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Kinnarps-konsernin kestävyysraportti

THE BETTER EFFECT



TIETOJA RAPORTISTA  Tässä kestävän kehityksen raportissa käsitellään Kinnarps-konsernia toimintavuonna 2018  
(1.9.2017–31.8.2018). Edellinen raportti julkaistiin toukokuussa 2017. Toimimme vuoden mittaisissa raportointijaksoissa.
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MITÄ YKSINKER
TAISEMPAA, SITÄ  
SUUREMPI VAIKUTUS
Kinnarps-konserni on yksi Euroopan johtavista työpaikkojen 

sisustusratkaisujen toimittajista. Meillä on kaiken kaikkiaan 

kuusi eri tavaramerkkiä – Kinnarps, Materia, Skandiform,  

NC Nordic Care, Drabert ja MartinStoll – jotka tekevät  

yhteistyötä yhteisessä arvoketjussa. Olemme myös  

kehittäneet oman kestävyysindeksin nimeltä The Better  

Effect Index, jonka avulla asiakkaidemme on helpompi  

tehdä kestäviä valintoja. 

Tässä kestävyysraportissa keskitymme kuuteen tärkeään 

alueeseen, joilla me Kinnarps-konsernissa voimme saada 

aikaan parempia vaikutuksia yhdessä asiakkaidemme  

ja tavarantoimittajiemme kanssa. 
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ROBERT PETERSSON 
KINNARPS-KONSERNIN  
TOIMITUSJOHTAJA

LAAJEMPI NÄKÖKULMA  
KESTÄVYYTEEN
VISIOMME ON LUODA SISUSTUSRATKAISUJA, JOILLA SAADAAN  
AIKAAN HOUKUTTELEVIA, INSPIROIVIA JA TEHOKKAITA YMPÄRISTÖJÄ.  
SISUSTUSRATKAISUJA, JOTKA VAHVISTAVAT ASIAKKAAN ASEMAA  
HOUKUTTELEVANA TYÖNANTAJANA JA LI IKEKUMPPANINA.
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Ymmärtääksemme strategisesti tärkeän yhteyden 
kestävyystyömme ja liiketoimintasuunnitelmamme  
välillä meidän on laajennettava kestävyyden 
käsitettä niin, että se ei kata ainoastaan perinteisiä 
ympäristöön liittyviä alueita, jotka ovat yhteydessä 
tuotantoon, materiaaleihin, kuljetuksiin ja yhteiskun-
tavastuuseen. Kinnarps tarjoaa asiakkaille sisus-
tusratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa ylläpitämällä 
asiakkaiden inhimillisiä ja aineellisia voimavaroja. 

Next Office®-, Next Education®- ja Next Care® 
-sisustuskonsepteillamme autamme asiakasta 
analysoimaan, mitä yritys ja sen työntekijät todella 
tarvitsevat, käyttäen lähtökohtana organisaation 
työskentelytapoja. Tuloksena asiakas saa  
työympäristön, joka on ergonomisesti kestävä 
sekä fyysisesti että psyykkisesti ja joka pienentää 
työperäisten vaivojen riskiä ja stimuloi sen sijaan 
työntekijöiden hyvinvointia ja luovuutta. Asiakas 
saa tiloiltaan optimoidun toimiston, joka voidaan 
mukauttaa sopivaksi. 

ARVOT, JOTKA NÄKYVÄT MEISSÄ
Voimavarojen säästäminen on ollut itsestäänselvä 
teema Kinnarpsilla siitä lähtien, kun Jarl ja Evy  
Andersson perustivat yrityksen vuonna 1942.  
Kahdelle talonpoikaisyhteiskunnan arvojen  
ympäröiminä kasvaneelle nuorelle tuhlaus oli pois 
suljettu vaihtoehto. Nämä arvot ovat painottuneet 
yritystoiminnassamme tähän asti ja painottuvat 
jatkossakin, sillä Kinnarps huolehtii omien ja 
asiakkaidensa voimavaroista. Lisäksi huolehdimme 
toisistamme ja meillä on reilut liiketoimintatavat.

TEHOKAS LOGISTIIKKAJÄRJESTELMÄ
Kinnarpsin logistiikkajärjestelmä on itse kehitetty,  
ja sille ovat tyypillistä tehokkuus ja ympäristön  
huomioon ottaminen. Tuotteet kuormataan  
toimitusjärjestyksen mukaisesti ja kuljetetaan  
erillispakattuina huopiin ja pahviarkkeihin, jotka 
palautetaan lopuksi Kinnarpsille uudelleenkäyttöä 
varten. Kuormauskonseptimme ansiosta voimme 
kuormata kyytiin jopa 50 prosenttia enemmän  
kalusteita alan keskiarvoon nähden, samalla kontti-
koolla laskettuna. Esimerkki: kun toiset tarvitsevat 
jopa kolme kuorma-autoa, meille riittää kaksi. 

Vuonna 2018 olemme jatkaneet kehitystä  
tavalla, jonka ajan myötä koko yhteiskunta voi 
omaksua. Yhteistyössä Volvon kanssa olemme 
saaneet Ruotsin liikennevirastolta luvan toteuttaa 
High Capacity Transport -hankkeen, joka mahdol-
listaa jopa 27,35 metriä pitkien autojen käytön. 
Hankkeella pyritään lisäämään rahtimäärää  
ajoneuvoyhdistelmissä, jotka koostuvat kuorma- 
autosta ja kahdesta perävaunusta, jotka yhdessä 
kuljettavat kolmea kuormakonttia.

KONKREETTINEN LIIKETOIMINTAHYÖTY
Jotta asiakkaat todella kokisivat, että kestävät 
valinnat ovat sekä yksinkertaisia että taloudellisesti 
viisaita, meidän on pystyttävä tarjoamaan  
konkreettista liiketaloudellista hyötyä. Siksi yksi 
Kinnarpsin tärkeimmistä strategisista kestävyyteen 
liittyvistä kysymyksistä lyhyellä aikavälillä on  
kiertotalouden liiketoimintamallien kehittäminen. 

Kun suunnittelemme kalusteita, niissä on 
sisäänrakennettuna use-reuse-remake-recycle- 
teeman mukainen kiertotalous. Tarjonnan selventä-
miseksi osallistumme kehityshankkeeseen RISE:n 
(Research Institutes of Sweden) johdolla. Olemme 
nyt kolmannessa vaiheessa ja valmiita kehittämään 
ja toteuttamaan kiertotalouden liiketoimintamalleja. 

ALAN HAASTE
Suurin haasteemme tällä hetkellä on saada asiak-
kaat panostamaan korkeaan laatuun ja asettamaan 
se etusijalle sisustusratkaisuja valitessaan. Meillä on  
selkeä etu, koska pystymme kontrolloimaan täysin 
omaa tuotantoamme ja logistiikkaratkaisuamme 
sekä tekemään töitä resurssien optimoimiseksi ja 
ympäristövaikutusten rajoittamiseksi. Kun asiakkaat 
valitsevat Kinnarps-konsernin tuotteita, he valitsevat 
samalla puhtaat materiaalit ja käyttäjälähtöisen 
muotoilun, joka tukee kiertotaloutta.

LAAJEMPI NÄKÖKULMA  
KESTÄVYYTEEN
VISIOMME ON LUODA SISUSTUSRATKAISUJA, JOILLA SAADAAN  
AIKAAN HOUKUTTELEVIA, INSPIROIVIA JA TEHOKKAITA YMPÄRISTÖJÄ.  
SISUSTUSRATKAISUJA, JOTKA VAHVISTAVAT ASIAKKAAN ASEMAA  
HOUKUTTELEVANA TYÖNANTAJANA JA LI IKEKUMPPANINA.
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SÄHKÖAUTO JÖNKÖPINGIIN
Kinnarpsin ensimmäinen sähköauto on otettu 
käyttöön ja toimii huoltoautona Jönköpingin 
tuotantoyksikössä. Auto korvaa dieselauton ja 
pienentää siten osaltaan ilmastovaikutusta. Lisää 
sähköautoja on tilattu Norjan toimipisteisiimme, 
ja jos testit sujuvat hyvin, niitä saatetaan hankkia 
vielä lisääkin. 

KIERTOTALOUDEN LIIKETOIMIN
TAMALLIN TESTAAMINEN
Re:LINK-hankkeen puitteissa Kinnarps on tehnyt 
yhteistyötä LINK Arkitekturin kanssa kehittäen  
uutta toimistojen mukauttamisen liiketoimintamallia, 
jossa painopisteenä on kierrätys. Hankkeeseen 
sisältyi kahden neuvotteluhuoneen uusiminen 
Kinnarpsilta vuokrattujen kierrätettyjen kalusteiden 
avulla. Esimerkiksi pöydät ovat saaneet uudet  
tasot kierrätettyjen kiinnitysrunkojen päälle,  
mikä merkitsee 70 kg pienempiä CO2-päästöjä 
kokonaan uuden pöydän valmistukseen verrattuna.

Kinnarps High Capacity Vehicle on Volvon kehittämä, ja sitä koeajetaan Länsi-Ruotsissa tulevan vuoden aikana.

KINNARPS JA VOLVO KASVATTAVAT RAHTIMÄÄRIÄ
Olemme käynnistäneet yhteistyössä Volvon ja Ruotsin liikenneviraston kanssa hankkeen nimeltä  
High Capacity Transport. Hanke on saanut kuorma-auton pituutta koskevan poikkeusluvan, mikä  
on mahdollistanut Kinnarpsin kuljetusten ajamisen ns. kaksoisperävaunulla. Tämä merkitsee  
50 %:n rahtimäärän lisäystä perävaunua kohden, mikä taas johtaa siihen, että kuljetuksia tarvitaan  
30 % vähemmän ja CO2-päästöt jäävät 20 % pienemmiksi.

VUOSI LYHYESTI
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DU & jag -sohva  
on pehmustettu  
kookoskuidusta  
koostuvalla uudella  
luonnonkuitumateriaalilla. 

ORGANISAATIOMUU
TOKSIA SAKSASSA
Syksyllä 2018 Kinnarpsin  
Wormsin tuotanto siirrettiin 
Ruotsin yksikköihimme.  
Tämän taustalla on se, että osa 
tehtaan tuotannosta poistuu 
valikoimastamme. Muutos on 
vaikuttanut 170 työpaikkaan 
Wormsissa. Kinnarps GmbH:sta 
tulee jatkossa myyntiyhtiö, ja 
se suunnittelee uuden konttorin 
perustamista Wormsin alueelle 
johtoa, hallintoa ja logistiikkatoi-
mintoja varten.

}

UUSI LUONNONKUI
TUMATERIAALI 
Olemme vuoden aikana lisänneet 
tuotantoon kookoskuidusta ja 
luonnonlateksista koostuvan  
uuden luonnonkuitumateriaalin. 
DU & jag -sohvan ovat suunnitel-
leet Eva-Johanna Isestig ja Jenny 
Fingal NC Nordic Carelle, ja siinä 
on pyritty huomioimaan lapset 
ja heidän leikin ja turvallisuuden 
tarpeensa. Suunnitteluprosessissa 
on kiinnitetty paljon huomiota 
siihen, että kalusteiden on oltava 
mahdollisimman myrkyttömiä 
ihmisille ja ympäristölle.KAUKOLÄMPÖ  

KORVAA  
NESTEKAASUN 

Vuoden aikana olemme  
korvanneet nestekaasun  
kaukolämmöllä monissa Jön-
köpingin tuotantolaitoksemme 
prosesseissa. Nestekaasulla  
on laitoksen lähteistä suurin  
ympäristövaikutus, ja muutok-
sella on jo pienennetty CO2- 
päästöjä 220 tonnilla. Näillä  
näkymin muutoksen lasketaan 
pienentävän nestekaasun  
kulutusta 60 prosentilla ja 
CO2-päästöjä 500 tonnilla.  
Tietyt lakkausprosessit  
vaativat korkeita lämpötiloja, 
joten niissä käytetään  
jatkossakin nestekaasua. 

TULOKSET

FSC®SERTIFIOIDUN  
PUURAAKAAINEEN  

OSUUS

46%
HANKINNAT, JOIHIN  
LIITTYY VÄHÄINEN  

RISKI TAI TARKASTUS

99%
LIUOTINAINEIDEN  

KULUTUS

26%
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT

22%

QUALITY OFFICE

15

GS

28

NF OFFICE  
EXCELLENCE CERTIFÉ

9

NF ENVIRONNEMENT

9

FSC®MERKITTYJÄ  
TUOTESARJOJA

86

MÖBELFAKTATODISTUS

194

YMPÄRISTÖMERKIT
TYJEN TUOTTEIDEN 

MÄÄRÄ
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KINNARPSKONSERNI

MATERIA  
GROUP AB

MATERIA AB

SKANDIFORM AB

NC NORDIC  
CARE AB

MY YNTIYHTIÖ

KINNARPS AB
Kinnarps
Drabert

MartinStoll

KINNARPS  
GMBH

KINNARPS  
HOLDING AB

KINNARPSKONSERNIN  
YHTIÖRAKENNE

Yhdessä haluamme olla parhaita kestävässä 
muotoilussa. Yhdistelemällä eri tavaramerkkiemme 
tuotteita on helppoa luoda kattavia sisustusratkaisuja, 
joissa painotetaan kestävyyttä, toimintaa ja esteetti-
syyttä. Se, missä ja miten tuotteemme valmistetaan 
ja toimitetaan, vaihtelee tavaramerkeittäin, mutta 

otamme yhteisen vastuun arvoketjusta ja pyrimme 
samoihin pitkän aikavälin tavoitteisiin saadaksemme 
aikaan paremman vaikutuksen. Jokaisen tavaramerkin 
odotetaan myös noudattavan konsernin perusarvoja, 
omistajadirektiiviä, liiketoimintastrategiaa ja  
kestävyysstrategiaa.

KOKONAISRATKAISUJA 
TYÖYMPÄRISTÖIHIN
Kinnarps-konsernilla on kuusi erilaista tavaramerkkiä, joilla on yhteinen asiakastarjous 
– kattavat kokonaisratkaisut työpaikalle: Kinnarps, Drabert, MartinStoll, Materia,  
NC Nordic Care ja Skandiform. 
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Materia

Drabert

MartinStoll

NC Nordic Care

Skandiform

KUUSI ERI 

TAVARAMERKKIÄ,  

JOILLA ON YHTEINEN  

ARVOKETJU

Kinnarps
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Jälleenmyyjät

Tytäryhtiöt

Tavarantoimittajat

Pääkonttori

KINNARPS MA AIL
MANL A AJUISESTI
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Kinnarpskonsernin pääkonttori sijaitsee Kinnarpissa. Meillä on ollut vuoden aikana seitsemän  
tuotantoyksikköä – kuusi Ruotsissa ja yksi Saksassa – sekä osto ja rakennustoimisto Kiinassa.  
Syksyllä 2018 Saksan tuotanto siirrettiin kuitenkin Ruotsin tuotantoyksikköihin. Meillä on myyntiä  
harjoittavia tytäryhtiöitä 11 maassa ja lisäksi jälleenmyyjäedustus 32 maassa. Alihankkijoita meillä  
on 23 eri maassa. 
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YLELLISTÄ KÄSITYÖTÄ YRITYS
JOHDON YMPÄRISTÖIHIN

KOKONAISRATKAISUJA  
NYKYAJAN TOIMISTOON

MartinStoll valmistaa ajattomia ja tyylikkäitä 
johtotason ja neuvottelutilojen kalusteita  
käsityön tarkkuudella ja yksityiskohdilla.  
Sisustukset mukautetaan asiakkaan mukaan 
tämän tavaramerkin ja arvojen heijastamiseksi.  
Niitä on toimistojen edustustiloissa sekä 
kokous- ja johtotason huoneissa, ja ne on 
valmistettu kymmeniä vuosia kestävää käyttöä 
ajatellen. Euroopassa MartinStoll on ollut jo 
pitkään itsestään selvä vaihtoehto tällaisille 
ympäristöille. Tavaramerkki on vahva Saksan, 
Britannian, Ranskan ja Italian markkinoilla. 

PERUSTETTU.  1870, osa Kinnarps- 
konsernia vuodesta 2010. 

TUOTANTO.  Tuotannosta huolehtivat  
Saksassa valikoidut, valmistukseen  
käsityöläismäisesti suhtautuvat alihankkijat. 
Tuolien tuotanto tapahtuu pääasiassa  
Kinnarpsin tehtaalla Skillingarydissä. 

TUOTEMERKINNÄT.  GS. 

Kinnarps tarjoaa innovatiivisia, ergonomisia ja 
toiminnallisia kokonaisratkaisuja työympäristöihin. 
Kinnarps on yksi Euroopan johtavia alan toimijoita, 
ja sillä on pitkä skandinaavisen mallin mukainen 
hyvän muotoilun ja työpaikkaergonomian perinne. 
Kinnarps on yksi profiloituneimmista toimistojen 
työympäristöjen toimittajista, ja se täyttää nykyai-
kaisen työelämän joustavuuden, laadun ja hyvän  
ergonomian tarpeet. 

PERUSTETTU. 1942. 

TUOTANTO. Kinnarps-tavaramerkin tuotteet  
valmistetaan omissa tehtaissa Kinnarpissa,  
Jönköpingissä ja Skillingarydissä.

TUOTEMERKINNÄT.  Möbelfakta, FSC®,  
NF Environnement ja GS. 
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YHTEINEN JOHTO  
JA TUOTANTO

Kinnarps-, Drabert- ja MartinStoll-tavaramerkeillä 
on yhteinen johto ja tuotanto. Tuotekehitys ja 
tuotanto tapahtuvat Kinnarpissa, Skillingarydissä,  
Jönköpingissä ja Wormsissa (Wormsissa  
syksyyn 2018 asti).

PÄÄKONTTORI. Kinnarp 

TYÖNTEKIJÖITÄ. 1248
(Kinnarps AB:n ja Kinnarps GmbH:n työntekijät.) 

SERTIFIOINNIT
Kinnarp ISO 9001, ISO 14001,  
FSC® Chain of Custody,  
PEFC Chain of Custody 
Skillingaryd ISO 9001, ISO 14001,  
FSC® Chain of Custody 
Jönköping ISO 9001, ISO 14001 
Worms ISO 9001, ISO 14001 

INNOVATIIVISTEN TOIMISTO
TUOLIEN ASIANTUNTIJA

Drabert on erikoistunut uutta luoviin työ-, vieras- 
ja neuvottelutuoleihin, joille on tunnusomaista 
erinomainen ergonominen muotoilu. Drabert 
aloitti työtuolien valmistuksen jo 1915, ja  
eurooppalaisilla markkinoilla se on tunnettu 
neljän kohdan ergonomisen istumisen konsep-
tista. Perusajatuksena on, että hyvä ergonomia 
edellyttää vaihtelua: ”seuraava asento on paras 
asento”. Drabertin ainutlaatuisen panoksen 
Kinnarps-konsernille muodostavat sen itse  
kehittämät, innovatiiviset mekanismit, jotka 
ovat intuitiivisia ja helppokäyttöisiä. 

PERUSTETTU.  1889, osa Kinnarps- 
konsernia vuodesta 2010. 

TUOTANTO. Tuotanto tapahtuu Kinnarpsin 
tehtailla Kinnarpissa, Skillingarydissä,  
Jönköpingissä ja Wormsissa.

TUOTEMERKINNÄT.  GS. 
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JOHTAVA TOIMITTAJA  
HOIVAALALLA

NC Nordic Care kehittää kalusteita erilaisiin  
julkisiin tiloihin ja on yksi johtavista hoiva-, 
kahvila- ja ravintolakalusteiden valmistajista. 
Kalusteet edustavat leikkisää ja nykyaikaista 
muotokieltä ja huolenpitoa ihmisestä,  
ympäristöstä ja esteettisyydestä. Tavoitteena on  
tarjota kalustekonsepti, joka luo käytettävyyttä 
ja ottaa kaikki mukaan. Osallisuuteen ja  
vastuuseen rakentuvien perusarvojen tulee 
selkeästi heijastua tuotteista.  

PAIKKAKUNTA. Tranås 

PERUSTETTU.  1950, osa Kinnarps-konsernia 
vuodesta 2009. 

TYÖNTEKIJÖITÄ. 18 

TUOTANTO.  NC:llä ei ole omaa valmistusta. 
Tarkkaan valitut sopimustoimittajat valmistavat 
kaikki tuotteet. 

TUOTEMERKINNÄT.  FSC® ja Möbelfakta.

SERTIFIOINNIT. ISO 9001, ISO 14001,  
OHSAS 18001, FSC® Chain of Custody. 

KONSEPTUAALISTA MUOTOILUA 
TIEDOSTAVILLE YRITYKSILLE

Materia edustaa kokeilua ja luovuutta.  
Ennalta-arvaamattomuus ja konseptuaalinen  
muotoilu edistävät aktiivisia ja lisäarvoa  
tuovia kohtaamisia. Edistynyt sisustustyöpaja 
ja taitavat käsityöläiset ovat mahdollistaneet 
muuntautuvan materiaalityöskentelyn  
edistämisen innovatiivisilla materiaalivalinnoilla 
ja taloudellisuudella. 

PAIKKAKUNTA. Tranås

PERUSTETTU. 1992. Osa Kinnarps-konsernia 
vuodesta 2004.

TYÖNTEKIJÖITÄ. 76

TUOTANTO.  Pääkonttori, leikkaus, ompelu, 
verhoilu ja asennus Tranåsissa. Materialla  
ei ole omaa osavalmistusta. Alihankkijat  
valmistavat kaikki osat, ja heistä monet  
sijaitsevat lähialueilla.

TUOTEMERKINNÄT.  FSC® ja Möbelfakta.

SERTIFIOINNIT. ISO 9001, ISO 14001,  
ISO 45001, FSC® Chain of Custody.
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Skandiform

Materia

NC Nordic Care

DESIGN VASTAPAINONA  
KERTAKÄYTTÖTAVARALLE

Skandiform on Skandinavian johtavia toimistojen  
ja inspiroivien julkisten ympäristöjen kalustetoi-
mittajia. Yrityksen juuret ovat skandinaavisessa 
muotoiluperinteessä, ja se hakee inspiraationsa 
luonnon orgaanisesta muotokielestä ja moni-
tahoisista vivahteista. Skandiformin tunnus-
merkki on pitkäaikainen yhteistyö sellaisten 
kokeneiden muotoilijoiden kanssa, joilla on hyvä 
materiaalituntemus ja jotka ovat sisällyttäneet 
kestävyysajattelun muotoiluprosessiinsa.  
Sekä esteettisyyden että laadun kannalta 
pitkään säilyvät tuotteet vähentävät kertakäyt-
tökulutusta. Tavoite on tarjota ajattomia  
tuotesarjoja, jotka löytävät helposti uudet  
paikat, kun ympäristö muuttuu. 

PAIKKAKUNTA. Vinslöv 

PERUSTETTU.  1962, osa Kinnarps-konsernia 
vuodesta 2004. 

TYÖNTEKIJÖITÄ. 27 

TUOTANTO.  Asennus ja laadunvalvonta  
Vinslövissä. Alihankkijat, jotka sijaitsevat  
pääosin lähialueilla, valmistavat kaikki osat. 

TUOTEMERKINNÄT.  Möbelfakta, FSC®.

SERTIFIOINNIT.  ISO 9001, ISO 14001,  
OHSAS 18001, FSC® Chain of Custody. 
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I. Läpinäkyvyys

J. Ergonomia ja terveys

K. Vastuullinen puuraakaaine

L. Työympäristö

M.  Kauaskantoinen ja  
vastuullinen toiminta

N.  Osaaminen ja  
kehittymismahdollisuudet

O. Paikallinen sitoutuminen

A. Tuotteiden ja palvelun laatu

B. Puhtaat materiaalit ja kemikaalit

C. Sosiaalinen vastuu

D. Kuljetus ja resurssitehokkuus
E. Tuotemerkinnät

F. Kierrätys

G. Ilmasto

H. Jäte ja päästöt

Merkitys sidosryhmille
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RA AK AAINEET JA RESURSSIT / ILMASTO / PUHTA AT MATERIA ALIT /  

SOSIA ALINEN VASTUU / KIERRÄTYS / ERGONOMIA

OLENNAISUUSANALYYSI Mitkä kestävyyteen liittyvät kysymykset ovat olennaisimpia  

toimintamme kannalta? Vuoropuhelun pohjalta teemme olennaisuusanalyysin, joka  

tarkastetaan vuosittain. Analyysissa tunnistetaan alueet, joilla Kinnarpsin sidosryhmillä  

on suurimmat odotukset ja joilla on suurin vaikutus liiketoimintastrategiaamme. Nämä  

alueet ovat etusijalla kestävyystyössämme, ja niistä me raportoimme. Olemme keränneet  

olennaiset kysymykset kuudelle eri alueelle kestävyysraportissamme: 

ASIAKKAAT / PÄÄTTÄVÄ TASO / OMISTAJAT / TYÖNTEKIJÄT /  

TAVARANTOIMITTAJAT / VIRANOMAISET / LAINANANTAJAT /  

YHTEISKUNTA / JÄLLEENMYYJÄT

MITKÄ KYSYMYKSET 
OVAT TÄRKEITÄ?
VUOROPUHELU Mitkä kysymykset ovat tärkeitä niille, jotka vaikuttavat toimintaamme  

tai joihin se vaikuttaa? Tieto on tarpeen, jotta pystymme edistämään kestävyystyötämme 

tehokkaasti, ja siksi ylläpidämme säännöllistä vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa.  

Tämä tapahtuu muun muassa haastatteluiden, kohderyhmien, kyselyiden ja päivittäiseen 

toimintaan kuuluvien säännöllisten tapaamisten muodossa.

Tunnistetut keskeiset sidosryhmät: 
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OSALLISTUMINEN ALAN JA YHTEISKUNNAN TOIMINTAAN Euroopan  
suurimpiin kuuluvana työympäristöjen sisustusratkaisujen toimittajana vastuullamme 
on edistää kestävää kehitystä. Kinnarps-konserni on edustettuna 100Gruppenin halli-
tuksessa – yhdistyksen, joka pyrkii Ruotsin sisustusalan kestävyyden parantamiseen. 
Osallistumisemme kattaa myös jäsenyyden kansainvälisessä Forest Stewardship 
Council -järjestössä (FSC®), ja meillä on edustaja myös Ruotsin FSC:n hallituksessa.  

EN-standardin mukaiset tuotetestit. Testit 
suorittaa valtuutettu laboratorio: Kinnarps 
Test & Verification Center. Kolmansien 
osapuolten suorittamat tuotesertifioinnit. 
Materiaalin laatu- ja paloturvallisuusvaati-
musten täyttämistä koskevat vaatimukset.

Tuotteiden turvallinen käyttö.   
Hyvään työasentoon liittyvät  
ergonomiset riskit. Tulipalon  
leviämisvaara. 

Tuoteturvallisuusriskit

Materiaaleja ja osia koskevat ympäris-
tövaatimukset. Sosiaaliset vaatimukset 
ja seuranta tavarantoimittajien tiloissa 
tehtävien tarkastusten avulla. 

Ympäristöriskit yhdistettyinä 
materiaalien ja osien tuotantoon. 
Tavarantoimittajan toimintaperiaat-
teiden rikkominen. 

Kestävyysriskit  
toimitusketjussa

Järjestelmällinen työskentely työympäristön 
parantamiseksi esimerkiksi koulutuksen, 
säännöllisten tarkastuskierrosten ja työoh-
jeiden avulla. Suojavarustus ja ergonomiset 
apuvälineet. 

Puutteellinen turvallisuus tai  
työympäristö voi aiheuttaa  
loukkaantumisia tai sairastumisia 
työpaikalla. 

Työympäristöriskit

Kemikaalien ja jätteiden käsittelyrutiinit. 
Jätteisiin ja vuotoihin varautuminen.  
Työntekijöiden koulutus.

Vuodoista, jätteistä tai prosessivir-
heistä johtuvat ympäristövahingot. 

Ympäristövahinkoriskit

KÄSITTELYKUVAUSRISKI

OLEMME HAVAINNEET TOIMINNASSAMME SEURAAVIA  
KESTÄVYYTEEN LI ITTYVIÄ RISKEJÄ:

RISKIANALYYSI Riskien käsittely on sisällytetty johdon ja konsernin sisäisiin  
prosesseihin ohjeiden ja työmenettelyjen avulla. Jatkuvuussuunnittelua tehdään  
konsernitasolla ja muutoin riskejä tunnistetaan ja käsitellään jatkuvasti konsernin  
eri yksiköissä niiden rutiinien ja järjestelmällisten riskiarviointien avulla, joita  
tehdään eri riskialueiden sisällä. Jokaisella alueella pyritään erilaisilla toimenpiteillä 
minimoimaan vaaratilanteiden todennäköisyydet ja seuraukset.
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OHJAUS JA VASTUU  Kestävyystyön ohjaus perustuu kestävyysohjelmaamme 
ja toimintaperiaatteisiimme. Nämä koskevat koko konsernin toimintaa ja perustuvat 
Kinnarpsin perusarvoihin. Toimintaperiaatteet perustuvat YK:n Global Compact  
-aloitteeseen, ja ne on esitetty selkeässä muodossa myös tavarantoimittajille  
suunnatuissa toimintaperiaatteissa.

Kestävyystyö on ankkuroitu tukevasti yhtiön hallitukseen ja johtoon, ja se on  
kiinteä osa konsernin strategiaa: ”Let the star shine”. Vuoden aikana kestävyystyö  
on määritetty tarkemmin kestävyysstrategiassa. Konsernin johto päättää työn  
suunnasta ja tavoitteista, ja kestävyydestä vastaava johtaja on vastuussa  
kestävyystyön kehittämisestä ja koordinoinnista konsernissa. Paikallisesti  
jokainen johtaja vastaa määräysten noudattamisesta alueellaan, ja suuremmissa  
yksiköissä työtä hoitavat ja koordinoivat paikalliset laatu- ja ympäristötoiminnot. 

 Toiminnan tarkastukset tehdään ISO 14001- ja ISO 9001 -standardien mukaisesti 
sertifioiduissa yksiköissä, kun taas toimintaperiaatteiden seurantaa tehdään  
toimittajatarkastuksilla. Kestävyystyön ohjaus ja seuranta ovat vuoden aikana  
sujuneet suunnitelmien mukaisesti ja niiden arvioidaan toimivan hyvin.

Toimimme Möbelfaktan teknisessä komiteassa ja työryhmissä, jotka kehittävät 
Möbelfakta-merkintäjärjestelmää. Kinnarps-konserni on jäsenenä ruotsalaisessa 
Trä- och Möbelföretagenissa (TMF), joka on alan elinkeino- ja työnantajajärjestö, 
sekä eurooppalaisessa FEMB-järjestössä (European Federation of Office Furniture). 
Työskentelemme aktiivisesti kalusteiden laatustandardien kehittämiseksi Ruotsissa 
ja kansainvälisesti Swedish Standards Instituten (SIS), Comité  Européen de Norma-
lisationin (CEN) ja International Organisation for Standardizationin (ISO) kautta.

OSALLISTUMISEMME KATTAA JÄSENYYDEN KANSAINVÄLISESSÄ  

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL JÄRJESTÖSSÄ (FSC), JA MEILLÄ  

ON EDUSTAJA MYÖS RUOTSIN FSC:N HALLITUKSESSA. 
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Kestävän kehityksen strategia on laadittu nykyisten  
ja tulevien arvojen rakentamiseksi suhteessa 
riskeihin, kustannuksiin ja tuloihin. Siten kestävyys-
työstä tulee tehokas työkalu, jolla edistetään sekä 
kannattavuuden parantamista lyhyellä aikavälillä 
että pitkän aikavälin kilpailukykyä. 

TULOJEN JA KASVUN EDISTÄMINEN
Kiertotalouteen liittyvien palveluiden ja liiketoimin-
tamallien kehittäminen on priorisoitu alue, jonka 
tavoitteena on lisätä tuotteiden ja materiaalien 
kierrätysvirtoja. Keskitymme siihen, että tuotteemme 
täyttävät ympäristövaatimukset ja että ne varus-
tetaan kilpailukykyisillä ympäristömerkinnöillä. 
Markkinoimme myös aktiivisesti tuotteidemme 
kestävyysominaisuuksia sekä yhtiön ulkopuolella 
että sisäisesti, esimerkiksi omalla The Better Effect 
Index -kestävyysindeksillämme. 

KUSTANNUSTEN PIENENTÄMINEN
Keskittymällä tehokkuuteen koko arvoketjussa  
pienennämme ympäristövaikutustamme ja lisäämme 
kustannustehokkuuttamme. Kinnarpsin kuljetus-
konsepti ”siniset autot” tarjoaa ainutlaatuisia  
mahdollisuuksia luonnonvarojen taloudelliseen 
käyttöön ja siten myös hiilidioksidipäästöjen pie-
nentämiseen. Tuotannon energian ja materiaalien 
käytön tehostaminen takaa hyvän kustannusten 
hallinnan ja vaikuttaa samalla positiivisesti  
ilmastoon. Kemikaalien vaihdolla saadaan  
parannettua työympäristöä sekä omassa  
toiminnassamme että sen ulkopuolella. 

TAVARAMERKIN SUOJAAMINEN  
JA VAHVISTAMINEN
Innovatiivisen tuotekehityksen lähtökohtana on 
kestävä ja kierrättävä suunnittelu, jossa korostetaan 
materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.  
Se parantaa tuotteiden kestävyysominaisuuksia  
ja vahvistaa Kinnarpsin tavaramerkkiä. Pyrimme  
läpinäkyvyyteen kehitystyötämme koskevassa 
viestinnässä, joka tapahtuu sekä verkossa ja 
sosiaalisissa medioissa että suorassa viestinnässä 
asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. 

RISKIEN PIENENTÄMINEN
On tärkeää ottaa vastuu toiminnastamme ja sen 
vaikutuksista. Siksi käytämme sosiaalisesti vas-
tuullisessa toimitusketjussamme riskiarviointeja 
ja tarkastuksia. Eräs keino ottaa vastuuta on myös 
vaikuttaminen siihen, että kalusteille asetetaan kes-
tävyysvaatimuksia. Kannustamme päättäjiä sisällyt-
tämään hankintoihin vaatimuksia ja osallistumme 
alan standardien, kuten Möbelfaktan, muotoiluun. 

TOTEUTUS
Kestävyysstrategia muodostaa puitteet konsernin 
kestävyystyölle, ja sen tulee leimata kaikkea  
toimintaa. Toiminnan osat vaikuttavat jatkuviin 
parannuksiin siten, että tavoitteet ja aktiviteetit 
pidetään strategian mukaisina. Kannamme yhdessä 
vastuuta ja luomme lisäarvoa yhteiskunnalle ja  
ympäristölle samalla kun rakennamme kilpailuetuja. 

Kinnarps-konsernin menestyksen kannalta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä  
on tärkeää, että toimintaa hoidetaan kestävällä tavalla. Kestävän kehityksen  
strategia perustuu yleiseen strategiaamme ja visioomme. Pyrimme kokonaisuuden 
näkökulmasta luomaan inspiroivia ja tehokkaita työympäristöjä, jotka osaltaan  
auttavat yrityksiä menestymään. 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
STRATEGIA
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Kestävän kehityksen strategia perustuu Kinnarps-konsernin yleiseen strategiaan ja visioon: luoda inspiroivia ja tehokkaita  
työympäristöjä, jotka osaltaan auttavat yrityksiä menestymään. Toimistoille, kouluille ja hoiva-alalle luomillamme  
sisustuskonsepteilla autamme asiakkaita analysoimaan toimintaa ja sen tarpeita. Vuoden 2018 aikana otettiin käyttöön  
Next Education® ja Next Care®, ja jo aiemmin meillä on ollut käytössä Next Office® -konsepti.
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Tavoitteemme on luoda  

työympäristöjä, jotka tuovat  
terveyttä ja hyvinvointia kaikille niissä 

oleskeleville. Kokonaisergonomia  
on keskeisellä sijalla  

sisustusratkaisuissamme,  
ja tuotteet ovat käyttäjälähtöisiä  

ja ihmisen tarpeisiin mukautettuja. 

Tavoitteenamme on, että kaikki  
tuotteemme suunnitellaan  

pitkää käyttöikää varten ja että  
sisustusratkaisumme ovat osa  

kiertokulkua, joka pidentää tuotteiden 
ja materiaalien käyttöikää. Käytämme 

tuotteissamme enemmän  
kierrätysmateriaaleja, ja etsimme  

innovatiivisia tapoja käyttää  
tuotannossamme syntyvää  

leikkuujätettä. 

Tavoitteenamme ovat valvotut  
hyvät työolosuhteet, jotka  

edistävät positiivisella tavalla  
yhteiskuntakehitystä  

sijaintipaikoissamme ja siellä,  
missä meillä on  

yhteistyökumppaneita. 

ERGONOMIAKIERRÄTYSSOSIAALINEN VASTUU

PUHTAAT MATERIAALITILMASTORAAKAAINEET JA RESURSSIT

Tavoitteenamme on luoda  
terveellisempiä työympäristöjä,  

joissa käytetään vähemmän  
kemikaaleja ja jotka eivät sisällä  

terveydelle tai ympäristölle  
haitallisiksi luokiteltuja aineita. 

Tavoitteemme on ilmastoneutraalius. 
Työskentelemme jatkuvasti  

energiatehokkuusparannusten  
parissa kaikessa toiminnassamme  
ja pyrimme käyttämään enemmän  

energiaa uusiutuvista lähteistä.

Tavoitteemme on, että kaikki  
raaka-aineet tuotteissamme ovat 

 jäljitettävissä ja peräisin vastuullisista 
lähteistä. Kaiken puuraaka-aineen  

on oltava FSC®-sertifioitua tai  
kierrätettyä. Valmistuksen on  

tapahduttava resursseja vieläkin  
tehokkaammin hyödyntävällä tavalla. 

Pyrimme siihen, että pitkäaikaiset tavoitteemme kuudella ensisijaisella  
vaikutusalueella täyttyvät vuoteen 2030 mennessä.

PITKÄAIKAISET  
KESTÄVYYSTAVOITTEET
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EKOSYSTEEMIT JA BIOLOGINEN 
MONIMUOTOISUUS

Vaikutamme käyttämällä vastuullisesti 
hoidetuista metsistä peräisin  

olevaa sertifioitua puuta.

ILMASTOTEKOJA
Vaikutamme pienentämällä
tuotantomme, tilojemme ja  

kuljetustemme ilmastovaikutusta.

ERIARVOISUUDEN  
VÄHENTÄMINEN

Vaikutamme tekemällä töitä moni-
muotoisuuden aikaansaamiseksi ja 
syrjintää vastaan toiminnassamme 

sekä vaatimalla sosiaalista  
vastuuta toimitusketjussa.

KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, 
INNOVAATIOITA JA  

INFRASTRUKTUUREJA
Vaikutamme kehittämällä  

tehokkaampia teollisuusprosesseja, 
joissa materiaalit hyödynnetään 

optimaalisesti. 

VASTUULLINEN  
KULUTTAMINEN JA  

TUOTANTO
Vaikutamme pienentämällä  

tuotantomme ympäristövaikutusta, 
asettamalla vaatimuksia  
tavarantoimittajillemme,  

käyttämällä työssämme puhtaita 
materiaaleja ilman turhia 

kemikaaleja sekä kasvattamalla 
materiaalien ja tuotteiden  

kierrätysvirtaa.

IHMISARVOISTA TYÖTÄ  
JA TALOUSKASVUA

Vaikutamme tekemällä töitä hyvien 
työympäristöjen ja työehtojen 

aikaansaamiseksi toiminnassamme 
ja toimitusketjussamme. 

TERVEYS JA HYVINVOINTI
Vaikutamme tähän luomalla  
ergonomisia työympäristöjä,  
joissa ei esiinny tarpeettomia 

kemikaaleja.

EDULLISTA JA  
PUHDASTA ENERGIAA
Vaikutamme tehostamalla  

energiankäyttöä ja kasvattamalla 
uusiutuvan energian osuutta.

YK:n maailmanlaajuiset tavoitteet esiteltiin syksyllä 2015, ja ne muodostavat maailman 
yhteisen tavoitteen vuodelle 2030. Niiden saavuttaminen edellyttää meidän kaikkien  
osallistumista. Olemme arvioineet toimintaamme vertaamalla sitä näihin 17 tavoitteeseen  
ja tunnistaneet tavoitteet, joihin pystymme vaikuttamaan joko suoraan tai välillisesti. 

NÄIN ME VAIKUTAMME  
YK:N MAAILMANLAAJUISIIN  
TAVOITTEISIIN
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RAAKAAINEET MYYNTI

JAKELUVALMISTUSSUUNNITTELU

Kinnarpskonsernin tavaramerkeillä on yhteinen arvoketju. Tämä yhteistyö on alalla ainutlaatuista  
ja tekee kestävien valintojen tekemisestä asiakkaillemme helppoa. Koska tuotantoolosuhteemme  
ovat erilaisia, tarvitaan yksilöllisiä ratkaisuja. Näemme sen etuna, koska jokainen tavaramerkki  
voi optimoida kestävyystyönsä omien edellytystensä mukaisesti.

KINNARPSKONSERNI

KINNARPS-KONSERNIN LIIKETOIMINTAMALLILLA JA ARVOKETJULLA  
PYRITÄÄN YMMÄRTÄMÄÄN YRITYSTEN JA ORGANISAATIOIDEN  
SISUSTUSRATKAISUJEN JA NIIHIN LIITTYVIEN PALVELUJEN TARPEITA  
JA TÄYTTÄMÄÄN NIITÄ.

ALALLE AINUTLAATUINEN 
ARVOKETJU
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RAAKAAINEETSUUNNITTELU

Hankimme raaka-aineita, osia ja valmiita tuotteita 
ja asetamme tiukat vaatimukset sekä toimittajille 
että toimitettaville tuotteille. Ympäristömerkintä-
käytännössä määritettyjä vaatimuksia sovelletaan 
kaikkiin tuotteisiimme. Valitsemme esimerkiksi 
sertifioitua puuta sertifioiduista ja riskiarvioiduista 
lähteistä. Monet kankaat ovat ympäristömerkittyjä, 
ja kierrätettyä metallia käytetään mahdollisimman 
paljon. Asetamme toimitusketjulle myös sosiaalista 
vastuuta koskevia vaatimuksia konsernin yhteisillä 
toimintaperiaatteilla ja teemme seurantaa myös 
toimittajan tiloissa tehtävillä riskiarvioinneilla  
ja tarkastuksilla.

Kehitämme tuotteita, jotka ovat ergonomisia ja  
mukautettavia. Pienen ympäristövaikutuksen 
varmistamiseksi asetamme suuria vaatimuksia 
laadulle ja materiaalivalinnoille. Käytettyjen  
materiaalien tulee olla helposti eroteltavia ja  
kierrätettäviä. Olemme myös luoneet innovatiivisella 
muotoilulla uusia tuotteita vanhasta leikkuujätteestä.  
Se, minkä merkintöjen vaatimukset tuotteiden 
on täytettävä, käy ilmi konsernimme yleisestä 
ympäristömerkintäkäytännöstä. Näiden merkintöjen 
vaatimukset sisällytetään suunnitteluprosessiin. 

Arvoketju kuvaa, miten me Kinnarps-konsernissa 
kannamme vastuumme kaikissa prosessin  
vaiheissa – alkaen tuotteiden suunnittelusta,  
valmistuksesta ja toimituksista aina siihen saakka, 
kun ne on aika kierrättää. 

MYYNTI KÄYTTÖ

KIERRÄTYSJAKELU
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KERTAKÄYTTÖPAKKAUSTEN SIJAAN KÄYTÄMME  

HUOPIA. TÄMÄ SÄÄSTÄÄ 270 KG PAKKAUSMATERIAALIA 

KUORMA-AUTOA KOHDEN JA MAHDOLLISTAA  

USEAMPIEN TUOTTEIDEN KULJETTAMISEN KERRALLA. 

KINNARPSIN OMAN LOGISTIIKKAJÄRJESTELMÄN  

ANSIOSTA KULJETUKSIIN MAHTUU JOPA 50%  

ENEMMÄN TAVARAA. KUN TOISET TARVITSEVAT JOPA 

KOLME KUORMAAUTOA, MEILLE RIITTÄÄ KAKSI.
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JAKELU

Kinnarpsin, Drabertin ja MartinStollin tuotteet 
toimitetaan oman logistiikkajärjestelmämme, 
”sinisten autojen”, avulla Kinnarpin tuotantolaitok-
seltamme. Kertakäyttöpakkausten sijaan käytämme 
huopia. Tämä säästää 270 kg pakkausmateriaalia 
kuorma-autoa kohden ja mahdollistaa useampien 

tuotteiden kuljettamisen kerralla. Täyttöaste on  
erittäin korkea – yli 90 prosenttia. Huovat palau-
tetaan varastolle ja käytetään uudelleen. Matkalla 
takaisin kuorma-autot täytetään tavarantoimittajilta 
saatavilla materiaaleilla tai ulkopuolelta tulevilla 
tuotteilla. Kinnarpsin kuorma-autoissa käytetään 
dieseliä, johon sekoitettu biodiesel pienentää  
ilmastovaikutusta 40 prosentilla. Materian,  
NC Nordic Caren ja Skandiformin tuotteet toimitetaan 
paikallisiin varastoihimme tai suoraan asiakkaille 
logistiikkakumppaneiden välityksellä.

Työskentelemme järjestelmällisesti työympäristön 
parissa Ruotsin ja Saksan tuotantoyksiköissämme. 
Vältämme ympäristövaarallisten ja epäterveellisten 
aineiden käyttöä kaikissa tuotantoprosesseissa. 
Optimoimme luonnonvarojen käytön ja huolehdimme 
jätteestä. Puujätettä käytetään lämmitykseen ja teks-
tiilijätettä uusien tuotteiden valmistukseen. Tuotanto-
laitoksemme sijaitsevat Kinnarpissa, Skillingarydissä, 
Jönköpingissä, Wormsissa, Tranåsissa ja Vinslövissä. 
Puuosien käsittely ja loppuasennus suoritetaan 
Kinnarpissa Kinnarps-, Drabert- ja MartinStoll- 
tavaramerkkien osalta. Skillingarydin tuotantoyksikkö 
on erikoistunut ompeluun ja verhoiluun. Materian  
yksikössä Tranåsissa tehdään ompelu- ja asennustöitä. 
Skandiformin yksikössä Vinslövissä tehdään asennus-
töitä. NC:n yksikössä Tranåsissa tapahtuu ainoastaan 
valmiiden tuotteiden uudelleenlastaus. 

VALMISTUS

Kinnarps-konsernin laaja valikoima mahdollistaa 
sellaisen terveellisen ja tuottavan työympäristön  
luomisen, jonka keskipisteenä on ihminen ja joka 
vähentää stressiä ja lisää hyvinvointia. Tämä tehdään 
esimerkiksi Kinnarps Next Office® -analyysin ja  
kalusteiden ergonomian läpikäyntien avulla 
toimituksen yhteydessä. Asettamalla korkeat 
materiaalivaatimukset ja välttämällä tarpeettomien 
kemikaalien käyttöä edesautamme tuotteillamme 
sisäilman pysymistä terveellisenä. Tarjoamme 
myös kalusteiden pesu- ja raikastuspalvelua.

KÄYTTÖ

Hyvin muotoillut ja korkealaatuiset tuotteet voidaan 
uudelleenkäyttää useaan kertaan. Osa tuotteista  
on helppo päivittää tai kunnostaa esimerkiksi  
vaihtamalla tasoja, istuinosia tai irrotettavia  
verhoilukankaita. Esimerkiksi monet NC Nordic 
Caren tuotteista on suunniteltu hoivaympäristöihin, 
ja niiden irrotettava verhoilu on helppo puhdistaa  
tai tuotteen voi varustaa uudella verhoilulla.  
Tarjoamme myös kierrätyspalvelua, jossa  
huolehdimme asiakkaiden käytetyistä kalusteista. 

KIERRÄTYS

Kinnarps-konsernin myyntiorganisaatio koostuu  
tytäryhtiöistä yhdessätoista eri maassa sekä 
itsenäisistä jälleenmyyjistä. Kaikkiaan meillä on 
edustus noin 40 markkina-alueella. Asiakastarjontaan  
kuuluu kokonaisratkaisuja työpaikoille, mikä 
tarkoittaa, että täydennämme Kinnarps-konsernin 
tavaramerkkien tuotteita muiden tavarantoimittajien 
tuotteilla, kuten matoilla ja valaisimilla. Kinnarps 
Next Office®-analyysi mahdollistaa yksittäisen 
yrityksen tarpeisiin sopivan ratkaisun suunnittelun. 
Monet konsernin myyntiyhtiöistä ovat ISO-sertifioi-
tuja ja toimivat paremman laadun ja pienemmän 
ympäristövaikutuksen puolesta. Olemme muun 
muassa vaihtaneet energiatehokkaan valaistuksen 
moniin esittelytiloihimme.

MYYNTI
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MIKSI JUURI NÄMÄ ALUEET?
”Tuotteidemme välittömin vaikutus on toimivuus, 
mikä tarkoittaa, että ne täyttävät ihmisten  
terveellisten ja luovien työympäristöjen tarpeet.  
Jos sovellamme kokonaisnäkemystä kestävyydestä, 
kalusteillamme voi olla vielä suurempi vaikutus.  
Ne voivat vaikuttaa maailman jätevuoreen,  
metsiemme kuntoon ja tuotannon eri vaiheissa 
työskentelevien työehtoihin. Kuusi aluetta on  
nimetty vuoropuhelussamme sidosryhmien  
kanssa, ja ne antavat kattavan kuvan tuotteidemme 
kestävyysvaikutuksesta.”

MILLÄ ALUEELLA TAPAHTUU ENITEN?
”Uudelleenkäyttö on tällä hetkellä alaa eniten 
kiinnostava teema. 80 % huonekalun ilmastovaiku-
tuksesta johtuu sen materiaalista, ja jos haluamme 
luoda pitkäkestoisen vaikutuksen, meidän on  
löydettävä uusia ratkaisuja raaka-aineille ja  
materiaaleille. Näemme kiertotalouteen liittyvien  
palveluiden ja liiketoimintamallien kysynnän 
kasvavan ja keskitymme siksi kehittämään 
ratkaisuja, jotka helpottavat niiden toteuttamista 
käytännössä. Tuotteillamme on hyvät edellytykset 

laadun ja käyttöiän osalta. Tutkimukset osoittavat, 
että toimistokalusteiden kierrättäminen tarjoaa 
suuria mahdollisuuksia sekä ympäristön kannalta 
että taloudellisessa mielessä. Tässä me voimme 
vaikuttaa!” 

MIKÄ ON THE BETTER EFFECT INDEX?
”The Better Effect Index tarkoittaa kestävyystyömme 
konkreettista soveltamista eri alueilla. Se on  
verkkotyökalu, jonka avulla asiakkaiden on helpompi 
tehdä kestäviä valintoja. Indeksi laajentaa kestävyy-
den käsitystä ja kattaa myös ilmaston ja kierrätyksen 
kaltaiset alueet, joilla vaaditaan harvoin ympäris-
tömerkintöjä. Indeksin avulla on helpompi arvioida 
tuotteiden kestävyyttä yksityiskohtaisemmin eikä 
ainoastaan perusvaatimusten mukaisesti. Indeksin 
vuonna 2017 tapahtuneen käyttöönoton jälkeen 
olemme havainneet lukuisia positiivisia vaikutuksia.  
Se on auttanut asiakkaitamme näkemään ja  
arvioimaan tuotteiden kestävyysominaisuuksia.  
Se stimuloi omaa kestävyystyötämme ja ohjaa 
yleistä keskustelua siitä, mitä vaatimuksia  
on asianmukaista asettaa.” 

Uusi sukupolvi asettaa uusia vaatimuksia yritysten kestävyystyölle. ”Yhä useammat  
haluavat tehdä kestäviä valintoja. Siksi meidän on tehtävä valinnan tekemisestä 
helpompaa. Selkeytämme kestävyystyötämme kuudella eri alueella, joiden tiedämme 
vaikuttavan parhaiten”, sanoo Kinnarpsin Sustainability Manager Johanna Ljunggren.

PAREMMAN  
VAIKUTUKSEN ALUEET
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OIKEIDEN RAAKA-AINEIDEN KÄYTTÖ JA TALOUDELLISUUS  
LUONNONVAROJEN KÄYTÖSSÄ ON PUHDASTA MAALAISJÄRKEÄ.  

SE ON KESTÄVÄN TOIMINNAN EDELLYTYS JA TÄRKEÄ OSA 
YRITYSKULTTUURIAMME. OTAMME VASTUUN MATERIAALEISTAMME, 

EMMEKÄ VALITSE RAAKA-AINEITA TAI VALMISTUSTAPOJA,  
JOTKA KUORMITTAVAT YMPÄRISTÖÄ TURHAAN. 

VAIKUTUS
}  LUONNONVAROJEN TALOUDELLISEMPI KÄYTTÖ

}  PAREMPI ILMASTO
}  PAREMPI TALOUS

RAAKAAINEET  
JA RESURSSIT
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OIKEIDEN RAAKA-AINEIDEN KÄYTTÖ JA TALOUDELLISUUS  
LUONNONVAROJEN KÄYTÖSSÄ ON PUHDASTA MAALAISJÄRKEÄ.  

SE ON KESTÄVÄN TOIMINNAN EDELLYTYS JA TÄRKEÄ OSA 
YRITYSKULTTUURIAMME. OTAMME VASTUUN MATERIAALEISTAMME, 

EMMEKÄ VALITSE RAAKA-AINEITA TAI VALMISTUSTAPOJA,  
JOTKA KUORMITTAVAT YMPÄRISTÖÄ TURHAAN. 

NÄITÄ MATERIAALEJA KÄYTETÄÄN TUOTANNOSSAMME.  
KAAVIO NÄYTTÄÄ HANKITUN MATERIAALIN OSUUDEN  

HANKINTAARVON MUKAAN.

ELEKTRONIIKKA

1 %
PUU

13 %
TEKSTIILIT

13 %
MUOVI

22 %
METALLI

51 %

MÄÄRITELMÄ

Sillä, mitä materiaaleja käytämme tuotteissamme ja miten tuotteet valmistetaan, 
on suuri merkitys ympäristövaikutuksemme kannalta. On myös tärkeää,  

että käytämme näitä materiaaleja tehokkaasti ja minimoimme jätteen  
synnyn luonnonvarojen käytön vähentämiseksi.
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STRATEGIA

MATERIAALIVAATIMUKSET JA LUONNON 
VAROJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN

HAASTE

PITKÄT JA MONIMUTKAISET  
TOIMITUSKETJUT

MATERIAALIVAATIMUKSET
Asetamme vaatimuksia kaikille hankittaville tuotteille. 
Tavarantoimittajien on hyväksyttävä toimintaperi-
aatteidemme sosiaalisia olosuhteita ja ympäristön 
huomioimista tuotannossa koskevat vaatimukset. 
Materiaalivaatimukset perustuvat voimassa olevien 
ympäristömerkintöjen vaatimuksiin, ja ne sisältävät  
myös tiettyjä tuotantoa koskevia vaatimuksia.  
Hankimme lisäksi tiedon valmistusmaasta. 

Meillä on käytäntöjä kaiken puuraaka-aineen 
alkuperän valvontaan. Emme hyväksy puuta, joka 
on peräisin suuren luontoarvon omaavista metsistä, 
luonnonmetsistä viljelmiksi muutetuilta alueilta 
tai alueilta, joilla esiintyy sosiaalisia konflikteja. 
Yksiköillämme Kinnarpissa, Skillingarydissä, 
Tranåsissä ja Vinslövissä on FSC® Chain of Custody 
-standardin mukainen jäljitettävyyssertifiointi, mikä 
mahdollistaa puun jäljittämisen kaikissa toimitus-
ketjun vaiheissa. FSC-merkintä takaa, että raaka- 

aine on peräisin metsästä, jonka hoito on ympäristön 
huomioivaa, yhteiskunnallisesti vastuullista ja  
taloudellisesti elinvoimaista. Pyrimme myös siihen, 
että alamme herättää kiinnostusta ja FSC-sertifioi-
dun puun kysyntää kuluttajien ja tuottajien keskuu-
dessa tavoitteena saatavuuden parantaminen. 

Sitoudumme uusien materiaalien kehittämiseen 
muun muassa ”Etablera närodlad textil i Sverige” 
(Lähikasvatetun tekstiilimateriaalin vakiinnuttaminen  
Ruotsissa) -tutkimushankkeen puitteissa. Tavoitteena 
on tekstiilikuitujen tuottaminen puuraaka-aineesta 
tai kierrätetystä orgaanisesta tekstiilistä.

 
LUONNONVAROJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN
Työskentelemme myös jatkuvasti tehostaaksemme 
tuotantoresurssiemme käyttöä ja vähentääksemme 
jätettä pitkälle kehitettyjen prosessien ja koneinves-
tointien avulla.

Raaka-aineiden ja materiaalien talteenotto ja  
valmistus ovat osa monimutkaista globaalia  
yhteyttä. Meille yksittäisenä toimijana on suuri 
haaste jäljittää raaka-aineiden, kuten öljyn,  
muovin, malmin ja metallin, alkuperä ja olosuhteet, 
joissa tuotteet on valmistettu. Meillä on parhaat 
mahdollisuudet vaikuttaa suoriin toimittajiimme. 
Pidempien toimitusketjujen kartoittaminen on 
monimutkaisempaa, koska emme ole taloudellisessa 

yhteydessä toimittajiin, mikä merkitsee myös,  
että meillä on pienemmät vaikutusmahdollisuudet. 
Samoin meille on haastavaa vaikuttaa materiaalien 
hyödyntämisen tehokkuuteen toimitusketjussa.  
Puu on ainutlaatuinen materiaali, koska sille on 
olemassa hyviä jäljitettävyyssertifiointeja. Sen  
vuoksi olemme myös asettaneet sillä alueella  
erittäin korkeat tavoitteet. Sertifioidun puun  
saatavuus on kuitenkin kaukana riittävästä.
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ENITEN KÄYTTÄMÄMME MATERIAALIT

}	PUU
Käytämme ainoastaan sertifioitua puuta tai puuta, 
jonka alkuperää valvomme puulajien ja hakkuumaan 
osalta. Valikoimassamme on yli 80 eri tuotesarjaa, 
joiden tuotteilla on FSC®-merkintä. Viilun tuotannossa 
luonnonvarojen hyödyntäminen optimoidaan  
sahaamalla materiaali lankuiksi. 

}	TEKSTIILIT
Tarjoamme kestäviä luonnonmateriaaleja, esimer-
kiksi villaa Uudesta-Seelannista, mutta käytämme 
myös keinomateriaaleja, kuten Xtreme-materiaalia, 
joka koostuu kierrätetystä polyesteristä. 69 %  
kankaistamme on sertifioitu Oeko-Tex®-standardin 
tai EU-ympäristömerkkijärjestelmän mukaisesti, 
mikä tarkoittaa, että ne on valmistettu ympäristö  
ja terveys huomioiden. Leikkuussa käytämme  
automaattista ohjelmaa, joka optimoi käytön  
ja vähentää jätettä.

}	METALLI
Käytämme kierrätysmetalleja niin paljon kuin mah-
dollista saatavuuden ja laatuvaatimukset huomioon 
ottaen. Näistä esimerkkejä ovat valualumiini, joka 
mahdollistaa suuremman kierrätysmateriaalien 

käytön, sekä kierrätetty magnesium. Kromiyksityis-
kohdat valmistetaan kolmenarvoisesta kromista, 
jolla on paremmat ympäristö- ja terveysominaisuudet 
kuin kuudenarvoisella kromilla. 

}	MUOVI
Meillä on oma ruiskuvalulaitos pehmusteiden 
valmistusta varten tehtaallamme Skillingarydissä. 
Sen ansiosta pystymme valvomaan materiaalia ja 
voimme käyttää MDI-isosyanaattia usein esiintyvän, 
terveydelle haitallisen TDI:n sijaan. Kierrätetty 
muovi ei aina sovellu kalustevalmistukseen, koska 
muovin kestävyys ja saatavuus on rajoitettua. 
Hankkimamme muoviraemassa tulee pääasiassa 
Euroopasta. 

}	ELEKTRONIIKKA
Olemme asettaneet vaatimuksen, ettei elektronii-
kassa saa olla konfliktimineraaleja. Tällä haluamme 
varmistaa, ettemme käytä elektroniikkaa, joka 
sisältää tinaa, tantaalia, volframia tai kultaa,  
joiden talteenotto on tapahtunut laittomasti  
tai edistänyt konfliktien syntymistä.
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ANALYSOINTI JA SEURANTA
Vuoden aikana ostetun FSC-sertifioidun puuraaka- 
aineen osuus on noussut 46 %:iin puuraaka-aineen 
kokonaisostoistamme, missä on selvä parannus 
verrattuna edellisvuoteen (34 %). Tämä johtuu  
siitä, että FSC-sertifioidun materiaalin todellinen 
määrä on kasvanut, mutta myös siitä, että PEFC- 
sertifioidun materiaalin määrä on vähentynyt. 
Vuoden aikana Saksan tehtaamme PEFC:n määrä 
on vähentynyt tuotannon lopettamisen vuoksi. 
FSC-sertifioituihin määriin ovat vaikuttaneet tuote-
lanseeraukset, esimerkiksi monien Skandiformin 
tuotteiden puualustat ja saarniviilu Kinnarpsilla. 
Kaikesta ostamastamme puusta 92 % on joko  
FSC-, FSC Controlled Wood- tai PEFC-sertifioitua,  

eli riippumattoman tahon sertifioimaa tai valvomaa.  
Pitkäaikainen tavoitteemme on, että kaiken puuraaka- 
aineen tulisi olla FSC-sertifioitua tai kierrätettyä, 
mutta saatavuus ja hinnoittelu haittaavat tämän 
saavuttamista. Siksi olemme muokanneet  
vuoden 2020 tavoitettamme, ja pyrimme nyt siihen, 
että puuraaka-aineen tulisi olla sertifioitua tai  
riippumattoman tahon valvomaa. Tähän pääs-
täksemme kannustamme tavarantoimittajiamme 
hankkimaan itselleen jäljitettävyyssertifioinnin.

TAVOITE
Vuonna 2020 kaiken puuraaka-aineemme on oltava 
peräisin FSC-sertifioiduista tai riippumattoman tahon 
valvomista lähteistä. 

* Omiin tuotteisiimme suunnatut puuraaka-aineostot tuotantolaitoksiimme Kinnarpissa,  
Skillingarydissä, Wormsissa, Tranåsissa ja Vinslövissä.

SERTIFIOITUA PUURAAKAAINETTA KAIKESTA  
OSTETUSTA PUURAAKAAINEESTA*

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE 2030. Tavoitteemme on, että kaikki tuotteidemme raaka-aineet ovat 
jäljitettävissä ja peräisin vastuullisista lähteistä. Kaikki puuraaka-aine on FSC®-sertifioitua tai kierrätettyä. 
Valmistus tapahtuu resursseja vieläkin tehokkaammin hyödyntävällä tavalla. Tavoite liittyy YK:n kestävyys-
tavoitteisiin 9 ”Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja” ja 15 ”Ekosysteemit ja biologinen 
monimuotoisuus”.
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RAAKAAINEOPAS

}	VALITSE YMPÄRISTÖMERKITTY 
Ympäristömerkityistä tuotteista tiedät, että 
niiden materiaaleille on asetettu vaatimuksia. 

}	VALITSE FSC®MERKITTY 
Silloin puu on jäljitettävissä koko arvoketjun 
matkalta aina metsään saakka. Voit olla täysin 
varma, että puuraaka-aine tulee vastuullisesti 
hoidetuista metsistä. 

}	VALITSE UUSIUTUVA MATERIAALI 
Puu ja villa ovat esimerkkejä luonnonmateriaa-
leista, jotka saadaan uusiutuvista lähteistä. 

* Tuotanto Skillingarydissä

LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ  
TEKSTIILEIHIN*

ANALYSOINTI JA SEURANTA
Vuoden aikana olemme investoineet kahteen 
uuteen kankaanleikkauskoneeseen Skillingarydin 
tuotantoyksikössämme. Nämä erittäin tarkat 
koneet ovat parantaneet materiaalien käyttöas-
tettamme, joka on nyt peräti 83 %. Yli jäänyt 
kangasjäte käytetään uudelleen Re:fill-täytemate-
riaalissamme tai toimitetaan kierrätettäväksi. 

TAVOITE
Tavoitteemme on saavuttaa 85 %:n käyttöaste 
vuoteen 2020 mennessä.
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OMAT ”SINISET AUTOMME” TARJOAVAT MEILLE AINUTLAATUISEN  
MAHDOLLISUUDEN CO2-PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEEN. ÄLYKKÄÄN 

KUORMAUSKONSEPTIMME ANSIOSTA SAAMME MAHDUTETTUA  
KUORMA-AUTOIHIMME PALJON ENEMMÄN. KUN TOISET TARVITSEVAT  
JOPA KOLME PERÄVAUNUA, MEILLE RIITTÄÄ KAKSI. LISÄKSI VOIMME  

VALITA KULJETUSTEMME POLTTOAINEET. TAVOITTEEMME  
ON ILMASTONEUTRAALIUS.

VAIKUTUS
}  PAREMPI ILMASTO

}  PAREMMAT KULJETUKSET
}  PAREMPI ENERGIATALOUS

ILMASTO
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Yksikkö, tonni CO2e

SCOPE 1 – SUORAT PÄÄSTÖT   
Öljy 188  
Nestekaasu 666  
Kaasu 180  
Itse hoidetut tavarakuljetukset 2938
Henkilökuljetukset 1205  

SCOPE 2 – VÄLILLISET PÄÄSTÖT
Sähkö 3244 
Kaukolämpö 191  

SCOPE 3 – MUUT VÄLILLISET PÄÄSTÖT
Hankitut tavarakuljetukset 817  
Työmatkat yksityisautoilla 84  

YHTEENSÄ 9513

KONSERNIN ILMASTOON VAIKUTTAVAT PÄÄSTÖT  
GREEN HOUSE GAS PROTOKOLLAN MUKAAN

MÄÄRITELMÄ

Globaali ilmastotavoite tarkoittaa, että globaali lämpeneminen on  
saatava pidettyä alle kahden asteen ja mieluiten enintään 1,5 asteessa.  

Ilmastotavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteisiä toimenpiteitä kaikissa  
yhteiskunnan osissa. Pystymme vaikuttamaan asiaan eniten kuljetussektorilla  

ja omassa toiminnassamme, sillä kuljetukset sekä sähkön ja energian  
käyttö tuotannossamme ja myyntikonttoreissamme muodostavat  

suurimman osan ilmastovaikutuksestamme. 

OMAT ”SINISET AUTOMME” TARJOAVAT MEILLE AINUTLAATUISEN  
MAHDOLLISUUDEN CO2-PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEEN. ÄLYKKÄÄN 

KUORMAUSKONSEPTIMME ANSIOSTA SAAMME MAHDUTETTUA  
KUORMA-AUTOIHIMME PALJON ENEMMÄN. KUN TOISET TARVITSEVAT  
JOPA KOLME PERÄVAUNUA, MEILLE RIITTÄÄ KAKSI. LISÄKSI VOIMME  

VALITA KULJETUSTEMME POLTTOAINEET. TAVOITTEEMME  
ON ILMASTONEUTRAALIUS.
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Se, että monet nykyisistä prosesseista ovat 
riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, on suurin 
haasteemme työssämme ympäristövaikutuksem-
me pienentämiseksi. Tavara- ja henkilökuljetuksissa 
käytettävät polttoaineet ovat nykyään pääosin 
fossiilipohjaisia, ja pyrkimystämme fossiilittomien 
vaihtoehtojen käyttöön estää uusiutuvien poltto-
aineiden rajallinen saatavuus. Näemme kuitenkin, 
että tarvitaan kauaskantoisia poliittisia pelisään-
töjä, joilla uusiutuvista polttoaineista saataisiin 

kilpailukykyisiä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. 
Haasteenamme on löytää myös kannattavia ja kil-
pailukykyisiä keinoja energiankäytön tehostamiseen 
omassa tuotannossamme ja toiminnassamme. 
Energiankäyttöä voidaan edelleen tehostaa, mutta 
kun yksinkertaisemmat toimenpiteet on suoritettu, 
vaaditaan usein suuria investointeja. Näemme 
myös suuria haasteita liittyen ilmastoa parantaviin 
toimenpiteisiin toimitusketjussamme, missä vaiku-
tusmahdollisuutemme ovat paljon pienemmät. 

HAASTE

FOSSIILITTOMIEN POLTTOAINEIDEN  
RAJALLINEN SAATAVUUS
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KULJETUKSET
Kinnarps on markkinatoimija, joka pystyy tarjoa-
maan oman logistiikkajärjestelmän, niin sanotut 
”siniset autot”. Tämä tarkoittaa, että voimme itse 
optimoida kuljetuksemme (niiden suunnittelun ja 
reitit) ilmastovaikutusten osalta. Tuotteet lastataan 
palapelin tapaan ja ilman laatikoita, joten kulje-
tuksiimme mahtuu enemmän tavaraa. Kun tähän 
yhdistetään tarkka toimitussuunnittelu ja pakkaami-
nen toimitusjärjestyksessä, saavutamme tasaisen 
korkean 90 %:n täyttöasteen. Kun toiset tarvitsevat 
jopa kolme kuorma-autoa, me selviämme kahdella 
ja pystymme kuljettamaan kuorma-autoa kohden 
jopa 50 % enemmän kuin kilpailijamme. Perinteisten 
pakkausten sijaan käytämme omia huopiamme 
tuotteiden suojana kuljetuksen aikana, minkä  
jälkeen palautamme huovat takaisin varastollemme 
ja käytämme ne uudelleen. Tämä säästää meiltä  
ja asiakkailtamme noin 270 kg pakkausmateriaalia 
kuljetusta kohden. Toimituksen jälkeen täytämme 
autot tavarantoimittajilta tulevilla materiaaleilla, 
joten hyödynnämme kuljetuskapasiteetin  
molempiin suuntiin. 

Käytämme kuorma-autoissamme pääasiassa 
dieselpolttoainetta, johon on sekoitettu uusiutuvaa 
mäntyöljyä, mikä pienentää ilmastovaikutusta  
noin 40 %. Sinisten autojen kuljetuksilla kuljetetaan 
tällä hetkellä Kinnarps- ja Drabert-tavaramerkkien 
tuotteet, mutta pyrimme laajentamaan konseptia, 
jotta se kattaisi myös muut tavaramerkkimme.

Olemme alkaneet mitata sinisten autojemme 
CO2-määriä tonnikilometriä kohden, ja tarkoi-
tuksemme on seurata tätä arvoa ja asettaa sille 
tavoitteita, jotta voimme panostaa kuljetustemme 
ilmastotehokkuuteen. Vuoden 2018 tulos oli  
20,75 g CO2 tonnikilometriä kohden.

Tehostaaksemme sinisten autojen konseptia  
edelleen olemme aloittaneet tutkimusyhteistyön 
Volvon ja Ruotsin liikenneviraston kanssa.  
Olemme saaneet poikkeusluvan käyttää pidempiä 
perävaunuja, mikä mahdollistaa 50 % suuremman  
kuormakapasiteetin perävaunua kohden ja  
merkitsee noin 20 % pienempiä CO2-päästöjä.  
Näitä kuljetuksia koeajetaan vuosina 2018–2019. 

Arvioimme myös sähkökäyttöisiä kuljetuksia 
ja olemme investoineet sähköautoon, joka korvaa 
dieselkäyttöisen huoltoauton Jönköpingin tehtaalla. 
Olemme investoineet lisäksi useisiin sähköautoihin 
Norjan toiminnassamme.

TUOTANTO JA TILAT
Energiankulutuksemme on suurinta Kinnarpin, 
Jönköpingin, Skillingarydin ja Wormsin tuotantolai-
toksissa. Siksi olemme tehneet energiakartoituksia, 
joilla selvitämme energiankäytön tehostamismah-
dollisuudet. Pyrimme käyttämään enemmän  
energiaa, joka on peräisin uusiutuvista lähteistä  
tai energialähteistä, joiden ilmastovaikutus on  
pienempi. Vuoden aikana olemme vaihtaneet  
suuren osan Jönköpingin tehtaallamme käyttä-
mästämme nestekaasusta kaukolämpöön, jonka 
ilmastovaikutus on huomattavasti pienempi. Tällä 
energialajin vaihdoksella saamme pienennettyä 
päästöjämme noin 500 tonnilla CO2:ta vuodessa. 

Tuotantoyksiköissämme Kinnarpissa, Skillin-
garydissä ja Wormsissa käsitellään paljon puuta. 
Puujäte kierrätetään briketteinä, minkä johdosta 
tehtaamme lämmitetään täysin uusiutuvalla  
energialla. Perusparannusten tai remonttien  
yhteydessä olemme vaihtaneet useissa  
yksiköissämme LED-valaistukseen. 

STRATEGIA

ILMASTON KANNALTA  
OPTIMOIDUT KULJETUKSET  

JA ENERGIAKARTOITUS
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2016 2017 2018

ANALYSOINTI JA SEURANTA
Vuoden aikana on tehty useita energiankäytön tehostamistoimenpiteitä, 
kuten asennettu LED-valaistus useisiin yksiköihin, korjattu paineilmavuotoja 
tuotantoyksiköistä ja tehostettu tuotantolinjoja. Laskelmiemme mukaan 
suoritetuilla energiankäytön tehostustoimilla on säästetty noin 650 GJ. 
Kinnarpin, Skillingarydin ja Wormsin tuotantolaitoksilla on käytössä täysin 
uusiutuva, oman puujätetteen polttoon perustuva, lämmitys . Öljykattilat 
ovat olemassa laiterikkojen tai korjausten varalle. Materian tehdas  
Tranåsissa lämmitetään maalämmöllä ja muut yksiköt kaukolämmöllä, 
sähköllä, kaasulla tai öljyllä. Nestekaasua käytetään lakkausprosesseissa 
Jönköpingissä. 

TAVOITE
Tavoitteemme on vähentää energiankäyttöämme vuodesta 2016  
10 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. 

* Tuotanto Kinnarpissa, Jönköpingissä, Skillingarydissä, Wormsissa, Tranåsissa,  
Vinslövissä sekä myyntiä harjoittavissa tytäryhtiöissä. 

TAVOITE 
2020Yksikkö, TJ

Sähkö 115 111 112 
Brikettilämmitys 93 87 92 
Kaukolämpö 9 6 11 
Maakaasu 1 0 4 
Polttoöljy 4 3 3 
Nestekaasu 14 15 10 
Biodiesel 8 13 13 
Diesel 65 45 55 
Bensiini 1 0 7 

YHTEENSÄ 310 279 307 278

ENERGIAN KÄYTTÖ ORGANISAATIOSSA*

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE 2030. Tavoitteemme on ilmastoneutraalius. Työskentelemme  
jatkuvasti energiatehokkuusparannusten parissa kaikessa toiminnassamme. Tavoitteemme on  
käyttää enemmän energiaa uusiutuvista lähteistä. Tavoite liittyy YK:n kestävyystavoitteisiin 7  
”Edullista ja puhdasta energiaa” sekä 13 ”Ilmastotekoja”. 
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ILMASTOOPAS 
Nämä kolme aluetta vaikuttavat eniten  
tuotteen ilmastovaikutukseen. 

}	MATERIAALIVALINNAT
Valitse mielellään puu, joka on uusiutuva  
materiaali ja jonka ilmastovaikutus on  
alhainen koko arvoketjun läpi. 

}	TUOTANTO
Tarkista, mitä energiamuotoja tuottaja käyttää 
sähköön, lämmitykseen ja prosesseihin sekä 
kuinka energiatehokasta tuotanto on. Energia-
muotojen tulee olla fossiilittomia ja uusiutuvia. 

}	KULJETUKSET
Materiaalien ja osien lyhyet kuljetusetäisyydet 
tuotantopaikalle tuottavat paremman  
ympäristövaikutuksen. Kuljetukset uusiutuvilla 
polttoaineilla ja polttoainetaloudellisilla autoilla 
sekä korkea täyttöaste ovat myös tehokas  
tapa pienentää CO2-päästöjä. 

* Tuotanto Kinnarpissa, Jönköpingissä, Skillingarydissä,  
Wormsissa, Tranåsissa, Vinslövissä sekä myyntiä harjoittavissa  

tytäryhtiöissä. Greenhouse Gas Protocolin mukaan.

(TONNIA)

TAVOITE 
2020

ANALYSOINTI JA SEURANTA
Olemme saavuttaneet tavoitteemme ilmastoon  
vaikuttavien päästöjen vähentämisestä 20 prosentilla  
etuajassa – vähennystä on tapahtunut nyt 22 % 
vuoteen 2014 verrattuna. Vähennys on yhteydessä 
lähinnä omiin tavarakuljetuksiimme ja uusiutuvien 
polttoaineiden osuuden kasvuun. Se voidaan myös 
yhdistää Wormsin tehtaan tuotannon pienentämiseen 
sen sulkemiseen valmistautumisen yhteydessä. 
Huomattava vaikutus on ollut myös sillä, että olemme 
siirtyneet useissa yksiköissä uusiutuvan sähkön  
käyttöön. Tällä hetkellä 38 % käyttämästämme 
energiasta on uusiutuvaa. Asetamme nyt uuden 
kunnianhimoisen tavoitteen: pyrimme vähentämään 
päästöjämme vuoteen 2020 mennessä 35 prosentilla 
vuoteen 2014 verrattuna.

TAVOITE
Vuoteen 2020 mennessä päästöt ovat pienentyneet 
35 %:lla vuoteen 2014 verrattuna.

PÄÄSTÖT HIILIDIOKSIDIEKVI
VALENTTEINA (TONNIA)*
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KALUSTEITAMME ON YMPÄRISTÖISSÄ, JOISSA LAPSET JA AIKUISET  
VIETTÄVÄT SUUREN OSAN ELÄMÄSTÄÄN. MEILLE ON ITSESTÄÄNSELVÄÄ,  
ETTÄ TUOTTEEMME EIVÄT SAA SISÄLTÄÄ HAITALLISIA AINEITA, JOTKA  

VAIKUTTAVAT IHMISTEN TERVEYTEEN JA KYKYYN TYÖSKENNELLÄ.

VAIKUTUS
}  PAREMPI TYÖYMPÄRISTÖ

}  PAREMPI TERVEYS
}  PAREMPI KESKITTYMISKYKY

PUHTAAT  
MATERIAALIT
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MÄÄRITELMÄ

PUU. Formaldehydi. Pintakäsittelyt voivat sisältää 
aromaattisia liuotinaineita, VOC-yhdisteitä, CMR- 
aineita, SVHC-aineita ja allergiaa aiheuttavia aineita.

TEKSTIILIT. Palonsuoja-aineet, ftalaatit ja  
pehmentimet, formaldehydi, likaa ja rasvoja  
hylkivät aineet, myrkylliset väriaineet,  
raskasmetallit ja SVHC-aineet.

ELEKTRONIIKKA. Palonsuoja-aineet.

MUOVI JA PEHMUSTEET . Palonsuoja-aineet, 
ftalaatit ja pehmentimet, PVC, raskasmetallit,  
klooriparafiinit ja SVHC-aineet.

METALLI. Pintakäsittely voi sisältää kromi 6:tta, 
aromaattisia liuotinaineita, VOC-yhdisteitä, CMR- 
aineita, SVHC-aineita ja allergiaa aiheuttavia aineita. 

Kalusteet voivat sisältää aineita, jotka vaikuttavat haitallisesti ympäristöön  
ja ihmisten terveyteen. Ne ovat aineita, joita on raakaaineessa jo valmiina  

tai joita lisätään valmistuksen yhteydessä. Aineet voivat vaikuttaa suorassa  
kosketuksessa tai kulkeutuessaan ilman mukana. 

Kalustealalla eri materiaaleissa voi esiintyä seuraavia kemikaaleja:

KALUSTEITAMME ON YMPÄRISTÖISSÄ, JOISSA LAPSET JA AIKUISET  
VIETTÄVÄT SUUREN OSAN ELÄMÄSTÄÄN. MEILLE ON ITSESTÄÄNSELVÄÄ,  
ETTÄ TUOTTEEMME EIVÄT SAA SISÄLTÄÄ HAITALLISIA AINEITA, JOTKA  

VAIKUTTAVAT IHMISTEN TERVEYTEEN JA KYKYYN TYÖSKENNELLÄ.
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Kemikaaleja käytetään lakoissa, liimoissa ja maa-
leissa luomaan pintoja, jotka kestävät nesteitä ja 
puhdistusaineita. Nämä ovat tärkeitä ominaisuuksia  
ympäristöissä, joissa tehdään puhdistusta ja  
desinfiointia – esimerkiksi sairaaloissa, kouluissa  
ja ravintoloissa. Tällainen vastustuskykyinen  

pintakäsittely ei läpäise kuitenkaan johtavien 
ympäristömerkintöjen vaatimuksia. Ympäristöystä-
vällisemmillä lakoilla on huonommat ominaisuudet 
kovissa ympäristöissä. Suurin haasteemme onkin 
kehittää pintakäsittelyjä, jotka täyttävät sekä ympä-
ristöä että laatua koskevat tiukat vaatimukset. 

HAASTE

PINTAKÄSITTELY, JOKA TÄYTTÄÄ  
SEKÄ YMPÄRISTÖ  

ETTÄ LAATUVAATIMUKSET
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Osallistumme alan organisaation TMF:n ja lakkojen 
toimittajien kanssa yhteiseen hankkeeseen, jolla 
pyritään parantamaan vesiohenteisia lakkoja 
pintojen kestävyyden, puhdistuksen ja desinfioinnin 
osalta. Varmistaaksemme, etteivät tuotteemme 
sisällä turhia kemikaaleja, asetamme vaatimuksia 
meille tuleville materiaaleille ja osille. Vaatimukset 
perustuvat ympäristömerkintäkäytäntöömme  

sisältyviin merkintöihin, joita ovat EU-ympäristömerkki, 
Möbelfakta, GS, Quality office, NF Environnement, 
NF Office Excellence Certifié ja FSC®. Nämä kattavat 
kaikki aineet, jotka mainitaan edellisen aukeaman 
määritelmässä. Joillekin tuotteille olemme tehneet 
myös M1- ja ANSI/BIFMA-standardien vaatimusten 
mukaisia päästömittauksia. Mittausten tulokset 
ovat olleet hyviä ja päästöt hyvin vähäisiä. 

STRATEGIA

LISÄVAATIMUKSIA  
TUOTEMERKINNÖISTÄ

OMA TUOTANTO
Valmistuksessa käyttämiämme kemiallisia  
tuotteita ovat lakat, liimat, öljy ja puhdistusaineet. 
Käyttöä valvotaan kaikissa tuotantoyksiköissä 
kemikaalien käsittelyjärjestelmän avulla. Se 
sisältää käyttöturvallisuustiedotteet ja päivitykset 
REACH-ehdokasluettelon mukaisesti. Työympäris-
tötyömme puitteissa tehdään myös riskiarviointeja. 

MUOVI JA PEHMUSTEET 
Valamme pehmusteet itse menetelmällä, jossa 
olemme luopuneet terveydelle haitallisen TDI- 
isosyanaatin käytöstä. Vaahto ei myöskään sisällä 
palosuoja-ainetta. Kaikki konsernin kalusteet ovat 
Bisfenoli A- ja ftalaattivapaita.

PUU 
Lastulevyn valmistuksessa käytetään formaldehydiä 
sisältävää liimaa. Kaikki lastulevymme täyttävät 
E1-vaatimukset, mikä tarkoittaa hyvin alhaista 
formaldehydipäästöä. Monien levyjemme E1-arvoja 
on vähintään puolitettu. Pintakäsittelyyn käytetään 
lähinnä vesiohenteista lakkaa, joka ei sisällä  
liuotinaineita tai sisältää niitä hyvin vähän.  
Kinnarpin tehtaalla pöytien ja säilytyskalusteiden 
pinnat käsitellään vesiohenteisella UV-lakalla,  
mikä takaa hyvin vähäiset VOC-päästöt. 

METALLI
Kuudenarvoinen kromi on allergioille ja syövälle 
altistava. Siksi käytämme ainoastaan kolmenar-
voista kromia. Metallien pintakäsittelyyn käytetään 
jauhemaalia, jonka ansiosta VOC-päästöt ovat hyvin 
pieniä ja ympäristömerkintävaatimukset täyttyvät. 

TEKSTIILIT
Kinnarps Colour Studion kankaat eivät sisällä  
palonsuoja-aineita tai myrkyllisiä väriaineita. 
Käytämme sen sijaan villaa, joka on luonnostaan 
paloa hidastava aine, tai polyesterikangasta, jolla 
on paloilta suojaava kuiturakenne. 69 prosentissa 
kankaista on ympäristömerkintä, joko EU-ympä-
ristömerkki tai Oeko-tex. Nahka on kasviparkittua 
ilman raskasmetalleja. 

ELEKTRONIIKKA
Elektroniikka sisältää metalleja ja kemikaaleja,  
jotka voivat aiheuttaa ympäristö- ja terveysongelmia. 
Olemme asettaneet vaatimuksen, että kaikki  
toimittajamme noudattavat RoHs-direktiiviä,  
joka rajoittaa tai kieltää eräiden raskasmetallien  
ja palonestoaineiden käytön elektroniikassa.  
Lyijyn, elohopean, kadmiumin, kuudenarvoisen 
kromin sekä PBB- ja PBDE-palonestoaineiden  
käyttö on kielletty.



2016 2017 2018

10

15

20

46

2015

16,65 10,2513,9315,04 8,33

(TONNIA)

ANALYSOINTI JA SEURANTA
Vuoden 2018 aikana olemme pienentäneet 
liuotinaineiden käyttöä 26 prosentilla omissa tuo-
tantoyksiköissämme Kinnarpissa, Skillingarydissä 
ja Wormsissa. Vuoteen 2015 verrattuna tässä on 
vähennystä peräti 38 %. Vähennys on tapahtunut 
lähinnä Kinnarpissa ja Wormsissa. Laitoksessamme 
Kinnarpissa käytetään UV-lakkoja tasaisiin,  
viilutettuihin pintoihin, millä saadaan aikaan  
kestävä tulos ja hyvin alhaiset VOC-päästömäärät.

Suurimman määrän VOC-yhdisteitä käytämme  
telojen puhdistuksessa. Vähentämällä pesuohen-
teiden käyttöä puhdistuksessa olemme onnistu-
neet vähentämään VOC-yhdisteiden määrää  
30 %:lla pesua kohden. Seuraamme säännöllisesti 
liuotinaineiden käyttöä ja tunnistamme  
mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet. 

TAVOITE
Vuoteen 2020 mennessä VOC-yhdisteiden päästöt 
ovat pienentyneet 50 % vuoteen 2015 verrattuna.

TAVOITE 
2020

* Avainluvut tarkoittavat omaa tuotantoamme  
Kinnarpissa, Skillingarydissä ja Wormsissa. 

LIUOTINAINEIDEN (VOC)  
KULUTUS (TONNIA)*

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE 2030. 
Tavoitteenamme on luoda terveellisempiä 
työympäristöjä, joissa käytetään vähemmän 
kemikaaleja ja jotka eivät sisällä terveydelle  
tai ympäristölle haitallisiksi luokiteltuja aineita. 
Tavoite liittyy YK:n kestävyystavoitteeseen  
12 ”Vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto”. 
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MATERIAALIOPAS 

VÄLTÄ! 
FTALAATTEJA. Käytetään muovin  
ja kumin pehmentiminä. Esiintyy  
myös maaleissa ja liimoissa. Epäillään  
aiheuttavan hormonihäiriöitä. 

PALONSUOJAAINEET. Käytetään  
tekstiileissä ja muoveissa. Jotkin niistä 
aiheuttavat hormonaalisia häiriöitä. 

BISFENOLI A. Käytetään muoveissa,  
lakoissa ja liimoissa. Aiheuttaa hormonaalisia 
häiriöitä. 

FORMALDEHYDI. Voi olla lastulevyissä, 
tekstiileissä ja nahassa käytetyissä  
liimoissa. Aiheuttaa allergisia reaktioita 
ihokosketuksessa ja on karsinogeeni. 

HAIHTUVAT ORGAANISET  
LIUOTINAINEET (VOC). On maaleissa, 
lakoissa, liimoissa ja puhdistusaineissa. 
Voivat aiheuttaa päänsärkyä,  
keskittymishäiriöitä ja huonon ilmanlaadun.

REACHEHDOKASLISTAN  
KEMIKAALIT. Kysy valmistajalta, joka  
on lain mukaan tiedotusvastuussa. 

VALITSE!
YMPÄRISTÖMERKITYT TUOTTEET. 
Möbelfakta ja NF Environnement ovat  
hyviä vaihtoehtoja. 

VESIPOHJAINEN LAKKA. Vapauttaa  
vain vähän tai ei lainkaan VOC-yhdisteitä. 

LAMINAATTILEVY. Jos nesteillä ja  
desinfiointiaineella puhdistamiseen 
asetetaan korkeat vaatimukset, voit  
korvata maalipinnat puristetulla laminaatilla. 

YMPÄRISTÖMERKITYT KANKAAT. 
EU-ympäristömerkki ja Oeko-tex varmistavat, 
ettei kankaissa ole haitallisia kemikaaleja. 



48

VAIKUTUS
}  PAREMMAT TYÖEHDOT

}  PAREMPI TYÖYMPÄRISTÖ
}  PAREMPI OMATUNTO

MAAILMA EI OLE OIKEUDENMUKAINEN, MUTTA MEIDÄN ON  
MAHDOLLISTA HUOLEHTIA SIITÄ, ETTÄ IHMISET, JOTKA AUTTAVAT  
TUOTTEIDEMME VALMISTAMISESSA, SAAVAT TEHDÄ SEN HYVIEN  
TYÖEHTOJEN MUKAISESTI. TÄMÄ KOSKEE SEKÄ MEITÄ ITSEÄMME  

ETTÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITAMME. 

SOSIA ALINEN VASTUU
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Muut

Romania

Italia

Kiina

Tanska

Puola

Itävalta

Saksa

Ruotsi

Ruotsi 886 530 
Saksa 173 59 
Norja 75 72 
Ranska 56 50 
Puola 34 46 
Yhdistynyt kuningaskunta 32 22 
Tanska 28 32 
Belgia 17 25 
Sveitsi 13 11 
Unkari 7 15 
Kiina 4 2 
Italia 0 2 

YHTEENSÄ 1325 866

Työntekijöitä NAISIAMIEHIÄ

Alle 30 vuotta 1 0 
30–50 vuotta 62 31 
Yli 50 vuotta 63 22 

YHTEENSÄ 126 53

Johto NAISIAMIEHIÄ

KINNARPSKONSERNIN TAVARANTOIMITTAJAT  
(OSTOMÄÄRIIN PERUSTUEN)

KINNARPSKONSERNIN OMA TOIMINTA

MÄÄRITELMÄ

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa, että työnantajan on tarjottava hyvä  
työympäristö, työehdot ja palkka. Meidän sosiaalinen vastuumme ei koske  

vain oman toimintamme työntekijöitä, vaan myös ihmisiä, jotka ovat 
toimitusketjuumme kuuluvien tavarantoimittajien palveluksessa.  

MAAILMA EI OLE OIKEUDENMUKAINEN, MUTTA MEIDÄN ON  
MAHDOLLISTA HUOLEHTIA SIITÄ, ETTÄ IHMISET, JOTKA AUTTAVAT  
TUOTTEIDEMME VALMISTAMISESSA, SAAVAT TEHDÄ SEN HYVIEN  
TYÖEHTOJEN MUKAISESTI. TÄMÄ KOSKEE SEKÄ MEITÄ ITSEÄMME  

ETTÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITAMME. 
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Tiedämme kokemuksesta, ettei vaatimusten  
esittäminen riitä. Meidän täytyy myös seurata  
ja varmistaa, että tavarantoimittajamme todella 
noudattavat asettamiamme vaatimuksia. Meillä  
on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa suoriin 
toimittajiimme, kun taas pidempien toimitusketjujen  
seuranta on vaikeaa, koska meillä ei silloin ole 

taloudellista suhdetta. Seuranta alempana  
ketjussa edellyttää, että meillä on sopimus  
suoran toimittajan kanssa. Oman organisaatiomme  
haasteena on muodostaa henkilökunta, jolle  
ominaista on monipuolisuus ja jossa huomioidaan 
organisaatiossa ja yhteiskunnassa oleva  
osaaminen. 

HAASTE

VARMISTAA VAATIMUSTEN  
NOUDATTAMINEN
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TYÖTAPATURMAT OMASSA TOIMINNASSA 201820172016 

Poissaoloja aiheuttaneet tapaturmat 14 15 14 
Tapaturmat, jotka eivät aiheuttaneet poissaoloja 34 47 45

TOIMITUSKETJU
Asetamme tavarantoimittajillemme vaatimuksia 
Supplier Code of Conduct -toimintaohjeessamme.  
Ilmaisemme siinä toimittajiin kohdistuvat sosiaalisen 
vastuun odotuksemme ja vaatimuksemme. Toimin-
taohje perustuu YK:n Global Compact -aloitteeseen. 
Tämän perusvaatimuksen lisäksi asetetaan mate-
riaalikohtaisia, ympäristömerkintöihin perustuvia 
vaatimuksia toimitettaville materiaaleille. Ostamme 
paljon materiaaleja ja osia, jotka työstetään ja/
tai asennetaan omassa tuotannossamme, mutta 
ostamme myös valmiita tuotteita. Vaatimukset ovat 
kuitenkin samat ja kartoitamme toimittajaketjun 
aina osavalmistukseen saakka. Sen jälkeen  
toimittajista tehdään riskiarviointi, joka perustuu 

valmistusprosessiin, alan tuntemukseen ja tuotan-
tomaahan. Jos arvioimme, että on suuri vaara, ettei 
toimintaohjeemme vaatimuksia täytetä, teemme 
tarkastuksen toimittajan luona paikan päällä.  
Tarkastus tehdään myös kaikille uusille toimittajille.  
Olemme tehneet joitakin tarkastuksia myös suorien 
toimittajiemme alihankkijoille. Jos toimittaja ei korjaa 
mahdollisia moitteen aiheita, puramme sopimuksen. 

Pieni osa toimittajistamme on Kiinassa.  
Jotta voimme työskennellä suoraan näiden toimitta-
jien kanssa, olemme perustaneet ostokonttorin 
Shanghaihin. Siten meillä on paikallinen jalansija 
sekä kielen ja kulttuurin tuntemus, mikä helpottaa 
kehitystyötä yhteistyössä toimittajien kanssa.

OMA TOIMINTA
Toimintaperiaatteissamme kuvataan periaatteemme,  
jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työoikeuteen, ympä-
ristökäytäntöön ja korruptionvastaisuuteen. Periaat-
teet perustuvat yrityksen perusarvoihin sekä YK:n 
Global Compact -aloitteeseen. Kaikkien konsernin 
yksiköiden ja työntekijöiden on kunnioitettava ja 
noudatettava toimintaperiaatteita. Meillä on käy-
tössä whistle blowing -järjestelmä, jotta työntekijät 
voivat raportoida toimintaperiaatteen rikkomuk-
sista nimettöminä ja ilman kostotoimenpiteiden 
riskiä. Vuoden 2018 aikana olemme saaneet yhden 
ilmoituksen ja selvittäneet sen. Lahjoihin ja etuihin 
liittyvät käyttäytymissääntömme on kuvattu selvästi 
edustuskäytännössämme ja rutiineissamme. 

Kinnarps-konsernilla on yhteinen monimuotoi-
suuskäytäntö. Käytämme esimerkiksi osaamiseen 
perustuvaa rekrytointia, pyrimme tasaisempaan  
sukupuolijakaumaan ja siihen, että työntekijät  
saavat mahdollisuuden kehittää osaamistaan.

Työskentelemme järjestelmällisesti yksiköidemme 
työympäristön parissa. Materialla, NC Nordic Carella 
ja Skandiformilla on lisäksi OHSAS 18001 -standardin 
mukainen työympäristösertifiointi. 

Rekisteröimme ja käsittelemme tapaturmat 
ja vaaratilanteet. Tapaturmia ilmenee pääasiassa 
tuotantoyksiköissämme, joissa suhteellisen suuri 
osuus materiaaleista käsitellään manuaalisesti. 
Kaikki tapaturmat selvitetään, jotta varmistetaan, 
ettei niitä tapahdu uudelleen. 

STRATEGIA

OMAN JA TAVARANTOIMITTAJIEN 
TOIMINNAN SEURANTA
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0,2 %0,3 %0,7 % 6,2 %2,4 %2,6 %

OSUUS OSTOVOLYYMISTÄ (SEK), JOKA ON LUOKITELTU  
VÄHÄISEN RISKIN OSTOKSI TAI KORKEAN RISKIN  

OSTOKSI, JOTA VALVOTAAN TARKASTUKSILLA
* Ostot oman valikoimamme tuotteisiin

ANALYSOINTI JA SEURANTA
Olemme keskittyneet materiaalien ja osien toimit-
tajiin ja kuluneen vuoden aikana pyrimme painotta-
maan liiketoimintaa niihin toimittajiin, jotka parhai-
ten täyttävät vaatimuksemme. Hankinnoista, jotka 
on luokiteltu kohonneen riskin hankinnoiksi, oman 
henkilökuntamme tarkastuksin seurattavien osuus 
on kasvanut 88 prosentista 96 prosenttiin. Kaikille 
kohonneen riskin tavarantoimittajille, joiden kanssa 
aiomme jatkossa käydä kauppaa, on tehty tarkastus 
paikan päällä tai tarkastus on suunnitteilla. Kaikki 
tavarantoimittajat, joiden kanssa kaupankäynti on 
aloitettu kuluneen vuoden aikana, ovat läpikäyneet 
tarkastuksen. Toteutetuista tarkastuksista saadut 

tulokset osoittavat, että olosuhteet toimittajiemme  
tuotantolaitoksilla ovat yleisesti ottaen hyvät. 
Tavallisimpia ovat paloturvallisuuteen liittyvät 
pienet puutteet. Lisäksi ilmeni, ettei suojavarusteita 
käytetä, vaikka ne ovat käytettävissä. Aasiassa voi 
olla puutteita myös työajoissa, sillä siellä käytetään 
vierastyövoimaa. Tehdessämme seurantatarkas-
tuksia toimittajien toimenpiteiden jälkeen, olemme 
havainneet parannuksia ja sen, että työllämme  
on vaikutusta.

TAVOITE
Vuonna 2020 kaikkia kohonneen riskin piiriin  
luokiteltuja hankintoja valvotaan tarkastuksilla.

Kohonnut riskiVähäinen riski tarkastuksilla seurattuna Vähäinen riski

VÄHÄINEN RISKI
93,6 %

VÄHÄINEN RISKI
97,3 %

VÄHÄINEN RISKI
96,7 %

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE 2030. Tavoitteenamme ovat valvotut hyvät työolosuhteet,  
jotka edistävät positiivisella tavalla yhteiskuntakehitystä toimipaikoissamme ja siellä, missä  
meillä on yhteistyökumppaneita. Tavoite liittyy YK:n kestävyystavoitteisiin 8 ”Ihmisarvoista työtä  
ja talouskasvua” ja 10 ”Eriarvoisuuden vähentäminen”. 
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VASTUULLISUUSOPAS

Näissä tilanteissa on oltava erityisen tarkkana. 
Kysy, onko laadittu järjestelmää, jonka avulla 
varmistetaan, että eri vaatimuksia noudatetaan.

}	RISKIMAAT 
Valmistetaanko tuote maassa tai sisältääkö 
se osia maasta, joka on BSCI:n riskimaiden 
luettelossa? (Business Social Compliance 
Initiative, BSCI, on eurooppalainen yritysvetoinen 
yhteistyöaloite, joka pyrkii parantamaan  
työolosuhteita globaalissa toimitusketjussa.) 

}	TYÖSKENTELYTAPA 
Onko tuotanto työpainotteinen? Onko  
paljon käsin tehtävää, tai työtä, joka ei vaadi 
ammattitaitoa, jolloin siihen voi sisältyä  
lapsityövoiman käytön riski? Onko markkina- 
alueella sesonkityötä ja siirtotyöläisiä? 

}	KEMIKAALIT 
Sisältääkö tuote paljon kemikaaleja  
tai liittyykö siihen muulla tavoin suuria  
terveys- tai ympäristöriskejä? 

ANALYSOINTI JA SEURANTA
Kinnarpsin vuoden 2018 työntekijäindeksi on 67 
(edellisessä mittauksessa vuonna 2016 se oli 68). 
Indeksilukujen 60–100 katsotaan tarkoittavan 
korkeaa työtyytyväisyyttä, mikä tarkoittaa, että 
työntekijämme viihtyvät työssään. Vastausosuus 
oli 87 %, mikä on hyvin korkea osuus. Tämä  
viittaa korkeaan sitoutumisasteeseen; myös 
niiden työntekijöiden osuus, jotka kokevat  
sitoutuneensa työhönsä, on kasvanut. 
Eniten parannusta on tapahtunut työntekijöiden 
tulevaisuuskuvassa ja tunteessa, että he ehtivät 
hoitaa työtehtävänsä. Jatkossa asetamme 
etusijalle sen, että työntekijät kokevat työnsä 
mielekkääksi, tuntevat ylpeyttä siitä ja kokevat, 
että heillä on mahdollisuus kehittyä, sillä nämä 
asiat vaikuttavat motivaatioon. 

TAVOITE
Vuonna 2020 työntekijäindeksimme on 70. 

TYÖNTEKIJÄINDEKSI

* Kaikki Kinnarps-konsernin yksiköt
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VAIKUTUS
}  PIDEMPI KÄYTTÖIKÄ
}  PAREMPI TALOUS

}  RESURSSIEN TALOUDELLISEMPI KÄYTTÖ

SOHVAN UUDELLEENVERHOILUN TAI KULUNEEN PÖYTÄTASON  
VAIHTAMISEN PITÄISI OLLA ITSESTÄÄNSELVYYS, MUTTA NIIN  

EI KALUSTEALALLA OLE AINA OLLUT. TARJOAMALLA  
KIERRÄTYSPALVELUJA JA KEHITTÄMÄLLÄ UUSIA KIERTOTALOUTEEN  

LIITTYVIÄ LIIKETOIMINTAMALLEJA AUTAMME ASIAKKAITA  
KÄYTTÄMÄÄN RESURSSEJAAN TALOUDELLISESTI.

KIERRÄTYS
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MÄÄRITELMÄ

VALETTU ALUMIINI

50–100%
TERÄS

20%
LASTULEVY

20%
MAGNESIUM

100%

NYKYINEN KIERRÄTYSMATERIAALIEN  
KÄYTTÖ VALMISTUKSESSAMME

VAIKUTUS
}  PIDEMPI KÄYTTÖIKÄ
}  PAREMPI TALOUS

}  RESURSSIEN TALOUDELLISEMPI KÄYTTÖ

SOHVAN UUDELLEENVERHOILUN TAI KULUNEEN PÖYTÄTASON  
VAIHTAMISEN PITÄISI OLLA ITSESTÄÄNSELVYYS, MUTTA NIIN  

EI KALUSTEALALLA OLE AINA OLLUT. TARJOAMALLA  
KIERRÄTYSPALVELUJA JA KEHITTÄMÄLLÄ UUSIA KIERTOTALOUTEEN  

LIITTYVIÄ LIIKETOIMINTAMALLEJA AUTAMME ASIAKKAITA  
KÄYTTÄMÄÄN RESURSSEJAAN TALOUDELLISESTI.

Toimistokalusteita voidaan käyttää uudelleen paljon useammin kuin tällä hetkellä 
tehdään. Pidentämällä nykyisten kalusteiden käyttöikää, mikä on mahdollista 

tarjoamalla erilaisia kiertotalouteen liittyviä liiketoimintamalleja,  
ilmastovaikutusta voidaan pienentää 30 prosentilla uudistuotantoon verrattuna.

Kiertotalouteen liittyvään liiketoimintamalliin sisältyy palveluja, joiden avulla 
asiakas voi käyttää ja uudistaa osan nykyisistä kalusteista siten, että ne sopivat 
uuteen sisustusratkaisuun, myydä ne edelleen, tai jos kalusteet ovat loppuunku
luneita, kierrättää ne. Tämä tarkoittaa, että meidän on kehitettävä uusia rutiineja 
tiedonjakoon, myyntiin, suunnitteluun ja valmistukseen. Kierrätys voidaan yhdis
tää myös omaan kykyymme käyttää tuotteiden sisältämiä kierrätysmateriaaleja 

suhteessa laatu ja ympäristövaatimusten saatavuuteen ja täyttämiseen. 
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TUOTESUUNNITTELU
Kun kehitämme uusia tuotteita, teemme niistä 
aina kierrätettäviä. Keskitymme laadukkaiden ja 
pitkäikäisten tuotteiden luomiseen. Tuotteet myös 
testataan akkreditoidussa testilaboratoriossamme 
sen varmistamiseksi, että ne täyttävät korkeat 
laatuvaatimukset ja standardit.

Pyrimme myös käyttämään tuotteidemme  
materiaalit uudelleen. Metallin kierrätysmahdollisuu-
det ovat suhteellisen hyvät, kun taas kierrätysmuovi 
harvoin täyttää laatu- ja ympäristövaatimuksiamme, 
minkä vuoksi sitä käytetään vain vähäisessä määrin 
esimerkiksi suojuksissa. Tuotteiden käyttöikää 
voidaan pidentää myös uusilla osilla, kuten sohvien 
irrotettavilla verhoiluilla, pöytien vaihdettavilla tasoil-
la tai toimistotuolien uusilla istuimilla ja selkänojilla. 
Kehittämällä tuotesarjoja, joihin sisältyy modulaari-
suutta, tarjoamme asiakkaille mahdollisuuden tehdä 
muutoksia tai täydennyksiä ajan myötä uuden osta-
misen sijaan. Tuotesuunnittelussa vaadimme, että 
eri materiaalilaadut on voitava erotella kierrätyksen 
helpottamiseksi. Työskentelemme myös kierrätyksen  

huomioivan muotoilun kehittämisen parissa 
”Etablera närodlad textil i Sverige” (Lähikasvatetun 
tekstiilimateriaalin vakiinnuttaminen Ruotsissa) 
-tutkimushankkeen puitteissa.

PALVELUT JA LI IKETOIMINTAMALLIT
”The Better Loop” -konseptin puitteissa tarjoamme 
palveluita, joilla on kolme yleistä teemaa: re:use, 
re:fresh ja re:cycle (lue lisää seuraavan aukeaman 
Uudelleenkäyttöoppaasta). Asiakkaille, jotka eivät 
halua omistaa sisustustaan, tarjoamme myös mah-
dollisuuden liisaukseen tai vuokraukseen, mikä tar-
koittaa, että voimme optimoida kalusteiden käytön 
ja käyttöiän uudistamalla niitä ja vuokraamalla ne 
edelleen muille asiakkaille. Arvioimme myös uusia 
kiertotalouteen liittyviä liiketoimintamalleja ”Innova-
tiivinen liiketoimintamalli kiertäville kalustevirroille 
– vaihe 3” -tutkimushankkeen puitteissa. Hanketta 
johtaa Research Institutes of Sweden (RISE), ja sen 
tavoitteena on tutkia, miten kalustealalla voidaan 
siirtyä kiertotalouteen. Juuri nyt testaamme  
toiminnassamme uusia liiketoimintamalleja.

STRATEGIA

KIERRÄTTÄVÄ TUOTESUUNNITTELU  
JA UUDET LI IKETOIMINTAMALLIT

Paras tapa pienentää tuotteen ympäristövaikutusta  
on pidentää sen käyttöikää. Alamme on työskennellyt  
pitkään lineaaristen tuotevirtausten ja liiketoiminta-
mallien parissa. Suuri haaste on näiden virtausten 
muuttaminen siten, että kierrätystä saadaan lisättyä. 
Ennen kaikkea kyse on kustannustehokkaiden 
ratkaisujen kehittämisestä. Uudelleenkäyttö vaatii 
paljon työtä, joten meidän on löydettävä malleja, 
joissa lisääntyneet työvoimakustannukset eivät 
syö saavutettuja säästöjä. Kun tuotteita käytetään 

uudelleen ja uudistetaan, voi olla myös haastavaa 
varmistaa, että ne täyttävät ajankohtaiset ympäristön 
huomioimista ja puhtaita materiaaleja koskevat 
vaatimukset – kierrätysmuovi on esimerkki vaikeasti 
hallittavista materiaaleista. Pyrimme lisäämään 
kierrätysmateriaalien käyttöä tuotteissamme, mutta 
sille on usein esteenä se, että kierrätysmateriaalit 
eivät täytä laatuvaatimuksia esimerkiksi kestävyyden 
tai kankaiden värinkestävyyden osalta. 

HAASTE

KIERTOTALOUDEN LISÄÄMINEN
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Capella, Kinnarps.

ESIMERKKEJÄ MUOTOILUMME  
KIERRÄTETTÄVYYDESTÄ  
JA UUDELLEENKÄYTÖSTÄ

CAPELLATYÖTUOLI 
Mekanismi 100 % kierrätettyä magnesiumia. 

PATCHJAKKARA  on ympäriverhoiltu  
Materian verhoilupajan kangashukkapaloilla.

RE:FILL on itse kehittämämme innovatiivinen 
materiaali, jota käytetään täytteenä äänieris-
teissämme, kuten Prim-tilanjakajassa. Materi-
aali koostuu puoliksi kierrätysmateriaaleista: 
25 % on kangasjätettä Kinnarpsin Skillingarydin 
tehtaalta ja 25 % kierrätettyä PET-muovia.

FIELDS  on modulaarinen järjestelmä, 
joka mahdollistaa tilojen jakamisen ja joka 
voidaan muokata työympäristön muuttuviin 
tarpeisiin uuden ostamisen sijaan. 



2016 2017 2018

65

31

2 2 1,5 3 0,5

33

62 65

30

31 1
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ANALYSOINTI JA SEURANTA
Pidämme tavoitteenamme kierrättää omasta  
toiminnastamme syntyvät jätemateriaalit vähintään  
30-prosenttisesti. Osuus on kuitenkin hieman 
pienempi aiempiin vuosiin verrattuna. Tämä johtuu 
siitä, että suurempi osa puujätteestämme käytetään 
brikettien valmistukseen Kinnarpin, Skilligarydin  
ja Wormsin tuotantolaitoksia varten. Kaatopaikalle 
menevän jätteen osuus on pienentynyt. Kaatopaikalle  
menevä jäte on pääasiassa kattiloistamme peräisin 
olevaa tuhkaa. Ruokajäte on osuudeltaan pieni 
jätteen kokonaismäärään nähden, mutta se  
käsitellään kompostoimalla tai biokaasutuotannossa. 

Vuosien myötä ruokajätteen osuus on kasvanut, 
koska useammat yksiköt ovat alkaneet lajitella 
ruokajätettä. Vähennämme myös pakkausmate-
riaaleista syntyvän jätteen määrää kuljettamalla  
Kinnarpsin ja Drabertin tuotteet käärittyinä  
huopiin, jotka käytämme uudelleen  
asiakastoimituksen jälkeen.

TAVOITE
Vuonna 2020 toiminnassamme syntyvästä jätteestä 
menee 35 % materiaalikierrätykseen. Pidemmällä 
aikavälillä jätettä ei enää viedä kaatopaikalle.

Kompostointi

Vaarallinen jäte

Kaatopaikka

Materiaalia energiantuotantoon

Materiaalia kierrätykseen

OMASSA TOIMINNASSA SYNTYVÄN  
JÄTTEEN KIERRÄTYKSEN OSUUS 

* Tuotanto Kinnarpissa, Jönköpingissä, Skillingarydissä, Wormsissa,  
Tranåsissa, Vinslövissä sekä myyntiä harjoittavissa tytäryhtiöissä.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE 2030. Tavoitteenamme on, että kaikki tuotteemme suunnitellaan pitkää 
käyttöikää varten ja sisustusratkaisut ovat osa kiertokulkua, joka pidentää tuotteiden ja materiaalien käyttöikää. 
Käytämme tuotteissamme enemmän kierrätysmateriaaleja ja etsimme innovatiivisia tapoja käyttää tuotannos-
samme syntyvää leikkuujätettä. Tavoite liittyy YK:n kestävyystavoitteeseen 12 ”Vastuullinen kuluttaminen  
ja tuotanto”.
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}	RE:USE Tarjoamme inventaarion, jossa käydään 
läpi, mitkä tuotteet voidaan uudelleenkäyttää  
uudessa sisustuksessa tai myydä edelleen.

}	RE:FRESH Joitain tuotteita voi helposti uudistaa 
tai korjata esimerkiksi osia vaihtamalla, pesemällä 
tai uudelleenverhoilemalla. Vanha pöytä voi saada 
uuden tason tai uuden ohjausjärjestelmän. Tuoli voi 
saada uuden istuimen ja selkänojan.  

}	RE:CYCLE Kun kaikki muut uudelleenkäyttö-  
tai uudelleenvalmistusmahdollisuudet on käytetty, 
jäljellä on vain yksi asia, kierrättäminen. Huoleh-
dimme vakavasti otettavien kumppaneiden kanssa, 
että tuotteet lajitellaan ja kierrätetään vastuullisella 
tavalla. 

”THE BETTER LOOP” UUDELLEENKÄYTTÖOPAS

OMASSA TOIMINNASSA SYNTYVÄN  
JÄTTEEN KIERRÄTYKSEN OSUUS 

* Tuotanto Kinnarpissa, Jönköpingissä, Skillingarydissä, Wormsissa,  
Tranåsissa, Vinslövissä sekä myyntiä harjoittavissa tytäryhtiöissä.
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VAIKUTUS
}  PAREMPI TERVEYS

}  PAREMPI TYÖNANTAJAKUVA
}  PAREMPI VIIHTYVYYS

STRESSIIN LIITTYVÄT SAIRAUDET JA TOIMISTOTYÖSSÄ SYNTYVÄT  
RASITUSVAMMAT OVAT KASVAVA ONGELMA YHTEISKUNNASSA.  
ISTUMATYÖ KASVATTAA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN JA  
HALVAUSTEN RISKIÄ. KUITENKIN 21 % KYSELYYN VASTANNEISTA  

ASIAKKAISTAMME KERTOI TEKEVÄNSÄ KOKO PÄIVÄN ISTUMATYÖTÄ.  
SIIHEN ME HALUAMME MUUTOKSEN.  

ERGONOMIA



10+

810

47

13

0

61

7 %

7 %

26 %

44 %

16 %

* Lähde: Kinnarps Agile working report

NÄIN MONTA KERTAA PÄIVÄN AIKANA POISTUN TYÖPÖYTÄNI ÄÄRESTÄ

LÄHES KOKO AJAN SEISTEN

6 %
KOKO AJAN SEISTEN

2 %

LÄHES KOKO AJAN ISTUEN

38 %
KOKO AJAN ISTUEN

21 %

Kinnarps Next Office® -analyysipalvelu, jonka tarjoamme asiakkaidemme käyttöön ennen  
toimistohankkeita, on tuottanut meille kyselyvastauksia 5 300 työntekijältä, jotka työskentelevät  

60 asiakkaamme palveluksessa ympäri Eurooppaa. Kyselyt on tehty vuosina 2017–18.

MITEN SINÄ TYÖSKENTELET?

Ergonomia on ihmisen ja työympäristön välisen vuorovaikutuksen oppimista.  
Ergonomisesti oikeanlainen työympäristö pienentää tapaturmien ja  

rasitusvammojen riskiä ja tekee työntekijöistä terveempiä ja tuottoisampia.  
Paikallaan istuen tehtävä toimistotyö voin muun muassa kasvattaa  

sydän ja verisuonisairauksien, ylipainon, diabeteksen, halvausten ja  
masennuksen riskiä.* Kinnarpsin sisustusratkaisut ja tuotteet voivat  

tehdä työympäristöistä pitkällä aikavälillä kestävämpiä.

MÄÄRITELMÄ
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Kinnarpsin toimistosisustukset voidaan suunnitella 
toimivuus, ergonomia ja liikkumismahdollisuudet 
huomioiden. Haasteenamme on saada orga-
nisaatiot ja yksityishenkilöt käyttämään näitä 
mahdollisuuksia. Yksi syy paikallaan istumisen 
lisääntymiseen on, että työntekijät eivät ymmärrä, 
miten tuotteita, kuten korkeussäädettäviä työpöytiä 
ja toimistotuoleja, tulisi käyttää ja säätää. Tällöin 
positiiviset vaikutukset jäävät saavuttamatta eikä 
asiakkaan panostuksella työympäristön hyvään 
ergonomiaan ole vaikutusta. 

Monissa yrityksissä päätetään siirtyä tehtävien 
mukaiseen toimistoon, jossa työntekijät saavat itse 

valita, missä haluavat työskennellä. Jos toimisto-
ympäristöä ei ole suunniteltu täyttämään organi-
saation ja yksilön tarpeita ja jos työntekijät eivät 
ymmärrä, miten toimiston eri tiloja tulisi käyttää, 
stressin ja erilaisten häiritsevien tekijöiden riski  
korkean melutason ja ei-toivottujen keskeytysten 
muodossa kasvaa. Yksi tehtävien mukaiseen  
toimistoon liittyvistä haasteistamme on  
käyttäytymismuutoksiin vaikuttaminen. Käyttäjien 
on opittava valitsemaan oikea työpiste erilaisia 
työtehtäviä varten.

SISUSTUSRATKAISUT
Kinnarps Next Office® on menetelmämme, joka auttaa 
asiakkaita suunnittelemaan toimiston yksittäisen 
organisaation ja yksilöiden tarpeet huomioiden. 
Menetelmä kattaa viisivaiheisen prosessin, jolla 
kartoitamme käyttöasteita, työskentelytapoja ja 
tarpeita. Analyysi muodostaa sen jälkeen pohjan 
uudelle sisustusratkaisulle. Sisustus suunnitellaan 
kannustamaan liikkumiseen työpäivän aikana, ja se 
tarjoaa yksilölle mahdollisuuden hallita tekemisiään,  
mikä vähentää stressiriskiä. Prosessi perustuu  
osallistumiseen työpajojen ja kyselyiden muodossa. 
On tärkeää saada kaikki mukaan prosessiin, jotta 
ratkaisu toimii optimaalisesti. Tarjoamme myös 
mahdollisuuden tutustua uuteen toimistoon. 

TUOTTEET
Sovellamme aina Tuotekehityksessä ergonomista 
kokonaisperspektiiviä, sillä kehitystyö tapahtuu 
yhteistyössä ammattiergonomien kanssa. Tämä 
tarkoittaa, ettemme ota huomioon vain kehoa, vaan 
punnitsemme kaikkia inhimillisiä tarpeita – myös 
psyykkisiä. Korkeussäädettävät työpöydät ja  
ergonomiset toimistotuolit, jotka mahdollistavat 
aktiivisen istumisen, lisäävät työntekijöiden liikku-
mista työpäivän aikana. Tuotteet, joilla on hyvät 
akustiset ominaisuudet, luovat paremman ääniym-
päristön ja vähentävät stressiä. Asiakkaillemme 
tarjotaan myös perehdytys ergonomiaan; silloin 
vierailemme toimistossa ja näytämme työntekijöille, 
miten tuotteet toimivat ja miten niitä voi säätää. 

STRATEGIA

LISÄTÄ TIETOA JA  
KEHITTÄÄ TUOTTEITA

HAASTE

MAHDOLLISUUKSIA  
EI KÄYTETÄ
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ÄÄNIYMPÄRISTÖ ON TÄRKEÄ STRESSITTÖMÄÄN  
TYÖYMPÄRISTÖÖN VAIKUTTAVA TEKIJÄ. MITTAAMME  
TUOTTEIDEN ÄÄNENVAIMENNUSOMINAISUUKSIA JA  

MAHDOLLISTAMME VERTAILUT RIIPPUMATTOMAN KUMPPANIMME 
ACOUSTIC FACTSIN KAUTTA. PRIMTILANJAKAJILLA JA SEINÄKKEILLÄ 

ON MARKKINOIDEN PARHAISIIN LUKEUTUVAT VAIMENNUSARVOT.
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TAVOITE 
2020

ANALYSOINTI JA SEURANTA   
Työympäristön parempi ergonomia on osa Kinnarpsin 
asiakaslupausta. Mittaamme onnistumistamme 
Net Promoter Score (NPS) -asiakastyytyväisyys-
tutkimuksellamme. Asiakkaat ovat vastanneet 
kysymykseen: Kuinka todennäköisesti  
suosittelisit meitä kollegallesi tai ystävällesi? 

Kinnarps-konsernin asiakastyytyväisyyskartoitus  
2018 (perustuu 1704 vastaukseen) osoittaa,  
että asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja uskollisia. 
Tutkimuksessa saimme NPS-arvoksi 28, missä  
on hieman laskua edellisvuoteen verrattuna (30). 
Sitä voi pitää erittäin hyvänä tuloksena. Vertailu
kohtana mainittakoon, että jos NPS on yli 0, se  
on hyvä arvo, ja 0–10 on normaali. Erittäin hyvin 
onnistuneiden yritysten NPS-arvo on yli 50.  
Mittaamme myös Customer Satisfaction Index (CSI)  
-indeksimme, joka tänä vuonna nousi lukemaan 8,1 
(asteikko 0–10). Myös se on erittäin hyvä tulos. 

Vuoden 2018 aikana olemme edelleen panosta-
neet asiakastyytyväisyyden nostamiseen kolmella 
alueella. 
1. Toimitusten seuranta ja asiakastyytyväisyyden 
varmistaminen.  
2. Valitusten käsittely vastausaikojen lyhentämiseksi 
ja poikkeamien nopean käsittelyn takaamiseksi. 
3. Asiakastietouden lisääminen kattavasta  
ympäristötyöstämme ja sen tuomista eduista. 

Olemme laatineet jokaiselle alueelle paikallisen  
toimintasuunnitelman, jolla työstämme  
palautteeseen perustuvia parannustoimia. 

TAVOITE 
Tavoitteemme on saavuttaa erittäin hyvä  
suoriutumisen taso, eli NPS-arvo 50, vuoteen  
2020 mennessä.

*Markkinat Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa, Saksassa,  
Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Sveitsissä ja Belgiassa.

ASIAKASKYSELY: NET PROMOTOR SCORE*

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE 2030. Tavoitteemme on luoda työympäristöjä, jotka tuovat terveyttä ja 
hyvinvointia kaikille niissä oleskeleville. Kokonaisergonomia on keskeisellä sijalla sisustusratkaisuissamme, 
ja tuotteemme ovat käyttäjälähtöisiä ja ihmiselle mukautettuja. Tavoite liittyy YK:n kestävyystavoitteeseen 3 
”Terveyttä ja hyvinvointia”.
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ERÄÄSTÄ TEXAS A&M HEALTHIN TUTKIMUKSESTA KÄY ILMI,  
ETTÄ TUOTTAVUUS VOI LISÄÄNTYÄ PERÄTI 46 PROSENTILLA,  

JOS VOIMME VAIHDELLA ISTUMISEN JA SEISOMISEN VÄLILLÄ. 

ERGONOMIAOPAS 

}	KANNUSTA LIIKKUMAAN 
Kehosi on tarkoitettu liikuntaan, kuormitukseen ja 
vaihteluun. Eräästä Texas A&M Healthin tutkimuk-
sesta käy ilmi, että tuottavuus voi lisääntyä peräti 
46 prosentilla, jos voimme vaihdella istumisen ja 
seisomisen välillä. Sähköisesti korkeussäädettävä 
työpöytä vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä  
ja on hyvä sekä selälle, olkapäille että niskalle. 

}	INTUITIIVISET KALUSTEET
Kalusteiden, esimerkiksi pöytien ja työtuolien,  
on oltava helposti käsiteltäviä ja säädettäviä –  
muussa tapauksessa riskinä on, ettei toimintoja  
käytetä ja positiivinen vaikutus jää saavuttamatta. 

}	SÄÄDETTÄVÄT TOIMISTOTUOLIT
Kaikilla ihmisillä on erilaisia istuma-asentoja ja keho 
voi hyvin, kun asentoa vaihdetaan usein. Valitse 
työtuoli, joka voi mukailla kehoa ja jonka käyttäjä 
voi säätää mittojensa mukaan. Tuolissa on voitava 
säätää korkeutta, istuimen syvyyttä ja kallistusta, 
selkänojaa ja niskatukea sekä keinun vastusta. 

}	TARKKAILE MELUTASOA!
Suunnittele akustiikkaratkaisuja ja ”hiljaisia tiloja”. 
Leesman-tutkimusyrityksen mukaan 70 % kyselyyn 
vastanneista toimistotyöntekijöistä mainitsi,  
että työssä häiritsevintä on melutaso. 

}	OIKEA VALO OIKEASSA PAIKASSA 
Valaistus, joka helpottaa näkemistä eikä häikäise,  
on tärkeä, jotta ihminen jaksaa työskennellä.  
Oikea ja riittävä valo voi myös piristää työntekijöitä 
kortisolin tuotannon kohotessa. Valitse valaisimia, 
joita käyttäjät voivat itse säätää. 
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THE BETTER EFFECT INDEX ON KINNARPS 
KONSERNIN OMA KESTÄVYYSINDEKSI JA 
MARKKINOIDEN ENSIMMÄINEN KATTAVA 
TYÖKALU KESTÄVIEN SISUSTUSVALINTOJEN 
TEKEMISEEN. 

The Better Effect Index perustuu asiakkaiden  
kestävyyttä koskeviin toiveisiin. Annamme  
indeksissä tuotteillemme arvosanoja kuudella 
määritetyllä kestävyyden osa-alueella: raaka-aineet 
ja resurssit, ilmasto, puhtaat materiaalit, sosiaalinen 
vastuu, uudelleenkäyttö ja ergonomia. Yhdessä  
ne antavat kokonaiskuvan tuotteen kestävyydestä. 
The Better Effect Index raportoidaan verkossa  
”Open Source” -arvona, mikä tarjoaa kaikille  
mahdollisuuden vertailla omia tuotteitaan  
meidän tuotteisiimme. Indeksi on suunniteltu  
verkkotyökaluksi, ja siihen lisätään jatkuvasti  
uusia tuotteita. Siihen sisältyy tällä hetkellä noin  
200 tuotetta Kinnarpsilta, Drabertilta, Materialta, 
Skandiformilta ja NC Nordic Carelta. 

THE BETTER 
EFFECT INDEX
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Kaikki tuotteet pisteytetään kuudella eri osa-alueella. 
Jokainen osa-alue koostuu useista eri ilmaisimista, 
joille asetetut vaatimukset tuotteen on täytettävä. 
Korkein pistemäärä kullakin osa-alueella on kolme 
pistettä. Lue lisää The Better Effect Indexistä,  
kuudesta osa-alueesta ja pisteytyksessä  
käytettävistä ilmaisimista osoitteesta kinnarps.fi

Kestävyyspistemäärä

ERGONOMIA

KIERRÄTYS

SOSIAALINEN VASTUU

PUHTAAT MATERIAALIT

ILMASTO

RAAKAAINEET JA RESURSSIT

The Better Effect Index
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YMPÄRISTÖ JA TUOTEMERKINNÄT

ACOUSTIC FACTS Tuotteiden äänitietojen riippumaton 
vertailu, jolla on mahdollista vertailla tuotteita. Perustuu 
ruotsalaiseen standardiin. 

CEMERKINTÄ Merkintä, joka osoittaa, että tuote  
täyttää EU:n vaatimukset turvallisuuden, terveyden  
ja ympäristönsuojelun osalta. 

EUYMPÄRISTÖMERKKI EU:n virallinen ympäristömer-
kintä palveluille ja tuotteille. Asettaa vaatimuksia laadulle 
ja ympäristölle. 

FSC Vastuullisesta metsätaloudesta kertova merkintä. 
Se tarkoittaa ympäristön huomioivaa, yhteiskunnallisesti 
vastuullista maailman metsien taloudellista ja  
elinvoimaista käyttöä. FSC-C010544, www.fsc.org

FSC CW (FSC CONTROLLED WOOD) Valvotuista  
ja hyväksytyistä lähteistä saatava puu. 

GS (GEPRÜFT SICHERHEIT) Saksalainen kalusteiden 
laatumerkintä, joka kattaa eurooppalaisen lainsäädännön 
turvallisuusvaatimukset ja asettaa joissakin tapauksissa 
tiukemmat vaatimukset kuin laki.

MÖBELFAKTA Ruotsalainen kalustemerkintä, jossa 
painotetaan selkeästi kestävyyttä. Sisältää laatuun, 
ympäristöön ja tavarantoimittajien yhteiskuntavastuuseen 
liittyviä tuotevaatimuksia.

NF ENVIRONNEMENT Ainoa virallinen ympäristömer-
kintä kalusteille Ranskassa. Sisältää laatuun ja ympäris-
töön liittyviä tuotevaatimuksia sekä ympäristöön liittyviä 
vaatimuksia tuottajille.

NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ Ranskalainen 
ympäristömerkintä, joka perustuu NF Environnementiin  
ja kattaa myös sosiaalisen vastuun.

OEKOTEX Maailmanlaajuinen merkintä tekstiilituotteille. 
Edellyttää tuotteilta, etteivät ne sisällä terveydelle haitallisia 
aineita. 

PEFC Vastuullisesta metsätaloudesta kertova  
puuraaka-aineiden merkintä. 

QUALITY OFFICE Saksalainen kalustemerkintä,  
joka perustuu GS:ään ja sisältää turvallisuuteen  
ja kestävyyteen liittyviä lisävaatimuksia.

FSC® CHAIN OF CUSTODY FSC:n jäljitettävyyssertifiointi, 
jonka vaatimuksena on toimitusketjun puun jäljitettävyys.

ISO 9001 Laadunvalvontajärjestelmien standardi.  
Strukturoitu työskentelytapa, jolla parannetaan  
jatkuvasti asiakastyytyväisyyttä ja sisäisiä rutiineja. 

ISO 14001 Ympäristönvalvontajärjestelmien standardi. 
Strukturoitu työskentelytapa, jolla seurataan liiketoiminnan 
ympäristövaikutusta ja järjestelmällistä ympäristötyötä. 

OHSAS 18001 Työympäristön valvontajärjestelmien 
standardi. Strukturoitu työskentelytapa, jolla parannetaan 
jatkuvasti työympäristöä.

PEFC CHAIN OF CUSTODY PEFC:n jäljitettävyys-
sertifiointi, jonka vaatimuksena on toimitusketjun  
puun jäljitettävyys.

SERTIFIK A ATTI

SANASTO
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BIOLOGINEN MONIMUOTOISUUS Monimuotoisuus 
lajien kesken sekä lajien ja ekosysteemin välillä. 

BISFENOLIA Hormonaalisten häiriöiden aiheuttajaksi 
epäilty aine, jota voi olla esimerkiksi muoveissa, lakoissa 
ja liimoissa.

BSCI:N MAAKOHTAINEN RISKILUETTELO Business 
Social Compliance Initiativen maiden sosiaalista vastuuta 
koskeva riskiluokitus.

CEN Comité Européen de Normalisation. Eurooppalainen 
standardointiorganisaatio.

CMR Karsinogeeniset, mutageeniset ja reprotoksiset 
(lisääntymiselle vaaralliset) aineet, jotka voivat aiheuttaa 
syöpää tai geenivirheitä tai vaikuttaa hedelmällisyyteen.  

CO2 Hiilidioksidin kemiallinen kaava. 

CODE OF CONDUCT Toimintaperiaatteet. Suuntalinjat, 
joiden mukaan organisaatio harjoittaa toimintaa eettisesti, 
sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuullisella tavalla. 

EKOSYSTEEMI Ekologinen järjestelmä, joka käsittää 
kaiken elävän ja luonnonympäristön. 

FEMB Eurooppalainen liitto, joka kokoaa yhteen toimis-
tokalustevalmistajien paikalliset organisaatiot ja niiden 
jäsenet. Edistää standardointia ja yhdenmukaistamista 
Euroopan maiden välillä.

YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET YK:n  
17 tavoitetta kestävään kehitykseen, jotka muuttavat  
maailmaa 2030 mennessä. 

YK:N GLOBAL COMPACT YK:n globaali aloite, jonka 
tavoitteena on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksien, 
työoikeuden, ympäristön ja korruptionvastaisuuden  
periaatteiden mukaisesti. 

FORMALDEHYDI Aine, jota voi olla lastulevyissä,  
tekstiileissä ja nahassa käytetyissä liimoissa. Aiheuttaa 
allergisia reaktioita ihokosketuksessa ja on karsinogeeni.

FTALAATIT Käytetään muovin ja kumin pehmentiminä. 
Esiintyy myös maaleissa ja liimoissa. Epäillään aiheuttavan 
hormonihäiriöitä.

MDI Isosyanaatti, jota käytetään pehmusteiden  
valmistuksessa. Terveellisempi vaihtoehto kuin TDI.

PVC Polyvinyylikloridi – muovi, joka voi altistaa syövälle  
ja sisältää pehmentimiä ftalaattien muodossa.

REACHIN EHDOKASLUETTELO EU:n kemikaalivi-
ranomaisen erityisen vaaralliseksi luokiteltujen aineiden 
luettelo. 

RE:FILL Kinnarpsin materiaali, joka sisältää kangasjätettä, 
kierrätettyä PET-muovia ja sidekuituja. 

ROHSDIREKTIIVI EU-direktiivi, joka kieltää tai  
rajoittaa vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja  
elektroniikkatuotteissa. 

SIS Ruotsin standardoimisjärjestö. Ruotsalainen  
organisaatio, joka työskentelee yhdessä jäsentensä  
kanssa ja laatii standardeja eri alueilta. 

SVHC Substances of Very High Concern – REACHin  
ehdokasluetteloon otettuja aineita, jotka ovat syövälle 
altistavia, mutageenisiä tai lisääntymiselle vaarallisia. 

SWEDAC Ruotsin kansallinen akkreditointielin.

TANTAALI Metallinen alkuaine ja yksi neljästä  
konfliktimineraalista, joiden talteenotossa on mukana  
riski käynnissä olevien konfliktien rahoittamisesta. 

TDI Isosyanaatti, jota voidaan käyttää pehmusteiden 
valmistuksessa. Voi aiheuttaa astmaa ja allergioita. 

TMF Ruotsalainen puunjalostus- ja kalusteteollisuuden 
toimiala- ja työnantajajärjestö Ruotsissa.

VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS Orgaanisten  
yhdisteiden ryhmä, joka höyrystyy helposti ilmaan.

VOLFRAMI Metallinen alkuaine ja yksi neljästä  
konfliktimineraalista, joiden talteenotossa on mukana  
riski käynnissä olevien konfliktien rahoittamisesta.

WWF Maailman luonnonsäätiö WWF, aatteellinen 
ympäristö- ja luonnonsuojeluorganisaatio, työskentelee 
maapallon luontaisten elinympäristöjen edistämiseksi 
ja luo tulevaisuutta, jossa ihmiset elävät sopusoinnussa 
luonnon kanssa. 

MUUT
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TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO  
LAKISÄÄTEISESTÄ  
KESTÄVYYSRAPORTISTA

Kinnarps AB:n yhtiökokoukselle (ytunnus: 5562566736)

Tehtävät ja vastuunjako 
Hallitus on vastuussa 1.9.2017–31.8.2018 välisen tilivuoden kestävyysraportista  
ja sen varmistamisesta, että raportti on laadittu vuosikertomuslain mukaisesti. 

Auditoinnin painopiste ja soveltamisala
Auditointi on toteutettu Ruotsin auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistyksen FAR:n 
suosituksen RevR 12: Tilintarkastajan lausunto lakisääteisestä kestävyysraportista 
mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että kestävyysraportin auditoinnin painopiste on  
erilainen ja soveltamisala huomattavasti kapeampi kuin auditoinnissa, joka tehdään 
auditoinnin kansainvälisten standardien (International Standards on Auditing)  
ja Ruotsissa yleisesti hyväksyttyjen auditointistandardien mukaan.

Lausunto
Kestävyysraportti on laadittu.

Malmö, 27.11.2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Lamme
Auktorisoitu julkinen tilintarkastaja
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