Yritysvastuu
Fazer-konsernissa
Nina Elomaa, yritysvastuujohtaja

1

24.11.2017

Company confidential © Fazer. All rights reserved

Fazer-konserni
Fazer Leipomot
Liikevaihto: 603 M€
Henkilöstö: 7 150
Brändejä: Fazer, Oululainen, Skogaholm, Hlebny
Dom, Druva, Gardesis
Maat: Teollisia leipomoita Suomessa, Ruotsissa,
Venäjällä, Latviassa ja Liettuassa.
Leipomomyymälöitä Suomessa ja Ruotsissa

Fazer-konserni

Fazer Food Services

Liikevaihto 1,6 miljardia euroa
Henkilöstö 14 876
Maat: Suomi, Ruotsi, Venäjä,
Norja, Tanska, Viro, Latvia,
Liettua

Liikevaihto 601 M€
Henkilöstö 5 951
Brändejä: Amica, Wip, Wilberg, Tastory, Fazer
Maat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska

Fazer Makeiset
Liikevaihto: 337 M€
Henkilöstö: 1 109
Brändejä: Karl Fazer, Fazer Pure Dark, Dumle,
Geisha
Maat: Tuotanto Suomessa

Fazer Cafés
Liikevaihto: 22 M€
Henkilöstö: 220
Maat: Suomi
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Fazer Mylly

Fazer Lifestyle Foods

Liikevaihto: 77 M€
Henkilöstö: 138
Maat: Suomi ja Ruotsi

Uusi liiketoiminta-alue
Keskittyy maidottomiin viljatuotteisiin,
kasvipohjaisiin aterioihin ja mukaan otettaviin
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Liikevaihto: 2016
Henkilöstö: 31.12.2016
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Ruuan tuotanto- ja kulutustavoilla
on merkittävä vaikutus ympäristöön,
yhteiskuntaan ja hyvinvointiin.

Voisiko ruoka
olla ratkaisu?
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Yritysvastuu

Fazerin vastuullinen tarjoama
koostuu ihmisten jokapäiväisestä
hyvinvoinnista, luonnonvarojen
kestävästä hyödyntämisestä sekä
jaetusta arvosta, jota yritys luo
yhteiskunnassa.
Fazer myötävaikuttaa tekemällä
vastuulliset leipomo-, makeis- ja
ruokavalinnat helpoiksi.
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Fazerin lähestymistapa YK:n kestävän kehityksen
tavoitteisiin
• Yhdistyneiden kansakuntien 17 kestävän
kehityksen tavoitteen (Sustainable
Development Goals, SDG) päämääriä
ovat köyhyyden poistaminen, taistelu
epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta
vastaan ja ilmastonmuutoksen
hillitseminen vuoteen 2030 mennessä.
• Kansainvälisesti toimivana
elintarvikeyhtiönä Fazerilla on
mahdollisuus vaikuttaa näiden tavoitteiden
edistämiseen. Moni niistä on linjassa
yhtiön omien vastuullisuustavoitteiden
kanssa.
• Vuonna 2016 konsernissa toteutettiin
alustava arviointi siitä, miten sen nykyiset
vastuullisuustoimet edistävät YK:n
kestävän kehityksen tavoitteiden
toteutumista.
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Liiketoimintakohtaiset yritysvastuualueet
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Luomme hyvinvointia ja liiketoimintaa
• Fazer edistää taloudellista hyvinvointia siellä, missä se toimii
– Vuonna 2016 Fazer hankki 893 miljoonalla eurolla tavaraa ja palveluja 8 707 toimittajalta ja maksoi
43 miljoonaa euroa veroja

• Hankinnassa fokus raaka-aineiden turvallisuudessa ja jäljitettävyydessä
– Ilmoitamme lihan ja kalan alkuperän lounasasiakkaille. Kotimaisen tuotannon osuus Fazerin
ravintoloiden käyttämistä raaka-aineista oli 61 % Suomessa
– Vuoden 2017 alusta kaikki käyttämäämme kaakao on vastuullisesti tuotettua

• Fazer kantaa vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta
– Fazer on tehnyt ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin konsernissa ja Fazer Makeisissa
– Fazerin tuottama taloudellinen lisäarvo on 634 miljoonaa euroa (2016)
– Vuonna 2016 Fazer maksoi 43 miljoonaa euroa veroja ja 115 miljoonaa euroa työnantajamaksuja ja
tilitti 156 miljoonaa euroa arvonlisäveroja, palkkaveroja ja muita veroja

• Fazer käy aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa
– Kumppanuushankkeet: Baltic Sea Action Group, World Cocoa Foundation, EAT
– Suomessa mm. SOS-Lapsikylät, Lasten liike, WWF Suomi, tutkimustuki Helsingin yliopistolle ja
Hankenille
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Fazerin sitoumus
• Fazer sitoutuu edistämään hävikin pienentämistä ravintoloissaan ja makeisten
ja leipomotuotteiden tuotannossaan.
• Ruokahävikin pienentäminen ravintoloissa kohdistuu keittiö- ja
esillelaittohävikin, sekä lautashävikin vähentämiseen. Kehitämme tapaa mitata
ruokahävikin määrää kaikissa ravintoloissamme ja tapaa mitata lautashävikin
määrää valituissa asiakkuuksissa.
• Tuotantolaitoksissa vähennämme hävikin syntymistä.
• Lahjoitamme ylijäämä ruoka-apuun mikäli mahdollista huolehtien samalla, että
ruoan turvallisuus säilyy. Tätä toimenpidettä edistämme leipomo- ja
makeisliiketoiminnassa. Ravintolaliiketoiminnassa ensisijainen tavoitteemme on
minimoida ylimääräisen ruoan tuotantoa.
• Kehitämme mittarointia erityisesti ruokahävikin mittaamiseksi ravintoloissamme.
Pyrkimyksenä on jatkuvaluonteisen seurannan avulla löytää keinoja hävikin
pienentämiseksi sekä jakaa hyviä käytäntöjä ravintoloiden kesken.
• Kartoitamme ja edistämme keinoja ottaa käyttöön raaka-aineita, joiden
turvallisuus on taattu, mutta jotka eivät täytä ulkomuotonsa puolesta asetettuja
vaatimuksia. Tämä toimenpide ei millään tavoin saa vaarantaa ruoan
turvallisuutta
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Teemme työtä ruokahävikin pienentämiseksi
• Fazer Food Services on järjestänyt jätekampanjoita, joilla
pyritään vähentämään ravintoloissa syntyvää esillepano- ja
lautasjätettä.
• Vuonna 2016 onnistuimme vähentämään varasto- ja
esillepanojätettä 6,8 grammaa annosta kohti.
• Koska yhtiö tarjoaa noin 100 miljoonaa annosta vuodessa,
voidaan 6,8 gramman laskea tarkoittavan 680 tonnin
vähennystä vuodessa.
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Siirrymme sertifioidun soijan käyttöön
• Fazer on sitoutunut siihen, että kaikki sen käyttämä soija on
kestävästi tuotettua ja sertifioitua vuoteen 2020 mennessä.
⎻ Soijalla tulee olla joko RTRS-sertifiointi (The
Roundtable on Responsible Soy -ohjelman myöntämä
sertifiointi) tai ProTerra-sertifiointi.
• Kaikki Fazer Food Services -ravintoloissa aterioiden raakaaineena käytetty soija on jo nyt sertifioitua.
• Soijaa päätyy lautaselle epäsuorasti lihan, kalan,
maitotuotteiden ja kananmunien tuotannossa käytetyn
eläinrehun kautta.
• Fazer on allekirjoittanut suomalaisen ja ruotsalaisen
soijasitoumuksen.
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Vain vastuullisesti tuotettua kaakaota
• Käytämme ainoastaan vastuullisesti tuotettua kaakaota:
⎻ UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade Cocoa Programme
⎻ Suorat viljelijäohjelmat: Nigeria ja Ecuador
• Suorien ohjelmien hyödyt viljelijöille:
⎻ viljelymenetelmien ja ammattitaidon kehittyminen
⎻ turvallinen ja asianmukainen lannoitus
⎻ suuremmat ja laadultaan paremmat sadot
⎻ kehittyneemmät taimet
⎻ lisähinnat ja maatilojen kartoitukset.
• Viljelijäyhteisöjen saamiin hyötyihin kuuluvat muiden
muassa lapsityövoiman käytön ehkäiseminen ja yhteisöä
kehittävät toimet, esimerkiksi kaivojen rakentaminen.
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