VASTUULLISUUS-

RAPORTTI
Sanser Oy on 1997 perustettu
liike- ja mainoslahjayritys.
Sanserin yritysprofiilituotteissa panostetaan
asiakasyrityksen omannäköisiin tuotteisiin.
Tuotteiden suunnittelussa pureudutaan ennen
kaikkea yrityksen tai asiakkaan omaleimaisuuteen päivän trendit huomioiden. Yrityksen
yksi strategialinjaus on panostaa yhä enemmän tuotesuunnitteluun ja omana tuotantona
toteutettaviin, räätälöityihin mallistokokonaisuuksiin.

Mainos-, liikelahjat & työvaatteet
B U S I N E S S

G I F T S

SANSER ON OSA NÄITÄ LIITTOJA

SANSER PYRKII TOIMIMAAN
MALLIESIMERKKINÄ VASTUULLISEN
TOIMINNAN YRITYKSESTÄ
Yrityksemme pitää asiakkaistaan yhtä hyvää huolta, kuin pidämme
toimittajistamme sekä työntekijöistämme. Yhteisen vastuullisen tulevaisuuden takaa läpinäkyvä toiminta, vastuun ottaminen ja tiivis
yhteistoiminta jokaisen osa-alueen kanssa.
Yhtiömme on ylpeä Suomen Yrittäjien, Tampereen Kauppakamarin
ja Kaupan työnantajaliiton jäsen. Suomalainen Rinki-merkki kertoo,
että yritys kantaa tuottajavastuunsa pakkauksistaan. Luotettava
Kumppani -palvelu hoitaa tilaajavastuulain edellyttämät velvollisuudet kerralla kuntoon.
Jokainen jäsenyys on todiste yrityksemme vastuullisesta johtamisesta
ja yhtiömme työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimisesta.

TAVOITTEET LYHYELLÄ
& PIDEMMÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ
Lyhyen tähtäimen tavoitteet
LIIKETOIMINTA
• Julkaistaan ensimmäinen vastuullisuusraportti
ja standardisoidaan se.
YMPÄRISTÖ
• Selvitetään toiminnan ympäristövaikutukset.
• Panostetaan uusiokäytettyihin
pakkausmateriaaleihin.
• Lisätään jätteiden kierrätystä.
HANKINTA
• Selvitetään tärkeimpien toimittajien
ympäristövastuu ja työolot.
HENKILÖSTÖ
• Tehdään kysely työhyvinvoinnin parantamiseksi.
• Lisätään yrityksen Tyky-toimintaa.

Pitkän aikavälin tavoitteet
LIIKETOIMINTA
• Raportoidaan säännöllisesti vastuullisuudesta.
YMPÄRISTÖ
• Suunnitellaan ja toteutetaan
ympäristöjärjestelmä.
HANKINTA
• Auditoidaan joka vuosi yksi toimittaja
tärkeimmästä lähtien.
HENKILÖSTÖ
• Sanser on hyvä työpaikka kaikille työntekijöille.
• Tavoitteena on pitkät työsuhteet.
• Luodaan turvalliset ja ergonomisesti toimivat
työolosuhteet.
• Psyykkisen kuorman vähentäminen.

MATERIAALIT, TOIMITTAJAT,
TUOTTAMINEN & LOGISTIIKKA
Sanser Oy toimittaa asiakkailleen mainos- ja liikelahjatuotteita tekstiileistä keittiötarvikkeisiin. Tämän vuoksi toimittajamme ovat useasta eri maasta ja se tuo omanlaisen haasteen vastuullisen liiketoiminnan ylläpitämiseksi.
Tavoitteenamme on rohkaista toimittajia vastuulliseen toimintaan ostamalla tuotteita niiltä, jotka läpäisevät laatusekä ympäristövaatimukset. Tällä tavalla annamme myös asiakkaillemme mahdollisuuden tukea vastuullista tuottamista maailmassa.

Viime vuonna Sanser kuljetti pelkästään kotimaassa
yhteensä 12 964 kg tuotteita yhteensä 75 625 km.
Nykyisessä kaupan maailmassa tuotteet tulevat asiakkaalle satojen kilometrien päästä ja jopa toiselta puolelta maapalloa. Kuljetus onkin yksi suurimmista kasvihuonekaasujen tuottajista. Tilaamalla palvelut ympäristöä vähiten kuluttavalla tavalla ja täten luomalla kysyntää ympäristöystävällisille kuljetuspalveluille, näytämme esimerkkiä muille
yhtiöille. Tämän lisäksi pyrimme lisäämään samassa talossa tai lähiympäristössä toimivien tuottajien tuotteita ja
palveluja. Näin saamme minimoitua toimitusmatkat niin pieniksi kuin mahdollista.
Tarjoamme asiakkaillemme laajan valikoiman tuotteita ja valitsemme tarvittaessa yhdessä heidän kanssaan oikeanlaisen ja toimivan pakkauksen. Oikeanlaisen pakkausmateriaalin valitseminen on tärkeää, jotta tuotteet päätyvät
asiakkaidemme käsiin yhtä hyvässä kunnossa, kun ne ovat lähtiessä varastoltamme. Emme käytä pakkauksissamme
polystyreeniä, vaan käytämme pehmikkeinä täysin kierrätettäviä materiaaleja, kuten paperin tai puun käsittelystä
syntynyttä materiaalia.

HENKILÖSTÖ
Vastuulliseen toimintaan kuuluu henkilöstön tehokkuustason ylläpito, turvallisuuden varmistaminen ja taitojen
ylläpitäminen. Pitämällä henkilöstön terveys- ja vireystaso optimaalisella tasolla vähennetään sairaslomia ja varmistetaan tehokas työtahti. Tähän voi vaikuttaa pitämällä huolta henkilöstön fyysisestä kunnosta kannustamalla
henkilöstöä liikkumaan. Erilaiset taukoliikunnat, tyky-toiminta ja pyöräparkkien mahdollisuus madaltavat kynnystä
fyysiseen liikuntaan.
Työturvallisuutta ylläpidetään toimivilla ja käyttöön sopivilla laitteilla. Laitteiden käyttöön järjestetään aina riittävä koulutus. Paloturvallisuus varmistetaan koulutuksella, jotta kaikki yrityksessä toimivat henkilöt osaavat toimia
oikein vaaran uhatessa. Koulutuksen tarkoituksena on myös oikeiden
käytäntöjen oppiminen, kuten tavaroiden sijoittaminen niin, etteivät ne estä uloskäyntien käyttöä. Mahdolliset läheltä piti tilanteet
kirjataan ylös ja käydään läpi henkilöstön kanssa. Henkilöstölle järjestetään riittävä ja säännöllinen ensiapukoulutus.

Tiedonkulun varmistaminen kuuluu
sekä turvalliseen ympäristöön,
mutta myös taitojen ylläpitämiseen.
Taitojen ylläpitämiseen kuuluu mahdolliset kurssit ja uusien työntekijöiden kouluttaminen. Ylläpitämällä taitoja, mahdollistetaan työn laatu.
Koulutus ja kurssit ovat myös työntekijöiden
huomioimista. Näillä keinoilla pyritään parantamaan työmotivaatiota ja uskollisuutta
yhtiötä kohtaan.

TYÖORGANISAATIO &
YHTEYSTIEDOT
Toimitusjohtaja
KATI NIEMINEN

Myyntijohtaja
SAMI NIEMINEN

Myynti

Ostot

Talousassistentti

Varasto

JONI ARPONEN

JONI ARPONEN

KIRSI KIVELÄ

RAINE ALANEN

JUHA RISTIMÄKI

SATU KOSKI

MARKO HELEVIRTA

JOHANNA NIEMI

PIIA KORPI
RIKU AUTIO
JUHA JOKINEN
EMILIA RAITANEN
PEKKA KOSONEN

Myyntisihteerit

ATK/graafinen tuki

SOILE MANNINEN

SAMI HELIN

JOHANNA MÄKINEN
TARJA PIRINEN
SATU HAHTOKARI

MARKKU TÄHTINEN
PIRITTA METSÄLÄ
TARJA RYTTYLÄINEN
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Suomen Sanser Oy
SANSER TAMPERE
Kolmihaarankatu 2 D
33330 Tampere
puhelin 026 229 300

SANSER PORI
Rautatienpuistokatu 2
28130 Pori
puhelin 026 229 100

SANSER HELSINKI
Mikkolantie 1 A
00640 Helsinki
puhelin 026 229 400

SANSER TURKU
Gatorade Center
Artukaistentie 8
20210 Turku
puhelin 044 757 0631

www.sanser.fi
etunimi.sukunimi@sanser.fi
sanser@sanser.fi
Y-tunnus 2755799-2

