisuuden.
Riskikartoituksessa on käyty läpi koko
tuotantolaitoksen alue sekä sisä- että
ulkotiloineen työturvallisuuden näkökulmasta. Vastaava riskikartoitus tehdään
tänä vuonna myös Tverin paahtimossa. Tverissä noudatetaan samoja
työturvallisuuskäytäntöjä ja -ohjeistusta
kuin Vuosaaren paahtimolla.
Henkilöstöä kannustetaan tarkastelemaan työympäristöään turvallisuusnäkökulmasta ja raportoimaan mahdollisista puutteista välittömästi. Vuonna
2011 kerättiin kampanjan avulla 54
työturvallisuuteen liittyvää havaintoa
Vuosaaren paahtimon alueelta.

Havaintojen pohjalta on mm. parannettu ulkoalueiden valaistusta, lisätty
koneille hoitotasoja ja tarkennettu
ohjeistusta. Havaintojen keräämistä
jatketaan edelleen.
Yleensä työtapaturmat ovat liukastumisia tai kompastumisia. Vuonna 2011
Pauligilla sattui yhteensä kahdeksan
työtapaturmaa.
Työtapaturmien aiheuttamien poissaolojen raportoinnissa Pauligilla siirrytään
käyttämään ns. tapaturmataajuuden
tunnuslukua aiemman poissaolopäivien
määrän sijaan. Suomen työsuojeluhal-

Tavoitteena nolla tapaturmaa
Pauligin Vuosaaren paahtimo on mukana Nolla tapaturmaa -foorumissa, joka
on suomalaisten työpaikkojen vuonna
2003 muodostama verkosto. Foorumiin
on liittynyt lähes 300 työpaikkaa, joita
yhdistää aito halu turvallisuuden parantamiseen. Johtoajatuksena on toisilta
oppiminen, myös yli toimialarajojen.
Vuorovaikutuksen ohella verkosto tarjoaa tietoa, työkaluja ja koulutusta turvallisuuden parantamiseksi työpaikoilla.
Pauligilla otettiin vuonna 2011 käyttöön
reaaliaikainen työturvallisuuden seuranta. Intranetissä on päiväkohtainen tieto
siitä, montako päivää on kulunut ilman
työtapaturmia.
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linnon käyttämä tunnusluku lasketaan
tilikauden aikana sattuneiden poissaoloon johtaneiden tapaturmien ja
tehdyn työajan suhteena. Poissaoloon
johtaneilla tapaturmilla tarkoitetaan tapauksia, jotka ovat johtaneet vähintään
yhden päivän tai työvuoron poissaoloon
tapaturman sattumispäivä mukaan
lukien. Suhde lasketaan miljoonaa
työtuntia kohden.

Vastuullisuussivusto

Lukuja ja työmme tuloksia
Työterveyden tunnuslukujen kehitys Vuosaaren paahtimossa*
Sairauksista ja työtapaturmista johtuvien poissaolojen määrä on Pauligilla selvästi alhaisempi kuin keskimäärin elintarviketeollisuudessa. Vuonna 2011 tapaturmataajuusluku oli 19, kun koko elintarviketeollisuudessa se oli noin 50 ja kaikilla aloilla noin 30.
(Lähde: http://www.ttk.fi/toimialat/elintarviketeollisuus/tyotapaturmatilastoja)

*Oy Gustav Paulig Ab
** Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä suhteessa tehtyjen työtuntien määrään
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Liiketoiminta
Hyvä taloudellinen tulos mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen ja investoinnit. Raakakahvin hinnalla on
suuri merkitys koko kahviketjulle. Kahvin hinta kävi vuonna 2011 historiallisen korkealla tasolla ja oli pitkään selvästi
pitkäaikaista keskiarvoa ylempänä. Paulig ostaa vuosittain noin 0,7 % maailman raakakahvituotannosta,
yhteensä noin 60 miljoonaa kiloa.

Vuosi 2011: hyvä tulos haastavassa
taloustilanteessa
Pauligin kahviliiketoiminnan liikevaihto kasvoi edellisestä
vuodesta 27 prosenttia, ollen noin 333 miljoonaa euroa.
Liikevaihdon kasvuun vaikutti osittain kahvin korkea
hinta. Asetetusta tulostavoitteesta jäätiin hieman, mutta
tulos oli hyvä raaka-ainemarkkinat ja hankala taloustilanne
huomioon ottaen.
Raakakahviostoissa onnistuminen sekä taloudellisesti että
laadullisesti on Pauligin menestyksen kannalta ratkaisevaa.
Raakakahvin osuus kaikista ostoista on 90 %. Sekä raakakahvin hinta että valuuttamarkkinat vaativat jatkuvaa seurantaa.
Muut kuluerät ovat helpommin ennustettavissa.
Vuosi 2011 oli kahvimarkkinoilla poikkeuksellinen. Raakakahvin hinta New Yorkin pörssissä nousi ennätyslukemiin, mikä
näkyi koko kahviketjussa kuluttajille saakka. Epävarmuutta
markkinoille loi myös kahvin hinnan suuri vaihtelu. Viime vuonna kahvin hinta vaihteli pörssissä 215 sentistä 306 senttiin
(USD) paunalta (n. 454 grammaa).
Pauligin markkina-asema pysyi vahvana kaikilla liiketoiminta-alueilla. Suomessa Paulig on edelleen selkeä markkinajohtaja. Vaikka vuosi oli haasteellinen kahvin poikkeuksellisen
suuren hinnannousun vuoksi, myynti sujui hyvin. Pauligin
tunnetut tuotemerkit säilyttivät edelleen suuren suosionsa
suomalaisten keskuudessa.
Venäjällä markkinaosuus kehittyi suunnitelmien mukaisesti.
Suurin osa Venäjällä myytävistä tuotemerkeistä pystytään nyt
valmistamaan uudessa Tverin paahtimossa. Baltian maissa
Paulig menestyi hyvin säilyttäen markkinaosuutensa, vaikka
maiden heikko taloustilanne aiheutti yli 10 prosentin laskun
kahvin kokonaiskulutuksessa.

“Raakakahviostoissa onnistuminen sekä taloudellisesti että
laadullisesti on ratkaisevaa liiketoiminnassa.”
– Jukka Kervinen, talousjohtaja
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Kahvin korkean hinnan takana
useita tekijöitä
Kahvin hinta kävi vuonna 2011 historiallisen korkealla
tasolla ja on edelleen selvästi pitkäaikaista keskiarvoa
ylempänä. Hintakehityksen taustalla on monia tekijöitä.
Raakakahvin hintaherkkyyttä lisäävät satovaihtelut,
maailmantalouden tilanne, kysynnän kasvu kehittyvissä
ja kahvia tuottavissa maissa sekä sijoittajien kiinnostus
kahviin.
Kahvin hinta määräytyy New Yorkin ja Lontoon kahvipörsseissä. Pauligin kannalta New Yorkin pörssi on merkittävämpi,
koska Pauligin ostoista noin 98 prosenttia on New Yorkissa
noteerattavaa arabica-kahvia. Hyvästä laadusta maksetaan
lisähintaa markkinahinnan lisäksi. Paulig ostaa runsaasti huippulaatuisia kahveja ja tilanne edellyttääkin huolellista taloudellisten riskien hallintaa.
Globaalisti kahvin kulutus kasvaa noin kolme prosenttia vuodessa. Ripeimmin kahvinkulutus kasvaa kehittyvissä maissa,
kuten Kiinassa ja Intiassa. Kysynnän kasvun lisäys aiheuttaa
suuria muutoksia kahvimarkkinoilla ja onkin odotettavissa, että
raakakahvin kysyntä kasvaa tuotantoa nopeammin. Jotta tuotanto vastaisi kasvavaa kysyntää, kahvin viljelyä pitäisi lisätä
tai olemassa olevilta viljelmiltä saada parempi sato. Tuotteesta
maksettava korvaus puolestaan vaikuttaa viljelijöiden halukkuuteen kasvattaa juuri kahvia, eikä esimerkiksi kumipuuta tai
sokeriruokoa.

Viime vuonna maailmanlaajuinen taantuma nosti useiden raaka-aineiden hintoja, kun pääomat hakeutuivat pörssiosakkeista raaka-ainerahastoihin. Myös valuuttakurssierot, erityisesti
dollarin vahvistuminen suhteessa euroon, toivat hintapaineita.
Sääolosuhteet ja ilmastonmuutos ovat lisänneet satojen
epävarmuutta. Yllättävät säämuutokset ovat koetelleet eniten
Pauligin ostamia huippuraaka-ainelaatuja, joissa kysynnän
ja tarjonnan tasapaino on jo entuudestaan herkkä. Lue lisää
ilmastonmuutoksen vaikutuksista kahvinviljelyyn.

“Markkinahinnan lisäksi maksamme hyvästä laadusta lisähintaa.”
– Katariina Aho, ostojohtaja

14

Vastuullisuussivusto

Lukuja ja työmme tuloksia
Raakakahvin hinnan kehittyminen New Yorkin kahvipörssissä
Kahvin hinta kävi vuonna 2011 historiallisen korkealla tasolla ja on edelleen selvästi pitkäaikaista keskiarvoa ylempänä.
Paulig ostaa vuosittain noin 0,7 % maailman raakakahvituotannosta, yhteensä noin 60 miljoonaa kiloa.

* Suomessa pääasiassa käyttettävien Arabica-kahvien hinta määräytyy New Yorkin pörssissä.
Hinta noteerataan dollarisentteinä (USD) per pauna (454 g).

Vuosaaren ja Tverin paahtimoista valmistuneet
kahvitonnit 2011
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Taloudellisen vastuun tunnusluvut Suomessa (1000 euroa)*
Vuoden 2011 hintapiikin jälkeen kahvin hintaan kohdistui vuonna 2012 voimakas laskupaine. Laskevan trendin on ennustettu jatkuvan myös vuoden 2013 alkupuoliskolla, joskin pitkällä aikavälillä kahvin hinnan odotetaan jälleen kääntyvän nousuun. Paulig ostaa
vuosittain noin 0,7 % maailman raakakahvituotannosta, yhteensä noin 60 miljoonaa kiloa.

* Tulos raportoidaan emoyhtiö Paulig Oy:n tilinpäätöksessä.
** Tilikausi 2008 sisältää Paulig Pro Finlandin kahden kuukauden jakson.
Paulig Pro Finlandin liiketoiminta siirtyi Gustav Pauligille 31.10.2008.
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Ympäristö
Pyrimme edistämään ympäristön hyvinvointia sekä suoraan että välillisesti koko kahviketjussa. Vahvimmin voimme
vaikuttaa ympäristökysymyksiin omissa toiminnoissamme, kuten logistiikassa, tuotannossa ja pakkauksissa. Vuonna 2011
Paulig jatkoi suurimman tuotteen, Juhla Mokka -pakkauksen, kehittämistä. Ohentamisen ansiosta pakkauslaminaattien
käyttö väheni 10 000 kiloa edellisvuoteen verrattuna. Pienentyneen materiaalimäärän ansiosta pakkausten
valmistusprosessin hiilidioksidipäästöt vähenivät noin 25 tonnia.

Pakkausten
kehittäminen on
pitkäjänteistä työtä
Kahvi tarvitsee pakkauksen, joka
suojaa sitä hapelta, kosteudelta ja
valolta, pitää maut ja aromit tallessa
sekä kestää ehjänä kuljetuksen
paahtimolta aina loppukäyttäjille
saakka.
Pauligilla etsitään jatkuvasti uusia ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja kahvin
pakkaamiseksi. Tähän on kaksi tietä:
vähentää nykyisten pakkausmateriaalien määrää, tai kehittää ja ottaa käyttöön täysin uusia, ympäristön kannalta
parempia materiaaleja. Pakkauksen
osuus kahvituotteiden ympäristörasituksesta on noin 5 %, kun mukaan ei
lasketa pakkauksen hävitystä.
Pakkausten tuotekehitys vaatii aikaa
ja kärsivällisyyttä, koska jokainen
uusi pakkausinnovaatio voidaan ottaa
käyttöön aikaisintaan vuoden kuluttua.

Jotta ympäristö- ystävällisyys toteutuisi,
pakkausten ohentaminen tai uusien
materiaalien käyttöönotto eivät saa
heikentää kahvin laatua tai vaarantaa
pakkausten kestävyyttä. Kaikille uusille
pakkauksille tehdään muun muassa
usean kuukauden säilyvyystesti, jolla
varmistetaan kahvilaadun säilyminen
virheettömänä.
Laminaattipakkaukset luokitellaan toistaiseksi sekajätteeksi, koska ne sisältävät kahvin säilyvyyden vuoksi pienen
määrän alumiinia. Kahvipakkausten
pakkauslaminaattia ohentamalla olemme

pystyneet vuosittain vähentämään
kotitalouksista kaatopaikoille päätyvän
jätteen määrää. Vuonna 2011 Paulig
jatkoi suurimman tuotteen, Juhla Mokka
-pakkauksen, kehittämistä. Ohentamisen ansiosta pakkauslaminaattien
käyttö väheni 10 000 kiloa edellis
vuoteen verrattuna. Pienentyneen
materiaalimäärän ansiosta pakkausten
valmistusprosessin hiilidioksidipäästöt
vähenivät noin 25 tonnia. Kehitystyötä
jatketaan edelleen vuonna 2012, jolloin
tavoitteena on vähentää pakkauslaminaatin käyttöä noin 50 000 kilolla ja
hiilidioksidipäästöjä 100 000 kilolla.

Tulevaisuuden pakkaukset ovat biohajoavia
Paulig kehittää biohajoavia pakkauksia
yhtenä ensimmäisistä kahvitaloista
maailmassa. Biohajoavia materiaaleja on jo ammattilaiskäyttöön, kuten
hotelleille, kahviloille, ravintoloille ja
työpaikoille tarkoitetuissa pakkauksissa.
Raaka-aineena pakkauksissa käytetään muun muassa maissitärkkelystä

ja paperia. Pakkaukset kompostoituvat
täysin teollisessa kompostoinnissa.
Osassa suurkuluttajapakkauksia
käytämme alumiinitonta laminaattia.
Alumiinittomuus mahdollistaa pakkausten lajittelun energiajätteeksi, joka
voidaan käyttää polttoaineena sähkön

“Paulig kehittää biohajoavia pakkauksia yhtenä ensimmäisistä kahvitaloista maailmassa.”
– Kai Eira, ostopäällikkö
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ja lämmön tuotannossa. Pauligilla on
meneillään myös tuotekehitysprojekti,
jossa tutkitaan ns. biomuovin käyttöä
kahvipakkauksissa. Biomuovi on uusiutuvasta puuraaka-aineesta valmistettavaa polyeteeniä.
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Vähemmän jätettä,
kaikki lajiteltuna
Paulig pyrkii minimoimaan
ympäristön kuormittumisen
investoimalla parhaaseen tarjolla
olevaan teknologiaan sekä
suunnittelemalla ja johtamalla
tuotantoprosessia mahdollisimman
tehokkaasti.
Ympäristötietoisuudella ja -osaamisella on tuotannossa keskeinen rooli.
Vuosaaren paahtimon ympäristötavoitteisiin on kirjattu energiatehokkuuden
parantamisen ja pakkausmateriaalin
vähentämisen lisäksi jätteen määrän
pienentäminen.

Sekajäte nollassa
Pauligilla kaikki jätteet lajitellaan. Lajittelun järjestämiseen on kiinnitetty vuosien
varrella erityisen paljon huomiota, ja
saavutetut tulokset ovat hyviä, esimerkiksi Vuosaaren paahtimolla ei synny
lainkaan sekajätettä.
Tavoitteena on, että kaikki jätejakeet
hyödynnetään materiaalina tai vähintään energiana. Isoimmat jätelajit ovat
energiajae sekä biojätejae. Biojäte
menee osin mullaksi ja osin energiaksi.
Uutena jätteiden lajittelussa ovat tulleet
mukaan muovinkeräys ja biojätteen toimittaminen osittain biokaasulaitokselle.

“Vuoden 2012 alussa Paulig liittyi mukaan Suomen Elinkeinoelämän ja Helsingin
kaupungin Ilmastokumppanit-verkostoon. Samalla sitouduimme muun muassa
merkittävään biojätemäärän vähentämiseen.”
– Erkki Enström, tuotantopäällikkö

Mitattavat tavoitteet kannustavat vähentämään jätettä
Pauligilla on seurattu jätemääriä järjestelmällisesti vuodesta 2002 alkaen ja
2012 jätteen määrän vähentämiselle
asetettiin konkreettinen mittari. Tänä
vuonna tavoitteena on vähentää biojätteen määrää kymmenellä prosentilla
ja pitkällä tähtäimellä, vuoteen 2025
mennessä, biojätettä aiotaan vähentää
neljänneksellä vuoden 2011 tasosta.

Biojätteen määrän pienentäminen on
myös yksi tuotannon henkilöstön tulospalkkiomittareista.
Mittarin tulokseen jokainen tietää pystyvänsä vaikuttamaan omalla toiminnallaan. Tavoitteeseen pääsemiseksi myös
tuotantoprosessiin on tehty hävikkiä
vähentäviä parannuksia. Esimerkiksi
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raakakahvipapujen joukosta vastaanotossa poistettavien kivien kanssa
biojätteeksi päätyy prosessimuutoksen
ansiosta merkittävästi aiempaa vähemmän kahvipapuja.
Lisätietoa Ilmastokumppanit-verkostosta:
http://www.hel.fi/hki/Ymk/fi/uutiset
/ilmastokumppanit

Vastuullisuussivusto

Lukuja ja työmme tuloksia
Energiankulutus 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 2011

Säästetyn materiaalin yhteenlaskettu massa vastaa noin
kymmentä henkilöautoa.

vähemmän pakkausmateriaalia
edellisvuoteen verrattuna.
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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.

20

Vastuullisuussivusto

Tuotteet ja palvelut
Kuluttajien kiinnostus kahvia ja uusia makunautintoja kohtaan lisääntyy rinnan kahvivalmistajiin suunnattujen odotusten
kanssa. Maku ja laatu ratkaisevat, mutta yhä useammin myös vastuullisuusnäkökulmat, kuten ekologisuus, eettisyys tai
luonnonmukaisuus ovat valintojen taustalla.
Käymme aktiivista vuoropuhelua kuluttajien ja asiakkaidemme kanssa kuluttajapalvelussa, asiakas- ja kenttäkäynneillä sekä
tutkimuksissa. Vuonna 2011 saimme asiakastyytyväisyystutkimuksissa erinomaiset tulokset. Toteutimme myös etnograafiset
kuluttajatutkimukset Suomessa ja Venäjällä.

Tutkimustieto ja kuluttajien
kuuntelu suuntaavat
tuotekehitystä
Seuraamme jatkuvasti kulutuskäyttäytymisen ja
makutottumusten muutoksia sekä kahvitrendien
kehittymistä eri markkinoilla.
Käymme aktiivista vuoropuhelua kuluttajien ja asiakkaidemme
kanssa kuluttajapalvelussa, asiakas- ja kenttäkäynneillä sekä
tutkimuksissa. Tutkimme ja luotaamme muun muassa Pauligin
tuotteiden tunnettuutta sekä kuluttajien suhtautumista niihin.
Mittaamme säännöllisesti myös asiakastyytyväisyyttä, vuonna
2011 saimme mittauksissa erinomaiset tulokset.
Uutuustuotteiden kehitystyössä tutkimus ja kuluttajien mielipiteet ovat erityisen tärkeässä roolissa. Testaamme uusia
konsepteja ja lähestymistapoja asiakkailla ja kuluttajilla muun
muassa maun, pakkauksen, käytettävyyden, designin ja
markkinointiviestinnän suhteen. Kuluttajapalvelumme kautta
saamme paljon arvokasta palautetta tuotekehitykseen suoraan
kuluttajilta.

Kaupungistuminen ja liikkuva, yksilöllinen elämäntapa näkyvät
myös kahvitrendeissä. Helppous, nopeus, mukavuus ja
erilaiset vaihtoehdot kiinnostavat kahvikuluttajia. Take away
-kahvit, valmiit kahvijuomat sekä annoksittain valmistettavat
kahvit ovat osa suuntausta. Arkeen kuuluvan kahvikulutuksen
rinnalla halutaan panostaa erityiseen kahvihetkeen valitsemalla tiettyihin tilanteisiin huippulaatuinen premium-kahvi.
Myös mielenkiinto vastuullisuussertifioituja kahveja kohtaan
kasvaa. Kahvialan sertifioinnit eivät ole vielä kovin tunnettuja,
mutta niiden mukaantulo omaan tuttuun kahvimerkkiin koetaan
myönteisenä. Suomessa myydystä kahvista arviolta 3-5 % on
sertifioitua (UTZ CERTIFIED, Reilu kauppa, Luomu).

Vuonna 2011 Paulig teki etnograafiset kuluttajatutkimukset
Suomessa ja Venäjällä. Suomessa tutkittiin nuorten elämänpiiriä ja sitä, miten erilaiset juomat ja kahvi siihen nivoutuvat.
Venäjällä selvitettiin, millainen rooli kahvilla on kuluttajien
arjessa ja millaisia kosketuspisteitä kahvilla ylipäätään on
ihmisten elämässä.

“Eri maiden kahvikulttuureissa on eroja, ja Paulig kehittää tuotevalikoimaa myös tämän huomioiden.”
– Päivi Suomalainen, markkinatutkimuspäällikkö
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Uusia vaihtoehtoja muuttuviin
kahvitottumuksiin
Syksyllä 2011 Paulig teki uuden
aluevaltauksen tuomalla markkinoille
kotikäyttöön tarkoitetun monipuolisen
Paulig Cupsolo -kapselikeittimen ja
siihen sopivat annoskapselit. Muista
markkinoilla olevista laitteista poiketen
sillä voi valmistaa erikoiskahvien ohella
myös suodatinkahvia, teetä ja kaakaota.
Myös vastuullisuussertifioitujen tuotteiden valikoima kehittyi. Paulig Mundo
sai Reilu kauppa ja Luomu -vastuumerkinnät, samoin kuin uusi alkuperämaa
kahvi Paulig Mexico. Paulig Profondo
espressokahvi, Presidentti Gold Label

Black sekä ensimmäinen superpremium-kahvi Paulig Selected vastaavat
erikois- ja huippulaatuisten kahvien
kasvavaan kysyntään. Paulig Selected
tuli myyntiin Suomessa ja Venäjällä.
Venäjän markkinoille lanseerattiin myös

uusi edullisemman hintaluokan kahvi
Paulig Mokka.
Paulig palvelee kahvinystäviä nyt myös
omassa verkkokaupassaan
www.pauligshop.fi.

Räätälöidyt ratkaisut asiakkaan
kahvitarpeisiin
Horeca- ja toimistoasiakkailla tarpeet
ja odotukset voivat olla liikeideasta riippuen varsin erilaisia. Parhaat ratkaisut
syntyvätkin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakkaan tavoitteet, tilat,
kahvitarpeet, käyttäjien määrä ja heidän
odotuksensa muodostavat perustan
Pauligin ammattilaisten ehdottamille
ratkaisuille.
Ratkaisuissa huomioidaan myös asiakkaan vastuullisuustavoitteet. Vastuullisuussertifioidut kahvit, biohajoavat
pakkaukset ja kahvimukit sekä käytöstä
poistuvien laitteiden kierrätys tai hävittäminen ovat osa palvelua.
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Kuluttajapalvelu on
vuorovaikutuksen
solmukohta
Kuluttajapalvelu on suora kanava
kahvinystäviin. Se on myös tärkeä osa
Pauligin laadunvalvontaa.
Vuosittain kuluttajapalveluun tulee noin
4 000 kahviin liittyvää yhteydenottoa,
joihin vastataan henkilökohtaisesti.
Puhelinpäivystyksen, sähköpostin ja
kirjepostin ohella kuluttajia palvellaan
alkuvuodesta 2011 avatun uuden
verkkopalvelun kautta. Verkkopalvelu
helpottaa yhteydenottoja ja parantaa
palautteiden seurantaa ja käsittelyä
Pauligilla.
Kuluttajia kiinnostavat kahvin valmistuksen ja laitteiden puhdistuksen ohella
kahvipakkausten kierrättäminen ja kahvin alkuperä, jäljitettävyys ja vastuullisuussertifioinnit. Myös erikoiskahvien
valmistuksesta, tarjoilusta ja erilaisiin
kahvijuomiin sopivista tarjottavista
halutaan tietoa ja ohjeita. Aktiivisilta
kahvinjuojilta tulee usein tuotekehitys
ideoita ja toiveita uusista tuotteista,
jotka kuluttajapalvelu välittää Pauligin
tuotekehityksen arvioitaviksi. Kuluttajapalautteen perusteella esimerkiksi
Pauligin muovinen kahvimitta vaihtui
ekologiseen bambumittaan ja papukahvipakkauksia pienennettiin.

Tuotepalautteista saatava tieto on arvokasta laadunhallinnalle ja tuotannolle.
Kaikki reklamaationäytteet tutkitaan
Pauligin laboratoriossa ja mahdollisen
virheen syy selvitetään tarkasti aina,
kun mahdollista. Tutkittujen tuotevalitusten määrä vuonna 2011 oli 599, mikä
on 14,4 kappaletta miljoonaa tuotantokiloa kohden (17 kappaletta vuonna
2010). Tuotannon volyymiin nähden
tuotevalitusten määrä on pysynyt
vuosittain pienenä ja oli viime vuonna
laskeva.
Syksyllä 2011 avattuun Tverin paahtimoon perustettiin oma kuluttajapalvelu
Vuosaaren mallin mukaisesti. Suomessa kuluttajapalvelussa työskentelee
vakituisesti kaksi henkilöä ja Tverissä

yksi. Vuosaaren asiantuntijat kouluttivat
Tverin kuluttajapalvelun, parhaat käytännöt on monistettu ja raportointimallit
ovat yhtenäiset. Venäjällä kuluttaja
palvelutoiminta on vielä nuorta ja yhteydenottoja on tullut vasta vähän. Baltian
kuluttajapalautteet ohjataan Suomeen.
Yhteydenpito ja tiedonvaihto toimipisteiden välillä on tiivistä.
Kuluttajapalvelu koordinoi myös erilaisia
kuluttajakilpailuja sekä paahtimovierailuja. Vuosaaren uusi paahtimo on
kiinnostava käyntikohde, vuonna 2011
siihen tutustui 80 vierailijaryhmää,
joissa oli yhteensä noin 2 000 ihmistä.
Paahtimolle voidaan ottaa vastaan
rajallinen määrä kävijöitä ja vierailijaryhmät valitaan kahdesti vuodessa.

“Kahvinystäviltä tulee usein tuotekehitysideoita ja toiveita uusista tuotteista, jotka välitämme eteenpäin.”
– Kaisa Junikka, kuluttajapalvelupäällikkö

Vuonna 2011 tuotevalitusten määrä väheni
edellisvuoteen verrattuna:

TOP 3 -kysymykset kuluttajapalveluun
Kuinka valmistan hyvää kahvia?
Miten kahvilaite puhdistetaan? Kuinka usein se pitää tehdä?
Miten kahvilaitteen puhtaus vaikuttaa kahvin makuun?
Miten järjestän ja valmistan juhlakahvituksen?
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Paula kohtaa
kahvinystävät
Pauligin Paula on hyvän kahvin
lähettiläs. Hän on myös yksi Suomen
vanhimmista PR-henkilöistä ja
suomalaisen merkkitavaramainonnan
tunnetuimpia hahmoja.
Pauligin 17. Paula liikkuu aktiivisesti
kuluttajien keskuudessa, pitää blogia ja
on läsnä myös Facebookissa. Neljänä
päivänä viikossa Paula kiertää ympäri
Suomea tapaamassa sidosryhmiä
kahviloissa, ravintoloissa, myymälöissä,
messuilla, oppilaitoksissa, koulutustilaisuuksissa sekä monenlaisissa tapahtumissa. Paula paitsi tarjoaa kahvitietoa
kuluttajille, myös tuo terveisiä kuluttajilta
Pauligille.
Tutustu Paulaan: http://paulig.fi/fi/yritys/
paula tai Facebookissa.
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Lukuja ja työmme tuloksia
Kahvia koskevat tuotevalitukset vähenivät

Vuonna 2011 kahvituotteisiin liittyviä tuotevalituksia tutkittiin kaikkiaan
599 kpl eli 14,4 valitusta/miljoona kiloa kahvia.
Vuonna 2010 luku oli 17 kpl/miljoona kiloa kahvia.
Kuluttajapalveluun tulleet yhteydenotot
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Usein kysytyt kysymykset
Miten kahvipakkaus hävitetään?
Laminaattia sisältävä kahvipakkaus lajitellaan sekajätteisiin.

Miten Paulig Cupsolo-kahvilaitteen kapselit kierrätetään?
Kahvikapselit lajitellaan toistaiseksi sekajätteisiin. Kartonkikotelon voi lajitella kartonkikeräykseen.

Mitä tarkoittaa jäljittäminen?
Jäljittäminen tarkoittaa tuotteisiin käytettyjen raaka-aineiden kulkureittien selvittämistä hankintaketjussa lopputuotteesta raaka-ainetoimittajaan, mahdollisiin välikäsittelypisteisiin ja lopulta tuotantotilalle saakka.
Jäljittämällä voidaan saada tietoa niin tuotteen laatuun liittyvistä asioista kuin hankintaketjun eettisyydestä. Se antaa mahdollisuuden puuttua muun muassa mahdollisiin raaka-aineiden makuvirheisiin ja saada tietoa, missä kohdassa ketjua ongelmat ovat
aiheutuneet.

Mitä tarkoitetaan sertifioidulla kahvilla?
Sertifioidut eli vastuullisuusmerkityt kahvit on viljelty ja tuotettu sertifiointiin liittyvän ohjeistuksen mukaisesti. Sen noudattamista
valvovat riippumattomat ulkopuoliset tahot vuosittain tehtävillä tarkastuskäynneillä. Maailman kahvituotannosta arviolta 8 prosenttia
on vastuullisuusmerkittyä (Volcafe 2011).
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 eroa eri sertifioinneilla on?
Vastuullisuussertifiointien yhteinen tavoite on edistää vastuullisuutta tuotantoketjussa. Eri standardien painotukset ovat hieman
erilaiset. Kansainvälisesti on meneillään hankkeita, joilla tähdätään näiden vapaaehtoisten standardien kriteerien yhtenäistämiseen
kts. www.isealalliance.org
UTZ CERTIFIED -ohjeistus huomioi taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristönäkökulman. Ohjelma painottaa vahvasti viljelijöiden
ammattitaidon kehittämistä ja tilojen kannattavuuden parantamista.
Myös Reilun kaupan standardi huomioi kaikki kolme vastuullisuuden osa-aluetta. Se on suunnattu ensisijaisesti pienviljelijöille ja
painottaa muita vahvemmin yhteisön hyvinvoinnin kehittämistä.
Luonnonmukaista tuotantoa sääntelevä EU-laki painottaa ympäristönäkökulmaa. Luomumerkki osoittaa, että tuotteet on tuotettu
valvottujen luomusäännösten mukaisesti.
Ruotsissa käytettävä KRAV-sertifiointi edellyttää tuotteelta sekä eettistä että luomusertifiointia (Esim. Luomu + Reilu kauppa tai
Luomu + UTZ CERTIFIED).
Hinnoittelu:
Luomu ja UTZ CERTIFIED hinnoitellaan markkinalähtöisesti. UTZ -kahveista ostaja maksaa tuottajalle erikseen sovittavan lisäkorvauksen sertifioinnista. Reilun kaupan kahveista maksetaan aina vähintään takuuhinta. Lisäksi tuottajayhteisölle maksetaan
maailmanmarkkinahinnan tasosta riippumatta Reilun kaupan lisä.
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Mitä hyötyä vastuullisuusmerkinnöistä on?
Kasvava osa kuluttajista haluaa tietää, missä ja millaisissa oloissa heidän nauttimansa kahvi on tuotettu. Sertifioitujen kahvien käyttö antaa tähän mahdollisuuden, sillä sertifioinnin edellyttämän tarkan seurannan ansiosta tiedetään tarkalleen, mistä pavut tulevat
ja miten kahvi on tuotettu.
Sertifiointeihin liittyy aina ohjeistus, jonka mukaan kahvi on tuotettava. Ohjeistuksiin sisältyy mm. ympäristön suojelua, työturvallisuutta, työntekijöiden ikää, asuinoloja, palkkaa ja oikeuksia koskevia vaatimuksia. Eri merkkijärjestelmien ohjeistukset poikkeavat
jonkin verran painotuksiltaan.

Mitä vastuullisuusmerkittyjä tuotteita Pauligilla on valikoimissaan?
UTZ CERTIFIED -merkittyjä ovat Brazil, Paulig Espresso Originale ja Paulig Kenya. Reilu Kauppa ja Luomu -merkittyjä ovat Paulig
Mundo, Paulig Mexico ja Paulig Colombia, sekä suurkeittiöille suunnattu Paulig Professional-sarja, jolla on myös KRAV-sertifiointi.

Miksi suosituimmat kahvit, kuten Juhla Mokka ja Presidentti eivät ole sertifioituja?
Juhla Mokka ja Presidentti ovat perinteikkäitä tuotteita, joita kuluttajat arvostavat niiden korkean laadun ja hyvän maun takia. Niiden
valmistaminen sertifioiduista raaka-aineista ei ole mahdollista ilman laatumuutoksia, koska oikeanlaisia raakakahveja ei ole riittävästi ja tasaisesti saatavana. Sertifiointi on vain yksi tie varmistaa tuotteen vastuullisuus.
Pauligilla kaiken raakakahvin ostoa ohjaavat tiukat eettiset ohjeet, jotka ovat kaikkien kahvitoimittajiemme tiedossa. Kehitämme
määrätietoisesti kaiken ostamamme kahvin jäljitettävyyttä. Myös laatuvaatimuksemme edistävät vastuullisuutta: käytämme vain
korkealaatuisia papuja, joista viljelijä saa pörssihintaa paremman korvauksen. Paahdamme kahvimme modernissa, energiatehokkaassa paahtimossa.

Onko Pauligille tulossa lisää sertifioituja tuotteita?
Valikoimassamme on jo useita sertifioituja tuotteita sekä vähittäismyyntiin että kahviloille ja ravintoloille. Kasvatamme tuotevalikoimaa tarpeen mukaan kuluttajien ja asiakkaidemme toiveita kuunnellen.

Miten voidaan varmistua, ettei tiloilla, joista raakakahvia tulee, käytetä lapsityövoimaa?
Sertifioidut kahvitilat ovat sitoutuneet ILO:n sopimukseen, joka kieltää lapsityövoiman käytön. Tilat tarkastetaan vuosittain. Muut
kahvit Paulig hankkii luotettavilta toimittajilta, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan ILO:n sopimukseen perustuvia eettisiä osto-ohjeitamme ja lopettamaan ostot tiloilta, joilla väärinkäytöksiä havaitaan. Ostajamme käyvät vuosittain kahvitiloilla useissa maissa,
mutta ilman ulkopuolisia tarkastuksia emme voi täysin sulkea pois alaikäisten työskentelyä.

Kuinka paljon Paulig investoi yritysvastuuasioihin vuosittain?
Vastuullisuus on osa normaalia toimintaamme. Emme erittele vastuullisuusinvestointeja.
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