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Kiinnostus ruoan vastuullisuutta ja
yritysten toimintatapojen läpinäkyvyyttä kohtaan lisääntyy jatkuvasti.
Lisäksi alan sääntely on entistä
tarkempaa. Muutosten ja kasvavien
vaatimusten keskellä voi menestyä
vain yritys, joka on sisäistänyt vastuulliset toimintatavat aidosti arjen
toiminnassaan.
Vuonna 2014 otimme käyttöön ensimmäiset alumiinittomat laminaattipakkaukset. Pakkausten uudistustyö
jatkuu investoinneilla uusiin pakkauskoneisiin kaikissa tuotantolaitoksissamme. Keskeinen osa vastuutyötämme on vuoteen 2018 ulottuva
Sustainable Coffee -ohjelma, jonka
avulla edistämme tuotteissamme käytettyjen raaka-aineiden ja pakkausten
vastuullisuutta. Meille on tärkeää
tietää, mistä ostamamme kahvi tulee
ja tuntea omat kahvitoimittajamme.
Henkilöstön hyvinvointi on ollut
yrityksessämme aina tärkeää. Uusimman TellUs-henkilöstötutkimuksemme
kaikki avainmittarit ylittivät eurooppalaiset keskiarvot. Tulokset kertovat,
että määrätietoinen panostuksemme
mm. esimiestyön ja viestinnän kehittämiseen on kannattanut.
Tästä arkistokappaleesta löydät
yhteenvedon vastuutyöstämme
vuonna 2014.

Pääkirjoitus

Vastuullinen toimija menestyy myös
muutosten keskellä
Kasvava kiinnostus ruoan alkuperää,
tuotantotapoja, turvallisuutta ja terveellisyyttä kohtaan lisäävät läpinäkyvyyden
vaatimuksia ruoka-alalla. Elintarvikeala on
muuttumassa myös entistä tarkemmin
säännellyksi, mikä edellyttää yrityksiltä
mm. yhä uusia seuranta- ja raportointijärjestelmiä. Oman haasteensa yritysten
liiketoimintaan ovat viime aikoina tuoneet
yllättävät ja nopeat muutokset geopoliittisessa tilanteessa sekä maailmantaloudessa.

Sustainable Coffee -ohjelmalla
entistä vastuullisempaa kahvia
Tärkeä työkalu vastuullisuustyössämme
on vuoteen 2018 ulottuva Sustainable
Coffee -ohjelma, jonka avulla edistämme
tuotteissamme käytettyjen raaka-aineiden
ja pakkausten vastuullisuutta. Tavoitteena
on, että vuoden 2018 loppuun mennessä
kaikilla käyttämillämme raakakahveilla on
vastuullisuudesta kolmannen osapuolen

Pauligilla osallistumme aktiivisesti
elintarvikealaa koskevaan ajankohtaiseen keskusteluun tuoden siihen oman
näkemyksemme ja kahvialan asiantuntemuksemme. Euroopan unionissa vastuullisuusasiat ovat vahvasti esillä. Parhaillaan
EU komissio selvittää esimerkiksi hiilijalanjäljen (Product Environmental Footprint,
PEF) muodostumista ja vaikutuksia 25 eri
tuotekategoriassa, joista kahvi on yksi.
Muutosten ja kasvavien vaatimusten
keskellä voi menestyä vain yritys, joka
on sisäistänyt vastuulliset toimintatavat
aidosti arjen toiminnassaan. Kun asiat ovat
lähtökohtaisesti kunnossa, on mahdollista
vastata uusiin vaatimuksiin. Oman vastuutyömme etenemistä tarkastelemme viiden
painopistealueen kautta, jotka kattavat
kahvin matkan maailman toiselta puolelta
aina pavusta kuppiin. Olemme panostaneet erityisesti hankinnan vastuullisuuteen, henkilöstön hyvinvointiin ja ympäristöasioihin. Kerromme edistymisestä tällä
sivustolla olevissa uutisissa ja vuosittaisissa
katsauksissa.

varmistus. Pakkausten osalta saavutimme
vuonna 2014 tärkeän etapin ottamalla
käyttöön ensimmäiset alumiinittomat laminaattipakkaukset. Uudistustyö jatkuu ja
vaatii tulevina vuosina merkittäviä inves-

Haluamme turvata hyvän kahvin tulevaisuuden nostamalla vastuullisuustyömme
rimaa askel askeleelta. Sustainable Coffee -ohjelma on tälle hyvä alku.
Elisa Markula
divisioonajohtaja
Kahvi-divisioona, Paulig-konserni
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tointeja uusiin pakkauskoneisiin kaikissa
tuotantolaitoksissamme. Pakkauskoneiden ja pakkausten modernisoinnin yhteydessä ennakoimme vaatimuksia myös
tulevaisuuden pakkauksille, jotta uusi
laitekanta palvelee joustavasti ja mahdollisimman pitkään.
Henkilöstön hyvinvointi on ollut yrityksessämme aina tärkeää. Olen iloinen, että
yrityksen kasvaessa ja muutosten pyörteissä henkilöstö näkee Pauligin entistäkin
parempana työpaikkana. TellUs-henkilöstötutkimuksemme huipputulokset viime
vuodelta kertovat, että määrätietoinen
panostuksemme mm. esimiestyön ja viestinnän kehittämiseen ovat kannattaneet.
Tuloksissa kaikki avainmittarit ylittivät
eurooppalaiset keskiarvot.
Kahvi on arvokas luonnontuote, jonka saatavuus ei ole itsestäänselvyys. Kahvinviljelyn tulevaisuutta uhkaavat monet tekijät,
joista viime vuosina yhä konkreettisemmin on näkynyt ilmastonmuutos. Jotta
kahvia riittäisi myös tulevaisuudessa, sen
hyväksi on toimittava nyt. Meille on myös
tärkeää tietää, mistä ostamamme kahvi
tulee ja tuntea omat kahvitoimittajamme.
Siksi vierailemme tiloilla mahdollisimman
paljon. Olemme vuodesta 2001 toimineet
aktiivisesti International Coffee Partners
-yhteisössä (ICP), joka tukee kahvinviljelijöitä monivuotisten kehityshankkeiden
avulla. Niihin on osallistunut jo yli 30 000
viljelijää 12 maassa. Sama yhteisö on perustanut myös viljelijöiden ilmastonmuutokseen sopeutumista tukevan Coffee &
Climate -hankkeen.

Hankinta

Luotettava kumppaniverkosto rakentaa
tulevaisuutta
Olennainen osa Pauligin vastuullisuutta liittyy hankintoihin, johon
sisältyvät niin Pauligin ostamat raaka-aineet, tuotteet kuin palvelutkin. Hankinnoista raakakahvi muodostaa merkittävimmän osan;
Paulig ostaa vuosittain eri puolilta maailmaa yhteensä noin 900 000
säkkiä (à 60 kg) raakakahvia.
Vuonna 2013 käynnistetyn Sustainable Coffee -vastuullisuusohjelman yhtenä päämääränä on, että kaikki Pauligin ostama raakakahvi on vastuullisesti tuotettua vuoden 2018 loppuun mennessä.
Tämä tarkoittaa käytännössä ostojen keskittämistä vastuusertifioituihin ja -verifioituihin kahveihin. Siirtyminen tehdään vaiheittain
vuosien 2015─2018 aikana. Tavoitteena on, että ohjelman kuluessa
näiden kahvien osuutta hankinnassa kasvatetaan seuraavin askelin:
20 % (2015), 40 % (2016), 70 % (2017), 100 % (2018). Vuonna 2014
Pauligin ostamasta kahvista noin 6 % oli sertifioitua. Käyttämämme sertifioinnit ovat Reilu Kauppa, UTZ Certified ja luomu. Lisäksi
hyödynnämme hankinnoissamme 4C-verifiointia.

Raakakahviostojen otantaan perustuva jäljitettävyystutkimus tehdään vuosittain.

Jäljitettävyys luo läpinäkyvyyttä

Yhteistyö Pauligin ja kumppaneiden välillä on pitkäjänteistä.
Vakaa kumppaniverkosto on tärkeä myös käytännön vastuullisuustyön edistämisessä. Suuri osa kahviostoista tehdään suoraan
alkuperämaista ja Pauligin hankinnoista vastaavat asiantuntijat
vierailevat alkuperämaissa säännöllisesti. Käynnit kahvitiloilla ja
käsittelylaitoksissa ovat tärkeä osa yhteistyötä ja antavat tietoa toimintaedellytyksistä ja toimintatavoista alkuperämaissa. Tätä tietoa
hyödynnetään arvioitaessa tuotantopotentiaalia, laatua, riskejä ja
vastuullisuutta. Toimittajaohjeistus, Paulig Group Code of Conduct
for Suppliers (pdf) määrittelee vastuullisen toiminnan periaatteet,
ja kaikkien raaka-ainetoimittajien edellytetään noudattavan näitä
periaatteita omassa toiminnassaan.

Hankinta on edistänyt kahvin jäljitettävyyttä aktiivisesti jo yli kymmenen vuoden ajan yhteistyössä alkuperämaissa toimivien kahvitoimittajien kanssa, joilta Paulig ostaa raakakahvit. Lähes kaikissa
tuottajamaissa raakakahvi pystytään jo jäljittämään vientiyrityksestä askeleen lähemmäs viljelijää, ja osassa päästään tilatasolle asti.
Esimerkiksi Brasiliasta tulevasta kahvista jo noin puolet voidaan
jäljittää viljelytiloille. Muutamissa alkuperämaissa, muun muassa
Etiopiassa ja Keniassa, kahvikaupan toimintaketjut ja -tavat taas
tekevät tiloille saakka jäljittämisen edelleen lähes mahdottomaksi.
Kahvitilat ovat pieniä, ja kahvit myydään keskitetysti valtion valvomissa huutokaupoissa.
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Vuonna 2014 hankinta keskittyi erityisesti vastuullisuuden teemoihin valmistautumalla Sustainable Coffee -ohjelman toteuttamiseen
ja osallistumalla Paulig-konsernin yhteiseen Responsible Sourcing
-projektiin. Siinä luotiin koko konsernille yhteinen toimintatapa ja
työkalut, jotka mahdollistavat toimitusketjujemme sosiaalisten ja
ympäristöriskien tunnistamisen ja ongelmiin puuttumisen. Projektissa tehtiin mm. toimittajien alustava riskikartoitus ja uudistettiin
toimittajaohjeistus (Paulig Group Code of Conduct for Suppliers.)
Kaikki korkean riskin toimittajat saavat seuraavaksi kyselyn, jolla
selvitetään toimittajien vastuullisuuskäytäntöjen johdonmukaisuutta sekä yrityksen sisällä että alihankintaketjussa. Vastausten
perusteella päätetään tarvittavista jatkotoimenpiteistä, joihin kuuluvat syventävä kysely ja eriasteiset auditoinnit.
Toimittajaneuvotteluissa vastuullisuusnäkökulmat on nostettu
selkeästi osaksi yhteistyötä ja toiminnan kehittämistä.

Raakakahvin hinta jatkoi heilahteluaan
Raakakahvin hinta nousi alkuvuonna 2014 jyrkästi. Hinnan kallistuminen johtui pääosin Brasilian kahvialueiden kovasta kuivuudesta. New Yorkin kahvipörssissä hinta oli korkeimmillaan noin
230 dollarisenttiä/pauna (UScent/lb) . Raaka-aineen hinnan nousu
näkyi loppukeväästä myös kuluttajahinnoissa. Lokakuussa kahvin
hinta kääntyi jälleen laskuun, kun Brasilian kuivuuden haittojen
ennustettiin jäävän odotettua pienemmiksi ja sijoittajat vetäytyivät kahvimarkkinoilta. Maaliskuun 2015 puolivälissä hinta oli 136
dollarisenttiä/pauna.
Raakakahvin hintaan ovat viime vuosina vaikuttaneet sääolosuhteiden ohella myös osakemarkkinoiden epävarmuus sekä
valuuttakurssien nopeat heilahtelut, viime vuonna etenkin euron
heikkeneminen suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Lisäksi muutokset
kehittyvillä kahvintuotantoalueilla ja uusissa kahvinkuluttajamaissa
vaikuttavat raakakahvin kysyntään ja tarjontaan ja samalla hintaan.

Hintakehitys on merkityksellinen myös vastuunäkökulmasta.
Kannattavuuden takaava hintataso antaa viljelijälle paremman
toimeentulon ja mahdollistaa tilojen ylläpidon, kehittämisen ja tulevaisuuden näkymät. 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 saatava hinta ei ole houkutteleva.
Kahvinviljelyn kannattavuuteen ja viljelijöiden arkeen vaikuttaa
yhä enemmän myös ilmastonmuutos. Vaikutusten hallitsemiseksi
Paulig on mukana muun muassa kansainvälisessä Coffee & Climate
-ohjelmassa. Se tarjoaa viljelijöille käytännön neuvoja ja työkaluja
esimerkiksi maaperän kuivumisen ja tulvahaittojen ehkäisyyn.
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Lukuja ja työmme tuloksia
Sertifioitujen kahvilaatujen ostot Pauligilla (tonnia)
Vastuullisuusmerkittyjen raakakahvien osuus maailmassa myydystä kahvista on noin 10-15 %. Tuotteiden valmistaminen vastuumerkityistä
raaka-aineista on ajoittain haasteellista raaka-ainetarjonnan laadun ja niukkuuden takia. Vuonna 2014 Pauligin ostamasta raakakahvista 6,6 %
oli vastuusertifioitua.

Jäljitettävyyden kehittyminen

Satokaudella 2014
maailmassa tuotettiin noin

Paulig kehittää määrätietoisesti kaiken ostamansa kahvin jäljitettävyyttä yhteistyössä kauppakumppaniensa kanssa. Vuonna 2014 Pauligin ostamasta kahvista voitiin jäljittää 100 %
alkuperämaissa toimiviin vientiyrityksiin asti, 89 % osuuskuntiin ja käsittelylaitoksiin ja
40 % kahvitiloille tai tiloja edustaviin osuuskuntiin asti.

tonnia eli 141,6 miljoonaa
säkkiä (á 60kg) kahvia.

Kahvisäkit yltäisivät jonoon
asetettuna lähes kaksi kertaa
maapallon ympäri.
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Henkilöstö

Paulig-perhe kasvaa ja itsenäistyy
Tavoitteet ja kehittäminen hyvällä mallilla
Hyvän kehityksen taustalla on kuusi vuotta jatkunut määrätietoinen henkilöstötyön sekä johtamisen ja esimiestyön kehittäminen.
Kahviryhmässä työskentelee esimiesroolissa yhteensä 105 henkilöä,
joista 46 Suomessa. Heidän osaamisensa nähdään strategisena
avaintekijänä koko organisaation menestykselle, ja esimiestyölle
asetetaan myös korkeat vaatimukset. TellUs-kyselyn tulokset vahvistavat näkemystä ja innostavat jatkamaan työtä. Myös 3D-tavoite- ja
kehityskeskustelumalli* on vakiintunut ja sen kävivät viime vuonna
läpi kaikki kahviryhmän toimihenkilöt. Keskusteluissa sovitaan
henkilökohtaisista tavoitteista ja käydään läpi saavutetut tulokset
ja kehittymistarpeet. Prosessi vietiin läpi nyt kolmannen kerran ja
hyvin tuloksin. Suorituksen arviointi on aiempaa kyvykkäämpää
ja arviointiprosessi nähdään luontevana osana työn ja osaamisen
kehittämisen vuotuisia rutiineja.
*3D=3 dialogues

Kahviasiantuntijuus kuuluu kaikille

Henkilöstövastuun edistämisessä Pauligilla on kolme painopistettä:
esimiestyön kehittäminen, jokaisen pauligilaisten kahviosaamisen
lisääminen sekä toimintojen harmonisoiminen tehokkuuden ja
yhtenäisyyden lisäämiseksi liiketoimintayksiköissä ja koko konsernissa.

Vuonna 2013 perustettu Paulig Kahviakatemia saatiin viime vuonna hyvään vauhtiin. Sisäisen koulutusohjelman tavoitteena on varmistaa, että kaikki pauligilaiset ovat kahvimaailman asiantuntijoita
roolistaan riippumatta. Kahviin liittyy paljon erikoisosaamista, jota
ei voi opiskella muualla ja siksi työssä oppimisella on olennainen
merkitys. Hyvän kahvin lähettiläinä pauligilaisten tulee tuntea kahvin
tarina, ominaisuudet ja erityispiirteet sekä kahviketjun kaikki
vaiheet. He myös ennakoivat ja seuraavat kahvitrendejä ja alaan
liittyviä ajankohtaisia asioita.

Henkilöstön määrä kasvoi alkuvuonna 2014 etenkin Suomessa.
Toukokuussa 2014 ostetun Robert Paulig Roasteryn yhdeksän
työntekijää siirtyivät Pauligin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.
Edellisvuonna tehdyllä yrityskaupalla Vendor siirtyi kokonaan
osaksi Gustav Pauligia ja yrityksen 90 työntekijästä tuli pauligilaisia.
Yhdistämisessä kiinnitettiin erityistä huomiota henkilöstöön, jotta
yritysten kulttuuri, arvot ja toimintatavat sulautuisivat aidosti yhteen. Tässä on olennaista sekä uusien työntekijöiden kotiutuminen
että yrityksessä jo työskentelevien valmistaminen uuteen tilanteeseen. Yhdistymisvaiheessa pidetyissä yhteistoimintaneuvotteluissa tarkasteltiin työnkuvia ja osaamisia, niiden jakautumista sekä
tehtävien päällekkäisyyksiä. Neuvottelujen lopputuloksena viisi
työsuhdetta Suomessa päättyi.

TellUs-henkilöstökysely
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Paulig-konsernissa joka toinen vuosi tehtävä TellUs -henkilöstötutkimus toteutettiin syksyllä 2014 kolmannen kerran. Kahviryhmän
tulokset olivat paremmat kuin aiemmissa tutkimuksissa ja nousivat
eurooppalaisten yritysten keskiarvojen yläpuolelle kaikilla avainmittareilla mitattuna. Merkittävimmät erot suhteessa keskiarvoon
ovat johtamiskulttuurissa, esimiestyössä, työmotivaatiossa sekä
joustavuudessa ja tehokkuudessa. Myös vastausprosentti, yli 90,
oli selvästi korkeampi kuin eurooppalaisissa yrityksissä keskimäärin
(67 %) ja osoittaa, että henkilöstö kokee vastaamisella olevan merkitystä. Hyvät tulokset kertovat, että pitkäjänteisesti tehty kehitystyö kantaa myös muutostilanteiden haasteissa.
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Työterveys ja -turvallisuus vaativat jatkuvaa
valppautta

Suomen toiminnoissa sairauspoissaoloprosentti nousi 2,2:sta
3,2:een, mikä on selkeä muutos pitkään jatkuneeseen laskevaan
kehitykseen. Työterveyshuollossa ennaltaehkäisy on keskeisessä
roolissa, joten muutoksen syyt analysoitiin huolella. Selvityksen
mukaan poissaoloprosentin nousu johtui pääosin muutamasta
poikkeuksellisen pitkästä sairauspoissaolosta. Venäjällä sairauspoissaoloprosentti oli 3,3 ja Baltiassa 1,6.

Paulig toimii työterveys- ja turvallisuusasioissa OHSAS 18001standardin mukaisesti. Vuosaaressa järjestelmä on sertifioitu jo
aiemmin ja uusittiin viime vuonna. Tverin paahtimo sai sertifikaatin
syksyllä 2014.

Ennaltaehkäisyä ja varhaista välittämistä

Työterveys ja -turvallisuustilanne olivat edelleen elintarvikealan
yleiseen tasoon verrattuna hyvällä tasolla, vaikka työtapaturmien
määrä kasvoikin edellisvuodesta. Vuonna 2014 Suomessa sattui
kaikkiaan viisi sairauspoissaoloon johtanutta työtapaturmaa, joista
yksi Vuosaaren toimipisteessä ja neljä työtehtävissä kentällä. Kenttätehtävissä työskentelevien pauligilaisten työturvallisuuteen kiinnitetäänkin nyt erityistä huomiota. Venäjällä ja Baltiassa ei sattunut
yhtään työtapaturmaa.

Työtapaturmien ennaltaehkäisyssä henkilöstön aktiivinen rooli
turvallisuuspuutteiden havainnoinnissa on keskeinen. Henkilöstöä
kannustetaankin aktiivisesti ilmoittamaan huomioistaan ja kaikki
havainnot kirjataan yhteiseen järjestelmään.
Paulig Professionalin toiminnassa kenttätyöllä on olennainen rooli.
Viime vuonna kentällä työskentelevien työterveyteen kiinnitettiin
erityistä huomiota ja esimerkiksi työn ergonomiariskit kartoitettiin
ja järjestettiin siihen liittyvää koulutusta.

Työtapaturmista johtuva vertailuluku oli Vuosaaressa 9,4. Työturvallisuuskeskuksen mukaan koko elintarviketeollisuuden vastaava
luku oli 40 vuonna 2013. (LTIF: vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneet työpaikkatapaturmat miljoonaa tehtyä työtuntia kohden).

Esimiehiä kannustetaan valppauteen työkykyä uhkaavien ennusmerkkien suhteen ja toimimaan varhaisen välittämisen mallin
mukaisesti. Pauligilla on oma työterveyshuolto, joka mahdollistaa
läheisen ja tehokkaan työhyvinvoinnin kehittämisen.

Panostus esimiestyöhön kannattaa

kaikenlaisissa tilanteissa,” henkilöstöjohtaja Tanya Strohmayer
iloitsee. ”On valtavan tärkeää, että kaikilla organisaation tasoilla esimiehet pystyvät analysoimaan omaa toimintaansa ja ymmärtävät
esimerkin painoarvon joka tilanteessa.”

15.4.2015
Henkilöstöasiat eivät ole vain HR:n tonttia

Pauligilla panostetaan poikkeuksellisen paljon johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen. Viimeisen kuuden vuoden aikana kahviryhmässä on rakennettu määrätietoisesti uutta johtamisen mallia,
jossa valmentavalla otteella on keskeinen sija. Alkuun määriteltiin,
mitä hyvä johtaminen Pauligilla on, kirkastettiin esimiehen rooli ja
luotiin työkalut ja keinot johtamiseen.

Toimintatavan muutos vaatii paitsi aikaa, myös asennemuutosta ja
rohkeutta. ”Esimiehen työ on todella vaativaa. Perinteisesti tehtävä
nähdään ylennyksenä ja saavutuksena, johon nimitetään ansioitunut asiantuntija. Tosiasiassa esimiehenä pärjää ja viihtyy vain,
jos on luotu siihen rooliin ja nauttii sekä asioiden että ihmisten
johtamisesta, sillä se voi olla ajoittain varsin haastavaa ja paineista
työtä. Tämä soveltuvuus on uskallettava arvioida rehellisesti. Syvä
asiantuntijuus on korvaamattoman arvokasta ja sille pitää luoda
organisaatiossa muita etenemisen polkuja, ei ainoastaan esimiehen rooli”, Strohmayer viitoittaa.

”Tuntuu, että nyt on saavutettu tietynlainen läpimurto näissä
asioissa. Henkilöstöasiat eivät ole vain HR:n tonttia, vaan ne kuuluvat kaikille esimiehille. Me tarjoamme esimiehille johtamismallin ja
työkalut, paljon koulutusta sekä toimimme heidän sparraajinaan
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Oma työterveyshuolto tuntee talon, työn ja ihmiset

15.4.2015
Paulig on yksi harvoista suomalaisyrityksistä, joilla on oma työterveyshuolto.
Erityisen suuri etu Ulla-Maijan mukaan on, että oma työterveyshuolto tuntee oikeasti talon, työn ja ihmiset. ”Tutulle terveydenhoitajalle on helpompi jutella ja meillä on ollut sama lääkärikin
jo yli 10 vuotta. Pystymme aivan eri tasolla ymmärtämään, mitkä
seikat saattavat olla oireiden taustalla, koska tunnemme niin hyvin
meillä tehtävän työn vaatimukset ja sisällön.”

Työ muuttuu, työterveyshuolto elää mukana
Ulla-Maija on seurannut työelämän murrosta hyvinvoinnin näkökulmasta ja elänyt mukana Pauligin voimakkaan kasvun ja kansainvälistymisen vaiheet.
”Sekä tuotannossa että toimistossa tehtävä työ on muuttunut.
Raskas ja yksipuolinen ruumiillinen työ on tehtaalla vähentynyt ja
ergonomia parantunut. Konttorilla istuttiin ennen kello 8-16,
mutta nyt työ kulkee mukana, sitä tehdään eri paikoissa ja työpäivät ovat erilaisia. Muutokset tuovat myös haasteita, joista yksi
on työn ja muun elämän yhteensovittaminen. Työntekoa voi olla
vaikeampi katkaista ja se voi lohkaista liian ison palan elämästä.”
Työkyvyn säilyttäminen ja sitä uhkaavien riskien tunnistaminen
ovat työterveyshuollon ydintehtäviä. Omassa talossa toimiva
työterveyshuolto pystyy löytämään ratkaisuja joustavammin ja
nopeammin myös vaikeissa tilanteissa tai sairauksien kohdatessa.
”Työkyky ei ole enää on-off, vaan rinnalle haetaan erilaisia vaihtoehtoja, jotta työssäkäynti voisi jatkua ainakin osittain. Osaamista
ei ole helppo korvata ja erilaiset joustavat järjestelyt ovat kaikkien
etu. Silloin pohdimme yhdessä työntekijän ja esimiehen kanssa,
miten työtä voidaan muuttaa. Työ on terveyttä edistävä tekijä,
paitsi ihmisen itsensä kannalta, myös yritystä ja koko yhteiskuntaa
ajatellen”, Ulla-Maija painottaa.

Paulig on yksi harvoista suomalaisyrityksistä, joilla on oma työterveyshuolto. Käytäntö on perua vuosikymmenten takaa, jolloin
tehtaalla jo toimi oma ’sjuksköterska’. Nykytrendin mukaisen ulkoistamisen sijaan Pauligilla on päätetty pitää työterveyshuolto omassa
talossa myös jatkossa.
”Olen todella iloinen tästä päätöksestä. Se heijastaa perheyrityksen
arvoja ja kulttuuria, ja sitä, että työntekijöiden hyvinvointi on
omistajille aidosti tärkeää. Historiastamme löytyy tästä monia
muitakin esimerkkejä, kuten se, että sota-aikana rintamalla olleille
työntekijöille maksettiin normaali palkka”, kertoo työterveyshoitaja
Ulla-Maija Pesso. Kaikkien pauligilaisten tuntema ’Ullis’ jäi vastikään
eläkkeelle toimittuaan Pauligilla työterveyshoitajana lähes neljännesvuosisadan.

Itseään kannattaa kuunnella
Viime vuosina lisääntynyt terveystietoisuus on tuonut Ulla-Maijan
mukaan paljon hyvää. ”Tupakointi on vähentynyt selvästi, samoin
alkoholinkäyttö etenkin nuorten keskuudessa ja työelämässä.
Uskon, että näissä on työpaikkojen vastuullisella henkilöstöpolitiikalla ollut tärkeä rooli. Myös tietoisuus ravinnon ja liikunnan merkityksestä on kasvanut ja suurin osa yrittää pitää huolta itsestään.
Ylipaino ja siitä aiheutuvat ongelmat ovat silti edelleen meidän
suomalaisten riesa.”

Apu lähellä kaikissa tilanteissa
Pauligin Vuosaaren paahtimolla on oma työterveysasema, missä
voidaan suorittaa myös pieniä hoitotoimenpiteitä. Työterveyshoitaja
on paikalla päivittäin, lääkäri kahtena päivänä viikossa. Lakisääteisen, ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työntekijöille
tarjotaan kattava sairaanhoito sekä tarvittaessa erikoislääkärin konsultaatio ja tutkimukset. Myös Venäjällä, Tverin paahtimolla työskenteleville pauligilaisille tarjotaan kattavat työterveyshuollon ja
sairaanhoidon palvelut paikallisissa terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.

Ulla-Maija muistuttaa, että omaa kehoa ja oloa kannattaa kuunnella. ”Ihminen on aina itsensä ja terveytensä paras asiantuntija
– jos tuntuu, että jokin ei ole normaalia, on syytä selvittää, mistä
on kyse. Tärkeä osa hyvinvointia on myös asenne, hyvien asioiden
huomaaminen niin töissä kuin muussakin elämässä kantaa hankalien vaiheiden yli.”

”Oma työterveysasema on hyvä asia jo käytännön syistäkin. Vastaanotolla voi pistäytyä nopeasti työn lomassa, mikä laskee kynnystä hakeutua ajoissa hoitoon. Näin pienet vaivat saadaan hoidettua
hyvissä ajoin ennen kuin niistä kehkeytyy isompaa ongelmaa.
Samoin erilaisissa poikkeustilanteissa, kuten epidemioiden tai työtapaturmien sattuessa apu on aina lähellä”, Ulla-Maija kertoo.

Entä mitä työterveyshoitaja tekee eläkkeellä? ”Sitä on moni kysynyt ja vastaus on, että ei suurempia suunnitelmia. Antaa ovien olla
auki ja katsotaan, mitä elämä tuo tullessaan”, Ulla-Maija hymyilee.
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Lukuja ja työmme tuloksia
Kahviryhmän henkilöstölukuja 31.12.2014 *
Suomi

Venäjä

Viro

Latvia

Liettua

Ruotsi

Norja

207

105

53

16

22

20

10

6

439

88

37

0

1

0

0

0

0

126

295

142

53

17

22

20

10

6

565

Toimihenkilöt
Työntekijät
Yhteensä

Puola

Yhteensä

* Aktiivisessa työsuhteessa olevien henkilöiden määrä. Lisäksi inaktiivisessa työsuhteessa (esim. vuorotteluvapaa, vanhempainvapaa)
21 henkilöä Suomessa, Venäjällä, Virossa ja Ruotsissa.

Suomen henkilöstöstä

Baltian henkilöstöstä

Venäjän henkilöstöstä

• Naisia 45 % ja miehiä 55 %
• Työsuhteista vakituisia 93 %
• Keskimääräinen työsuhteen

• Naisia 33 % ja miehiä 67 %
• Työsuhteista vakituisia 97 %
• Keskimääräinen työsuhteen

• Naisia 38 % ja miehiä 62 %
• Työsuhteista vakituisia 98 %
• Keskimääräinen työsuhteen

pituus 11,6 vuotta

• Henkilöstön keski-ikä 42 vuotta
• Eläkkeelle siirtyi 3 henkilöä
• Työntekijöiden ja toimihenkilöiden

pituus 4,7 vuotta

• Henkilöstön keski-ikä 34 vuotta
• Eläkkeelle ei siirtynyt yhtään
henkilöä

pituus 2,8 vuotta

• Henkilöstön keski-ikä 34 vuotta
• Eläkkeelle ei siirtynyt yhtään
henkilöä

järjestäytymisaste 57 % (työehtosopimuksen piirissä)

• Vuosaaren toimipisteessä työskenteli lisäksi
noin 40 ulkopuolisten palveluntarjoajien
työntekijää, muun muassa henkilöstöravintolassa, vartioinnissa ja varastopalveluissa.
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Työterveyden tunnuslukujen kehitys Vuosaaren paahtimossa*
Sairauksista ja työtapaturmista johtuvien poissaolojen määrä on Pauligilla selvästi alhaisempi kuin keskimäärin elintarviketeollisuudessa.
Vuonna 2014 tapaturmataajuusluku oli 9,4, kun koko elintarviketeollisuudessa se vuonna 2011 oli 43 ja kaikilla aloilla 31. (Lähde: TTK)

Työterveyden tunnuslukujen kehitys Venäjällä ja Balttiassa

*Työtapaturmien määrä LTI 1.
Vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneet työpaikkatapaturmat, ei sisällä työmatkatapaturmia
**Tapaturmataajuus LTIF.
Vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneet työpaikkatapaturmat miljoonaa tehtyä työtuntia kohden
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Liiketoiminta

Yllättävien käänteiden vuosi heijastui myös
kahvimaailmaan
Toiminta paahtimolla on tehokkaan tiimin ansiosta saatu lyhyessä
ajassa vastaamaan Pauligin laatuvaatimuksia, ja viime vuonna
paahtimolle saatiin myös OHSAS 18001 -työturvallisuussertifikaatti.
Ukrainan kriisi on heijastunut myös Pauligin toimintaan. Venäjällä
kuluttajien ostovoima on laskenut ruplan devalvaation myötä ja
Ukrainaan vietävien tuotteiden valmistus siirrettiin Tveristä Vuosaaren paahtimolle. Venäjän ja länsimaiden välisillä pakotteilla tai
tuontikielloilla ei sen sijaan ollut vaikutusta toimintaan paikallisen
tuotantolaitoksen ansiosta. Tilanteen kehittymistä alueella seurataan tarkoin.

Yrityskaupat monipuolistivat palvelutarjontaa
Vuoden 2013 lopussa tapahtunut yritysfuusio, jossa Vendor sulautui Pauligiin, on vauhdittanut Out of Home -liiketoiminnan kehittämistä. Pauligin tavoitteena on kasvaa voimakkaasti kahvipalvelujen
tarjoajana ja tätä varten muodostettu uusi liiketoimintayksikkö
Paulig Professional on lähtenyt ripeästi käyntiin. Sulautuminen
koski sekä Suomen että Baltian toimintoja.
Pienpaahtimot ovat nousseet ilmiöksi useissa Euroopan maissa ja
USA:ssa. Esimerkiksi Saksassa on satoja pienpaahtimoita, joiden
yhteenlaskettu markkinaosuus on noin viisi prosenttia. Trendin
nousu näkyy myös Suomessa. Oy Gustav Paulig Ab osti toukokuussa 2014 Robert Paulig -pienkahvipaahtimon liiketoiminnan
sekä Robert Paulig -kahvituotemerkit. Kauppaan ei sisältynyt
Robert’s Coffee -kahvilaliiketoiminta. Pienpaahtimon toiminta
jatkuu Oy Robert Paulig Roastery Ab -tytäryhtiössä ja tuotteissa
säilyy Robert Paulig -brändi. Kaupalla ei ollut henkilöstövaikutuksia.

Vuonna 2014 Pauligin, kuten monien muidenkin yritysten liiketoimintaan kohdistui useita yllättäviä ulkoisia tekijöitä. Geopoliittinen
jännitys, Ukrainan kriisi sekä Pauligin kannalta keskeisten valuuttojen, euron, ruplan ja dollarin, nopeat kurssimuutokset loivat
kuohuntaa ja epävarmuutta toimintaympäristöön. Myös raakakahvin
hinta kääntyi heti alkuvuodesta reippaaseen nousuun Brasilian
satoa koetelleesta kuivuudesta johtuen. Haasteista huolimatta
kahviliiketoiminnassa saavutettiin tavoitteen mukainen tulos.

Yhtenäisyys tuo tehokkuutta

Kahvimarkkinoilla tapahtuu

Paulig-konsernin tavoitteena on yhdenmukaistaa ja tehostaa toimintaansa eri divisioonien kesken. Meneillään on useita projekteja
HR:n, ITC:n sekä hankinnan alueilla, joissa Kahvi-divisioona on aktiivisesti mukana. Myös vastuullisuustyötä ohjaa jatkossa Pauligkonsernin yhteinen vastuullisuuskehys ja ohjelma.

Pauligin markkina-asema on kehittynyt suotuisasti eri maissa. Vakailla markkinoilla, kuten Suomessa ja Virossa, Paulig on markkinajohtaja, samoin Liettuassa. Suomessa kilpailutilanne on piristynyt
ja uudet kahvituotteet ja -palvelut elävöittävät markkinaa. Venäjällä Pauligin markkinaosuus pysyi niin ikään vakaana, myynnin
arvolla mitattuna Paulig on paahdettujen kahvien markkinajohtaja
ja myynnin määrän perusteella toisella sijalla. Latviassa Pauligin
tunnettuus nousi reippaasti tv-markkinointipanostusten kasvattamisen ja aktiivisen myymälämarkkinoinnin ansiosta. Toiminnan
laajentamisesta Puolaan luovuttiin. Maan kahvimarkkinoilla kilpailu on kova ja kahvin kuluttajahinta erittäin alhainen.

Paulig on tunnettu Suomessa vastuullisen toiminnan edelläkävijäyrityksenä. Vuosittain tehtävässä yritysten mainetta ja vastuullisuutta luotaavassa tutkimuksessa (TNS Gallup) Paulig sijoittui
vuonna 2014 ensimmäiselle sijalle elintarvikeyritysten sarjassa.
Koko tutkimuksessa Paulig oli sijalla kaksi. Aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen kehitykseen näkyy pieninä ja suurina
tekoina. Esimerkiksi viime vuonna Paulig tarttui Suomessa nuorten
äitien sosiaalisessa mediassa käynnistämään Hätäkahvit-haasteeseen. Kesällä Paulig-konserni teki mittavan 1,5 miljoonan euron
lahjoituksen Uusi Lastensairaala -hankkeelle.

Venäjän Tverissä Pauligin paahtimotoiminta on vakiintunut.
Paulig on alueella merkittävä työnantaja ja veronmaksaja.
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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.

Paahdetun kahvin tuotanto (t)

Vuosaaren ja Tverin paahtimoista
valmistuneet kahvitonnit 2014

Taloudellisen vastuun tunnusluvut (MEUR)

Tulos raportoidaan osana Paulig-konsernin tulosta.
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Ympäristö

Suuria ja pieniä tekoja ympäristön hyväksi

Pauligin moderneilla paahtimoilla on tavoitteena jatkuvasti parantaa toiminnan ympäristöystävällisyyttä. Vuosaaren paahtimolla
tuli täyteen neljäs toimintavuosi ja Tverissä kolmas. Kiinteistöjen
toimintaa ja tuotannon prosesseja hiomalla olemme voineet edelleen tehostaa energian käyttöä. Ympäristöasioissa tavoitteena on
yhtenäisyys myös koko Paulig-konsernin tasolla. Pyrkimyksenä on
ottaa lähivuosina käyttöön yhteiset päämittarit ympäristövaikutusten seurantaan kaikissa konsernin yksiköissä.

Energian- ja vedenkulutusta seurataan paahtimoilla tarkasti. Paahtimoiden sähkönkulutus pysyi viime vuonna aikaisemmalla tasolla,
Vuosaaressa kulutus kasvoi hivenen, 1,3 % tuotantotonnia kohden.
Vuosaaressa yhteenlaskettu kokonaisenergian kulutus (sähkö,
maakaasu, kaukolämpö) kuitenkin laski 3 % edellisestä vuodesta.
Maakaasun kulutus pieneni 5,6 % ja kaukolämmön 8,2 %. Luvut on
laskettu tuotettua kahvitonnia kohti. Nämä säästöt syntyivät tuotantoprosessin ja kiinteistöautomaation optimoinnin avulla.

Pakkausmateriaalin kulutus väheni merkittävästi

Vedenkulutus on paahtimon tuotantotoiminnassa vähäistä. Vuonna
2014 vettä kului Vuosaaressa 0,21 m3 tuotettua kahvitonnia kohden ja Tverissä 0,16 m3. Jatkossa tavoitteena on erotella entistä
paremmin tuotannosta ja toimistotyöstä aiheutuva vedenkulutus,
jotta kulutusta alentavat toimenpiteet voidaan kohdentaa tehokkaammin oikeisiin kohteisiin.

Pakkausten ympäristövaikutuksia pienennetään Pauligilla kolmella
eri tavalla: vähentämällä käytettävän materiaalin määrää, pakkausten tuotannosta aiheutuvia kasvihuonekaasuja tai uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.

Jätemääriä on Pauligilla seurattu järjestelmällisesti vuodesta
2002 alkaen. Tavoitteena on, että kaikki jätejakeet hyödynnetään
materiaalina tai energiana. Vuosaaressa jätteiden kokonaismäärä
on viimeisten viiden vuoden aikana käytännössä puolittunut, eikä
sekajätettä tule enää lainkaan. Vuonna 2014 energiajakeen määrä
väheni 6,5 prosentilla ja kokonaisjätemäärä 6,4 % edellisvuodesta.

Tässä työssä edistyttiin vahvasti vuonna 2014, sillä Vuosaaressa
käytettiin pakkausmateriaalia yli 96 000 kg vähemmän kuin vuonna
2013 ja Pauligilta toimitettiin ensimmäiset kahvit kokonaan alumiinittomissa laminaattipakkauksissa.

Energiankulutus ja jätteet tiukassa
seurannassa

Biojätteen kokonaismäärä väheni Vuosaaressa 6,7 %. Biojätteestä
merkittävin osa on tuotannossa syntyvää kahvihävikkiä. Biojätteen
määrän vähentymisen taustalla on kahvihävikin uudelleenkäyttömahdollisuuksien parempi hyödyntäminen.

Energia- ja materiaalitehokkuuteen yrityksiä ja yhteisöjä kannustava, valtion omistama Motiva teki 2014 Vuosaaren paahtimolla
energiakatselmuksen. Se osoitti, että energiatehokkuus on huomioitu paahtimolla varsin hyvin. Laitekanta on moderni ja henkilöstön
tietämys aiheesta on korkealla tasolla. Myös kehitysmahdollisuuksia
löytyi. Katselmuksen perusteella on säädetty muun muassa ilmanvaihdon käyntiaikojen ja kuormien sekä valaistuksen ohjausta.

Myös Tverissä on tavoitteena vähentää syntyvän seka- ja biojätteen määrää sekä nostamaan kierrätykseen menevien jätteiden
osuutta. Vuoden 2014 aikana sekajätteen määrä väheni Tverissä
tuotantotonnia kohden 15 % edellisvuoteen verrattuna ja biojäte
vastaavasti 6 %.
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Alumiinittomat kahvipakkaukset maailmalle
Paulig on sitoutunut raakakahvin ja pakkausten vastuullisuuden kehittämiseen
Vuonna 2013 lanseeratussa Sustainable Coffee -ohjelmassa Paulig
on sitoutunut raakakahvin ja pakkausten vastuullisuuden kehittämiseen. Syksyllä 2014 Vuosaaren paahtimolla otettiin käyttöön
kaksi uutta pakkauslinjaa, jotka mahdollistavat entistä ympäristöystävällisempien pakkausmateriaalien käytön.

hyvin kulkevaa. Kun alumiinista luovutaan, on ratkaistava muun
muassa nämä seikat ja investoitava uuteen laitekantaan. Vuonna
2014 uudistimme kymmenien tuotteiden pakkaukset täysin myös
ulkoasultaan ja muodoltaan. Huolellinen suunnittelu tuottaa tulosta, sillä materiaalisäästöt olivat jälleen mittavia; jo viime vuonna
käytimme reilut 96 000 kg vähemmän pakkausmateriaalia kuin
edellisvuonna”, Kai Eira sanoo.

”Askel on osa laajaa, vuoteen 2018 ulottuvaa vastuullisuusohjelmaamme, jossa uudistamme kaikki pakkauksemme. Tavoitteena
on vähentää pakkausmateriaalien käyttöä sekä lisätä uusiutuvien
materiaaliraaka-aineiden osuutta. Näillä teoilla odotamme pakkausten kasvihuonekaasupäästöissä syntyvän säästöjä ja pakkaustemme ympäristövaikutusten pienentyvän merkittävästi”, Senior
Sourcing Manager Kai Eira kertoo.

Pakkausmaailmassa eletään uutta aikaa monestakin syystä. Ympäristötietoisuus, uudistuva jätelainsäädäntö ja tuottajavastuu sekä
innovaatiot vievät pakkausalaa vauhdilla eteenpäin. ”Erityisellä
kiinnostuksella seuraamme biohajoavien pakkausten kehittymistä
ja olemme myös kokeilleet niitä. Toistaiseksi niiden valmistuksessa
käytetään ruokaketjussa arvokkaita raaka-aineita, kuten maissia,
perunaa tai sokeriruokoa, mutta sellukuitupohjaisten vaihtoehtojen
kehittyessä näemme myös biohajoavat materiaalit mahdollisina
vaihtoehtoina”, Kai Eira viitoittaa.

Pakkausmateriaalien uudistaminen vaatii aktiivista tuotekehitystä ja huolellista suunnittelua. ”Alumiini antaa laminaattipakkauksille
happitiiveyden, tekee materiaalista muotoiltavaa ja linjastolla
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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 2014

vähemmän pakkausmateriaalia
kuin vuonna 2013.

Säästetyn materiaalin yhteenlaskettu massa
vastaa yli yhdeksääkymmentä henkilöautoa.
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Energiankulutus Tverin paahtimolla tuotantotonnia kohti (kWh/t)
		

2013

2014

Maakaasu kWh/t

410

440

Sähkö kWh/t

190

230

Tverin paahtimon jätemäärät vuonna 2014 tuotantotonnia kohti
Sekajäte
Kierrätettävä jäte
Biojäte

0,33 m3/t
7,76 kg/t
20,34 kg/t

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.
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Tuotteet ja palvelut

Vastuullisuus ja alkuperä kiinnostavat kulutustottumukset muuttuvat hitaasti
via koulutuksia. Pauligin kahvinostajat ovat kertoneet hankintamatkoistaan niin verkkosivuilla kuin Instagrammissa. Sosiaalinen
media on käytössä myös haettaessa uusia työntekijöitä tiimeihin ja
esimerkiksi Paulan vaatetuksen uudistamiseen kutsuttiin mukaan
muotibloggaajat sosiaalisessa mediassa.

Kuluttajien kiinnostus yritysten vastuullisuutta, tuotteiden alkuperää, tuoteturvallisuutta ja tuotantotapoja kohtaan on kasvanut viime
vuosien aikana merkittävästi. Etenkin nuoret kuluttajat hakevat
aktiivisesti tietoa näistä teemoista. Todellisiin kulutustottumuksiin
muutokset heijastuvat kuitenkin hitaasti, ja esimerkiksi sertifioitujen kahvien kulutus on pysynyt maltillisena.

Vastuullisuudelle haastavat tavoitteet

Kuluttajat pitävät Pauligia yhtenä Suomen vastuullisimmista yrityksistä. Vuosittain tehtävässä yritysten mainetta ja vastuullisuutta
luotaavassa tutkimuksessa (TNS Gallup) Paulig sijoittui viime
vuonna ensimmäiselle sijalle elintarvikeyritysten sarjassa. Koko
tutkimuksessa Paulig oli sijalla kaksi.

Luotettuna bränditalona haluamme jatkuvasti kehittää tuotteidemme vastuullisuutta. Pauligilla vuonna 2013 käynnistetyn
Sustainable Coffee -vastuullisuusohjelman päämääränä on, että
kaikki Pauligin hankinnat niin raakakahvien kuin pakkausten osalta
täyttävät niille asetetut vastuullisuuskriteerit vuoden 2018 loppuun
mennessä. Osana ohjelmaa saavutettiin merkittävä askel, kun kaikki
ammattikäyttöön tarkoitetut Paulig Professional -kahvit sekä osa
vähittäiskaupan kahvituotteista voidaan nyt toimittaa alumiinittomissa laminaattipakkauksissa. Ohuemmat materiaalit vähentävät kaatopaikoille päätyvää jätettä, ja alumiinittomat pakkaukset
voidaan hävittää energiajätteenä. Tämä on ollut asiakkaiden ja
kuluttajien tärkeä toive, jonka toteutumiseen on nyt otettu ensimmäiset askeleet. Kaikki Pauligin pakkaukset uudistetaan vaiheittain
alumiinittomiksi.

Vuodenvaihteessa 2013-2014 tehdyssä sidosryhmätutkimuksessa
kuluttajat halusivat Pauligilta enemmän tietoa muun muassa
kahvintuottajien ja tuottajamaiden oloista. Paulig on aktiivisesti
kehittänyt viestintäänsä ja vuorovaikutusmahdollisuuksia kuluttajien kanssa erityisesti sosiaalisen median kanavissa. Paulig haluaa
innostaa työntekijöitään kertomaan työstään ja kiinnostuksen kohteistaan eri kanavissa ja viime vuonna järjestettiin useita sitä tuke-

Juhlan siivittämä vuosi
Vuonna 2014 Pauligin arvostetut kahvimerkit Juhla Mokka ja Paulig
Presidentti täyttivät molemmat 85 vuotta. Juhla Mokka kutsui kahvinystävät mukaan juhlavuoteen monin tavoin. Paluu hetkiin -valokuvakampanjassa kansainvälisesti arvostettu valokuvataitelija Irina
Werning vieraili Suomessa ja inspiroi suomalaiset toteuttamaan
vuosien takaisia valokuvahetkiään uudelleen. Myös Maakuntien
makuparit -kiertue ja Talkookahvit innostivat kahvinystäviä mukaan
juhlavuoteen. Presidentti juhlisti merkkivuotta LAB-kahvikanavalla
ja tuomalla vuosikertakahvien sarjaan kolmannen sekoituksen
Presidentti Special Blend 2014, jonka rajoitettu erä saatiin kauppoihin toukokuussa.
Myös muissa tuoteryhmissä tapahtui. Cupsolo-kahvikapselivalikoimaan tuli viisi uutta makua ja laitesarja täydentyi Cupsolo Lattensia -laitteella. Kahvinystävien toiveeseen vastattiin myös tuomalla
laktoositon Frezza Forte kauppoihin. Venäjällä Paulig Arabica ja
Paulig Extra -tuoteperheisiin saatiin uusia pakkauskokoja. Lisäksi
Paulig Mokan pakkaus uudistettiin. Out of home -kahvien puolella
vuoden 2014 uutuuksia olivat Fazer Blend, Traditional Espresso
sekä Selected Vending coffee. Uusia sertifioituja tuotteita ei tuotu
markkinoille viime vuoden aikana.
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Pienpaahtimoiden kasvavaan trendiin vastattiin vuonna 2014
ostamalla Robert Paulig -pienkahvipaahtimo sekä Robert Paulig
-kahvituotemerkit.
Paulig kuuntelee aktiivisesti kuluttajien toiveita säännöllisten tutkimusten, testausten, kuluttajapalvelun avulla ja sosiaalisen median
kanavia hyödyntäen sekä seuraa tarkasti eri tuotebrändien kehitystä. Paulig-brändien tunnettuus pysyi vahvana päämarkkinoilla
ja nousi reippaasti Latviassa. Etenkin nuorten toiveita kuunnellen
aloitettiin Brazil-kahvin uudistus, jonka pohjaksi tehtiin laajat kuluttajatutkimukset sekä makutestaukset. Uudistunut Brazil lanseerattiin keväällä 2015.

Kuluttajia kiinnostivat pakkausten ympäristöominaisuudet
Vastuullisuuteen liittyvät teemat nousivat yhdeksi Pauligin kuluttajapalvelun kysytyimmistä vuonna 2014. Kyselyjä tuli erityisesti kahvipakkausten hävittämiseen ja kierrättämiseen liittyen.
Puhelinpalvelun ohella kuluttajapalvelu on viime vuosina siirtynyt
palvelemaan yhä enemmän myös sosiaalisessa mediassa, jossa
kysymykset ja vastaukset ovat huomattavasti laajemman yleisön
saatavilla. Vuonna 2014 otettiin käyttöön jälleen uusi kanava, asiakaspalvelublogi. Blogiartikkelit kertovat kuluttajia askarruttavista
kysymyksistä, usein ennakoiden.
Suomessa kuluttajapalveluun tuli vuoden 2014 aikana yhteensä
4 896 yhteydenottoa. Venäjällä yhteydenottoja tuli 1 007 kappaletta,
mikä on huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteydenottoja tuli eniten puhelimitse, mutta some-kanavien käyttö on
lisääntynyt myös Venäjällä.
Vuosaaren paahtimoon kävi tutustumassa yhteensä 19 kuluttajaryhmää. Näiden lisäksi tiloja esiteltiin asiakas- ja yhteistyökumppaniryhmille.

Tuoteturvallisuus
Vuosaaren ja Tverin paahtimoilla ISO 22000-tuoteturvallisuuden
hallintajärjestelmä korvattiin kattavammalla FSSC 22000-järjestelmällä, joka myös sertifioitiin.
Kahvituotteisiin liittyviä palautteita saatiin yhteensä 1 947 kpl.
Näistä 656 tutkittiin kahvilaboratoriossa ja tuotannossa. Paahdettuun kahviin liittyvien tuotemoitteiden määrä oli Vuosaaressa
14 kpl / miljoona kiloa kahvia ja Tverissä 3,7. Huomautusten kokonaismäärä laski edellisestä vuodesta, ja etenkin Tverissä parannus
oli merkittävä (vuonna 2013 11,6).
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Parhaat kahvielämykset rakennetaan yhdessä
15.4.2015
Kahvielämykseen tarvitaan monta onnistumista

Paulig Professionalissa on reilun vuoden ajan määrätietoisesti
uudistettu tapaa tehdä yhteistyötä asiakkaiden kanssa Suomessa.
Monet jo olemassa olevat hyvät toimintatavat ovat jalostuneet ja
ne kootaan yhtenäiseksi Pauligin asiakastyön malliksi. Horeca- ja
toimistosektorille suunnatut Out of Home -kahvipalvelut ovat reippaassa kasvussa, samoin asiakkaiden tyytyväisyys yhteistyöhön.
”Kysymys on sekä ajattelu- että toimintatapojen kehittämisestä.
Kaiken ydin on asiakkaan odotusten ja liiketoiminnan ymmärtäminen sekä yhteisesti asetetut tavoitteet, joihin pyritään. Siitä syntyy
todellinen kumppanuus, joka hyödyttää molempia”, Paulig Professionalin johtaja Lenita Ingelin sanoo.
Pitkäaikainen asiakas, Kespro Oy:n myyntijohtaja Osmo Pyhtinen
on samoilla linjoilla. Pauligin kahvit maistuvat Kespron asiakaskahviloissa ja muissa toimipisteissä kautta maan. ”Perusasioiden eli
hinnan, valikoiman ja toimitusvarmuuden pitää aina olla kunnossa.
Mutta niiden lisäksi haluamme tavarantoimittajan, jonka kanssa
voimme yhdessä kehittää koko markkinaa ja tarjota uusia ratkaisuja
eteenpäin omille asiakkaillemme. Tässä arvostamme kumppania,
joka pystyy rikastamaan tietoamme ja ymmärrystämme alasta,
kahvitrendeistä ja uusista vaihtoehdoista.”

Kahvielämykseen tarvitaan monta
onnistumista
Ennen kuin täydellinen kahvi on kuluttajan kupissa, se on kulkenut
pitkän tien monien käsien kautta. ”Kahvielämys muodostuu monesta asiasta. Siihen vaaditaan laadukkaat raaka-aineet, ammattitaitoinen paahto, oikea säilytys ja laitteet sekä taitava valmistus ja
esillepano. Elämystä rakentaa myös tietoisuus siitä, että vastuullisuusnäkökulmat on huomioitu: raaka-aineiden jäljitettävyys, kahvin
tuotanto-olot sekä pakkausmateriaalien ympäristöystävällisyys
ovat tärkeitä niin asiakkaille kuin kuluttajille. Meidän tehtävämme
on auttaa asiakkaitamme mahdollisimman upean ja laadukkaan
kahvielämyksen tarjoamisessa”, Lenita Ingelin sanoo.

Uudenlainen kumppanuus edellyttää porautumista aiempaa syvemmälle asiakkaan toimintaympäristöön ja haasteisiin. ”Olemme
kuunnelleet asiakkaitamme ja keränneet tietoa sekä keskustellen
että erilaisin tutkimuksin. Haluamme todella ymmärtää asiakkaidemme liiketoimintaa ja tarpeita. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön työkalut, joilla mitataan asiakastyytyväisyyttä sekä jatkuvasti
että yksittäisissä tilanteissa – myös silloin, kun emme ole onnistuneet. Niistä oppii erityisen paljon”, Ingelin sanoo.

Yhtenäinen toimintamalli – räätälöity
työkalupakki

Keskolla Pauligin asiakastyön kehittäminen on pantu tyytyväisenä
merkille. ”Asenne on kohdillaan ja halu tehdä työtä molempien liiketoiminnan eduksi on aitoa. Yhteistyömme on selvästi syventynyt ja
herkkyys kuunnella asiakasta parantunut merkittävästi”, Pyhtinen
kiittää.

Lenita Ingelinin mukaan asiakastyön kehittämisessä toteutuu yksi
Pauligin arvoista Grow together. ”Olemme yhdessä porukan kanssa
tunnistaneet ja valinneet parhaat tavat toimia ja jalostaneet niistä
yhdenmukaisen mallin ja mittarit, joilla asiakastyötä meillä tehdään. Yhtenäisyys ei kuitenkaan tarkoita joustamattomuutta. Kun
ymmärrämme asiakkaamme bisneksen, voimme räätälöidä juuri
siihen sopivan ratkaisun”, Ingelin painottaa.
Myös Kesprossa arvostetaan kykyä räätälöidä tuotteita ja palveluita,
vaikka puhuttaisiin suuristakin volyymeistä. ”Tärkeä kysymys on,
löydetäänkö pieniä, kevyesti toteutettavia konsepteja tarjooman
laajentamiseksi kentällä. Esimerkiksi nyt monet asiakkaamme
haluavat erottautua ja tarjota omia paahtosekoituksiaan tai tietyn
sertifioinnin omaavia kahveja. Vastuullisuusajattelun sekä erikoiskahvien ja pienpaahtimoiden suosion myötä yksilöllisyyden trendi
korostuu entisestään. Pauligilla on pystytty vastaamaan haasteeseen ja tehty myös pienempiä erikoiseriä”, Osmo Pyhtinen kertoo.
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Lukuja ja työmme tuloksia
Kuluttajapalvelun yhteydenotot vuonna 2014:
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Vastuutyön tavoitteet ja tulokset
Asetamme vastuutyölle vuosittain seurattavat tavoitteet. Tästä taulukosta näet tavoitteemme
vuonna 2014 ja niiden toteutumisen sekä vuodelle 2015 asetetut tavoitteet.
Tavoitteemme:

Motivoitunut, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö
Tavoitteet ja saavutukset 2014

Tulos

Tavoitteet 2015

Hyvä johtajuus
TellUS People Power Index vähintään eurooppalaisella keskitasolla. TellUS-tutkimus
tehdään kahden vuoden välein.
Tulos: TellUS- tutkimuksen tulos oli 73,4,
joka oli yli eurooppalaisen keskitason
(68,7)

TellUs People Power Index yli eurooppalaisen
keskitason.

•

Leadership Survey tavoiteluku yli 3.
Tulos 2014: 3.1

•

Leadership Surveyn tavoite 2015 3.2

Osaaminen ja henkilökohtainen kehittyminen
100 % vakituisista työntekijöistä on käynyt
koko 3D-prosessin (tavoitteet, kehityssuunnitelma ja suorituksen arviointi).
Tulos: 100% vakituisista työntekijöistä on
käynyt läpi tavoitekeskustelun suunnitellusti

•

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

Turvallinen ja terveellinen työympäristö
Jatkuva parantaminen ja työturvallisuus- ja
terveyssertifioinnin pitäminen.
Tulos: Vuosaaressa ja Tverissä on sertifioidut
työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät
(OHSAS 18001).

Työtapaturmien ja niistä johtuvien poissaolojen estäminen.
Tulokset: Suomessa 7, Tverissä 0 työtapaturmaa.
Tietoisuuden lisääminen ja ennakoivan
puuttumisen kynnyksen madaltaminen
edelleen.
Tulokset: Esimiehille järjestettiin työhyvinvoinnin koulutusta, johon sisältyi varhaisen
puuttumisen malli.

•
•

•
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Turvallisuushavainnointi osaksi uudistettavaa aloiteprosessia. Kannustetaan henkilöstöä havinnoimaan ja raportoimaan
työterveys- ja turvallisuusriskejä.Tavoite
Vuosaaressa 50 havaintoa/vuosi, Tver 30/
vuosi.
Työtapaturmien ja niistä johtuvien poissaolojen estäminen. (O-tapaturma foorumin
tasoluokitukseen osallistuminen)

Työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen ja
esimiehen roolin vahvistaminen varhaisen
puuttumisen mallissa.

Tavoitteemme:

Pauligin kaikki hankinta on vastuullista
Tavoitteet ja tulokset 2014

Tulos

Tavoitteet 2015

Kahvin jäljitettävyys 100 % vuoteen 2018 mennessä
Kahvin jäljitettävyys tiloille 62 % ja osuuskuntiin 100 %. Tulos: Tiloille 40 % ja osuuskuntiin 89 %.
Sertifioidun ja 4C-kahvin osuuden lisääminen
Pauligin tuotteissa. Otetaan käyttöön kyseiset
raaka-aineet valituissa tuotteissa.
Tulos: 6 % kaikesta raakakahvista oli
vastuullisuus-sertifioitua/verifioitua.

•
•

Kahvin jäljitettävyys tiloille 60 % ja osuuskuntiin 95 %

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

Vastuullisen hankinnan käytäntöjen kehittäminen
Kahviryhmä kehittää yhdessä Pauligkonsernin kanssa hankinnan vastuullisuutta
ja toimitusketjun valvontaa Responsible
sourcing -projektilla. Tulokset: Vuonna
2014 luotiin vastuulliseen hankintaan Paulig
konsernissa yhtenäinen toimintamalli ja
työkalut, mm. uudet toimintaohjeet (Supplier
Code of Conduct) sekä toimittajakyselyt.

•

Kahviryhmässä jatketaan uusittujen
vastuullisen hankinnan käytäntöjen implementointia. Kahviryhmä osallistuu aktiivisesti konsernin prosessien ja työkalujen
jatkokehitykseen (Responsible sourcing
II- projekti).

Tavoitteemme:

Vähennämme ympäristövaikutuksiamme omassa toiminnassamme
ja toimitusketjussamme
Tavoitteet ja tulokset 2014

Tulos

Tavoitteet 2015

Energian säästäminen

•

5 % vähennys kokonaisenergian käytössä
tuotettua kahvitonnia kohti vuoden 2014
tasosta. (Tver ja Vuosaari)

10 % vähennys tuotannon biojätteen
määrässä. Tulos: Biojätteen kokonaismäärä
väheni 6,7 %

•

5% vähennys kokonaisjätteen määrässä
Vuosaaressa ja Tverissä/tuotanto tonni

Pakkauslaminaatin määrän vähentäminen
(kg) 3 %. Tulos: Pakkauslaminaatin kokonaismäärä väheni 7 % ja kahvituotanto kg
suhteutettuna 4,6 %.

•

Vuoden 2015 aikana kehitetään pakkausten ympäristöraportointia ja uudet
tavoitteet julkaistaan vuoden loppuun
mennessä.

5 % vähennys sähkönkulutuksessa tuotettua
kahvitonnia kohti prosessia ja kiinteistöautomaatiota parantamalla. Tulos: Sähkönkulutus kasvoi 1,4 % kahvitonnia kohden.
Kokonaisenergiankulutus (sähkö, maakaasu,
kaukolämpö) kuitenkin laski 3 % edellisestä
vuodesta kahvitonnia kohden.

Jätteen määrän vähentäminen
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Green Office
Työmatkailun vähentäminen puhelin- ja
videoneuvotteluja lisäämällä. Tulos: Videoneuvottelujen määrä kasvoi merkittävästi.
Konsernin yhteisten projektien lisääntyessä
myös työmatkailu lisääntyi.

•

Työmatkailun vähentäminen puhelin- ja
videoneuvotteluja lisäämällä.

5 % vähennys kopiopaperin käytössä.
Tulos: Kopiopaperin kulutus laski keskimäärin 8 %/hlö Vuosaaren toimipisteessä.

•

5 % vähennys kopiopaperin käytössä
vuoteen 2014 nähden.

Tavoitteemme:

Turvalliset ja korkealaatuiset tuotteet, joita kuluttajat haluavat
ostaa ja käyttää
Tavoitteet ja tulokset 2014

Tulos Tavoitteet 2015

Tuotevalitusten määrän vähentäminen ja toiminnan laadun jatkuva parantaminen
Tuotevalitusten määrä Suomessa alle 15 /
miljoona kahvikiloa, Venäjällä alle 10.
Tulokset: Suomessa 14 ja Venäjällä 3.7

•

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

•

Tuotannon toiminnan laatu. GMP-indeksi
Suomessa (tulos/tavoite) ja Venäjällä.
Tavoite molemmissa 3.8/5*. (*= indeksin
skaala on muuttunut)

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

•

Pauligin kahvibrandit Suomen halutuimpia.

Paulig kolmen parhaan elintarvikealan
yrityksen joukossa (TNS Gallup). Tulos:
Syksyllä 2014 Paulig sijalla 1

•

Paulig kolmen parhaan elintarvikealan
yrityksen joukossa (TNS Gallup).

Tuotannon toiminnan laatu. GMP-indeksi
Suomessa 68/75 ja Venäjällä 37/38. Tulokset*:
Suomessa 67 ja Venäjällä 38.

Brandien ja tuotteiden haluttavuus
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Tavoitteemme:

Taloudellisesti ja eettisesti hyvä liiketoiminta joka takaa työllisyyden
ja investoinnit liiketoiminnan kehittämiseen kotimarkkinoilla ja alkuperämaissa
Tavoitteet ja tulokset 2014

Tulos Tavoitteet 2015

Pitkäjänteinen sitoutuminen kannattavaan liiketoimintaan

•

Paulig-konsernin strategiasssa sovitut
kannattavuustavoitteet täyttyvät.

International Coffee Partners -projekteihin
osallistuneiden viljelijöiden määrä yli 30 000.
Tulos yli 32 881.

•

International coffee partners-projekteihin
osallistuneiden viljelijöiden määrä yli 35 000

Investointi ICP-hankkeeseen 160 000 €.
Tulos: Investointi oli 163 532 €

•

Investointi ICP-hankkeisiin 160 000 € ja
tutkitaan mahdollisuutta kahvitoimittajien
kanssa tehtäviin muihin kehityshankkeisiin
ja niihin investoimiseen.

80 % kahviryhmän henkilöstöstä suorittanut
koulutuksen.
Tulos: 85 % kahviryhmän henkilöstöstä on
suorittanut eettisten periaatteiden koulutuksen.

•

Eettisten periaatteiden koulutus kaikille
uusille työntekijöille ja täydennyskoulutus
Kahvi-divisioonan muulle henkilökunnalle.

Kahviryhmän yritysvastuukoulutus Venäjällä
ja Baltiassa. 60 % henkilöstöstä osallistuu.
Suomessa lisäkoulutuksia, joihin 35 %
henkilöstöstä osallistuu.
Tulos: Venäjällä koulutukseen osallistui
80% ja Baltiassa koulutusta ei järjestetty.
Suomessa järjestettiin lisäkoulutuksia, joihin
osallistui 6 % Suomen henkilöstöstä.

•

2 koulutustilaisuutta uusille työntekijöille
Suomessa ja Baltian henkilöstölle.

•

Yritysvastuuraportoinnin jatkokehitys ja
vastuullisuusviestinnän aktivointi.

Paulig-konsernin strategiassa sovitut
kannattavuustavoitteet täyttyvät. Tulos:
Nettotulos ylittyi

Investointi kahvinviljelijöihin

Yritysvastuun ja eettisten periaatteiden
koulutus

Viestintä ja vuoropuhelu
Uudistetun vastuusivuston julkaisu ja uutisoinnin kehittäminen. Sidosryhmätutkimuksen tulosten hyödyntäminen yritysvastuutyön kehittämisessä.
Tulos: Vastuusivusto ja viestintä uudistettiin
osittain. Sidosryhmätutkimusta hyodynnettiin mm. sustainable coffee ohjelman
suunnittelussa.
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Vastuullisuuden tunnusluvut
15.4.2015

Talous
31.12.2014

MEUR

Liikevaihto

280 953

Maksetut palkat, sivukulut ja luontoisedut

17 444

Raaka-aineiden ja materiaalien
hankintakustannukset

186 507

Korko- ja muut rahoitustuotot

269

Korko- ja muut rahoituskulut

819

Investoinnit

3997

Henkilöstö
31.12.2014

Suomi

Henkilöstön määrä
aktiivisessa ja inaktiivisessa
työsuhteessa olevat

Viro Latvia Liettua Venäjä

Ruotsi

Norja Puola Yhteensä

306

54

17

22

142

20

10

6

586

Henkilöstö maittain (%)

52 %

9%

3%

4%

25 %

4%

2%

1

100 %

Vakituiset (%)

93 %

96 %

100 %

100 %

98 %

100 %

100 %

100 %

99 %

7%

4%

0%

0%

2%

0%

0%

0%

4%

Työntekijät (%)

30 %

0%

6%

0%

26 %

0%

0%

0%

22 %

Toimihenkilöt (%)

70 % 100 %

94 %

100 %

76 %

100 %

100 %

100 %

81 %

Naisia henkilöstöstä (%)

45 %

42 %

29 %

27 %

35 %

25 %

20 %

67 %

43 %

Miehiä henkilöstöstä (%)

55 %

58 %

71 %

73 %

65 %

75 %

80 %

33 %

60 %

Henkilöstön keski-ikä (v)

42

37

34

35

34

40

53

34

39

55 %				

-

-

-		

-

18 %

12 %

45 %

100 %

100 %

100 %

Määräaikaiset (%)

Työehtosopimuksen piirissä
olevien työntekijöiden osuus (%)
(Työntekijöitä ja toimihenkilöitä)

Vaihtuvuus
Tulovaihtuvuus,
vakinainen henkilöstö (%)

7%

Lähtövaihtuvuus,
vakinainen henkilöstö (%)

8%

Eläkkeelle jääneet (lkm)
Keskimääräinen palvelusaika (v)

16 %

18 %

4,7

2,3

100 % 100 %

100 %

3
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Johtaminen ja osaamisen kehittäminen
Kehitys- ja tavoitekeskustelujen
kattavuus (%) (vakituiset)
TellUs People Power Index
(Henkilöstön tyytyväisyysindeksi),
koko Kahvi-divisioona

73,4

26

20 %

100 %

12 %

Työterveys ja -turvallisuus
Poissaoloon johtaneet
työtapaturmat (lkm)

5

0

0

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

9,4

0

0

Sairauspoissaoloprosentti (%)

3,2

1,6			

3,3

Ympäristö
				Yhteensä 		Vuosaari 		
Raaka-aineet
Ostettu raakakahvi, yhteensä (kg)			

51 996 000

Ostettu raakakahvi, mainstream (kg)			

48 621 000

Tver

Ostettu raakakahvi, 				3 375 000
certified/verified (kg)

Pakkausmateriaalit
Markkinoille saatettu (kg) 				 2 585 025

Energiankulutus (MWh)
Maakaasu 				

14 960		

12 403 		

2 557

Sähkö 				

11 397		 10 060		

1 337

Kaukolämpö 				

2 602		

2 602		

-

Tuotanto
Kahvin tuotanto (t) 				

46 563		

41 057		 5 800

Päästöt ilmaan (t)
CO2 				

6 417

Hiilivedyt 				

28

Hiilimonoksidi CO 				

141

Typpioksidit NO2				

4,37

Rikkidioksidi SO2				

0,03

Vesi
Vesi (m3)				

8 717		

7 689		

1 028

Vesi (m3/tuotantotonni)				

0,21		

0,187		

0,177

0		

1929

Jätteet
Sekajäte (m3)						
Energiajae: pakkaukset hyötykäyttöön (t)						

264,5

Biojäte (t)						

208		

Kierrätetty materiaali (t)						

118

Vaarallinen jäte (t)						

4,1

Kierrätettävä jäte (t)								

27

118

4,5

Vastuullinen hankinta
Pauligin ostaman kahvin jäljitettävyys (%)
- Alkuperämaissa toimiviin vientiyrityksiin 		 100 %
- Osuuskuntiin ja käsittelylaitoksiin 			
- Kahvitiloille tai tiloja edustaviin osuuskuntiin 		
Vastuullisuussertifioidun kahvin osuus Pauligin 		
ostamasta kahvista 			

4,4 %

Pauligin eettiset periaatteet allekirjoittaneiden 		 100 %
kahvintoimittajien osuus 			
ICP-projekteihin osallistuneiden 			 32 881
kahvinviljelijöiden määrä 			
Investoinnit International Coffee Partners			 163 532
ja Coffee and Climate -projekteihin (€)

Tuotteet ja palvelut
Vuosaari
Tuotevalitusten määrä/miljoona kg kahvia

Tver

14 		

3,7

Pauligin sijoitus TNS Gallupin Yritysten maine ja vastuullisuus 2013 -tutkimuksessa elintarvikeyritysten joukossa: 1.

Vuosaari
Good Manufacturing practices -indeksi 		
(koko vuosi, tulos/ tavoite) 		

Tver

67/65

38/36

28

