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KESTÄVÄN KEHITYKSEN  
RAPORTTI 2021



TÄSTÄ RAPORTISTA
Cibes Holding AB (559113–9638) julkaisee vuoden 2021 kestävän kehityksen raporttinsa. Se kattaa kaikki 

konsernitilinpäätökseemme sisällytetyt yksiköt ja kuvastaa tulostamme 1. tammikuuta 2021 ja 31. joulukuuta 

2021 väliseltä ajalta. Ensimmäinen GRI-raporttimme julkaistiin 19. huhtikuuta 2021. Cibes Holding AB:n toiminta 

tapahtuu Cibes Lift Group AB:ssa (556343–1484). Tämä raportti on toinen kestävän kehityksen raporttimme, 

ja se on laadittu GRI-standardien ydinvaihtoehdon mukaisesti. Kestävän kehityksen raportti on myös Cibesin 

lakisääteinen kestävän kehityksen raportti Ruotsin tilinpäätöslain (ÅRL) mukaisesti. Kestävän kehityksen raportti 

on yhtiön hallituksen hyväksymä ja tilintarkastajien (EY) tarkistama.

Julkaistu 31. maaliskuuta 2022.

Jos sinulla on kysyttävää raportista, voit ottaa yhteyttä Anne-Lie Lindqvistiin,  

Cibes Lift Groupin vastuullisuuspäällikköön, sustainability@cibesliftgroup.com
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VUOSI 2021 LYHYESTI

LIIKEVAIHTO

MYYTYÄ HISSIÄ TYÖNTEKIJÖITÄ

1.9 BSEK

(1.4 BSEK 2020)

6,707
(2020 5,322)

1,190
(2020 887)

CAGR 

22% 

(2017–2021)

BRÄNDIMME

CIBES HOLDING AB   Omistaja Nalka Invest AB

GÄVLE RUOTSI
Pääkonttori ja 
tuotantolaitos

JIAXING KIINA
Tuotantolaitos

MARKKINAT JA 
MYYNTIKONTTORIT

ALANKOMAAT
ARABIEMII- 
RIKUNNAT
BELGIA
ESPANJA
FILIPPIINIT
HONGKONG
INDONESIA
INTIA
ITÄVALTA
KIINA
RANSKA
RUOTSI

SAKSA
SUOMI
NORJA
THAIMAA
VIETNAM 
YHDYSVALLAT
YHDISTYNYT 
KUNINGASKUNTA

Cibes Lift Group on yksi maailman 
suurimmista tilaa säästävien, 
modulaaristen hissien valmistajista. 
Tehtävämme on tuoda ihmiset 
yhteen.
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TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET

2021 oli Cibes Lift Groupille menestyksekäs ja jännittävä vuosi. 
Vaikka maailmanlaajuisella pandemialla oli vaikutuksensa ja se 
häiritsi maailmanlaajuisia toimitusketjuja, saimme aikaan ennä-
tysvuoden, mikä osoittaa, että tuotevalikoimamme, liiketoimin-
tamallimme ja organisaatiomme ovat hyvässä kunnossa. 

Haasteilla on tapana tuoda mukanaan uusia mahdollisuuksia, ja tänä vuonna 

tiimimme on sopeutunut hienosti ja hyödyntänyt alati muuttuvaa maailmaa. 

Olen ylpeä saadessani olla osa tätä innovatiivista ja dynaamista yritystä.

 Pandemian aikana olemme tunnistaneet muuttuvat käyttäytymismallit 

ja muuttaneet ne liiketoimintamahdollisuuksiksi. Yksi tällainen suuntaus 

on se, että ihmiset haluavat turvata asumisensa ja investoida enemmän 

kotiinsa. Kotihissitarjontamme sopii täydellisesti tähän suuntaukseen.

 Myös digitaalisten työkalujen käyttö on lisääntynyt, ja koska Cibes Lift 

Group on jo ennen pandemiaa ottanut käyttöön tehokkaita digitaalisia 

markkinointivälineitä ja kokoustyökaluja, olimme hyvin valmistautuneita ja 

pystyimme helposti mukautumaan.

 Tällä hetkellä suunnittelemme toimistojamme uudelleen joustaviksi työ-

paikoiksi, joissa ihmiset voivat työskennellä etätyön ohella. Näin pyrimme 

parantamaan henkilöstön työ- ja yksityiselämän tasapainoa, säästämään 

kustannuksia ja aikaa sekä vähentämään energiankulutusta ja kuljetuksia – 

nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, miten kestävyydestä voi tulla 

liiketoimintaetu.

Kestävä kehitys – Cibes Wayn keskiössä

Vuonna 2020 käynnistimme kestävän kehityksen strategiamme ja laa-

dimme ensimmäisen kestävän kehityksen raporttimme. Vuoden 2021 

aikana olemme edistyneet hyvin strategian toteuttamisessa, ja kestävä 

kehitys on nyt osa strategiamoottoriamme, jota kutsumme Cibes Wayksi. 

On hienoa nähdä, miten luovuutta ja parannuksia tapahtuu organisaation 

kaikissa osissa. Hyvien esimerkkien ja ideoiden jakaminen on toteutettu 

VISIO – IHMISTEN TUOMINEN YHTEEN

Keskeiset arvot 
Henkilökohtainen: 

• Yksinkertaisuus on hyve – ota aina vastuu yksinkertaisuuden takaamisesta 

• Paikallinen läsnäolo ihmisten kautta 

• Toimi joukkuepelaajana ja nopeasti, kun kyse on kollegoistasi

Edistyvä: 

• Tarkastele tuotevalikoimaa jatkuvasti muotoilun ja joustavuuden varmistamiseksi 

• Laatua koko arvoketjussa

• Voitto mahdollistaa sijoittamisen

• Pyri aina parantamaan, älä koskaan tyydy 

Ammattimainen: 

• Useimmat asiat ovat vielä tekemättä 

• Uskomme, että hauska työympäristö luo menestystä 

• Uskomme hajautettuun malliin, jota koordinoidaan keskitetysti
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myös Cibes Way Show & Tell -kokouksissa. 

 Kestävän kehityksen viisi pilariamme ovat 

turvallisuus, liiketoiminta, maapallo, ihmiset 

ja eettisyys, ja olemme asettaneet näihin 

liittyvät tavoitteemme vuodelle 2025 ja 

päämäärämme vuodelle 2030.  Tavoitteet 

liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 

ja Pariisin sopimukseen. Mitä mitataan, sitä 

myös tehdään, joten on yhtä tärkeää seu-

rata kestävän kehityksen edistymistä kuin 

taloudellista ja operatiivista työtä. Kuluneen 

vuoden aikana olemme ottaneet käyttöön 

järjestelmällisen raportoinnin, avoimuuden 

lisäämisen ja kestävän kehityksen työn 

seurannan.

Good progress within all pillars

Vaikka kestävyystyö on nähtävä pikemminkin maratonina kuin 

pikajuoksuna, olen tyytyväinen siihen, että ponnistuksemme 

ovat käynnissä. Hyvän kulttuurin rakentamiseksi ja kaikkien 

osallistamiseksi on tärkeää osoittaa, että asioita tapahtuu myös 

lyhyellä aikavälillä.

 TURVALLISUUS-pilarin puitteissa olemme järjestäneet 

koulutuksia ja verkko-opiskelua turvallisuuteen liittyvän tie-

toisuuden lisäämiseksi ja yleisen riskitietoisuuden parantami-

seksi. Turvallinen työskentelytapa on viime kädessä seurausta 

käyttäytymisestä, jossa jokaisen on oltava tietoinen siitä, miten 

hän voi vaikuttaa tilanteeseen.

 Olen iloinen nähdessäni, että kestävyyden merkitys 

LIIKETOIMINNAN etuna on kasvussa. Ruotsalainen tytäryh-

tiömme sai vastikään tilauksen, jossa kestävän kehityksen 

raportti oli edellytys. Tämä osoittaa, että 

yhä useammat asiakkaat arvioivat kump-

paneitaan ja toimittajiaan niiden kestävyys-

profiilin perusteella. Se on oikein, joten 

suhtaudun siihen myönteisesti ja toivon, 

että se vakiintuu useammilla markkinoilla. 

 MAAPALLON osalta olemme toteut-

taneet useita parannuksia, kuten fossii-

livapaan energian toimittamisen Gävlen 

tehtaalle, sähköautojen latausasemat ja 

hyväksytyt investoinnit aurinkopaneelei-

hin, vain muutamia aloitteita mainitakseni. 

 IHMISET ovat arvokkain voimavaramme, 

ja vuoden 2021 henkilöstötutkimuksen 

tulokset osoittavat, että pyrkimyksemme 

tarjota hyvä työpaikka tuottaa tuloksia. 

Cibes Lift Group saavutti vertailuarvoa 

paremmat pisteet kaikilla keskeisillä osa-alueilla: sitoutuminen, 

johtaminen, tiimin tehokkuus, suorituskykyinen organisaatio ja 

hyvinvointi.

 EETTISYYS on myös ala, jolla olemme edistyneet. 

Käytännesääntökoulutusta ollaan ottamassa käyttöön maa-

ilmanlaajuisesti, ja käytännesääntöjä sovelletaan aktiivisesti 

yhteistyökumppaneihin ja toimittajiin, myös auditointien avulla. 

 Yhteenvetona totean, että olen todella tyytyväinen edistymi-

seemme, mutta kuten muillakin liiketoimintamme osa-alueilla, 

uskon, että ”suurin osa työstä on vielä tekemättä”. Tämä 

ajattelutapa on osa perusarvojamme, ja se on vahva liikkeelle-

paneva voima yrityksemme ja maapallomme parantamiseksi.

Per Lidström, 
toimitusjohtaja, Cibes Lift Group

"Näin pyrimme paranta-

maan henkilöstön työ- ja 

yksityiselämän tasapainoa, 

säästämään kustannuksia 

ja aikaa sekä vähentämään 

energiankulutusta ja kul-

jetuksia – nämä ovat vain 

muutamia esimerkkejä siitä, 

miten kestävyydestä voi tulla 

liiketoimintaetu.



6

Vuodesta 2021 tuli jälleen vuosi, jolloin COVID-
19-pandemia vaikutti meihin kaikkiin sekä henki-
lökohtaisesti että liiketoiminnallisesti. Pandemia 
on todella lisännyt kaikkien tietoisuutta globaalien 
toimitusketjujen haavoittuvuudesta, ja Cibes Lift 
Groupin paikallista läsnäoloa koskeva strategia 
on osoittautunut onnistuneeksi. Kaksi tuotantoyk-
sikköämme, toinen Ruotsin Gävlessä, ja vuoden 
2020 lopulla avattu uusi tuotantolaitoksemme 
Jiaxingissa, Kiinassa, ovat varmasti olleet menes-
tystekijöitä jälleen kerran maailmanlaajuisten 
toimitusketjujen pullonkaulojen aikana. 

Kahden tuoteyksikkömme ja todella omistautuneen työntekijä- 

ja tavarantoimittajatiimimme ansiosta olemme onnistuneet 

toimittamaan asiakkaillemme tuotteet ajallaan. Monissa 

tapauksissa tämä lähestymistapa on merkinnyt Cibes Lift 

Groupille lisäkustannuksia, lisätyötä ja kalliimpia materiaaleja, 

mutta olemme keskittyneet asiakkaisiimme koko tämän 

poikkeuksellisen ajan. 

 Pandemiasta toipumiseen valmistauduttaessa tavoitteena on 

jatkaa kehittämiämme hyviä etätyökäytäntöjä. Pyrkimyksemme 

pienentää hiilijalanjälkeämme ohjaa meitä nyt suunnittelemaan 

hybridityömallia, jonka tavoitteena on parantaa työ- ja yksityis-

elämän tasapainoa ja vähentää työmatkojen tarvetta. 

 Pandemia ei ole ainoa asia, joka ravistelee maailmaa. 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset alkavat näkyä kaikkialla Cibes 

Lift Groupin maailmassa, ja joka vuosi meillä on jossain työnte-

kijöitä, jotka kärsivät siitä eri tavoin. Meidän on tehtävä kaik-

kemme vähentääksemme kielteisiä ilmastovaikutuksiamme, 

lieventääksemme ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja osallis-

tuaksemme mahdollisuuksiemme mukaan joustavan maailman 

luomiseen yhdessä.

PANDEMIA JA MUUTTUVA MAAILMA
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RISKIENHALLINTA
Cibes Lift Group on nopeasti kasvava yritys, ja laa-
jentumisemme perustuu vahvaan brändiin ja hyvään 
maineeseen. Jotta voimme varmistaa kestävän ja 
kannattavan kasvun, jossa eettiset standardit pysy-
vät ennallaan ja brändi vahvana, riskienhallinta on 
elintärkeää.

Vuoden 2021 aikana Cibes Lift Group on ottanut käyttöön järjes-

telmällisen riskienhallintamallin, joka perustuu tietoisiin ja tasa-

painoisiin liiketoimintapäätöksiin koko konsernissa. Tavoitteena 

on sisällyttää yritysriskienhallintajärjestelmä Cibes Way -järjes-

telmään – tämä tehtävä aloitettiin vuoden jälkipuoliskolla. 

 Tavoitteenamme on rakentaa koko yritykseen terve riskikult-

tuuri, joka tukee strategiaamme ja pitkän aikavälin tavoittei-

demme saavuttamista. Tulevaisuudessa keskitytäänkin varmis-

tamaan, että kaikki johtoryhmät koko konsernissa ovat tietoisia 

liiketoimintaan kohdistuvista suurimmista riskeistä ja siitä, miten 

niitä voidaan lieventää. Kestävä kehitys on keskeinen osa tätä 

työtä. Johtoryhmä koulutetaan tunnistamaan, analysoimaan ja 

kvantifioimaan mahdollisia liiketoimintavaikutuksia sekä kehittä-

mään ja toteuttamaan jatkuvuusstrategioita omissa organisaati-

oissaan. Kukin paikallinen toimitusjohtaja on vastuussa politiikan 

täytäntöönpanosta. 

 Cibes Lift Groupin riskipolitiikka on hallituksen hyväksymä, ja 

sen sisältämän prosessin avulla kaikki yhtiön yksiköt tunnistavat, 

mittaavat, reagoivat, valvovat ja raportoivat riskeistä, jotka voivat 

mahdollisesti vaikuttaa strategisten, operatiivisten ja taloudellis-

ten tavoitteiden saavuttamiseen.

LUOKKA ALALUOKKA RISKIN NIMI STRATEGISET OHJELMAT

Talous Hintariski Raaka-ainekustannusten  
epävakaus

Ostopolitiikka ja  
hankintasopimukset

Talous Transaktioriski Negatiivinen liiketoimen 
valuuttakurssivaikutus

Varainhallinnan ohjeet

Oikeudelliset, vaati-
mustenmukaisuuteen 
liittyvät ja sääntelyyn 
liittyvät riskit

Sääntelyt Tuotestandardin  
muutokset

Tuotteiden sääntelyn 
vaatimustenmukaisuus

Toiminnalliset Henkilöresurssit Rekrytointi, riippuvuudet ja  
henkilökohtaiset tarpeet

Johtajakoulutus

Strategiset Yritysjärjestelyt Epäonnistuneet yritysjärjestelyt ERM-kehys, yritysjärjestelyohjeet, 
vakuutuskatsaus

Strategiset Innovaatio Uudet tuotteet Cibes Way, tuotteiden  
etenemissuunnitelma ja  

tutkimus- ja kehitystoiminta
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KESTÄVÄN  
KEHITYKSEN  
KOHOKOHDAT 2021

Lähettiläsverkosto
28 omistautunutta kollegaa eri puolilla 

maailmaa on luonut kestävän kehityk-

sen lähettiläiden ryhmän, joka työsken-

telee yhdessä tietoisuuden lisäämiseksi 

ja muutoksen aikaansaamiseksi 

organisaatiossa.

Asetetut tavoitteet – osa  
tavoitteiden asettamisprosessia 
Cibes Lift Groupilla on maailman-

laajuinen tavoitteiden asettamispro-

sessi, johon kestävyystavoitteet nyt 

kuuluvat.

Jiaxingin tehtaan menestyksekäs käynnistäminen
iinan Jiaxingissa sijaitseva uusi tuotantolaitos avattiin elokuussa 

2020, ja se on lisännyt tuotantokapasiteettiaan vuoden 2021 aikana, 

mikä tukee paikallista läsnäoloa koskevaa strategiaamme.

Elinkaariarviointi (LCA)
Yleisimmälle hissillemme, A5000 / Kalea A4 Primolle, 

tehtiin elinkaariarviointi sen ympäristövaikutusten määrit-

tämiseksi, mutta myös suunnittelua, materiaalivalintoja ja 

muuta koskevien tulevien päätösten perustaksi. Lue lisää 

sivulta 24.
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Käytännesääntökoulutus
Cibes Lift Groupin lähestymistapa liiketoiminnan etiikkaan, 

rehellisyyteen ja kestävään kehitykseen on osa sisäisiä käytän-

nesääntöjämme. Vuoden 2021 aikana käynnistimme kaikille 

työntekijöille pakollisen digitaalisen koulutuksen, jonka avulla 

varmistamme sen noudattamisen. Lue lisää sivulta 19.

Jäsennelty kestävyystietojen keruu
Kestävän kehityksen tieto-ohjelmiston käyt-

töönotto maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on 

saada yhtä tarkat ja laadukkaat tiedot kestä-

vyydestä kuin taloudesta.

Uuden tuotesarjan lanseeraus
Tuotantokapasiteetin lisäämisen lisäksi kaksi 

tutkimus- ja kehitystiimiämme Kiinassa ja 

Gävlessä ovat kehittäneet uuden sukupolven 

tilaa säästävien hissien mallistoa, jonka tavoit-

teena on parantaa tuotteiden suorituskykyä, 

lisätä asiakkaiden käytettävissä olevien vaihto-

ehtojen määrää ja mahdollistaa päivitettävyys 

ajan myötä. Lue lisää sivulta 22.

Toimittajien auditoinnit 
Vuoden 2020 aikana Cibes Lift Group päivitti 

yhteistyökumppaneita ja toimittajia koskevat 

käytännesäännöt. Auditointiprosessi otettiin 

käyttöön Kiinassa vuonna 2021, ja sen on määrä 

tulla käyttöön Ruotsissa vuonna 2022. Lue lisää 

sivulta 19.
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CIBES WAY:  
STRATEGIAKONEEMME

Cibes Way on tapa, jolla varmistamme kestävän ja 
kannattavan kasvun jatkuvan parantamisen avulla. 
Se perustuu periaatteisiin, parhaisiin käytäntöihin 
ja menetelmiin, joita voidaan käyttää ja jakaa koko 
organisaatiossa. Se on hajautettu tapa kannustaa 
jatkuviin parannuksiin ja antaa ohjeita siitä, mihin 
haluamme konsernina päästä.

Cibes Wayn kestävyystyö perustuu viiteen pilariin, joista kukin 

koostuu useista kyseistä aluetta koskevista osatekijöistä. Osa-

alueiden ominaisuudet kuvaavat toiminnallisen huippuosaamisen 

tasoa. 

 Osa-alueet arvioidaan säännöllisesti, ja kukin yksikkö kartoit-

taa suoritustaan määriteltyjen ”huippuosaamisen tikapuiden” 

mukaisesti. Vuoden 2021 aikana Cibes Lift Group on ottanut 

käyttöön Cibes Way Show & Tell -kokoukset, joissa tytäryhtiöt 

kokoontuvat jakamaan parhaita käytäntöjä, inspiroimaan, keskus-

telemaan ja oppimaan toisiltaan.

R&D
MARKETING

SALES

SUPPLY 
CHAIN

PRODUCTION

INSTALLATION

AFTER
SALES

STRATEGY & CORPORATE GOVERNANCE 

DIGITALIZATION
MODULARIZATION
SUSTAINABILITY

FINANCE

VISION & MISSION

STRATEGY & CORPORATE GOVERNANCE 
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MAAPALLO – 
Vastuu suuremmasta 
tarkoituksesta 
Maapallomme on uhattuna, ja on sel-

vää, että olemme menossa kohti maail-

manlaajuista ympäristökriisiä, jos emme 

saa kasvihuonekaasupäästöjen kasvua 

lopetettua. Olemme sitoutuneet teke-

mään kaikkemme osallistuaksemme 

tähän siirtymävaiheeseen – otamme 

vastuun suuremmasta tarkoituksesta.

TURVALLISUUS – 
Ei haittaa ihmisille
Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja 

yhteistyökumppaneidemme terveys ja 

turvallisuus ovat ensisijaisia tavoitteita 

ja liiketoimintamme edellytys. Siksi 

aito turvallisuuskulttuuri on osa kaikkea 

toimintaamme, tuotteitamme, palve-

luitamme sekä käyttäytymistämme ja 

asenteitamme. Olemme sitoutuneet 

systemaattiseen turvallisuuslähestymis-

tapaan saavuttaaksemme turvallisuusvi-

sion: ei haittaa ihmisille.

LIIKETOIMINTA – 
Kestävä liiketoimintaetu 
Keskittymällä kestävään liiketoi-

mintamalliin ja olemalla johtava 

toimija omalla markkina-alueellamme 

kestävyystyömme tarjoaa meille 

liiketoimintaetuja. Innovatiivisuudella 

voimme luoda kilpailuetua markkinoilla, 

vahvistaa brändiämme, pitää ja kehit-

tää työntekijöitämme sekä houkutella 

oikeanlaisia osaajia tulevaisuutta varten. 

Etsimme ratkaisuja, joissa kaikki ovat 

voittajia, ja kiertotalouslähestymistapaa 

liiketoiminnallemme.

IHMISET – 
Avain johonkin uuteen 
Ihmisten potentiaalin hyödyntämättä 

jättäminen on tuhlausta eikä vastaa 

kestävän liiketoiminnan 

määritelmäämme. Haluamme kehittää 

yksilöitä ja tiimejä täyteen 

potentiaaliinsa tarjoamalla 

kehittymismahdollisuuksia ja 

koulutuksia sekä rakentamalla 

monimuotoisia ja osallistavia tiimejä, 

joissa kaikkia kunnioitetaan ja 

kuunnellaan. Työntekijämme ovat 

arvokkain voimavaramme – he tekevät 

meistä poikkeuksellisen.

EETTISYYS – 
Arvot ovat tärkeitä 
Korkeatasoiset eettiset arvot ovat kestävän liiketoiminnan ydin. Vuosikymmenten 

aikana rakennettu maine voidaan pilata muutamassa minuutissa. Vahvistaaksemme 

entisestään jo ennestään vahvaa toimintakulttuuriamme noudatamme aktiivisesti käy-

tännesääntöjämme koko organisaatiossamme sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa. 

Se on ohjesääntömme, joka ohjaa meitä toimimaan eettisesti. Meillä on nollatoleranssi 

häirintää ja kaikenlaista lahjontaa tai korruptiota, syrjintää ja uhriksi joutumista kohtaan. 

Olemme myös sitoutuneet turvaamaan täydellisen taloudellisen sääntöjenmukaisuuden 

ja tarjoamaan työntekijöillemme aina oikeudenmukaisen palkan. Lisäksi osallistumme 

yhteiskunnan toimintaan sosiaalisella sitoutumisella ja tekemällä pieniä asioita yleisen 

hyvän vuoksi. Kestävä liiketoiminta edellyttää korkeatasoisia eettisiä standardeja ja 

arvoja – siksi niillä on merkitystä.

EETTISYYS

IHMISET

MAAPALLO

LIIKETOI-
MINTA

TURVALLI-
SUUS
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TAPAUS: 

HAASTEET  
SYNNYTTÄVÄT  
UUSIA RATKAISUJA

Puolijohteiden niukkuus on koetellut monia yrityksiä ja toimi-

aloja viime vuosina. Eräässä kestävän kehityksen lähettiläiden 

kanssa järjestetyssä työpajassa Ranskan ryhmä kuvaili, miten 

piirilevyt, jotka antavat jonkinlaisen virhekoodin, vaihdetaan ja 

laitetaan talteen tutkimatta ydinongelmaa. Kun halpoja piirilevyjä 

on runsaasti, tämä on nopea ja käytännöllinen tapa ratkaista 

ongelma. Koko yrityksessä käytyjen kiertotalouskeskustelujen 

innoittamana tiimi oli päättänyt korjata vialliset piirilevyt ja halusi 

keskustella tämän lähestymistavan eduista ja haitoista. 

 Kokouksen tuloksena syntyi hanke, jossa laatuosasto otti 

vastuun sellaisen prosessin kehittämisestä, jossa tytäryhtiöt 

keräävät piirikortit jäsennellysti ja lähettävät ne takaisin toimitta-

jalle korjattavaksi. Tämän jälkeen piirikortit palautetaan tehtaalle. 

 Kiertotalous on ilmeinen motiivi. Korjaamalla ja uudelleen-

käyttämällä piirikortteja uusien piirikorttien kysyntä toivottavasti 

vähenee merkittävästi, mikä on myönteistä sekä materiaalin, 

energiankäytön että hiilidioksidipäästöjen kannalta. Lisäksi 

hankkeessa havaittiin, että hylätyistä piirikorteista tehty kartoitus 

tarjosi hyödyllisen tilastollisen perustan sille, miksi piirikortit hylä-

tään ja miten laatua voitaisiin parantaa pitkällä aikavälillä. Suurin 

haaste oli piirikorttien keräämisen ja palauttamisen aiheuttama 

lisävaiva.

Cibes Ranskan toimitusjohtaja Clement Rabahi käynnisti 

yhdessä tiiminsä kanssa hankkeen, jossa viallisten piirikorttien 

korjausmahdollisuuksia.
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Cibes Lift Group luottaa komponenttien, palvelujen 
ja kuljetusten osalta maailmanlaajuiseen toimittaja-
verkostoon. Arvoketjumme arviointi vahvistaa, että 
melko harvat suorat toimittajat vastaavat suuresta 
osasta kokonaishankintamenoista. Näin ollen toi-
mittajiemme toimittajat on otettava mukaan työ-
hömme vastuullisen hankinnan toteuttamiseksi.

Yritysostot ovat tärkeä osa kasvupolkuamme, sillä ne vah-

vistavat tarjontaamme, laajentavat maantieteellistä jalansi-

jaamme ja lisäävät inhimillistä pääomaamme. Kestävä kehitys 

on tärkeä osa due diligence -prosessia, ja siinä keskitytään 

yhtäläisiin oikeuksiin, turvallisuustyöhön, ympäristönsuoje-

luun ja hallintorakenteeseen sekä vastuulliseen hankintaan.

Vuonna 2021 toteutimme neljä yritysostoa: 

• Access Lift ja American Elevator auttoivat vahvistamaan 

jalanjälkeämme Pohjois-Amerikassa.  

• Heisplan avasi meille uusia ja jännittäviä liiketoimintamah-

dollisuuksia ja vahvisti asemaamme Norjan markkinoilla.  

• Ruotsalaisen Upplands Hissin myötä lisäsimme Cibes Lift 

Groupin portfolioon jälleen yhden vakaan ja kannattavan 

yrityksen, jolla on suuri kehityspotentiaali.

VASTUULLISUUS
ARVOKETJUSSAMME

Cibes Lift Groupin yhteistyökumppaneille ja toimittajille suunna-

tut käytännesäännöt ovat keskeisessä asemassa toimittajiemme 

kanssa käytävässä avoimessa ja jatkuvassa viestinnässä. 

Toimitusketjun riskienhallinnan tukemiseksi olemme käynnis-

täneet toimittajien auditointiohjelman, jonka tarkoituksena on 

seurata, että toimittajamme täyttävät odotuksemme, mukaan 

luettuna niiden valvonta tuotantoketjun alkupäässä. Prosessi 

otettiin käyttöön Kiinassa vuoden aikana, ja se otetaan käyttöön 

Ruotsissa vuoden 2022 aikana.

Tuotantoyksikkömme käynnistäminen Jiaxingissa oli toinen 

merkittävä muutos, joka vahvisti entisestään paikallista läsnä-

oloa koskevaa strategiaamme ja vähensi myös kuljetusten 

määrää Gävlen tuotantolaitoksesta hiilijalanjäljen pienentämi-

seen tähtäävän tavoitteemme mukaisesti.

Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa

REUSE
RECYCLE

END OF LIFE 
TREATMENT

SUB-
SUPPLIERS

VALUE CHAIN
2021

PRODUCT UNIT

JIAXING

PRODUCT UNIT 

GÄVLE

SALES 
COMPANY

END

CUSTOMERDISTRI-
BUTOR

END

CUSTOMER

SUPPLIERS

SALES 
COMPANY

DISTRI-
BUTOR
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On kulunut jälleen yksi epätavallinen vuosi, johon on liittynyt 

Covid-19-rajoituksia, toimitusketjuun liittyviä ongelmia ja hen-

kilökohtaisia tragedioita monille. Nähtäväksi jää, saammeko 

enää koskaan kokea normaaleja vuosia, mutta yksi asia, jonka 

tiedämme, on se, että kestävyyden rooli on yhä tärkeämpi 

suuressa osassa maailmaa. On todella palkitsevaa nähdä, miten 

yksikkömme eri puolilla maailmaa käsittelevät ympäristöön ja 

yhteiskuntaan liittyviä näkökohtia yhtä kriittisesti kuin taloudelli-

sia näkökohtia ja pyrkivät parantamaan toimintaansa ja oppimaan 

toisiltaan. Suuri osa tämän vuoden tehtävistäni on ollut raken-

teiden ja työskentelytapojen luominen, koordinointi ja yhteis-

työmahdollisuuksien kehittäminen sekä sisäisesti että muiden 

organisaatioiden kollegojen kanssa. Muutos kestävämpään 

maailmaan on tiimityötä, ja me teemme kaikkemme muutoksen 

aikaansaamiseksi.

  Anne-Lie Lindqvist, 

  vastuullisuuspäällikkö, Cibes Lift Group

Cibesin johtoryhmä on vastuussa riskien ja mahdollisuuksien 

seurannasta kaikkien olennaisten aiheiden osalta. Tavoitteet, 

aloitteet ja suorituskykyindikaattorit on jaettu seuraaviin aloihin: 

• Turvallisuus

• Liiketoiminta

• Maapallo

• Ihmiset

• Eettisyys 

Vastuullisuuspäällikkö on Cibesin johtoryhmän vasen käsi, ja hän 

johtaa aloitteita yhdessä sisäisen monialaisen tiimin kanssa.

 Työntekijöitä ja tavarantoimittajia koskevat käytännesään-

tömme ovat kestävän kehityksen työtä ohjaavia yleisiä asiakir-

joja. Käytännesäännöt kattavat ihmisoikeuksia, työoloja, ympä-

ristöä ja korruption torjuntaa koskevat periaatteet.

Hallinnointitavan arviointi

Hallitus johtaa Cibes Holding AB:tä korkealla tasolla, ja toimi-

tusjohtaja raportoi hallitukselle merkittävistä asioista. Cibes 

Lift Group raportoi jatkuvasti kestävän kehityksen edistymi-

sestä hallitukselle.

JOHDON LÄHESTYMISTAPA  
OLENNAISIIN AIHEISIIN
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Joka toinen vuosi, vuodesta 2020 alkaen, teemme virallisen 

arvioinnin keskustellaksemme strategisista kestävyyshaasteista 

Cibes Lift Groupissa. Tämä arviointi auttaa meitä kasvattamaan 

ymmärrystä ja tasapainottaa sidosryhmiemme odotuksia Cibes 

Lift Groupin strategisesta suunnasta. Vuonna 2020 sidosryhmä-

keskustelut käytiin omistajamme, työntekijöidemme, valikoitu-

jen asiakkaiden sekä toimittajiemme kesken. Seuraava virallinen 

sidosryhmäkeskustelu käydään vuonna 2022.

SIDOSRYHMIEN SITOUTUMINEN

Olemme päivittäin tekemisissä monenlaisten sidos-
ryhmien kanssa sisäisesti, ulkoisesti, paikallisesti 
ja maailmanlaajuisesti. Nämä vuoropuhelut ovat 
osa työskentelytapojamme, ja ne auttavat meitä 
ymmärtämään odotuksia, huolenaiheita ja markki-
nasuuntauksia ja toimimaan niiden mukaisesti sekä 
arvioimaan jatkuvasti mahdollisia yhteistyömuotoja 
ja strategisia kumppanuuksia. Sitoutumisen muoto 
vaihtelee maantieteellisesti, sidosryhmittäin ja 

aihealueittain alla olevan taulukon mukaisesti.

SUPPLIERS

EMPLOYEES

OWNERS

CUSTOMERS

PLANET

SOCIETY

SUPPLIERS

EMPLOYEES

OWNERS

CUSTOMERS

PLANET

SOCIETY

SUPPLIERS

EMPLOYEES

OWNERS

CUSTOMERS

PLANET

SOCIETY

SUPPLIERS

EMPLOYEES

OWNERS

CUSTOMERS

PLANET

SOCIETY

SUPPLIERS

EMPLOYEES

OWNERS

CUSTOMERS

PLANET

SOCIETY

SUPPLIERS

EMPLOYEES

OWNERS

CUSTOMERS

PLANET

SOCIETY

MÄÄRITELMÄ

Suorat asiakkaat, jakelijat

Nykyiset ja mahdolliset

Nalka Group

Suorat toimittajat

Ympäristönäkökulma

Paikallinen yhteisö

VUOROPUHELUN MUOTO

Myyntikokoukset

Päivittäiset keskustelut, työntekijäky-
sely. Vuosittaiset työntekijöiden 

ja johtajien keskustelut

Viikoittaiset kokoukset,  
hallituksen kokoukset

Ostokeskustelut,  
auditoinnit

Tiede, tutkimus

Vaihtelee maittain,  
jatkuva vuoropuhelu

KESKEISET KIINNOSTUKSEN KOHTEET

Tuotteen käyttöikä, turvallisuus,  
jätteiden käsittely, päästöt ilmaan, 
veteen ja maaperään, osaamisen  
kehittäminen, monimuotoisuus.

Nollatoleranssi häirinnän suhteen, 
työntekijöiden hyvinvointi, eettisyys, 
turvallisuus, perusarvot, osaamisen 

kehittäminen, jätteiden käsittely,  
energiatehokkaat tuotteet.

Sukupuolten välinen tasapaino,  
monimuotoisuus, turvallisuus,  

työntekijöiden hyvinvointi, osaamisen 
kehittäminen, päästöt ilmaan,  

maaperään ja veteen.

Selkeät vaatimukset kestävyydestä,  
turvallisuudesta, työntekijöiden hyvin-

voinnista, hiilidioksidijalanjäljestä, 
jätteenkäsittelystä, kuljetuksista ja 

sukupuolten välisestä tasapainosta.

Päästöt ilmaan, maaperään ja  
veteen, kiertotalous, jätteiden 
käsittely, energiatehokkuus.

Työmahdollisuudet, vastuullinen 
työnantaja.



16

OLENNAISUUS – 
MISSÄ VAIKUTUKSEMME ON SUURIN

Virallinen sidosryhmäarviointi on keskeinen osa olennai-
suusanalyysia, joka tehdään myös joka toinen vuosi. Vuoden 
2021 aikana Cibesin johtoryhmä tarkasteli vuoden 2020 
olennaisuusanalyysin tuloksia ja totesi, että ne ovat edelleen 
voimassa. Näin ollen olennaiset aiheet pysyvät samoina kuin 
vuonna 2020.

Olennaisuusanalyysin tulos on esitetty oheisessa matriisissa, joka kattaa 

kymmenen tärkeintä kestävän kehityksen aihealuetta. Kutakin aihetta 

ja niihin liittyvät keskeiset suorituskykyindikaattorit, tavoitteet ja edisty-

minen kuvataan yksityiskohtaisesti jäljempänä. Yleisesti ottaen tietojen 

laatu on parantunut huomattavasti vuoden 2021 aikana, kun otimme 

käyttöön jäsennellyn raportointitavan. Näin ollen vuonna 2021 ilmoitetut 

luvut antavat tarkemman kuvan tilanteestamme.

Erittäin tärkeä

Tärkeä Erittäin tärkeä
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STRATEGINEN MERKITYS CIBES LIFT GROUPILLE

Turvallisuus

Työntekijöiden 
hyvinvointi

Eettisyys
KiertotalousTuotteen 

käyttöikä

CO2-
jalanjälki

Osaamisen 
kehittäminen
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Jätteiden 
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Cibes Lift Group on kaksinkertaistanut työvoimansa kolmessa 

vuodessa sekä luonnollisesti että yritysostojen kautta. Tämä 

voi olla turvallisuuden kannalta haastavaa, sillä turvallisuuskult-

tuurin rakentaminen vie aikaa. Visiomme on, että ihmisille ei 

koskaan aiheudu haittaa, mikä tarkoittaa, ettemme koskaan 

unohda keskittyä turvallisuuteen. 

 Raportoimme järjestelmällisesti riskihavainnoista, vaarati-

lanteista ja onnettomuuksista. Suurin osa Cibes Lift Groupin 

raportoiduista tapaturmista on viilto- ja puristusvammoja 

tuotantolaitoksillamme Gävlessä ja Jiaxingissa. Vuonna 2020 

meillä oli 19 työtapaturmaa, jotka johtivat yhden tai useamman 

päivän poissaoloon työstä, kun taas vuonna 2021 niitä oli 

25, mutta huomattavasti suuremmalla tiimillä (työntekijöiden 

määrä kasvoi 34 %), mikä tarkoittaa, että olemme vuoden 

2020 tasolla. Vuodesta 2021 alkaen raportoimme menetetyn 

työajan tapaturmataajuuden (LTIFR, lost time injury frequency 

rate), jotta tiedot ovat helpommin vertailukelpoisia. 

 Turvallisuuden parantamiseksi Cibes Way kannattaa kaikkien 

työntekijöiden laajaa turvallisuuskoulutusta, joka perustuu ris-

keihin, joille kukin toiminto voi mahdollisesti altistua, jotta voi-

daan edistää turvallisuus etusijalla -kulttuuriamme. Edistymistä 

seurataan säännöllisillä itsearvioinneilla.

Hallinnollinen lähestymistapa

Kukin paikallinen tytäryhtiö järjestää turvallisuuskoulutusta 

kaikille työntekijöilleen varmistaakseen, että heillä on oikea 

pätevyys, ennakkoedellytykset, työkalut ja turvavarusteet 

työnsä turvalliseen suorittamiseen. Kunkin maan toimitusjoh-

taja on viime kädessä vastuussa työympäristöön ja turvallisuu-

teen liittyvistä asioista. He raportoivat edistymisestä Cibesin 

johtoryhmälle kuukausittain, kehittävät korjaavia toimenpiteitä 

vastaavien tapausten riskien pienentämiseksi tulevaisuudessa 

ja antavat palautetta asianomaisille. Tähän vastuuseen kuuluu 

sen varmistaminen, että työntekijöillämme on oikea pätevyys, 

edellytykset, työkalut ja turvavarusteet.

Tavoite 2025: LTIFR alle 2,0

2020 2021

Tapaturmat, joista on 
aiheutunut menetetty 
työaika

19 21

LTIFR (Lost Time 
Injury Frequency Rate, 
menetetyn työajan 
tapaturmataajuus)

- - - 12

TURVALLISUUS
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Vuoden 2020 aikana Cibes Lift Group käynnisti johtamisohjel-

man, jonka tarkoituksena on edelleen vahvistaa johtajiemme 

kykyä rakentaa suorituskykyisiä tiimejä ja antaa heille mahdolli-

suus hyödyntää tiimien potentiaalia, antaa selkeät tavoitteet ja 

selkeä näkemys siitä, miten he voivat edistää Cibes Lift Groupin 

strategiaa ja visiota. 

 Työntekijöiden ja esimiesten väliset vuotuiset tuloskeskustelut 

ovat yksi tapa varmistaa, että jokainen työntekijä kehittyy ja 

menestyy meillä. Näiden keskustelujen tuloksena syntyy hen-

kilökohtainen kehittämissuunnitelma, joka raportoidaan Cibes 

Way -ohjelmassa. Toinen tapa arvioida hyvinvointia on henkilös-

tökysely, jolla mitataan työntekijöiden käsityksiä johtamisesta, 

sitoutumisesta, tiimin tehokkuudesta sekä organisaation ja 

sosiaalisesta työympäristöstä. Suunnitelmissa on toteuttaa ne 

joka toinen vuosi, mutta vuoden 2020 poikkeuksellisen Covid-

19-tilanteen vuoksi tutkimusta lykättiin. Konsernin ensimmäinen 

tutkimus tehtiin vuonna 2018, ja toinen tutkimus tehtiin vuonna 

2021. 

 On ilahduttavaa nähdä, että Cibes Lift Group on parantanut 

lukuja useimmilla osa-alueilla, vaikka olemme yli kaksinkertais-

taneet henkilöstömme vuodesta 2018 lähtien, mukaan lukien 

yrityskaupat. Tämä voi selittää vastausprosentin hienoisen 

laskun (84 % verrattuna 91 %:iin vuonna 2018).

Työntekijäkysely 2018 2021

Vastausprosentti 91% 84%

Organisaatio- ja 
sosiaalinen työympäristö 10 (9 36 (14)

Sitoutumisindeksi 70 (74) 78 (74)

Johtajuusindeksi 78 (76) 83 (80)

Tiimin tehokkuusindeksi 67 (76) 82 (78)

Team efficiency index 72 (74) 80 (76)

Suluissa vertailuarv 

Tulokset osoittavat vahvaa myönteistä suuntausta kaikilla 

aloilla, erityisesti mitä tulee Employee Net Promotor Score 

(eNPS) -arvoon, joka lyhyesti sanottuna kertoo, kuinka haluk-

kaita työntekijät ovat suosittelemaan työpaikkaansa muille. 

Henkilöstömme saa korkeampia pisteitä myös organisaatiosta 

ja sosiaalisesta työympäristöstä (OSI) sekä sitoutumista, 

johtajuutta ja tiimien tehokkuutta koskevista indekseistä.

Hallinnollinen lähestymistapa 

Paikalliset esimiehet ovat vastuussa työntekijäkeskusteluista. 

Cibes Lift Groupin henkilöstöosasto vastaa maailmanlaajuisesta 

tutkimuksesta ja raportoi tuloksista ja seurantatoimista Cibesin 

johtoryhmälle.  

Tavoite 2025: ntekijäkyselyn tulos on parempi kuin vertailu-

arvo, joka saavutettiin vuonna 2021, mutta hyvien tulosten 

säilyttäminen edellyttää jatkuvaa keskittymistä.

“Se, mikä on pitänyt minut Cibes Lift Groupissa, 
on se uskomaton matka, jonka olemme tehneet 
kasvun muodossa, ja erityisesti ne yksilöt, jotka 
ovat luoneet sen. Cibes Lift Group koostuu häm-
mästyttävistä henkilöistä eri puolilta maailmaa, 
jotka ovat vaikuttaneet siihen, millainen yrityk-
semme on tänään. Yhdessä tekemämme työ 
inspiroi ja motivoi minua joka päivä.” 

  Hannah Olsson, tiimipäällikkö, varaosat,  

  kahdeksan vuotta Cibes Lift Groupissa.

TYÖNTEKIJÖIDEN  
HYVINVOINTI
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Cibes Lift Groupin sisäiset käytännesäännöt ovat yrityksen 

kaikkien toimintojen perusta, ja ne koskevat poikkeuksetta 

kaikkia työntekijöitä. Vuonna 2021 käynnistimme pakollisen 

verkkokoulutuksen, joka on käännetty 12 kielelle ja joka 

sisältää kaikki säännöstön osat. Tavoitteena oli tavoittaa 100 

prosenttia työntekijöistämme, mutta valitettavasti lanseerauk-

sessa oli esteitä, ja lanseeraus on tarkoitus toteuttaa uudel-

leen huhtikuussa 2022. Käytännesäännöt liittyvät läheisesti 

vuonna 2021 käynnistettyyn ilmiantotoimintoon, jonka tarkoi-

tuksena on varmistaa käytännesääntöjen noudattaminen. 

 Cibes Lift Group vaatii kaikkia kriittisiä yhteistyökumppa-

neita ja toimittajia allekirjoittamaan ulkoiset käytännesäännöt, 

jotka sisältävät liiketoiminnan etiikkaa, ihmisoikeuksia, työelä-

män normeja, ympäristövaatimuksia sekä terveys- ja turvalli-

suusstandardeja koskevat periaatteet. 

Toimittajien käytännesäännöt 2020 2021

Allekirjoitettu (% menoista) Ruotsi 72.5 86%

Allekirjoitettu (% menoista) Kiina -- - 90%

Vuonna 2021 käynnistimme auditointiprosessin. Suurin osa 

hankinnoista tehdään Gävlessä, Ruotsissa, ja Jiaxingissa, 

Kiinassa, sijaitsevissa toimipaikoissa, joten näiden kahden 

maan osto-osastot ovat ratkaisevassa asemassa sujuvan 

täytäntöönpanon varmistamiseksi. Prosessi otettiin käyttöön 

Kiinassa vuoden aikana, ja se otetaan käyttöön Ruotsissa 

vuoden 2022 aikana. 

Kiinassa käytössä oleva auditointiprosessi

Sen jälkeen kun Jiaxingin tehdas avattiin vuoden 2020 lopulla, 

Kiinan tiimi on kääntänyt käytännesäännöt kiinaksi ja saanut 

suurimman osan tavarantoimittajista allekirjoittamaan ne (90 

% menoista). Laatu- ja hankintaosastot pitävät kuukausittain 

arviointikokouksen kunkin päätoimittajan kanssa avoimen ja 

rehellisen vuoropuhelun ylläpitämiseksi. 

 Vuoden 2021 aikana tehtiin tarkastuksia paikan päällä nel-

jässä tärkeimmässä toimittajassa, joiden osuus paikallisista 

menoista on 70 prosenttia. Auditoinnit olivat hyvä tilaisuus 

vuoropuheluun, koulutukseen ja noudattamisen seurantaan. 

Auditointi koostuu 27:stä säännöstöön liittyvästä kysymyk-

sestä, ja jos vaatimukset eivät täyty, toimittajaa pyydetään 

toimittamaan virallinen raportti korjaavista toimista määräai-

koineen. Toimittaja allekirjoittaa auditointikertomuksen. 

 Pienempiä tavarantoimittajia pyydetään järjestämään 

verkkokoulutusta säännöstöstä, jotta varmistetaan, että sen 

sisältö ja merkitys ymmärretään. Kaikkia tavarantoimittajia 

koskevia toimia seurataan yleisasiakirjassa, jota laatuosasto 

seuraa.

Työehtosopimukset 

Kaikilla Cibes Lift Groupin työntekijöillä on oikeus liittyä 

käytettävissä oleviin ammattiliittoihin ja neuvotella työeh-

tosopimuksista paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti. 

Paikallisilla säännöillä ja määräyksillä suojellaan myös oikeutta 

oikeudenmukaisiin työehtoihin, mukaan lukien sopimustyöaika, 

ylityöt, lepoaika ja lomat. Työntekijöille maksetaan työstään 

kilpailukykyinen ja oikeudenmukainen korvaus riippumatta siitä, 

kuuluvatko he työehtosopimusten piiriin vai eivät.

Hallinnollinen lähestymistapa 

Kaikki työntekijät ovat vastuussa siitä, että he ymmärtävät 

käytännesäännöt, toimivat niiden mukaisesti ja puhuvat 

asiasta, jos niitä ei noudateta. Pakollinen käytännesääntöjen 

verkkokoulutus tukee tässä tehtävässä. Kukin esimies on vas-

tuussa koulutuksesta ja sen varmistamisesta, että luottamus 

ja osallisuus ovat ominaista paikallisille työpaikoille. 

 Kunkin maan toimitusjohtaja on vastuussa toimittajien 

käytännesääntöjen täytäntöönpanosta ja noudattamisesta. 

Hankintaosasto vastaa siitä, että asianomaiset toimittajat ja 

yhteistyökumppanit allekirjoittavat käytännesäännöt ja että ne 

auditoidaan. 

Tavoitteet vuodelle 2025

• Toimittajien, palveluntarjoajien ja jakelijoiden käytännesään-

töjen allekirjoittaminen: 90 % määrästä.

• Toimittajien auditointi: 90 % menoista. 

• Toimittajien alitoimittajien auditoinnin aloittaminen.

EETTISYYS
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Pariisin sopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi ja ilmastokrii-

sin vähentämiseksi kaikkien maiden, hallitusten, järjestöjen ja 

yritysten on vähennettävä hiilidioksidipäästöjä mahdollisimman 

nopeasti. Olemme sitoutuneet tekemään kaiken voitavamme 

tässä siirtymävaiheessa. Siksi aloitimme päästöjen mittaa-

misen ja raportoinnin vuonna 2020 GHG-protokollan sovel-

tamisalan 1 (rakennusten ja toimintojen sekä omistettujen 

ja leasing-ajoneuvojen suorat päästöt) ja soveltamisalan 2 

(epäsuorat ostosähkö- ja lämmityspäästöt tuotantoyksiköille, 

varastoille, toimistoille ja näyttelytiloille) mukaisesti.

Kasvihuonekaasupäästöt (tonnia) 2020 2021

Soveltamisala 1 968 1,018

Soveltamisala 2 600 625

Soveltamisalan 1 ja 2 päästöt

Tavoitteemme on vähentää soveltamisalan 1 ja 2 päästöjä 30 

prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2021 lähtötilantee-

seen verrattuna. Sähkön ja ajoneuvojen osuus on 94 prosenttia 

päästöistä, mikä tarkoittaa, että meidän on vähennettävä 

radikaalisti päästöjä näillä kahdella alueella. Cibes Wayn suosi-

tukset koskevat keinojen etsimistä energiankulutuksen vähen-

tämiseksi rakennuksissa ja toiminnoissa, vihreän energian 

vaatimista vuokranantajilta, fossiilivapaiden ajoneuvojen osta-

mista tai vuokraamista sekä latausasemien ja aurinkopaneelien 

asentamista mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi rohkaisemme 

kaikkia yksiköitä tutkimaan yhteistyötä sidosryhmien kanssa, 

jotta voimme löytää vähentämismahdollisuuksia oman suoran 

vaikutusvaltamme ulkopuolelta.

Soveltamisalan 1 ja 2 päästöt 2020 2021

Ajoneuvot (%) 54% 54%

Sähkö (%) 38% 40%

Rakennukset ja prosessit (%) 8% 4%

Kaukolämpö (%) 1% 2%

KASVIHUONEKAASU-
PÄÄSTÖT

Ajeneuvot 54%

Sähkö 40%

Rakennukset ja prosessit 4%

Kaukolämpö 2%

1,643
t CO2e

1,643
t CO2e
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Soveltamisalan 3 päästöt

Yleisesti ottaen Covid-19-pandemia on osoittanut selvästi, että 

voimme vähentää huomattavasti työmatkoja, käyttää digitaalisia 

kokouksia ja tarjota joustavia työympäristöjä, mikä myös vähen-

tää osaltaan päästöjämme.

 Vuonna 2020 tehty koko arvoketjumme arviointi osoitti, että 

ostetut materiaalit ja kuljetukset (soveltamisala 3) ovat kaksi 

merkittävintä päästölähdettä, mikä tarkoittaa, että meidän on 

keskityttävä erityisesti niihin. Laadullisten tietojen saaminen 

monilta toimittajilta on kuitenkin osoittautunut haastavaksi, ja 

vuoden 2022 aikana käynnistetään hanke, jossa määritellään 

menetelmä soveltamisalaa 3 koskevien tietojen keräämiseksi 

ja mittaamiseksi. Tämä hanke toivottavasti tukee myös muita 

yrityksiä hyödyllisen menetelmän avulla.

LOGISTIIKAN VALVONTA

Hallinnollinen lähestymistapa 

Cibes Lift Group on vuodesta 2020 lähtien mitannut ja raportoi-

nut soveltamisalan 1 ja 2 päästöjä GHG-protokollan mukaisesti. 

Käytämme toiminnallista lähestymistapaa konserninlaajuisiin 

kasvihuonekaasupäästöihin emmekä käytä hiilidioksidipäästö-

jen kompensointia. Raportoinnista vastaa maailmanlaajuinen 

koordinaattoriverkostomme, joka sijaitsee eri tuotantolaitok-

sissamme ja toimistoissamme. Raportointi tehdään vuosittain, 

ja Cibes Lift Groupin vastuullisuuspäällikkö konsolidoi sen 

jatkuvaa seurantaa varten. Tulokset raportoidaan vuotuisessa 

kestävän kehityksen raportissa.

Tavoite 2025

• Soveltamisala 1 ja 2, 30 prosentin vähennys (verrattuna 2021)

• Soveltamisala 3, kolmen tärkeimmän kohteen määritys 2022 

ja mittaamisen aloittaminen

• Soveltamisala 3, 20 prosentin vähennys (verrattuna 2022)

Päästökertoimemme on valittu seuraavien periaatteiden 

mukaisesti: 

• Mahdollisimman äskettäin

• Mahdollisimman tarkasti 

Soveltamisala 1

1. Toimittajien erityiset päästökertoimet

2. Yleiset päästökertoimet 

Soveltamisala 2

1. Toimittajien erityiset päästökertoimet

2. Julkaistut alueen yleiset päästökertoimet

3. Julkaistut yleiset päästökertoimet maan keskiarvoa varten

PRODUCT UNIT

JIAXING

PRODUCT UNIT 
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END

CUSTOMER
DISTRI-
BUTOR

END

CUSTOMER

SUPPLIERS
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CIBES in control
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LOGISTICS 
CONTROL

DISTRI-
BUTOR

 SUHTEESSA 
LIIKEVAIHTOON:
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 CO2e/SEK

(1.11 grams 2020)

SUHTEESSA 
TOIMITETTUIHIN 

HISSEIHIN:
245 kg 

CO2e /lift
(295 kg 2020)

SUHTEESSA 
HENKILÖLUKUUN: 

1,528 kg
CO2e /employee
(1,768 kg 2020)

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 
(SOVELTAMISALA 1 JA 2)
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Tuotteiden käyttöikä on asiakkaidemme tärkeysjärjestyksessä 

korkealla sijalla, ja se on ratkaisevan tärkeää Cibes Lift Groupille. 

Se on yksi ainutlaatuisista myyntivalteistamme, emmekä kos-

kaan tingi laadusta. Hissiemme arvioitu käyttöikä on nykyään 

25 vuotta. Vaikka kiertotalousosuudessa kuvatun elinkaariarvi-

oinnin mukaan pidempi käyttöikä vähentäisi ilmastovaikutuksia 

koko elinkaaren aikana, uskomme, että hissi saatetaan vaihtaa 

muustakin syystä kuin sen kulumisesta. Esimerkkejä syistä ovat 

trendimuutokset ja uudet omistajat, joilla on erilainen maku. 

 Siksi olemme kohdistaneet ponnistelumme tuotteen elinkaa-

ren sopeutumismahdollisuuksiin. Kun malli saavuttaa käyttöi-

känsä lopun, hissillä on vielä useita vuosia jäljellä. Sen vuoksi 

tarjotaan korjaus- ja facelift-sarjoja, joilla käyttöikää voidaan 

pidentää. Toinen vaihtoehto on tuoda ne takaisin tuotantoyk-

sikköön päivitettäväksi, mutta tällöin olisi otettava huomioon 

purkamis- ja kuljetuskustannukset. 

 Kiinassa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä lanseeraa-

mamme uuden sukupolven tilaa säästävät hissit luovat perus-

tan Cibes Lift Groupin uudelle maailmanlaajuiselle tuotestra-

tegialle. Innovaatio tuo mukanaan useita uusia, nykyaikaisia 

ominaisuuksia ja tarjoaa toivottuja vaihtoehtoja ja kokoonpanoja 

ennennäkemättömällä tavalla. 

 Valittujen suunnitteluvaihtoehtojen päivitettävyys ajan 

mittaan modulaarisen lähestymistavan ansiosta pidentää hissin 

käyttöikää ja mahdollistaa uusien kiertotalouden liiketoimin-

tamallien tutkimisen. Uusi tuotesarja lanseerataan asteittain 

seuraavan parin vuoden aikana Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 

Hallinnollinen lähestymistapa 

Tuotehallinnan ja modulaarisuuden johtaja vastaa tuotteen 

elinkaaren kiertotalouteen liittyvän lähestymistavan kehittämi-

sestä. Tämä toiminto on osa Cibesin johtoryhmää, ja se rapor-

toi edistymisestä kahdesti vuodessa.

TUOTTEEN  
ELINKAARI
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Vastuullinen materiaalinkäsittely on edellytys ilmastonmuu-

toksen ja luonnonvarojen niukkuuden hillitsemiselle, ja se 

voidaan ratkaista vain suunnittelun, materiaalinkäsittelyn ja 

liiketoimintamallien muutoksilla. Uskomme vahvasti, että 

kiertotalouteen keskittyminen johtaa resurssitehokkuuden 

parantumiseen ja merkittäviin kustannussäästömahdollisuuk-

siin sekä uusiin, kestävämpiin liiketoimintamahdollisuuksiin. 

 Vuonna 2020 Cibes Lift Group teki analyysin yleisimmästä 

hissistämme Cibes A5000 / Kalea A4 Primosta kierrätettä-

vyyden näkökulmasta. Analyysi auttoi meitä ymmärtämään, 

miten tärkeää suunnitteluvaihe on kierrätettävyyden kannalta, 

ja antoi meille sisäisiä ohjeita siitä, mitä on otettava huomioon 

kehitettäessä tuotteita, jotka on helppo purkaa, korjata ja 

käyttää uudelleen ja joissa käytetään laadukkaita, sosiaalisista 

ja ympäristönäkökohdista turvallisia materiaaleja, sekä mitä 

on otettava huomioon arvoketjun resurssitehokkuuden jatku-

vasta optimoinnista. 

 Vuonna 2021 teimme samasta hissistä elinkaariarvioinnin 

(LCA) ja ympäristötuoteselosteen (EPD) jatkaaksemme työ-

tämme ja tarjotaksemme asiakkaillemme faktoihin perustuvaa 

tietoa ympäristöjalanjäljestä.

Hankittu materiaali  

Kasvihuonekaasujen kannalta kierrättäminen on aina hyödylli-

sempää kuin alkutuotanto, koska se säästää paljon energiaa. 

Teräs ja alumiini muodostavat suurimman osan Cibes Lift 

Groupin materiaalihankinnoista, ja kuten elinkaariarvioinnissa 

kuvataan, ne ovat myös suurimmat hiilidioksidipäästöjen 

lähteet. 

 On tärkeää huomata, että emme kuitenkaan saavuta 

100-prosenttista materiaalien kierrätystä laatuvaatimusten 

vuoksi. Kuilupaneeleissamme käyttämämme teräslaadun 

osalta kierrätysmateriaalin osuus on enintään 20 prosenttia. 

Koska suurin osa hisseistämme on terästä, seuraamme 

tiiviisti Ruotsin terästeollisuuden edistymistä fossiilivapaan 

teräksen tuotannossa, sillä se pienentää jalanjälkeämme 

huomattavasti. 

HUOMAA: Jiaxingin tehdas ei ole saanut toimittajaltaan 

tietoja kierrätysmateriaalin määrästä. 

Kiertotalousajattelu tukee meitä minimoimaan resurssien 

käyttöä, jätteiden syntymistä ja päästöjä samalla, kun 

jatkamme kannattavaa liiketoimintaa. Olemme alkaneet 

sisällyttää kiertotalouden liiketoimintamalliimme aina suunnit-

teluvaiheesta elinkaaren loppuvaiheen hallintaan, modulaari-

suuden, hissin ominaisuuksien päivittämiseen tarkoitettujen 

facelift-sarjojen ja muun muassa modulaarisuuden avulla.

Hallinnollinen lähestymistapa 

Vastuullisuuspäällikkö koordinoi koko organisaation aloitteita 

kiertotalouden mahdollisuuksien arvioimiseksi ja edistymisen 

seuraamiseksi. Edistymisestä raportoidaan Cibesin johtoryh-

mälle kahdesti vuodessa.

Tavoite 2025

• Kiertotaloussuunnittelu, vähintään 12 tuntia koulutusta/

insinööri/vuosi

• Tuotteiden kannattavan kierrätysohjelman perustaminen

Kierrätysmateriaalit kahdessa tuotantoyksikössämme

KIERTOTALOUS

Materiaali Gävle (tonnia) Kierrätetty Jiaxing (tonnia) Kierrätetty

Teräs 3,540 55% 1,781 ei sovellettavissa

Alumiini 540 0% 978 ei sovellettavissa

Lasi 140 5% 1,785 ei sovellettavissa

Kaapelit 75 0% 20 ei sovellettavissa

Maalausjauhe 0 ei sovellettavissa 120 ei sovellettavissa

CIRCULAR
ECONOMY

Raw material

Residual waste

Recycling

Design

Production, 
remanufacturing

Consumption

Repair, reuse

Distribution

Installation



24

TAPAUS: 

Vuonna 2021 yleisimmälle hissillemme tehtiin 
elinkaariarviointi. Arviointi tehtiin kahdesta syystä: 
ensinnäkin, jotta saisimme paremman käsityksen 
ympäristövaikutuksistamme ja siitä, miten valin-
tamme vaikuttavat lopputulokseen alkutekijöistä 
loppuun, ja toiseksi, jotta voisimme tarjota asiak-
kaillemme faktoihin perustuvia asiakirjoja.

Tavoitteenamme on omaksua kiertotalousajattelu koko yri-

tyksessä ja ymmärtää selkeästi, miten eri valinnat vaikuttavat 

kokonaisympäristövaikutuksiin. Mahdollisella materiaalin tai 

menetelmän muutoksella ketjussa voi olla haitallisia vaikutuksia 

jossakin muualla, ja elinkaariarviointi auttaa meitä ymmärtä-

mään tämän. 

 Hissin elinkaaren aikaisen kokonaisilmastovaikutuksen laske-

taan olevan 5 886 kg CO2e (25 vuotta), kuten Cibes A5000:n 

ympäristöselosteessa todetaan. Kuten kaaviosta käy ilmi, suurin 

vaikuttaja ilmastonmuutokseen on materiaalien ja komponent-

tien tuotanto ja kuljetus (josta tuotannon osuus on 98 prosenttia 

pylväästä). Maalatut teräsosat aiheuttavat suurimman osan 

ilmastovaikutuksista, samoin kuin alumiiniset osat, kuten 

johteet. 

 

Materiaalin ja komponenttien tuotanto

Valtaosa hissistä on valmistettu teräskomponenteista (esimer-

kiksi teräslevyt), alumiinista (esimerkiksi johteet), elektronii-

kasta (pääasiassa kaapeleista, ajokoneistosta ja sähkömoot-

toreista) ja lasista. Suurimmat ilmastovaikutukset johtuvat 

kolmesta ensimmäisestä.  

Niiden vaikutusten lieventämiseksi on syytä harkita 

seuraavia asioita:

• Materiaalin vähentäminen tuotteessa

• Kierrätysmateriaalin käytön lisääminen

• Irtotavaran (teräs, alumiini, lasi) toimittajien vakuuttaminen 

uusiutuvan energian käyttöön tuotannossaan

• Tuotteen odotettavissa olevan käyttöiän pidentäminen sekä 

kestävyyden että sen suhteen, kuinka kauan asennusta 

käytetään ennen sen käyttöiän päättymistä 

• Tuotteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen lisääminen

Käyttövaihe

Käyttövaiheen vaikutuksen laskettiin olevan 4,83 MWh sähköä 

(perustuen keskimääräiseen eurooppalaiseen sähköverkkoon), 

joka kulutetaan hissin käyttöiän aikana, joka ympäristötuotese-

losteen mukaan on 25 vuotta. Suurin osa (noin 85 prosenttia) on 

peräisin valmiustilan energiankäytöstä. 

 Jos hissiä käytettäisiin fossiilivapaalla sähköllä, kokonaisilmas-

tovaikutus toiminnallista yksikköä kohti pienenee 31 prosenttia. 

Jos uusiutumattoman sähkön osuus on suurempi, vaikutus 

toimintayksikköä kohti kasvaa jopa 55 prosenttia. 

 Käyttövaiheen energia on siten kriittinen parametri hissin 

elinkaaren aikana, ja koska Cibes Lift Group ei voi vaikuttaa 

valittuun energiaan käyttövaiheessa, on keskityttävä valmiustilan 

energiatehokkuuden parantamiseen. . 

Kokonaisvaltainen lähestymistapa 

Ilmastonmuutos on kuitenkin vain yksi osa palapeliä, ja elin-

kaarianalyysi käsittää myös useita muita näkökohtia, kuten 

kaaviosta käy ilmi. Eri luokkien vertailu tehdään ISO 14040 

-standardin mukaisesti, ja se mitataan millipisteinä (mPt), 

mikä on periaatteessa asiantuntijaraadin antama piste. 
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Kaaviossa käy ilmi, että suurin ympäristövaikutus aiheutuu 

luonnonvarojen ehtymisestä, ja huomionarvoista on, että 

maalatut teräskomponentit ja elektroniikka (jossa kupari on 

tärkeä osa) vaikuttavat eniten tähän pylvääseen, kun taas alu-

miinilla on suurin vaikutus ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

Resurssien käyttö, mineraalit ja metallit 

Ilmastonmuutos 

Resurssien käyttö, fossiilit 

Ekotoksisuus, makea vesi 

Rehevöityminen, makea vesi 

Happamoituminen 

Hiukkaset 

Fotokemiallinen otsonin muodostuminen 

Ionisoiva säteily 

Rehevöityminen, maanpäällinen 

Rehevöityminen, meri 

Myrkyllisyys ihmiselle, muu kuin syöpä 

Myrkyllisyys ihmiselle, syöpä 

Veden käyttö 

Maankäyttö 

Otsonikato

TIETOJA ELINKAARIANALYYSISTÄ

Elinkaarianalyysi perustuu keskimääräiseen kahden kerroksen 

Cibes A5000 / Kalea A4 Primo -hissiin, joka on koottu Gävlessä, 

Ruotsissa, ja kuljetettu asiakkaalle. Hissi painaa pakkauksineen 

1 110 kiloa, ja tutkimus käsittää seuraavat osat:

Tutkimus käsittää seuraavat osat:

1. Materiaalin ja komponenttien tuotanto

2. Materiaalin ja komponenttien kuljetus (materiaalikohtaisesti) 

3. Valmistus/kokoonpano (ruotsalainen verkko) 

4. Pakkaus (keskimääräinen kuljetusmatka 121 km 

tavarantoimittajalta)

5. Kuljetus asiakkaille (keskimääräinen etäisyys tehtaalta  

1 600 kilometriä)

6. Käyttövaihe (keskimääräinen eurooppalainen verkkoyhdistelmä) 

7. Loppukäsittely (oletus 50 km lähimpään jätteenkäsittelylaitokseen)

Elinkaariarvioinnissa, joka perustuu 25 vuoden käyttöikään,  

esitetään kokonaisympäristöjalanjälki ISO 14040 -standardin 

mukaisesti. Näin ollen kaikki raaka-aineen louhintaan, valmis-

tukseen, kuljetukseen, käyttöön ja käyttöiän päättymiseen  

tarvittavat prosessit sisältyvät tutkimukseen, samoin kuin  

kierrätyksestä saatavien hyötyjen laskeminen.
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Cibes Lift Group teki seulonnan jätevirroistamme kahdessa 

tuotantoyksikössämme Gävlessä, Ruotsissa ja Jiaxingissa, 

Kiinassa vuonna 2020. Tavoitteena oli luoda perusta vähentä-

mistoimille ja optimoida käsittely. Vuoden 2021 poikkeuksel-

lisen tilanteen vuoksi on keskitytty toimittamaan hissit asiak-

kaillemme ajoissa, mikä on valitettavasti viivästyttänyt kaikkia 

jätteenkäsittelyn parannustoimia. Seulontahetkellä 

 Jiaxingin yksikkö oli juuri avattu, ja suurin osa (99 prosent-

tia) jätteestä on peräisin Gävlen tuotantoyksiköstä. Tänä 

vuonna voimme raportoida molempien tuotantoyksiköiden 

jätteenkäsittelystä. Puun osuus jätteestä on edelleen suurin 

(58 %), ja sen jälkeen tulevat metalliromu (20 %), paperi 

(10 %), alumiini (10 %) ja muovi (2 %).
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Puu     199 ton  175 ton

Kokonaisjäte      295 tonnia   299 tonn

Jäte                             2020           2021

Metallijäte   56 ton  60 ton

Paperi    9 ton  30 ton  

Alumiini   27 ton  29 ton

Muovi    3 ton  5 ton  

Ongelmajäte   0.2%  0.1%

299
tonnia

JÄTTEIDEN  
KÄSITTELY
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Jätehierarkia on muistutus siitä, että on pyrittävä kierto-

talouslähestymistapaan ja vältettävä jätettä ensisijaisesti, 

käyttää uudelleen toissijaisesti ja lopuksi kierrättää. Kuten 

kuvasta käy ilmi, jätteen määrä kasvoi hieman vuoden 2020 

lähtötilanteeseen verrattuna, mutta huomattavasti suurem-

milla valmistusmäärillä (vuonna 2021 tuotettiin 26 prosenttia 

enemmän hissejä kuin vuonna 2020). 

 Onnistuimme myös lisäämään kierrätysjätteen määrää 

vuoden 2021 aikana, mutta toisaalta kaatopaikkajätteen 

määrä kasvoi. Syynä tähän oli Gävlen laitoksen sisääntu-

lokerroksen peruskorjaus.

 

Hallinnollinen lähestymistapa 

Toiminnan jätteenkäsittelystä vastaavat yhdessä 

Ruotsin Gävlessä ja Kiinan Jiaxingissa sijait-

sevien kahden tuotantoyksikön operatiiviset 

johtajat, jotka raportoivat jätteenkäsittelystä 

vastuullisuuspäällikölle.

JÄTEHIERARKIA

ENERGY PRODUCTION

46%
(35% 2020)

49%
(62% 2020)

5%
(3% 2020)

WASTE
HIERARCHY



28

Me Cibes Lift Groupissa edistämme jatkuvan parantamisen, 

kollektiivisen oppimisen ja inspiraation kulttuuria Cibes Wayn 

avulla. Työntekijöidemme osaaminen ja sitoutuminen ovat 

ehdottomasti suurin voimavaramme. Työntekijöidemme ura-

kehitysmahdollisuuksiin panostaminen on ratkaisevan tärkeää 

myös siksi, että pystymme houkuttelemaan ja pitämään 

parhaita työntekijöitä sen avulla. 

 Koulutustarpeista ja kehityspoluista keskustellaan ja niitä 

seurataan esimiehen ja työntekijän välisissä vuotuisissa suori-

tuskeskusteluissa. Tavoitteena on sekä kehittää tiimiämme että 

varmistaa osaamisen siirtyminen, kun työntekijä jää eläkkeelle, 

vaihtaa työpaikkaa tai jättää yrityksen. 

 Varmistaaksemme, että kaikilla työntekijöillä on oikea 

pätevyys tehtäväänsä ja että he tuntevat olonsa turvalliseksi, 

järjestämme sisäistä kolutusta, työnkiertoa ja ulkoista koulu-

tusta. Sekä työntekijät että jälleenmyyjät on koulutettu asenta-

maan hissimme turvallisesti ja oikein. Koulutuksen suorittavat 

tekniset asiantuntijat koulutuskeskuksissamme eri puolilla 

maailmaa. 

 Sisäinen johtamisohjelma Cibes Global Management 

Training käynnistettiin vuonna 2020, ja sen tarkoituksena on 

kehittää erinomaisia johtajia, jotka tukevat tiimejä ja yksittäisiä 

työntekijöitä suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla ja 

kasvattamaan potentiaaliaan. 27 johtajaa on suorittanut ohjel-

man vuoden 2021 loppuun mennessä. Joka vuosi järjestetään 

kaksi uutta ohjelmaa. Vuosien 2018 ja 2021 henkilöstöky-

selyn tulosten vertailu osoittaa, että se on ollut menestys. 

Sitoutumisindeksi nousi 78:sta 83:een, kun taas johtajuusin-

deksi nousi 67:stä 82:een. 

 Yhä monimutkaisemmassa ja nopealiikkeisemmässä maail-

massa on tarpeen kehittää motivoituneita ja suorituskykyisiä 

työntekijöitä. Meidän on kehitettävä työntekijöitä johtamaan 

itseään sekä ohjaamaan ja vaikuttamaan muihin, jotta voimme 

lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta työpaikalla. 

 Siksi Cibes Lift Group tekee Cibes-akatemian puitteissa 

esiselvityksen, jonka tarkoituksena on räätälöidä johtajakoulu-

tus muille kuin johtajille ja kehittää työntekijöitämme edelleen 

vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Hallinnollinen lähestymistapa 

Kaikkien esimiesten edellytetään suorittavan vuosittain 

kaikkien työntekijöiden kanssa suorituskyvyn arvioinnin, 

joka on osa Cibes Way -prosessia ja jota seurataan osana 

itsearviointia. 

“Olen koko työurani 
ajan osallistunut monille 
yrityksen sisäisille kurs-
seille. Cibes-akatemia ja 
erityisesti Cibes Global 
Management Training 
ylittivät odotukseni. 
Pidin koulutuksen lähes-
tymistavasta, joka oli 
erittäin käytännöllistä 
jaettuihin kokemuksiin, 
valmennukseen ja avoi-
meen ajatteluun perustuvaa oppimista. Kaikki 
tapahtui uudella tavalla, jossa henkilökohtainen 
oppiminen sisälsi päättelyä parannusalueista ja 
niiden vaikutuksista organisaatioon. Olen kiitol-
linen siitä, että olen saanut osallistua ja jakaa 
nämä viikot mahtavien kollegoiden kanssa.”

 Montserrat Hernandez, toimitusjohtaja, Espanja.

Energian, materiaalien ja veden säästäminen on Cibes Lift 

Groupin ajattelutavassa keskeistä. Tämä ajattelutapa perustuu 

ennalta varautumisen periaatteeseen, ja pyrimme omaksu-

maan elinkaarinäkökulman myös vedenkulutuksen sekä maa- ja 

vesipäästöjen osalta. Aihe on myös sidosryhmillemme tärkeä. 

 Cibes A5000 -hissin elinkaariarviointi osoittaa, että veden-

kulutukseen, rehevöitymiseen ja ekotoksisuuteen liittyvät 

ympäristövaikutukset ovat hyvin vähäiset. Alhaisista tasoista 

huolimatta meillä on vaikutus niihin, mikä tarkoittaa, että 

aihetta on tarkasteltava. 

Hallinnollinen lähestymistapa

Maa- ja vesipäästöistä vastaavat yhdessä Ruotsin Gävlessä 

ja Kiinan Jiaxingissa sijaitsevien tuotantoyksiköiden 

operatiiviset johtajat, jotka raportoivat edistymisestä 

vastuullisuuspäällikölle.

PÄÄSTÖT MAAHAN  
JA VETEEN

OSAAMISEN  
KEHITTÄMINEN
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Työvoiman monimuotoisuus on ratkaisevan tärkeää menestyk-

sellemme, ja se liittyy läheisesti innovatiivisuuteemme. Kun 

osaaminen, kokemus ja näkökulmat ovat oikeassa suhteessa, 

mahdollisuutemme kehittää tulevaisuuden hissiratkaisuja 

kasvavat. 

 Kasvavan yrityksemme ja maailmanlaajuisen läsnäolomme 

ansiosta meillä on käytössämme monipuolinen tiimi kaikilla 

osa-alueilla. Monimuotoisuuden onnistuminen edellyttää, että 

kaikkia työntekijöitä kohdellaan rehellisesti ja ammattimaisesti 

ja että jokaisen yksilöllisiä kykyjä, taustoja ja näkökulmia arvos-

tetaan. Tärkeintä on luoda työympäristö, joka on täynnä luotta-

musta ja osallisuutta ja jossa jokainen voi olla parhaimmillaan. 

 Siksi pyrimme houkuttelemaan ja pitämään palvelukses-

samme monipuolista työvoimaa ja varmistamaan, että kaikilla 

on yhtäläiset mahdollisuudet sukupuolesta, etnisestä alkupe-

rästä, uskonnollisesta vakaumuksesta, kansallisuudesta, iästä, 

siviilisäädystä, siviilisuhteista, vammaisuudesta, seksuaali-

sesta suuntautumisesta tai sukupuolenvaihdoksesta riippu-

matta, kuten Cibesin käytännesäännöissä todetaan. 

2019 2020 2021

Sukupuoli M F M F M F

Työntekijät 69% 31% 66% 34% 67% 33%

Johtoryhmä 100% 0% 89% 11% 87,5% 12,5%

Hallitus 100% 0% 100% 0% 83% 17%

Hallinnollinen lähestymistapa 

Kuten käytännesäännöissämme todetaan, kaikkia työnte-

kijöitä on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. 

Mitään syrjintää, häirintää tai uhriksi joutumista ei hyväksytä. 

Pakollinen käytännesääntöjen verkkokoulutus tukee tässä 

tehtävässä. Kukin esimies on vastuussa koulutuksesta 

ja sen varmistamisesta, että luottamus ja osallisuus ovat 

ominaista paikallisille työpaikoille. Kunkin maan toimitusjoh-

taja on vastuussa käytännesääntöjen täytäntöönpanosta ja 

noudattamisesta. 

Tavoite 2025 

Sukupuolijakauma, johtajat (osastopäälliköt ja toimitusjohtajat) 

25 % naisia.

MONIMUOTOISUUS  
JA OSALLISUUS
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HALLINTORAKENNE

Cibes Holdingiin sovelletaan Ruotsin osakeyhtiöla-
kia. Ylin hallintoelin on yhtiökokous, jossa valitaan 
yhtiön hallitus.  

Hallituksessa on kuusi jäsentä, ja sillä on kokonaisvastuu yhtiön 

organisaatiosta ja johtamisesta. Se laatii strategiat ja tavoitteet 

ja päättää muun muassa suurista investoinneista, yritysostoista 

ja toimintojen myynneistä. 

 Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä, 

seuraa jatkuvasti yhtiön toimintaa vuoropuhelussa toimitusjoh-

tajan kanssa ja varmistaa, että muut hallituksen jäsenet ovat 

hyvin perillä asioista, jotta varmistetaan tehokas eteneminen. 

 Puheenjohtaja johtaa hallituksen ja toimitusjohtajan työn 

arviointia ja edustaa yhtiötä omistusasioissa. Cibes Holdingin 

toimitusjohtaja vastaa konsernin päivittäisestä johtamisesta 

yhdessä Cibesin johtoryhmän kanssa, johon kuuluvat toimitus-

johtaja, talousjohtaja, yritysostojen ja -järjestelyjen, strategian 

ja liiketoiminnan tuen johtaja, tuotehallinta- ja modulaarisuus-

johtaja, varatoimitusjohtaja, operatiivinen johtaja, markkinointi- 

ja jälkimarkkinointijohtaja, Euroopan ja Yhdistyneen kuningas-

kunnan myynnin johtaja ja Kiinan, Aasian ja Lähi-Idän alueen 

myynnin ja markkinoinnin johtaja. 

 Cibes Holdingin toiminta on hajautettu. Maailmanlaajuisilla 

yksiköillä on delegoitu vastuu omien liiketoimintojensa toi-

minnasta ja kehittämisestä asetettujen tavoitteiden ja strate-

gioiden avulla, joita seurataan puolivuosittain järjestettävissä 

liiketoimintakatsauksissa. Maailmanlaajuisia yksiköitä johtaa 

tytäryhtiöiden hallitus.

OWNERSHIP &

LEGAL 
FORM

*
Cibes 
Holding AB,
Sweden

Cibes Lift 
Group AB,

Sweden

Aesy Liften 
België BV 1) 

Belgium

Aesy 
Liften BV 

The 
Netherlands

Cibes Lift 
Vastgoed BV

The 
Netherlands

Cibes Lift 
Iberica S.L

Spain

Cibes Lift 
Deutschland 

GmbH,
Germany

Cibes Lift 
France SASU

France

Aratal 
Attractive 
Mobility

(AAM) SAS 2)

France

American
Elevator of
Atlanta Inc

 USA

Cibes Lift
US Inc

USA  

Cibes Lift AB 
Jiaxing 

Company Ltd
China

Cibes Lift 
Norge AS
Norway

Cibes Amslift
OY

Finland

Cibes Lift 
UK Ltd, 

UK

Axess 4 
All Ltd

UK

Titan Elevators 
Limited

UK

Cibes Real 
Property AB, 

Sweden

Cibes US
Holding Inc

USA

Cibes Lift AB 
Shanghai 

Company Ltd 
China

Platform Lift 
Solutions Ltd

UK

Home 
Elevation Lift 

Ltd
UK

2) 49%  Ownership, 49% Control    

5) 49%  Ownership, 100% Control   

6) 67%  Ownership, 100% Control  

4) 99,99%  Ownership, 100% Control

1) 99.9% Ownership Cibes Lift Group AB 
                 and 0.1% Ownership Cibes Lift AB 

3) 99%  Cibes Lift Group AB and 1% Cibes Lift AB         

Cibes Lift AB 
Sweden

Cibes Kalea 
Sverige AB

Sweden

RH Tekniikka 
OY

Finland

Cibes Lift India 
Pvt Ltd

3) 

Access Lifts 
Inc 
USA

 

Cibes Lift 
International 

AB,
Sweden

GS-Aufzüge 
Cibes GmbH

Austria

Upplands 
Hiss AB
Sweden

Cibes Lift
   LLC

Cibes Lift 
MENA

DWC LLC
 UAE 

 UAE 

Cibes Lift 
Vietnam 
Co Ltd
Vietnam

Cibes Lift 
(Thailand) 

Co Ltd 
Thailand 5)

Cibes Lift 
Indonesia 
Indonesia 6)

India

Cibes Lift 
Philippines Inc 

Philippines 4)

 

Cibes Lift 
Asia Ltd, 

Hong Kong

   Cibes Lift  
Jiaxing 

Company Ltd
China

Secure
Connected AS

Norway

      Heisplan
    AS
Norway

Heisplan 
Midt-Norge 

AS
Norway
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YK:N KESTÄVÄN
KEHITYKSEN TAVOITTEET

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat perustavanlaatui-

nen kehys, jonka avulla luodaan kestävä maailma. Cibes Lift 

Group tukee vahvasti kestävän kehityksen tavoitteita sekä 

Pariisin ilmastosopimusta ja sitoutuu tekemään kaikkensa 

lieventääkseen kielteisiä vaikutuksia ja edistääkseen asioita 

myönteisesti siinä, missä voimme.

TAVOITE ALATAVOITE TAVOITTEET 2025 VISIO 2030      PAGE

   29

   

17, 18, 
23f, 29

   

23f, 26f, 
28

20ff

Sukupuolten välisen 

tasa-arvon saavuttaminen 

ja kaikkien naisten ja tyttö-

jen voimaannuttaminen.

Jatkuvan, osallistavan ja 

kestävän talouskasvun 

edistäminen, täystyöllisyys 

ja tuottava työllisyys sekä 

ihmisarvoinen työ kaikille.

Kestävien kulutus- ja 

tuotantomallien 

varmistaminen.

Ilmastonmuutoksen ja sen 

vaikutusten torjuminen 

kiireellisin toimin.

5.1 Naisten ja tyttöjen syrjinnän 
lopettaminen. 

5.5 Täysipainoisen osallistumisen 
johtamiseen ja päätöksentekoon 
varmistaminen.

8.2 Taloudellisen tuottavuuden 
monipuolistaminen, innovointi ja 
parantaminen. 

8.4 Kulutuksen ja tuotannon resurssi-
tehokkuuden parantaminen. 

8.5 Täystyöllisyys ja ihmisarvoinen 
työ sekä samapalkkaisuus. 

8.8 Työntekijöiden oikeuksien suoje-
leminen ja turvallisten työpaikkojen 
edistäminen.

12.2 Luonnonvarojen kestävä hoito 
ja käyttö. 

12.4 Kemikaalien ja jätteiden vastuul-
linen hallinta. 

12.5 Jätteen syntymisen merkittävä 
vähentäminen. 

12.6 Kestävien käytäntöjen ja 
kestävän kehityksen raportoinnin 
käyttöönottoon kannustaminen 
yrityksissä.

13.2 Ilmastonmuutostoimenpiteiden 
sisällyttäminen politiikkaan ja 
suunnitteluun.

Henkilöstötutkimus parempi kuin 
vertailuarvo. 

Sukupuolijakauma, johtajat  
(osastopäälliköt ja toimitusjohtajat) 
25 % naisia.

LTIFR alle 2,0 

Turvallisuuskoulutus: kuusi tuntia/
vuosi/työntekijä 

T&K-menot myynnistä 2 % 

ISO 9001 tuotantoyksiköissämme

Tuotteiden kierrätysohjelman 
perustaminen 

Kiertotaloussuunnittelu (vähintään  
12 tuntia koulutusta/insinööri/vuosi) 

Alkuperäketju, työntekijät: 100 % 
koulutettu 

Alkuperäketju, toimittajat, palvelun-
tarjoajat ja jakelijat/jälleenmyyjät: 
90 % lukumäärästä 

Toimittajien tarkastus 90 % menoista 

Toimittajien alitoimittajien auditoinnin 
aloittaminen 

ISO 14001 tuotantoyksiköissämme

Soveltamisala 1 ja 2, 30 % vähennys 
(verrattuna 2021) 

Soveltamisala 3, kolmen tärkeim-
män osa-alueen tunnistaminen ja 
mittausten aloittaminen vuoden 
2022 aikana 

Soveltamisala 3, 20 prosentin  
vähennys (verrattuna 2022)

Henkilöstön vapaaehtoinen vaihtu-
vuus alle 5 %

Eettisen kompassimme ansiosta 
voimme harjoittaa liiketoimintaa 
myös kaikkein monimutkaisimmissa 
tilanteissa 

LTIFR alle 1,0

Kannattava kierrätysohjelma, jossa 
kunnostamme käytöstä poistetut 
hissit ja myymme ne edelleen uusille 
asiakkaille.

Pariisin sopimuksen mukaisesti 
ehdoton vähimmäismäärä 

Ei jätettä kaatopaikalle
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GRI CONTENT INDEX

 GRI Standard Disclosure Page Number(s) Connection to 
Agenda 2030

GRI 102: General disclosures Organizational profile

102-1 Name of the organization 3

102-2 Activities, brands, products, and services  3

102-3 Location of headquarters 3

102-4 Location of operations 3

102-5 Ownership and legal form 3

102-6 Markets served  3

102-7 Scale of the organization 3

102-8 Information on employees and other workers 3

102-9 Supply chain 13

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 13

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 4–5

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 7

Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 4

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 19

Governance

102-18 Governance structure 30

102-19 Delegating authority for material topics 14

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and 
social topics

14

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social 
topics

15

102-22 Composition of the highest governance body and its committees 30

102-23 Chair of the highest governance body
Peter Nilsson, CEO,   
Trelleborg AB

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social 
impacts

16,14

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 16

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 14

Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups 15

102-41 Collective bargaining agreements 19

102-42 Identifying and selecting stakeholders 15

102-43 Approach to stakeholder engagement 15

102-44 Key topics and concerns raised 15

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 30

102-46 Defining report content and topic Boundaries 13

102-47 List of material topics 16

102-48 Restatements of information -

102-49 Changes in reporting -

102-50 Reporting period 2
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CO2 FOOTPRINT AND CIRCULARITY

GRI 103: Management approach 103-1 Explanation of the material topic and its Boundaries 20–21

103-2 The management approach and its components 21

103-3 Evaluation of the management approach  21

GRI 305: Emissions 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 20

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 20

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 21

305-4 GHG emissions intensity 20

305-5 Reduction of GHG emissions 20

305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) -

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant  
air emissions

-

WASTE AND CIRCULARITY

GRI 103: Management approach 103-1 Explanation of the material topic and its Boundaries 23–27

103-2 The management approach and its components 23,27

103-3 Evaluation of the management approach  23,27

GRI 306: Waste 306-1 Waste generation and significant waste-related impacts 26–27

306-2 Management of significant waste-related impacts 27

306-3 Waste generated 26–27

306-4 Waste diverted from disposal 27

306-5 Waste directed to disposal  27

HEALTH AND SAFETY

GRI 103: Management approach 103-1 Explanation of the material topic and its Boundaries 17

103-2 The management approach and its components 17

103-3 Evaluation of the management approach  17

GRI 403: Occupational Health 
and Safety

403-1 Occupational health and safety management system 17

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation 17

403-3 Occupational health services -

403-4 Worker participation, consultation, and communication  
on occupational health and safety

Decentralized approach

403-5 Worker training on occupational health and safety Implemented in both Gävle 
and Jiaxing

403-6 Promotion of worker health Decentralized approach

403-9 Work-related injuries 17

DIVERSITY AND INCLUSION

GRI 103: Management approach 103-1 Explanation of the material topic and its Boundaries 29

103-2 The management approach and its components 29

103-3 Evaluation of the management approach  29

GRI 405: Diversity and Equal 
Opportunity

405-1 Diversity of governance bodies and employees 29

102-51 Date of most recent report 2

102-52 Reporting cycle 2

102-53 Contact point for questions regarding the report 2

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 2

102-55 GRI content index 32–34

102-56 External assurance 2
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  ETHICS

GRI 103: Management approach 103-1 Explanation of the material topic and its Boundaries 19

103-2 The management approach and its components 19

103-3 Evaluation of the management approach  19

GRI 205: Anti-corruption 205-1 Operations assessed for risks related to corruption 7,11

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and 
procedures

19

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken  -

GRI 307: Environmental Compliance 307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations  Supplier Code of Conduct

GRI 406: Non-discrimination 406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken -

GRI 407: Freedom of Association and 
Collective Bargaining

407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom of association 
and collective bargaining may be at risk 

Regulated in supplier code 
of conduct, no identified 
risk in the risk assessment 
(page 7)

GRI 408: Child Labor 408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor 

Regulated in supplier code 
of conduct, no identified 
risk in the risk assessment 
(page 7)

GRI 409: Forced or Compulsory 
Labor

409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or 
compulsory labor 

Regulated in supplier code 
of conduct, no identified 
risk in the risk assessment 
(page 7)

GRI 412: Human Rights Assessment
412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or impact 
assessments

19

412-2 Employee training on human rights policies or procedures 19

GRI 418: Customer Privacy
418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy 
and losses of customer data 

-

GRI 419: Socioeconomic Compliance 419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area  19
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BRINGING PEOPLE TOGETHER
Cibes Lift Group on yksi maailman innovatiivisista tilaa säästävien ja nopasti 

asennettavien hissien valmistajista tarjoten myös laajan valikoiman perinteisiä 

hissiratkaisuja. Kiitos laajan ja räätälöitävän hissivalikoiman, Cibes Lift Groupin 

hissit soveltuvat julkisiin tiloihin, liiketiloihin sekä yksityisasuntoihin. Myynti,  

asennus ja huoltopalvelut tarjotaan globaalin maaorganisaatio- ja yhteistyö- 

verkoston avulla. Konsernin pääkonttori sijaitsee Gävlessä, Ruotsissa ja  

tehtaat sijaitsevat Ruotsissa sekä Kiinassa. Vuonna 2021 konsernissa oli  

noin 1200 työntekijää ja liikevaihto oli 1,9 miljardia Ruotsin kruunua.


