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Sinebrychoff on tukenut järjestön  
ennalta ehkäisevää nuorisotyötä 13 vuotta. 17>10

84 500

Laskeva suunta työ-
tapaturmien määrässä 
jatkui. Tavoite nolla.

Aseman Lapset ry:n kohtaamien 
nuorten määrä nousi 17 000:lla

292 milj..
Liikevaihto, 
Oy Sinebrychoff Ab

2,5 l
Vesitehokas panimo
Vuonna 2016 käytimme yhden juoma litran 
valmistukseen 2,5 litraa vettä.

Otimme panimollamme talteen  
3 200 tonnia hiilidioksidia.

43%
Hiilidioksidiomavaraisuus

Vuoden 2016  
kohokohtia

42 000
Työntekijää,  
Carlsberg-konserni

709
Työntekijää, 
Sinebrychoff

10
Työllistämisen  
kerrannaisvaikutus, 
Carlsberg-konserni
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CARLSBERGIN PÄÄJOHTAJAN KATSAUS

Pidetään yhteinen  
kurssi

Kertomusvuonna lähtivät liikkeelle merkittävät 
kansainväliset hankkeet, Pariisin ilmastosopi-
mus ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. 
Olemme innoissamme siitä, että saimme 
aloittaa tutkimusvetoisen yhteistyön sellais-
ten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa kuin 
Business for Social Responsibility, Carbon Trust 
-säätiö ja Maailman luonnonsäätiö WWF. 
Yhdessä hiomme kestävän kehityksen strate-
giaamme ja määrittelemme uusia, kunnianhi-
moisia tavoitteita, joista kerromme tarkemmin 
myöhemmin tänä vuonna.

Olennaisuusanalyysimme toi esiin neljä 
prioriteettialuetta, joilla on suurin vaikutus 
liiketoimintaamme ja yhteiskuntaan. Nämä 
ovat energia ja hiilidioksidi, vesi, vastuullinen 
juominen sekä työterveys ja -turvallisuus.
Olen tyytyväinen kolmen ensimmäisen 
prioriteettialueen etenemiseen vuoden 2016 
tavoitteisiimme verrattuna, mutta en voi sanoa 
samaa työterveyden ja -turvallisuuden para-
nemisesta. 

Olin todella pahoillani kuullessani yhden 
Carlsbergin työntekijän ja neljän yhteisyritys- 
ja alihankkijatyöntekijän kuolemista  vuoden 
2016 aikana. Lopullinen tavoitteemme on 

nolla tapaturmaa -kulttuuri, ja pyrimme tähän 
tavoitteeseen entistä päättäväisemmin tulevina 
kuukausina ja vuosina. 

Kertomusvuotta tarkastellessani olen erityisen 
ylpeä Kronenbourg 1664 -pullon saamas-
ta Cradle-to-Cradle®-sertifikaatista1 sekä 
aurinkoenergiavoimalan asennuksesta Kiinan 
Daliin2. Jatkoimme vastuullisen juomisen 
edistämistä kohdennetuilla toimenpiteillä. 
Maailman kohtuullisen oluen päivänä osallis-
tuin tanskalaisen Night Owls -vapaaehtoisryh-
män työhön, ja heidän omistautumisensa teki 
minuun suuren vaikutuksen3. Lanseerasimme 
myös konsernin laajuisen koulutusohjelman 
saadaksemme aikaan SAIL’22 -strategian 
vaatiman yrityskulttuurimuutoksen. 

Investoimme moniin kestävän kehityksen hank-
keisiin vuonna 2016, ja odotan sitä hetkeä, kun 
saan nähdä näiden investointien tulokset tänä 
vuonna. Näitä hankkeita ovat muun muassa 
kestävän kehityksen mukaisten pakkaus ten ke-
hittäminen sekä teknologiset uudistukset, joilla 
vähennämme vedenkulutustamme ja lisäämme 
uusiutuvan energian käyttöämme. 

Carlsberg-konserni tukee edelleen YK:n Global 

Compact -hanketta ja pyrkii noudattamaan 
sen kymmentä vastuullisen liiketoiminnan peri-
aatetta. Konsernin kestävän kehityksen raportti 
on samalla Global Compact -vuosiraporttimme  
(Communication on Progress) ja korostaa 
sitoutumistamme läpinäkyvyyteen.

Maailma on varmasti hyvin erilainen vuonna 
2022, johon SAIL’22-strategiamme tähtää. 
Paljon voi tapahtua siihen mennessä. Olen kui-
tenkin luottavainen, että kurssi, jonka olemme 
ottaneet, antaa meille vahvan aseman pani-
motoiminnan jatkamiselle niin, että voimme 
edelleen valmistaa ehkä maailman parhaita 
oluita ja tehdä Carlsberg-konsernista entistä 
vetovoimaisemman yrityksen sijoittajille, työn-
tekijöillemme ja yhteiskunnalle. 

Cees ’t Hart 
Carlsberg-konsernin pääjohtaja

Carlsberg-konserni tukee 
edelleen YK:n Global Compact 
-hanketta ja pyrkii noudattamaan 
sen kymmentä vastuullisen 
liiketoiminnan periaatetta.

Cees ’t Hart, Carlsberg-konsernin pääjohta-

SAIL’22 -strategian lanseerausta seuranneen 
vuoden aikana olen saanut kokea monta esi-
merkkiä siitä samasta pioneerihengestä, jolle 
tämä yhtiö aikoinaan rakennettiin. Perustajam-
me J.C. Jacobsen oli sitoutunut parantamaan 
sekä oluen valmistusprosessia että yhteiskun-
taa, ja näin hän antoi perustan toimintamme 
tarkoitukselle. Tämän perustan ohjaamina 
toteutamme kestävän kehityksen hankkeita ja 
osallistumme paremman tulevaisuuden raken-
tamiseen kaikkialla, missä oluitamme ja muita 
juomiamme valmistetaan ja myydään.

1   Carlsberg Sustainability Report 2016, s. 18
2   Carlsberg Sustainability Report 2016, s. 17
3   Carlsberg Sustainability Report 2016, s. 33
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Kestävä kehitys on sydäntäni 
lähellä oleva aihe. Se on myös 
olennainen osa Carlsberg-konsernin 
tarkoitusta pyrkiessämme 
tekemään tästä päivästä ja 
huomisesta entistä paremman. 
Vuonna 2016 integroimme 
kestävän kehityksen osaksi uutta 
SAIL’22 -konsernistrategiaamme 
tuodaksemme voittavan kulttuurin 
kaikkeen liiketoimintaamme.
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Vuotta 2016 edeltävä vuosi oli meille haastava, 
mutta käänteentekevä: syksyllä 2015 jättäy-
dyimme pois joistakin päivittäistavarakaupan 
monipakkauskampanjoista meille epäedulli-
sen hintatason vuoksi. Myös viime vuonna 
valmistimme aikaisempiin vuosiin verrattuna 
vähemmän litroja, minkä vuoksi jouduimme 
irtisanomaan henkilöstöä Tuotannosta ja 
Toimitusketjusta. Vähennykset olivat kuitenkin 
välttämättömiä ja vaikuttivat osaltaan siihen, 
että pystyimme vuonna 2016 kehittämään 
tehokkuutta ja kannattavuutta Suomen talou-
den vaatimattomasta kehityksestä huolimat-
ta. Irtisanotuille tarjosimme aikaisemmista 
kokemuksistamme rohkaistuneina tukitoimia, 
joiden tavoitteena on mahdollisimman nopea 
uudelleentyöllistyminen. 

Muiden Carlsberg-konserniin kuuluvien yhtiöi-
den tavoin aloimme keväällä 2016 toteuttaa 
seitsemän vuoden SAIL’22-strategiaa, johon 
kuuluu uuden sisäisen toimintamallin omaksu-

minen. Tavoittelemme yrityskulttuuria, joka 
perustuu ammattilaisten vahvaan keskinäiseen 
luottamukseen, yhteistyöhön sekä aktiiviseen 
toimintaan. Koska muutoksen johtaminen 
lähtee esimiehistä, järjestimme heille aiheesta 
työpajoja, joissa perehdyttiin myös kestävän 
kehityksen painopistealueisiimme, työturvalli-
suuteen sekä uusiin eettisiin ohjeisiimme. 
Uskon, että uusi toimintamalli sekä My Voice 
-ilmapiiritutkimusten pohjalta yhdessä henki-
löstön kanssa valitut kehityshankkeet vievät 
meitä työyhteisönä eteenpäin. 

Talomme sisällä oleva ”fiilis” vaikuttaa kaikkeen 
tekemiseemme ja loistaa myös ulospäin. Viime 
vuoden mainetutkimuksessa asiakkaat ja oma 
henkilöstö antoivat hyvän arvosanan yhtiöl-
lemme ympäristövastuusta ja kohtuukäytön 
edistämisestä. Kuluttajille Sinebrychoffin 
tekemiset eivät näy yhtä kirkkaina. Yhtiöm-
me   tuotebrändit eivät myöskään ole kaikille 
tuttuja. Meillä on siis lukuisia mahdollisuuksia 

hurmata kuluttaja, sillä esimerkiksi ympäristö-
asioissa olemme Suomen ykköspanimo. Se, 
että Coca-Colan hiilidioksidi tulee Karhu-oluen 
valmistuksesta, on monelle uutta, mutta meille 
se on luonnollinen tapa olla mukana kierto-
taloudessa. Samaa toimintatapaa noudatam-
me ottamalla prosesseista ja jätevedestä tal - 
teen lämmön, jolla lämmitetään toimitilojam-
me Keravalla. Lämmöntalteenottojärjestelmän 
rakentaminen oli viime vuoden iso investointi-
hanke, johon saimme tukea Uudenmaan 
ELY-keskukselta. 

Panimoalan näkökulmasta viime vuotta 
leimasi keskustelu uudesta alkoholilainsäädän-
nöstä maan hallituksen linjattua toukokuussa, 
että sääntelyä kevennetään ja vapautetaan 
maltillisesti. Odotimme, että laki olisi saatettu 
voimaan tämän vuoden alusta, mutta näin ei 
käynyt. Olemme hallituksen alkuperäisiin linja-
uksiin tyytyväisiä ja uskomme, että Suomi on 
valmis ottamaan ehdotetut varovaiset askeleet 

SINEBRYCHOFFIN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

ilman, että kansanterveys tai nuorten hyvin-
vointi olisivat uhattuina.  

Sinebrychoff on kansainvälinen suomalainen yh-
tiö, joka pyrkii joka päivä tekemään asiat entistä 
paremmin, kestävämmin ja avoimemmin sidos-
ryhmiään kuunnellen. Kansainvälisyys on meille 
jokapäiväistä tekemistä. Ammennamme siitä 
asennetta ja uuden pelkäämätöntä kohtaamista 
oli kyseessä sitten uusi parempi toimintatapa tai 
uudet ihmiset eri kulttuureista. Meillä on selkeä 
suunta juomamarkkinoiden kehittämiseksi ja 
uskomme vahvasti, että kun sinebrychoffilaiset 
valmistavat juomia, ne tulevat kaikkein parhaiten 
ja vastuullisimmin valmistetuiksi. 

Kiitän henkilöstöämme jaksamisesta sekä kaik-
kia sidosryhmiämme rakentavasta yhteistyöstä 
haastavana vuonna.

Pekka Tiainen
Toimitusjohtaja
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Vuosi 2016 oli meille eteenpäin katsomisen vuosi. Jätimme taakse vanhoja 
toimintatapoja ja aloimme luoda uusia yhdessä koko Carlsberg-konsernin 
kanssa. Kehitämme juomamarkkinoita lähtökohtinamme korkealaatuiset 
raaka-aineet ja ainutlaatuinen ammattitaito. Uskomme, että kun 
sinebrychoffilaiset valmistavat juomia, ne tulevat kaikkein parhaiten ja 
vastuullisimmin valmistetuiksi.

Kansainvälisellä asenteella, 
uutta pelkäämättä
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Yritys, jolla on tarkoitus
Carlsbergin perustajalla J.C. Jacobsenilla oli 
kyky katsoa kauas. Hän pyrki täydellisyyteen 
oluen valmistuksessa, mutta vaikutti lisäksi 
yhteiskuntaan laajemmin jakamalla osan 
panimon tuloksesta tulevaisuuden hyvinvoin-
nin turvaamiseen. Jacobsen rahoitti tieteen 
tekijöitä ja jakoi uusinta tietoa muille toimijoil-
le. Nämä periaatteet näkyvät sekä Carlsbergin 
että Sinebrychoffin työssä tänäänkin: kehitäm-
me oluenvalmistusta kestävämmäksi, ratkai-
semme globaaleja vesi- ja ilmastohaasteita 
tieteen avulla ja tuomme innovaatioita entistä 
nopeammin Carlsberg-konsernin ja yhteiskun-
nan hyväksi.

Uskomme, että näin toimien lunastamme  
oikeutemme valmistaa tuotteita vaativille 
asiak kaille ja kuluttajille ja toimia yhteiskunnan 
jäsenenä.

Entistä kohdennetumpaa 
vastuullisuustyötä
Teemme työtä kestävän yhteiskunnan hyväksi 
useiden sidosryhmien kanssa. Uuden strate gian 
myötä pyrimme kohdentamaan vastuullisuus-
työmme entistä tarkemmin asioihin, joissa 
meillä on eniten mahdollisuuksia saada aikaan 
myönteistä kehitystä. Kehittäessämme liiketoi-
mintaamme entistä kestävämmäksi otamme 
huomioon myös Pariisiin ilmastosopimuksen 
sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Päivitimme vuonna 2016 olennaisuusanalyy-
simme yhteistyössä Business for Social 
Responsibility -järjestön (BSR) kanssa liike-
toiminnan kannalta tärkeimpien vastuullisuus-
näkökohtien, riskien ja vaikutusten määrittämi-
seksi. Olennaisuusanalyysistä voit lukea lisää 
Carlsbergin vuoden 2016 kestävän kehityksen 
raportista (s. 7).

Kestävyys ja vastuullinen toiminta ovat vahvasti mukana Carlsbergin vuonna 
2016 julkistamassa uudessa, vuoteen 2022 ulottuvassa strategiassa SAIL’22. 
Strategian kantavana ajatuksena on voittavan yrityskulttuurin luominen: 
edistämme tiimityötä, osallistumme yhteiskunnan kehittämiseen ja elämme 
kompassimme mukaisesti ohjeitamme ja politiikkojamme noudattaen.

Kestävää yhteiskuntaa 
rakentamassa

Kansalainen Sinebrychoff 2016   Strategia



Liiketoiminnan ja sidosryhmien näkökulmasta 
tärkeimmiksi teemoiksi nousivat

> ENERGIA JA ILMASTO
 Saavutamme planeettaystävällisen  
 hiilijalanjäljen

> VESI
 Parannamme tehokkuutta ja turvaamme  
 vesivarat kuivuudesta kärsivillä alueilla

> VASTUULLINEN JUOMINEN
 Kannustamme vastuulliseen kulutukseen ja  
 haitallisen juomisen vähentämiseen

> TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS
 Pyrimme nollatapaturmakulttuuriin

Olennaisuusanalyysin tulokset heijastuvat 
myös Sinebrychoffin vastuullisuustyöhön. 
Sinänsä asiat eivät ole meille uusia: energia- ja 
vesitehokkuus, kohtuukäytön edistäminen ja 
työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen ja 
hyvinvoinnin edistäminen ovat olleet painopis-
teitämme jo usean vuoden ajan. Ne ovat olen-
naisia teemoja myös yhtiön menestyksen ja 
liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Jat-
kossa kohdennamme resurssejamme kuitenkin 
entistä huolellisemmin valittuihin teemoihin ja 
hyödynnämme Carlsberg-konsernin tarjoamia 
yhteisiä työkaluja asioiden edistämiseksi.

Raportointi katsoo myös tulevaan
Olemme jäsentäneet vuoden 2016 vastuulli-
suustiedot ja -tulokset Carlsbergin uuden vas-
tuullisuusstrategian mukaisesti. Neljän paino-

pistealueen lisäksi kuvaamme raportissamme 
vastuullisuusnäkökulmia arvoketjussamme  
(s. 11–12) sekä yhteisöllistä vuorovaikutustamme.

Päämäärät ja tavoitteet
Sinebrychoffin johtoryhmä on hyväksynyt 
yhtiön kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 
2017. Koko konsernin pitkän aikavälin kestävän 
kehityksen päämäärät ja konkreettiset tavoit-
teet julkaistaan kesäkuussa 2017, jolloin myös 
Sinebrychoff kertoo oman roolinsa tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Sinebrychoff koostuu kahdesta yhtiöstä:   
Oy Sinebrychoff Ab vastaa juomien markki-
noinnista ja myynnistä ja Sinebrychoff Supply 
Company Oy hoitaa tuotteiden valmistuksen 
ja jakelun. Tässä raportissa, kuten muussakin 
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Energia &ilmasto

Työterveys ja 
-turvallisuus

Vastuullinen
 juominen

Vesi

Carlsberg-konsernin päivitetyn 
olennaisuus analyysin mukaisesti kestävän 
kehityksen painopisteiksi valikoituivat 
energia ja ilmasto, vesi, vastuullinen 
juominen sekä työterveys ja -turvallisuus.

viestinnässämme, käytämme näistä yhtiöistä 
yhteistä nimeä Sinebrychoff, ja raportoitavat 
tiedot kattavat molemmat yhtiöt. Jos puhumme 
vain toisesta yhtiöstä, se on erikseen mainittu.

Raportoimme viimeisten kolmen vuoden 
 tulokset sekä Sinebrychoffin vuoden 2017 ta-
voitteet kunkin painopistealueen yhteydessä. 

Marja-Liisa Weckström
Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja
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Vastuullisuustyön johtaminen Sinebrychoffilla

Ylin vastuu Sinebrychoffin vastuullisuuden johtami-
sesta on yhtiön toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä. 
Jokaisessa Carlsbergin tytäryhtiössä on yhteiskun-
tavastuuvaltuutettu, CSR Champion. Sinebrychoffilla 
tämä tehtävä on viestintä- ja yhteiskuntavastuu-
johtaja Marja-Liisa Weckströmillä, joka on yhtiön 
johtoryhmän jäsen. Hän kehittää yhteiskuntavastuuta 
yhteistyössä toimintojen kanssa ja raportoi tuloksista 
Carlsberg-konsernille.

Johtoryhmän jäsenillä on vastuu oman osa-alueen-
sa vastuullisuustavoitteiden saavuttamisesta:

YMPÄRISTÖASIAT: Tuotantojohtaja Bo Ranta

VASTUULLINEN JUOMINEN: Markkinointijohtaja 
Alexander Sneen, viestintä- ja yhteiskuntavastuu-
johtaja Marja-Liisa Weckström

LIIKETOIMINNAN EETTISYYS:  

Toimitusjohtaja Pekka Tiainen

TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS: Talous- ja 
henkilöstöjohtaja Ari Jattu, tuotantojohtaja Bo Ranta

Sinebrychoffin laatu- ja ympäristötyötä koordinoi eri 
toimintojen edustajista koottu laatu- ja yhteiskunta-
vastuun neuvosto (LYN), joka kokoontuu vuosittain 
tarpeen mukaan, mutta kuitenkin vähintään yhdestä 
kahteen kertaa. Neuvostoa johtaa viestintä- ja yh-
teiskuntavastuujohtaja. Koska olemme luonnonvara-
liiketoiminnassa, meillä on lisäksi erillinen ympä-
ristötiimi ympäristöasioiden hallintaa ja seurantaa 
varten. Tiimiä vetää ympäristökoordinaattori Hanna 
Palomäki.
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Sidosryhmätyön muuttuneet olosuhteet
Vuorovaikutus erilaisten sidosryhmien kanssa 
on muuttunut viimeisten vuosien varrella: 
median edustajien aktiiviset yhteydenotot ovat 
vähentyneet ja sosiaalisesta mediasta on tullut 
entistä tärkeämpi uutislähde. Poliitikkojen 
kiireet näkyvät minuuttiaikataulutettuina työ-
päivinä, jolloin tapaamisajat ovat yleensä puo-
len tunnin pikapalavereita. Nopeatempoisuus 
ei aina edesauta keskinäisen yhteisymmärryk-
sen löytämistä, minkä vuoksi perustamamme 
Ajankohtainen kolmonen -portaali asiantunti-
jahaastatteluineen puolustaa paikkaansa. 

Mainetutkimus 2016
Oman henkilöstömme ohella tärkeimpiä 
sidosryhmiämme ovat asiakkaat, kuluttajat 
sekä päättäjät ja median edustajat. Tunnis-

taaksemme vahvuutemme ja heikkoutemme 
tutkimme säännöllisesti, miten he arvioivat 
mainettamme ja siihen vaikuttavia asioita. 
Vuonna 2016 mainetutkimus toteutettiin 
uuden yhteistyökumppanin kanssa ja uuden-
laisella kysymyksenasettelulla, minkä vuoksi 
vertailu vuoden 2015 tuloksiin ei ole tarkoi-
tuksenmukaista. Tutkimuksen ulkopuolelle 
jätettiin tällä kertaa päättäjät ja median edus-
tajat. Heidät on kuitenkin tarkoitus sisällyttää 
vuoden 2017 tutkimukseen, jotta näemme, 
miten he arvioivat vaikuttamistyötämme 
erityisesti valmisteilla olevan alkoholilainsää-
dännön osalta.

Vuoden 2016 mainetutkimuksessa asiakkaat 
antoivat yhtiöllemme hyvän yleisarvosanan, 
ja saimme maineindeksiksi 83,5 %. Kulutta-
jille Sinebrychoffin tekemiset eivät näy yhtä 

kirkkaina, mikä saattaa johtua siitä, 
että yhtiömme tuotebrändit eivät 
ole kaikille tuttuja. Kulutta jien parissa 
maineindeksimme oli 76 %. 

Ajankohtainen kolmonen 
Isona panimona tiedostamme, että sidos-
ryhmil lä on monenlaisia, joskus ristiriitaisia 
odotuksia meitä kohtaan. Vuonna 2015 
teetimme selvityksen siitä, millaista keskuste-
lua alkoholipolitiikkaan vaikuttavat päättäjät 
meiltä odottavat ja miten me voisimme siihen 
osallistua. Selvityksen perusteella päättäjät 
odottavat yrityksemme äänen erottuvan toi-

Vuorovaikutus  
sidosryhmien kanssa
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Tavoitteenamme on kehittää Suomea entistä paremmaksi 
yhteiskunnaksi kaikille täällä asuville. Kehittämisen paras perusta on 
yhteisymmärryksen löytyminen käsiteltävään asiaan liittyvistä faktoista. 
Tältä pohjalta pyrimme aktiiviseen vuorovaikutukseen keskeisten 
sidosryhmiemme kanssa ja olemaan alamme aktiivinen vaikuttaja. 

mialaliiton äänen ohessa. Lisäksi pe-
räänkuulutettiin älykästä, rehellistä 

keskustelua, kuuntelemista ja tabuihin 
tarttumista. Foorumi tällaiselle keskuste-

lulle tuntui kuitenkin puuttuvan.

Merkittävä osa haastatelluista päättäjistä kat-
soi, että kansanterveyden muutoksiin johtaa 
kulttuurinen muutos, ei niinkään saatavuus ja 
hinta. Kulttuuria puolestaan muuttavat työ-
elämän vaatimukset, kansainvälistyminen, de-
mografinen muutos ja tasa-arvon edistyminen. 
Valistuksen voimaan ei tuntunut uskovan ku-
kaan, mikä on yllättävää, kun ottaa huomioon 
alkoholivalistukseen tehtävät satsaukset. 

Selvityksen pohjalta päätimme perustaa 
Ajankohtainen kolmonen -portaalin sekä sille 
oman Twitter-tilin @Ajankohtainen3. Portaali 

Päättäjät odottavat 
yrityksemme äänen 
erottuvan toimialaliiton 
äänen ohessa. Lisäksi 
peräänkuulutettiin älykästä, 
rehellistä keskustelua, 
kuuntelemista ja tabuihin 
tarttumista. Foorumi 
tällaiselle keskustelulle 
tuntui kuitenkin puuttuvan.
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on kanava alkoholipolitiikkaa ja juomakulttuuria 
koskevalle keskustelulle. Tavoitteemme on 
edistää positiivista kulttuurinmuutosta suo-
malaisessa tavassa keskustella alkoholista ja 
tarjota oma, lähes 200 vuoden asiantuntemuk-
semme päättäjien käyttöön.

Tiedostamme, että muutoksia saadaan aikaan 
vain pitkäjänteisellä työllä. Ensimmäisen 
toimintavuoden aikana olemme haastatelleet 
kymmeniä päättäjiä yhteiskunnan eri aloilta ja 
käsitelleet alkoholiin liittyvää problematiikkaa 
usealta eri kantilta. Eniten luettuja haastattelu-
ja ovat olleet ne, joissa alkoholista puhuu alan 
ulkopuolinen henkilö. Toimitamme haastatte-
luista kerran kuukaudessa uutiskirjeen, jonka 
jakelulistalla on asiakkaitamme, kuluttajia sekä 
päättäjiä. Kuluttajat ja päättäjät ovat listalla 
omasta suostumuksestaan (opt-in).

Kesällä 2016 järjestimme Taste of Helsinki  
-tapahtuman yhteydessä ensimmäisen 
A3-paneelin otsikolla ”Miten hyvän kierrettä 
kiihdytetään?”. Eri aloja edustavat panelistit 
olivat pitkälti yhtä mieltä siitä, että juomakult-
tuurimme on muuttunut parempaan suuntaan, 
mutta myönteiseen kehitykseen vaikuttaneista 
tekijöistä oltiin osittain eri mieltä.

Sidosryhmätapaamiset 
Haluamme luoda ja ylläpitää myös suoria 
kontakteja päättäjiin. Syksyn 2015 sekä kevään 
2016 aikana järjestimme tapaamiset kaikkien 
kolmen hallituspuolueen, Keskustan, Kokoo-

muksen ja Perussuomalaisten, sekä oppo-
sitiopuolueista Vihreiden ja SDP:n valittujen 
kansanedustajien kanssa. Lisäksi otimme 
vastaan panimollamme vieraita muun muassa 
eduskunnan olutseurasta, puolueiden nuoriso-
järjestöistä ja eri ajojen edunvalvontajärjes-
töistä. Suurin osa poliitikkojen kanssa käy-
tävästä vuoropuhelusta tapahtuu kuitenkin 
Panimoliiton toimesta. Koordinaatio liiton 
kanssa tapahtuu sen hallituksen, työvaliokun-
nan ja viestintäjaoston kokousten yhteydessä. 

Sinebrychoff   Kestävän kehityksen raportti 2016   Strategia

Löytyykö valokuvaa esim. Taste 
of Helsinki-tapahtumasta?

Järjestimme lisäksi kymmeniä taustoittavia 
tapaamisia median edustajien kanssa vuoden 
2016 aikana. Valmisteilla oleva alkoholilaki oli 
itse oikeutetusti pääaiheena sekä päättäjä- 
että mediatapaamisissa. 

Osana normaalia vuorovaikutusta viranomais-
ten kanssa järjestimme koulutustilaisuuksia, 
joissa asiantuntijamme kertoivat esimerkiksi 
valmisteverotukseen tai elintarvikelainsäädän-
töön liittyvistä prosesseistamme. 

Taste of Helsinki -tapahtuman yhteydessä 
järjestettyyn paneelikeskusteluun osallistuivat 
(vas.) Sinebrychoffin markkinointijohtaja 
Alexander Sneen, ravintola Tocan 
ravintoloitsija Elina Valoranta, Iso-Omenan 
K-Citymarketin kauppias Toni Pokela, Aseman 
Lapset ry:n toiminnanjohtaja Christian 
Wentzel, EHYT ry:n toiminnanjohtaja 
Kristiina Hannula, Beverage Partnersin 
kaupallinen johtaja Timo Laurila sekä maa- ja 
metsätalousministeriön kansliapäällikkö 
Jaana Husu-Kallio. Vetäjänä Jaakko 
Tapaninen Great Point Oy:stä.
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Tutkimus

Teemme tutkimus- ja kehitystyötä sekä itse-
näisesti että yhteistyössä muiden panimoiden 
sekä ohrantuottajamme Viking Maltin kanssa 
raaka-ainepohjamme ja tuotantoprosessimme 
jatkuvaksi parantamiseksi. Panimoiden yhteistyö 
tapahtuu Panimolaboratorion kautta: laborato-
rio on esikilpailulliseen panimo- ja mallastutki-
mukseen ja kehitykseen keskittynyt yritys. 

Vuonna 2016 saatiin päätökseen Panimo-
laboratorion kolmevuotinen tutkimusprojekti   
Eco-efficient malting and brewing process – Eco-
malt. Projektin tavoitteena on parantaa mallas-
tus- ja panimoprosessin ekologisuutta. Panimo-
laboratorion omistajien lisäksi tutkimukseen 
osallistui Boreal Kasvinjalostus Oy  ja sitä tuki 
Tekes. Projektin tutkimusosuus tehtiin VTT:ssa.

Vastuullisuus arvoketjussa

Kansalainen Sinebrychoff 2016   Strategia

Tarkastelemme tuotteitamme 
ja toimiamme niiden elinkaaren 
näkökulmasta ja pyrimme 
edistämään kestävää kehitystä koko 
arvoketjussamme. Tässä työssä 
meitä ohjaavat avoimuus, yhteistyö 
ja pitkäjänteisyys.

Hankinta

Tärkeimmät raaka-aineemme ohra ja vesi ovat 
peräisin hyvin läheltä. Pääohratoimittajamme   
Viking Malt hankkii käyttämämme ohran  
Keravan panimomme lähialueilta eteläisestä    
Suomesta. Vesi tulee Tuusulan seudun vesilai-
tos kuntayhtymän kautta.
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Ympäristöjohtamisjärjestelmämme mukai sesti 
pyrimme vähentämään ympäristökuormi-
tustamme toimitusketjumme kaikissa vaiheis sa. 

Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme 
ympäristövastuun kantamista. Tämän varmis-
tamiseksi auditoimme esimerkiksi jätehuolto-
kumppanimme ja tavarantoimittajiamme 
säännöllisesti. 

Valmistus ja täyttö
Valmistamme kaikki juomamme kiertotalou-
den hengessä. Oluen valmistuksesta jäävä 
mäski viedään rehuaineeksi karjatiloille ja hiiva 
jatkojalostetaan täydennysrehuksi hevosille, 
sioille sekä karjaeläimille. Hankimme tölkit, 
kierrätysmuovipullot ja lasipullot Suomesta ja 
muualta Euroopasta. Suurin osa pakkausma-
teriaaleistamme on kierrätettävää ja jo meille 
tullessaan kierrätettyä. 

Selvästi suurin osa pakkauksistamme on tölk-
kejä. Ostamme lähes kaikki tölkkimme Mänt-
sälässä sijaitsevalta Ball Beverage Packaging 
Mäntsälä Oy:ltä (30.6.2016 asti Rexam).
 

Pyrimme jatkuvasti tehostamaan materiaalien 
käyttöä pakkauksissamme. Työn tuloksena 
pakkausmateriaaleja on säästynyt yli miljoona 
kiloa vuosina 2008–2016.

Logistiikka
Jakelutoimintamme on perustunut jo pitkään 
yksityisten jakeluyrittäjien kanssa tehtyihin sopi-
muksiin. Yrittäjiä on kaikkiaan 130 auton verran, 
joista terminaalijakelussa on mukana 65. Juomat 
toimitetaan asiakkaillemme 48 tunnin kuluessa 
tilauksesta, useimmiten vielä nopeammin.

Modernin reittioptimointityökalun avulla 
suunnittelemme optimaaliset kuljetusreitit 
päivittäin. Optimaalinen reititys säästää polt-
toainetta ja vähentää liikenteen aiheuttamaa 
ympäristökuormitusta, myös hiilidioksidipääs-
töjä. Jakeluyrittäjät hakevat tyhjät pakkaukset 
kaupoista ja anniskelupisteistä samalla kun 
vievät juomat perille – jakelutoiminta on siis 
myös kierrätystoimintaa.

Annamme kaikille jakeluyrittäjillemme rea-
goivan, ennakoivan ja taloudellisen ajon 

koulutuksen. Koulutusta on vähintään viiden 
vuoden välein.

Keväällä 2016 teimme sopimuksen Postin 
kanssa panimotuotteiden runkokuljetusten ja 
terminaalitilojen palveluiden siirrosta vai-
heittain Postille Keski-, Länsi- ja Itä-Suomen 
alueilla. Jo entuudestaan Posti kuljettaa Poh-
jois-Suomessa panimotuotteita yhteisjakeluna. 
Yhteistyöllä pyritään nostamaan palvelutasoa 
ja kustannustehokkuutta. Yhteistyö laajeni 
lähes valtakunnalliseksi maaliskuussa 2017.

Markkinointi ja viestintä
Noudatamme markkinoinnissa ja viestinnässä 
Panimoalan vastuullisen markkinointiviestin-
nän ohjeita sekä Carlsbergin ja Sinebrychoffin 
vastuullisen markkinoinnin periaatteita.

Panimoala ei puhu markkinoinnissaan lapsista, 
nuorista ja aikuisista vaan selkeästi alaikäi-
sistä ja täysikäisistä. Alkoholimainoksissa ei 
käytetä alle 25-vuotiaita malleja. Sinebrychoff 
ei suuntaa virvoitusjuomien markkinointia alle 
12-vuotiaille, ja energiajuomien markkinointi-

Kansalainen Sinebrychoff 2016  Strategia

toimenpiteet kohdistetaan 18–30-vuotiaille 
aktiivisille ihmisille.

Kuluttajat, asiakkaat ja yhteiskunta
Tuemme nuorten harrastusmahdollisuuksia 
 jakamalla vuosittain harrastestipendejä kerava-
laisille nuorille sekä pääkaupunkiseudun kiekkoi-
leville lapsille ja nuorille. Vuonna 2016 stipendin 
sai 120 keravalaista nuorta ja 50 HIFK:ssä tai sen 
yhteistyöseurassa kiekkoilevaa nuorta.

Olemme tukeneet Aseman Lapset ry:tä ja sen 
Walkers-toimintaa vuodesta 2004 alkaen sekä 
rahallisesti että juomalahjoituksilla. 

Järjestämme vuosittain Suomen Olutmestari 
-kilpailun juhlistaaksemme suomalaista olut-
kulttuuria ja Sinebrychoffin panimon syntymä-
päivää. Viestimme eri kanavissamme oluen 
monipuolisista käyttömahdollisuuksista ruuan-
valmistuksessa ja ruokajuomana. Koulutamme  
vuosittain jopa tuhansia jälleenmyyjiemme 
edustajia oluen oikeaan tarjoiluun ja olut ja 
ruoka -osaamiseen. 



Eettisten standardien vahvistaminen
Carlsbergilla käynnistettiin vuonna 2016 mitta-
va kehitys- ja koulutusohjelma uuden yritys-
kulttuurin, carlsbergilaisen voittavan kulttuurin, 
rakentamiseksi ja vahvistamiseksi. Toteutimme 
Sinebrychoffilla syksyllä 2016 koulutusohjel-
man ensimmäisen vaiheen ja koulutimme 113 
yhtiömme esimiestä. Vuoden 2017 aikana jat-
kamme kouluttamalla koko yhtiön henkilöstön.

Voittavan kulttuurin osa-alueet ovat:
• Keskitymme tiimityöhön
• Osallistumme yhteiskunnan kehittämiseen
• Elämme kompassimme mukaisesti eli  
 noudatamme ohjeitamme ja poliitikkojamme

Tiimityössä meitä ohjaavat  
kolmen A:n periaatteet:
• Aina sovittu suunta
• Ammattilaisen vastuu
• Aktiivinen toiminta

Näin toimimme

Periaatteiden toteutumista ja muutosprosessin  
onnistumista tuetaan esimerkkien kautta 
johta misella, aktiivisella vuorovaikutuksella 
sekä räätälöidyillä ohjelmilla ja koulutuksilla.

Osallistumme yhteiskunnan kehittämiseen 
edistämällä liiketoimintaamme liittyvää neljää 
kestävän kehityksen painopistettä:
• Energia ja ilmasto
• Vesi
• Vastuullinen juominen
• Työterveys ja -turvallisuus

Kompassimme mukaan eläminen viittaa 
korkeaan työmoraaliin. Konsernimme eettiset 
säännöt sisältävät 14 ohjetta, jotka koskevat 
muun muassa lahjontaa, korruptiota, syrjintää, 
asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyökump-
paneiden yksityisyyden kunnioittamista sekä 
luottamuksellisen tiedon suojaamista.
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Yrityksen toimintakulttuurilla tarkoitetaan yhteisiä arvoja, asenteita ja 
ajattelumalleja. Yrityskulttuurissa on kyse siitä, mitä ajattelemme toisista 
ihmisistä, miten puhumme toisillemme ja toisistamme ja miten toimimme 
suhteessa toisiimme. Onnistumisen kulttuuri on tietoisen johtamisen tulos, 
ja kulttuuria muokataan muuttamalla tekemistä.

Voittavan kulttuurin 
osa-alueet: tiimityö, 
yhteiskunnan kehittäminen 
ja kompassimme mukaan 
eläminen.
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Lupamääräyksiämme päivitetty
Ympäristölupamme noudattamista seurataan 
säännöllisesti viranomaistarkastuksin. Lisäksi 
raportoimme viranomaiselle vuosittain ympä-
ristöluvan mukaisesti muun muassa jätevesien 
kuormituslukuja, kemikaali- ja raaka-aine-
kulutuksia, laskennallisia hiilidioksidipäästöjä 
ja jätemääriä. Viranomaisraportointi perustuu 
pääosin ympäristötaseeseen, johon keräämme 
kuukausittain lukuja ympäristöasioista. Ympä-
ristötaseraportteja löytyy meiltä vuodesta  
1998 alkaen.

Tavoitteellista 
ympäristötyötä

Yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden 
lisäksi Sinebrychoff tarvitsee 
toimintaansa varten ympäristö-
viranomaisen myöntämän 
ympäristöluvan. Sen saamisen 
edellytyksenä on, että toiminnasta 
ei saa aiheutua terveyshaittaa, 
merkittävää ympäristön pilaantumista 
tai sen vaaraa. Uusi, päivitetty 
ympäristölupamme tuli voimaan 
marraskuun alussa 2016 ja se on 
voimassa toistaiseksi. 

Ympäristölupamme edellyttää, että jätevesi-
näytteitä analysoidaan vähintään 36 kertaa 
vuodessa ulkopuolisessa laboratoriossa. Lisäk-
si vaarallisista kemikaaleista on ylläpidettävä 
listaa, ja imeytysaineita on oltava saatavilla 
vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle. 
Jätteet on lajiteltava ja vaaralliset jätteet on 
varastoitava erillään muusta jätteestä. 

Uudet ympäristölupaehtomme velvoittavat 
meitä selvittämään ulkoalueiden melutasot 
kesäkuun 2017 loppuun mennessä. Myös me-
lua ympäristöön aiheuttavista uusista laitteista 
on tehtävä melumittaukset. Meidän on myös 
raportoitava energiatehokkuudestamme.

Energianhallintajärjestelmämme 
sertifioitiin
Yhtiön ympäristötyötä ohjaavat sertifioidut 
ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja energian-
hallintajärjestelmä ISO 50001. Laatutyötä 
ohjaavat sertifioidut laatujärjestelmät ISO 
9001, FSSC 22000 ja ISO 22000. Järjestelmät 
auditoidaan säännöllisesti.

Läpäisimme toukokuussa 2016 energia- 
auditoinnin ja meille myönnettiin ISO 50001- 

energianhallintajärjestelmän sertifikaatti.   
Auditoinnin suoritti ja sertifikaatin myön-
si Bureau Veritas, joka näki toimintamme 
vahvuuksina sertifioitujen järjestelmien hyvän 
tuntemuksen ja hallinnan, energiankulutuksen 
raportointijärjestelmän sekä aktiivisen työsken-
telyn energiansäästökohteiden löytämiseksi.

Vuonna 2006 hyväksytty ympäristöpolitiikkam-
me päivitettiin keväällä 2015. Ympäristöpää-
määriin lisättiin vuonna 2016 hiilidioksidin kulu-
tuksen vähentäminen ja talteenoton lisääminen 
suhteessa tuotantoon. Ympäristöohjelmamme 
päivitetään vuosittain, missä yhteydessä osastot 
asettavat omat vuositavoitteensa.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus (ELY-keskus) teki Keravan panimol-
lamme maaliskuussa 2016 ympäristöluvan 
mukaisen määräaikaistarkastuksen ennen ym-
päristölupaehtojemme tarkistamista. Edellinen 
määräaikaistarkastus oli tehty vuonna 2012. 
Tarkastuksessa ei löytynyt erityistä huomau-
tettavaa.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) mää-
räaikaistarkastus kemikaalilupaamme liittyen 

tehtiin maaliskuussa 2016. Panimollamme tarvi-
taan kemikaalilupa, koska käsittelemme ja varas-
toimme laajamittaisesti vaarallisia kemikaaleja. 
Tarkastukset tehdään viiden vuoden välein. 

Helmikuussa 2016 läpäisimme Coca-Colan 
tiukan ympäristöasioiden yllätysauditoinnin 
arvosanalla ”clear pass”.

Sinebrychoff osallistuu vuosittain WWF:n Earth 
Hour -ilmastotapahtumaan ja Motivan koordi-
noimaan kansalliseen energian säästöviikkoon.

Kansalainen Sinebrychoff 2016 Strategia
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TULOKSET 2014–2016
 2014 2015 2016
Tuotanto  
Alkoholijuomia, milj. l 236 212 148
Virvoitusjuomia, milj. l 144 118 124
Tuotanto yhteensä, milj. l 380 330 272 

Ympäristöön vaikuttavat energia- ja päästöluvut  2014 2015 2016
Lämpöenergia, GWh 53 49 40
Sähkönkulutus, GWh 34 33 30
CO2-päästöt (lämpö ja sähkö), tonnia 8300 7700 6300
Vedenkulutus, tuhat m3 867 811 675
Jätevedet, tuhat m3 500 475 411
Kemiallinen hapenkulutus (COD), tonnia 1730 1680 1390
 
Kiinteä jäte 2014 2015 2016 
Poltettu jäte, tonnia 441 431 443
Kaatopaikkajäte, tonnia 43 7 0
Vaarallinen jäte, tonnia 6 3 9
Materiaalina hyödynnetty jäte, tonnia 1746 1253 1266
Sivutuotteet (mäski ja hiiva), tonnia 5575 5073 3661

Tuotannon ominaiskulutukset (vain tuotanto)  2014 2015 2016
Lämpöenergia, kWh/1000 l 119 127 124
Sähkönkulutus, kWh/1000 l 66 73 81
Yhteensä, kWh/1000 l 177 200 205
Vedenkulutus, l/l 2,3 2,5 2,5
 
Keravan laitoksen ominaiskulutukset  2014 2015 2016 Tavoite 2017
(tuotanto ja kiinteistö)     
Lämpöenergia, kWh/1000 l 140 149 146 106
Sähkönkulutus, kWh/1000 l 90 100 111 107
Yhteensä, kWh/1000 l 230 249 257 213
CO2-päästöt (lämpö ja sähkö), kg CO2/1000 l 23 23 23 17
CO2-omavaraisuus, %   43 50
Vedenkulutus, l/l 2,3 2,5 2,5 2,5

Carlsberg-konsernin periaatteiden mukaisesti 
jaamme tutkimustemme tuloksia yhteis-
kunnan, ihmisten ja ympäristön hyväksi. 
Kerromme seuraavilla sivuilla työstämme ja 
tuloksistamme kestävän kehityksen paino-
pistealueillamme, jotka ovat

Energia ja ilmasto

Vesi

Vastuullinen juominen

Työterveys ja -turvallisuus

Kansalainen Sinebrychoff 2016  Pääteemat

Saamme suuren osan käyttämistämme 
raaka-aineista suoraan luonnosta, 
joten pyrimme jatkuvasti 
optimoimaan luonnonvarojen käyttöä. 
Tarkastelemme tuotteitamme 
ja toimiamme niiden elinkaaren 
näkökulmasta. Kehitämme ympäristöä 
entistä vähemmän kuormittavia 
tuotteita, materiaaleja ja tekniikoita 
ja pyrimme liiketoiminnassamme 
edistämään kestävää kehitystä.

Pääteemat



16

Energia ja ilmasto

Säästötavoitteemme 2017: 115 000 kg.

Pakkausmateriaalisäästöt 2008–2016

> 1 milj. kg

Energiankulutuksemme väheni  
16 % vuoden 2005 tasosta  
vuoden 2016 loppuun mennessä

16 % 

Panimon kokonaiskulutus vuonna 
2016 oli noin 7 500 tonnia.

CO2-talteenotto 2016 

3 200t
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Lisäämme ymmärrystä 
hiilijalanjäljestämme
Vuonna 2016 Carlsberg laski yhteistyössä 
Carbon Trustin kanssa koko arvoketjun kattavan 
hiilijalanjäljen ilmastostrategian pohjaksi. Hiili-
jalanjälkeen vaikuttavat

  Carlsberg  Sinebrychoff
maanviljelys 17 %  17 %
maltaan ja sokerin valmistus 6 %  15 %
juomien valmistus 14 %  7 %
pakkausmateriaalit 40 %  39 %
jakelu 14 %  10 %
myymäläjäähdytys 9 %  12 %

Energia ja ilmasto

Yhtiö, joka aikoo menestyä vähähiilisessä yhteiskunnassa, 
tarvitsee kestävän, luotettaville, ajankohtaisille tiedoille 
sekä vahvalle visiolle perus tuvan ilmastostrategian. 
Ilmastonmuutoksen hillintä ja energiatehokkuus ovat yksi 
Carlsbergin neljästä vastuullisuustyön painopisteestä.

Sinebrychoffilla osallistumme Carlsbergin 
hiilijalanjäljen pienentämiseen 

•  tehostamalla hiilidioksidin talteenottoa 
Keravan-panimollamme

• hyödyntämällä oluen valmistuksessa 
kierrätysenergiaa: vuonna 2016 
panimollemme asennettiin lämmön 
talteenottolaitteisto ammoniakkikiertoon, 
paineilmakompressoreille ja jätevesisäiliöön

• tehostamalla pakkausten käyttöä

• suunnittelemalla optimaaliset  
kuljetusreitit päivittäin.

Sinebrychoff   Kestävän kehityksen raportti 2016  Ilmasto ja energia

myymälä-
jäähdytys

maanviljelys 

maltaan ja  
sokerin valmistus 

juomien  
valmistus

pakkaus-
materiaalit 

jakelu 

Sinebrychoffin CO2-päästöt

17 %

10 %
12%

39 %

23
CO2-päästöt

kg / 1000 l

15 %
7 %
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Pyrimme 50 prosentin 
hiilidioksidi omavaraisuuteen 
vuonna 2017. Vuonna 2016 
omavaraisuutemme oli  
43 prosenttia.

Sinebrychoffin panimomestarit Saara Pöyri 
ja Tapio Kangas-Heiska kehittävät jatkuvasti 
parempia oluita.

Hiilidioksidin talteenotto pienentää
hiilijalanjälkeämme
Oluen valmistuksessa sokerista syntyy 
alko holia, lämpöä ja hiilidioksidia käymisen 
yhteydessä. Ennen kaikki panimollamme 
muodostuva hiilidioksidi puhallettiin ilmaan, 
mutta vuonna 2014 panimolle asennettiin 
Eco2Brew-laitteisto, jolla panimoprosessista 
syntyvä hiilidioksidi kerätään talteen. Panimol-
la hiilidioksidia käytetään ennen kaikkea virvoi-
tusjuomien hiilihapottamisessa. Sitä käytetään 
myös esimerkiksi suoja kaasuna, jolloin happi ei 
pääse kosketuksiin tuotteen kanssa.

Pyrimme 50 prosentin hiilidioksidiomavarai-
suuteen vuonna 2017. Vuonna 2016 omavarai-
suutemme oli 43 prosenttia. Vuonna 2014, kun 
keruu alkoi, Sinebrychoff tähtäsi jopa 80 pro-
sentin omavaraisuuteen, mutta koska raaka- 

aineen laatu halutaan varmistaa mahdollisim-
man tarkkaan, on tavoitteita tässä vaiheessa 
vielä laskettu. Juomissa käytettävän hiilidiok-
sidin pitää olla täysin hajutonta ja mautonta 
juomien korkean laadun takaamiseksi. 

Vuonna 2016 Sinebrychoffilla otettiin talteen 
3 200 tonnia hiilidioksidia, kun panimon ko-
konaiskulutus on noin 7 500 tonnia. Ostamme 
puuttuvan hiilidioksidin ulkopuoliselta kaasun-
toimittajalta. Myös ostettu kaasu on sen 
toimittajan prosessin sivutuote, joka hyödynne-
tään Sinebrychoffilla juomanvalmistuksessa.

Olemme mukana energia-
tehokkuussopimuksessa
Olemme liittyneet elinkeinoelämän energiate-
hokkuussopimukseen uudelle sopimuskaudelle 
2017–2025. Tavoittelemme 8 648 MWh:n 

(megawattitunnin) eli 10,5 prosentin vähen-
nystä energiankulutukseemme vuoteen 2025 
mennessä. Vertailuvuosi on 2015. Välitavoit-
teemme on 5 765 MWh eli seitsemän prosent-
tia vuoteen 2020 mennessä.

Olimme mukana jo aiemmassa energiatehok-
kuussopimuksessa (2007–2016), jossa sitou-
duimme vähentämään energiankäyttöä yhdek-
sällä prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoden 
2016 loppuun mennessä. Saavutimme ja jopa 
ylitimme tavoitteen, sillä energiankuluksemme 
väheni yhteensä 16 prosenttia. 

Sinebrychoffin Keravan-panimon kokonaissäh-
könkulutus oli 30 175 MWh ja lämmönkulutus 
39 628 MWh vuonna 2016.

Vuonna 2016 panimollemme asennettiin läm-

mön talteenottolaitteisto ammoniakkikiertoon, 
paineilmakompressoreille ja jätevesisäiliöön. 
Lämpöpumppujen avulla saadaan kerättyä 
talteen jopa 15 000 megawattituntia vuodessa, 
mikä on myös vuoden 2017 tavoite. Se vastaa 
useiden satojen tuhansien eurojen lämmitys-
kustannuksia. Lämmönkeruulla on merkittävä 
rooli energiatehokkuussopimuksen säästöta-
voitteen saavuttamisessa. Kierrätettävä lämpö 
ohjataan muun muassa ilmanvaihtoon, toimis-
torakennusten patteriverkoston lämmitykseen 
ja veden lämmittämiseen. 

Muita energiansäästötoimenpiteitämme ovat 
esimerkiksi LED-valaistukseen siirtyminen, 
valaistuksen keskitetty ohjaus ja ilmanvaihdon 
modernisointi. Sinebrychoff on Carlsberg-kon-
sernin edelläkävijöitä hukkalämmön hyödyn-
tämisessä. 
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Huomattavia säästöjä pakkausten 
optimoinnilla
Juomapakkauksella on monta tehtävää: sen 
pitää suojata juomaa, kertoa tuotteesta ja 
brändistä sekä toimia hyvänä kuljetusvälinee-
nä. Juomia ei kuitenkaan kannata ylipakata.
 
Pakkausmateriaalien vähentäminen säästää 
luonnonvaroja. Vähintään yhtä tärkeää on 
toimiva kierrätysjärjestelmä eli se, että pullot 
ja tölkit kerätään uudelleenkäytettäviksi. Jos 
pullot päätyisivät esimerkiksi poltettaviksi, 
materiaali poistuisi kierrosta lopullisesti. Tällöin 
tarvittaisiin uusia pakkauksia, joiden valmistus 
kuluttaisi lisää raaka-aineita. Raaka-ainesääs-
töt tarkoittavat säästöjä myös energian ja 
veden kulutuksessa. 

Sinebrychoffilla on kehitetty ja tehostettu 
pakkausmateriaaleja vuodesta 2008 alkaen 
osana Carlsberg-konsernin pakkausstra-
tegiaa. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja 
yhtenäistää pakkauksia sekä vähentää eri 

pakkausnimikkeiden määrää. Seurauksena on 
vähemmän jätettä ja työtä, enemmän tehoa 
ja laatua.

Pakkauksien käyttöä voidaan optimoida 
vähentämällä pakkauksessa käytettävien ma-
teriaalien määrää sekä tehostamalla pakkaus-
materiaalien ja pakkausten kierrättämistä ja 
uudelleenkäyttöä.

Sinebrychoff on valmistanut Coca-Colan 
juomat Suomessa vuodesta 1999. Sinebrychoff 
valmistaa myös Coca-Colan kierrätysmuovi-
pullot, joista puolen litran pullot ovat Plant-
Bottle™-pulloja. PlantBottlesta™ 65 % on 
kierrätysmuovia tai kasviperäistä muovia. 

PlantBottle™ on kehitetty materiaalina täysin 
kierrätettäväksi ja se on mukana Palpan pantti-
järjestelmässä. PlantBottle™-muovista voidaan 
kierrätettynä valmistaa paitsi uusia pulloja, 
myös muita kierrätysmuovista valmistettavia 
tuotteita vaatteista designhuonekaluihin.

PlantBottlesta™ 65 % on kierrätys-
muovia tai kasvi-peräistä muovia. 
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Luovuimme uudelleentäytettävistä lasipullois-
ta vuoden 2016 lopulla, koska niiden kysyn-
tä on laskenut rajusti kuluttajien suosiessa 
profiililasipulloja, jotka ovat aina uusia ja 
naarmuttomia. Profiililasipullot ovat pantillisia 
ja kuuluvat Palpan juomapakkausten kierrä-
tysjärjestelmään. Pakkauksista suosituin on 
kuitenkin alumiinitölkki, jonka alumiini kierrä-
tetään niinikään Palpan kautta.

Olemme säästäneet pakkausmateriaaleja yli 
miljoona kiloa vuosina 2008 –2016. Vuonna 
2015 säästöä kertyi 130 000 kiloa, vuonna 2016 
yhteensä 13 500 kiloa. Vuoden 2016 säästöt 
muodostuivat perinneolutpullon pohjan muu-
toksesta ja olutpakkauksen kahvojen poistosta. 
Lisäksi teimme kevennyksiä aaltopahvialustoi-
hin ja siirryimme käyttämään niissä kierrätys-
materiaalia.

Jatkossa säästöjä on entistä haasteellisempi 
saada aikaan, kun jo lähes kaikkea materiaa-
linkäyttöä on tehostettu niin paljon kuin 
teknisesti ja pakkauksen käyttötarkoitus 
huomioon ottaen on mahdollista. Vuoden 2017 
säästötavoitteemme on yhteensä 115 000 kiloa 
vähemmän pakkausmateriaalia. 
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CASE

Carlsberg tuo oluen 
puukuitupulloon  
ensi vuonna 

Vuonna 2018 Carlsberg saa 
valmiiksi uuden pullotyypin, 
joka valmistetaan puukuiduista 
ja on biohajoava. Puukuitupullo 
hajoaa maastoon arviolta 
kahdesta viiteen vuodessa.

PULLON KEHITYSTYÖ on edelleen käyn-

nissä. Vielä ei ole päätetty, tuleeko pullosta 

uudelleen käytettävä vai kierrätetäänkö se 

paperiksi, lannoitteeksi tai teollisesti kom-

postoitavaksi. 

Carlsbergilla tutkitaan myös, voisiko olut-

tuotannon jätteitä käyttää tulevaisuudessa 

uuden pullon valmistuksessa. Joka tapauk-

sessa tarkoituksena on, että biohajoava pullo 

palautetaan samoilla ehdoilla kuin muovi- ja 

lasipullot sekä tölkit.

Eilen Tänään Huomenna?
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-oluen alkuperä jäljitettävissä tilalle asti

Vedenkulutus tuotettua 
juomalitraa kohti

2,5 l

Vesi

BSAG-yhteistyö

2015–2019
- tehokkaampaa vedenkäyttöä 
- enemmän auditointeja

Jouluolut
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Veden ominaiskulutus kasvaa 
laskutapamuutoksen ja alhaisemman 
tuotannon takia
Päijänteen puhdas vesi on Sinebrychoffin 
valmistamien juomien tärkein raaka-aine ohran 
ohessa. Pyrimme mahdollisimman tehokkaa-
seen vedenkäyttöön. Vuonna 2016 raakavettä 
kului 2,5 litraa yhtä tuotettua juomalitraa kohti. 
Samaan tähtäämme vuonna 2017. 

Vesi

Vesi on globaalisti rajallinen luonnonvara, minkä vuoksi 
Carlsberg-konserni kartoitti yhteistyössä WWF:n kanssa 
niukkojen vesivarantojen äärellä sijaitsevat tuotantolaitoksensa. 
Tutkituista laitoksista 15 tunnistettiin sijaitsevan riskialueilla 
Intiassa, Kiinassa, Nepalissa ja Vietnamissa. Nämä laitokset 
ovat ensisijaisia vedenkäytön tehostamisen kohteita. 
Muualla, kuten Suomessa, pyrimme säilyttämään tehokkaan 
vedenkäytön tasomme.

Olemme joutuneet luopumaan aikaisemmasta 
kahden litran tavoitteestamme: tuottamam-
me litramäärä on vähentynyt, mikä samalla 
vähentää vesitehokkuuttamme. Tutkimme 
aktiivisesti uusia tapoja käyttää vettä tehok-
kaasti uudelleen, ja veden kierrätysprojektit 
ovat mukana myös Carlsberg-konsernin ja 
Coca-Colan ympäristöstrategioissa.

Toteutimme kertomusvuonna ulkopuolisen 
konsultin toimesta raakaveden hankintaan 
liittyvän riskiarvion (Source Vulnerability  
Assessment). Arvion mukaan panimon veden-
hankinta Päijänteestä on ympäristön kannalta 
kestävällä pohjalla.

Yhteistyötä kestävän ohranviljelyn ja 
Itämeren hyväksi
Olemme sitoutuneet viisivuotiseen yhteis-
työhön (2015-2019) BSAG Elävä Itämeri 
-säätiön kanssa. Lisäksi tuemme 
säätiön toimintaa vuosittain  
15 000 eurolla. Sitoumuk-
semme koskee vedenkäytön 
tehokkuuden kehittämistä, 
oluen valmistuksessa synty-
vän hiilidioksidin talteenottoa 
sekä Itämeri-näkökulman 
ottamista mukaan tila-audi-
tointeihin. Auditoinnit toteuttaa 
niin ikään Itämeri-sitoumuksen tehnyt 
mallastoimittajamme Viking Malt.

Viking Malt on sitoutunut kasvattamaan audi-
toimiensa ohran sopimusviljelijöiden määrää 
20 prosentilla vuoteen 2017 mennessä. Vuo-
den 2016 loppuun mennessä auditoituja tiloja 
oli 50, ja vuoden 2017 tavoite on 20 ohratilaa. 
Auditointiin kuuluu muun muassa maaperän 
tilan parantaminen paremmalla kastelunhal-
linnalla, vähentämällä hukkalannoittamista 
ja hyödyntämällä viljelykiertoa. Agrimarket, 
joka on Viking Maltin isoimpia ohran toimit-
tajia, on sitoutunut tehostamaan fosforin ja 
typen talteenottoa. Mukana yhteistyössä on 
myös Kesko.

Kansalainen Sinebrychoff 2016   Vesi

Vuonna 2016 teettämämme 
riskiarvion mukaan 
panimomme vedenhankinta 
Päijänteestä on ympäristön 
kannalta kestävällä pohjalla.
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Itämeri-ystävällinen Jouluolut

Vuoden 2016 Jouluoluen Harbinger-mallasohra kasvoi  
Juha-Pekka Honkasaaren tilalla Katinalan kylässä 
Hattulassa. Honkasaaren tilan ohra täytti auditoinneissa 
kaikki Sinebrychoffin yhdessä BSAG:n ja Viking Maltin 
kanssa asettamat ympäristö- ja laatuvaatimukset.

”RAVINNETASEET olivat hyviä ja tilan 
tulvaherkille lohkoille on perustettu suoja-
vyöhykkeet. Kasvukunnon parantuessa ja 
ylimääräisten ravinteiden käyttötarpeen pie-
nentyessä voittavat sekä viljelijä että Itämeri”, 
perustelee projekti koordinaattori Kaisa Riiko 
BSAG:sta Honkasaaren ohran valintaa.

Vuonna 2016 Jouluolutta pantiin Sinebry-
choffilla jo 30. kerran, ja yhdeksännen kerran 
oluen alkuperä pystyttiin jäljittämään nime-
tylle tilalle asti.

Arvostan sitä, että valmistamalla 
Jouluolutta Sinebrychoff tuo esiin  
oluen koko tuotantoketjun.
Juha-Pekka Honkasaari
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Vastuullinen juominen
 ja markkinointi

79 maata, Suomessa olut ja ruoka -aktivointeja 
alkoholittomalla Nikolai-oluella ja sosiaalisen median 
viestintää muun muassa Karhun Facebook-sivuilla.

Yli 10 vuotta 
yhteistyötä Aseman Lapset ry:n kanssa
Walkers-toiminta tavoittaa nuoria,
jotka eivät käytä muita nuorisopalveluja

Kuvitus: Walkers-logo (?).

Walkers-toiminta tavoittaa nuoria, jotka eivät käytä muita 
nuorisopalveluja.

vuotta yhteistyötä  
Aseman Lapset ry:n kanssa+10

Syyskuussa 

 2016 

toinen kansainvälinen  
Kohtuullisen oluen päivä

olutmestari Miika Korpela

9.
oluttarjoilua edistämässä

Viestimme kohtuukäytöstä 
kaukaloissa ja sen laidoilla

Otamme käyttöön varoitus-
ikonit pulloissa, tölkeissä ja 
moni pakkauksissa
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Tiedostamme riskit
Valmistamme alkoholijuomia ja tiedostamme, 
että niiden väärinkäyttö aiheuttaa terveysris-
kejä ja myötävaikuttaa sosiaalisten ongelmien 
pahenemiseen. Maailman terveysjärjestön 
(WHO, World Health Organization) mukaan 
alkoholin väärinkäytön johdosta kuoli vuonna 
2012 noin 3,3, miljoonaa ihmistä. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman vuoden 

Vastuullinen juominen

Vastuullisena alkoholijuomien valmistajana edistämme alkoholin 
kohtuukäyttöä ja tarjoamme laajan valikoiman alkoholittomia 
juomia. Markkinointiviesteissämme puhumme kohtuuden puolesta. 
Osallistumme yhteiskunnan kehittämiseen toimimalla vastuullisesti 
sekä tekemällä yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa nuorten 
osallisuuden edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

TULOKSET 2014–2016  
 2014 2015 2016 Tavoite 2017

Markkinointi 
Viranomaishuomautukset 0 0 0 0
Kuluttajapalautteet ja kysymykset, kpl 4326 3970 3791 < 3791
 
Paikallisyhteisöt 
Tuki Aseman Lapset ry:lle  
*Rahana, € 50 000 50 000 45 000 45 000
*Juomina, € 20 000 20 000 20 000 20 000

Harrastestipendit keravalaisille nuorille, € 35 000 35 000 34 000 35 000
Tuki Sinebrychoffin taidemuseolle, € 50 000 50 000 45 000 45 000
Sinebrychoff-stipendi kiekkonuorille, € 24 000 20 000 30 000 30 000

Liiketoiminnan eettisyys 
Koulutettujen henkilöiden määrä 68 155 113 596
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2016 Päihdetilastollisen vuosikirjan mukaan 
Suomessa kuoli alkoholiperäisiin syihin noin  
1 700 ihmistä vuonna 2015. Vaikka määrä 
väheni noin 10 prosentilla edellisvuodesta ja 
alkoholin kokonaiskulutus ja alkoholihaitat 
ovat muutenkin olleet laskussa vuodesta 
2008 lähtien, aiheuttavat alkoholinkulutuk-
sesta johtuvat haitat inhimillistä kärsimystä, 
kuormittavat kansanterveyttä ja rasittavat 
kansantaloutta.

Nuorten alkoholin käyttö vähentynyt
Tilastokeskuksen maaliskuussa 2017 julkaise-
man Talous- ja hyvinvointikatsauksen mukaan 
nuorten terveyskäyttäytyminen on kehittynyt 
myönteisesti. Alaikäisten raittius on yleistynyt 
ja alkoholin säännöllinen käyttö ja humalajuo-
minen ovat vähentyneet 2000-luvulla. Huma-
lajuominen on vähentynyt etenkin pojilla.

Samanlaisesta kehityksestä kertoo THL:n jul-
kaisema raportti Nuorten päihteiden käyttö
Suomessa 1995–2015, joka perustuu Eu-
rooppalainen koululaistutkimus nuorten 
päihteiden käytöstä -tutkimusten (European 
School Survey Project on Alcohol and Other 
Drugs, ESPAD) aineistoon. Tutkimus on 
tehty vuodesta 1995 alkaen neljän vuoden 
välein 23–36 Euroopan maassa ja sen kohde-
ryhmänä ovat tutkimusvuonna 16 vuotta 
täyttävät nuoret.

Aineiston perusteella raittiiden nuorten osuus on 
lisääntynyt vuodesta 1995, jolloin kymmenesosa 
ikäluokasta oli raittiita. Vuonna 2015 vastaava 
osuus oli 26 prosenttia. Nuorten humalajuominen 
on vähentynyt selkeästi vuosituhannen vaihteen 
jälkeen, ja humalajuomisen aloitusikä on siirtynyt 
aiempaa myöhäisemmäksi. Humalajuominen ei 
myöskään näyttäisi olevan mikään maineteko 
nuorten mielestä. Vuonna 2015 nimittäin pojista 
49 prosenttia ja tytöistä 61 prosenttia piti säännöl-
liseen humala juomiseen liittyviä riskejä suurina. 

Alaikäisten raittius on yleistynyt 
ja alkoholin säännöllinen 
käyttö ja humalajuominen ovat 
vähentyneet 2000-luvulla.
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Yhteistyössä Asemat Lapset ry:n kanssa
Tuemme nuorten harrastustoimintaa ja 
ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, jotta entistä 
useammalla nuorella olisi mahdollisuus mie-
lekkääseen toimintaan vapaa-ajalla.

Sinebrychoff on ollut Aseman Lapset ry:n yh-
teistyökumppani jo yli kymmenen vuoden ajan. 
Olemme tukeneet järjestön Walkers-toimintaa 
yhteensä 725 000 eurolla; vuonna 2016 tu-
kemme oli 45 000 euroa. Tuen turvin on muun 

muassa kehitetty mittava vapaaehtoisten 
koulutusohjelma, jossa on koulutettu noin 600 
aikuista vapaaehtoista. Haluamme tuellam-
me olla mahdollistamassa myös kohtaamisia 
Suomessa syntyneiden ja tänne muuttaneiden 
nuorten kesken ja tukea tässä työssä Walkersia 
ja sen vapaaehtoisia.

Walkers-toimintaa on kaikkiaan 11 paikka-
kunnalla. Lisäksi Walkers-bussi kiertää pää-
kaupunkiseudulla ja Walkers-auto muualla 

Walkers on edelleenkin noin 
vuosi eteenpäin ihan parasta, 
täällä on paljon frendejä, joiden 
kanssa viettää aikaa ja huiput 
työntekijät. Olen saanu täältä 
paljon apua ja lämpöä, kiitos 
siitä! <3:lla ”Rinja”
Ote Walkers-vuosikirjasta.

Vuoden 2016 toimintaa kuvaavia lukuja

Suomessa; vuonna 2016 Kuusamon Rukalla, 
Oulussa ja Jyväskylässä, jolloin tavoitettiin  
yhteensä lähes 6 900 nuorta.

Helsingissä sijaitseva Walkers-kahvila oli vuon-
na 2016 avoinna 329 päivänä. Nuoria kävijöitä 
kohdattiin yhteensä yli 35 300, keskimäärin siis 
108 nuorta jokainen aukiolokerta. Helsingissä 
toimi vuonna 2016 noin sata aktiivista vapaa-
ehtoista, ja uusia koulutettiin 18. Heistä entisiä 
Walkers-nuoria on yhdeksän.

Erityisen arvokkaaksi Walkers-toiminnan tekee 
se, että siinä tavoitetaan nuoria, jotka eivät 
käytä muita nuorisopalveluja tai ole muun 
avoimen nuorisotoiminnan piirissä. Vuonna 
2016 tällaisia nuoria oli noin neljännes kaikista 
Walkers-kävijöistä.

Tuemme Walkersia myös juomalahjoituksin 
eli lahjoitamme Walkers-kahviloihin joka vuosi 
valmistamiamme vesiä ja virvoitusjuomia.

20 vapaaehtoisten  
koulutusta 107  osallistujaa 67                    vapaaehtoista jäi  

mukaan toimintaan
kohtaamista 
nuorten kanssa84 500     
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Harrastestipendejä keravalaisille ja 
kiekkoileville nuorille 
Sinebrychoff on myöntänyt harrastestipendejä 
keravalaisille 7-17-vuotiaille nuorille jo vuodes-
ta 2010. Tavoitteena on tarjota mahdollisim-
man monelle nuorelle mahdollisuus toteuttaa 
ja kehittää itseään.

Vuonna 2016 myönsimme 120 stipendiä ja 
keskimääräinen tukisumma oli 280 euroa. 
Yhteensä stipendeinä jaettiin yli 34 000 euroa. 
Hakijoita oli kaiken kaikkiaan 163.

Sinebrychoff valitsi stipendinsaajat yhdessä 
Keravan kaupungin edustajien kanssa. Valin-
taperusteina olivat lapsen ja perheen elämän-
tilanne sekä taloudelliset resurssit. Stipendejä 
myönnettiin liikunta-, musiikki- ja kuvataide-
harrastuksiin.

Tuemme pääkaupunkiseudun kiekkoilevia 
lapsia ja nuoria Sinebrychoff-stipendillä yh-
teistyössä Helsingin IFK:n kanssa. Stipendejä 
myönnetään 7–17-vuotiaille nuorille, jotka 
kiekkoilevat IFK:ssa tai sen yhteistyöseurassa. 
Kertomusvuonna tukemme oli 30 000 euroa, ja 
stipendejä jaettiin 63 perheen nuorelle. 

Erilainen nuorisotalo
Olemme ylpeitä ja iloisia yhteistyöstämme Si-
nebrychoffin taidemuseon kanssa. Haluamme 
yhdessä laajentaa museon toimintatapoja ja 
tavoittaa uusia kohderyhmiä, erityisesti nuoria. 

Kertomusvuoden helmikuussa taidemuseolla 
treenattiin rummutustaitoja The 69 Eyesin 
rumpalin Jussi69:n kanssa. Nyt toista kertaa 
koululaisten hiihtolomaviikolla järjestetty Rum-
puklinikka saavutti valtavan suosion. Hakija-
joukosta valittiin arvalla 63 onnekasta lasta, 
jotka pääsivät päiväksi huippurumpalin oppiin.
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Jussi69:n Rumpuklinikka aukeni helmikuun 2016 talvilomaviikolla 
kaikkiaan neljä kertaa. Klinikka on tarkoitettu kaikille rummunsoiton alkeista 
kiinnostuneille 10–14-vuotiaille nuorille. Rummunsoiton ja yhdessäolon lisäksi 
klinikan tavoitteena on tuoda museon elämyksellisyys nuorten ulottuville.



CASE
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Nimikkomuseon ja -puiston puolesta

Helsingissä sijaitseva Sinebrychoffin taidemuseo on osa 
Suomen kansallisgalleriaa ja Suomen ainoa vanhaan 
eurooppalaiseen taiteeseen erikoistunut museo. Taidemuseo 
toimii alun perin Sinebrychoffien kodiksi ja panimon 
pääkonttoriksi rakennetussa talossa. 

teena oli lisätä museon tunnettuutta myös 
nuorten keskuudessa.

Vuonna 2015 museon yleisömäärä oli noin 
34 000, missä oli kasvua edelliseen vuoteen 
verrattuna yli 20 prosenttia. Vuonna 2016 
kävijöitä oli 55 500 eli kävijämäärä kasvoi 
lähes 40 prosenttia. Nuoria, alle 18-vuotiai-
ta kävijöitä oli vuonna 2015 hiukan yli 4 000, 
vuonna 2016 lähes 4 800.

Käynnistimme vuonna 2011 yhteistyössä 
Aalto-yliopiston kanssa Koffari Park Rangers 

MUSEON YTIMEN MUODOSTAA Paul ja 
Fanny Sinebrychoffin ainutlaatuinen kotimil-
jöö, joka on pysyvästi esillä museon toises-
sa kerroksessa. Pariskunnan huomattava 
taidelahjoitus Suomen valtiolle vuonna 1921 
muodostaa museon kokoelmien rungon.

Tuemme museon toimintaa vuosittaisella 
rahalahjoituksella. Vuonna 2016 tukemme oli 
45 000 euroa, ja se kohdennettiin ”Maksut-
ta Sinebrychoffin kotimuseoon” -kampanjan 
markkinointiviestintään. Kampanjan tavoit-

-toiminnan, jonka tavoitteena on tehdä Sine-
brychoffin puistosta entistä viihtyisämpi kau-
punkilaisten olohuone ja harrastustila. Pilotti-
vuoden jälkeen päätimme jatkaa Park Rangers 
-toimintaa ja olemme valinneet joka kesä kaksi 
puistovahtia: Park Rangers -työparin tehtävä-
nä on vaalia puiston siisteyttä ja organisoida 
puistossa erilaista toimintaa. Vuoden 2016 ke-
sällä puistossa järjestettiin muun muassa kaksi 
joogatapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 
noin 400 joogaajaa.

Kesällä 2016 Sinebrychoff Park 
Rangers järjestivät nimikko-
puistossamme puistojoogaa.
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Vastuullinen markkinointi

Panimoala ei puhu markkinoinnissaan lapsista, nuorista ja aikuisista 
vaan selkeästi alaikäisistä ja täysikäisistä. Alkoholimainoksissa ei 
käytetä alle 25-vuotiaita malleja. Sinebrychoff ei suuntaa virvoitus-
juomien markkinointia alle 12-vuotiaille, ja energiajuomien markkinointi-
toimenpiteet kohdistetaan 18–30-vuotiaille aktiivisille ihmisille.

Sallittua mainontaa
Panimo- ja virvoitusjuomaliitto perusti markki-
noinnin ennakkotarkastustoimikunnan vuonna 
2011. Toimikunta tarkastaa kaikki liiton jäsen-
yritysten alkoholijuomien televisiomainokset 
ennen niiden julkista esittämistä. Toimikunnan 

Muiden Carlsberg-konserniin kuuluvien yhtiöi-
den tavoin jokainen alkoholibrändimme ottaa 
viimeistään vuoden 2017 loppuun mennessä 
käyttöön jonkin kolmesta varoitusikonista sekä 
primääri- (pullo, tölkki) että sekundääripak-
kaukseen (monipakkausten kääreet). 

Ikonien viestit ovat:
1. ei alle 18-vuotiaille
2. ei raskaana olevalle
3. ei autoa ajavalle

Vuonna 2016 näimme ensimmäisen kerran älä 
aja -varoitusikonin Karhu Raaka -oluessa.

Tavoitteemme on, että kaikki päätuote-
brändimme ottavat vastuullisuuden yhdeksi 
markkinointiviestintäteemakseen vuoden 2017 
aikana. Tämä voi näkyä myös kannanottona 
ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin. 
Esimerkiksi Karhu sanoi Facebook-päivitykses-
sään Tahdon tasa-arvoisen avioliittolain tultua 
voimaan maaliskuun alussa 2017. 
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Kannustamme ihmisiä tavoittelemaan 
terveempää elämää. Tarjoamme 
laajan valikoiman erilaisiin 
elämäntapoihin sopivia juomia myös 
pienissä pakkauksissa ja kerromme 
juomien energiasisällön näkyvästi 
sekä pullojen etu- että takaetiketissä.

Juomabrändiemme vastuullisuusviestit 
Panimoliiton Kohtuullisesti.fi-logo on kaikissa 
alkoholijuomapakkauksissamme ja -mainoksis-
samme. Sinebrychoff on Panimo- ja virvoitus-
juomateollisuusliiton suosituksesta jo vuodesta 
2005 ilmoittanut alkoholijuomiensa ainesosat 
ja vuodesta 2008 ravintoarvot voimassa ole-
vien elintarvikesäännösten mukaisesti. 

Tarjoamme virvoitusjuomissa kuluttajille paljon 
sokerittomia tai vähäsokerisia juomia. Esimer-
kiksi 16 Sinebrychoffin valmistamasta 27:stä 
Coca-Colan-yhtiön juomasta on joko koko-
naan sokerittomia tai vähäsokerisia. Vuonna 
2016 Coca-Cola Zeron resepti muuttui. Zero 
maistuu nyt entistä enemmän alkuperäiseltä 
Coca-Colalta, mutta yhä ilman sokeria ja kalo-
reita. Uskomme uudistuksen rohkaisevan yhä 
useampaa ihmistä kokeilemaan sokeritonta 
versiota perinteisen Coca-Colan sijaan.  Lisäksi 
Sinebrychoff jatkoi työtä Suomen pienimpien 
virvoitusjuomapakkausten valikoiman kasvat-
tamiseksi. Lanseerasimme jo olemassa olevien 
250 ml:n tölkkien rinnalle myös Coca-Colan ja 
Coca-Cola Zero Sugarin uusissa 250 ml:n klas-
sikkopulloissa.
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Coca-Cola Finlandin viestintä- ja 
yhteiskuntavastuupäällikkö Théa Natri

antama lausunto on sitova, ja sen rikkomisesta 
seuraa sanktio. Vuonna 2016 Sinebrychoff jätti 
lautakunnan tarkastettavaksi 29 mainosta tai 
mainoskäsikirjoitusta. Emme saaneet mark-
kinoinnistamme tai mainoksistamme yhtään 
viranomaishuomautusta vuonna 2016.
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Kohtuullisen oluen päivä
Viime vuoden syyskuussa vietettiin toista kan-
sainvälistä Kohtuullisen oluen päivää (Global 
Beer Responsibility Day, GBRD) 79 maassa. 
Kampanjan alullepanijat Anheuser-Busch 

InBev, Carlsberg ja Heineken sekä paikalliset 
panimot ja olutseurat pyrkivät kampanjalla 
vähentämään alkoholin haitallista käyttöä. 
Suomessa viime vuoden kampanjan kärjeksi 
nostettiin alkoholiton olut. 
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Sinebrychoff järjesti olut ja ruoka -aktivointeja 
alkoholittomalla Nikolai-oluella hypermar-
keteissa Etelä-Suomessa sekä helsinkiläisis-
sä ruokaravintoloissa. Sinebrychoffin kaksi 
suurinta kotimaista olutbrändiä KOFF ja Karhu 

viestivät kohtuullisen oluen päivän teemaa 
omilla sosiaalisen median kanavillaan. Sine-
brychoffin valikoimissa on tällä hetkellä kolme 
erimakuista alkoholitonta Nikolai-olutta sekä 
kaksi alkoholitonta siideriä Golden Cap - ja 
Somersby-brändeiltä.

Saimme yhdeksännen Olutmestarin
Vuoden 2017 Suomen Olutmestari on Miika 
Korpela. Hän työskentelee Helsingin Kampin 
Teerenpeli-ravintolassa. Olutkisälleiksi valittiin 
Joni Ahola (Ravintola O´Hara’s, Tampere) ja 
Jussi Leveelahti (Ravintola Oficina, Helsinki). 
Suomen Olutmestari -kilpailu järjestettiin jo 
yhdeksännen kerran. Suomen suurimman 
oluttarjoilukilpailun finaalissa lokakuussa 2016 
kilpaili yhdeksän oluen tarjoilun, tyylin ja tietä-
myksen ammattilaista.

Voittaja pääsee viidennen kerran kilpailun 
historiassa luomaan oman, aivan uuden oluen 
yhdessä Sinebrychoffin panimomestarin Heikki 
Vuokon kanssa. Suomen Olutmestarin olut tu-
lee myyntiin nyt ensimmäistä kertaa pullossa 
syksyllä 2017. Aiemmat Suomen Olutmestari 
-oluet on nautittu kesähanoista, mutta nyt 
voittajan on mahdollista kehittää muitakin kuin 
kesäisiä makuja.

Suomen Olutmestari 2017 on Miika Korpela 
(kuvassa keskellä). Olutkisälleiksi valittiin 
Joni Ahola (oik.) ja Jussi Leveelahti (vas.).
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Kohtuullisuutta koulutuksen 
ja ruuan avulla
Ruokailussa yhdessäolo sekä ruuan ja valitun 
oluen maut korostuvat nautitun määrän sijaan.
Olemmekin jo monen vuoden ajan viestineet 
sidosryhmillemme oluen kohtuukäyttöä ruuan 
avulla.

Suurin vuotuinen olutkulttuuriponnistuksemme 
on asiakkaidemme sekä ravintola- ja ruoka- 
alaa opiskelevien koulutukset. Vuonna 2016 
koulutimme yhteensä 2 264 henkilöä 103 eri 
tilaisuudessa.

Facebook-sivumme Olut ja ruoka on suunnattu 
erityisesti kuluttajille. Median edustajia olem-
me kutsuneet kokkaustilaisuuksiin, joissa olem-
me ammattikokkien kanssa opettaneet oluen 
mahdollisuuksia ruuanlaitossa ja opastaneet 
ruokalajeihin sopiviin olutvalintoihin. Panimo-

vierailijoillemme tarjoamme makumatkan 
maailman ympäri: lautasella on useita pieniä 
ruoka-annoksia, joiden kanssa maistatetaan 
suositusoluita. 

Vuonna 2016 teimme yhteistyösopimuksen 
Suomi 100 -vuoteen liittyvästä Syödään yhdes-
sä -hankkeesta Elo-säätiön kanssa. Sitoumuk-
semme kattaa myös vuoden 2017. Lisäksi 
osallistuimme Suomen Bocus d’Or -kilpailuun 
osallistuvan Eero Vottosen kokkijoukkueen 
tukemiseen. Sponsoroinnissa tuotteistamme 
sai näkyvyyttä Karhu-olut. Teimme lisäksi Eero 
Vottosen kanssa oluen ja ruuan liitosta videoita 

sosiaaliseen mediaan. 

Sinebrychoffilaisista roolimalleja
Sitoutamme sinebrychoffilaisia kohtuukäyt-
töön ja viestimme sisäisesti vastuullisesta juo-
makulttuurista. Vuonna 2014 aloitettuja sisäisiä 
olutlähettiläskoulutuksia jatkettiin, ja kunnian-
himoinen, mutta haasteellinen tavoitteemme 
on saada koko henkilöstömme koulutetuksi 
vuoden 2017 aikana.

Eettiset sääntömme edellyttävät, että py-
rimme vähentämään oluen väärinkäytöstä 
yksilöille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja. 
Brändiemme lähettiläinä jokaisen meistä pitää 
edistää kohtuullista käyttöä kaikessa viestin-
nässä. Esimiesten odotetaan käyttäytyvän 
roolimalleina ja kohtuullisen käytön edistäjinä. 
Mittavissa esimiehille suunnatuissa our  
behaviours@Carlsberg-työpajoissa vuoden 
2016 lopulla käsiteltiin myös kohtuukäyttöä. 

Vedä lungisti by KOFF
Sinebrychoff sponsoroi viime vuonna kolmea 
jääkiekkojoukkuetta: Helsingin IFK:ta, Tampe-
reen Ilvestä sekä Porin Ässiä. Kaikissa jäähal-
leissa viestimme pelikentän laidoilla vastuul-
lista juomakulttuuria. Aikaisemmin käytössä 
ollut Korkkaa Kohtuudella muutettiin Vedä 
lungisti -kehotukseen. Se viestii jääkiekko-
asenteesta ja juomisesta KOFF- brändille 
sopivalla tavalla. 

Jalkapallossa meillä on Carlsberg-olueen 
liittyvä sponsorointisopimus HJK:n ja Seinä-
joen palloseuran kanssa. Sekä Helsingissä että 
Seinäjoella jalkapallokenttien laidoilla näkyy 
Carlsberg-oluen kansainvälinen kohtuuviesti 
Drink responsibly. 
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Teemme laadukasta työtä ja olemme ylpeitä 
tuotteistamme.

 

Työterveys ja -turvallisuus

10
Lähestymme tavoitetta hyvää vauhtia,  
sillä vuonna 2016 tapaturmia oli kymmenen,  
ja vuoden 2017 tavoite on 0–2. 

Kohti nollaa

My Voice 2016:
Hyppy hyvään oloon 
–kunto-ohjelma

vuodesta 2011

Työhyvinvoinnin johtaminen, kehittäminen ja 
varhaisen välittämisen edistäminen.

Pidä Huolta
-toimintamalli 

yhteensä noin 130 osallistujaa

Opas työhyvinvoinnin 

johtamiseen ja varhaiseen 

välittämiseen

PIDÄ HUOLTA
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Työterveys ja -turvallisuus
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Arvomme kannustavat vastuuseen  
ja aktiivisuuteen
Carlsberg-konserni ja Sinebrychoff kunnioit-
tavat kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia 
ja työelämän kansainvälisiä säännöksiä. 
Sinebrychoffin henkilöstöstrategian tavoittee-
na on varmistaa, että henkilöstöllä on riittävät 
resurssit ja motivaatio kulloistenkin liiketoimin-
tasuunnitelmien toteuttamiseksi. Henkilöstö-
strategian toteutumista mitataan vuosittain 
toteutettavilla laajoilla, koko henkilöstön 
kattavilla työilma piirimittauksilla.

TULOKSET 2014–2016
 2014 2015 2016 Tavoite 2017
Henkilöstö 
Kokonaismäärä ja sukupuolijakauma 818 758 709
- Miehiä 595 553 524
- Naisia 223 205 185

Työsuhteen laatu 
- Toistaiseksi 716 713 674
- Määräaikaisia 102 45 35

Koulutukseen käytetyt varat, € 536 900 485 300 279 936 371 664

Turvallisuus
Tapaturmat 35 17 10 0–2
Läheltä piti -tapaukset 366 501 550 Laatu-KPI*

*Pyrimme ylläpitämään saavutetun hyvän tason. Kiinnitämme  

huomiota siihen, miten läheltä piti -tapaukset hoidetaan.

Sinebrychoffilla uskomme, 
että hyvä työ luo hyvinvointia 
ja hyvinvoiva työntekijä tekee 
hyvää työtä. Olemme sitoutuneet 
tarjoamaan reilun, hyvän ja 
turvallisen työpaikan kaikille 
sinebrychoffilaisille.
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Työhyvinvointi on jatkuvaa yhteistyötä

Johto:
> Päättää 
linjauksista ja 
tavoitteista

> Näyttää 
esimerkkiä. 

Työterveyshuolto: 

> Tarjoaa työterveyteen  
ja työ   kykyyn liittyvää 
asian tuntemusta.  
> Tuottaa työterveys-
palveluja.

HR: 

> Kehittää työhyvin-
voinnin johtamiseen 
liittyviä käytäntöjä ja 
prosesseja. 

> Ylläpitää mittareita. 

> Valmentaa ja ohjaa.

Työsuojelu: 

> Tukee 
organisaatiota 
työsuojelullisissa 
asioissa. 

Henkilö itse: 

> Huolehtii omasta 
työturvallisuudestaan, 
työkyvystään ja 
työhyvinvoinnistaan.

> Toimii vastuullisena 
työyhteisön jäsenenä. Esimies: 

> Havainnoi 
työturvallisuutta, 
työkykyä ja 
hyvinvointia osana 
jokapäiväistä 
johtamista.

> Ennaltaehkäisee 
ongelmia ja puuttuu 
niihin.> Organisoi työ-

turvallisuuteen ja työ-
hyvinvointiin liittyvää 
yhteis toimintaa. 

Kokonaisvaltaisempaa työhyvinvoinnin 
johtamista
Laadimme ja julkaisimme viime vuonna uudis-
tetun Pidä Huolta -toimintamallin ja -oppaan 
työhyvinvoinnin johtamiseksi, kehittämiseksi ja 
varhaisen välittämisen edistämiseksi. 

Työhyvinvointi on yksilön elämänlaatua 
parantava sekä yrityksen kokonaisilmapiiriä, 
mainetta ja kilpailukykyä edistävä tekijä. Pidä 
huolta -mallissa lähdemme siitä, että hyvä työ 
luo hyvinvointia ja hyvinvoiva työntekijä tekee 
hyvää työtä. 

Keskeinen tavoitteemme on liittää työhyvin-
vointijohtaminen erottamattomaksi osaksi 
muuta johtamista ja tunnistaa mahdolliset 
työhyvinvointiriskit entistä varhaisemmas-
sa vaiheessa. Uudistettu malli on laadittu 
yhteistyössä henkilöstön ja työterveyshuollon 
kanssa.

Pidä Huolta -oppaaseen olemme kuvanneet 
kaikki ne osa-alueet, joilla on vaikutusta työhy-
vinvointiin: esimiestyö, sitoutuminen, motivaa-
tio, osaaminen, työyhteisö, terveys, työkyky, 
työympäristö ja -turvallisuus. Haluamme lisätä 
kaikkien sinebrychoffilaisten tietoisuutta työ-
hyvinvointiin vaikuttamisesta ja taata jokaiselle 
yhtenäiset työhyvinvoinnin johtamisen ja kehit-
tämisen käytännöt esimiehestä tai toiminnosta 
riippumatta. Työhyvinvoinnin vastuualueet. Työhyvinvoinnin johtamisen vastuut on määritelty kaikille toimijoille.
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Jotta Pidä Huolta -toimintamallit saadaan 
vietyä käytäntöön, Sinebrychoffin johto on 
määritellyt työhyvinvoinnin mittariston, jonka 
avulla työhyvinvoinnin johtamiseen liittyvää 
toimintaa ohjataan oikeaan suuntaan. 
 
Mittaristoa seurataan neljännesvuosittain ja 
siinä ovat mukana seuraavat mittarit:

• Sairauspoissaoloprosentti
• Tapaturmien määrä
• My Voice -toimenpiteiden toteutumisaste
• Pidä Huolta -keskustelujen määrä 
• Työterveysneuvottelujen määrä
• Kohdennettujen työpaikkaselvitysten määrä
• Riskiryhmään kuuluvien lukumäärä
• Jatkotoimenpiteiden piiriin kuuluvien 

riskiryhmäläisten osuus
• Jatkotoimenpiteiden tyypittely
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Pidä Huolta -keskustelu 
on työväline varhaisen 
välittämisen toteuttamisessa. 
Esimiehen ja alaisen välinen 
luottamuksellinen keskustelu 
dokumentoidaan ja lähetetään 
tiedoksi työterveyshuoltoon.

Tuemme Pidä Huolta -toimintatapojen käyt-
töönottoa yhtiön sisäisellä kampanjoinnilla, 
joka alkoi syyskuussa 2016 ja jatkuu alku-
kesään 2017.

Hyppy hyvään oloon -kunto-ohjelma jatkui
vuonna 2016 jo kuudennen kerran, ja mukana
oli aiempien vuosien tapaan parikymmentä
osallistujaa. HHO-ohjelmassa sinebrychoffilai-
sille tehdään kuntotesti ja -ohjelma vuodeksi.
Mukana on ammattimainen kunto-ohjaaja 
sekä muita henkisen ja fyysisen hyvinvoin-
nin asiantuntijoita opastamassa ohjelmaan 
valittuja.

Sinebrychoff huolehtii henkilöstöstään myös 
kattavilla työterveyspalveluilla ja sairausku-
luvakuutuksella sekä osastojen omilla ja koko 
yhtiön yhteisillä virkistystapahtumilla.

Pidä huolta

Hyvä työ luo hyvinvointia – hyvinvoiva  
työntekijä tekee hyvää työtä!
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My Voice 2016
Toteutamme Sinebrychoffilla säännöllisesti 
Carlsberg-konsernin globaalin My Voice -työ-
ilmapiirikyselyn. Kysely sisältää kysymyksiä 
kahdeksalta aihe-alueelta ja siihen vastataan 
anonyymisti. Kyselyn tulosten perusteella 
jokainen osasto ja tiimi käyvät läpi yhteisen 
keskustelun siitä, mitä osa-alueita he haluavat 
kehittää. Yhdessä sovittujen kehityskohtei-
den edistymistä seurataan tiimeissä ja yhtiön 
johtoryhmässä.

Vuoden 2016 kysely toteutettiin niin, että  
sekä Sinebrychoff että Sinebrychoff Supply  
Com pany saivat omat tuloksensa. Vastaus-
prosentti oli 83 %. Edellinen My Voice -kysely 
tehtiin syksyllä 2014, ja silloin vastausprosentti 
oli 77. Vuonna 2016 vastausaktiivisuus nousi 
etenkin työntekijöiden joukossa, sillä vastaa-
minen ei edellyttänyt enää henkilökohtaista 
sähköpostiosoitetta.

Koko talon tasolla tutkitut osa-alueet hei-
kentyivät jonkin verran. Vuoden 2016 kyselyn 
tulosten mukaan

• Olemme sitä mieltä, että työtoverimme 
tekevät laadukasta työtä joka päivä.

• Olemme yleisesti ottaen tyytyväisiä 
Sinebrychoffiin työpaikkana.

• Olemme ylpeitä saadessamme työskennellä 
Sinebrychoffilla.

• Tiedämme, mitä meiltä odotetaan 
työssämme.

• Olemme ylpeitä tuotteistamme.

Kehitettävää meillä on erityisesti  
seuraavilla osa-alueilla:

•  Sinebrychoffilaisten pitäminen ajan tasalla 
työhön ja työhyvinvointiin liittyvissä 
asioissa.

• Palautteen ja tunnustuksen antaminen.

• Uramahdollisuuksien tarjoaminen sisäisesti.

• Kyselyn ja kehityskohteiden seuranta.
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Kyselyssä toivottiin myös, että yhtiön joh-
toryhmän jäsenet olisivat aktiivisemmin 
tekemisissä sinebrychoffilaisten kanssa arjen 
työssä ja että he perustelisivat päätöksensä 
selkeämmin.

Yhtiön johtoryhmä työsti tulosten perusteella 
koko yhtiön kehityskohteet, ja ne esiteltiin 
kesäkuussa SFF Forumissa, jossa on jäseninä 
kaikkien henkilöstöryhmien edustajat. Koko 
yhtiön yhteiset kehityskohteet ovat

• Sama tilannekuva ja perusteet kaikille.

• Johdon näkyvyys ja vuorovaikutus 
henkilöstön kanssa.

• Arjen sujuvoittaminen toimintoja 
kehittämällä.

Kehityskohteiden etenemistä seurataan  
sovituissa SFF Forumeissa siihen saakka, 
kunnes seuraava My Voice -kysely toteutetaan.  
Osastojen ja tiimien kehityskohteet toimitettiin 
kunkin toiminnon johtajalle, ja niiden etenemis-
tä seurataan kuukausittain. 10
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Henkilöstö toivoi lisäksi, että epämuodollista 
yhdessäoloa yli toimintorajojen ja organi-
saatiohierarkioiden edistettäisiin ns. perjan-
taibissen muodossa. Konseptia kehitettiin 
vastuullisuus- ja kohtuukäyttönäkökulmasta, 
ja toukokuusta 2016 alkaen yhtiö on 
tarjonnut kerran kuukaudessa 
”perjantaibissen” tai muun miedon 
alko holijuoman yhtiön omassa 
Pubissa. Henkilökortti toimii juo-
malippuna. Alkoholittomia juomia 
tarjotaan rajoituksitta myös 
päiväjuomina kaikkina vuoden 
työpäivinä. 
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TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ!

Koskaan ei ole niin kiire,  
etteikö töitä voisi tehdä turvallisesti.

Bo Ranta
Tuotantojohtaja

Pasi Lehtinen
Toimitusketjujohtaja

Kohti nollaa
Turvallisuus on osa ammattitaitoamme ja 
noudatamme korkeita työterveys- ja työturval-
lisuusvaatimuksia kaikessa liiketoiminnassam-
me. Työskentelemme pitkäjänteisesti turvalli-
suuden kehittämiseksi sekä henkilöstöömme ja 
alihankkijoihimme kohdistuvien työterveys- ja 
työturvallisuusriskien estämiseksi, rajoittami-
seksi ja niiltä suojautumiseksi. Sinebrychoffilla 
jokainen tapaturma, myös läheltä piti -tapauk-
set, tutkitaan. Turvallisuushavaintojen korvaa-
vat toimenpiteet ovat kunkin osaston vastuulla.

Osallistumme Carlsbergin kansainväliseen 
Road to Zero Accident -ohjelmaan ja sitä tuke-
vaan kampanjointiin. Tavoitteemme on  
yksiselitteinen: nolla tapaturmaa vuoteen 
2020 mennessä. Tulevina vuosina konsernis-
sa toteutetaan useita turvallisuutta edistäviä 
ohjelmia. Vuoden 2016 teemoja olivat muun
muassa kemikaaliturvallisuus, työergonomia,

liikenneturvallisuus sekä varautuminen kor-
kealla työskentelyyn ja kompastumisen/kaa-
tumisen vaaroihin.

Sinebrychoff oli mukana myös Carlsberg-kon-
sernin Site Safety Coaching -ohjelmassa.
Mukaan valittiin ne tehtaat, joissa oli 2013 –
2015 tilastojen mukaan sattunut eniten pois-
saoloja aiheuttaneita työtapaturmia. Suuri osa 
ohjelman toimenpiteistä kohdentui johtami-
seen, henkilöstön tietoisuuden kasvattamiseen 
ja toimintamallien muuttamiseen.

Vuoden 2016 turvallisuustulokset osoittavat, 
että olemme edenneet nopeasti oikeaan 
suuntaan:
 2016 2015
Työtapaturmia 10 17
Tapaturmista aiheutuneita 
    poissaoloja 31 106
Turvallisuushavaintoja 550 501

Turvallisuusaiheiset roll-upit lanseerattiin 
alkuvuodesta 2017.

Tavoitteemme on 
yksiselitteinen: nolla 
tapaturmaa vuoteen 
2020 mennessä.
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Edistämme yhdenvertaisuutta
Yhdenvertaisuuslainsäädäntö uudistui Suo-
messa vuonna 2015. Tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuussuunnitelma on osa Sinebrychoffin 
työsuojelun toimintaohjelmaa ja olemme 
päivittäneet ohjelman sisällön uuden lain 
vaatimukset huomioiden. Suunnitelmassa 
korostetaan, että Sinebrychoffilla syrjintä on 
kiellettyä ja yhtiömme on yhdenvertainen ja 
tasa-arvoinen työpaikka.

Olemme valinneet yhdenvertaisuuden kehi-
tyskohteiksi vuosille 2017 ja 2018 seuraavat 
osa-alueet:
- Perehdytys työtehtäviin
- Työtehtävien jako
- Koulutukset
- Työilmapiirin kehittäminen

Henkilöstöosasto yhdessä henkilöstön edus-
tajien kanssa seuraa toimenpiteitä ja niiden 
vaikutusta.

Syksyllä 2016 käynnistimme yhteistoimintaneu-
vottelut Tuotannossa ja Toimitusketjussa vä-
hentyneiden tuotantovolyymien vuoksi. Litrojen 
pudotus juontaa syksyyn 2015 asti, jolloin jät-
täydyimme pois joistakin päivittäistavarakaupan 
monipakkauskampanjoista meille epäedullisen 
hintatason vuoksi. Neuvottelujen pohjalta tehty-
jen päätösten mukaan tarvittavien vähennysten 
yhteisvaikutus on 22 vakanssia sekä lisäksi mah-
dolliset lomautukset 70 Tuotannon työntekijän 
kohdalla. Osa vähennyksistä on irtisanomisia. 
Olemme tarjonneet irtisanotuille aikaisemmista 
kokemuksistamme rohkaistuneina tukitoimia, 
joiden tavoitteena on mahdollisimman nopea 
uudelleentyöllistyminen. Tukitoimet sisältävät 
muun muassa rahallisen opiskelutuen ja ulko-
puolisen konsultin järjestämän 18 kuukauden 
uudelleensijoituspalvelun. 

Monipuolista koulutusta arvoista 
turvallisuusteemoihin
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmam-
me mukaisesti seuraamme henkilöstömme 
tasavertaista kehittymistä ja rohkaisemme 
sinebrychoffilaisia kouluttautumaan monipuo-
lisiin ja entistä vaativampiin tehtäviin.

Vuonna 2016 osaamisen kehittämisen paino-
pisteitä olivat vuorovaikutustaidot ja esimies-
työ. Vuorovaikutusta edistettiin Kruunupelillä, 
jota pelasi yhteensä 400 sinebrychoffilaista. 
Lisäksi 113 esimiestä koulutettiin our  

behaviours@Carlsberg -koulutuksissa, joissa 
perehdyttiin 3A-toimintatapoihin.

Monipuolisesta koulutustarjonnastamme 
eniten osallistujia keräsivät edellämainittu 
Carlsberg-konsernin arvoja ja toimintakulttuu-
ria käsittelevä our behaviours@Carlsberg (113 
osallistujaa) ja työhyvinvointiin ja sen edistä-
miseen perehdyttävä Pidä Huolta -koulutus 
(75 osallistujaa). Suosittuja olivat myös työ- ja 

elintarviketurvallisuutta käsittelevät koulutuk-
set sekä kielikurssit.

Vuonna 2016 Sinebrychoff Supply Companyssä 
otettiin käyttöön uusi koulutuskalenteri, jossa 
on mukana ympäristökoulutuksia henkilöstöl-
lemme. Näihin koulutuksiin osallistui noin 140 
sinebrychoffilaista ja niissä käytiin läpi muun 
muassa kemikaaleihin ja jätteiden lajitteluun 
liittyviä asioita.
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Huipputiimi-pelillä opettelimme yhdessä tekemisen taitoja ja kestävää kehitystä.



39

Lupa toimia
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Carlsberg-konsernin ja Sinebrychoffin perusta-
jien antaman esimerkin mukaisesti toimimme 
kansainvälisen toimintaympäristömme ja lähi-
yhteisöjemme hyväksi ja pyrimme olemaan 
aktiivinen ja vastuullinen yhteiskunnallinen 
toimija.

Kansainvälisyys on osa identiteettiämme.  
Ammennamme siitä asennetta ja uuden 
pelkäämätöntä kohtaamista. Osana Carls-
berg-konsernia kehitämme oluenvalmistuk-
sesta entistä kestävämpää ja etsimme tutki-
muksen avulla ratkaisuja globaaleihin vesi- ja 
ilmastohaasteisiin. Näin toimien pyrimme 
lunastamaan oikeutemme valmistaa tuottei-
tamme vaativille asiakkaille ja kuluttajille eri 
puolilla maailmaa.

Varmistamme yhteiskunnallisen 
toimilupamme noudattamalla 
keskeisiä yritystoimintaa koskevia 
kansainvälisiä sopimuksia ja 
suosituksia. Meitä ohjaavat 
toimialaamme koskevat ohjeet 
sekä sidosryhmiemme odotukset 
ja näkemykset. 
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Sinebrychoff Supply Company Oy

Sinebrychoffinaukio 1
04250 Kerava

Puh. +358 9 294 991
Fax +358 9 2949 9464


