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Kysyn usein itseltäni, minkälaiseen maailmaan omat lapsenlapseni syntyisivät 2040-luvulla. Ajatus on
huolestuttava: maapalloa uhkaa ilmastonmuutos, biodiversiteetin tuhoutuminen, maaperän köyhtyminen,
meret tyhjenevät kalasta ja täyttyvät muoviroskasta. Mitä vastaisin, kun omalta sukupolvelta kysyttäisiin:
“Miksi te ette tehneet enempää? Miksi ette toimineet silloin, kun ei vielä ollut liian myöhäistä?”

Tämä ajatus taustalla päätin, että oman perheyrityksen kohdalla teen kaiken niin oikein kuin se vain on
mahdollista. Haluan todistaa, että kestävämpi toimintatapa on mahdollinen - myös arkea helpottavissa kodin
tuotteissa - ja jopa taloudellisesti kannattavampaa.

Avain kestävämpään kuluttamiseen on hiilineutraali kiertotalous. Kaiken pitää tapahtua päästöttömästi,
uusiutuvaa energiaa käyttäen. Kertakäyttöisyyttä tulee välttää, raaka-aineet kulkevat suljetussa kierrossa,
tai ne ovat luonnosta syntyvää ja kompostoituvaa. Meillä on tähän tavoitteeseen vielä matkaa, mutta
kuljemme päättäväisesti tätä visiota kohti.

Kasvoin yrittäjyyteen ajatuksella, että yrityksen pitää tuottaa muuta arvoa yhteiskuntaan kuin voittoa
omistajilleen. Tämä ajatus ohjaa työtämme joka päivä, kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Johanna Hamro-Drotz,
Toimitusjohtaja Sinituote Oy

KESTÄVÄMPÄÄ PERINTÖÄ LUOMASSA

Avain on hiilineutraali 
kiertotalous.
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SUOMALAINEN PERHEYRITYS
Sinituote Oy on arjen helpottaja, joka valmistaa kestäviä ja 
kiertotaloutta edistäviä tuotteita Suomessa. 

• Sinituote Oy on suomalainen perheyritys ja osa monialaista SINI-konsernia. 

• Yritys on perustettu 1940-luvulla, ja nykyinen omistajaperhe osti sen vuonna 
1988. 

• Olemme Pohjoismaiden johtava siivousvälineiden valmistaja. Päätuote- 
kategorioitamme ovat kotitalouksien siivousvälineet ja vaatehuollon tuotteet 
sekä KUNGS-autonhoitotarvikkeet ja Sini Pro -ammattisiivoustuotteet.

• 80 % tuotteistamme valmistetaan Suomessa, omilla tehtaillamme Kokemäellä 
ja Akaassa.

•  16 % tuotteistamme valmistetaan Euroopassa ja 4 % Aasiassa, missä 
edellytämme yhteistyökumppaneiltamme BSCI-auditointia. 

LIIKEVAIHTOMME

40,2
MILJOONAA EUROA

VALMISTAMME TUOTTEISTAMME

80%
OMILLA TEHTAILLAMME SUOMESSA

MAKSOIMME VEROJA

0,25
MILJOONAA EUROA*

TYÖLLISTIMME

162
TYÖNTEKIJÄÄ

*Arvio, joka tehty ennen tilinpäätöksen valmistumista 4



Sinituote Oy tytäryhtiöineen muodostaa Pohjoismaiden johtavan siivousväline-, vaatehuolto- ja autonhoitotarvikealan 
konsernin. Brändejämme ovat SINI, Sini Pro ja KUNGS.

SINI on Suomen suosituin siivousvälinesarja, 
joka sisältää kaiken tarvittavan kodin 
siivoukseen ja ylläpitoon. Alansa johtavana 
yrityksenä Sinituote panostaa määrätietoisesti 
tuotekehitykseen ja korkeaan laatuun. SINI-
tuoteperheeseen kuuluu myös muun muassa 
vaatteiden huoltoon ja säilyttämiseen liittyviä 
tuotteita.

Sini Pro on suomalainen ammattisiivouksen 
tuotesarja, jonka tuotteet on suunniteltu 
puhtausalan ammattilaisia kuunnellen. 
Ergonomiset, kestävät ja helposti 
puhdistettavat työvälineet vastaavat 
toimialojen erilaisiin tarpeisiin. Sini Pro 
jatkaa VS-Harjan lähes satavuotista 
taivalta ammattisiivouksen laadukkaana 
yhteistyökumppanina.

KUNGS on Pohjoismaiden johtava 
autotarvikesarja, jonka erityisosaamiseen 
kuuluvat talveen ja ankariin sääolosuhteisiin 
kehitetyt talvituotteet, kuten lumiharjat 
ja jääraapat. KUNGS-tuoteperhe tarjoaa 
myös välineet auton, asuntovaunun tai 
veneen pesemiseen, kiillottamiseen ja 
puhdistamiseen.

TUTTUJA BRÄNDEJÄ
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3. SIJA 
vuoden vastuullisin tuote  

-kilpailun 
yleisöäänestyksessä. 

Toimme markkinoille 
SINI-PUHDISTUS-
AINETABLETIT:  

ei enää kertakäyttöpulloja! 

Meillä on ollut
SCIENCE BASED TARGETS 

-ilmastotavoitteet  
vuodesta 2021. 

Selvitimme 
SCOPE 3 -PÄÄSTÖMME

eli toimitusketjumme 
ilmastopäästöt.

 

8. SIJA 
Arvostetuimmat brändit 
-selvityksessä. Nousua  
7 sijaa edellisvuodesta. 

 

Aloimme valmistaa myös 
SINI Pro -ammattituotteita 

ja private label -tuotteita 
KIERRÄTYSMUOVISTA.

INVESTOIMME 
TUOTANTOON   

1,83 
miljoonaa euroa.

VUODEN 2022 KOHOKOHDAT

Vaihdoimme kaksi 
kertakäyttöistä tuotetta  

BIOHAJOAVIIN 
MATERIAALEIHIN.
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KERTAKÄYTÖSTÄ KESTOKÄYTTÖÖN
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Toimme viime vuonna markkinoille vaihtoehdon, joka vähentää siivouksen kokonaisvaikutusta 
ympäristöön. SINI-puhdistusainetableteista ei synny turhaa muoviroskaa ja kuljetuksen 
hiilidioksidipäästöt ovat 98,7% pienemmät kuin nestemäisillä puhdistusaineilla.

Kuljetuksen päästöt pienenevät, sillä kun puhdistusainetabletti lisätään veteen vasta kotona, painavampia, nestemäisiä puhdistusaine-pulloja 
ei tarvitse kuskata pitkin maailmaa varastojen, kauppojen ja kodin välillä. Yli 95 % puhdistusainepullon sisällöstä on yleensä vettä. 

Puhdistusainetabletit vähentävät myös muoviroskaa, sillä niitä voi käyttää  kestopullossa. Suomessa kulutetaan joka vuosi puhdistus- ja 
pesuaineita ainakin 50 miljoonaa kertakäyttöistä pullollista*. Niistä joka kolmas pullo päätyy käytön jälkeen sekajätteeseen. 

Sini-puhdistusainetabletit eivät myöskään sisällä ympäristölle ja terveydelle haitallisia kemikaaleja. Ne ovat kasvipohjaisia ja biohajoavia – ja 
myös maailman ensimmäisiä, joilla on Joutsenmerkki. Tabletit valmistetaan Sinituotteen omalla tehtaalla Kokemäellä. 

INNOVAATIOLLA VÄHEMMÄN MUOVIROSKAA

*Lähde: Iro research 12/2020

CO
2-PÄÄSTÖJÄ

98,7 % VÄHEMMÄN KULJETUKSEN AIKANA

ENSIMMÄISTEN 6 KK AIKANA

500 000 
SÄÄSTETTYÄ MUOVIPULLOA

MUOVIROSKAA

99,9 % 
VÄHEMMÄN
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KERTAKÄYTTÖKULTTUURIA VASTAAN

Sinituotteen toimintaa ja tuotesuunnittelua ohjaa kolme tärkeää periaatetta. 

Suunnittelemme tuotteet niin, että kuluvat 
osat voi vaihtaa uuteen ilman, että tarvitsee 
ostaa kokonaan uusi tuote. Tuotteemme ovat 
myös yhteensopivia; riittää kun kodissa on 
yksi SINI-varsi, johon saa liitettyä kaikki kodin 
pesuvälineet. 

1) EMME HALUA VALMISTAA MITÄÄN  
TURHAA

2) TUOTTEET VALMISTETAAN  
KESTÄMÄÄN

3) VALMISTAMME KAIKEN, MITÄ VOIMME, 
SUOMESSA

Sen mitä teemme, teemme kunnolla. 
Varmistamme, että tuotteemme ovat 
laadukkaita ja kestävät käytössä pitkään, jopa 
vuosikymmeniä. Emme päästä yhtäkään uutta 
tuotetta myyntiin ennen kuin olemme varmoja, 
että tuote toimii ja kestää kuten pitääkin. 
Avainlippu-tuotteillamme on 5 vuoden takuu.

Valmistamme mahdollisimman paljon tuotteita 
omilla tehtaillamme Kokemäellä ja Akaassa. 
Tällä hetkellä kotimaisen valmistuksen osuus 
on 80%. Kunnia-asianamme on luoda työtä 
Suomeen. 
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ASKELMERKIT KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ KULUTTAMISTA 

Kiertotalous: 
kierrätysmuovin 

käytön maksimointi

SINI-järjestelmä:
yksi varsi ja välineet,  

jotka tarvitset

Hyväntekeväisyys- 
projektit Suomessa 

& SINI-koulu 
Tansaniassa

Tuotekehitys  
yhdessä kuluttajien  

kanssa

Uudet 
tuoteinnovaatiot 
(esim. puhdistus- 

ainetabletit)

Hiilineutraali  
tuotanto  

Suomessa

Tuotteet kestävät 
vuosikymmeniä:  

vaihto-ja varaosat

80 % tuotteista  
tehdään  

Suomessa

SUOMI

VISIO:  
HIILINEUTRAALI  
KIERTOTALOUS

Kaikki  
syntynyt jäte  
kierrätetään

Pakkaukset  
suurimmaksi  
osaksi pahvia
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HIILINEUTRAALI SINITUOTE

Vuonna 2022 
selvitimme 

toimitusketjumme 
scope 3 -päästot.
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HIILINEUTRAALI TUOTANTO
Sinituotteen päätehdas Kokemäellä on ollut hiilineutraali jo vuodesta 2020. Vuonna 2020 yritysoston myötä mukaan 
tullut Akaan tehdas saatiin hiilineutraaliksi vuoden 2021 aikana, ja näin ollen Sinituotteen koko tuotanto Suomessa on 
nyt hiilineutraalia. 

Ainoat vuoden 2022 scope 1 ja 2 -päästöt Sinituotteella ovat kotimaan myyjien omat neljä autoa sekä pääkonttorin sähkö, joka vaihdettiin 
vuoden aikana vihreään sähköön. Näistä päästöjä syntyi 30 tonnia, mikä vastaa 3 suomalaisen henkilön vuosittaisia CO2-päästöjä.

* Laskenta perustuu GHG-päästölaskentastandardiin vuoden 2021 lukuihin. Nämä päästöt kompensoitu.  **Kokemäen-tehtaamme kaukolämpö on biopohjaista ja pääkonttorimme lämpiää omalla metsähakekattilalla.  
***Aurinkovoimalat tuottavat 13 % tehtaiden vuosittaisesta sähköstä. ****Akaan tehtaalle ei osteta lämmitysenergiaa. Käytössä ilmalämpöpumput.

Kokemäen tehtaalle 
aurinkovoimala.
Tehtaasta tulee 
hiilineutraali**.  
Akaan tehdas 
fuusioituu osaksi 
Sinituotetta.

Siirrytään öljy- 
lämmityksestä 
kaukolämpöön. 
Käyttöikänsä loppuun 
tulleita muovikoneita 
aletaan vaihtaa, 
sähköä säästyy  
n. 30 %. 

Paransimme toimi- 
paikkojemme 
energiatehokkuutta. 
Myös pääkonttorimme 
Hausjärvellä siirtyi 
vihreään sähköön.

Hukkalämmön 
talteenotto alkaa. 
Kaukolämmön tarve 
vähenee 50 %. 

2011 2020 2021 20222018

Uusiutuva 
sähkö ja oma 
aurinkovoimala*** 
käyttöön Akaan 
tehtaalla. 
Myös Akaasta tulee 
hiilineutraali****.

Uusiutuva 
sähkö käyttöön 
Kokemäen 
tehtaalle.

2019

PÄÄSTÖMME*

30 t CO2E 
 =  3 SUOMALAISEN HENKILÖN 

VUOSITTAISET CO2PÄÄSTÖT

SCOPE 1: SUORAT PÄÄSTÖT

Omat ajoneuvotOmat kiinteistöt

SCOPE 2: OSTOENERGIAN PÄÄSTÖT

Ostettu sähkö Ostettu lämmitys
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SCOPE 3
 (EI LASKETUT EPÄSUORAT)

Laskennassa ei huomioitu:

• Jätteitä

• Tuotteiden myyntiä

• Myytyjen tuotteiden käyttöä

• Myytyjen tuotteiden 
poistamista käytöstä

UPSTREAM:
Tuotantoa edeltävät ja muut epäsuorat päästölähteet

DOWNSTREAM:
Päästölähteet tuotannon jälkeen

SCOPE 3 -
päästölähteiden jakautuminen

SELVITIMME TOIMITUSKETJUN PÄÄSTÖT
Selvitimme viime vuonna myös alihankintaketjussamme syntyvät epäsuorat päästöt (scope 3). Nyt asetamme tavoitteet 
ja ryhdymme pienentämään myös niitä yhdessä alihankkijoidemme kanssa. 

Yli 4/5 Sinituotteen scope 3 -päästöistä syntyy raaka-aineista. Niinpä merkittävin keino, jolla voimme itse pienentää scope 3 -päästöjämme, on 
lisätä kierrätysmuovin käyttöä. Vuonna 2022 onnistuimme jo vähentämään raaka-aineiden hiilidioksidipäästöjä 20 %, kun pystyimme vaihtamaan 
perinteisen muovin kierrätysmuoviin yhä useammassa tuotteessamme. 

*Selvitimme scope 3 -päästömme vuonna 2022. Laskenta perustuu v. 2021 päästöihin ja sen teki Luonnonvarakeskus. Lue lisää scope 3 -laskennastamme sivulta 28.

SCOPE 3
LASKETUT EPÄSUORAT PÄÄSTÖT

TyömatkaliikenneLiikematkustus Tuotteiden kuljetus jälleenmyyjille

Raaka-aineiden tuotanto

83 %
Raaka-aineiden kuljetus tehtaalle

10 %

  Raaka-aineiden tuotanto 83 % 
  Raaka-aineiden ja ostotuotteiden kuljetus 10 %

  Työ- ja liikematkat 3 % 
  Sähkön ja lämmön tuotanto ketjussa 2 %
  Tuotteiden logistiikka jälleenmyyjille 1 % 

Lisäksi: omat ajoneuvot 0,1 % 

Raaka-aineiden tuotanto 83 %
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KIERTOTALOUS JA VASTUULLISEMMAT MATERIAALIT

Käyttämästämme 
muovista

on kierrätettyä.
38 %
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PÄÄRAAKA-AINEEMME ON KIERRÄTYSMUOVI
Vuonna 2022 käytimme kierrätysmuovia yhteensä 310 436 kiloa. Se on 13 % enemmän kuin 
vuosi aiemmin. Akaan tehtaalla kierrätysmuovin käyttö kasvoi vuonna 2022 merkittävästi, 
mutta Kokemäellä pieneni, sillä kärsimme pakkasen kestävän kierrätysmuovin 
saatavuusongelmista auton KUNGS-talvituotteissa.

Kierrätysmuovin käytön lisääminen on tehokkain keino, jolla voimme pienentää Sinituotteen 
hiilijalanjälkeä, sillä kierrätetty muovi aiheuttaa 57 % vähemmän CO2-päästöjä* kuin neitseellinen 
muovi. Vuonna 2022 onnistuimme vähentämään raaka-aineiden** päästöjä 20 % lisäämällä 
kierrätysmuovin käyttöä.

*Lähde: Fortum
**Muita käyttämiämme materiaaleja ovat pahvi, metalli, kierrätetty metalli, puu, paperi,  liima- ja väriaineet sekä kuitu.  

Kokemäellä kierrätysmuovia käytettiin  
7 % vähemmän kuin edellisvuonna.

Akaalla kierrätysmuovia käytettiin  
28 % enemmän kuin edellisvuonna.

AKAAN TEHTAALLA KÄYTETTY MUOVI KOKEMÄEN TEHTAALLA KÄYTETTY MUOVI

Kierrätysmuovi
33 %

Neitseellinen muovi 
67 %   

Kierrätysmuovi
40 %

Neitseellinen muovi 
60 %   
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Sini-tuotteiden pääraaka-aine tänään on kierrätysmuovi. Muovi kestää 
hyvin pitkäikäisissä käyttötavaroissa. Olemme valmistaneet tuotteita 
kierrätysmuovista vuodesta 1998, ja teemme aktiivista kehitystyötä, jotta 
voimme ottaa kierrätysmateriaalin käyttöön yhä useammassa tuotteessamme. 
Meillä on aktiivisessa käytössä jo 9 erilaista kierrätysmuovia.
 
Joskus tuotteen valmistaminen kierrätysmuovista vaatii pitkän kehitystyön ja testaamisen, sillä 
kierrätysmuovi ei ole yhtä tasalaatuista kuin neitseellinen muovi.  Mitä enemmän teknisiä osia ja 
liitoskappaleita tuotteessa on, sitä suurempi työ.
 
Vuonna 2022 laitoimme paljon resursseja kierrätysmateriaalien käytön tutkimiseen. Työn tulokset 
näkyvät tuotteissamme vuoden 2023 aikana. Teimme myös töitä, jotta jatkossa saisimme 
materiaalia riittävästi. Vuonna 2022 kärsimme tiettyjen kierrätysmuovilaatujen
saatavuusongelmasta. Tällä sivulla on kuvattu erilaisia SINI-tuotteita, jotka on valmistettu 
kierrätysmuovista.

AHKERAA TUOTEKEHITYSTÄ
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MONENLAISIA TUOTTEITA KIERRÄTYSMUOVISTA
Käytämme kierrätysmuovia jo noin 60 eri tuotteessa - ja määrä kasvaa koko ajan. Usein yksi tuote vaatii monien eri 
muovilaatujen käyttöä, jotta se kestää paitsi aikaa myös erilaisia olosuhteita, kuten pakkasta tai konetiskipesun.

Harjakset:  
Neitseellinen PBT-muovi, joka kestää 

kuumuutta ja konepesua

Runko:  
kuluttajien kierrättämä  

pakkausmuovi

 Runko: kierrätetty 
kukkaämpäri

Harjakset: nylon

S-ryhmän kukkaämpäreistä kierrätetty 
muovi elää jo kolmatta elämäänsä 

tuotteissamme. 

Vaihtorulla:  
oman tuotannon  

ylijäämämuovi

Kahva ja päälihylsy:  
teollisuuden 100 %  

kierrätysmuovi

VAIHTOPÄÄTISKIHARJA: 
KULUTTAJIEN KIERRÄTTÄMÄ MUOVI

TEIPPIHARJA: 
TEOLLISUUDEN KIERRÄTTÄMÄ MUOVI

PIILOVESSAHARJA: 
KUKKAÄMPÄREISTÄ KIERRÄTETTY MUOVI

Jääraappa:  
lääketeollisuuden  

kierrättämä polykarbonaatti

Harjakset:  
kierrätetty PET-pullo

Runko: 50 % kierrätysmuovia.  
Neitseellistä muovia tarvitaan 

varmistamaan pakkaskesto.

LUMIHARJA: 
LÄÄKETEOLLISUUDEN KIERRÄTTÄMÄ MUOVI

Vaihtopää:  
teollisuuden kierrätysmuovi
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JO 986 500 KILOA SÄÄSTETTYÄ MUOVIROSKAA
Olemme edelläkävijä ekologisessa tuotesuunnittelussa ja designfilosofiamme mukaan vain kuluvat osat pitää vaihtaa.
Olemme valmistaneet jo yli 20 vuoden ajan vaihtopäitä tiskiharjaan, teippiharjaan ja wc-harjaan. Vaihtopäätuotteilla 
olemme säästäneet turhaa muoviroskaa jo yli 46 miljoonan kaupan muovikassin verran.

* Laskelmassa ei ole huomioitu kuljetusten ja valmistuksen CO2-päästöjä. Valitsemalla kotimaassa valmistetun SINI-tuotteen, kuluttaja minimoi 
kuljetusmatkan ja voi varmistaa, että tuote valmistetaan hiilineutraalilla tehtaalla. 

**Verrattuna neitseellisestä muovista valmistettuihin wc-harjoihin

Jos perhe hankkii kertakäyttöisen wc-harjan 
sijaan vaihtopääharjoja, syntyy vain*:

Keskivertoperhe ostaa vuodessa 2 wc-harjaa. 
10 vuoden aikana wc-harjoista syntyy:

Kierrätysmuovinen  
SINI-vaihtopäävessaharja säästää**

22,5
KG HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ

4,5
KG MUOVIJÄTETTÄ

0,42
KG HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ

0,56
KG MUOVIJÄTETTÄ

- 99 %
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ

- 88 %
MUOVIJÄTETTÄ
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KAIKKI JÄTE KIERTÄÄ
Siivousvälineiden tuotannossa syntyy myös jätettä, kuten kaikessa teollisessa tuotannossa. Meillä sitä syntyi 242 000 
kiloa vuodessa. Se kaikki lajitellaan huolellisesti ja hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.

*Vaarallinen jäte sisältää: lyijyakut, umpikaivoliete, tulostinkasetit, SE-romu, maalit, öljyinen jäte, paristot ja aerosolit. 
** Kompostoidaan, mädätetään tai ohjataan bioetanolin raaka-aineeksi.

BIOJÄTE

 1 %
2,5 TN

ENERGIAJAE

53 %  
128 TN

RAKENNUSJÄTE

0,7 %   
1,8 TN

PAPERI & PAHVI

30,6 % 
74,3 TN

MUOVI

8,5%  
20,7 TN

VAARALLINEN JÄTE*

0,6 % 
1,5 TN

TÄLLAISTA JÄTETTÄ MEILLÄ SYNTYY:

METALLIT

8,3 %  
20,1 TN

1 % 
BIOJÄTE**

56 % 
HYÖDYNNETÄÄN ENERGIANA

43 % 
KIERRÄTETÄÄN UUSIKSI MATERIAALEIKSI

JA NÄIN SE HYÖDYNNETÄÄN:
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KOTIMAINEN TYÖ

Tuotteistamme 

valmistetaan 
Suomessa.

80 %
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VAALIMME KOTIMAISTA TYÖTÄ

Kotimainen tuotanto on meille tärkeä arvo, ja 80 % tuotteistamme 
valmistetaan omilla tehtaillamme Kokemäellä ja Akaassa*. 
Työllistämme Suomessa 162 ihmistä.

Jotta voimme pitää työpaikat Suomessa, huolehdimme siitä, että tuotteemme 
ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä. Tämä vaatii vuosittain investointeja, ja vuonna 2022 
teimme niitä 1,83 miljoonalla eurolla. 

Kotimaassa, omilla tehtailla tapahtuva tuotanto mahdollistaa joustavuuden ja 
nopeatkin toimitusajat. Pystymme reagoimaan esimerkiksi säämuutosten aiheuttamiin 
kysyntäpiikkeihin.

Olemme viime vuosina pystyneet palkkaamaan vuosittain 3–10 uutta työntekijää.  
Olemme luoneet myös uusia toimenkuvia; esimerkiksi 2022 meillä aloitti oma kemisti.

* Lisäksi tuotteistamme 16 % valmistetaan Euroopassa ja 4 % Aasiassa, missä edellytämme kumppaneiltamme BSCI-auditointia. Ulkomaisilta alihankkijoiltamme hankimme esim. mikrokuituiset tuotteet ja sienet.

SINITUOTTEELLA ON  

99 %
TOIMITUSVARMUUS

INVESTOIMME TUOTANTOON

1,83
MILJ. EUROA

TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ

SIJAINTI

Kokemäen tehdas

Akaan tehdas 

Erkylän pääkonttori

Helsinki

Ulkomaat

OSUUS

110

33

12

6

1

IKÄ

alle 25-vuotiaat

26 - 50-vuotiaat

51 - 59-vuotiaat

yli 60-vuotiaat

OSUUS

6,2%

57,4%

27,8%

8,6%

TYÖNTEKIJÖIDEN IKÄJAKAUMA
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 TYÖTAPATURMAT 2022 (KPL)

TAVOITTEENA ERINOMAINEN TYÖNTEKIJÄKOKEMUS

Sinituote haluaa olla hyvä työnantaja ja panostaa henkilöstön 
hyvinvointiin. Vuonna 2022 aloitimme taukojumpat kaikissa 
toimipisteissämme, ja niiden vaikutukset näkyivät heti tukielinvaivojen 
vähentymisenä.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot vähenivät 25 % edellisvuodesta ja 
niska- ja hartianseudun ongelmat peräti puoleen. Jokapäiväiset jumppamme noteerattiin 
loppuvuodesta myös Helsingin Sanomien jutussa. Otimme käyttöön virike-edun, jota 
jokainen taukojumppaan osallistuminen kartuttaa 1,50 euroa. 

Tarjosimme henkilöstöllemme myös verottajan mahdollistaman työsuhdepolkupyöräedun, 
ja otimme työterveyspalveluihimme mukaan mahdollisuuden lyhytpsykoterapiaan. 
Laajan työterveyden lisäksi kaikki työntekijämme pääsevät yksityisen 
sairasvakuutuksen piiriin, joka kattaa myös erilaiset leikkaukset ja hoidot. 

Mittaamme säännöllisesti henkilöstökokemusta ja teemme jatkuvaa 
kehittämistyötä edistääksemme henkilöstön hyvinvointia. 

* Työssä tapahtuneet tapaturmat, josta aiheutunut poissaolo
** Yli 30 päivän poissaoloon johtaneiden työtapaturmien lukumäärä.
*** Korvauksia sisältäneiden työtapaturmien määrä/miljoonaa tehtyä työtuntia kohden.

TUKI- JA LIIKUNTA- ELINVAIVAT VÄHENTYNEET  

25 %
TYÖNTEKIJÖIDEN KESKI-IKÄ   

43
VUOTTA

Tapaturmat, joista poissaolo*

Vakavat työtapaturmat**

Tapaturmataajuus***

2020

3

0

16,23

2021

1

0

3,47

2022

6

0

20,04
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ASIAKASLINJA VASTAA

• Jokaisessa SINI-pakkauksessa on puhelinnumero, johon voi jättää palautetta ja 
esittää tuotetoiveita ja ideoita. 

• Asiakaspalvelijamme neuvovat tuotteiden käytössä ja siivouksessa. Saamme 
päivittäin kymmeniä puheluja. 

TAATUSTI KORKEALAATUISTA
Annamme kaikille omilla tehtaillamme valmistetuille tuotteille 5 vuoden takuun. 
Ei ole tavatonta, että asiakkaillamme on edelleen käytössä 40 vuotta sitten 
ostettuja mopinvarsia. 

Kaikki uudet tuotteemme käyvät läpi tarkan suunnittelu- ja testausvaiheen. Tuotteiden 
ominaisuuksia testataan omassa testilaboratoriossamme esimerkiksi UV-valokaapissa, 
kuumakaapissa ja arkkupakastimessa sekä mekaanisilla rasitustesteillä. Näin varmistamme, 
että tuotteet kestävät erilaisia olosuhteita, ja käyttöön pääsevät vain parhaat materiaalit. 

Kiitos oman tuotannon, pystymme reagoimaan nopeasti, jos tuotteisiin tarvitaan korjauksia; 
yleensä virheet on analysoitu, testattu ja korjattu jo 2 viikossa. Korjauksia tarvitaan max. 1 - 2 
tuotteeseen vuodessa. 

SINI-TUOTTEET KESTÄVÄT PAKKASTA, 
KUUMAA JA UV-VALOA

TAPOJA, JOILLA TUOTTEIDEN 
KESTÄVYYTTÄ TESTATAAN

500 000
MEKAANISTA HARJAUSLIIKETTÄTAKUU

JÄÄRAAPPA IRROTETAAN

20 000
KERTAA
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VAIKUTAMME NYT JA TULEVAISUUDESSA
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KOULUN KUULUMISIA 2022

• Koulussa on jo 595 oppilasta ja 10 opettajaa. 23 oppilasta niistä 30:stä, jotka osallistuivat kansallisiin ala-asteen päättökokeisiin, pääsi 
jatkamaan 7. luokalle. Tulos on erinomainen.

• Tyttöjen asuntola on parantanut tyttöjen oppimistuloksia valtavasti, sillä savimajoissa tytöillä ei ole mahdollisuuksia opiskella iltaisin, kun 
he auttavat perheen kotitöissä. 

• Tytöt asuvat asuntolassa muutaman viikon tai kuukauden ennen isoja loppukokeita, mikä auttaa heitä keskittymään opiskeluun. Osa 
tytöistä asuu asuntolassa koko lukuvuoden, koska pitkä koulumatka on pimeässä turvaton.

SINI-KOULUSSA ON JO YLI 500 OPPILASTA 
Perustimme vuonna 2006 koulun syrjäiseen Harghushayn kylään Pohjois-Tansaniaan.  
Olemme tukeneet myös 60 SINI-koulun oppilaan jatko-opintoja yläasteella, lukiossa, 
ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.  Yli 15 vuotta kestäneen yhteistyön tulokset 
näkyvät koko kyläyhteisössä. 

Koulu saa omia tuloja sen yhteyteen perustetusta puutarhasta ja erityisesti lehmistä, joista ensimmäiset 
hankittiin koululle vuonna 2018. Lehmien myynnistä katetaan jo kaikki niiden hoitamiseen liittyvät kulut sekä 
kouluruokailu ja toisen keittäjän palkka. Tämä on tärkeä osa yhteistä suunnitelmaamme tehdä SINI-koulusta 
omavarainen.

Jo 90 kylän naista on saanut SINI-mikrolainaohjelmasta lainaa oman yrityksen perustamiseen. Tyypillinen 
lainan saaja hankkii ompelukoneen, perustaa pienen kaupan tai alkaa valmistaa esimerkiksi saippuaa. Lainat 
on maksettu takaisin 100-prosenttisesti.

Janeth J. Constantino opiskelee yliopistossa 
vesitekniikan insinööriksi. Hänestä tulee kylänsä 

ensimmäinen yliopistotutkinnon opiskellut nainen.
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OSALLISTUMME YHTEISKUNNASSA 
Haluamme vaikuttaa meille tärkeisiin asioihin. Olemme vuosien varrella osallistuneet useisiin yhteiskunnallisiin 
projekteihin, muun muassa Itämeren suojeluun John Nurmisen Säätiön kanssa. Roosa nauha -kampanjassa olemme 
olleet mukana vuodesta 2010, ja  yhteensä olemme lahjoittaneet keräykseen puoli miljoonaa euroa. 

Vuonna 2022 autoimme monin tavoin Ukrainan sodan uhreja. Sinituotteen omistajaperheen Anders Brotherus vei useamman kerran 
henkilökohtaisesti apua, kuten droneja, luotiliivejä, kypäriä ja generaattoreita, perille Ukrainaan asti. Sinituote osallistui tarpeiden hankintaan. 
Lisäksi lahjoitimme Sisu ry:lle varoja kenttäpaarien ja sidetarpeiden hankintaan ja vientiin Ukrainaan. 

Suomessa lahjoitimme tuotteita Ukrainan pakolaisille, ja myös Sinituotteen henkilöstö teki omia lahjoituksia; alueemme vastaanottokeskukseen 
lähti heidän ansiostaan paljon esimerkiksi vaatteita ja kotitaloustavaraa.

AUTOIMME MONIN TAVOIN  
UKRAINAN SODAN UHREJA. 

OLEMME LAHJOITTANEET YLI   

500 000
EUROA ROOSA NAUHA -KAMPANJAAN
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TAVOITTEEMME TULEVAISUUDESSA
Nämä tavoitteet mielessämme pyrimme koko ajan parempaan myös tulevina vuosina.

TEEMA TAVOITTEET 2022 TAVOITTEET 2023 TAVOITTEET 2030

KOTIMAINEN TYÖ

Työllistämme 
Suomessa

Työllistimme Suomessa  
162 ihmistä.

Työllistämme Suomessa vähintään 
saman verran kuin v. 2022.

Työllistämme Suomessa ja ohjaamme 
uusia tuotteita kotimaan tuotantoon, 
niin että liikevaihdon kasvaessa myös 

tuotannon henkilöstö Suomessa kasvaa.

Investoimme 
tuotantoon 
Suomessa

Investoimme tuotannon koneisiin ja 
automaatioon 1,83 milj. euroa

Investoimme tuotannon koneisiin ja 
automaatioon 1,5 - 2 milj. euroa.

Investoimme tuotantoon keskimäärin 
1,5 - 2 milj. euroa/vuosi.

KIERTO- 

TALOUS

Kierrätysmuovin 
käytön lisääminen

Kierrätysmuovin osuus  
Kokemäki: 40 %

Akaa:  33 %.  
Kokonaismäärä +13 % edellisvuodesta.

Kierrätysmuovin osuus  
Kokemäki: 50 % 

Akaa: 40 %.

100 % muoviraaka-aineesta on 
kierrätysmuovia tai ei-fossiilista (pois 
lukien ne tekniset materiaalit, joihin ei 

vielä 2030 ole kehitetty ei-fossiilista 
vaihtoehtoa).

Välitystuotteiden 
materiaalit

Selvitimme alumiinin sekä teräs- 
ja puurunkojen raaka-aineet ja 

mahdollisuuden vaihtaa ne kiertotalous- 
tai sertifioituun materiaaliin. 

Yli 50 % oman tuotannon alumiiniosista 
kierrätettyä alumiinia. Löydämme uusia 
sertifioidun puumateriaalin toimittajia. 
Ostamme terästä, jossa vähintään osa 

materiaalimassasta on kierrätettyä 
terästä. Jatkamme selvitystä 

koskemaan myös muita merkittäviä 
raaka-aineita.

Kaikki pääraaka-aineemme  
ovat ekologisesti  

kestäviä materiaaleja ja  
suosimme  

kiertotalousvaihtoehtoja.

ILMASTO Päästöjen 
vähentäminen

Selvitimme alihankintaketjun epäsuorat 
scope 3 - päästöt, ja tunnistimme 
merkittävimmät keinot päästöjen 

pienentämiseksi. 

Alennamme epäsuoria alihankintaketjun 
scope 3 -päästöjä lisäämällä 

kierrätysmuovin % -osuutta käytetystä 
raaka-aineesta. Selvitämme keinoja 

vähentää logistiikan päästöjä. 

Olemme puolittaneet muoviraaka-
aineen aiheuttamat epäsuorat 

scope 3 -päästöt siirtymällä 100 % 
kierrätysmuoviin sekä puolittamalla 

logistiikan aiheuttamat päästöt 
toimitusketjussa (vertailuvuosi 2021).

Seuraavaksi minimoimme kotimaisten tuotteiden koko hiilijalanjäljen (scope 3).  
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SINITUOTE OY:N HIILIJALANJÄLKI, SCOPE 1, 2 & 3
LUKE suoritti laskennan vuoden 2021 lukujen perusteella. Laskennassa on mukana Kokemäen ja Akaan tehdas sekä Erkylän pääkonttori. 
Laskennassa huomioitiin yleisimmät kasvihuonekaasut (khk): hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja typpioksiduuli (N2O), jotka muunnetaan 
hiilidioksidiekvivalenttikilogrammoiksi (CO2-ekv-kg) = hiilijalanjäljeksi.  Laskenta ei sisällä valmistettujen tuotteiden käytön ja loppukäsittelyn eikä 
ostotuotteiden valmistuksen ilmastovaikutuksia.

LASKENTA EI SISÄLLÄ 

• Alihankintatuotteiden ja niiden 
valmistuksessa käytettyjen raaka-
aineiden valmistus

• Tuotannossa käytettävät koneet ja 
laitteet

• Tuotannon jätteiden käsittely

• Vuokrakiinteistöt (Sinituotteen 
kaikki toimitilat ovat omia)

• Myytyjen tuotteiden edelleen 
prosessointi ja käyttö

• Myytyjen tuotteiden loppukäsittely 
käytöstä poiston jälkeen

• Yrityksen omistamat vuokra- tai 
leasing-hyödykkeet, franchising ja 
investoinnit

LASKENTA SISÄLTÄÄ 

• Kokemäen ja Akaan tehtaiden 
tuotannossa käytettävät 
raaka-aineet kattaen koko 
tuotantoketjun khk-päästöt (ei 
ostettuja palveluita kuten esim. 
siivous)

• Energiantuotannon välilliset ns. 
ketjun päästöt

• Raaka-aineiden kuljetukset 
tehtaalle

• Alihankintatuotteiden kuljetukset 
Sinituote Oy:n Suomen varastoon

• Liikematkat ja työntekijöiden 
työmatkat

• Valmiiden tuotteiden kuljetukset 
jälleenmyyjälle

LUOKKA PÄÄSTÖLÄHDE T CO2 E OSUUS 
PÄÄSTÖISTÄ

Scope 1 Omien ajoneuvojen suorat khk-päästöt 26,9 1 %

Scope 2 Ostosähkön suorat khk-päästöt 2,9 0,1 %

Scope 3

Raaka-aineiden tuotanto 3 143,0 83 %

Sähkön ja lämmön tuot.ketju 61,7 2 %

Työ- ja liikematkat 115,9 3 %

Omat ajoneuvot 5,6 0,1 %

Raaka-aineiden ja alihankintatuotteiden 
kuljetus tehtaille 68,6 10 %

Tuotteiden kuljetus jälleenmyyjille 46,9 1 %

Scope 3 yhteensä 3 741,7 99 %
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Sinituote Oy 
Erkylän kartano 50

05820 Hyvinkää 
 +358 19 7600 200

sinituote@sinituote.fi 
sini.fi

Ota
 yhteyttä!
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