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SINEBRYCHOFF –  
JATKUVASTI PAREMPI   

TOIMEKSIANTO -  
TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN    

Sinebrychoff on pitkään menestynyt tiukassa markkinati-
lanteessa erittäin hyvin. Sinebrychoff on osa kansainvälis-
tä Carlsberg-konsernia ja yksi sen kahdestakymmenestä-
kuudesta Euroopan tuotantolaitoksesta. ”Tänä päivänä ei 
enää riitä, että olemme hyviä, jotta pysymme mukana Eu-
roopan kilpailussa ja kilpailukykyisenä”, pohjustaa Bo Ran-
ta, Sinebrychoffin tuotantojohtaja. ”Ei ole itsestään 
selvää, että menestymme, vaan meidän pitäisi olla jatkuvasti 
parempia, josta syntyikin hankkeemme kantava teema. Mei-
dän tulee huolehtia, että kustannukset ja tuottavuus ovat 
paremmat kuin konsernin keskiarvo”, täydentää Ranta. 

RATKAISU

Yhteistyömme ytimessä on ihmisten johtaminen ja heidän 
motivointinsa. Henkilöstö piti saada innostumaan ja löy-
tämään yhdessä parempia tapoja toimia. Pelkkä tavara-
virtojen ja logistiikan johtaminen ei riitä tuomaan poikke-
uksellisia tuloksia. ”Kysymys on prosessista ennemmin kuin 
projektista – haluamme olla jatkuvasti parempia”, kertoo 
Ranta. 

Valmennuksissa keskityimme siihen, mitä on konsernitoi-
minta ja mikä on esimiehen rooli konserniympäristössä. 
Kaikki esimiehet ja suurin osa henkilöstöstä on osallistu-
nut valmennuksiin. Kaikkiaan noin 200 henkilöä on tavalla 
tai toisella ollut mukana muutoksen läpiviennissä.  ”Meidän 
pitää pysyä mukana konsernin vaatimuksissa ja vahvistaa 
niin esimiesten johtamistaitoja kuin alaisten vuorovaikutus-
taitoja pysyäksemme kilpailun kärjessä”, Ranta tähdentää. 
Valmennusten lisäksi tuotantolaitokselle perustettiin Jat-
kuvasti parempi -kahvila, jossa johto ja muu henkilöstö 
voivat keskustella valitusta teemasta. ”Kahvila on saanut 
hyvää palautetta ja siellä on syntynyt erittäin hyvää keskus-
telua. Tällä tavalla olemme saaneet johtoa läheisemmäksi ja 
liikkumaan enemmän henkilöstön parissa.” 

TULOKSET

Yhteistyön myötä muutosta on nähtävissä johtamistyössä 
ja henkilöstön ajattelutavoissa. Ymmärrys on parantunut 
siitä, miksi Sinebrychoff haluaa olla jatkuvasti entistä 
parempi. ”Olimme yrittäneet jalkauttaa Lean-ajatusta tuo-
tantolaitokseemme, mutta sen lanseeraus ei ollut kovin on-
nistunut. Nyt olemme saaneet kiteytettyä ajatuksen helposti 
lähestyttävämpään ja positiivisempaan muotoon”, Ranta 
kertoo. 

”Mittaamme muutosta neljällä osa-alueella. Eniten olemme 
edistyneet kustannusten hallinnassa ja toteutuneessa vs. 
suunnitellussa tuotannossa”, täydentää Ranta. 

193-vuotias Sinebrychoff on Suomen johtava oluiden, siidereiden sekä virvoitus- ja energiajuomien val-
mistaja, joka tarjoaa myös kattavan valikoiman kansainvälisiä oluita ja yhteistyökumppaniensa kautta 
laajan valikoiman muita alkoholijuomia. Sinebrychoff aloitti panimotoiminnan 1819 ja on tänään Poh-
joismaiden vanhin panimo ja Suomen vanhin elintarvikealan yritys. Sinebrychoff on osa kansainvälistä 
Carlsberg-konsernia.
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