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Tervetuloa Fazerin
yritysvastuukatsaukseen
Fazerin yritysvastuukatsaus 2015 on laadittu kaikkia niitä
sidosryhmiä varten, jotka ovat kiinnostuneita Fazer-konsernin liiketoiminnasta, yhtiön kehitystä ohjaavista tekijöistä
ja sen pyrkimyksestä tehdä kestävää liiketoimintaa. Tämä
katsaus esittelee, miten Fazer täyttää taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät vastuunsa ja luo samalla
arvoa omistajille, työntekijöille, asiakkaille, kuluttajille sekä
muille sidosryhmille.
Katsaus avaa aluksi sitä, miten Fazer lähestyy yritysvastuuasioita. Lisäksi se kertoo konsernin yritysvastuuohjelman
toimenpiteistä ja edistymisestä viidellä eri osa-alueella.
Osa-alueet ovat: päivittäinen liiketoiminta, terveyttä ja
hyvinvointia, ihmisten Fazer, oikeudenmukainen arvoketju ja
osana ympäristöä.
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Vastuullinen tarjooma rakentaa luottamusta
Ruuan tuotanto ja ruokailutottumuksemme vaikuttavat merkittävästi ympäristöön ja ympäröiviin yhteisöihin. Päivittäisillä
aterioillamme on myös suora vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Nämä vaikutukset ymmärtäen ja huomioiden Fazer
haluaa olla kuluttajien luottamuksen arvoinen ja rakentaa
toimintansa kestävälle pohjalle. Me haluamme luoda makuelämyksiä, jotka tuottavat hyvää mieltä.
Fazerin näkökulmasta vastuullinen tarjooma liittyy
läheisesti ihmisten päivittäiseen hyvinvointiin, maapallon
resurssien kestävään hyödyntämiseen ja siihen jaettuun
arvoon, jonka yritys luo yhteiskunnassa. Vuonna 2015
päivitimme liiketoimintastrategioitamme ja keskityimme
sekä toimintaympäristön että asiakas- ja kuluttajatarpeiden
muutosten huomioimiseen. Maailma muuttuu koko ajan, ja
me haluamme kehittää tuotteitamme ja palvelujamme niin,
että ne vastaavat näihin muutostarpeisiin.
Liiketoimintaamme vaikuttavia trendejä tarkastellessa käy
ilmi, että varsin monet niistä liittyvät vastuullisuuteen. Fazerin
on hallittava raaka-aineiden saatavuuteen ja kustannuksiin
liittyviä riskejä ja ymmärrettävä, miten esimerkiksi ilmastonmuutos vaikuttaa ruuan tuotantoon. Varmistaaksemme
liiketoimintamme erinomaisen kunnon meidän on kiinnitettävä enemmän huomiota resurssitehokkuuteen. Olemme myös
huomanneet yhä useamman asiakkaan ja kuluttajan hakevan
terveellisempiä ja kestävämpiä vaihtoehtoja. Kuten Pariisin
ilmastosopimuksen, Yhdistyneiden kansakuntien kestävän
kehityksen tavoitteiden ja Euroopan komission kiertotalouspaketin herättämä maailmanlaajuinen mielenkiinto on osoittanut, maailmassa on tarve kehittää kestävämpiä ratkaisuja.
Viime yritysvastuukatsauksen julkistamisen jälkeen olemme
ottaneet tärkeitä askelia kehittääksemme Fazerin yritysvastuuta. Vuonna 2015 lisäsimme kasvisten osuutta tarjoamis-

samme annoksissa, laadimme ihmisoikeuspolitiikan, kasvatimme uusiutuvan sähkön osuutta, keskityimme vastuullisen
kaakaon hankintaan ja jatkoimme pyrkimyksiämme edistää
kotimaisen rukiin viljelyä Suomessa. Lisäksi kehitimme odotuksiamme kollegoita kohtaan määrittelevät Fazer-käyttäytymiset,
ja tehostimme työturvallisuustoimenpiteitä.
Fazerilla on pitkä perinne nautinnollisten hetkien tarjoajana.
Luotamme vahvaan perinteeseemme ja uskomme, että
avain menestykseen piilee asioiden tekemisessä aina hieman
paremmin. Tämä sopii hyvin myös yritysvastuutyöhömme –
tavoitteemme on jatkuva parantaminen.
Me arvostamme kuluttajien ja kaikkien sidosryhmiemme
luottamusta meitä kohtaan ja katsomme sen olevan menestymisen edellytys. Koska tarjoamme erittäin suuren määrän elintarvikkeita päivittäin – aterioista leipomotuotteisiin ja makeisiin
– meidän vastuumme on edistää omalta osaltamme maailmanlaajuista siirtymistä kohti kestävämpää ruuantuotantoa.
Tämän katsauksen myötä vahvistamme myös Fazerkonsernin jatkuvan tuen YK:n Global Compact -aloitteen
periaatteille. Fazerin eettisten periaatteiden kautta ne muodostavat keskeiset suuntaviivat Fazer-konsernin vastuulliselle
toiminnalle.

Christoph Vitzthum
Konsernijohtaja
Fazer-konserni

WE SUPPORT
Konsernijohtajan katsaus
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Kohokohdat 2015

93 %

jätteen kokonaismäärästä
kierrätettiin tai
kierrätettiin energiaksi

Keksituotteissa RSPOsertifioitua segregoitua
palmuöljyä

100 %

Uusi ihmisoikeuspolitiikka

Työtapaturmat
vähenivät

13,8 %
Uusi markkinointipolitiikka keskittyi lapsiin
kohdistuvan markkinoinnin vastuullisuuteen

Uusiutuvan sähkön
osuus

80 %

Vastuullisen
kaakaon osuus nousi

Henkilöstötutkimuksen People
Power -indeksin
tulokset paranivat
Kasvisten
osuus

39 %

72 %
Energiankulutus väheni

3%
tuotettua tonnia kohti

Fazerin maine erinomaisella
tai vahvalla tasolla Suomessa,
Ruotsissa ja Venäjällä
Tietoa Fazerista
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Tietoa Fazerista
Fazer on vuonna 1891 perustettu kansainvälinen perheyhtiö, jonka missio on luoda
makuelämyksiä. Yhtiön toiminta perustuu sen arvoille: asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö.

Fazer Leipomot

Fazer Makeiset

Fazer Cafés

Fazer Food Services

Fazer Mylly
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Fazer Leipomot

14 709

Fazer Makeiset
Fazer Food Services

työntekijää

Fazer Mylly
Fazer Cafés
Toimistot

SUOMI

Norja
*

Ruotsi
*

*642 ravintolaa
5 leipomomyymälää
43 lähileipomoa
**14 kahvilaa
RUOTSI
*194 ravintolaa
Tanska
30 Gateauleipomomyymälää
NORJA

Suomi
* **

LIIKEVOITTO, M€

Venäjä

120

1800
100,4

100

60

1600

85,6

80

Viro

LIIKEVAIHTO, M€

83,3

80,0

79,6

68,6
49,0

43,3

44,9

*120 ravintolaa

Latvia
Liettua

1695,7

2012

2013

1647,7

1576,1

2014

2015

1400
1200
800
600
400

20

*

1656,9

1000

54,2

40

0

1575,5

200
2011

2012

2013

2014

Liikevoitto
Liikevoitto ennen liikearvopoistoja

2015

0

2011

Fazer Leipomot
Fazer Food Ser vices

Fazer Makeiset
Muut
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*155 ravintolaa
Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä yli 40 maahan.
Tietoa Fazerista
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Terveyttä ja hyvinvointia

Päivittäinen
liiketoiminta

VA

Tietoon perustuvat valinnat ja omat
mieltymykset luovat tasapainoa ja
hyvinvointia. Nauti Fazerista omalla tavallasi.

Luomme
hyvinvointia
yritykselle ja
yhteiskunnalle.
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Ihmisten
Fazer

A
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Fazerin yritysvastuuvisio on luoda vastuullisia makuelämyksiä.
Konsernin vastuullinen tarjooma koostuu ihmisten jokapäiväisestä hyvinvoinnista, maapallon resurssien kestävästä käytöstä
ja siitä jaetusta arvosta, jonka yritys luo yhteiskunnassa.
Fazerin tavoite on tarjota tuotteita ja palveluja, joiden avulla
ihmisten on helppo tehdä terveellisiä ja kestäviä valintoja.
Yritysvastuu on tärkeä osa Fazerin yrityskulttuuria ja -identiteettiä. Sillä on merkittävä rooli liiketoiminnan kehittämisessä, ja se on Fazerin liiketoiminnan menestystekijä. Fazerin
yritysvastuuohjelman perusta on liiketoiminnan pitkäaikaisen
kannattavuuden turvaaminen.
Vastuullinen liiketoiminta on hyvää liiketoimintaa. Yritysvastuusta on etua Fazerin maineelle ja brändiarvolle, ja lisäksi
resurssien tehokas käyttö vähentää kustannuksia. Se voi myös
parantaa hyvinvointia ja johtaa parempaan tuottavuuteen
työpaikalla sekä auttaa Fazeria rekrytoimaan uusia kyvykkäitä
työntekijöitä. Vastuulliset liiketoimintakäytännöt edesauttavat
raaka-aineisiin liittyvien riskien hallintaa ja varmistavat raakaaineiden saatavuuden pitkällä aikavälillä.

Osana ympäristöä

Ihmiset tekevät
Fazerin. Kohtelemme reilusti
kaikkia kanssamme
toimivia.

Vastuullisuusvisio

FAZER
VASTUULLISTEN
MAKUELÄMYSTEN
PUOLESTA

Osana
ympäristöä
Tarvitsemme luonnon
tarjoamia resursseja.
Käytämme niitä vastuullisesti.

Oikeudenmukainen
arvoketju
Toimimme vastuullisesti ja
luomme kestäviä
liiketoimintamahdollisuuksia
koko arvoketjussamme.

Fazerin lähestymistapa
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LIIKETOIMINTAKOHTAISET PAINOPISTEALUEET
Fazerin liiketoiminta-alueet ja liiketoimintayksiköt toteuttavat
konsernin yritysvastuutavoitteita omissa vastuullisuushankkeissaan. Fazerin arvoja, eettisiä periaatteita, politiikkoja ja
johtamiskäytäntöjä sovelletaan kaikilla liiketoiminta-alueilla ja
maayksiköissä. Jokainen konsernin viidestä liiketoiminnasta
keskittyy tiettyyn painopistealueeseen, kuten alla olevasta
käy ilmi.
Vastuullinen kaakao on Fazer Makeisten keskeinen painopiste. Fazerin päämääränä on tehdä raaka-aineen alkuperästä
mahdollisimman jäljitettävä, tukea kaakaonviljelijöitä ja heidän
koulutustaan, vaikuttaa aidosti kaakaonviljely-yhteisöissä ja
turvata laadukkaan kaakaon saatavuus pitkällä aikavälillä.
Vuoteen 2017 mennessä kaiken Fazerin käyttämän kaakaon
alkuperä on jäljitettävissä ja täyttää vastuullisen tuotannon
kriteerit.
Fazer Food Servicesin päämäärä on tarjota kuluttajille
vastuullista ruokaa. Fazer tekee jatkuvasti työtä kasvattaakseen kasvisten osuutta tarjoomassaan lisätäkseen sitä kautta
tarjontansa terveys- ja ympäristöhyötyjä. Konserni huomioi
tarjonnassaan myös sesongin mukaisuuden ja pyrkii vähentämään ruokajätteen määrää. Lisäksi Fazer tutkii kestäviä
proteiinilähteitä ja pyrkii lisäämään niiden käyttöä.
Leipomo- ja myllyliiketoiminnoissaan Fazer keskittyy kestävään viljelyyn. Konserni on tehnyt yhteistyötä sidosryhmien
kanssa määritelläkseen Fazerin viljavision. Se luo kriteerit
vastuulliselle viljanviljelylle. Fazerin viljavision tavoite on tukea
kestäviä viljelykäytäntöjä, minimoida ravinnekuormitus, tuoda
uusia mahdollisuuksia viljelijöille ja yhteisöille ja ehkäistä luonnon monimuotoisuuden häviämistä.

Päivittäinen liiketoiminta

Terveyttä ja hyvinvointia Ihmisten Fazer Oikeudenmukainen arvoketju
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VASTUULLINEN KAAKAON ARVOKETJU
Vuoteen 2017 mennessä kaakaon alkuperä on jäljitettävissä ja
kaikki kaakao täyttää vastuullisuuden kriteerit.
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KESTÄVÄ VILJELY

Kasvisten ja kestävien proteiinilähteiden käytön
lisääminen sekä ruokahävikki ja sesonginmukaisuus

Ravinnekuorman pienentämiseen ja parhaiden
viljelykäytäntöjen edistämiseen tähtäävä viljavisio

Fazerin lähestymistapa
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YRITYSVASTUUN JOHTAMINEN FAZERILLA
Yritysvastuu on integroitu Fazerin toimintaan.
Yritysvastuutiimin, -verkoston ja -johtamisfoorumin roolit ja
vastuut ovat tarkkaan määriteltyjä. Ylin vastuu yritysvastuusta
on yhtiön hallituksella ja konsernin johtoryhmällä.

YRITYSVASTUUN JOHTAMINEN
HALLITUS

Hyväksyy eettiset periaatteet
KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Hyväksyy politiikat ja tavoitteet
Konsernijohtaja: ylin vastuu
Konsernin viestintä- ja brändijohtaja: vastaa yritysvastuusta
TOIMINNON JOHTAJA

Hyväksyy ohjesäännöt
LIIKETOIMINTA-ALUEET JA LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Toteuttavat yritysvastuuohjelmaa ja strategisia linjauksia sekä asettavat tavoitteita
Valitsevat yritysvastuun painopistealueet

Corporate Responsibility
Leadership Forum
Varmistaa yhtenäisen suunnan
konsernin sisällä, määrittelee
konsernitason strategiat, politiikat,
ohjeistukset, tavoitteet ja
asemoinnit
Arvioi, seuraa ja kehittää
yritysvastuuasioita konsernissa
Varmistaa sovittujen
toimenpiteiden toteuttamisen
Saattaa asiat oikeiden päättävien
tahojen käsiteltäviksi ja
valmistelee ne käsittelyä varten

Yritysvastuuverkosto
Varmistaa yritysvastuun
yhtenäisyyden Fazer-konsernissa
Varmistaa resurssien tehokkaan
käytön
Jakaa tietoa, tietotaitoa ja
markkinoiden näkemyksiä eri
maissa ja liiketoiminnoissa

Noudattavat ohjesääntöjä, käytäntöjä ja toimintamalleja
YRITYSVASTUUTIIMI

Kehittää yritysvastuuvisiota, -strategiaa ja -ohjelmaa; tukee ohjelman toteutusta
Fazerin lähestymistapa
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LÄPINÄKYVÄÄ VIESTINTÄÄ JA SIDOSRYHMIEN
OSALLISTAMISTA
Fazer pyrkii käymään jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiensä
kanssa, luomaan miellyttäviä brändikokemuksia, turvaamaan
luottamuspääomaansa sekä vahvistamaan mainettaan. Luottamuksen rakentaminen vaatii läpinäkyvyyttä. Aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa auttaa Fazeria ymmärtämään
ympäröivän yhteiskunnan trendejä ja signaaleja. Konsernin on

myös oltava tietoinen poliittisessa ympäristössä ja sääntelyssä
mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Sidosryhmien palaute
auttaa Fazeria ohjaamaan toimintaansa viisaasti ja mahdollistaa sidosryhmille tärkeissä asioissa toimimisen. Fazer on
tunnistanut tärkeimmät sidosryhmänsä ja sillä on käytössään
useita osallistamistapoja.

SIDOSRYHMÄ

VIESTINTÄKANAVA

Kuluttajat

Kuluttajapalvelu, tutkimukset, ravintola- ja kahvilamateriaalit, verkkosivut, sosiaalinen media, pakkaukset, vierailut

Asiakkaat

Tapaamiset ja yhteistyö, uutiskirjeet, asiakaspalautejärjestelmä, asiakastapahtumat, verkkosivut, sosiaalinen media

Omistajat

Säännöllinen yhteydenpito, tapaamiset ja tilaisuudet, tertiaaliraportit, vuosikertomus, verkkosivut, yritysvastuukatsaus, extranet

Työntekijät

Suorituksen johtamisprosessi, jatkuva dialogi esimiesten ja työntekijöiden välillä, perehdytys, koulutus, työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen järjestelmä, henkilöstötilaisuudet,
henkilöstötutkimukset, Fazer Way helpline, intranet ja muut sisäisen viestinnän kanavat, teemapäivät, yritysvastuukatsaus

Toimittajat

Tapaamiset, sopimukset, toimittajavaatimukset, toimittaja-arvioinnit, seurantatoimenpiteet, kumppanuudet, tutkimus, jatkuva yhteistyö hankintapäälliköiden ja toimittajien välillä

Kansalaisjärjestöt ja paikallisyhteisöt

Jäsenyydet, kumppanuudet, yhteiset projektit ja aloitteet, verkkosivut, sosiaalinen media, kyselyt, yritysvastuukatsaus

Yliopistot ja tutkimuslaitokset

Kumppanuudet, yhteiset tutkimus- ja tuotekehitysprojektit, tiedonjako, lahjoitukset, opinnäytetyö- ja työmahdollisuudet opiskelijoille, luennot, tutkimusvierailut

Terveydenhoidon ammattilaiset

Tiedonjako, tilaisuudet, luennot

Media

Mediatiedotteet ja tilaisuudet, haastattelut, verkkosivut, sosiaalinen media, vierailut

Viranomaiset ja hallinto

Säännöllinen yhteydenpito, tapaamiset, jäsenyydet, seminaarit, työryhmät

Fazerin lähestymistapa
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KUMPPANUUDET JA SPONSOROINTI
Kumppanuushankkeet
• Baltic Sea Action Group
• Yhteistyö World Cocoa Foundationin kanssa Biébyn kylän
tukemiseksi Norsunluurannikolla
• EAT-yhteistyö
Suomi
• Nenäpäivä-hyväntekeväisyyskampanja
• Ketjureaktio-pyöräilykampanja Suomen Punaisen Ristin
kanssa
• Tenniskoulu SOS-Lapsikylille yhdessä Jarkko Niemisen
kanssa – The Final Night -tapahtuma
• Fazerin henkilöstön joululahjoitus SOS-Lapsikylille
• Lasten Liike -pilottihanke iltapäivätoiminnan tarjoamiseksi
lapsille
• Itämeren suojelua tukeva Dropp-lähdevesi
• Tutkimustukea Helsingin yliopistolle ja Hanken Svenska
Handelshögskolanille
• Tuki pakolaiskeskuksille
• Yhteistyö WWF Suomen kanssa luonnon
monimuotoisuuden suojelemiseksi

Liettua
• Order of Malta Relief Organization -avustusjärjestö
Venäjä
• SOS-Lapsikylät
• Yhteistyössä Suomen Pietarin Instituutin kanssa järjestetty
näyttely Eremitaasissa
• Hyväntekeväisyystilaisuudet Venäläisen taiteen museossa ja
Eremitaasissa
• Leivän lahjoittaminen kansalaisjärjestöille (kuten Punainen
Risti) ja sosiaaliapukeskuksille

Ruotsi
• SOS-Lapsikylät
• Friends-säätiö
• Stockholms Stadsmission
• Pink Ribbon ja rintasyöpärahasto
Latvia
• Yhteistyö Ogren, Kegumsin, Lielvarden ja Ikslilen kuntien
kanssa leivän lahjoittamiseksi
• Leivän lahjoittaminen Latvian Punaisen Ristin Gaizinsasuntolalle
• Latvian olympiaurheilijoiden sosiaalirahasto
Fazerin lähestymistapa 10
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Luomme hyvinvointia
yritykselle ja
yhteiskunnalle.
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Ihmiset tekevät Fazerin.
Kohtelemme reilusti
kaikkia kanssamme
toimivia.
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Tietoon perustuvat valinnat ja
omat mieltymykset luovat
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ENERGIATEHOKKUUS

Tarvitsemme luonnon
tarjoamia resursseja.
Käytämme niitä
vastuullisesti.

JÄTE

Oikeudenmukainen arvoketju
Toimimme vastuullisesti ja
luomme kestäviä
liiketoimintamahdollisuuksia
koko arvoketjussamme.
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Fazer kartoitti sidosryhmiensä näkemyksiä ja uudisti
yritysvastuuvisionsa, -strategiansa ja -ohjelmansa
vuonna 2014. Tavoitteena on vastata muuttuvaan
toimintaympäristöön ja kuluttajien muuttuviin vaatimuksiin.
Fazerin yritysvastuuohjelma rakentuu viidelle strategiselle,
kaikkea yhtiön toimintaa ohjaavalle painopistealueelle:
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Päivittäinen liiketoiminta
Fazer tuo vaurautta
yhtiölle ja koko yhteisölle.
Tavoitteet:

• Varmistetaan edellytykset kannattavalle
liiketoiminnalle ja kasvulle
• Johdetaan Fazerin maineeseen vaikuttavia asioita
• Noudatetaan Fazerin eettisiä periaatteita kaikessa
liiketoiminnassa
• Vahvistetaan ja nostetaan brändin arvoa
• Luodaan sidosryhmille lisäarvoa

Kannattavuus on vastuullisen liiketoiminnan perusta
Kannattavan kasvun turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä on keskeinen asia Fazerin liiketoimintastrategiassa.
Liiketoiminnan jatkuvuus ja pitkän aikavälin kannattavuus
luovat parhaat edellytykset perheyrityksen yritysvastuun
kehittämiselle.
Yritysten rooli yhteiskunnassa on muuttumassa merkittävällä tavalla. Sidosryhmien yritysvastuuta ja läpinäkyvyyttä
koskevat odotukset kasvavat jatkuvasti. Fazer pyrkii vastaa-

SAAVUTUKSET 2015
• Saavutettiin erittäin hyvä tai vahva taso Reputation
Instituten RepTrak-mainetutkimuksessa Suomessa,
Ruotsissa ja Venäjällä
• Taloudellinen lisäarvo oli 641 milj. euroa
• Oman pääoman tuotto (ROE) oli 4,9 prosenttia;
kasvua oli 39,2 prosenttia vuoteen 2014
verrattuna
• Maksettiin veroja 42 milj. euroa
• Työllistettiin lähes 15 000 työntekijää
• Hyväksyttiin uusi ihmisoikeuspolitiikka

maan näihin odotuksiin, sekä varmistamaan ja kasvattamaan
brändinsä arvoa pitkällä aikavälillä. Konserni myös tunnistaa
liiketoiminnan riippuvuuden luonnonvaroista ja niiden saatavuudesta tulevaisuudessa.
Fazer on laatinut toimintaansa ohjaavat eettiset periaatteet, yritysvastuupolitiikan ja yritysvastuuohjelman tähän
perustuen. Varmistaakseen näiden noudattamisen Fazer
integroi yritysvastuun liiketoiminnan strategioihinsa ja päivittäisiin prosesseihinsa.
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EETTINEN LIIKETOIMINTA
Eettiset periaatteet ohjaavat työntekijöitä
päivittäisessä työssä
Fazerin eettiset periaatteet ovat vastuullisen liiketoiminnan perusta. Fazerin eettiset periaatteet perustuvat yhtiön
arvoihin ja YK:n ihmisoikeuksia, työkäytäntöjä, ympäristöä
ja korruption ehkäisyä koskeviin Global Compact -aloitteen
periaatteisiin. Ne ohjaavat Fazerin työntekijöitä kohtelemaan
asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja omia työtovereitaan
yhdenvertaisesti ja reilusti.
Fazerin eettisiin periaatteisiin sisältyviä eri osa-alueita varten
on määritetty erilliset politiikat, ohjeistukset ja käytännöt. Jokaisen Fazerin työntekijän on tutustuttava eettisiin periaatteisiin
sekä omaa työtä koskeviin politiikkoihin ja ohjeistuksiin. Jokaisen
on myös noudatettava niitä omassa työssään. Esimiesten tulee
avustaa periaatteisiin ja niihin liittyviin ohjeistuksiin tutustumisessa. Fazerin Compliance-toiminto varmistaa, että kunkin
politiikan omistaja noudattaa seurantavelvollisuuksiaan.
Mikäli työntekijä tai kolmas osapuoli havaitsee periaatteiden noudattamisessa puutteita, hän voi tapauksesta riippuen
ilmoittaa havainnoistaan nimettömästi konsernijohtajalle, lakiasiainosastolle, riskienhallinnalle, HR-osastolle, politiikan omistajille tai omalle esimiehelleen. Väärinkäytösten raportoimista
varten Fazerilla on käytössä myös luottamuksellinen puhelin- ja
verkkopalvelu Fazer Way Helpline. Palvelu on käytössä kaikilla
Fazerin yhdeksällä kielellä ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Konsernin lakiasiainosasto ja sisäinen tarkastus
tutkivat kaikki raportoidut aiheet ja ryhtyvät tarvittaviin toimiin
asian korjaamiseksi. Vuoden 2015 aikana yhdeksän potentiaalista tapausta raportoitiin Fazer Way Helplinen kautta. Konsernin
compliance- ja turvallisuusfunktiot kirjattu ylös ja tutkivat kaikki
tapaukset. Raportoidut tapaukset liittyivät eturistiriitoihin,
epäkunnioittavaan käyttäytymiseen työpaikalla, varkauteen,
sisäisten sääntöjen noudattamiseen ja turvallisuusohjeistuksiin.
Yksi tapauksista on vielä selvityksen alla, muissa tapauksissa on
suoritettu sisäinen tutkinta ja tarvittavat toimenpiteet.
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Painopiste ihmisoikeuksissa
Fazer on tietoinen ihmisoikeuksiin liittyvistä riskeistä omassa
toiminnassaan ja hankintaketjussaan. Ihmisoikeudet olivat yksi
konsernin painopistealueista vuonna 2015. Joulukuussa 2015
Fazer hyväksyi ihmisoikeuspolitiikkansa, joka julkaistaan vuonna
2016. Politiikka kuvaa Fazerin sitoutumista ihmisoikeuksien kunnioittamiseen YK:n periaatteiden mukaisesti sekä siihen liittyvät
toimenpiteet. Fazer raportoi edistymisestään tällä saralla vuosittain. Raportti sisältää myös tietoa siitä, miten yhtiö on tarttunut
ihmisoikeusriskeihin. Politiikan lanseerausta seuraa vuonna 2016
politiikan vaikutusten arviointi, joka jatkuu myös tulevina vuosina.
Lahjonnan torjunta
Lokakuussa 2015 Fazer otti käyttöön uuden lahjonnantorjuntapolitiikan. Politiikka kieltää kaikkia Fazer-konsernin työntekijöitä tarjoamasta tai vastaanottamasta lahjuksia missään
muodossa. Politiikka asettaa yleiset säännöt lahjojen antamiselle ja vastaanottamiselle sekä edustustilaisuuksille ja määrittää arvoon perustuvat hyväksymisrajat.
Ennen politiikan käyttöönottoa suoritettiin riskienarviointi
liiketoimintayksiköissä johtoryhmätasolla. Samanaikaisesti
politiikan kanssa yhtiö otti intranetissään käyttöön rekisterin
lahjoille ja edustustilaisuuksille. Kohdennettuja sisäisiä tarkastuksia tullaan tekemään tarvittaessa.
Kaikkia työntekijöitä rohkaistaan raportoimaan epäilemänsä rikkomukset saatavilla olevien työkalujen ja kanavien kautta.
Valikoitujen työntekijäryhmien kanssa pidetään tarvittaessa
henkilökohtaisia koulutustilaisuuksia. Suunnitteilla on myös
verkko-oppimistyökalun käyttöönotto vuonna 2016.
Kilpailulainsäädännön noudattaminen
Fazer on laatinut kilpailuoikeusohjelman noudattaakseen
rehellistä ja avointa kilpailua. Ohjelma perustuu seuraaviin tekijöihin: henkilökohtaiset koulutustilaisuudet valikoitujen työntekijäryhmien kanssa, avainhenkilöille suunnattu verkkokurssi,
kilpailuoikeusopas ja dawn raid (yllätystarkastus) -ohjeistukset,
ohjeet siitä miten tulee toimia tavattaessa kilpailijoiden edustajia sekä compliance-lausunnot.

SIDOSRYHMÄNÄKÖKULMA:

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen
Käsityksemme mukaan Fazer-konserni pyrkii aidosti
linjaamaan hallintonsa, prosessinsa ja käytäntönsä
YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien
periaatteiden mukaiseksi.Vaikka näiden periaatteiden
täytäntöönpano vaatii resursseja ja vieraille vesille
lähtemistä, Fazer-konserni näyttää ymmärtävän, että
lisäämällä yrityksen kunnioitusta ihmisoikeuksia kohtaan
se mahdollistaa sosiaalisesti kestävän globalisaation,
kuten myös tasavertaisen globaalin pelikentän,
tehostetun riskienhallinnan ja ajan kuluessa myös
pienemmät toimintakulut.
Liike-elämän ja ihmisoikeuksien asiantuntijana
GLOBAL CSR on iloinen voidessaan avustaa Fazerkonsernia kehittämään toimintaedellytyksiään YK:n
perusperiaatteiden mukaisiksi ja tarjota Fazerille
käytännön työkaluja, joilla voidaan varmistaa
periaatteiden asianmukainen toteutus.
Sune Skadegaard Thorsen
Toimitusjohtaja, GLOBAL CSR
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ARVON LUOMINEN FAZERILLE JA SEN
SIDOSRYHMILLE
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Yritysvastuu osana liiketoimintaa
Yritysvastuu on olennainen osa Fazerin prosesseja ja
päivittäistä liiketoimintaa. Liiketoimintayksiköt ovat
määrittäneet keskeiset yritysvastuualueensa, jotka ovat
tärkeitä yksikön liiketoiminnan painopisteiden kannalta sekä
laatineet suunnitelmat tämän mukaisesti. Yhteiskunnalliset
asiat ja ympäristöasiat on yhdistetty konsernin riskienhallintaja issues management -prosesseihin.
Vuonna 2015 yritysvastuu otettiin osaksi Fazerin
brändistrategiaa. Fazerilla tiedetään, että kuluttajat haluavat
nauttia elämästä ja olla tyytyväisiä valintoihinsa. Tämän takia
Fazer on määrittänyt Fazer-brändille kolme pääteemaa, jotka
otetaan huomioon myös yhtiön yritysvastuutyössä: Aina
hieman parempi, Inspiroi nauttimaan ja Hyvä mieli valinnasta.
Fazer pyrkii jatkuvasti kehittämään yritysvastuuprosessejaan
ja vastuun toteuttamista. Se pyrkii tarjoamaan kuluttajille
tasapainoisen valikoiman tuotteita ja palveluita sekä
rakentamaan toimintansa kestävälle pohjalle. Tämä antaa
kuluttajille mahdollisuuden olla tyytyväisiä valintoihinsa.
Fazer näkee yritysvastuunsa toteuttamisella olevan suora
vaikutus yhtiön brändiarvoon ja liiketoiminnan kannattavuuteen.
Tästä syystä konserni mittaa onnistumista taloudellisilla
ja mainemittareilla sekä yhteiskunnallisten ja ympäristöön
perustuvilla mittareilla.

20

300

15
5,3

7,8

5,4

100
0

2011

2012

2013

10
3,5

4,9

2014

2015

Akateemisen tutkimuksen tukeminen

25

400

200

FAZER-KONSERNIN YRITYSVASTUUKATSAUS 2015

CASE:
30

474,1

Osana ympäristöä

5
0

Oma pääoma sisältäen vähemmistöosuuden, M€
Oman pääoman tuotto (ROE), %

TALOUDELLISEN ARVON JAKAUTUMINEN, M€

Henkilöstö 538,1
Yhteiskunta 42,0
Omistajat 31,6
Rahoittajat 2,2
Liiketoiminnan kehitys 27,1

Fazer tukee akateemista tutkimusta luodakseen
yhteistä arvoa, todentaakseen tuotteidensa vaikutuksia,
luodakseen innovaatioita ja ollakseen kiinnostava
työnantaja tulevaisuudessa. Fazer tekee yhteistyötä eri
yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Näihin kuuluvat
muun muassa Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto,
Uppsala SLU, Lund consortium ja Aalto-yliopisto.
Konserni on myös avustanut useita opiskelijoita
opinnäytetöissä tosielämän yritysesimerkkien pohjalta.
Vuonna 2015 Fazer teki lahjoituksen kahdelle
yliopistolle tukeakseen suomalaista akateemista
tutkimusta.Yhtiö lahjoitti 100 000 euroa sekä Helsingin
yliopiston Maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle
että Hanken Svenska Handelshögskolanille. Fazer
osallistui Hankenin varainkeräyshankkeeseen jo vuonna
2010, tuolloinkin 100 000 euron lahjoituksella. Fazer
ylläpitää kumppanuussuhteita edellä mainittuihin
ja muihin tutkimuslaitoksiin sekä terveysalan
ammattilaisiin tutkiakseen aihealueita, jotka liittyvät sen
tarjoomaan.
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Arvon luominen sidosryhmille
Fazerin liiketoiminta luo lisäarvoa sidosryhmille, henkilöstölle,
tavarantoimittajille ja alihankkijoille. Kannattavan liiketoiminnan
myötä yhtiö voi tarjota työtä ja tuloja sekä maksaa veroja
yhteiskunnalle. Vuonna 2015 Fazerilla oli lähes 15 000
työntekijää, ja se maksoi 42 miljoonaa euroa veroja. Yhtiö
hankki 888 miljoonalla eurolla tavaraa ja palveluja 9 314:ltä
eri toimittajalta. Elintarviketeollisuusyhtiönä Fazerilla on myös
tärkeä rooli paikallisen maanviljelyn tukijana.
Vuonna 2015 Fazer teki investointeja 60 milj. eurolla, ja se
on suunnitellut investoivansa Suomessa 100 miljoonaa euroa
tulevina vuosina. Esimerkkejä investoinneista ovat konsernin
rakenteilla oleva vierailukeskus ja kauramyllyn laajennus.

TUOTETTU TALOUDELLINEN ARVO:
Asiakkaat (liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot,
rahoitustuotot, käyttöomaisuuden myyntituotot)

2015

2014

1,589 1,658

Toimittajat
Suorat ostot
Epäsuorat ostot
Operatiiviset investoinnit
Tuotettu lisäarvo
JAETTU TALOUDELLINEN LISÄARVO
Henkilöstö (palkat ja muut henkilöstökulut)
Yhteiskunta (verot ja lahjoitukset)
Omistajat (osingot)
Rahoittajat (korko- ja muut rahoituskulut)
Liiketoiminnan kehittämiseen jäävä taloudellinen arvo

-553 -571
-334 -355
-60 -51
641 680
-538 -560
-42 -44
-32 -21
-2
-2
27
54
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TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT, M€

Palkkaverot 102,1
Ar vonlisäverot, netto 57,2
Muut verot 6,7

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VEROT JA
TYÖNANTAJAMAKSUT, M€ *)

Tuloverot 15,5
Kiinteistöverot 1,3
Makeisvero 24,4
Työnantajamaksut 112,9
Muut verot 0,5

*)

TUOTETTU JA JAETTU TALOUDELLINEN ARVO, M€

Päivittäinen liiketoiminta

TULEVAISUUDEN SUUNTA
• Lisätään läpinäkyvyyttä Fazerin arvoketjusta,
yritysvastuutoiminnasta, haasteista ja tulevaisuuden
suunnitelmista
• Tavoitellaan resurssitehokkuutta, kustannussäästöjä
ja etsitään uusia liiketoimintamahdollisuuksia
kiertotalousajattelun kautta
• Jatketaan nykyistä issues management- ja
riskienhallintaprosessia, varmistetaan brändin
arvo, integroidaan yritysvastuu päivittäiseen
liiketoimintaan ja kartoitetaan uusia
liiketoimintamahdollisuuksia
• Aloitetaan ihmisoikeusvaikutusten arviointi
vuonna 2016 kielteisten ihmisoikeusvaikutusten
tunnistamiseksi ja korjaavien toimenpiteiden
määrittelemiseksi

Luvut eivät sisällä vakuutusmaksu- ja energiaveroja.

CASE:

Pakolaiskriisi
Fazerin vastuu ulottuu myös ympäröivään yhteiskuntaan.Yhtiö jakaa huolen tämänhetkisestä pakolaiskriisistä ja on
ryhtynyt toimenpiteisiin tukeakseen niitä yhteisöjä, joissa sillä on toimintaa.Yhtiö on laatinut suunnitelman pitkäaikaista
tukemista varten.
Fazer tekee yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa paikallisissa yhteisöissä ja
tarjoaa tukea, joka sopii parhaiten kuhunkin tilanteeseen ja jota eniten tarvitaan. Suomessa Fazer on lahjoittanut ruokaa
paikallisille tukijärjestöille, kerännyt vaatteita ja tarpeellisia tavaroita pakolaiskeskuksille sekä tukenut pitkäaikaisia
kumppaneitaan, jotka työskentelevät pakolaisten parissa, kuten SOS-Lapsikylää.
Vuonna 2016 Fazer järjestää ruokailua suomalaisissa pakolaiskeskuksissa järjestettävissä tilaisuuksissa.Tällöin yhtiö voi
jakaa tietoa suomalaisesta ruokaperinteestä ja sen työntekijät voivat osallistua vapaaehtoistyöhön. Fazer selvittää myös
pakolaisten työllistämiseen liittyviä mahdollisuuksia.
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Terveyttä ja hyvinvointia
Tietoon ja henkilökohtaisiin mieltymyksiin
perustuvat valinnat luovat tasapainoa ja
hyvinvointia. Nauti Fazerista omalla tavallasi.
Tavoitteet:

• Kehitetään vastuullista tarjoomaa
• Viestitään läpinäkyvästi terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvistä aiheista
• Osallistutaan ruokaa, terveyttä ja vastuullisuutta
koskeviin tutkimuksiin
Tasapaino luo hyvinvointia
Ihmisten kiinnostus terveitä ja tasapainoisia elämäntapoja
kohtaan kasvaa jatkuvasti. Terveyttä ja hyvinvointia pidetään
elintarviketeollisuudelle tärkeänä megatrendinä, joka vaikuttaa
merkittävästi ihmisten kulutustottumuksiin. Koska Fazer tuottaa laajasti erilaisia elintarvikkeita kaikkiin kulutustilanteisiin,
sillä on mahdollisuus edistää tasapainoiseen ruokavalioon soveltuvia valintoja. Yksi Fazerin brändistrategian avainteemoista
on tukea ihmisiä henkilökohtaisen tasapainon löytämisessä ja
tekemään hyvän mielen valintoja.
Lihavuus ja liiallinen sokerinkulutus ovat ihmisiä yleisesti
koskeva terveysriski, ja näin ollen niistä on tullut koko elintarviketeollisuutta koskeva ajankohtainen puheenaihe. Lihavuus on yli
kaksinkertaistunut maailmassa 1980–luvulta lähtien, ja Maailman
terveysjärjestön vuonna 2015 julkaiseman eurooppalaisten terveyttä koskevan raportin mukaan 59 prosenttia eurooppalaisista
on ylipainoisia tai lihavia. Fazer on tietoinen tästä haasteesta.
Siksi se pyrkii tukemaan kuluttajia tasapainoisen ruokavalion

SAAVUTUKSET 2015
• Kasvatettiin kasvisten osuutta 39 prosenttiin Fazer Food
Servicesin tarjoomassa
• Lanseerattiin useita terveystrendien mukaisia tuotteita, kuten
Health Energy -leipä
• Hyväksyttiin uusi markkinointipolitiikka, jossa painopiste erityisesti lapsiin kohdistuvan markkinoinnin vastuullisuudessa
• Toteutettiin "nudging"-pilottiprojektit, joilla halutaan rohkaista
ravintola-asiakkaita tekemään terveellisiä ja ympäristön huomioivia valintoja
• Liityttiin EAT-aloitteeseen, jonka kautta edistetään ruuan,
terveyden ja vastuullisuuden ottamista yhä paremmin osaksi
Fazerin liiketoimintaa hyödyntäen tieteellistä tutkimusta ja
yhteistyötä sidosryhmien kanssa
• Julkaistiin suklaatutkimus, jonka mukaan suklaa voi olla osana
tasapainoista elämäntapaa
• Aloitettiin yhteistyössä Valon kanssa koululaisten iltapäivätoimintaprojekti

ja terveiden elintapojen löytämisessä. Näistä koostuvat hyvän
elämän perusainekset. Fazerille tasapaino on avain hyvinvointiin,
oli yhtiö sitten tarjoamassa aterioita tai herkkuja erityisiin hetkiin.
Terveellisessä ruokavaliossa on tilaa satunnaiselle herkuttelulle, ja
Fazer on ylpeä kyvystään tarjota nautintoja kaikenlaisiin makuihin. Fazerin luomat makuelämykset ovat kuitenkin tarkoitettu
kohtuudella nautittaviksi. Elämän nautintojen tasapainottaminen
on tärkeää yhteisen tavoitteen eli hyvinvoinnin saavuttamiseksi.
Fazer haluaa tehdä terveellisistä ja vastuullisista valinnoista
helpompia ja on sitoutunut tarjoamaan tasapainoisen valikoiman tuotteita. Yhtiö haluaa kiinnittää huomiota annoskokoihin, antaa kuluttajille ja muille sidosryhmille riittävästi
tietoa, osallistua terveyttä koskeviin tutkimuksiin sekä toimia
yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa.
Terveyttä ja hyvinvointia 16

Konsernijohtajan katsaus Tietoa Fazerista Fazerin lähestymistapa

VASTUULLINEN TARJOOMA
Enemmän kasviksia jokaiselle lautaselle
Pohjoismaisten ravitsemussuositusten mukaan hedelmien
ja kasvisten kulutusta tulisi lisätä, sillä ne sisältävät runsaasti
tärkeitä ravintoaineita, mutta vain vähän energiaa. Fazer
Food Services tekee jatkuvasti työtä kasvisten osuuden
lisäämiseksi tarjoomassaan. Terveydelle suotuisten vaikutusten
lisäksi kasvispohjaisen ruuan ympäristövaikutukset ovat
keskimääräisesti pienemmät kuin lihatuotteiden. Vuonna
2015 kasvisten osuus Fazer Food Servicesin tarjonnasta oli 39
prosenttia.
Vuonna 2014 esiteltiin Green Buffet -projekti, jonka
tarkoituksena on auttaa Fazerin keittiömestareita
keskittymään enemmän kasviksiin ja vihanneksiin, tekemään
niistä houkuttelevampia ravintola-asiakkaille ja kehittämään
yhtiön ravintoloiden kasvistarjontaa. Ensimmäistä kertaa
Fazer Food Servicesin historiassa keittiömestarit yhtiön
kaikilta markkina-alueilta kokoontuivat luomaan innovatiivisia
ratkaisuja, joilla vastata asiakkaiden kasvaneeseen kysyntään.
Vuonna 2015 projektiin osallistuneet Fazerin keittiömestarit
kokosivat kasviskeittokirjan ja jatkoivat rakentavaa keskustelua
aiheesta. Tähtäimessä on luoda joukko kasvisruuan lähettiläitä,
jotka kouluttavat Fazer Food Servicesin ravintolahenkilöstöä
kaikilla yhtiön markkina-alueilla.
Kasvisvaihtoehtoihin kannustavat
”nudging”-pilottiprojektit
Fazer Food Servicesin ”nudging”-pilottiprojekteilla ohjataan
ravintola-asiakkaita valitsemaan terveellisiä ja kestäviä
vaihtoehtoja. ”Nudging” perustuu oletukseen, jonka mukaan
ravintolat voivat vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen ruuan
esillepanolla. Projekteja voidaan kuvata järjestelmälliseksi
ja ystävälliseksi tavaksi kannustaa ravintola-asiakkaita
"oikeaan suuntaan" ja antaa yhä useammalle mahdollisuus
tehdä parempia valintoja. ”Nudging” siirtää huomion
ruuan esillepanoon. Ravintola-asiakkaat eivät välttämättä
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huomaa eroa ravintoloiden linjastoilla tai ruokalistoissa, vaan
muutokset liittyvät enemmänkin kunkin ruokalajin kuvauksen
ja esittelyn tai niiden järjestyksen uudistamiseen.
Pilottiprojekti käynnistyi loppukeväällä 2015. Kesän aikana
toteutettiin kolme pilottia Fazer Food Servicesin ravintoloissa
Ruotsissa. Syksyllä pilotteja toteutettiin kahdessa Fazerin
ravintolassa Suomessa. Nämä pilottiprojektit osoittivat,
että kasvisten osuutta ravintola-asiakkaiden lautasilla on
mahdollista kasvattaa ”nudging”-menetelmillä.

Siirtyminen jodioituun suolaan
Tutkimukset ovat osoittaneet, että suomalaiset eivät saa
ruuasta riittävästi jodia. Tilannetta parantaakseen Valtion
ravitsemusneuvottelukunta on suositellut käyttämään
jodioitua suolaa, jonka jodipitoisuus on 25 mikrogrammaa
(µg/g). Vuonna 2014 neuvottelukunta suositteli jodioidun
suolan käyttöä kotitalouksissa ja teollisuusruokailussa. Tätä
suositusta laajennettiin vuonna 2015 koskemaan koko
elintarviketeollisuutta. Fazer on ryhtynyt vuoden 2016 alussa
suosituksen mukaisesti käyttämään jodioitua suolaa kaikissa
Suomessa valmistettavissa leipätuotteissaan. Fazer Food
Services käyttää jo jodioitua suolaa, ja noin 85 prosenttia
kaikesta sen ravintoloissa käytettävästä suolasta on jodioitua.
Suolan käyttö ylipäätään on kuitenkin edelleen haasteena,
ja sen kulutusta pitäisi vähentää terveydelle haitallisten
vaikutusten vuoksi. Nykysuositus suolan kulutukselle on vain
viisi grammaa päivässä. Tämä huomioidaan kaikissa Fazerin
ravintola-annoksissa ja leipomotuotteiden tuotekehityksessä.
Fazer suunnittelee jatkossa myös tarjoavansa tuotteita eri
suolapitoisuuksilla, jotta kuluttajille olisi enemmän vaihtoehtoja
tarjolla.
Suolan vähennystalkoot Norjassa
Norjassa on meneillään suolan käytön vähentämiseen tähtäävä
hanke, jossa elintarviketeollisuuden eri osapuolet tekevät
yhteistyötä. Fazer on mukana työryhmässä, jonka tehtävä on
löytää uusia tapoja vähentää ruuassa olevan suolan määrää.
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Koska Norjan terveysministeriö on Fazer Food Services
Norjan asiakas, yksi hankkeen tuloksista on suolan
vähentämiseen keskittyvien toimenpiteiden sarja ministeriön
ravintolassa. Toimenpiteisiin lukeutuvat esimerkiksi:
• Ruokalista, jonka annoksista on vähennetty suolaa
• "Suolakoulu"-ohjelma, joka pyrkii lisäämään tietoisuutta
ravintolan henkilöstön keskuudessa
• Suolan vähentämisestä kertovat esitteet pöydillä ja suolan
vähentäminen ravintolassa tehdyissä mausteseoksissa
• Miniyrttitarha, josta ravintola-asiakkaat voivat lisätä makua
yrteillä suolan sijaan
Toimenpiteet toimivat esimerkkinä Fazerin muille ravintoloille
ja niitä lähdetään toteuttamaan laajemmin kuluvan vuoden
aikana. Fazer on aloittanut suolan vähentämistä koskevat
keskustelut myös tavarantoimittajiensa kanssa ja on pyytänyt
tietoa suolapitoisuuksista sekä vaatinut vähemmän suolaa
sisältäviä tuotteita.

Fazer tarjoaa Suomessa 900 miljoonaa annosta
ruisleipää ja 2,7 miljoonaa kiloa ravintokuitua
vuosittain.

Vuonna 2015 kasvisten
osuus Fazer Food Servicesin
tarjoomasta oli

39 %
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UUDET TERVEELLISEMMÄT TUOTTEET

Juuresleipä

Health Energy -tuoteperhe
Vuonna 2015 Fazer Leipomot lanseerasi
Venäjällä uuden tuoteperheen vastatakseen
kuluttajien terveellisten ja ravinteikkaiden
vaihtoehtojen toiveisiin. Tämä erilaisia leipiä
sisältävä tuoteperhe – venäläiseltä nimeltään
Energiya zdorov’ya – koostuu viidestä eri leivästä, joista kukin korostaa tiettyä terveyteen
liittyvää ominaisuutta ja raaka-ainetta. Suotuisat vaikutukset vaihtelevat vähärasvaisista ja
painonhallintaa tukevista resepteistä sydämen
hyvinvointiin ja parempaan ruuansulatukseen.
Tuoteperhe onnistuikin herättämään ihmisten
huomion ja ylittämään myyntitavoitteensa.

Terveyden ja hyvinvoinnin megatrendit ovat
innostaneet Fazeria kehittämään tarjontaansa
trendien mukaisesti. Hyvä esimerkki tästä ovat
Ruotsissa vuonna 2015 lanseeratut Fazerin
juuresleivät (Rotfruktsbröd). Fazerin näkökulmasta
terveyskeskustelu on paljon muutakin kuin täysjyvän
tai kuidun määrät tuotteissa. Se pitää sisällään
myös luonnostaan ravinteikkaiden raaka-aineiden
käytön - kuten siemenet, pähkinät, marjat, kasvikset
ja juurekset. Juuresleipä tuo juurekset leipähyllyille
seuraten sekä kulinaarisia että hyvinvointiin liittyviä
trendejä. Juuresleipä on vuoden 2016 alussa
lanseerattu myös Suomessa.

Fazer Alku Sadonkorjuupuuro
Fazer Alku Sadonkorjuupuuro oli yleisön valinta
Vuoden Suomalaiseksi Elintarvikkeeksi vuonna
2015. Kilpailun järjestää Elintarviketeollisuusliitto, ja
voittaja julkistettiin Messukeskuksessa pidettyjen
Elintarvikepäivien yhteydessä 5.5.2015. Voittaja
valittiin yleisöäänestyksen perusteella, joten tulos
osoitti vahvasti sen, että Fazer Alku-puurot ovat
onnistuneet valloittamaan suomalaisten sydämet.
Fazer Alku Sadonkorjuupuuro on osa laajempaa
Fazer Alku-puurojen tuoteperhettä. Puurot
tulevat Fazerin omasta myllystä ja ne valmistetaan
suomalaisesta kaurasta.

Xylimax
Fazerilla on laaja valikoima ksylitolia
sisältäviä tuotteita. Ksylitoli on luonnollinen
makeutusaine, joka suojaa hampaita
kariekselta. Vuonna 2015 Fazer Makeiset
lanseerasi uusia makuja ksylitolipohjaisessa
Xylimax-purukumiperheessään. Fazer toi
markkinoille myös uuden lapsille suunnatun,
Muumi-tarinoista tutun Pikku Myyn
mukaan nimetyn, ksylitolipastillin. Fazerin
ksylitolipurukumeja ja -pastilleja suositellaan
laajasti ja niitä käytetään muun muassa
päiväkodeissa ja kouluissa ruokailun jälkeen
ehkäisemään kariesta.
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Vastuullinen markkinointi
Fazer suhtautuu markkinointiin vastuullisesti ja erityisesti silloin, kun se liittyy lapsiin. Yhtiö laati vuonna 2015 markkinointipolitiikan, joka ohjaa yhtiön markkinointiviestintää esimerkiksi mahdollisten terveysväittämien todenmukaisuuden ja
mainoksien sisältämien viestien osalta.
Politiikkaa sovelletaan kaikkiin markkinointitoimenpiteisiin
ja -viestintään, kuten televisio-, radio-, verkko- ja suoramarkkinointiin, shopper-markkinointiin, pakkauksiin, tapahtumiin,
messu-, myynti- sekä muihin promootioihin ja viestintään.
Politiikka noudattaa kansainvälisen kauppakamarin (ICC) elintarvikkeiden ja juomien markkinointiviestintää koskevaa puiteohjeistusta ja paikallisten itsesääntelyelinten kuten Elintarviketeollisuusliiton ja kansallisten mainostajien liittojen julkaisemia
markkinointiviestinnän periaatteita. Varmistaakseen politiikan
täytäntöönpanon Fazer järjestää sisäisiä koulutuksia ja edellyttää viestintäkumppaniensa noudattavan samoja sääntöjä.
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TERVEYTEEN LIITTYVÄ TUTKIMUS JA YHTEISTYÖ

Consumer lifemap -tutkimus

Yhteistyötä EAT-aloitteella
Vuonna 2015 Fazer laati Consumer
lifemap -kartan, johon se pyrki kokoamaan
kuluttajakäyttäytymisen ja -tarpeiden
yleiskuvaa yksittäisiä tutkimuksia laajaalaisemmin. Kartta on tuottanut terveyteen
liittyviä oivalluksia Fazerille merkityksellisissä
kategorioissa ja se auttaa ohjaamaan
tuotekehitystä ja muita konsernin sisäisiä
terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä hankkeita.

Suklaatutkimus
Vuonna 2015 saatiin päätökseen ja julkaistiin Fazerin tukema ja
Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ravitsemustieteen laitoksen
suorittama tutkimus, joka osoitti, että kuluttajat voivat
nauttia päivittäin kohtuullisen määrän tummaa suklaata osana
tasapainoista ruokavaliota. Tutkimukseen osallistui 22 lievästä
kohonneesta verenpaineesta kärsivää koehenkilöä 10 viikon
ajan. Koehenkilöt korvasivat päivittäisen välipalansa vastaavalla
määrällä (250 kcal) tummaa suklaata (49 g eli seitsemän
Fazerin konvehtia, joiden kaakaopitoisuus on 70 prosenttia).
Tutkimustulosten mukaan tumman suklaan kohtuullinen
nauttiminen päivittäin ei nostanut painoa tai haitannut
muutenkaan koehenkilöiden terveyttä.

Keväällä 2015 Fazer liittyi EAT-aloitteeseen. EAT on
voittoa tavoittelematon pitkän aikavälin aloite, joka
yhdistää ruuan, terveyden ja vastuullisuuden toisiinsa
yli tieteen, politiikan ja liiketoiminnan rajojen. EATaloitteen avulla Fazer haluaa kasvattaa tietouttaan
ja käydä keskustelua sidosryhmien kanssa näistä
tärkeistä aihealueista. Yrityksenä se haluaa myös
hyödyntää yhteistyöstä saatuja tietoja toiminnan ja
tarjooman kehittämiseen.

Yhteistyö Valon kanssa
Vuonna 2015 Fazer aloitti pilottiprojektin
yhteistyössä Valtakunnallisen liikunta- ja
urheiluorganisaatio ry:n eli Valon kanssa
Lasten Liike -nimisellä konseptilla.
Projektin tavoitteena on tuottaa hauskaa
ja aktiivista iltapäivätoimintaa kouluikäisille
lapsille. Toimintaa järjestävät yhteistyössä
peruskoulut ja urheilujärjestöt.
Liikunta pyritään sitomaan osaksi tavallista
koulupäivää ja samalla halutaan tukea eri
sidosryhmien välistä yhteistyötä. Olemalla
aktiivinen tällaisissa hankkeissa Fazer pyrkii
edistämään terveyttä, yhteisöllisyyttä ja
elämästä nauttimista joka päivä.
Terveyttä ja hyvinvointia 20
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Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa
Vuonna 2015 Fazer jatkoi vuoropuhelua terveydenhuollon
ammattilaisten kanssa tilaisuuksissa, joita olivat muun muassa
helmikuussa pidetyt kaksipäiväiset Terveydenhoitajapäivät ja
lokakuussa pidetyt Valtakunnalliset ravitsemuspäivät.
Fazer osallistuu EAT-aloitteeseen, koska se haluaa tehdä
yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja pyrkii saamaan arvokasta
tietoa siitä, miten se voi tehdä tarjonnastaan terveellisempää
ja kestävämpää. Konserni osallistuu myös Healthgrain
Forumiin, Prolamin-työryhmään ja Lundin yliopiston
Antidiabetic Food Centren toimintaan.
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SIDOSRYHMÄNÄKÖKULMA:

Fazerin
osallistuminen
tutkimus- ja
kehitystyöhön
Yliopiston professorina arvostan Fazeria
opiskelijoitamme ja
jatko-opiskelijoitamme
palkkaavana työnantajana
ja yhtiönä, joka järjestää
tutustumistilaisuuksia,
jotka innostavat opiskelijoita ja auttavat opettajia
siirtämään teoriaa käytäntöön. Arvostan Fazeria myös,
koska se osallistuu aktiivisesti useisiin tutkimusprojekteihin, kuten härkäpapuprojektiin, jolla halutaan parantaa
kotimaisten kasviperäisten proteiinien tasapainoa. Fazer
tarjoaa myös aiheita opinnäytetöissä tutkittavaksi ja
tukee niiden ohjausta.
2015 oli meille erityinen vuosi senkin takia, että Fazer teki merkittävän lahjoituksen Helsingin yliopistolle
ja tiedekunnallemme.
Arvostan sitä, että Fazer on panostanut kotimaisiin
viljoihin ja niihin liittyviin teknologioihin, erityisesti rukiiseen ja kauraan. Nämä viljat eivät ole ainoastaan keskeisen tärkeitä maatalouden ja ravitsemuksen kannalta
– ne edustavat myös ainutlaatuista teknistä osaamista
Suomessa. Fazer voisi kuitenkin kehittää enemmän
kaurapohjaisia tuotteita, myös leipomotuotteita, joihin
olisi mahdollista liittää beetaglukaania koskevia terveysväittämiä, ja jotka voivat näin ollen toimia tiennäyttäjinä
terveyttä edistävissä tuotteissa.
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CASE:

Kaurajohdannaiset
Vuonna 2015 Fazer hankki lisenssin VTT:n
Luonnonvarakeskuksen (Luken) kanssa kehittämään ja
patentoimaan keksintöön. Sen avulla voidaan erottaa
kaurasta terveelliset ja arvokkaat ainesosat, kuten
beetaglukaani, kauraproteiini ja kauraöljy.
Fazerin tavoite on vastata kasvavaan kauran
kysyntään näiden johdannaisten avulla. Uutta
ravinteikasta kauraa voidaan käyttää sydänystävällisissä
välipalapatukoissa, meijerituotteissa, leivissä ja
ravintolisissä.
Maailmanlaajuisesti kauran kulutus on ollut kasvussa
ja kauratuotteilla on kova kysyntä erityisesti kauran
todistettujen terveyttä edistävien vaikutusten vuoksi.
Kaura on vatsaystävällinen vilja, jossa on monipuolisesti
hyviä ravintoaineita. EU on hyväksynyt neljä kauraan
sovellettavaa terveysväittämää, jotka liittyvät sydämen
terveyteen, kolesterolin hallintaan, veren sokeriarvoihin
ja ruuansulatusjärjestelmän terveyteen.

TULEVAISUUDEN SUUNTA
• Lisätään terveellisten vaihtoehtojen valikoimaa
• Käydään ruokaan ja terveyteen liittyvää
sidosryhmädialogia aktiivisesti tavoitteena lieventää
sosiaalisia haasteita
• Julkaistaan ravitsemukseen liittyvä ohjeistus
• Keskitytään annoskokoihin ja viestimään jokaisen
annoksen energiapitoisuudet
• Jatketaan yhteistyötä tutkimusyhteisön ja
sidosryhmien kanssa terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvissä aihepiireissä

Hannu Salovaara

Viljateknologian emeritusprofessori, Helsingin yliopisto
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Ihmisten Fazer
Ihmiset tekevät Fazerin. Kohtelemme
reilusti kaikkia kanssamme toimivia.
Tavoitteet:

• Johdetaan ihmisiä hyvin: tavoitteena kyvykkäät,
motivoituneet ja terveet työntekijät
• Kunnioitetaan kaikkia työntekijöitä ja tarjotaan
kaikille tasavertainen työyhteisö mielekkään työn,
motivaation ja turvallisen työympäristön kautta
• Tehdään monimuotoisesta työyhteisöstä vahvuus
ja menestystekijä

Fazer nojaa ihmisiinsä
Fazer on suoritushakuinen yritys, jonka tavoitteena on olla
vastuullinen työnantaja ja tarjota ihmisille jatkuvasti töitä sekä
etenemismahdollisuuksia. Konsernin toiminta perustuu lähes
15 000 työntekijän työpanokseen. Fazerin työnantajakuva
ja menestys riippuvat motivoituneesta ja osaavasta
henkilöstöstä, jolla on selkeät vastuut ja tavoitteet, ja joita
kunnioitetaan ja kohdellaan tasavertaisesti.
Jotta työntekijät voivat olla motivoituneita ja sitoutuneita
nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, on erittäin
tärkeää, että he ymmärtävät konsernin strategian ja
oman roolinsa sen toteuttamisessa. Saavuttaakseen koko
potentiaalinsa yhtiönä, Fazerin on kyettävä parantamaan
työturvallisuutta ja ihmisten hyvinvointia.
Fazer-filosofia perustuu yhtiön arvoihin, eettisiin periaatteisiin, työyhteisöosaamiseen ja ohjeistuksiin. Nämä ohjaavat

Osana ympäristöä
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SAAVUTUKSET 2015
• Laadittiin Fazer-käyttäytymiset henkilöstön työpajojen
tulosten seurauksena
• Määriteltiin Fazer-filosofia, joka ohjaa työntekijöitä ja
esimiehiä kaikissa henkilöstöön liittyvissä asioissa
• Henkilöstötutkimuksen People Power -indeksiarvo oli 73,4
(2014: 71,7)
• Hyvinvointi-indeksin arvo oli 71,7 (2014: 69,4)
• Johtajuusindeksin arvo oli 73,3 (2014: 70,9)
• Sitoutuneisuusindeksin arvo oli 77,5 (2014: 75,5).
• Henkilöstötutkimuksen vastausprosentti oli poikkeuksellisen
korkea, 84,4 prosenttia
• Aloitettiin monimuotoisuussuunnitelmaan liittyvä työ
• Vähennettiin poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää
13,8 prosenttia edellisvuodesta
• Käytiin yli 15 100 työturvallisuuskeskustelua työntekijöiden
kanssa ja kasvatettiin turvallisuushavaintojen määrää 38,4
prosentilla vuodesta 2014
• Määriteltiin liiketoimintayksiköille
vähimmäishyvinvointitoimenpiteet, jotka sisällytettiin
paikallisiin toimintasuunnitelmiin

Fazerin johtoa ja työntekijöitä kaikissa ihmisiin liittyvissä asioissa,
ja niitä toteutetaan jokapäiväisen toiminnan ja käyttäytymisten kautta. YK:n Global Compact -aloitteen mukaisesti Fazer
kohtelee kaikkia työntekijöitään kansainvälisten ihmisoikeuksien
mukaan, kunnioittaa heidän henkilökohtaista arvoaan ja yksityisyyttään, ei hyväksy syrjintää, pelottelua eikä häirintää sekä
varmistaa, että kaikki työntekijät työskentelevät turvallisessa
ympäristössä. ”Ihmisten Fazer” on yksi Fazerin yritysvastuuohjelman viidestä strategisesta alueesta. Tämän alueen keskeisiä
teemoja ovat turvallisuus, tasa-arvo, työhyvinvointi, kehittyminen, johtaminen ja oikeudenmukaisuus.
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FAZERIN TYÖSKENTELYTAPA
Fazer-käyttäytymiset
Fazer-käyttäytymiset määrittelevät, mitä konserni
odottaa johtajilta, esimiehiltä ja työntekijöiltä kaikilla
tasoilla tavoitteellisen työskentelykulttuurin luomiseksi
ja ylläpitämiseksi. Tavoitteena on työpaikka, jossa
työntekijät ymmärtävät oman roolinsa konsernin
strategian toteuttamisessa, ottavat henkilökohtaisen
vastuun suorituksestaan ja edistävät siten liiketoimintaa.
Työntekijöiden tulisi käyttäytyä konsernin arvojen ja
periaatteiden mukaisesti, tukea kollegoitaan ja antaa sekä
vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Kunnioitamme toisiamme

Olemme aloitteellisia,
etsimme ratkaisuja ja
pidämme lupauksemme
Kannamme vastuumme

ME
OSALLISTUMME

Miehiä 42 %
Naisia 58 %
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FAZER-KÄYTTÄYTYMISET

Keskustelemme ja
kuuntelemme toisiamme

FAZER-KONSERNIN YRITYSVASTUUKATSAUS 2015

HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA

Tavoitteellinen työskentelykulttuuri
Fazerin tavoitteellista työskentelykulttuuria rakentavat osaavat
ja motivoituneet ihmiset, jotka ovat ylpeitä saavutuksistaan.
Konserni pyrkii siihen, että jokainen fazerilainen voi saavuttaa
parhaansa omassa työtehtävässään. Vahva johtajuus on myös
yksi korkean tavoitteellisuus- ja motivaatiotason sekä työntekijöiden sitoutumisen kulmakivistä.
Fazerin laatiman tavoitteellisen työskentelykulttuurin toimintasuunnitelman päämääriä ovat johtamiskulttuurin kehittäminen, molemminpuolisen luottamuksen edistäminen, henkilökohtaisen suorituksen kehittäminen, uusien työskentelytapojen
määritteleminen ja ulkoisten näkökulmien huomioonottaminen.

Suuntaamme eteenpäin
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ME
KEHITÄMME

FAZERIN
ARVOT

ME
TEEMME TULOSTA

Pyydämme,
vastaanotamme ja
annamme palautetta
Teemme yhteistyötä ja
jaamme tietämystämme
Kehitämme itseämme ja
työskentely tapojamme

FI

Alle 20 v
21–30 v

SE

RU

DK

31–40 v
41–50 v

LV

EE

NO

LT

Yht.

51–60 v
Yli 60

HENKILÖSTÖ MAITTAIN

Suomi
Ruotsi
Venäjä
Tanska
Latvia
Viro
Norja
Liettua

6 146
3 209
3 103
922
312
150
629
238

Toimimme tuloksellisesti
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Monimuotoisuuden ja osallistamisen tukeminen
Fazer on sitoutunut tukemaan monimuotoisuutta,
tasapuolista kohtelua sekä tasapuolisten mahdollisuuksien
tarjoamista kaikille. Konserni tiedostaa, että työntekijöiden
erilaisuus on myös menestystekijä sekä asiantuntijuuden,
uusien näkökulmien ja innovatiivisten ideoiden lähde niin
liiketoiminnalle kuin tuotteiden ja palvelujen kehittämisellekin.
Vuonna 2014 Fazer allekirjoitti Yritysvastuuverkoston eli
FIBSin monimuotoisuussitoumuksen ja aloitti vuonna 2015
monimuotoisuussuunnitelman laatimisen. Fazer jatkaa
paikallisten monimuotoisuussuunnitelmien toteutusta eri
toimintamaissaan vuonna 2016.
Henkilökohtaisen suorituksen johtaminen
Fazer pystyy edistämään tavoitteellista työskentelykulttuuria,
kun jokainen työntekijä tietää henkilökohtaiset tavoitteensa ja osaa sekä antaa että vastaanottaa palautetta. Fazerin
käyttöönottamassa henkilökohtaisen suorituksen johtamisprosessissa eli IPMP:ssä (Individual Performance Management
Process) asetetaan selkeitä tavoitteita, käydään läpi tuloksia
ja käyttäytymistä ja tehdään henkilökohtaisia kehityssuunnitelmia. Fazer-käyttäytymiset ovat osa IPMP:tä. Työntekijöillä
on säännöllisiä kehityskeskusteluja, joissa he arvioivat omaa
suoritustaan ja saavat palautetta esimiehiltään. Myös jokaisen
Fazerin tuotanto- ja ravintolatyöntekijän kanssa pidetään
säännöllisesti kehityskeskusteluja.
Kehityskeskustelujen lisäksi Fazerilla on käytössä myös muita menetelmiä työntekijöiden henkilökohtaisen ja ammatillisen
kehittymisen tukemiseksi. Ensisijainen vastuu omasta kehittymisestä, ammatillisesta kasvusta ja osaamisen jakamisesta on
työntekijällä itsellään. Esimiehet vastaavat siitä, että heidän
tiimeissään on asiaankuuluvaa ja liiketoiminnalle kriittisen tärkeää osaamista, ja että työntekijöille tarjotaan kehitysmahdollisuuksia. Työssä oppiminen on jatkuvan kehittymisen tärkein
tekijä. Muita mahdollisuuksia ovat muun muassa mentorointi,
valmentaminen, avoin palaute ja koulutukset.

Päivittäinen liiketoiminta
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SIDOSRYHMÄNÄKÖKULMA:

Taidot kehittyvät Fazer bakery schoolissa
Hain Fazer bakery schooliin, koska se oli jotain aivan
uutta. Koulutus vaikutti lupaavalta, koska se yhdistää
teorian käytäntöön. Halusin oppia lisää leipomisen
vaiheista ja tutustua innovaatioihin.
Koulutuksen taso luennoista opettajiin ja
tiimin jäsenistä matkoihin oli paljon korkeampi
kuin osasin etukäteen kuvitella. Se antoi minulle
yksityiskohtaisemman kuvan leipomisesta ja vahvisti
itseluottamusta. Pystyn ratkomaan tuotantoon liittyviä
ongelmia tehokkaammin ja osaan selittää tuotantolinjan
työntekijöille, mitä leivällemme tapahtuu ja mikä
vaikuttaa sen laatuun. Kehityin myös tiimin jäsenenä
ja tiiminvetäjänä, ja osaan nyt auttaa teknistä osastoa
oikeiden laitteiden ja koneiden valinnassa. Koulutus
on unelmapaikka niille, jotka haluavat tulla paremmiksi
leipureiksi, eikä se hyödytä vain työntekijää vaan
koko yhtiötä. Mitä enemmän tietoa asiantuntijoilla
on, sitä tehokkaampaa on tekemämme työ ja sitä
laadukkaampia ovat valmistamamme tuotteet.
Aloitin työni Kaunaksen leipomon
tuotantopäällikkönä 4.1.2016. Bakery schoolin
suorittamisella on ollut erittäin suuri vaikutus uraani.
Teen työtä tuotanto-osastolla ongelmia ratkaisten
ja pyrin kehittämään prosesseja ja kouluttamaan
tuotannossa työskenteleviä ihmisiä. Pääsen työssäni
soveltamaan koulutuksesta saamiani tietoja ja taitoja
joka päivä.
Tadas Aleknavicius
Tuotantoinsinööri
Fazer Leipomot Baltia
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TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuuspolitiikka ja johtamisjärjestelmä
Fazerin tavoitteena on ehkäistä työtapaturmia ja työperäisiä
sairauksia ja luoda turvallinen ja terveellinen työskentelyympäristö kaikille työntekijöilleen kaikissa toimipaikoissaan.
Fazer on laatinut työturvallisuuspolitiikan, joka määrittelee
yhtiön sitoutumisen työturvallisuuteen ja siihen liittyvät
toimenpiteet. Työturvallisuudessa Fazerilla on kuitenkin
parantamisen varaa. Tämän takia turvallisuus on valittu
yhdeksi tärkeimmistä kehitysalueista kaikissa konsernin
tuotantoyksiköissä.
Fazer on vienyt työturvallisuusasiat osaksi johtamisjärjestelmää ja määritellyt toimenpiteet ja vastuut useilla osa-alueilla.
Näitä ovat johtaminen ja vastuut, terveys- ja turvallisuusriskien hallinta, työntekijöitä koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset, kriisien ja hätätilanteiden hallinta, tapaturmien
raportointi ja tutkinta sekä johdon katsaukset ja raportointi.
Fazerin johto käy läpi ja arvioi terveys- ja turvallisuusjohtamisen tason ja toteuttaa työturvallisuustarkastuksia säännöllisesti. Kuukausittain laadittavat työturvallisuusraportit ovat
kaikkien työntekijöiden luettavissa. Työturvallisuus on myös
osa yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

TAPATURMATAAJUUS
Tapaturmien lukumäärä miljoonaa tehtyä työtuntia kohti

Tapaturmataajuus
Tapaturmien lukumäärä miljoonaa
tehtyä työtuntia kohti

2015

2014

Fazer Makeiset
Fazer Leipomot
Fazer Food Services
Yhteensä konsernissa

20,8
6,3
18,1
12,5

28,5
8,4
18,6
14,5

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

15,5

15,3

15,0
12,5

2012

2013

2014

2015

Turvallisuuskeskustelujen
määrä oli

15 111
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Työturvallisuuden ja osaamisen jatkuva
parantaminen
Tapaturmista johtuvien poissaolojen vähentäminen on ollut
Fazerilla keskeinen tavoite. Vuonna 2015 poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä laski 13,8 prosenttia vuodesta
2014.
Työturvallisuutta parannettiin vuonna 2015 useilla konkreettisilla toimenpiteillä. Fazer lisäsi turvallisuushavaintojen
ja turvallisuuskeskustelujen määrää keskittyen siten riskejä
vähentäviin korjaaviin toimenpiteisiin. Yhtiö vahvisti myös laatuun, ympäristöön sekä terveyteen ja turvallisuuteen (QEHS)
liittyvän työn tukea ja osaamista kaikkialla konsernissa. Tähän
liittyi myös QEHS-johtajan nimitys Fazer-konsernissa ja kahden työturvallisuuskoordinaattorin nimitys Fazer Leipomoiden
Ruotsin organisaatioon. Turvallisuuskeskustelut tulivat osaksi
kehityskeskusteluja ja niitä pidetään työntekijän palatessa
lomalta.
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CASE:

Työturvallisuusviikko Fazerin leipomoissa Suomessa
Vuonna 2015 Fazer järjesti työturvallisuusviikon kaikissa leipomoissaan Suomessa.Viikon tavoitteena oli kasvattaa
tietoisuutta turvallisuushavainnoista, muistuttaa työntekijöitä turvallisuussäännöistä ja -periaatteista ja suojavarusteiden
käytöstä sekä kehittää Fazerin työturvallisuuskulttuuria. Esimiehille ja turvallisuushenkilöstölle järjestettiin myös
työturvallisuuden peruskoulutusta.Työturvallisuusviikkoon osallistui 1 500 työntekijää. Fazer sai hyvää palautetta ja
200 ideaa turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi. Esimiehille toimitettiin tukiaineistoa, jonka avulla he saattoivat jatkaa
keskustelua ja toteuttaa uusia käytäntöjä.Turvallisuusviikko uusitaan syksyllä 2016, ja suunnitelmissa on tehdä siitä
vuotuinen tapahtuma.

Turvallisuuskoulutus ja tietoisuuden lisääminen
Fazer pyrkii ehkäisemään tapaturmia varmistamalla, että
kaikki työntekijät on koulutettu työskentelemään turvallisesti.
Esimiesten ja turvallisuushenkilöstön turvallisuuskoulutukset
olivat painopistealueita vuonna 2015, ja turvallisuusasiat
muodostivat myös osan jokaisen uuden työntekijän
perehdytystä. Johdon katsauksissa keskusteltiin muun muassa
turva- ja suojavarusteista, paloturvallisuudesta, yhtiön yleisestä
turvallisuudesta, tuotantotavoitteista ja kokouskäytännöistä.
Vuonna 2015 Fazer paransi edelleen perehdytysprosessiaan ja
-materiaalejaan.
Vuoden aikana Fazer tuotti ja jakoi työturvallisuuteen
liittyvää viestintämateriaalia ja järjesti myös useita
turvallisuuskampanjoita työturvallisuuden edistämiseksi.
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TYÖHYVINVOINTI JA TYÖTYYTYVÄISYYS
Työhyvinvointi
Fazerin työhyvinvointistrategia tähtää konsernin kilpailukyvyn,
taloudellisen tuloksen ja maineen vahvistamiseen. Työhyvinvointia edistävät hyvin suunnitellut ja toteutetut toimenpiteet
johtavat parempaan tuottavuuteen. Hyvinvointikehys kattaa
seuraavat osa-alueet: johtajuus, työn sujuvuus, turvallisuus,
osaaminen, mielekkyys, terveys, kumppanuus ja työyhteisöosaaminen sekä työn elinkaaren hallinta. Strategia asettaa
selkeät vastuut niin työntekijöille, esimiehille kuin ylimmälle
johdolle.
Fazer määritteli myös kaikille liiketoimintayksiköille vähimmäistoimenpiteet työhyvinvointistrategian toteuttamiseksi.
Nämä toimenpiteet sisällytettiin yksiköiden paikallisiin toimintasuunnitelmiin joulukuussa 2015.
Henkilöstökysely
Fazer toteuttaa säännöllisesti People Power -henkilöstökyselyn kartoittaakseen työntekijöiden sitoutuneisuutta ja
näkemyksiä organisaation eri osa-alueista. Henkilöstökysely
on yksi tärkeimmistä työkaluista yhtiön toiminnan ja kulttuurin kehittämisessä. Kyselyyn vastaamalla työntekijät saavat
mahdollisuuden vaikuttaa sekä yhtiön sisäiseen yhteistyöhön
että omaan työhönsä. Mitta-asteikko kulkee nollasta sataan
ja arvioinnin tulokset huonosta (C) erinomaiseen (AAA).
Kysely mittaa työntekijöiden näkemyksiä sitoutuneisuudesta,
johtajuudesta ja tavoitteellisuuskulttuurista. Esimiehet käyvät
tulokset läpi tiimiensä kanssa ja laativat kehityssuunnitelmat,
joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.
Vuoden 2014 tulosten perusteella yhtiö kiinnitti vuonna
2015 erityistä huomiota esimerkiksi esimiestyöhön sekä
uusien työntekijöiden palaute- ja perehdytysohjelmiin. Hyvän
työn palkitseminen ja kannustus kollegoiden työn arvostamiseen auttoivat myös kehittämään motivaatiota. Kyselyn tulokset paranivat vuonna 2015 nousten 73,4 pisteeseen (2014:
71,1). Vastausprosentti oli ennätyksellisen korkea 84,4.

Päivittäinen liiketoiminta

Terveyttä ja hyvinvointia Ihmisten Fazer Oikeudenmukainen arvoketju

Fazerin työntekijöiden kokonaistyytyväisyyttä ja sitoutuneisuuden tasoa mittaava People Power -indeksi parantui
lähes kaikilla yhtiön liiketoiminta-alueilla. Sitoutuneisuus oli
selvästi korkeammalla tasolla kuin aikaisemmissa kyselyissä.
Työmotivaatiota mittaavien kysymysten vastauksista saatiin
myös korkeat pisteet lukuun ottamatta stressitasoa, joka on
eurooppalaisten organisaatioiden keskitasoa korkeampi.
Myös johtamiseen liittyvissä asioissa oli havaittavissa selkeää parannusta kaikilla Fazerin liiketoiminta-alueilla. Johtamisindeksissä Fazer ylitti eurooppalaisen vertailuluvun. Esimiestyö Fazerilla on yleisestikin ottaen erittäin hyvällä tasolla ja
parantunut selvästi edellisestä kyselystä. Tavoitteellisuuteen
ja suoritukseen liittyvissä asioissa Fazerin myönteinen trendi
jatkui, ja indeksi parantui kaikilla liiketoiminta-alueilla. Myös
Fazerin toimintakulttuuri on parantunut, vaikka byrokratian
määrä on vastausten mukaan edelleen korkea.
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TULEVAISUUDEN SUUNTA
• Jatketaan tavoitteellisen työkulttuurin rakentamista:
positiivisuus, yhteistyö, henkilökohtainen
vastuunotto, palautteen antaminen ja
vastaanottaminen, keskinäinen luottamus
• Omaksutaan Fazer-käyttäytymiset päivittäisessä
työssä
• Jatketaan työtä tapaturmattomuuden
saavuttamiseksi
• Päivitetään hyvinvointistrategia
• Tarkennetaan sairauslomiin liittyvä KPI-tavoite
vuotta 2016 varten
• Keskitytään henkilöstökyselyssä esiin tuotuihin
kehitysalueisiin
• Kehitetään työskentelytapoja julkaisemalla
joustavaa työtä koskevat ohjeet ja ottamalla
käyttöön uusia yhteistyövälineitä

CASE:

Työn elinkaariohjelma
Yksi esimerkki Fazerin hyvinvointia edistävistä
toimenpiteistä on uusi työn elinkaariohjelma,
joka laadittiin Suomessa vuonna 2015. Fazerilla
ymmärretään, että erilaiset olosuhteet vaativat erilaisia
ratkaisuja. Uusi työntekijä voi esimerkiksi tarvita
enemmän tukea, tai työntekijä, jolla on pieniä lapsia,
enemmän joustavuutta. Myös eläkeikää lähestyvillä
työntekijöillä voi olla erityisiä tarpeita.Tämän
vuoksi Fazer on yhdistänyt useita HR-toimenpiteitä
työn elinkaariohjelmaan, joka ottaa huomioon
työntekijän tilanteen. Ohjelmassa määritellään Fazerin
lähestymistapa rekrytointiin, perehdyttämiseen,
ammatilliseen kehittymiseen, palkitsemiseen ja etuihin,
työn, perheen ja vapaa-ajan tasapainoon, osa-aikaisiin
työmahdollisuuksiin sekä ikäohjelmaan ja eläkkeisiin.
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Oikeudenmukainen arvoketju
Fazer toimii vastuullisesti ja luo kestäviä
liiketoimintamahdollisuuksia koko
arvoketjussa.
Tavoitteet:

• Parannetaan jatkuvasti vastuullisuuden tasoa ja
vahvistetaan yhteistyötä arvoketjussa
• Parannetaan jäljitettävyyttä arvoketjussa ja
varmistetaan elintarviketurvallisuus ja laatu
• Kontrolloidaan ja hallitaan raaka-aineisiin liittyviä
vastuullisuusriskejä: asetetaan raaka-ainekategorioille
tavoitteet, huolehditaan seurannasta ja tehdään
korjaavia toimenpiteitä

SAAVUTUKSET 2015
• Nostettiin vastuullisen kaakaon osuus 72 prosenttiin
• Ostettiin ensimmäiset kaakaoraaka-aine-erät Fairtrade
Cocoa Programmen kautta
• Käytettiin 100 prosenttia segregoitua RSPO-sertifioitua
palmuöljyä keksituotteissa
• Nostettiin MSC-sertifioidun kalan osuus Ruotsissa
67 prosenttiin ja WWF:n kalaoppaan vihreän kalan osuus
Suomessa 63 prosenttiin
• Leivottiin 100 prosenttia Suomessa leivotusta ruisleivästä
kotimaisesta rukiista
• Saavutettiin seuraavat kotimaisuusasteet raaka-aineissa
Fazerin ravintoloissa: 64 prosenttia Suomessa, 59
prosenttia Tanskassa ja 43 prosenttia Ruotsissa
• Lisättiin yritysvastuunäkökohdat tuotteen elinkaaren
hallintatyökaluun
• Sedex-auditoitiin Fazer Makeisten tuotantoyksiköt
(eetiinen auditointi)
• 16 Fazerin tuotantolaitoksista oli FSSC 22000 -sertifioituja

Fazerin vastuu ulottuu yli omien toimintojen
Fazerin vastuu ei rajoitu sen omiin toimipaikkoihin. Konsernin
tavoite on varmistaa, että sen käyttämät raaka-aineet ovat
alkuperästään riippumatta turvallisia ja vastuullisesti hankittuja.
Negatiiviset vaikutukset ovat usein suurempia arvoketjussa
kuin Fazerin omissa toiminnoissa. Fazer on tietoinen raakaaineisiin liittyvistä ympäristö- ja ihmisoikeusriskeistä. Se pyrkii
määrittämään toimintatapoja, joiden avulla se voi minimoida
negatiiviset vaikutukset ja luoda uusia, positiivisia vaikutuksia
silloin, kun se on mahdollista. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös
raaka-aineiden saatavuuteen ja laatuun, ja tämä voi myös lisätä
liiketoiminnan monimutkaisuutta tulevaisuudessa.

Elintarviketurvallisuus ja laatu ovat keskeisiä asioita Fazerin
hankintaketjussa. Fazer-konserni on sitoutunut tarjoamaan
kuluttajille kestäviä tuotteita ja palveluja, joihin he voivat
luottaa.
Vuonna 2015 Fazer keskittyi arvoketjuunsa kokonaisuutena.
Konserni pyrki lisäämään hankinnan vastuullisuutta keskeisissä
raaka-aineissa, kuten kaakaossa, palmuöljyssä, kalassa ja
viljassa. Samanaikaisesti se arvioi raaka-aineiden alkuperää.
Fazerilla on prosessit asioiden käsittelemiseksi sekä suorien
toimittajien kanssa että pidemmällä arvoketjussa olevien
toimijoiden ja toimittajien kanssa.
Oikeudenmukainen arvoketju 28
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TOIMITTAJILLE ASETETUT VAATIMUKSET,
SEURANTA JA YHTEISTYÖ
Fazer-konserni on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja
edellyttää toimittajiensa noudattavan samoja periaatteita.
Konsernin toimittajilla ja kumppaneilla on merkittävä rooli Fazerin yritysvastuuohjelman eteenpäin viemisessä. Fazer valitsee
toimittajansa huolellisesti, arvio niitä konsernin sosiaaliseen
vastuuseen ja ympäristöön liittyviä kriteerejä sisältäviä toimittajavaatimuksia vasten ja kehittää prosessejaan jatkuvasti.
Fazerin eettiset periaatteet ja toimittajavaatimukset
on sisällytetty puitesopimuksiin vuodesta 2008 alkaen.
Varmistaakseen niiden toimeenpanon konserni on
laatinut prosessit toimittajia koskevalle riskiarvioinnille
ja compliance-tarkastuksille. Fazer arvioi kaikki suorat
ja pakkausmateriaalien toimittajat ennen uusien
yhteistyökumppanuuksien hyväksymistä.
Vastuullisuus on huomioitava jo toimittajia valittaessa, ja
tämän vuoksi vuotuisissa hankintakategoriasuunnitelmissa
käsitellään myös sosiaalisia ja ympäristönäkökohtia. Vuonna
2015 Fazer lisäsi yritysvastuunäkökohdat myös tuotteen
elinkaaren hallintatyökaluun.

VASTUULLINEN RAAKA-AINEIDEN HANKINTA
Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia elintarviketuotannon
vastuullisuudesta ja siitä, mistä raaka-aineet ovat peräisin.
Fazer tiedostaa ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien hankintaketjuille asettamat haasteet. Jäljitettävyys ja vastuullinen alkuperä ovat tärkeitä niin elintarviketurvallisuuden kuin Fazerin
hankintaketjun vastuullisuuden kannalta.
Fazer on jo vuosien ajan pyrkinyt kehittämään arvoketjunsa
läpinäkyvyyttä ja edistämään vastuullisuutta keskeisten
raaka-aineryhmien, kuten kaakaon, palmuöljyn, kalan ja viljan
hankinnassa.

CASE:

Kotimaisen rukiintuotannon tukeminen
Suomessa
Fazer on tehnyt Suomessa paljon työtä vahvana
kansallisen kulttuurin symbolina pidetyn kotimaisen
rukiin puolesta ja pystyy nyt lunastamaan antamansa
kuluttajalupauksen.Vuonna 2011 Fazer Leipomot, Fazer
Mylly ja Boreal Kasvinjalostus Oy perustivat Pro Ruis
-yhdistyksen.Yhteistyön alullepanevana voimana oli yhteinen huoli kotimaisen rukiin saatavuudesta ja tulevaisuudesta.Yhdistyksen tavoite on parantaa rukiin viljelyn
edellytyksiä ja lisätä rukiin suosiota niin viljelijöiden
kuin kuluttajienkin keskuudessa.Vuonna 2015 kotimaisen rukiin viljelyala kasvoi 60 prosentilla.
Syksyllä 2014 Fazer allekirjoitti kuusinkertaisen määrän ruissopimuksia suomalaisten viljelijöiden kanssa ja
syysruista kylvettiin ennätysmäärälle hehtaareja. Fazer
on Suomen ainoa valtakunnallinen leipomoalan yritys,
jonka kaikki tuoreet ruisleivät leivotaan Suomessa.
Vuonna 2015 Fazer saavutti rukiin osalta 100 prosentin
kotimaisuusasteen kaikissa tuoreissa ruisleivissä. Lahden ja Oulun leipomoissa leivottiin vuonna 2015 noin
26 miljoona kiloa ruisleipää.
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Kaakao
Vastuullinen kaakao on Fazerin makeisliiketoiminnan keskeinen painopistealue. Konsernin päämäärä on tehdä raaka-aineesta mahdollisimman jäljitettävä, tukea kaakaonviljelijöitä ja
heidän koulutustaan, vaikuttaa aidosti kaakaonviljely-yhteisöissä ja turvata laadukkaan kaakaon saatavuus pitkällä aikavälillä.
Vuoteen 2017 mennessä kaiken Fazerin käyttämän kaakaon
alkuperä tulee olemaan jäljitettävissä ja täyttämään vastuullisen tuotannon kriteerit. Vuonna 2015 yhtiö nosti vastuullisen
kaakaon osuuden 72 prosenttiin. Fazer ylitti vuodelle asetetun
70 prosentin tavoitteen.
Fazerin kriteerit kaakaon vastuulliselle hankinnalle
perustuvat jäljitettävyyteen ja World Cocoa Foundationin
ihmisiä, kannattavuutta ja ympäristöä koskeviin periaatteisiin. Kriteerit täyttyvät, kun viljelijöiden elinkeino on heille
kannattavaa, ihmiset voivat hyvin ja viljelymenetelmät ovat
ympäristön kannalta kestäviä. Fazer ei tee kompromisseja
kaakaon laadun suhteen.
Fazer pyrkii tukemaan sertifioitua kaakaontuotantoa,
mutta myös sertifiointijärjestelmien ulkopuolella olevia
viljelijöitä, koska valtaosa eli noin 80 prosenttia kaakaonviljelijöistä kuuluu tähän joukkoon. Fazer hankkii kaakaota ja
tukee kaakaonviljely-yhteisöjä suorien vastuullisuusohjelmien kautta Nigeriassa ja Ecuadorissa. Ecuadorissa aloitettiin
vuonna 2015 projekti, jonka kautta 1 100 viljelijää saa tukea
vastuullisen kaakaon tuotantoon. Nigerian ohjelmaan kuuluu
tällä hetkellä yli 4 500 viljelijää.
Fazer hankkii sertifioitua kaakaota kolmen eri ohjelman
välityksellä, joita ovat UTZ, Rainforest Alliance ja Fairtrade
Cocoa Programme. Konserni aloitti kaakaon ostamisen
Fairtrade Cocoa Programmen kautta vuonna 2015.
Fazer on mukana koko toimialan pyrkimyksessä parantaa
kaakaon hankintaa kehittämällä vastuulliselle ja jäljitettävälle kaakaolle CEN/ISO-standardin. Konserni on myös ollut
World Cocoa Foundationin jäsen yli kymmenen vuotta.
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VASTUULLISEN KAAKAON STATUS

Fazerin kaakao-ohjelman
mukainen kaakao 72 %
Sertifioitu 49 %
Suorat vastuullisuusohjelmat 23 %
Muu 28 %

SIDOSRYHMÄNÄKÖKULMA:

Tukea kaakaonviljelijöille Nigeriassa
Vuonna 2014 Fazer solmi kumppanuuden Source
Trustin kanssa muodostaakseen suoran yhteyden hankintaketjuunsa kuuluviin viljelijöihin ja saavuttaakseen
kaakaovisionsa. Nigeriassa toteutettava ohjelma pyrkii
parantamaan Fazerin hankintaketjuun kuuluvien kaakaonviljelijöiden elämää panostamalla heidän kykyynsä
tuottaa laadukasta kaakaota ja keskittymällä paikallisen
viljelijäyhteisön infrastruktuuriin.
Vuoden 2015 loppuun mennessä yli 3 000 viljelijälle
on annettu mahdollisuus kehittää osaamistaan hyvistä
viljely-, ympäristö- ja yhteiskunnallisista käytännöistä.
Viljelijöiden käyttöön on toimitettu suojavarusteita,
joiden avulla voidaan varmistua sadon suojaamiseen
tarkoitettujen tuotteiden turvallisesta käytöstä ja käsittelystä. Syyskuussa 2015 perustimme myös ensimmäiset
yhteisöperusteiset taimistot, joiden on tarkoitus tuottaa
korkealaatuista hybridi-istutusmateriaalia.
Jason Green
Head of sustainability, Source Trust
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Palmuöljy
Palmuöljyteollisuuden nopea kasvu on tehnyt siihen liittyvistä
ympäristö- ja yhteiskunnallisista haasteista entistä ilmeisempiä.
Fazer tukee palmuöljyn vastuullista ja läpinäkyvää hankintaa
noudattamalla RSPO:n vaatimuksia. RSPO eli Roundtable
on Sustainable Palm Oil on globaali useiden sidosryhmien
yhteinen aloite vastuullisen palmuöljyntuotannon
varmistamiseksi. RSPO:n jäsenenä Fazer on sitoutunut
parantamaan vastuullisuutta.
RSPO:ssa on neljä vaihtoehtoista hankintaketjujärjestelmää.
Kaikkien RSPO:n hankintaketjujärjestelmien osalta riippumattomat tarkastajat ovat todenneet RSPO-sertifioitujen tilojen
toimivan RSPO:n ohjeiden mukaisesti. Book & Claim -vaihtoehdossa maksetuilla preemioilla tuetaan RSPO-sertifioituja viljelmiä suhteessa käytettyyn palmuöljymäärään. Mass Balance
-vaihtoehdossa sertifioidun palmuöljyn volyymeja seurataan
koko hankintaketjussa, kun taas Segregated-vaihtoehdossa
sertifioitu palmuöljy erotetaan fyysisesti sertifioimattomasta
palmuöljystä koko hankintaketjussa. Kaikki Fazerin käyttämä
palmuöljy oli Book & Claim -vaihtoehdon mukaista vuosina
2012 ja 2013, jonka jälkeen Fazer on vuosittain nostanut
Segregated- ja Mass Balance -palmuöljyn osuuden määrää.
Vuonna 2014 Fazer julkaisi vastuullista palmuöljyä
koskevan sitoumuksen, joka ohjaa konsernin hankintaa
vuoteen 2020 asti. Vuonna 2015 Fazer saavutti tavoitteensa
hankkia ainoastaan segregoitua RSPO-sertifioitua palmuöljyä
keksituotteitaan varten. Tavoite on, että 100 prosenttia
Fazerin kaikissa toimintamaissa käyttämästä palmuöljystä on
RSPO-sertifioitua (Segregated tai Mass Balance) vuoteen
2020 mennessä.
Fazer-konserni haluaa käyttää palmuöljyä kestävällä tavalla
luonnon monimuotoisuutta suojellen ja ilmastovaikutukset
huomioon ottaen. Toimitusketjun monivaiheisuuden ja
hankittavien palmuöljytuotteiden laajan kirjon takia Fazerin on
luotettava yhteistyöhönsä toimittajien kanssa. Yksi tärkeistä
kriteereistä palmuöljyn toimittajien valinnassa on toimittajan
kyky toimittaa kestävästi tuotettua palmuöljyä.
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FAZERIN PALMUÖLJYN KÄYTTÖ MAITTAIN

Sertifioitu palmuöljy (sis.
RSPO:n eri hankintamekanismit) 100 %

Fazer Leipomot Baltia 0,2 %

Segregoitu 11 %

Fazer Leipomot Ruotsi 2,0 %

Mass Balance 7 %
Book & Claim / GreenPalm-sertifikaatit 82 %

Fazer Food Services 1,2 %

Fazer Leipomot Suomi 6,0 %
Fazer Makeiset 25,8 %
Fazer Leipomot Venäjä 64,7 %
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Kala
Kalan osuus Fazer Food Servicesin käyttämistä raaka-aineista
on noin 10 prosenttia. Tämän vuoksi Fazer haluaa edistää
vastuullista kalanhankintaa ja on asettanut tarkat tavoitteet
kalanhankinnalle kaikissa toimintamaissaan. Kaikki konsernin
ravintolat Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa noudattavat WWF:n suosituksia kalojen ja äyriäisten kestävästä
käytöstä. Fazerin ravintoloissa ei käytetä WWF:n kalaoppaassa punaisella merkittyjä kaloja tai äyriäisiä.
Suomessa tavoite on lisätä WWF:n listassa vihreällä
merkittyjen kalojen ja kotimaisen kalan määrää. Vuonna
2015 Fazerin Suomessa käyttämästä kalasta 63 prosenttia
oli WWF:n listan mukaan vihreää. Ruotsissa 67 prosenttia
Fazerin käyttämästä kalasta oli MSC-sertifioitua. Tanskassa
on panostettu vahvasti kalamarkkinoiden toiminnan ymmärtämiseen ja kestämättömän kalastamisen, kuten troolauksen,
ehkäisyyn. Fazer on laatinut tämän seuraamiseksi tarkan
ohjeistuksen Tanskassa.

ELINTARVIKETURVALLISUUS JA LAATU
Fazer-konsernin raaka-ainehankinta on elintarvikelainsäädännön ja Fazerin omien turvallisuusstandardien alaista toimintaa.
Elintarviketurvallisuus on otettava huomioon koko arvoketjussa, toimittajista asiakkaisiin.
Varmistaakseen elintarviketurvallisuuden järjestelmällisen
huomioimisen ja mahdollisten riskien tunnistamisen, Fazer on
ottanut käyttöön elintarviketurvallisuus- ja laadunhallintajärjestelmät, jotka sisältävät selkeät vastuualueet ja mitattavissa
olevat tavoitteet. Fazer on laatinut kokonaisvaltaisen suunnitelman sertifioidakseen kaikki tuotantolaitoksensa globaalin
FSSC 22000 -elintarviketurvallisuusstandardin mukaisesti.
Vuonna 2015 kaikilla Fazerin leipomoilla Ruotsissa ja Venäjällä,
kaikilla makeistehtailla Suomessa sekä Vantaan, Lahden ja Lappeenrannan leipomoilla oli FSSC 22000 -sertifiointi. Suomen
hapankorppuleipomo on sertifioitu BRC-elintarviketurvalli-

suusstandardin mukaisesti ja Lidköpingin leipomo Ruotsissa on
sertifioitu IFS-elintarvikestandardin mukaisesti.
Fazerin ravintoloilla Suomessa on ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän mukainen sertifiointi. Varmistaakseen tuotteidensa
turvallisuuden Fazer ottaa näytteen jokaisesta tuotteesta ja
valmistuserästä. Näytteitä säilytetään kaksi viikkoa sen varalta,
että tuotteen hygieeninen laatu olisi todistettava. Poikkeamissa
Fazer toimii nopeasti ja tiedottaa niistä avoimesti ja rehellisesti.
Fazer Myllyn tuotantoprosessi auditoidaan vuosittain, ja
sen tekee kansainvälisesti hyväksytty kolmas osapuoli, AIB
(American Institute of Baking). Auditointiohjelman tarkoitus on
varmistaa Fazer Myllyn tuotantoprosessin jatkuva kehittäminen.
Vuonna 2015 Fazer Mylly saavutti jälleen erinomaisen tuloksen.

TULEVAISUUDEN SUUNTA
• Kehitetään aidosti kestäviä ratkaisuja hankintaketjun
haasteisiin
• Jatketaan työtä jäljitettävyyden parantamiseksi
• Kehitetään laatu-, ympäristö-, terveys- ja
turvallisuusstrategia
• Nostetaan vastuullisuus- ja jäljitettävyyskriteerit
täyttävän kaakaoraaka-aineen osuus 85 prosenttiin
vuonna 2016 ja 100 prosenttiin vuonna 2017
• Edetään Fazerin palmuöljysitoumuksen mukaisesti
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Tarvitsemme luonnon tarjoamia
resursseja. Käytämme niitä
vastuullisesti.
Tavoitteet:

• Vähennetään ilmastovaikutuksia ja parannetaan
energiatehokkuutta
• Ehkäistään jätteen ja raaka-ainehävikin syntyä
• Kiinnitetään huomiota veden käyttöön ja sen
vastuulliseen hallintaan
• Tuetaan kestäviä viljelymenetelmiä ja ehkäistään
luonnon monimuotoisuuden vähenemistä
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SAAVUTUKSET 2015
• Vähennettiin energiankulutusta 3 prosenttia tuotettua tonnia
kohti*
• Kasvatettiin uusiutuvan sähkön osuus 80 prosenttiin*
• Kierrätettiin tai kierrätettiin energiaksi 93 prosenttia jätteen
kokonaismäärästä*
• Määriteltiin Fazer Food Servicesille yritysvastuun painopistealueet: ruokajätteen vähentäminen, kasvisten osuuden
lisääminen, työturvallisuus
• Asetettiin Fazer Food Servicesille, Fazer Cafésille ja Gateauleipomomyymälöille jätteenvähennystavoitteet
• Kehitettiin vastuullista viljelyä edistävää viljavisiota
• Aloitettiin metsäkatoon liittyvän ohjeistuksen kehittäminen ja
tunnistettiin merkittävimmät metsäkatoon linkittyvät raakaaineet
• Fazer Alku-puurojen pakkaukset voittivat vastuullisuuskategorian (Sustainability Award) eurooppalaisten kartonginvalmistajien yhdistyksen Pro Cartonin järjestämässä ECMA
Awards-kilpailussa
• Aloitettiin yhteistyö Itämeren suojelua tukevan lähdevesivalmistaja Droppin kanssa

* Laajuus: Fazerin leipomot ja makeistehtaat, Fazer Mylly

Fazer pyrkii resurssien kestävään käyttöön
Maailmanlaajuinen elintarviketeollisuus on vastuussa yli 30
prosentista globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä, 70 prosentista makean veden kulutusta ja 80 prosentista metsäkatoa.
Toimiala on suurin yksittäinen syy eläinlajien ja luonnon
monimuotoisuuden häviämiseen, minkä lisäksi se saastuttaa ja
rehevöittää vesistöjä. Joka vuosi kolmannes kaikista ihmisten
nautittavaksi valmistetuista elintarvikkeista jää käyttämättä tai
heitetään pois.
Fazer on riippuvainen raaka-aineiden saatavuudesta ja
huomioi, että sen toiminnalla on ympäristövaikutuksia. Yhtiö
pyrkii minimoimaan toimintansa negatiiviset ympäristövaikutukset kautta koko arvoketjun sekä asiakkaiden että kuluttajien keskuudessa.

Vastuun kantaminen ympäristöstä on Fazerin velvollisuus
yrityskansalaisena, mutta yhtiö katsoo sen myös tekijäksi, joka
vaikuttaa sen maineeseen ja riskienhallintatoimintaan. Ympäristövastuu on myös mahdollisuus vähentää yhtiön kuluja.
Fazer on laatinut ympäristöpolitiikan, jossa konserni sitoutuu
parantamaan resurssitehokkuutta, vähentämään energianja vedenkulutusta, laskemaan kasvihuonekaasupäästöjen
määrää, vähentämään jätteen määrää, käyttämään raakaaineita tehokkaasti sekä ehkäisemään saastumista ja luonnon
monimuotoisuuden häviämistä. Fazerin yritysvastuuohjelma
määrittelee energiaan, jätteeseen, vedenkulutukseen, kestävään viljelyyn ja ympäristötietoisuuden parantamiseen liittyvät
tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet.
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PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN JA
ENERGIANKULUTUS
Fazerin tarjooman kehittäminen
Maailmanlaajuinen elintarviketeollisuus on yksi merkittävimmistä kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä. Siksi elintarvikkeiden
ja ruoan tuotanto- ja valmistusmenetelmillä on merkitystä.
Fazer haluaa vaikuttaa tarjoamalla tuotteita ja palveluja, joiden
ilmastovaikutus on pienempi ja samalla helpottaa kuluttajien
mahdollisuuksia toimia vastuullisesti.
Fazer Food Services pyrkii lisäämään kasvisten osuutta
tarjonnassaan, parantamaan raaka-aineiden jäljitettävyyttä,
hyödyntämään sesongin mukaisia raaka-aineita ja vähentämään
ruokajätteen määrää. Kasvipohjaisten elintarvikkeiden ympäristövaikutus on keskimäärin liha- ja maitotuotteiden vaikutusta
pienempi. Sesongin mukaisten raaka-aineiden suosiminen antaa
yhtiölle mahdollisuuden vähentää Fazerin ravintoloissa valmistetun ja nautitun ruuan ilmastovaikutuksia.
Vuonna 2015 kotimaisten raaka-aineiden osuus Suomessa
oli 64 prosenttia. Tanskassa vastaava osuus oli 59 prosenttia ja
Ruotsissa 43 prosenttia. Kasvisten osuus Fazerin ravintoloiden
tarjoomasta oli 39 prosenttia.
Energiankulutus
Energiankäyttö on yksi merkittävimmistä Fazerin tuotantolaitosten ja ravintoloiden ympäristövaikutusten aiheuttajista. Fazer
on laatinut energiastrategian hallinnoidakseen energiankulutusta
tuotantolaitoksissaan. Konsernin tavoite on vähentää energiankulutusta 20 prosentilla tuotettua tonnia kohti vuoteen 2020
mennessä ja lisätä uusiutuvan sähkön osuutta 70 prosenttiin
vuoteen 2017 mennessä. Tavoite kattaa Fazer Leipomot, Fazer
Makeiset ja Fazer Myllyn. Ravintoloissa Fazerin mahdollisuus
puuttua energiankulutukseen on kuitenkin rajallinen, sillä ravintoloilla on usein omat energiasuunnitelmansa ja niiden käyttämät laitteet ovat asiakkaan toimittamia.
Vuonna 2015 Fazerin energian kokonaiskulutus laski 3
prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Uusiutuvan sähkön osuus
kasvoi 80 prosenttiin. Uusiutuvan energian osuus Fazerin leipomoissa Ruotsissa nousi 100 prosenttiin sähkönkulutuksesta.
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Raaka-aineiden kotimaisuus
Fazerin ravintoloissa:
Suomi

Tanska

Ruotsi

64 % 56 % 44 %
Uusiutuvan
sähkön osuus

80 %
ENERGIAN KULUTUS/TUOTANTOMÄÄRÄ
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JÄTTEEN EHKÄISY JA RAAKA-AINEHÄVIKKI
Jätteen synnyn ehkäisy Fazerin ravintoloissa,
leipomoissa ja makeistehtaissa
Ruokajätteen ehkäiseminen on yksi Fazer Food Servicesin
painopistealueista, ja sen eteen on tehty monia toimenpiteitä.
Yhtiö on panostanut paljon löytääkseen yhdenmukaisia tapoja
seurata ja mitata jätteen määrää ravintoloissaan kaikilla markkinoilla. Maaliskuussa 2015 yli 600 Fazerin ravintolaa osallistui
menestyksekkäästi ensimmäiseen yhtiön sisäiseen, pohjoismaiseen ruokajätekampanjaan. Seuraava kampanja järjestettiin
toukokuun puolivälissä ja kolmas kampanja syyskuussa. Näiden
kampanjoiden tavoite oli lisätä tietoisuutta ruokajätteestä kaikissa Fazerin 1 200 ravintolassa. Niiden avulla kiinnitettiin myös
huomiota ruokajätteen vähentämistoimenpiteiden tarpeeseen
ravintolatasolla ja jaettiin parhaita käytäntöjä. Vuonna 2015
Fazer Food Services implementoi myös ruokajätteen mittausmallin ja otti käyttöön kaksi jätteenvähennystavoitetta:
• Ruokajätteen vähentäminen (varasto- ja esillelaittohävikki)
ravintoloissa viidellä grammalla annosta kohti vuoteen 2017
mennessä
• Ravintola-asiakkaiden lautashävikin määrään vähentäminen
viidellä grammalla annosta kohti kampanjoinnin ja annoskehittelyn avulla vuoteen 2017 mennessä (verrattuna vuoden
2015 lähtötilanteeseen)
Jätteenvähennykseen tähtäävät tavoitteet otettiin käyttöön
myös Fazer Cafésin toimipisteissä ja Gateau-leipomomyymälöissä Ruotsissa. Fazer Cafés lisäsi panostustaan ruokajätteen
vähentämiseen asettamalla itselleen tavoitteen, jonka ohjaamana se kehittää vuonna 2016 prosessin myymättömän ruuan
lahjoittamiseksi hyväntekeväisyyteen sekä vähentää biojätteen
määrää. Ruotsissa toimiva Gateau-leipomomyymäläketju otti
käyttöön tavoitteen vähentää esillä olevasta tuotannosta kertyvän jätteen määrää 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.
Fazerin leipomo- ja makeisliiketoiminnassa jätteen määrä tuo-
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tettua tonnia kohden kasvoi vuoden 2015 aikana. 93 prosenttia
kokonaisjätemäärästä kierrätettiin tai kierrätettiin energiaksi. Fazer
Leipomot, Fazer Makeiset ja Fazer Mylly ovat sitoutuneet
vähentämään jätteen määrää 10 prosentilla tuotettua tonnia
kohden vuoteen 2020 vuoden 2014 lähtötasosta. Vahvistaakseen työtä jätteen vähentämisen parissa Fazer laati konsernitason
jätesuunnitelman.
Fazer tutki myös mahdollisuuksia vähentää ruokajätteen
määrää muualla arvoketjussa. Yhtiö hankki esimerkiksi toisen
luokan kasviksia vähentääkseen sellaisista kasviksista syntyneiden
jätteiden määrää, jotka eivät täytä esteettisiä vaatimuksia.

Palkinnot ja yhteistyö sidosryhmien kanssa
Fazer on mukana sekä kansallisissa että eurooppalaisissa
sidosryhmäverkostoissa vähentääkseen ruokajätteen määrää.
Fazer myös sponsoroi RSA Student Design Awards -kilpailua, joka haastaa lupaavia suunnittelijoita ympäri maailmaa
ratkaisemaan suunnittelun keinoin sosiaalisia, ympäristö- ja
taloushaasteita muun muassa ruokahävikkiin liittyen. Kilpailun
voittajat ja heidän kilpailutyönsä julkistetaan kesäkuussa 2016.
Suositut Fazer Alku-puurot saivat kansainvälistä tunnustusta
syyskuussa, jolloin uusien myllytuotteiden pakkaus voitti vastuullisuuskategorian Pro Cartonin järjestämässä ECMA Awards
-kilpailussa. Fazer Alku-tuotteiden pakkauksissa ei käytetä paketin
sisäisiä muovipusseja. Lisäksi pakkausten suuri kartonkipitoisuus
parantaa niiden kierrätettävyyttä.
KOKONAISJÄTEMÄÄRÄ/TUOTANTOMÄÄRÄ
tonnia/tonni
0.12

Kierrätykseen 60 %

0,11

0.10
0,08

0.08

JÄTTEIDEN KÄSITTELY

0,07

0.06

0,06

0,07

Hyödynnetty energiana 33 %
Kaatopaikalle 7 %

0.04
0.02
0.00

2011

2012

2013

2014

2015

Ympäristötunnusluvut kattavat Fazerin leipomo-, makeis- ja myllykiiketoiminnot.
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VEDENKULUTUS, SUOJELU JA JÄTEVEDEN
KÄSITTELY
Makean veden käytön vähentäminen
Maailman makean veden varastojen kuormittamisesta on nopeasti kehittymässä suuren mittaluokan taloudellinen, poliittinen ja yhteiskunnallinen ongelma. Se on myös hankintaketjuun
kohdistuva riskitekijä. Fazerin on käytettävä vettä vastuullisesti
tuotantoprosessiensa kaikissa vaiheissa ja otettava huomioon
yhtiön epäsuora vaikutus raaka-aineiden hankintaketjussa.
Fazer seuraakin veden käyttöä leipomoissaan ja makeistehtaissaan. Konsernilla on myös käytössään työkalu, jolla se analysoi veden vähyydestä kärsiviltä alueilta hankittuja raaka-aineita. Vuonna
2015 Fazer onnistui vähentämään vedenkäyttöä 3,7 prosenttia
tuotettua tonnia kohden.
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Fazerin Itämeri-sitoumus
Fazer on merkittävä toimija Itämeren alueella, ja Itämeri
yhdistää niin Fazerin toimintamaita kuin sen työntekijöitäkin.
Konsernin sitoumus Baltic Sea Action Groupille (BSAG) koostuu neljästä osa-alueesta joiden osalta Fazer eteni seuraavasti
vuonna 2015:
1.

2.

Fazerin viljavisio: Vuonna 2014 painopiste oli keskustelun
avaamisessa viljelijöiden kanssa. Vuoropuhelun tavoite oli
määritellä kriteerit vastuulliselle viljanhankinnalle ja suorittaa tutkimuksia maaperän tämänhetkisen ravintotasapainon kartoittamiseksi. Vuonna 2015 Suomessa ja Ruotsissa
tehtiin työtä yhteisen viljavision mukaisten hankintakriteerien määrittämiseksi.
Fazer Myllyn yritysvastuuohjelma: Vuonna 2014 laadittiin
yritysvastuuohjelma, joka pyrkii minimoimaan Fazerin
toimintojen ympäristövaikutukset ja maksimoimaan sen
hyödyt viljelijöille ja kuluttajille.

3.

4.

Osana ympäristöä
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Fazer Food Servicesin entistä vastuullisempi tarjooma:
Vuonna 2015 Fazer Food Services lisäsi luomu- ja kotimaisen tuotannon osuutta tarjoomassaan, paransi raaka-aineiden jäljitettävyyttä, tehosti sesongin mukaisten raakaaineiden hyödyntämistä ja vähensi ruokajätteen määrää.
Fazerin energiastrategian toteutus: Fazerin tavoite on
parantaa energiatehokkuuttaan 20 prosenttia vuoteen
2020 mennessä ja lisätä käyttämänsä uusiutuvan energian
osuutta 70 prosenttia vuoteen 2017 mennessä. Fazer
saavutti jo vuonna 2015 tavoitteensa uusiutuvan energian
käytön osalta.

Jäteveden käsittely
Vuonna 2015 Fazer asensi paikallisen viemärijärjestelmän Murinskin leipomoonsa Pietarissa. Uusi järjestelmä puhdistaa jäteveden
kolmivaiheisen menetelmän kautta ennen sen päästöä keskusvesijärjestelmään. Päivittäin puhdistettava 70 m3 viemärivettä ei
sisällä epäpuhtauksia ja minimoi leipomon ympäristövaikutukset.
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KESTÄVÄ VILJELY
Vastuullinen viljanviljely
Fazerin tavoitteena on hankkia viljaa ja viljatuotteita, jotka on
viljelty ympäristön näkökulmasta parhaita käytäntöjä soveltaen.
Yhtiön pitkän aikavälin visio on minimoida omalta osaltaan viljelyn vesistöille aiheuttaman ravinnekuorman vaikutukset kotimarkkinoidensa alueella. Fazer haluaa lisätä ja edistää kestävien
tuotantomenetelmien käyttöä yhteistyössä viljelijöiden kanssa.
Fazer määrittelee kriteerit viljavisiolleen, jonka tavoitteena
on viljan vastuullinen viljely. Visionsa puitteissa Fazer pyrkii
myös tukemaan kestäviä viljelymenetelmiä, tarjoamaan uusia
mahdollisuuksia viljelijöille ja yhteisöille ja ehkäisemään luonnon monimuotoisuuden häviämistä.
Vuonna 2015 Fazer perusti Ruotsissa työryhmän tätä tarkoitusta varten ja konsultoi sidosryhmiään määritelläkseen kriteerit vastuulliselle viljelylle. Kriteereitä kehitettiin myös Suomessa
ja ne saavat lopullisen muotonsa vuonna 2016. Fazer tulee
testaamaan kriteerien käyttöönoton vaikutuksia käytännössä.
Yhteisen viljavision kriteereistä sopiminen on osoittautunut haasteelliseksi, koska markkinaolosuhteet Suomessa ja
Ruotsissa ovat erilaiset. Fazer pyrkii löytämään tasapainon
nykytilanteessa viljelijöille realististen tavoitteiden ja toisaalta
tulevaisuuden kestävän viljelyn kehittämisen välillä. Tämä on
jatkuva prosessi, ja Fazer on tarttunut haasteeseen lähestyen
viljavisionsa tavoitteita porrastetusti.

Tänä vuonna Fazer jatkoi yhteistyötään WWF Suomen kanssa luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja
turvaamiseksi. Konsernin tavoite on oppia tunnistamaan
hankintaketjunsa ympäristövaikutukset tehokkaammin ja

tukea kestäviä valintoja tuotteillaan ja palveluillaan. Fazer
aloitti myös myöhemmin vuoden 2016 aikana julkaistavan
metsäkatoa ehkäisevän ohjeistuksen laatimisen.

Biodiversiteetti
Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus pitää sisällään
kaikki maapallolta löydetyt miljoonat eri lajit, jotka ovat syntyneet neljä miljardia vuotta kestäneen evoluution kuluessa. Sen
lisäksi, että biodiversiteetti tukee planeetan terveyttä, sillä on
suora vaikutus ihmisten elämään luonnon tarjoaman ravinnon,
puhtaan veden ja ilman kautta. Ilmastonmuutoksella, saasteilla, maankäytön muutoksilla, rehevöitymisellä, happamoitumisella, metsäkadolla ja ylikalastuksella on kaikilla vaikutuksensa
luonnon monimuotoisuuteen.
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TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN
Ympäristöohjelman viestintä
Fazerin ympäristövaikutukset ulottuvat sen omien toimintojen
ulkopuolelle. Ympäristöpolitiikkansa toteuttamisen osalta konserni luottaa 15 000 työntekijäänsä sekä kuluttajiin, asiakkaisiin, tavarantoimittajiin ja muihin sidosryhmiinsä. Tämän vuoksi
Fazerin ympäristötavoitteista ja -toiminnasta kertominen ja
niistä viestiminen on erityisen tärkeää. Sidosryhmät myös
odottavat Fazerin kertovan tavoitteistaan ja niiden saavuttamisesta läpinäkyvästi.
Vuonna 2015 Fazer keskittyi viestimään päivitetystä yritysvastuuohjelmastaan, johon sisältyy myös ympäristöä koskeva osuus. Selkeiden tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien
asettaminen on tärkeä osa sen tietoisuuden lisäämistä, mitä
tarvitaan sekä sisäisiltä että ulkoisilta sidosryhmiltä.
Työtekijöiden osallistaminen ja kumppanuudet
Tänä vuonna Fazer järjesti vastuullisuusviikon kolmessa toimistossaan ja kahdessa tuotantolaitoksessaan Baltian alueella. Kampanjan aikana henkilöstöä kannustettiin ryhtymään
lisätoimiin energian säästämiseksi, jätteen vähentämiseksi ja

YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT

Tuotantomäärä (tonnia)
Energian kulutus (MWh)
Energian kulutus/tuotantomäärä (MWh/tonni)
Vedenkulutus (m³)
Vedenkulutus/tuotantomäärä (m³/tonni)
Käytetyt raaka-aineet (tonnia)
Käytetyt raaka-aineet/tuotantomäärä (tonnia/tonni)
Kokonaisjätemäärä/tuotantomäärä (tonnia/tonni)
Kokonaisjätemäärä (tonnia), josta
Kierrätykseen (%)
Hyödynnetty energiana (%)*
Kaatopaikalle (%)

työympäristönsä siistimiseksi. Aloitteen tavoite oli tehokkuuden ja työturvallisuuden parantaminen sekä energiansäästökäytäntöjen edistäminen työntekijöiden keskuudessa.
Fazer-konserni tukee myös Korkeasaaren eläintarhan ympäristökasvatustyötä.

TULEVAISUUDEN SUUNTA
• Päivitetään Fazerin energiastrategian vuonna 2016
• Edistetään edelleen kestäviä viljelymenetelmiä
viljavision kautta sekä jatketaan vuoropuhelua
keskeisten sidosryhmien kanssa vuonna 2016
• Viedään käytäntöön vuonna 2015 asetetut
jätteenvähennystavoitteet
• Laaditaan suunnitelma vedenkäyttöön ja -laatuun
liittyen
• Julkaistaan Fazerin metsäkatoa koskeva ohjeistus ja
siihen liittyvä prosessi vuonna 2016

2015

2014

564 275
510 609
0,90
873 795
1,55
518 153
0,92
0,08
45 215
60
33
7

579 670
538 053
0,93
935 477
1,61
541 778
0,93
0,07
41 789
71
20
10

* Ympäristötunnusluvut kattavat Fazerin leipomo-, makeis- ja myllyliiketoiminnot.
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STANDARDIT, SERTIFIOINNIT JA AUDITOINNIT

ISO
9001

ISO
14001

OHSAS
18001

FSSC
22000

BRC

Fazer Makeiset								
Vantaa
X
X
X
Lappeenranta
X
X
X
Karkkila
X
X
X
Vantaa (keksi)
X
X
Fazer Leipomot Suomi
Vantaa
X
Lahti
X
Lahti (hapankorppu)
X
X
Lappeenranta
X
Oulu
Fazer Leipomot Ruotsi								
Eskilstuna
X
Lidköping
X
X
X
Lund
X
Lövånger
X
Umeå
X
Fazer Leipomot Venäjä
Smolenskaja
X
X
X
X
Murinskoe
X
X
X
X
Neva
X
X
X
X
Zvjozdnyi
X
X
X
X
Fazer Leipomot Latvia
Ogre
Fazer Leipomot Liettua								
Kaunas
Fazer Mylly								
Lahti
X
Fazer Food Services
Ravintolat Suomi
X
X
Ravintolat Ruotsi
X

IFS

AIB

SMETA
4-pilaria
X
X
X
X

X

ISO 9001

Laatujärjestelmän sertifiointi

ISO 14001

Ympäristöjärjestelmän sertifiointi

Työterveys- ja
työturvallisuusjohtamisjärjestelmän
sertifiointi
Elintarviketurvallisuusjärjestelmän
FSSC 22000
sertifiointi
OHSAS
18001

BRC
X

IFS
AIB
SMETA

Elintarviketurvallisuusstandardi
Elintarvikkeiden laatu- ja
turvallisuusstandardi
AIB Internationalin suorittama
elintarviketurvallisuusauditointi
Sedex Members Ethical Trade Audit
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Fazerin vastuullisuustavoitteet ja -saavutukset

Tavoitteet

Saavutukset vuonna 2015

Vuodesta 2016 eteenpäin

Päivittäinen liiketoiminta – Fazer tuo vaurautta yhtiölle ja yhteisölle.
• Varmistetaan edellytykset kannattavalle
liiketoiminnalle ja kasvulle
• Johdetaan Fazerin maineeseen vaikuttavia asioita
• Noudatetaan Fazerin eettisiä periaatteita kaikessa liiketoiminnassa
• Vahvistetaan ja nostetaan brändin
arvoa
• Luodaan sidosryhmille lisäarvoa

• Saavutettiin erittäin hyvä tai vahva taso Reputation Instituten RepTrak-mainetutkimuksessa Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä
• Taloudellinen lisäarvo oli 641 milj. euroa
• Oman pääoman tuotto (ROE) oli 4,9 prosenttia; kasvua oli 39,2 prosenttia vuoteen
2014 verrattuna
• Maksettiin veroja 42 milj. euroa
• Työllistettiin lähes 15 000 työntekijää
• Hyväksyttiin uusi ihmisoikeuspolitiikka

• Lisätään läpinäkyvyyttä Fazerin arvoketjusta, yritysvastuutoiminnasta, haasteista ja
tulevaisuuden suunnitelmista
• Tavoitellaan resurssitehokkuutta, kustannussäästöjä ja etsitään uusia liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalousajattelun kautta
• Jatketaan nykyistä issues management- ja riskienhallintaprosessia, varmistetaan brändin
arvo, integroidaan yritysvastuu päivittäiseen liiketoimintaan ja kartoitetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia
• Aloitetaan ihmisoikeusvaikutusten arviointi vuonna 2016 kielteisten ihmisoikeusvaikutusten tunnistamiseksi ja korjaavien toimenpiteiden määrittelemiseksi

Terveyttä ja hyvinvointia – Fazer antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä tietoon ja henkilökohtaisiin mieltymyksiin perustuvia valintoja, jotka tuovat tasapainoa ja hyvinvointia.
• Kehitetään vastuullista tarjoomaa
• Viestitään läpinäkyvästi terveyteen ja
hyvinvointiin liittyvistä aiheista
• Osallistutaan ruokaa, terveyttä ja
vastuullisuutta koskeviin tutkimuksiin

• Kasvatettiin kasvisten osuutta 39 prosenttiin
• Lanseerattiin useiden uusien terveystrendien mukaisia tuotteita kuten Health Energy -leipä
• Hyväksyttiin uusi markkinointipolitiikka, jossa painopiste erityisesti lapsiin kohdistuvan markkinoinnin vastuullisuudessa
• Toteutettiin ""nudging""-pilottiprojektit, joilla halutaan rohkaista ravintola-asiakkaita tekemään
terveellisiä ja ympäristön huomioivia valintoja
• Liityttiin EAT-aloitteeseen, jonka kautta edistetään ruoan, terveyden ja vastuullisuuden huomioon ottamista yhä paremmin osaksi Fazerin liiketoimintaa hyödyntäen tieteellistä tutkimusta
ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa
• Julkistettiin suklaatutkimus, jonka mukaan suklaa voi olla osana tasapainoista elämäntapaa
• Aloitettiin yhteistyössä Valon kanssa koululaisten iltapäivätoimintaprojekti

• Lisätään terveellisten vaihtoehtojen valikoimaa
• Haetaan ratkaisuja ruokaan ja terveyteen liittyviin haasteisiin yhteistyössä sidosryhmien
kanssa
• Julkaistaan ravitsemukseen liittyvä ohjeistus
• Keskitytään annoskokoihin ja viestimään jokaisen annoksen energiapitoisuudet
• Jatketaan yhteistyötä tutkimusyhteisön ja sidosryhmien kanssa terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvissä aihepiireissä
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2016 ja tulevaisuus

Ihmisten Fazer – Fazer noudattaa reilun pelin sääntöjä kaikkien niiden tahojen kanssa, joiden kanssa se työskentelee. Työntekijät tekevät Fazerin.		
• Johdetaan ihmisiä hyvin: tavoitteena kyvykkäät, motivoituneet ja terveet työntekijät
• Kunnioitetaan kaikkia työntekijöitä ja tarjotaan kaikille
tasavertainen työyhteisö mielekkään työn, motivaation ja turvallisen työympäristön kautta
• Tehdään monimuotoisesta työyhteisöstä vahvuus ja
menestystekijä

• Sovittiin Fazer-käyttäytymisistä henkilöstön työpajojen tulosten perusteella
• Määriteltiin Fazer-filosofia, joka ohjaa työntekijöitä ja esimiehiä kaikissa ihmisiin liittyvissä asioissa
• Parannettiin People Power-, hyvinvointi-, johtajuus- ja sitoutuneisuusindeksien tuloksia vuoteen 2014
verrattuna
• Aloitettiin monimuotoisuussuunnitelmaan liittyvä työ
• Vähennettiin poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää 13,8 prosenttia edellisvuodesta
• Käytiin yli 15 100 turvallisuuskeskustelua työntekijöiden kanssa ja kasvatettiin Fazerin tuotantolaitoksilla tehtyjen turvallisuushavaintojen määrää 38,4 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna
• Määriteltiin liiketoimintayksiköille vähimmäishyvinvointitoimenpiteet, ja nämä sisällytettiin paikallisiin
toimintasuunnitelmiin

•
•
•
•
•

Jatketaan tavoitteellisen työkulttuurin rakentamista
Omaksutaan Fazer-käyttäytymiset päivittäisessä työssä
Jatketaan työtä tapaturmattomuuden saavuttamiseksi
Päivitetään hyvinvointistrategia
Tarkennetaan sairauslomiin liittyvä KPI-tavoite vuotta 2016
varten
• Keskitytään henkilöstökyselyssä esiin tuotuihin kehitysalueisiin
• Kehitetään työskentelytapoja julkaisemalla joustavaa työtä
koskevat ohjeet ja ottamalla käyttöön uusia yhteistyövälineitä
• Jatketaan monimuotoisuustyötä paikallisten keskustelujen
kautta

Oikeudenmukainen arvoketju – Fazer toimii vastuullisesti ja luo kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia koko arvoketjussa. 				
• Parannetaan jatkuvasti vastuullisuuden tasoa ja
vahvistetaan yhteistyötä arvoketjussa
• Parannetaan jäljitettävyyttä arvoketjussa ja
varmistetaan elintarviketurvallisuus ja laatu
• Kontrolloidaan ja hallitaan raaka-aineisiin
liittyviä vastuullisuusriskejä: asetetaan raakaainekategorioille tavoitteet, huolehditaan
seurannasta ja tehdään korjaavia toimenpiteitä

•
•
•
•
•
•
•
•

Nostettiin vastuullisen kaakaon osuus 72 prosenttiin
Ostettiin ensimmäiset kaakaoraaka-aineerät Fairtrade Cocoa Programmen kautta
Käytettiin 100 prosenttia segregoitua RSPO-sertifioitua palmuöljyä keksituotteissa
Nostettiin MSC-sertifioidun kalan osuus Ruotsissa 67 prosenttiin ja WWF:n kalaoppaan
vihreän kalan osuus Suomessa 63 prosenttiin
Leivottiin 100 prosenttia Suomessa leivotusta ruisleivästä kotimaisesta rukiista
Fazerin ravintoloiden käyttämistä raaka-aineista kotimaisuuden osuus 64 prosenttia Suomessa, 59 prosenttia Tanskassa ja 43 prosenttia Ruotsissa
Fazer Makeisten tuotantoyksiköt Sedex auditoitiin
16 Fazerin tuotantolaitoksista oli FSSC 22000 -sertifioituja

•
•
•
•

Kehitetään aidosti kestäviä ratkaisuja hankintaketjun haasteisiin
Jatketaan työtä jäljitettävyyden parantamiseksi
Kehitetään laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusstrategia
Nostetaan vastuullisuus- ja jäljitettävyyskriteerit täyttävän
kaakaoraaka-aineen osuus 85 prosenttiin vuonna 2016 ja 100
prosenttiin vuonna 2017
• Edetään Fazerin palmuöljysitoumuksen mukaisesti

Osana ympäristöä – Fazer on riippuvainen luonnon resursseista, ja se käyttää niitä vastuullisesti.
• Vähennetään ilmastovaikutuksia ja parannetaan
energiatehokkuutta
• Ehkäistään jätteen ja raaka-ainehävikin syntyä
• Kiinnitetään huomiota veden käyttöön ja sen
vastuulliseen hallintaan
• Tuetaan kestäviä viljelymenetelmiä ja ehkäistään
luonnon monimuotoisuuden vähenemistä

•
•
•
•

Vähennettiin energiankulutusta 3 prosenttia tuotettua tonnia kohti *
Kasvatettiin uusiutuvan sähkön osuus 80 prosenttiin *
Kierrätettiin tai kierrätettiin energiaksi 93 prosenttia jätteen kokonaismäärästä *
Määriteltiin Fazer Food Servicesille yritysvastuun painopistealueet: ruokajätteen vähentäminen,
kasvisten osuuden lisääminen, työturvallisuus
• Asetettiin Fazer Food Servicesille, Fazer Cafésille ja Gateau-leipomomyymälöille
jätteenvähennystavoitteet
• Kehitettiin vastuullista viljelyä edistävää viljavisiota
• Aloitettiin metsäkatoon liittyvän linjauksen kehittäminen ja tunnistettiin merkittävimmät
metsäkatoon vaikuttavat raaka-aineet

• Päivitetään Fazerin energiastrategian vuonna 2016
• Edistetään edelleen kestäviä viljelymenetelmiä viljavision
kautta sekä jatketaan vuoropuhelua keskeisten sidosryhmien
kanssa vuonna 2016
• Viedään käytäntöön vuonna 2015 asetetut
jätteenvähennystavoitteet
• Laaditaan suunnitelma vedenkäyttöön ja -laatuun liittyen
• Julkaistaan Fazerin metsäkatoa koskeva linjaus ja siihen liittyvä
prosessi vuonna 2016

*Laajuus: Fazerin leipomot ja makeistehtaat sekä Fazer Mylly
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