
Kansalainen Sinebrychoff 2014





3Sinebrychoff

Sisällys
Toimitusjohtajan katsaus 4

Sinebrychoffin yritysvastuun periaatteet  5

Päämäärät ja tavoitteet 6

1  Liiketoiminnan eettisyys 10

2  Vastuu henkilöstöstä 12

3  Työturvallisuus 16

4  Kohtuukäyttö ja markkinointi 18

5  Vastuu ympäristöstä 22

6  Lahjoitukset ja paikallistoiminta 26

Tulokset 29



4 Sinebrychoff

[ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ]

VUOSI 2014 OLI PANIMOALALLA monella tavalla haasteellinen. Suomen 
taloustilanne oli heikko ja tämä näkyi kuluttajien ostovoimassa. Kuluttajien 
jalat veivät yhä harvemmin ravintoloihin, kahviloihin ja huoltamoille. Ruo-
kakaupoissa asiointi pysyi muuten ennallaan, mutta kuluttajien käsi kävi 
entistä useammin tarjoustuotteisiin tai kaupan omiin tuotemerkkeihin. 
Lisäksi viime vuoden alun veronkorotukset kaikissa tuoteryhmissä sekä 
erittäin kova hintakilpailu varjostivat panimoalaa. Kokonaismarkkinat 

laskivatkin viime vuonna jo neljättä vuotta peräkkäin, ja tämä näkyi 
myös meillä Sinebrychoffilla. Onnistuimme kuitenkin säilyttä-
mään asemamme Suomen johtavana panimona päätuoteryh-
missä eli oluessa, virvoitusjuomissa, siidereissä sekä energiajuo-
missa. Lonkeroissa ja vesissä olimme vahva kakkonen.  

Viime vuotta leimasi vilkas julkinen keskustelu mietojen 
alkoholijuomien uusista mainonnan rajoituksista, jotka tuli-
vat voimaan tämän vuoden alusta. KOFF-tölkki Lahdentien 
varrella vaihdettiin Battery-kuosiin ja jakeluautojen kyljet 
on puhdistettu vanhoista olutmainoksista. Pidämme uusia 
rajoituksia ylisääntelynä emmekä usko niiden vaikuttavan 
nuorisomme alkoholikäyttäytymiseen. Tutkimusten ja 
nuorten parissa toimivien ammattilaisten mukaan suoma-

laiset nuoret ovat edeltäviä sukupolvia fiksumpia ja raittiim-
pia. Vanhempien ja nuorta lähellä olevien aikuisten on syytä 

muistaa olevansa roolimalleja lapsille ja pitää alkoholin osalta 
kiinni 18 vuoden ikärajasta. 

Pidän tärkeänä, että heikkoinakin taloudellisina aikoina nuorilla 
on mielekästä tekemistä ja että nuori oman harrastuksensa parissa 
saisi onnistumisen tunteita ja ystäviä.  Näistä lähtökohdista olemme 
tukeneet Aseman Lasten Walkers-toimintaa jo kymmenen vuotta 

sekä myöntäneet vuodesta 2010 harrastusstipendejä keravalaisille 
lapsille ja nuorille. 

Yhteiskuntavastuu on osa tavoitteellista liiketoimintaamme.  
Vuoden 2014 saavutuksista haluan erityisesti mainita seuraavat:

•  Investoimme Eco2Brew-tekniikkaan, jonka avulla  
otamme talteen oluen valmistuksessa syntyvän hiilidioksidin. 
Puhdistettuna siitä saadaan hiilihappoa virvoitusjuomiin  
ja kivennäisvesiin. 

•  Vähensimme vedenkäyttöä jälleen yhdellä desilitralla /  
valmis juomalitra. Olemme Suomen vesipihein panimo.  

•  Teimme viiden vuoden sitoumuksen  
Puhdas Itämeri -säätiön kanssa. 

•  Käynnistimme työturvallisuuden osalta  
kunnianhimoisen Road to Zero Accident -ohjelman. 

Vuosi 2015 alkoi ilman veronkorotuksia ja toivottavasti myös jatkuu sel-
laisena. Oluen osalta valmistevero on Suomessa jo viisinkertainen Viroon 
verrattuna, ja kasvava matkustajatuonti osoittaa tilanteen olevan kestä-
mätön. Veroeroa tulisi pikimmiten kaventaa suomalaisen työllisyyden ja 
valtion verotulojen turvaamisen nimissä. Nyt alan työllistävä vaikutus 
on laskusuuntainen, ja Viro ”kiittää” verotuloista. Kohtuus ja kultainen 
keskitie toimivat monella elämänalueella. Uskon siihen myös alkoholin 
kohdalla, olipa kyseessä sitten juomatavat tai sääntelyn määrä. 

Ulkoisten haasteiden lisäksi meitä työllisti viime vuonna koko organi-
saation läpäisevän toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Projektin 
onnistuneesta toteutuksesta ja kaikesta hyvästä työstä kiitän lämpimästi 
henkilöstöämme. Asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja sidos-
ryhmillemme kiitokset antoisasta yhteistyöstä.

Pekka Tiainen
toimitusjohtaja  

Kohtuus kunniaan, myös sääntelyssä
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1      Liiketoiminnan eettisyys
Toimimme rehellisesti ja läpinäkyvästi. Noudatamme oikeu-

denmukaisia toimintakäytäntöjä ja pyrimme olemaan vastuulli-

nen liikekumppani ja työnantaja.

2 Vastuu henkilöstöstä
Pyrimme luomaan työpaikan, jossa Sinebrychoffin henki-

löstö voi kehittyä avoimessa ja inspiroivassa työympäristössä. 

Olemme sitoutuneet tarjoamaan reilun, hyvän ja turvallisen 

työpaikan kaikille sinebrychoffilaisille.

3 Työturvallisuus
Noudatamme korkeita työterveys- ja työturvallisuus-

vaatimuksia kaikessa liiketoiminnassamme. Ryhdymme riittä-

viin käytännön toimiin henkilöstöömme ja alihankkijoihimme 

kohdistuvien työterveys- ja työturvallisuusriskien estämiseksi, 

rajoittamiseksi ja niiltä suojautumiseksi.

4 Kohtuukäyttö ja markkinointi
Kannustamme nauttimaan tuotteitamme vastuullisesti ja 

kohtuutta noudattaen. Markkinointiviestintämme on aina lain-, 

 totuuden- ja hyvän maun mukaista, ja siinä on otettu huomioon 

sosiaalisen vastuun ja rehellisen kilpailun periaatteet.

Sinebrychoffin  
yritysvastuun periaatteet

5 Vastuu ympäristöstä
Suurin osa käyttämistämme raaka-aineista saadaan suo-

raan luonnosta. Pyrimme jatkuvasti optimoimaan luonnonvaro-

jen käyttöä. Tarkastelemme tuotteitamme ja toimiamme niiden 

elinkaaren näkökulmasta sekä kehitämme ja käytämme ympä-

ristöä entistä vähemmän kuormittavia tuotteita, materiaaleja ja 

tekniikoita kestävää kehitystä edistävällä tavalla.

6 Lahjoitukset ja paikallistoiminta
Yhtiömme toiminnalla on merkittäviä taloudellisia ja 

yhteiskunnallisia vaikutuksia. Pyrimme siihen, että vaikutukset 

ovat mahdollisimman myönteisiä. Voidaksemme toimia alkoho-

liliiketoiminnassa meidän on oltava vastuullinen yhteisön jäsen 

ja ansaittava olemassaolomme oikeutus joka päivä. Pyrimme 

olemaan aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja toimialaamme 

liittyvissä kysymyksissä ja tavoittelemme säännöllistä vuoro-

puhelua sidosryhmien kanssa.

Tutustu Carlsberg-konsernin yritysvastuun periaatteisiin 

verkossa:  www.carlsberggroup.com.
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Päämäärät ja tavoitteet

Vastuullisuuden johtaminen
Ylin vastuu Sinebrychoffin vastuullisuuden johtamisesta 

on yhtiön toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä. Jokaisessa 

Carlsbergin tytäryhtiössä on yritysvastuuvaltuutettu, CSR 

Champion. Sinebrychoffilla tämä tehtävä on viestintä- ja 

lakiasiainjohtajalla, joka on yhtiön johtoryhmän jäsen. Hän 

koordinoi vastuullisuustoimenpiteitä, kehittää vastuullisuut-

ta yhteistyössä toimintojen kanssa ja raportoi tuloksista  

Carlsberg-konsernille.

Sinebrychoffin laatu- ja ympäristötyötä koordinoi eri 

toimintojen edustajista koottu laatu- ja yhteiskuntavastuun 

neuvosto (LYN), joka kokoontuu vuosittain kaksi –neljä kertaa.

Päämäärät ja tavoitteet
Sinebrychoffin johtoryhmä on hyväksynyt yhtiön yritysvas-

tuun päämäärät vuosille 2014–2016. Niistä johdetut vuoden 

2015 tavoitteet hyväksyttiin laatu- ja yhteiskuntavastuun neu-

vostossa joulukuussa 2014.
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Nautiskelua hyvässä 
seurassa, kohtuullisesti.
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Tavoitteet 2015Päämäärä 2014–2016

Liiketoiminnan 
eettisyys

Toimimme rehellisesti ja 
avoimesti ja varmistamme,  
että liiketoimintamme kestää 
eettisen tarkastelun

Avainhenkilöiden koulutus joka toinen vuosi
Uusien työntekijöiden kouluttaminen osana  
Tervetuloa taloon -perehdytystä
Third Party Screening Process eli sopimuskumppanien  
tietojen tarkastamisen jalkauttaminen kaikkiin toimintoihin

Vastuu  
henkilöstöstä

Henkilöstön osaamisen  
kehittäminen

HR Business Partner -mallin käyttöönotto
Henkilöstön kouluttautuminen koulutussuunnitelman ja  
henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien pohjalta
Johtoryhmälle raportoivien päälliköiden johtajuus - 
kompetenssien ja muiden strategisten kompetenssien arviointi

Työhyvinvoinnin  
edistäminen

HR Business Partner -mallin 
käyttöönotto
Yhtiö- ja osastokohtaiset  
MyVoice-kehityskohteet päätetty,  
kohteiden säännöllinen seuranta
Osallistavan ja osallistuvan  
kulttuurin vahvistaminen,  
simulaatiopelin rakentaminen ja 
peluuttaminen
Kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin 
kehittämisohjelmat, kuten Hyppy 
hyvää oloon -ohjelma

Yhteisöllisen kerho- ja 
harrastustoiminnan tukeminen
Työurien pidentämiseen  
tähtäävät kohdennetut  
toimenpiteet yhteistyössä 
työeläkeyhtiön kanssa 
Tuotannossa täyttöosaston 
terveydenhuoltoon  
liittyvä työpaikkaselvitys,  
tavoitteena turvallinen ja  
terveellinen työympäristö

Työturvallisuus Tapaturmien määrän  
puolittaminen verrattuna  
vuoteen 2014

Laadukas riskien arviointi ja 
tunnistettujen riskien  
toteutumisen estäminen
Konsernin ohjaama  
Road to Zero Accident -projekti
Esimiesten kouluttaminen 
työturvallisuuden rooleihin ja 
vastuisiin

Työturvallisuusmerkintä-projektin 
pilottihanke Keravan tehtaalla

Keskitetty henkilösuojauksen 
hankintaprosessi

Kohtuukäyttö  
ja markkinointi

(JATKUU SEURAAVALLE SIVULLE)

Markkinoinnin vastuullisuuden 
kehittäminen

Yhtiön markkinoinnin 
sekä tärkeimpien 
yhteistyökumppanien 
kouluttaminen, markkinointi-
viestinnän ohjeistuksen sekä 
uuden lainsäädännön mukaan 
ottaminen perehdytysohjelmaan 
Mainonnan uusien säädösten 
mukaan toimiminen
Sitoutuminen energiajuomien 
markkinointiviestinnän  
suunnitteluun ja toteutukseen  
vain yli 15-vuotiaille

Kohtuullisesti.fi-logon liittäminen 
pakkauksiin ja mainoksiin

Alkoholituotteiden TV-mainosten 
ennakkotarkastus

Yhteydenpito Valviran kanssa uusien, 
vuonna 2015 voimaan astuneiden 
säännösten tulkinnasta

Vastuullisuusteeman liittäminen 
Carlsbergin jalkapallonäkyvyyteen 
HJK:n Sonera Stadiumilla ja Korkkaa 
kohtuudella -viesti KOFF-brändin 
jääkiekkonäkyvyydessä

8 Sinebrychoff
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Kohtuukäyttö  
ja markkinointi

(JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA) 

Alkoholin kohtuukäytön  
edistäminen

Olut ja ruoka -aktivoinnit ja sisäinen  
Olutlähettiläs-koulutus

Olutmestari-konseptin kehittäminen

Osallistuminen Love Beer -kampanjaan Panimo- ja  
virvoitus juomateollisuuden linjausten mukaisesti

Vastuu  
ympäristöstä

Energiankulutuksen  
vähentäminen

Energiatehokkuuden parantamiseen  
tähtäävien toimintamallien kehittäminen

Teollisuuden energia-analyysin teettäminen

Energianhallintajärjestelmä ISO50001 -sertifiointi  - 
projektin loppuunsaattaminen

Vedenkulutuksen  
vähentäminen

Vedenkulutuksen vähentämiseen tähtäävien  
toimintamallien kehittäminen 

Teollisuuden energia-analyysin teettäminen

Hiilidioksidipäästöjen  
vähentäminen

CO2-talteenottolaitoksen täysi hyödyntäminen

Kuormansuunnittelun optimointi 

Tölkkitoimitusten kuljetusmatkojen lyhentäminen

Pakkausmateriaalien  
kulutuksen vähentäminen

Simplification-projektin jatkaminen

Lahjoitukset ja  
paikallistoiminta

Alaikäisten alkoholin  
käytön ja nuorten  
syrjäytymisen ehkäiseminen

Harrastestipendit keravalaisille nuorille

Aseman Lapset ry:n ennaltaehkäisevän  
nuorisotyön tukeminen

Sinebrychoffin HIFK-junioristipendi

Ympäristöyhteistyö Baltic Sea Action Group -sitoumus

Sinebrychoffin paikallisen  
läsnäolon vahvistaminen

Sinebrychoffin puiston Park Rangersit  
luomassa turvallista ja aktiivista puistoa

Sinebrychoffin perinnön vaaliminen Yhteistyö Sinebrychoffin taidemuseon kanssa

Yhteisöllisyyden ja  
vuoro vaikutuksen vahvistaminen

Vapaaehtoisohjelman rakentaminen

Tavoitteet 2015Päämäärä 2014–2016

9Sinebrychoff
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Ohjeistusta eettisiin ongelmatilanteisiin
Carlsberg-konsernin eettiset periaatteet ja ohjeet 

hyväksyttiin vuonna 2010 ja otettiin käyttöön myös  

Sinebrychoffilla. Periaatteiden ja ohjeiden tarkoituk-

sena on opastaa konsernin henkilöstöä oikeisiin käy-

täntöihin heidän kohdatessaan liiketoimintaan liittyviä 

eettisiä ongelmatilanteita.

Eettiset periaatteet kattavat kahdeksan aihealuetta:

1 Lahjonta
2 Voitelurahat
3 Lahjat, ateriat ja vieraanvaraisuus
4 Lahjoitukset
5 Eturistiriidat
6 Luottamukselliset tiedot
7 Kilpailulaki
8 Petos

Eettiset ohjeet ovat olennainen osa periaatteita ja täy-

dentävät niitä. Ohjeet sisältävät käytännön esimerkkejä 

pulmatilanteista, joihin henkilöstö voi joutua toimies-

saan esimerkiksi viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. 

Mitkään ohjeet eivät kuitenkaan voi käsitellä kaikkia 

mahdollisia tilanteita, joten hyvä arvostelukyky ja terve 

järki kuuluvat jokaisen ”eettiseen työkalupakkiin”.

Periaatteet ja ohjeet liitetään jokaisen sinebrychof-

filaisen työsopimukseen, ja niiden koulutus sisältyy 

uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaan. Yhtiön 

avainhenkilöt koulutetaan vuosittain. Heihin kuuluu 

esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin päällikkötason 

henkilöstöä. Vuonna 2014 koulutettiin 68 henkilöä vii-

dessä eri tilaisuudessa. 

Vastuullisuus toimitusketjussa
Merkittävä osa Carlsbergin ja sen tytäryhtiöiden 

sosiaa lisesta ja ekologisesta jalanjäljestä muodostuu 

toimitusketjussa, kun Carlsberg-konserni hankkii tuot-

teiden raaka-aineita ja muita tuotannon resursseja. Ta-

voitteenamme on, että kaikki toimittajamme noudat-

tavat samoja periaatteita ja standardeja kuin me itse.

Carlsbergin tavarantoimittajille ja alihankkijoille 

tarkoitettu menettelyohje (Supplier and Licensee Code 

of Conduct) perustuu konsernin työelämä- ja ihmis-

oikeuksien sekä työterveyden ja -turvallisuuden po-

litiikkoihin, ympäristöpolitiikkaan sekä liiketoiminnan 

eettisiin periaatteisiin ja ohjeisiin. Ohje on osa kaikkia 

tavarantoimittajien ja alihankkijoiden kanssa tehtäviä 

kansainvälisiä sopimuksia.

Keskitetty hankinta varmistaa  
yhteneväiset käytännöt
Suurin osa Carlsberg-konsernin hankinnoista tapahtuu 

keskitetysti Carlsberg Supply Companyn kautta. Vaikka 

hankintoja ohjataan keskitetysti Sveitsistä, leijonanosa 

Sinebrychoffin oluiden raaka-aineista ja pakkauksista 

tulee Suomesta läheltä panimoa. Vesi on Päijänne-tun-

nelista, ohra kotimaisilta maanviljelijöiltä. Suurin osa 

tölkeistä valmistetaan Rexamin tehtaalla Mäntsälässä 

noin 30 kilometrin päässä panimolta.

Carlsberg-konserni auditoi tavarantoimittajat ja 

alihankkijat säännöllisesti ja puuttuu kaikkiin havaitse-

miinsa epäkohtiin. Carlsberg tekee auditointiyhteistyötä 

muiden johtavien kulutustavarakonsernien ja alan yh-

teistyöorganisaatioiden kanssa.

Nimetön ilmoituskanava
Eettisen ohjeiston noudattamisen valvontaa tukee 

Whistleblower-ilmoitusjärjestelmä. Kaikki työntekijät 

voivat käyttää anonyymia ja luotettavaa ilmoituska-

navaa raportoidakseen tietoonsa tulleesta tai epäi-

lyttävästä toiminnasta, jonka uskovat olevan eettisen 

ohjeiston vastaista. 

Päivitetty kulupolitiikka
Vuonna 2014 Carlsberg-konsernissa päivitettiin yhtiöiden 

kulupolitiikka yhtenäiseksi ja täsmennettiin sääntöjä 

muun muassa edustuksen tai liiketoiminnan yhteydessä 

annettavista liikelahjoista. Liikelahjat tai yhdestä henki-

löstä aiheutuvat edustuskulut (pois lukien juomatarjoilu) 

eivät saa ylittää sataa euroa. Poikkeuksen muodostavat 

konsernin sponsoroimat konsertit, urheilutapahtumat tai 

muut tilaisuudet; niissä summa voi ylittyä.

Liiketoiminnan eettisyys1
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[ LIIKETOIMINNAN EETTISYYS ] Toimimme 
rehellisesti ja läpinäkyvästi. Noudatamme 
oikeudenmukaisia toimintakäytäntöjä ja pyrimme 
olemaan vastuullinen liikekumppani ja työnantaja.

  1   2   3   4   5   6

11Sinebrychoff
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[ VASTUU HENKILÖSTÖSTÄ ]  Pyrimme luomaan 
työpaikan, jossa Sinebrychoffin henkilöstö voi kehittyä 
avoimessa ja inspiroivassa työympäristössä. Olemme 
sitoutuneet tarjoamaan reilun, hyvän ja turvallisen  
työpaikan kaikille sinebrychoffilaisille.

12 Sinebrychoff
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Vastuu henkilöstöstä

Henkilöstön kehittäminen
Henkilöstömme tietojen, taitojen ja valmiuksien yllä-

pitäminen ja jatkuva kehittäminen on yrityksemme toi-

minnan ja kilpailukyvyn ydintä. Näkökulma on tämän 

päivän työelämävaatimusten lisäksi vahvasti tulevai-

suudessa: yhtiön päämääränä on hyödyntää henkilös-

tön taitoja ja kykyjä parhaalla mahdollisella tavalla, 

mutta myös rohkaista kaikkia itsensä kehittämiseen ja 

osallistumaan oman työnsä suunnitteluun. Luomme 

myös jokaiselle edellytyksiä pitää huolta omasta hy-

vinvoinnistaan.

Osaamisen kehittämisellä kasvatamme sinebrychof-

filaisten ammattitaitoa ja lisäämme henkilökohtaisia 

urakehitysmahdollisuuksia. Uskomme, että ihmiset yl-

tävät parhaisiin suorituksiin, kun heitä kohdellaan yksi-

löinä, jotka kykenevät itse ohjaamaan ja kehittämään 

itseään. On tärkeää, että tavoitteiden saavuttamiseen 

voidaan keskittyä avoimessa, riskinottokykyisessä ym-

päristössä epäonnistumisia pelkäämättä.

Oikeus hyvään johtamiseen
Hyvä johtaminen on osa hyvää henkilöstö- ja yritys-

kulttuuria. Carlsberg-konsernissa on määritelty kansain-

väliset johtajuuskompetenssit, jotka on otettu käyttöön 

myös Sinebrychoffilla. Kompetenssien määrittelytyöhön 

on osallistunut ylintä johtoa kaikilta konsernin alueilta.

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN SINEBRYCHOFFILLA

• on johdonmukaista ja tukee yrityksen tavoitteita ja prioriteetteja

• kuuluu jokaisen esimiehen avaintehtäviin ja kunkin toiminnon vetäjän päävastuualueisiin

• suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen välittömiä ja tulevia tarpeita varten

• on riittävän joustavaa, jotta sitä voidaan räätälöidä eri toimintojen tarpeiden mukaan samalla yhtiön 
pitkän aikavälin strategiaa tukien

• tarjoaa jokaiselle työntekijälle oikeuden keskustella tavoitteistaan esimiehensä kanssa ja saada palautetta 
suorituksestaan vähintään kerran vuodessa käytävässä kehityskeskustelussa

Kehittämistyötä arvioidaan säännöllisin väliajoin ja tarkistetaan, että se lisää yrityksen tuottavuutta ja vastaa 
henkilöstön kehittämistarpeita mahdollisimman hyvin. Uudet työntekijät perehdytetään tehtäviinsä ja yhtiön 
yritys- ja toimintakulttuuriin.

2
Kompetenssit ovat tietoja, taitoja, kykyjä ja asennet-

ta, joita vaaditaan kaikilta esimiehiltä ja päälliköiltä. Ne 

luovat yhteisen linjauksen toivotusta käyttäytymisestä. 

Vuonna 2014 teimme ensimmäiset kompetenssi-

arvioinnit Sinebrychoffin johtoryhmän jäsenille ja heille 

raportoiville päälliköille. Kompetenssiarviot laajenne-

taan vuoden 2015 aikana koskemaan myös esimiehiä. 

Arvioinnin avulla mittaamme johtajuuskompetenssien 

nykytason ja luomme jokaiselle esimiehelle ja päälli-

kölle henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman. Henki-

löstön kehittämistiimi tukee kehittymissuunnitelmien ja 

tukitoimien määrittelyssä ja toteutuksessa.

Johtajuuskompetenssit ovat:

1 Tuloshakuisuus
2 Asiakas- ja kuluttajafokus
3 Liiketoiminnan ymmärtäminen
4 Intohimo ja suoraselkäisyys
5 Analyyttinen ja strateginen ajattelu
6 Tiimien välinen vuorovaikutus ja  
 vaikuttava viestintä
7 Ihmisten kehittäminen ja  
 valtuuttaminen
8 Muutoksen eteenpäin vieminen ja 
 johtaminen

  1   2   3   4   5   6
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Uusi järjestelmä tehostaa 
toiminnanohjausta
Carlsberg-konsernissa otetaan käyttöön yhtenäinen toi-

minnanohjausjärjestelmä. Sinebrychoffilla siirtymävaihe 

eli BSP1-projekti osui vuoteen 2014. Kyseessä on yksi 

kaikkien aikojen isoimmista yhteisistä ponnistuksista 

yhtiön Keravalle muuton jälkeen.

Siirtyminen yhteiseen toiminnanohjausjärjestelmään 

SAP:iin on tuonut muutoksia useisiin yhtiön toimintoi-

hin. Raportointi muiden SAP:ta käyttävien Carlsberg- 

panimojen kanssa yhdenmukaistuu, minkä ansiosta 

tietoa voidaan jakaa nopeammin tuotteiden valmis-

tusprosessin aikana ja sen jälkeen. Tuotannollinen toi-

minta on jatkossa entistä mitattavampaa ja vertailu-

kelpoisempaa.

Uuden järjestelmän käyttöönotto on vaatinut hen-

kilöstöltä joustavuutta, muutosvalmiutta ja mittavaa 

kouluttautumista. SAP-projektin aikana lähes sata kou-

luttajaa toteutti 850 sinebrychoffilaiselle.

Työtyytyväisyys hivenen laskenut
Vuonna 2014 toteutetun My Voice -työtyytyväisyys-

kyselyn tulokset haastavat sinebrychoffilaisia yhteis-

työhön työilmapiirin parantamiseksi. Edellisvuoteen 

verrattuna kyselyn tulokset laskivat jonkin verran. 

Myös osallistumisprosentti laski: vuonna 2013 ky-

selyyn vastasi 84 prosenttia yhtiön henkilöstöstä, 

vuoden 2014 kyselyyn 77 prosenttia.

Osastot ovat purkaneet tuloksensa itse tai yhdessä 

henkilöstöosaston kanssa, ja yhdessä sovitut kehitys-

kohteet on kirjattu henkilötietojärjestelmään. Kehitys-

kohteiden etenemistä seurataan säännöllisesti osas-

toissa ja toiminnoissa sekä SFF Forum -kokouk sissa, 

joihin toimintojen johtajien lisäksi osallistuu henkilöstön 

edustajia.

Vuosi 2014 oli meille kaikille suurien muutosten vuosi. Tässä tilanteessa 
My Voice -tulosten lasku ei ollut yllätys. Olemme hyvällä yhteistyöllä 
vieneet muutosprosessimme onnistuneesti läpi, mikä on vahva osoitus 
henkilöstön sitoutumisesta taloon. Se, että henkilöstö tuo myös epäkohdat 
esiin, on osoitus halusta kehittää yhteistä työpaikkaamme. Tulemme 
entistä vahvemmin kaikilla foorumeilla varmistamaan sovittujen  
My Voice -kehityshankkeiden toteuttamisen.

HR- ja talousjohtaja Ari Jattu

MY VOICE -TYÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSIA 

Vahvuuksiamme ovat:

• teemme laadukasta työtä  
 yhdessä yhtiön hyväksi

• meillä on selkeä käsitys siitä,  
 mitä meiltä odotetaan

• Sinebrychoff toimii vastuullisesti sekä  
 sosiaalisesti että ympäristön kannalta

• olemme ylpeitä oluistamme ja  
 muista tuotteistamme

• Sinebrychoffia pidetään yleisesti ottaen  
 hyvänä työpaikkana, ja olemme ylpeitä  
 täällä työskentelystä

Kehityskohteitamme ovat:

• johtoryhmän suunnannäytön selkeys ja  

 kiinnostus henkilöstön hyvinvoinnista

• palautteen ja tunnustuksen antaminen 

 tehdystä työstä

• yhtiön tarjoamat uramahdollisuudet

• henkilöstön ajan tasalla pitäminen asioista,  

 jotka vaikuttavat kunkin työhön

• My Voice -kyselyn perusteella sovittujen  

 toimenpiteiden toteuttaminen

• Tapamme toimia -periaatteiden  

 näkyminen arjessa

394 
koulutussessiota

14 000 
koulutustuntia

3 800 
oppimistilannetta
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TUTKIMME JA VAHVISTAMME TYÖNANTAJAMAINETTA

Sijoituimme viimevuotisessa The Universum Finnish Student Survey 
-tutkimuksessa sijalle 41 (2013: 39) kaupallisen alan opiskelijoiden keskuudessa.  
Työelämässä oleville suunnatussa tutkimuksessa The Universum Finnish 
Professionals Survey Sinebrychoff oli sijalla 36 (2013: 33). 

Sinebrychoff järjesti esittäytymis- ja keskustelutilaisuuden HAAGA-HELIA  
ammatti korkeakoulussa osana myynnin koulutusohjelmaa. Lisäksi 
Sinebrychoff palkkasi kevääksi ja kesäksi opiskelijoita harjoittelijoiksi ja  
osallistui Contact Forum -messuille. Vuonna 2014 palkattiin 139 kesätyöntekijää.

Hyppy hyvään oloon jo neljännen kerran
Neljäs kehon ja mielen hyvinvointia edistävä Hyppy 

hyvään oloon -ohjelma starttasi vuonna 2014 lähes 

kahdenkymmenen osallistujan voimin. Hanke käyn-

nistettiin vuonna 2011, ja kolmen ensimmäisen toi-

mintavuoden aikana siihen on osallistunut kaikkiaan  

68 sinebrychoffilaista.

Vuoden mittaisen ohjelman keskeisenä tavoitteena 

on tukea osallistujan fyysistä ja henkistä hyvinvointia. 

Jokainen osallistuja määrittelee asiantuntijoiden avul-

la omat hyvinvointitavoitteensa ja saa ohjausta niiden 

saavuttamiseen. Henkilökohtainen ohjelma voi sisältää 

esimerkiksi ohjattua liikuntaa, rentoutusvalmennusta, 

ravintoluentoja sekä apua ja ohjeita painonhallintaan. 

Osallistujilla on mahdollisuus hyödyntää uusinta 

suomalaista hyvinvointiteknologiaa henkilökohtaisen 

ohjelmansa tukena. Tukea antavat myös työfysiotera-

peutti, työterveyspsykologi, personal trainer ja ravitse-

musterapeutti.

Kerho kutsuu harrastamaan
Sinebrychoffin ylläpitämä KOFF-kerho tarjoaa moni - 

puolisia mahdollisuuksia liikunta- ja kulttuuriharras-

tamiseen. Kerho on jakaantunut jaostoihin: golf, jooga, 

joukkuepelit kuten jääkiekko ja salibandy, jumppa, 

kahvakuulailu, kalastus, keilailu, koirakerho, kuntoilu, 

kuntonyrkkeily, kuntosalitoiminta, matkailu, metsästys, 

shakki, sulkapallo, tennis, juoksu ja uinti. Sinebrychoff 

sponsoroi myös lippuja teatteriesityksiin. Jokainen sine-

Pysähdyin miettimään, mihin olen menossa, millä vauhdilla 
ja jaksanko. Itselleni HHO oli oikea valinta. Sain vinkkejä ja 
voimaa muutokseen. Kannustavinta on ollut huomata, että 
jaksan paremmin niin henkisesti kuin fyysisesti, nyt vuoro-
kauden tunnit riittävät. Luennot ja valmennustilaisuudet 
liikunnasta, kunnon kohentamisesta ja oikeanlaisista  
ravintotottumuksista antoivat paljon.

Tarvesuunnittelupäällikkö Petri Selenius

brychoffilainen on automaattisesti KOFF-kerhon jäsen 

työsopimuksen allekirjoitettuaan.

Näiden etujen lisäksi Sinebrychoff huolehtii henki-

löstöstään kattavilla työterveyspalveluilla ja sairaus-

kuluvakuutuksella, Kuntovire-ohjelmalla ja yhteisillä 

virkistystapahtumilla.
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[ TYÖTURVALLISUUS ]  Noudatamme korkeita 
työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksia kaikessa 
liiketoiminnassamme. Ryhdymme riittäviin käytännön 
toimiin henkilöstöömme ja alihankkijoihimme kohdistuvien 
työterveys- ja työturvallisuusriskien estämiseksi, 
rajoittamiseksi ja niiltä suojautumiseksi.

Tehdään turvallisuushavaintoja. Pelkkä 
havainnon tekeminen ei kuitenkaan riitä, vaan 
meidän on ryhdyttävä tarmokkaasti korjaaviin 
toimenpiteisiin. Noudattamalla turvallisuusohjeita 
estämme monta tapaturmaa.

Sinebrychoffin työsuojelupäällikkö Pasi Kukkonen

16 Sinebrychoff
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Sinebrychoffilla jokainen tapaturma, myös läheltä piti    

-tapaukset, tutkitaan. Turvallisuushavaintojen korjaavat 

toimenpiteet ovat kunkin osaston vastuulla. Kaikista 

tapaturmista kerrotaan sisäisen viestinnän kanavilla. 

Vuonna 2014 viestimme erilaisista turvallisuuteen liitty-

vistä asioista esimerkiksi Terassi-TV:ssä 32 kertaa.

Kannustamme turvallisiin käytäntöihin
Maaliskuun alussa Tuotannon ja Laboratorion osasto-

kokouksessa vieraili, henkilöstölle täysin yllättäen,  

pop-up-teatteriryhmä, jonka näyttelijät Karoliina Black-

burn ja Tuukka Huttunen esittivät kohtauksia aiheesta 

”Hoidetaan sovitut asiat”. Esityksessä pureuduttiin myös 

työturvallisuuteen ja muistutettiin, miten tärkeää on se, 

että yhteiset säännöt ovat tiedossa.

Loppuvuoden aikana käytäville ja tuotannon tiloihin 

tuotiin näkyvää turvallisuusviestintää: Jokainen kulun-

valvonta-automaatti toivottaa nyt ’Turvallista työpäivää’ 

ja ’Turvallista kotimatkaa’. Seinille teipattiin kymmenen 

Turvallista työpäivää toivottavaa liikennemerkkiä.

Monipuolista työturvallisuuskoulutusta 
Järjestämme sinebrychoffilaisille työ- ja paloturvalli-

suuskoulutuksia sekä harjoituksia osastojen tarpeiden 

mukaan. 

Esimerkkejä koulutuksista:
• Tervetuloa taloon, työturvallisuusosio
• Työsuojelun perusteet, peruskurssi 1 ja jatkokurssi 2 
• Työsuojelun vastuut ja velvoitteet 
• Riskien arviointi 
• Paloturvallisuus 
• Tulityökorttikoulutus 
• Alkusammutusharjoitus 
• Poistumisharjoitus
• Kemikaalikoulutus
• Hätäensiapukoulutus

Työturvallisuus
Tavoitteena nolla tapaturmaa
Turvallisuudesta tulee osa yrityskulttuuria, kun se on 

sisäistetty asennetasolla. Johdon ja esimiesten on 

näytettävä mallia ja elettävä välittämisen asennetta 

todeksi joka päivä.

Sinebrychoffilla aloitettiin viime vuonna ryhtiliike työ-

turvallisuuden parantamiseksi osana Carlsbergin kansain-

välistä Road to Zero Accident -kampanjaa. Seuraavien  

kolmen vuoden aikana konsernissa toteutetaan useita 

turvallisuutta edistäviä ohjelmia. Meillä on kunnianhimoi-

nen tavoite: nolla tapaturmaa vuoteen 2020 mennessä. 

Vuonna 2014 Sinebrychoffilla rekisteröitiin 366  

Läheltä piti -tilannetta ja turvallisuushavaintoa. Tapa-

turmia sattui 35, vuonna 2013 kaikkiaan 60. Tapaturmat 

ovat tyypillisesti liukastumisia, kompastumisia, ruhjeita 

ja viiltohaavoja, mutta tapaturmia voi tapahtua myös 

hallinnollisissa toiminnoissa ja esimerkiksi myynnissä. 

3
Vuoden 2014 tapaturmista yksi oli vakava: siinä kaksi 

työntekijää altistui ammoniakille. Vuoden 2015 tavoit-

teena on puolittaa tapaturmien määrä 18:aan. 

Ennakoivaa riskien arviointia
Konsernissa on analysoitu panimoalalle tyypillisiä 

korkean riskin töitä ja määritelty toimintamallit riskien 

pienentämiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa keskitymme 

vähentämään ja ehkäisemään työergonomiaan, jakeluun 

ja liikenteeseen liittyviä riskejä, parantamaan suojautu-

mista, ehkäisemään viiltoja ja ruhjeita sekä kehittämään 

kemikaalien käsittelyyn liittyvää turvallisuusosaamista.

Riskien toteutumista ehkäistään tehokkaimmin, 

kun niihin varaudutaan ennalta. Kun työympäristöön 

tehdään muutoksia, myös onnettomuuksien riski  

ar vioi daan. Kohonneet riskit huomioidaan ohjeistuksis-

sa ja toimintatavoissa.

NOLLA TAPATURMAA -STRATEGIAN PAINOPISTEITÄ

• Johtaminen ja organisaatio: Johtajien ja päälliköiden työturvallisuuden osaaminen nostetaan 
konsernin määrittelemälle tasolle. Kaikki esimiehet koulutetaan työturvallisuuden prioriteeteista 
ja siitä, miten työturvallisuutta on tarkoitus johtaa esimiesten kautta. Koulutus etenee ylhäältä 
alaspäin, ja vuonna 2015 on tarkoitus kouluttaa kaikki tuotantojohdon päälliköt.

• Politiikat, järjestelmät ja standardit: Nykyiset ohjeistukset päivitetään. Prosessien 
parantaminen perustuu konsernin SHAPE-ohjelmaan (Safety and Health Assessment 
Programme Excellence). SHAPE on standardoitu auditointimalli, jossa verrataan arvioitavan 
kohteen toimintamalleja Carlsbergin vaatimuksiin. Arviointi tuo esiin mahdolliset kehityskohteet 
ja varmistaa tasavertaisen kohtelun eri maiden välillä.

• Viestintä: Nolla tapaturmaa -kampanjan lanseeraus, työterveyden ja -turvallisuuden 
pääperiaatteet, kuukausittain vaihtuvat teemat koko konsernissa, parhaiden käytäntöjen 
jakaminen tietoisuuden lisäämiseksi. 
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[ KOHTUUKÄYTTÖ JA MARKKINOINTI ]  Kannustamme 
nauttimaan tuotteitamme vastuullisesti ja kohtuutta 
noudattaen. Markkinointiviestintämme on aina lain-,  
totuuden- ja hyvän maun mukaista, ja siinä on otettu 
huomioon sosiaalisen vastuun periaatteet.

18 Sinebrychoff



Kohtuukäyttö  
ja markkinointi

Juomat ja vastuullisuus
Sinebrychoffilla korostamme, että panimojuomat voi-

vat kohtuullisesti ja vastuullisesti nautittuina kuulua ai-

kuisten hyvään arkeen ja juhlaan. Ne tuovat särmää 

ruoanlaittoon ja sopivat erinomaisesti ruokajuomiksi.

Alkoholia voidaan käyttää väärin, ja haitalli-

nen juominen aiheuttaa monitahoisia ongelmia.  

4
Moniin muihin EU-maihin verrattuna alkoholimainonta 

on Suomessa tiukasti säädeltyä. Viranomaiset tark-

kailevat mainonnan lainmukaisuutta ja Mainonnan 

eettinen neuvosto (MEN) antaa lausuntoja siitä, onko 

mainos hyvän tavan mukainen. Panimo- ja virvoitus-

juomateollisuusliiton jäsenyritykset ovat omassa mai-

nonnassaan päättäneet noudattaa lakia tiukempaa 

sääntelyä ja luoneet sitä varten itsesääntelyohjeet.

Liiton perustama ennakkotarkastustoimikunta aloit-

ti toimintansa syksyllä 2011. Toimikunta tarkastaa kaik-

ki liiton jäsenyritysten alkoholijuomien televisiomai-

nokset ennen niiden julkista esittämistä. Toimikunnan 

antama lausunto on sitova, ja sen rikkomisesta seuraa 

sanktio. Ennakkotarkastukset ovat osa Panimo- ja 

virvoitusjuomateollisuusliiton vuonna 2011 uudistamaa 

alkoholijuomien markkinointiviestinnän ohjeistusta.

Vuonna 2014 Sinebrychoff jätti lautakunnan tarkas-

tettavaksi 76 mainosta tai mainoskäsikirjoitusta, joista 

yhtä ei lautakunnan lausunnon jälkeen toteutettu. 

Sinebrychoff ei saanut markkinoinnistaan tai mainok-

sistaan yhtään viranomaishuomautusta vuonna 2014.

Carlsberg-konserni on laatinut Juomat ja vastuullisuus 

-politiikan ja siihen liittyvän ohjeiston kiinnittääkseen 

huomiota alkoholin väärinkäytön haittavaikutuksiin. 

Ohjeistus on konkreettinen työkalu, joka määritte-

lee, miten vastuullisuus juomisessa ymmärretään  

Carlsberg-konsernissa.

OHJEISTON KUUSI AIHEALUETTA

1  Tarjoamme valikoimallamme kuluttajille mahdollisuuden tietoiseen  
valintaan alkoholittoman ja alkoholia sisältävän juoman välillä.

2 Kannustamme vastuullisuuteen juomiemme nauttimisessa.

3 Kehitämme uusia tuotteita vastuullisesti.

4 Tuemme haitallisen juomisen ehkäisyä ja vähentämistä.

5  Markkinoimme tuotteitamme vastuullisesti.

6 Kannustamme henkilöstöä vastuullisuuteen juomisessa.

76 
ennakkotarkastettua 
mainosta

1 hylätty 
mainosidea

19Sinebrychoff
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Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ja sen jä-

senyritykset lanseerasivat kohtuullisesti.fi-tunnuksen 

vuonna 2012. Samanniminen verkkosivusto avattiin 

saman vuoden keväällä vastuullisen alkoholinkäytön 

vuorovaikutuskanavaksi ja kohtaamispaikaksi. Vuonna 

2014 sivustolla vieraili yli 32 800 kävijää.

Osoite kohtuullisesti.fi löytyy kaikista Sinebrychoffin 

alkoholia sisältävistä tölkeistä ja pulloista sekä esimer-

kiksi lehtimainoksista.

Asiakkaat ja henkilöstö olutkoulussa
Nostamme oluen arvostusta ja teemme olutkulttuuria 

tunnetuksi koulutuksen keinoin. Asiakkaillemme tarjot-

tavassa koulutuksessa perehdytään tuotteiden raaka- 

aineisiin, oluen valmistukseen ja laadunvalvontaan 

sekä kehitetään oluen tarjoilukokemusta. Osallistujat 

saavat myös viimeisimmät tiedot kuluttajatrendeistä 

ja -käyttäytymisestä sekä oluen ja ruoan yhteistar-

joilusta.

Koulutuksen kohderyhminä ovat ravintola-asiak-

kaidemme ketjujohto, vuoro- ja ravintolapäälliköt sekä 

ravintolahenkilökunta. Kaupan puolella koulutamme 

ketjujohtoa, kauppiaita, myymäläpäälliköitä sekä 

kauppojen henkilökuntaa. Vuonna 2014 koulutuksiin 

osallistui noin 2 400 ammattilaista. 

Sinebrychoffilaisista koulutamme oman asiamme 

ajajia, olutlähettiläitä. Lähettiläät vievät olutkulttuuria 

eteenpäin omissa sidosryhmissään ja tukevat yhtiöm-

me mainetta alan edelläkävijänä. Vuoden 2014 lop-

puun mennessä olemme kouluttaneet 180 lähettilästä, 

Sinebrychoff ei saanut 
markkinoinnistaan tai 
mainoksistaan yhtään 
viranomaishuomautusta 
vuonna 2014.
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ja tavoitteena on kouluttaa yhteensä 600 lähettilästä 

vuosina 2015–2017. Sidosryhmien ja henkilöstön olut-

koulutukset ovat osa Carlsbergin ja Sinebrychoffin 

Thirst for Beer -hanketta.

Seitsemäs Suomen Olutmestari
Helsinkiläinen baarimestari Jani Suomalainen valittiin 

vuoden 2015 Suomen Olutmestariksi lokakuussa 2014 

järjestetyssä kilpailun finaalissa. Olutkisälleiksi valittiin 

Laura Korpela ja Jussi Leveelahti. Suomen Olutmes-

tari -kilpailu järjestettiin nyt jo seitsemännen kerran. 

Suomen suurimman olutkilpailun finaalissa kilpaili 

kymmenen oluen tarjoilun, tyylin ja tietämyksen am-

mattilaista. Suomen Olutmestari saa palkinnokseen 

muun muassa suunnitella oman oluen Sinebrychoffin 

panimon ammattilaisten kanssa kevät-kesän kausiha-

natuotteeksi.

Päästäkseen Suomen Olutmestariksi kilpailijan pi-

tää hallita oluttieto ja erilaisten oluttyyppien tarjoilu. 

Olutmestari osaa suositella oluita sekä nautiskeluun et-

tä ruoan kanssa. Lisäksi hänellä on persoonallinen tyyli 

oluen tarjoilussa. Oluen oikealla tarjoilulla halutaan kiin-

nittää huomiota oluen kokonaisvaltaiseen elämykseen.  

Minulle koulutus avasi oluen monipuolisuutta: 
miten paljon erilaisia oluita on olemassa ja mihin 
kaikkeen niitä voi käyttää. Ruoanvalmistustehtävässä 
tein katkarapupyöryköitä ja oluessa haudutettua 
porsaanniskaa, ja valitsin jokaiselle ruoalle oman 
olutsuosituksen. Kaverit tykkäsivät niin paljon, että  
jouduin antamaan reseptit mukaan.

Olutlähettiläs-koulutuksen vuonna 2014 käynyt varastokirjanpitäjä  
Joonas Jaaranen ilahdutti kavereitaan koulutuksessa saamillaan vinkeillä. 
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[ VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ ]  Suurin osa käyttämistämme 
raaka-aineista saadaan suoraan luonnosta. Pyrimme jatkuvasti 
optimoimaan luonnonvarojen käyttöä. Tarkastelemme 
tuotteitamme ja toimiamme niiden elinkaaren näkökulmasta 
sekä kehitämme ja käytämme ympäristöä entistä vähemmän 
kuormittavia tuotteita, materiaaleja ja tekniikoita kestävää 
kehitystä edistävällä tavalla.

Sinebrychoff22
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Vähemmän pakkaamista
Carlsbergin ympäristötyön johtoajatuksena on pyr-

kimys kiertotalouteen. Resurssien käytön tehokkuus 

yhdistettynä jatkuvasti parempaan teknologiaan 

tuottaa entistä vähemmän jätettä. Tuotteiden järkevä 

pakkaaminen on olennainen osa resurssien käytön 

optimointia.

Juomapakkauksella on monta tehtävää: sen pitää 

suojata juomaa, kertoa tuotteesta ja brändistä sekä 

toimia hyvänä kuljetusvälineenä. Juomia ei kuitenkaan 

kannata ylipakata.

Olemme Sinebrychoffilla kehittäneet ja tehostaneet 

pakkausmateriaaleja vuodesta 2008 alkaen osana 

Carlsbergin Simplification-prosessia. Tavoitteena on 

yksinkertaistaa ja yhtenäistää pakkauksia sekä vähen-

tää eri pakkausnimikkeiden määrää. Seurauksena on 

vähemmän jätettä ja työtä, enemmän tehoa ja laatua. 

Jatkuvan kehittämisen avulla Sinebrychoff on sääs-

tänyt pakkausmateriaaleissa noin miljoona kiloa vuosi-

na 2008–2014. Vuonna 2014 säästöä kertyi kaikkiaan 

Vastuu ympäristöstä

92 611 kiloa. Suurin osa pakkausmateriaaleistamme on 

kierrätettävää ja vähintään kertaalleen kierrätettyä jo 

meille tullessaan.

Kehittämällä pakkauksia saamme aikaan miljoo-

nasäästöjä – puhutaan sitten euroista tai ympäristöä 

kuormittavista jätekiloista.  

Muovipulloja kasveista
Coca-Cola Finland ja Sinebrychoff lanseerasivat kas-

vipohjaista muovia sisältävät virvoitusjuomapullot 

syksyllä 2013. Coca Cola Companyn kehittämässä 

PlantBottle™-kierrätysmuovipullossa kasvipohjaisen 

92 611 
kiloa vähemmän 
pakkausmateriaalia

5
muovin osuus koko pullosta on Suomessa 15 prosent-

tia ja öljypohjaisen raaka-aineen osuus 35 prosenttia. 

Lisäksi suomalaisten PlantBottle™-pullojen valmista-

miseen käytetystä materiaalista 50 prosenttia on kier-

rätettyä PET-muovia. Kierrätetty materiaali ja kasvi-

pohjainen materiaali muodostavat Suomessa yhteensä 

jopa 65 prosenttia PlantBottle™-pullon materiaalista. 

Kasvipohjainen muovi valmistetaan sokeriruoko-

etanolista ja/tai sokerin valmistuksen sivutuotteena 

syntyvästä molassista. Uudenlaisten pullojen ympä-

ristöjalanjälki on pienempi ja niiden valmistamiseen 

tarvitaan vähemmän uusiutumattomia luonnonvaroja 

verrattuna perinteiseen muovipulloon.

PlantBottle™ on kehitetty materiaalina täysin kier-

rätettäväksi ja se on mukana Palpan panttijärjestel-

mässä. PlantBottle™-muovista voidaan kierrätettynä 

valmistaa paitsi uusia pulloja, myös muita kierrätys-

muovista valmistettavia tuotteita vaatteista designhuo-

nekaluihin.

PlantBottle™-materiaali oli koko vuoden 2014 käy-

tössä kaikissa puolen litran Coca-Cola-pulloissa sekä 

puolen litran Coca-Cola zero ja Coca-Cola light -pul-

loissa. PlantBottle™-materiaali on käytössä edelleen, 

ja Coca-Cola on sitoutunut kehittämään sitä entistäkin 

ekologisemmaksi.
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Omat kuplat
Syksyyn 2014 asti hankimme Sinebrychoffilla kaiken 

tarvitsemamme hiilidioksidin ulkopuolelta. Hiilidioksi-

dia tarvitaan ennen kaikkea virvoitusjuomien hiiliha-

pottamisessa, mutta sitä käytetään myös esimerkiksi 

suojakaasuna, jolloin happi ei pääse kosketuksiin tuot-

teen kanssa.

Panimo tuottaa kuitenkin hiilidioksidia itsekin: sitä ja 

lämpöä syntyy sokerista oluen käymisen yhteydessä. 

Kiertotalousajattelun mukaisesti hiilidioksidi kan-

nattaa hyödyntää tuotannossa sen sijaan, että se pu-

hallettaisiin ilmaan. Teknologian kehityttyä hiilidioksi-

din talteenotosta on tullut taloudellisesti kannattavaa.

Emoyhtiömme Carlsbergin Frederician panimolla 

Eco2Brew-laitteisto on toiminut vuodesta 2012 lähtien;  

Sinebrychoffilla se otettiin käyttöön vuoden 2014 

syksyllä. Tästä eteenpäin otamme vuosittain talteen 

6 000–7 000 tonnia hiilidioksidia. Vuonna 2015 ta-

voittelemme 80 prosentin omavaraisuutta. Puuttuvan 

määrän hankimme kotimaiselta toimittajalta. 

Energiankulutuksen  
vähentäminen aikataulussa
Sinebrychoff on mukana Motivan energiansäästöohjel-

massa ja sitoutunut alentamaan energiankulutustaan 

vuoden 2005 tasosta yhdeksän prosenttia vuoteen 

2016 mennessä. Olemme saavuttaneet tavoitteesta 

vuoden 2014 lopulla 74 prosenttia.

CO2 
80% 
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Yhteistyötä Itämeren hyväksi
Sinebrychoff ja sen mallastuottaja Viking Malt liittyivät 

BSAG Elävä Itämeri -säätiön kumppaneiksi joulukuussa 

2014. Kumppanit sitoutuivat kehittämään mallasohran 

tuotantoa tavalla, joka parantaa Itämeren ekologista 

tasapainoa.

Viking Malt on sitoutunut kasvattamaan auditoi-

miensa ohran sopimusviljelijöiden määrää 20 prosen-

tilla vuoteen 2017 mennessä. Auditoinnissa maaperän 

tilaa parannetaan tehostamalla kastelunhallintaa, 

vähentämällä lannoittamista sekä hyödyntämällä 

kiertoviljelyä. 

Agrimarket, joka on Viking Maltin isoimpia ohran 

toimittajia, on puolestaan sitoutunut tehostamaan 

fosforin ja typen talteenottoa viljelyssä. Yhteensä si-

toumukset kattavat puolet Viking Maltin tuotantolai-

toksella käytettävästä ohrasta.

Sinebrychoff on lupautunut kehittämään Keravan 

tuotantolaitoksensa toimintaa entisestään vähen-

tämällä käytetyn veden määrää per tuotantolitra, 

kierrättämällä ja käyttämällä tuotannosta syntyvää 

hiilidioksidia ja kehittämällä laitteistojensa pesumene-

telmiä. Sinebrychoffin vuoden 2014 vedenkulutus 2,3 

litraa vettä per valmis tuotantolitra alittaa Suomen 

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton keskiarvon. 

Olemme sitoutuneet saavuttamaan kahden litran ve-

denkulutuksen valmista tuotantolitraa kohden vuoden 

2017 loppuun mennessä.

Sinebrychoff tukee BSAG Elävä Itämeri -säätiön 

toimintaa 15 000 eurolla vuodessa vuosina 2015–2019.

2017

Sinebrychoffin vuoden 2014 
vedenkulutus 2,3 litraa vettä 
per valmis tuotantolitra 
alittaa Suomen Panimo- ja 
virvoitusjuoma teollisuusliiton 
keskiarvon. 

2
litraa
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[ LAHJOITUKSET JA PAIKALLISTOIMINTA] Yhtiömme toiminnalla 
on merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. 
Pyrimme siihen, että vaikutukset ovat mahdollisimman myönteisiä. 
Voidaksemme toimia alkoholiliiketoiminnassa meidän on oltava 
vastuullinen yhteisön jäsen ja ansaittava olemassaolomme 
oikeutus joka päivä. Pyrimme olemaan aktiivinen yhteiskunnallinen 
vaikuttaja toimialaamme liittyvissä kysymyksissä ja tavoittelemme 
säännöllistä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. 

26 Sinebrychoff
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Lahjoitukset ja 
paikallistoiminta

Vaalimme perintöämme
Sinebrychoffin suku, etenkin Paul Sinebrychoff nuo-

rempi ja hänen vaimonsa Fanny, olivat aikansa merkit-

täviä taidemesenaatteja ja sosiaalisen vastuun kanta-

jia. Suvun nimeä kantavana yhtiönä haluamme vaalia 

heidän perintöään mahdollisimman hyvin.

Helsingissä sijaitseva Sinebrychoffin taidemuseo on 

osa Suomen kansallisgalleriaa ja Suomen ainoa van-

haan eurooppalaiseen taiteeseen erikoistunut museo. 

Taidemuseo toimii alun perin Sinebrychoffien kodiksi 

ja panimon pääkonttoriksi rakennetussa talossa. Mu-

seon ytimen muodostaa Paul ja Fanny Sinebrychof-

fin ainutlaatuinen kotimiljöö, joka on pysyvästi esillä 

museon toisessa kerroksessa.  Pariskunnan huomattava 

taidelahjoitus Suomen valtiolle vuonna 1921 muodostaa 

museon kokoelmien rungon. 

Sinebrychoff on tukenut museon toimintaa yhteen-

sä noin 700 000 eurolla viimeisen 15 vuoden aikana. 

Vuonna 2014 tukemme oli 50 000 euroa.

Sinebrychoffin puisto yhdessä taidemuseon kanssa 

muodostaa ainutlaatuisen miljöön keskellä pääkau-

punkia. Yhtiömme perustaja Nikolai Sinebrychoff antoi 

puiston helsinkiläisille vuonna 1836. Vuodesta 1965 se 

on kuulunut Helsingin kaupungille.

Aalto-yliopiston pilottina vuonna 2011 alkaneen 

ja sittemmin Sinebrychoffin ylläpitämänä jatkuneen 

Koffari Park Rangers -toiminnan tavoitteena on teh-

dä puistosta entistäkin viihtyisämpi keidas; olohuone, 

jossa voi nauttia elämästä musiikkia kuunnellen, pelejä 

pelaillen ja piknikistä nautiskellen. Koffari Park Rangers 

on työpari, jonka tehtävänä on vaalia puiston siisteyttä 

ja lisätä kävijöiden viihtyvyyttä järjestämällä puistossa 

erilaista toimintaa. Kesällä 2014 ohjelmassa oli muun 

muassa puistojoogaa ja konsertteja.

Tulevien sukupolvien puolesta
Sinebrychoff on ollut Aseman Lapset ry:n yhteis-

työkumppani jo kymmenen vuoden ajan ja tukenut 

6
Koffari Park Rangers 
on työpari, jonka 
tehtävänä on vaalia 
puiston siisteyttä ja lisätä 
kävijöiden viihtyvyyttä 
järjestämällä puistossa 
erilaista toimintaa.
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OLETKO NUORUUDEN VETERAANI?
TULE MUKAAN VAPAAEHTOISTYÖHÖN.

ETSIMME HYVIÄ TYYPPEJÄ VAPAAEHTOISTYÖHÖN NUORISOKAHVILOIHIMME.

TULE MUKAAN JAKAMAAN KOKEMUSTASI NIILLE, JOILLA TAISTELU NIMELTÄ

NUORUUS ON VIELÄ KESKEN. KATSO KURSSIT OSOITTEESSA WALKERS.FI.

W a l k e r s - t o i m i n n a n  v a l t a k u n n a l l i n e n  t a u s t a y h t e i s ö  o n  A s e m a n  L a p s e t  r y .

Sampo Korkeila Inkeri ja Petteri

NIMI:

PALVELUSPAIKKA:

Pauli Hanhiniemi

Alavus 1964-84

järjestön ennaltaehkäisevää Walkers-nuorisotyötä 

raha- ja juomalahjoituksin. Vuonna 2014 lahjoitimme 

Walkers-työlle 50 000 euroa rahana ja 20 000 vir-

voitusjuomina. Tähän mennessä yhtiön tuki järjestölle 

on ollut yhteensä 630 000 euroa; juomia olemme 

lahjoittaneet 240 000 eurolla. Tuen turvin on kehitetty 

mittava koulutusohjelma, jossa on koulutettu yli 500 

aikuista vapaaehtoistyöntekijää.

Taloudellisen tuen lisäksi yhtiömme viestintäasian-

tuntijat ovat käytettävissä Aseman Lapset ry:n vies-

tintää kehitettäessä. Lisäksi Sinebrychoffin edustaja 

kuuluu Walkers-ohjausryhmään.

Olemme vuodesta 2010 lähtien olleet mukana edis-

tämässä keravalaisnuorten harrastusmahdollisuuksia 

stipendilahjoituksin. Vuonna 2014 lahjoitimme nuorille 

lähes 35 000 euroa. Hakijoita oli yhteensä 155, joista 

stipendin sai 124. Keskimääräinen tukisumma oli noin 

280 euroa. 

 Harrastestipendit on suunnattu 7–17-vuotiaille 

keravalaisille nuorille musiikki-, taide- tai liikunta-

harrastukseen. Stipendi on tarkoitettu ohjattuun har-

rastetoimintaan urheiluseurassa, kansalaisopistossa 

tai taiteen perusopetusta antavassa oppilaitoksessa.  

Stipendien saajat valitaan Keravan kaupungin esityk-

sestä. Valintaperusteina ovat muun muassa lapsen ja 

perheen elämäntilanne sekä taloudelliset resurssit.

Sinebrychoff tukee pääkaupunkiseudun kiekkoile-

via lapsia ja nuoria Sinebrychoff-stipendillä yhteis-

työssä Helsingin IFK:n kanssa. Jääkiekko on melko 

kallis harrastus, ja Sinebrychoff pitää tärkeänä, että 

mahdollisimman monella nuorella olisi mahdollisuus 

harrastaa tätä hienoa lajia. Monipuolisen fyysisen 

harjoittelun lisäksi yhdessä koetut onnistumiset ja 

luonnollisesti myös tappiot antavat valmiuksia koko 

loppuelämää varten.

Sinebrychoff-stipendit olivat jaossa ensimmäistä 

kertaa syksyllä 2014. Niitä saattoivat hakea 7–17-vuo-

tiaat nuoret, jotka kiekkoilevat IFK:ssa tai sen yhteis-

työseurassa (GrIFK, HJK, Helsingin Kiekko-Tiikerit, 

HCK Salamat ja Sipoon Wolf) kaudella 2014–2015. 

Saimme hakemuksia todella paljon, ja stipendejä 

päätettiin jakaa 43 kiekkoilevalle nuorelle. Stipendien 

yhteenlaskettu summa on 24 000 euroa, mikä käy-

tetään täysimääräisesti nuorten pelaajien kausimak-

suihin. Sinebrychoff-stipendit ovat haettavissa myös 

tänä vuonna.

Harrastusten kautta lapset ja 
nuoret saavat ystäviä, elämyksiä 
ja onnistumisen kokemuksia. Tätä 
haluamme olla mukana tukemassa.
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Tulokset 2012–2014
 2012 2013 2014

Tuotanto  
Alkoholijuomia (miljoonaa litraa) 232 240 236
Virvoitusjuomia (miljoonaa litraa) 148 150 144
Tuotanto yhteensä (miljoonaa litraa) 380 394 380
 
Ympäristöön vaikuttavat  
energia- ja päästöluvut 
Lämpöenergia (GWh) 51 53 53
Sähkönkulutus (GWh) 35 35 34
CO2-päästöt (lämpö ja sähkö, tonnia) 8 000 8300 8 300
Vedenkulutus (tuhatta kuutiota) 905 963 867
Jätevedet (tuhatta kuutiota) 538 579 500
Kemiallinen hapenkulutus (COD, tonnia)  1 870 1 800 1 730
 
Kiinteä jäte 
Poltettu jäte (tonnia) 510 510 441
Kaatopaikkajäte (tonnia) 64 60 43
Ongelmajäte (tonnia) 3 6 6
Kierrätysjäte (tonnia) 4474 2 292 1 746
Sivutuotteet (mäski ja hiiva, tonnia) 5 131 5 778 5 575
 
Keravan laitoksen ominaiskulutukset  
(koko kiinteistö) 
Lämpöenergia (kWh/1000 l) 134 136 140 
Sähkönkulutus (kWh/1000 l) 92 89 90
Yhteensä (kWh/1000 l) 226 225 230
CO2-päästöt (kg CO2/1000 l, lämpö ja sähkö) 21 21 22 
Vedenkulutus (l/l) 2,4 2,4 2,3 

Tuotannon ominaiskulutukset (vain tuotanto) 
Lämpöenergia (kWh/1000 l) 104 106 109
Sähkönkulutus (kWh/1000 l) 69 67 68
Yhteensä (kWh/1000 l) 173 173 177
Vedenkulutus (l/l) 2,4 2,4 2,3

 

 2012 2013 2014

Henkilöstö 
Kokonaismäärä ja sukupuolijakauma 800 811 818
- Miehiä 606 604 595
- Naisia 194 207 223
Työsuhteen laatu 
- Toistaiseksi 746 738 716
- Määräaikaisia 54 73 102
Koulutukseen käytetyt varat, € 649 500 743 100 536 900
 
Tapaturmat 95 71 35
Läheltä piti -tapaukset 91 81 366*
 
Markkinointi 
Viranomaishuomautukset 0 0 0
Kuluttajapalautteet ja kysymykset, kpl 4 761 5 1 1 1 4 326
 
Paikallisyhteisöt 
Tuki Aseman Lapset ry:lle 
- Rahana, € 40 000 40 000 50 000
- Juomina, € 20 000 20 000 20 000
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    6 000
Pelastakaa Lapset ry 4 000
Helsinki Missio ry 1 500
Harrastestipendit keravalaisille nuorille, € 31 254 31 254 35 000
Tuki Sinebrychoffin taidemuseolle, € 50 000 50 000 50 000
Tuki BSAG Elävä Itämeri -säätiölle, €    15 000
Sinebrychoff-stipendit nuorten   
     jääkiekkoharrastuksen tukemiseen   24 000

Liiketoiminnan eettisyys 
Koulutettujen henkilöiden määrä 133 148 68
Pidettyjen koulutusten määrä 5  3 5

* Vuonna 2014 mukana myös turvallisuushavainnot,  
siksi Läheltä piti -summa merkittävästi suurempi kuin  
aiempina vuosina.
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Miljoonia nautintoja päivittäin.

Julkaisija Oy Sinebrychoff Ab  Lisätietoja Marja-Liisa Weckström, marja-liisa.weckstrom@sff.fi  Puhelin (09) 294 991  Sisältö Sinebrychoffin viestintä ja Sari Kuvaja  
Graafinen suunnittelu & kuvankäsittely Ilove Creative Oy  Valokuvat Petri Juntunen (sisäkannet, s. 11), Akifoto Oy (s. 4, 7, 8, 18, 20, 21, 22, 26), Olli-Pekka Orpo (s. 12, 15, 16),  

Heli Hirvelä (s. 23) ja Jari Hakala / Vastavalo (s. 24)  Painopaikka Painojussit Oy  Paperi Kansi: Scandia 300 g/m2, sisäsivut: Scandia 150 g/m2






