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Ihmisille, ympäristölle ja
liiketoiminnalle
Vastuullisuus on aina ollut toimintamme ytimessä. Haluamme luoda
iloa ja hyvinvointia kaikille arvoketjumme osapuolille aina kuluttajista,
työntekijöihin ja tavarantoimittajiin. Ympäristön ja luonnonvarojen
arvostus luo kestävän pohjan tälle työlle. Luomme vastuullisempaa
maailmaa kehittämällä ruokaa ratkaisuna.
Vuonna 2018 uudistimme vastuullisuuteen liittyvää lähestymistapaamme
ja valitsimme neljä päätavoitetta ohjaamaan vastuullisuustyötämme
eteenpäin. Vuonna 2020 tarkensimme pitkän aikavälin suunnitelmiamme
päätavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla toteutimme myös useita projekteja vastuullisuuden muilla osa-alueilla. Vastuullisuus on yhteistyötä;
vain yhdessä voimme vaikuttaa. Pyrkimyksemme tehdä hyvää ihmisille,
ympäristölle ja liiketoiminnalle on osa brändilupaustamme: Northern
Magic. Made Real.
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Vastuullisuus

Kehittämällä ruokaa ratkaisuna
teemme hyvää niin ihmisille kuin
ympäristöllekin.
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Vastuullisuus

Lähestymistapamme
vastuullisuuteen
Vastuullisuus on kaiken toimintamme ytimessä. Se on kiinteä osa
strategiaamme ja sitä toteutetaan kaikilla liiketoiminta-alueillamme.
Järjestelmällinen lähestymistapamme auttaa meitä fokusoitumaan
vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi.
Fazer on huomioinut vastuullisuuden ja yritysvastuun koko olemassaolonsa
ajan. Vastuullinen toimintapa on asia, josta työntekijämme voivat olla
ylpeitä ja jota kuluttajat ja asiakkaamme arvostavat. Lähestymistapamme
pohjautuu missioomme – Ruokaa, jolla on merkitys. Haluamme tehdä
hyvää ihmisille ja ympäristölle, ja olemme määrittäneet kunnianhimoiset
tavoitteet, jotka ohjaavat työtämme.
Meillä on neljä vastuullisuustavoitetta, joiden toteutumisen kautta mittaamme, kuinka hyvin olemme onnistuneet parantamaan toimintaamme.
Tavoitteita täydentää Olennaisuusympyrä, joka sisältää laajemman kuvauksen Fazerille tärkeistä aiheista.
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Olennaisuusympyrä
Olennaisuusympyrä sisältää
aiheita, jotka ovat Fazerille tärkeitä ja joita edistämme systemaattisesti. Aiheet on jaettu
kolmen teeman alle: Ihmisille,
Ympäristölle ja Liiketoiminnalle. Monet aiheista linkittyvät ja vaikuttavat toisiinsa.
Meillä on kattava toimenpidesuunnitelma, joka sisältää
tärkeimmät toimet, tavoitteet
ja suorituskykymittarit.
YK:n kestävän kehityksen
tavoitteet ohjaavat työtämme.
Olemme suunnitelleet vastuullisuustoimiamme YK:n
tavoitteiden pohjalta, tunnistaneet toimintamme suhteen tärkeimmät tavoitteet
ja määrittäneet keinot, joilla
voimme edistää niiden toteutumista. Elintarviketeollisuudella on tärkeä rooli näiden
tavoitteiden saavuttamisessa,
ja haluamme tehdä osamme
kestävämmän huomisen
toteuttamiseksi.
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Vastuullisuus

Vastuullisuustyömme
kohokohdat vuonna 2020
Teimme aktiivista vastuullisuustyötä kaikilla liiketoiminta-alueilla
ja kaikissa toiminnoissa vuoden aikana. Asetimme kunnianhimoisia
tavoitteita ja saavutimme erinomaisia tuloksia monilla alueilla
työskentelemällä yhtenä Fazerina.

Ihmisille
Fazer-konsernin työtapaturmataajuus (LTAF) laski vuonna 2020 ollen
4,7, joka on edellistä vuotta (6,5) ja konsernin virstanpylvästavoitetta
5,0 parempi. Tulos on jälleen lähempänä perimmäistä tavoitetta 0,0.
Järjestimme arvo- ja käyttäytymiskeskusteluita, jotta kaikki fazerilaiset
saatiin mukaan pohtimaan Fazerin uudistettuja arvoja – pohjoista vapautta,
aitoja suhteita ja rohkeaa luovuutta – ja miettimään miten tuomme ne
osaksi jokapäiväistä työtämme.
Fazer Pulse -henkilöstökyselyn tulokset paranivat jokaisella mitatulla
alueella ja kaikilla liiketoiminta-alueilla. Työntekijöiden palautteen mukaan
Fazerin johtoryhmästä on tullut näkyvämpi, ja se on entistä paremmin läsnä
ja tavoitettavissa.
Paransimme henkilöstömme tietoisuutta monimuotoisuudesta ja osallisuudesta Fazer Campus -oppimisympäristössä järjestetyn verkkokoulutuksen avulla. Kurssi auttoi meitä haastamaan omia ennakkoluulojamme ja
katsomaan ympäröivää maailmaa uudesta näkökulmasta.
Fazer Venäjä sai Made in St. Petersburg -palkinnon, joka on erityinen tunnustus kumppanuudesta Pushkinin SOS-lapsikylän kanssa sekä huomattavasta lahjoitusohjelmasta.

Vuosi
pähkinänkuoressa

Ympäristölle
Energiatehokkuutemme parani 18 % vuoden 2011 lähtötasosta. Tuottamamme jätteen määrä laski Venäjällä tekemiemme aloitteiden ja vähittäiskaupan vähentyneiden leipäpalautusten ja Suomessa sijaitsevien suurten
tuotantoyksiköidemme parantuneen tehokkuuden ansiosta.

Tietoa
Fazerista

Osallistuimme suomalaisille maanviljelijöille tarkoitetun uudistavan viljelyn koulutusalustan luomiseen yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin
(BSAG) ja Reaktorin kanssa. Verkkokoulutus lanseerattiin vuonna 2021.

Liiketoimintamme

Toimme markkinoille uuden innovatiivisen tuotteen Ruokakauran. Sillä
on erinomainen ravintosisältö ja pienempi hiilijalanjälki kuin kategorian
kilpailevilla tuotteilla. Ruotsin Fazer Mylly voitti Ruokakauralla Livsmedelpriset 2020 -palkinnon. Ruotsissa Ruokakaura on markkinoilla Fazerin
Frebaco-brändin alla.
Teimme järjestelmällistä työtä vastuullisen hankinnan määrittelemiseksi ja
siihen liittyvien hankintaprosessien kehittämiseksi.

Vastuullisuus

Pelastimme tonneittain pakastettuja leipomotuotteita hävikiksi päätymiseltä. Tuotteet oli alun perin tarkoitettu hotelleihin ja ravintoloihin,
mutta niiden sulkeuduttua myimme tuotteet kuluttajille suunnatuissa
drive-in-myymälöissä Vantaalla ja Lahdessa.
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Hallinto ja
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Liiketoiminnalle
Uuden ksylitolia kaurankuoresta valmistavan tehtaan ja sen yhteyteen nousevan biolämmityslaitoksen rakentaminen edistyi suunnitellusti Lahdessa.
Uudet laitokset aloittavat toimintansa vuoden 2021 aikana.
Teimme lisäinvestoinnin Solar Foodsiin, joka on kehittänyt uuden
Solein®-proteiinin.

Fazer investoi lisää
Solar Foodsiin, joka on
kehittänyt uuden
Solein®-proteiinin. Fazer
on nyt Solar Foodsin
suurin yksittäinen
osakkeenomistaja
noin 15 %:n
omistusosuudellaan.

Käynnistimme ohjelman tavarantoimittajien vastuullisuusvaatimusten
käyttöönottamiseksi. Periaatteet allekirjoittaneiden tavarantoimittajien
määrä vastaa tällä hetkellä 52 %:n osuutta Fazerin ostoista.
Fazer saavutti kaikkien aikojen ennätystulokset Luottamus&Maine-tutkimuksessa. Fazer sai Suomen korkeimmat pisteet Taloudellinen suoritussekä Tuotteet ja palvelut -osioista. Ruotsissa Fazer pysytteli samalla, hyvällä
tasolla, ja Pietarissa Venäjällä Fazerin maine kokonaisuudessaan nousi
erinomaiselle tasolle.
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Vastuullisuus

Vastuullisuustavoitteet
kohti kestävämpää
huomista
Olemme asettaneet itsellemme neljä päätavoitetta, jotka ovat
vastuullisuustyömme keskiössä. Kaikki Fazerin liiketoimintayksiköt
työskentelevät yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen
2030 mennessä. Lisäksi teemme aktiivista yhteistyötä ulkopuolisten
sidosryhmien kanssa.
Toteutimme useita toimia vuoden 2020 aikana, joiden ansiosta olemme
nyt lähempänä vastuullisuustavoitteidemme saavuttamista. Jatkoimme
myös seuranta- ja mittausprosessien kehittämistä.

VASTUULLISUUSTAVOITTEIDEN STATUS
2020

2019

2,11

2,29

Scope 1, polttoaineet

0,01

0,01

Scope 2, ostettu energia, omistusautot ja leasingautot sekä kuljetukset

0,12

0,12

Scope 3, raaka-aineet, tuotantojäte, jätevesi,
vedenkulutus ja liikematkustus

1,99

2,16

0,047

0,051

Vastuullisuustavoite 3, 100 % vastuullisesti hankittua
(osuus toimittajista, jotka allekirjoittaneet toimittajien
vastuullisuusvaatimukset, % arvosta)

52 %

-

Vastuullisuustavoite 4, enemmän kasvipohjaista,
kasvipohjaisten osuus valikoimasta (SKU) %

45 %

45 %(*

Vastuullisuustavoite 1, 50 % vähemmän päästöjä, CO2e
tonnia/tuotettu tonni

Vastuullisuustavoite 2, 50 % vähemmän
ruokahävikkiä, ruokahävikkitonnia/tuotettu tonni

(*

Tavoite 1:
50 % vähemmän päästöjä
Ruuantuotannolla on merkittävä vaikutus ilmastoon, ja vastavuoroisesti
ilmastonmuutos vaikuttaa ruuantuotantoon esimerkiksi viljelyoloissa
tapahtuvien muutosten ja veden saatavuuden kautta. Haluamme vähentää
omien toimintojemme ja koko arvoketjumme aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä sekä muita vesistöihin ja maaperään vaikuttavia päästöjä.
Fazer-konsernin hiilidioksidipäästöt ovat yhteensä runsaat miljoona tonnia
vuodessa. Raportoitujen päästöjen määrä on korkeampi edelliseen vuoteen
verrattuna, koska laskennan kattavuutta on laajennettu. Suurin osa päästöistämme tulee raaka-aineiden tuotannosta.

2019 luku on korjattu

Vuonna 2020 vähensimme energiankulutusta 18 % tuotettua tonnia
kohden, vuoden 2011 lähtötasoon verrattuna. Toteutimme hankkeita, joiden avulla vähensimme kuljetuksissa käytettävän fossiilisen
polttoaineen aiheuttamia päästöjä. Ruotsissa uudistimme autojen
leasing-politiikkaa ja lisäsimme uusiutuvaa dieseliä käyttävien jakeluajoneuvojen osuutta.
Osallistuimme maanviljelijöille suunnatun uudistavan viljelyn koulutusalustan rakentamiseen yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin
ja Reaktorin kanssa. Lahteen rakennettava biovoimala, jonka polttoaineena käytetään Fazerin tuotannon sivuvirtoja, on hyvä esimerkki
kiertotaloudesta ja fossiilisten energianlähteiden käytön vähentämisestä lähitulevaisuudessa.
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Tavoite 2:
50 % vähemmän ruokahävikkiä

Tavoite 3:
100 % vastuullisesti hankittua

Vähentämällä ruokahävikkiä voimme pienentää ilmastovaikutustamme huomattavasti ja parantaa samalla materiaalitehokkuuttamme. Teemme aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa
uusien ratkaisujen löytämiseksi ruokahävikkihaasteeseen.

Fazerin toimilla on huomattava vaikutus yhteiskuntaan, yhteisöihin ja yksilöihin laajan arvoketjumme kautta. Vastuullinen
hankinta tarkoittaa, että kehitämme jatkuvasti kaikkia tavarantoimittajiamme koskevia perusvaatimuksia samalla, kun kiinnitämme erityistä huomiota tiettyihin raaka-aineisiin: kaakaoon,
viljaan, palmuöljyyn, kananmuniin, kalaan ja soijaan.

Uusi ksylitolitehtaamme Lahdessa on merkittävin esimerkki
ponnisteluistamme ruokahävikin vähentämiseksi. Tehdas tuottaa
ksylitolia kaurankuoresta eli muuttaa tuotannon sivuvirrat syötäväksi raaka-aineeksi. Lisäksi ksylitolitehtaan sivuvirtana syntyy
bioenergiaa, jota hyödynnetään samalla tontilla olevan leipomon,
myllyn ja hapankorpputehtaan tuotantolinjojen käytössä.
Vuonna 2020 onnistuimme vähentämään jätettä Suomessa
tehokkaamman tuotannon ja Venäjällä aloitteidemme ja vähittäiskaupan vähentyneiden leivänpalautusten ansiosta.
Avasimme Suomessa tilapäisen, kuluttajille suunnatun
drive-in-myymälän, jonka avulla estimme yli 100 000 kg ruokaa
joutumasta hävikkiin. Pakastetut leipomotuotteet oli alun perin
tarkoitettu ravintoloille ja hotelleille, joiden liiketoiminta pysähtyi
koronaviruksen leviämisen takia. Ruotsissa myimme Matsmartin
kautta kahdeksan tonnia kauramuroja, joissa oli yksi väärä ainesosa, jottei tuotteet päätyisi hävikiksi.

Käytämme ainoastaan 100-prosenttisesti vastuullisesti tuotettua
kaakaota, palmuöljyä ja soijaa. Vuoteen 2025 mennessä kaikki
Fazerin tuotteissa Suomessa ja Ruotsissa käytetty vilja tuotetaan
Fazerin viljavision kymmenen kestävän viljelyn periaatteen mukaisesti. Olemme myös sitoutuneet käyttämään vain häkittömien
kanaloiden munia vuoteen 2024 mennessä Suomessa, Ruotsissa ja
Baltiassa ja vuoteen 2030 mennessä Venäjällä. Vuonna 2020 häkittömissä kanaloissa tuotettujen munien osuus oli 31 %.
Teimme yhteistyötä Hanken Svenska handelshögskolanin kanssa
vastuullisesti viljeltyjen hedelmien hankintaan liittyen. Toimme
myös markkinoille innovatiivisen Paptic-pakkausmateriaalin, jota
käytetään Moomin-suklaarakeiden pakkauksissa muovin sijasta.
Vuonna 2020 olimme mukana SIHTI-projektissa (suomalais
yritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila), jossa ihmisoikeuksien
nykytilaa ja haasteiden tunnistamista arviointiin omien toimintojemme ja arvoketjumme osalta. Tutkimus toi esiin kehityskohteita esimerkiksi ihmisoikeusperiaatteiden ja -prosessien
dokumentoinnissa ja viestinnässä. Päivitämme tulosten perusteella tavarantoimittajien vastuullisuusvaatimuksia lisäämällä
vaatimuksia alkuperäisväestöjen, haavoittuvien ryhmien, kuten
siirtotyöläisten, naisten, lasten ja vammaisten sekä paikallisten yhteisöjen oikeuksien ja maaoikeuksien kunnioittamisesta.
Teimme järjestelmällistä työtä vastuullisen hankinnan määrittelemiseksi ja siihen liittyvien ostoprosessien kehittämiseksi.
Lisäsimme kestävän kaakaon viljelijäohjelmien osuutta, koska
haluamme ylittää sertifiointien vaatimukset. Liityimme uuteen
Cocoa Horizons -kaakaonviljelmäohjelmaan. Tuimme myös
muihin ohjelmiimme osallistuvia kaakaonviljelijöitä ylimääräisillä
lahjoituksilla koronaviruskriisin johdosta. Valmistelimme kaakao
visiomme uudistamista.
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Tavoite 4:
enemmän kasvipohjaista
Näemme ruuan ratkaisuna. Enemmän kasvipohjaista ruokaa
sisältävä ruokavalio parantaa todistetusti hyvinvointia. Työskentelemme johdonmukaisesti kasvipohjaisten innovaatioiden ja
uusien tuotteiden luomiseksi. Sen lisäksi teemme klassikkotuotteista, kuten Pihlaja-marmeladeista, kasvipohjaisia. Tutkimme
myös uusia teknologioita löytääksemme lisää mahdollisuuksia
kasvipohjaisissa kategorioissa.
Julkaisimme ennakkomyyntinä rajatun erän Fazer OatChoco
–kaura-kaakaolevyjä, jotka sopivat myös vegaaneille. Toimme
myös markkinoille kaurasta, ohrasta ja vehnästä tehtyjä aterialisukkeita, joissa on huomattavasti korkeampi ravintoarvo kuin
saman kategorian kilpailevilla tuotteilla. Tuotteet lanseerattiin
Frebaco-brändin alla Ruotsissa, Fazer Alku -brändin alla Suomessa ja Fazer-brändin alla Norjassa ja Tanskassa.
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Haluamme parantaa ihmisten elämänlaatua, niin työntekijöiden,
kuluttajien, raaka-aineita tuottavien viljelijöiden, kumppanien
kuin omistajienkin. Tavoitteemme on luoda turvallinen ja inspiroiva
työympäristö, jossa henkilöstömme voi tehdä parhaansa.
Haluamme jatkossakin varmistaa, että ihmisoikeuksia noudatetaan
koko arvoketjussa.
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Liiketoimintamme

Vastuullisuus

Ihmisille
Turvallisuus on meille tärkeää, ja viime vuoden aikana henkilökuntamme
terveydestä ja turvallisuudesta tuli meille yhä tärkeämpi asia, kun pyrimme
estämään koronavirusta leviämästä. Tunnistimme myös yhteiskunnallisen
roolimme ruokahuollon turvaajana poikkeustilanteessa. Haasteellisista olosuhteista huolimatta työntekijämme pitivät yllä erinomaista ryhmähenkeä
ja sopeutuivat uusiin työskentelytapoihin nopeasti.
Toimintaympäristön muutosten ja pandemian takia järjestimme yhteistoimintaneuvotteluja, joista seurasi sekä lomautuksia että irtisanomisia. Fazer
auttoi irtisanottuja henkilöitä uuden työn etsimisessä tekemällä yhteistyötä paikallisten työvoimaviranomaisten kanssa.
Vuonna 2020 Fazer keskittyi varmistamaan henkilöstön turvallisuuden
ja tuotannon jatkuvuuden. Toimistotyöntekijät siirtyivät osittaiseen etätyöhön. Kiinnitimme erityisesti huomiota tiedonkulkuun, sitoutumiseen,
osallisuuteen, hyvinvointiin ja johtajuuteen jatkuvan viestinnän avulla.

Saavutukset vuonna 2020
Päivitimme vuoden aikana arvomme ja käyttäytymisemme. Jotta ne toteutuisivat jokapäiväisessä työssä, järjestimme arvo- ja käyttäytymiskeskusteluja, joihin kaikilla työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua. Tilaisuuksista
saatua palautetta hyödynnettiin Fazer-käyttäytymisten viimeistelyyn. Työntekijät kaikista yksiköistä ja maista, aina johdosta tuotantotyöntekijöihin,
ottivat osaa ja jakoivat ajatuksiaan.
Uudet arvot edistävät kulttuurista muutostamme kohti monimuotoisempaa ja osallistavampaa Fazeria. Ihmisoikeudet ovat aina olleet meille

tärkeitä, ja monimuotoisuuden tukeminen on osa työtämme ihmisoikeuksien parantamiseksi kaikissa toiminnoissa ja sidosryhmissä.
Lanseerasimme monimuotoisuus- ja osallisuuskoulutuksen verkossa
auttaaksemme työntekijöitä tunnistamaan mahdollisia ennakkoasenteita
ja haastamaan ne.
Fazerilla on verkkokoulutusalusta henkilöstökoulutuksia varten. Ihmisoikeuksiin liittyvät aiheet kuuluvat eettiset periaatteet -koulutukseen, jota on
järjestetty vuodesta 2018 asti.
Organisoimme HR-toimintomme uudelleen tukeaksemme vahvemmin
strategian toteuttamista. Tämä työ jatkuu vuonna 2021. HR keskittyi entistä
vahvemmin osaamisen kehittämiseen, millä varmistetaan motivoivat sisäiset urapolut sekä vahvistetaan organisaation eri kyvykkyyksiä, kun avoimiin
työpaikkoihin on tarjolla monenlaista osaamista.
Saimme Fazer Pulse -henkilöstökyselystä erinomaiset tulokset, jotka paranivat jokaisella mitatulla alueella ja kaikilla liiketoiminta-alueilla. Työntekijöiden palautteen mukaan johdosta on tullut näkyvämpi ja se on entistä
paremmin läsnä ja tavoitettavissa. Suunnittelimme tiimien ja toimintojen
kanssa toimia, joiden avulla voimme edelleen kehittyä valituilla alueilla.
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Koulutimme artesaanileipureita ja työllistimme heitä myymäläleipomoissamme. Perustimme artesaanileipurikoulun vuonna
2018, ja ensimmäinen vuosikurssi on jo valmistunut. Tällä hetkellä
toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita on yhteensä 27, ja uusi
vuosikurssi aloittaa vuonna 2021. Työllistämme nyt 600 artesaanileipuria myymäläleipomoissamme ympäri Suomea. Arvioimme,
että vuonna 2021 avaamme 20 uutta myymäläleipomoa ja palkkaamme 100 uutta artesaanileipuria lisää Suomessa.
Jatkoimme Eurooppalaisen Yritysneuvoston kehittämistä
Fazerilla. Aktiivinen vuoropuhelu työntekijöiden ja työnantajan
välillä kasvatti työntekijöidemme tietoisuutta yritysneuvostosta.
Järjestimme kaksi hyvinvointiwebinaaria ulkopuolisten koulutusja valmennusasiantuntijoiden kanssa. Työntekijöillämme oli myös
mahdollisuus osallistua hyvinvointiohjelmaan, jossa kehitettiin
liikkumista, ravintoa, palautumista, stressinhallintaa ja parempia
työskentelytapoja.

TAPATURMATAAJUUS
TAPATURMIEN LUKUMÄÄRÄ
MILJOONAA TEHTYÄ TYÖTUNTIA KOHTI

2020

2019

2018

Fazer Leipomot

4,0

4,2

3,7

Fazer Makeiset

5,9

14,1

13,1

Fazer Lifestyle Foods

10,1

12,2

7,5

Muut

2,7

2,3

1,9

Konserni yhteensä

4,7

6,5

5,6

12 000
10 000

8
9 154

9 720

10 137

Tuimme koronaviruspandemian vastaisia toimia lahjoittamalla
Fazerin tuotteita terveydenhoidon ammattilaisille sairaaloissa,
sairaanhoidossa ja ensihoidon yksiköissä. Toimitimme huomattavan määrän tuotteita ruoka-apuun, eristyksessä eläville vanhuksille ja apua tarvitseville perheille kansalaisjärjestöjen kautta.
Fazer Venäjän yhteiskunnallinen ohjelma sai Made in St. Petersburg -palkinnon ja erityisen tunnustuksen Pushkinin SOS-lapsikylän kanssa tehdystä yhteistyöstä sekä huomattavasta
lahjoitusohjelmasta.
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Työtapaturmataajuus (LTAF) laski arvoon 4,7, mikä on edellistä
vuotta (6,5) ja konsernin vuoden 2020 virstanpylvästavoitetta
5,0 parempi. Erinomaiset tulokset perustuvat pitkäjänteiseen,
järjestelmälliseen ja päivittäiseen työhön sekä siihen, että
kaikki työntekijät ovat sitoutuneita kehittämään työympäristön
turvallisuutta ja työtapoja. Vuonna 2020 ei ollut lainkaan kuolemantapauksia. Turvallisuushavaintoja tehtiin 5 % enemmän
kuin vuonna 2019.

TAPATURMATAAJUUS
Tapaturmien lukumäärä miljoonaa
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Yhtiön hallitus
Konsernin johtoryhmä
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■
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Fazer Leipomot 5 880
Fazer Makeiset 1 904
Fazer Lifestyle Foods 428
Konsernin tukifunktiot 284

■
■
■
■

Suomi 3 681
Venäjä 2 376
Ruotsi 1 762
Latvia 296

■
■
■
■

Liettua 250
Viro 72
Tanska 52
Norja 7

HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA, %
NAISIA

MIEHIÄ

Johto

43

57

Ylemmät toimihenkilöt

60

40

Toimihenkilöt

47

53

Työntekijät

54

46

ALLE 30 V.

30-50
VUOTTA

YLI 50 V.

Johto

0

73

27

Ylemmät toimihenkilöt

4

70

26

Toimihenkilöt

14

59

28

Työntekijät

30

45

25
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Näin etenemme
Työntekijöidemme turvallisuus on tärkein prioriteettimme.
Poikkeuksellinen koronavirustilanne jatkuu vuonna 2021, ja keskitymme henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden varmistamiseen. Aktiivinen viestintä on olennainen osa tätä työtä.
Jatkamme työtämme ihmisoikeuksien kehittämiseksi ulkopuolisten arvioiden ja sidosryhmien palautteen perusteella. Aiomme
myös viestiä nykyisistä käytännöistämme paremmin.
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Vastuullisuusesimerkki – Ihmisille

Arvot heräsivät
henkiin
keskustelujen kautta
Uudistimme Fazerin arvot ja käyttäytymiset vuonna
2020. Pohjoinen vapaus, aidot suhteet ja rohkea luovuus
ohjaavat meitä eteenpäin. Uusien käyttäytymisten mukaisesti Teemme taiasta totta, Pyrimme aina parempaan ja
Yhtenä Fazerina onnistumme. Uusista arvoista päättäminen ja muotoilu oli kuitenkin vasta ensimmäinen askel.
Niiden saattaminen osaksi jokapäiväistä työtä vaatii käytännön toimenpiteitä. Niinpä järjestimme arvo- ja käyttäytymiskeskusteluja kaikissa toimintamaissamme. Aloitimme
keskustelut keväällä ja jatkoimme niitä virtuaalisesti koronapandemian alettua.
Keskustelutilaisuuksien tarkoituksena oli auttaa kaikkia
fazerilaisia ymmärtämään paremmin, kuinka voimme
toteuttaa arvojamme ja kohdata toisemme arjessa. Tilaisuuksista saatua palautetta hyödynnettiin Fazer-käyttäytymisten viimeistelyyn. Keskustelut olivat HR:n ja viestinnän
yhteisesti järjestämiä ja erinomainen osoitus fazerilaisesta
yhteistyöstä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Herätimme
Fazerin
We made the renewed
Fazer values
and uudistetut arvot ja
käyttäytymiset
henkiin keskustelutilaisuuksissa,
behaviours come to life
through discussion
joita järjestimme
sessions in all our operating
countries.kaikissa toimintamaissamme.
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Vastuullisuus

Ympäristölle
Olemme sitoutuneet luomaan uusia, vastuullisia ruokaratkaisuja
sekä ihmisten että ympäristön hyväksi. Edistämme
vastuullisuutta koko arvoketjussamme aina hankinnasta
pakkausmateriaaleihin.

YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT
2020

Vuonna 2020 keskityimme erityisesti ruokahävikin pienentämiseen ja vastuullisen hankintatoimen kehittämiseen. Tutkimme
uusimpia ruokatrendejä, jotka edesauttavat hiilidioksidipäästöjen
vähentämistä ruokaketjusta, ja lanseerasimme uusia kasvipohjaisia tuotteita.

Saavutukset vuonna 2020
Fazer Leipomoiden, Fazer Makeisten ja Fazer Lifestyle Foodsin ympäristötunnuslukujen seurannan mukaan paransimme
energiatehokkuuttamme 18 % vuonna 2020 verrattuna vuoden
2011 lähtötasoon. Vuoden 2020 energiatehokkuustulokset todistavat positiivisesta kehityksestä.

2018

Tuotantomäärä (tonnia)

605 424

565 915 552 749

Energian kulutus (MWh)

529 970

507 418 506 768

Energian kulutus/tuontantomäärä (MWh/
tonni)
Vedenkulutus (m ³)
3

Teemme vastuullisuustyötä kaikilla liiketoiminta-alueillamme.
Hakeudumme aktiivisesti mukaan hankkeisiin, joissa voimme vaikuttaa toimialan yhteistyöprojekteihin samalla kun toteutamme
omia innovatiivisia konseptejamme. Yksi esimerkki innovaatioista
ja kiertotaloudesta on uusi ksylitolitehdas ja sen yhteydessä oleva
biolämmityslaitos Lahdessa. Myllyn syötäväksi kelpaamaton sivutuote, kaurankuori, hyödynnetään ksylitolin raaka-aineena. Tästä
prosessista ylijäänyt materiaali käytetään lämpövoimalan biopolttoaineena. Lue investoinnista lisää Liiketoiminnalle-osiosta.

2019

Vedenkulutus/tuotantomäärä (m3³/tonni)
Käytetyt raaka-aineet (tonni)
Käytetyt raaka-aineet/tuotantomäärä (tonnia/
tonni)

0,88

0,90

0,92

1 111 412 963 468

923 431

1,8

1,7

1,7

614 179 585 643 562 843
1,014

1,035

1,018

0,17

0,18

0,15

100 745

103 014

83 505

kierrätykseen (%)

62

62

76

hyödynnetty energiana (%)

37

36

21

kaatopaikalle (%)

1,5

1,6

3

Kokonaisjätemäärä/tuotettu tonni (tonnia/
tonni)
Kokonaisjätemäärä (tonnia), josta

Fazerin kestävän viljanviljelyn periaatteet toimivat pohjana aktiiviselle
vastuullisuusyhteistyölle viljelijöiden kanssa. Periaatteiden tavoite on
vesistöjen rehevöitymisen estäminen ja kemikaalien käytön minimoiminen resurssitehokkuutta ja tuottavuutta unohtamatta. Jatkoimme
työtämme Fazerin Viljavision parissa vastuullisen viljelyn edistämiseksi
Suomessa ja Ruotsissa. Tuimme uudistavan hiiliviljelyn hanketta, johon
kuuluu viljelijöiden verkkokoulutus sekä viljelijöiden tukeminen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja vastuullisempien viljelymenetelmien käyttöönotossa.
Vähensimme sekä jätteen kokonaismäärää että ruokahävikkiä. Hyvä
kehitys johtuu aloitteistamme Venäjällä ja uudesta, entistä tehokkaammasta lainsäädännöstä, tehostetuista toiminnoista Suomessa
sekä Suomen ja Ruotsin leipomoiden aktiivisista ponnisteluista.
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VASTUULLISTEN
KANANMUNIEN STATUS

18 %
31 %

Sisäisesti työskentelimme ahkerasti vastuulliseen hankintaan liittyvän
tavoitteemme parissa, jonka mukaan Fazerin raaka-aineet ovat 100-prosenttisesti vastuullisesti hankittuja, kaikkien toimittajien osalta ja kaikissa
arvoketjuissa vuoteen 2030 mennessä. Sisäinen työ määritti kehyksen
tavoitteen saavuttamiselle, ja siihen lukeutui vastuullisen hankintatoimen
määrittely, tavarantoimittajien vastuullisuusvaatimusten käyttöönotto ja
vastuullisten hankintaprosessien luominen.
Kasvatimme viljelijäohjelmien osuutta vastuullisen kaakaon viljelyssä ja
liityimme uuteen Cocoa Horizons -kaakaoviljelijäohjelmaan, jonka perustaja on Barry Callebaut. Ohjelmassa tuetaan viljelijäyhteisössä tapahtuvaa
muutosta ja edistetään läpinäkyvää ja vastuullista kaakaoviljelyä.
Käytämme tuotannossamme vain sertifioitua palmuöljyä. Kolmesta
RSPO-hankintaketjun (Roundtable on Sustainable Palm Oil) vaihtoehdosta, jotka ovat Book & Claim, massabalanssi ja segregoitu, pyrimme
käyttämään segregoitua palmuöljyä, mikä tarkoittaa, että vastuullisista lähteistä peräisin oleva palmuöljy pidetään erillään tavallisesta palmuöljystä
koko hankintaketjun ajan.
Emme saavuttaneet tavoitettamme, jonka mukaan kaikki palmuöljy olisi
segregoitua vuonna 2020, koska Venäjän toiminnoissamme käytetään yhä
Book & Claim -hankintaketjumallia. Pohjoismaissa ja Baltiassa käytämme
lähestulkoon yksinomaan segregoitua palmuöljyä.

OSTETTU SÄHKÖ, %
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14,2 %

82 %
■ Häkittömien kanojen munia
■ Virikehäkkikananmunia

■ Vihreä lista Suomi
■ Keltainen lista

VASTUULLISEN PALMUÖLJYN STATUS, %

VASTUULLISEN SOIJAN STATUS, %
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■ Sertifioitu soija
■ Toimittajien kattama osuus sertifioinneista
■ Fazerin kattama osuus sertifioinneista
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■ Segregoitu
■ Massabalanssi
■ Book & Claim / Pienviljelijä- ja
GreenPalm-sertifikaatit
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■ Sertifioitu palmuöljy

100
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VASTUULLISEN KAAKAON STATUS

0,92

100
80

0,98

0,80

100 %
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ENERGIAN KULUTUS/TUOTANTOMÄÄRÄ

0,94

■ Uusiutumattomat
■ Uusiutuvat

69 %

1,00
0,96

85,8 %
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VASTUULLISEN KALAN STATUS,
WWF:n kalaopas

2020

■ Fazerin kaakao-ohjelman mukainen kaakao
■ Sertifioitu
■ Viljelijäohjelmat
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Fazerin leasing-autot

1 357

Fazerin omistamat jakeluautot

2 340

Tuotannon polttoaineet

41 419

SCOPE 1 PÄÄSTÖT YHTEENSÄ

45 115

Biogeeniset päästöt biopolttoaineen käytöstä, yhteensä

6 315

EPÄSUORAT KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT,
OSTETTU ENERGIA (SCOPE 2)
CO2e TONNIA

OSUUS, %

Kaukolämpö

4 706

16 %

Höyry

14 120

47 %

Ostettu sähkö

11 196

37 %

30 022

100 %

YHTEENSÄ

Vuonna 2020 lisäsimme pientilallisille osoittamaamme tukea
ostamalla 50 % Book & Claim -krediiteistä pientiloille tarkoitettuina hyvityksinä. Tuen kautta pientilalliset voivat kasvattaa
tuottojaan, päästä kansainvälisille markkinoille helpommin,
kehittää elinkeinoaan ja pienentää maan käyttötarkoituksen
muuttamisen riskiä.
Jatkoimme palmuöljyn tulevaisuuteen liittyvää keskustelua
kansalaisjärjestöjen, kuten WWF:n, kanssa. Uudistamme palmuöljysitoumuksemme vuonna 2021. Sen lisäksi, että Fazer ostaa
100 % vastuullisesti tuotettua palmuöljyä, haemme parhaillaan
RSPO-hankintaketjun sertifiointia sisäisille prosesseillemme
tuotannossa käytetyn palmuöljyn ostamisen ja käsittelyn osalta.
Julkaisimme myös tapaustutkimuksen WWF:n palmuöljyn ostajien pisteytyslistalla.
Investoimme pääinvestoijana A-sarjan rahoituskierroksella
kumppaniimme Solar Foodsiin, joka on suomalainen ruokateknologia-alan startup. Solar Foodsin uusi proteiini Solein®
on hiilineutraali innovaatio, joka voi edistää vastuullisempaa
ruokajärjestelmää.
Vuonna 2020 järjestimme vastuullisuustyöpajan, jonka tavoite
oli lisätä sisäistä tietoisuutta ilmastojalanjäljestämme ja löytää
tehokkaimmat toimenpiteet neljän vastuullisuuden päätavoitteemme saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Tarkoituksena
oli tukea organisaatiota liiketoiminta-aluekohtaiset vastuullisuussuunnitelmien kehittämisessä ja vahvistaa omistajuutta
vastuullisesta yritystoiminnasta.

Minimoimme ruokahävikkiä ja vaikutuksiamme veteen
Fazerin toiminnoissa vettä käytetään tuotteiden raaka-aineena
ja erilaisissa puhdistusprosesseissa. Hankintaketjussamme vettä
tarvitaan erityisesti viljelyssä eli raaka-aineidemme tuotannossa.
Arvioimme ja minimoimme veteen kohdistuvaa vaikutustamme
koko arvoketjussa, yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa.
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Vuonna 2020 vedenkulutuksemme kasvoi 15 %, ja jäteveden määrä kasvoi
19 %. Tämä johtui lähinnä Lahden ksylitolitehtaan rakentamisesta ja Fazer
Leipomoiden Ruotsissa tapahtuneesta konerikosta. Jatkamme työtä vedenkäytön ja jäteveden vähentämiseksi kaikissa toimintamaissa.
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Toimipaikkamme ovat sitoutuneet kunnallisiin vedenkäsittelyperiaatteisiin. Useimmissa paikoissa vesi saadaan kunnallisesta vedenjakelusta ja
tuotannon poistovesi poistetaan kunnallisen jäteveden mukana. Suurin osa
tuotantolaitoksistamme on ISO 14001 -sertifioituja, ja ympäristövaikutuksia
arvioidaan ja tavoitteita asetetaan osana sertifioituja ympäristöjärjestelmiä. Yksittäiset liiketoiminnot sekä energia- ja ilmasto-ohjausryhmämme
asettavat näiden lisäksi omia tavoitteita.

Vastuullisuus

Fazer on liittynyt suomalaiseen vesienhoitositoumukseen, joka haastaa
suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita tunnistamaan veteen liittyviä
riskejä arvoketjuissa ja kehittämään vastuullista veden käyttöä ja hallintaa.
Teemme myös yhteistyötä WWF Suomen, viljelijöiden ja muiden kumppaneiden kanssa Fazerin viljan arvoketjussa maatilojen ympäristötoimien
laajentamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi organisaatioiden, yritysten ja
ympäristönsuojeluhallinnon kanssa ympäristön ja veden suojeluun liittyvissä asioissa.

Käytämme veden lisäksi useita raaka-aineita kuten viljaa, kaakaota, sokeria
ja maitoa sekä pakkausmateriaalien raaka-aineita kuten muovia ja kartonkia. Tuotteidemme valmistukseen liittyvä tuotanto aiheuttaa suurimman
osan jätteestämme. Tämän vuoksi ruokahävikin vähentäminen on yksi
keskeisimmistä vastuullisuustavoitteistamme.
Jätettä syntyy myös tuotteidemme, kuten valmiiksi pakatun ja myymälässä
leivotun leivän, muoviin pakatun suklaan ja makeisten sekä muropakkausten kulutuksesta. Teemme aktiivisesti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa
löytääksemme uusia ratkaisuja jätehaasteisiin pidemmällä arvoketjussa.
OSTETTU SÄHKÖ
MWH

%

31 101

15 %

Uusiutuvat

187 483

86 %

YHTEENSÄ

218 584

100 %

Uusiutumattomat

MUUT EPÄSUORAT KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT (SCOPE 3)
CO2e-TONNIA

OSUUS, %

1 137 199

94,5 %

48 355

4,0 %

139

0,0 %

11 547

1,0 %

Lähtevät kuljetukset, Fazerin maksamat

4 121

0,3 %

Jätevesi

549

0,0 %

Tuotannossa syntyvä jäte

1 415

0,1 %

276

0,0 %

1 203 604

100,0 %

Ostetut elintarvikeraaka-aineet
Ostetut pakkausmateriaalit
Vedenkulutus
Polttoaineen- ja energiantuotantoon
liittyvät toiminnot

Liikematkustus

YHTEENSÄ

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖINTENSITEETTI
CO2e-TONNIA/TUOTETTU TONNI
PÄÄSTÖT/TUOTANTOMÄÄRÄ
Scope 1

0,07

Scope 2

0,05

Scope 3

1,99

Päästöintensiteetti, kaikki päästöt

2,11
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OSUUS, %

8 926 617

26 %

Uusiutuvat

25 000 987

74 %

YHTEENSÄ

33 927 604

100 %
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ENERGIAN KULUTUS UUSIUTUMATTOMAT / UUSIUTUVAT POLTTOAINEET
UUSIUTUVAN JA
UUSIUTUMATTOMAN
MWH
OSUUS, %
ENERGIAN KULUTUS UUSIUTUMATTOMAT POLTTOAINEET
Öljy
Maakaasu
Diesel

177 282

ENERGIAN KULUTUS UUSIUTUVAT POLTTOAINEET
Pelletit

92 %

617
14 631

8%

5 312

Biokaasu

10
191 913

ENERGIAN KULUTUS KÄYTTÖKOHTEEN MUKAAN
MWH

Ilmastointi
Höyry

■ Uusiutumattomat
■ Uusiutuvat

15 177

9 309

Sähkö

74 %

151 638

Biodiesel

YHTEENSÄ

26 %

9 851

Bensiini

Lämmitys
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MATERIAALIT TUOTTEIDEN JA
PAKKAUSTEN VALMISTAMISEEN

MATERIAALIT TUOTTEIDEN JA PAKKAUSTEN VALMISTAMISEEN

218 584
32 984
67 381

Asetimme tavoitteen vähentää jätettä 20 % vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 2015 tasoon, ja olemme siitä lähtien
seuranneet yrityskohtaista kokonaisjätemittaria neljännesvuosittain. Jätetiedot haetaan ulkoisilta jätteiden käsittelyalustoilta,
kuten Enpros Zero Wastesta, ja niiden koostamisesta huolehtii
Fazerin vastuullisuustiimi. Varmistamme, että jätteiden käsittelyn
lainsäädännöllisiä vaatimuksia noudatetaan kaikissa toimintamaissa, käyttämällä hankintojen kilpailutusprosessia uusien
palveluntarjoajien tullessa mukaan. Auditoimme jätehuoltokumppanimme osana sitoutumistamme ISO-standardeihin.
Vuonna 2020 syntyneestä jätteestä 98,5 % hyödynnettiin uusiokäytössä. Tämä saavutettiin ohjaamalla tuotannon sivuvirtoja
eläinrehuksi ja ruokalahjoituksiin, kierrättämällä materiaaleja
ulkoisten jätehuoltokumppanien kanssa ja energian talteenotolla
energiajätteen polttamisen ja bioetanolin tuotannon kautta.
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Näin etenemme
Etsimme jatkuvasti uusia tapoja kehittää arvoketjumme vastuullisuutta, aina pellolta pöytään saakka. Tehostamme jatkuvasti
prosesseja ja toimintojamme päästöjen ja ruokahävikin vähentämiseksi. Vastuullisessa hankinnassa painopiste on toimintatapojen ja kasvipohjaisten tuotteiden kehittämisessä.
Vuonna 2021 keskiössä on pitkän aikavälin energia- ja ilmastosuunnitelman luominen. Sen avulla voimme tunnistaa tehokkaimmat hiilidioksidipäästöjä vähentävät toimintatavat ja
menetelmät sekä kehittää tuotantolaitosten energiatehokkuutta.
Uudet hankkeet ja yhteistyöt, kuten tieteeseen pohjautuvien
tavoitteiden (Science Based Targets) asettaminen, ovat tärkeitä
keinoja saavuttaa vastuullisuustavoitteemme ja toteuttaa vastuullisia innovaatioita käytännössä.
Koska suurin osa hiilidioksidipäästöistä tulee arvoketjustamme,
on äärimmäisen tärkeää tehdä yhteistyötä asiakkaiden, tavarantoimittajien, kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden kanssa,
jotta voisimme löytää tehokkaimmat ratkaisut elintarvike- ja
maanviljelysektorille. Jatkamme yhteistyötä ja hankkeita esimerkiksi Baltic Sea Action Groupin ja WWF:n kanssa luodaksemme vastuullisempia käytäntöjä maanviljelyn arvoketjulle.
Samalla investoimme uusiin innovaatioihin ja yrityksiin
uusien, Solein®-proteiinin kaltaisten tulevaisuuden ratkaisujen löytämiseksi.
Laadimme neljälle vastuullisuuden päätavoitteellemme liiketoiminta-aluekohtaisia suunnitelmia, mikä auttaa meitä saamaan
aikaan tuloksia ja huomioimaan asiakaskuntamme erilaiset tarpeet. Osana sisäisten prosessien parantamista haluamme myös
keskittyä tuottamaan yksityiskohtaisempia ympäristölaskelmia
ja -raportteja, jotta resurssimme varmasti kohdistuvat kaikkein
tehokkaimpiin toimiin ja voimme mitata edistystämme sekä
raportoida siitä sidosryhmillemme.

Vuosi
pähkinänkuoressa
Tietoa
Fazerista
Liiketoimintamme
Vastuullisuus
Hallinto ja
johtaminen
Hallituksen
toimintakertomus
Taloudellinen
katsaus

Vastuullisuusesimerkki – Ympäristölle

Fazer tukee uudistavan
viljelyn verkkokoulutusta
Sillä, miten kasvatamme ruokaa, on merkittävä vaikutus ympäristöön.
Ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin takia päätimme investoida uudistavaan viljelyyn ja osallistua ohjelmaan, jossa kehitetään verkkokoulutusta
ja yhteistyöalustaa viljelijöille, tieteilijöille ja muille kumppaneille yhdessä
Baltic Sea Action Groupin (BSAG) ja Reaktorin kanssa.
Uudistava viljely tarkoittaa viljelytoimenpiteitä, jotka parantavat maaperän kykyä sitoa ja varastoida hiiltä ilmakehästä, mikä puolestaan torjuu
ilmastonmuutosta. Sen lisäksi hiiltä varastoivat ja maaperää tervehdyttävät
viljelytavat vähentävät pelloilta vesistöihin joutuvaa ravinnekuormitusta ja
estävät rehevöitymistä. Uudistavan viljelyn verkkokoulutus tarjoaa ilmaisen, korkealaatuisen ja tutkimukseen perustuvan kurssin viljelijöille, jotka
haluavat tuottaa ruokaa kannattavasti ja vastuullisesti.
Uudistavalla viljelyllä on monia myönteisiä vaikutuksia, jotka tukevat luonnon monimuotoisuutta ja tekevät viljelijöiden työstä mielenkiintoisempaa
ja palkitsevampaa. Edistämällä uudistavaa viljelyä haluamme muuttaa
ruuantuotannon tulevaisuutta niin viljelijöiden, kuluttajien kuin ympäristönkin hyväksi.

Osallistumme uudistavaa viljelyä edistävään ohjelmaan,
jossa on kehitetty verkkokoulutus- ja yhteistyöalusta
maanviljelijöille, tutkijoille ja muille kumppaneille.
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Huomioimme vastuullisuuden kaikissa toimissamme ja
haluamme rakentaa kestävää työskentelykulttuuria niin nyt
kuin tulevaisuudessakin. Riskien vähentäminen, yritysetiikan
vahvistaminen ja parhaiden käytäntöjen parantaminen ovat osa
työtä, jolla varmistamme liiketoimintamme vastuullisuuden.

Taloudellinen
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Hallituksen
toimintakertomus

Hallinto ja
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Vastuullisuus

Liiketoimintamme

Vastuullisuus

Liiketoiminnalle
Toimimme eettisten periaatteidemme mukaisesti. Ne ovat voimassa kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa toimintamaissa.
Periaatteet perustuvat omiin arvoihimme sekä YK:n Global
Compact -aloitteeseen, jolla pyritään edistämään yritysten kestävää kehitystä ja hyvää yrityskansalaisuutta. Noudatamme myös
YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita ja niihin
liittyviä prosesseja. Olemme tunnistaneet tapoja, joilla voimme
edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja tehdä työtä niiden
saavuttamiseksi yhdessä koko arvoketjumme kanssa.
Jatkamme vastuullisuustavoitteiden parissa tekemäämme työtä
ja huomioimme kaikkien liiketoiminta-alueiden vaihtelevat
tarpeet. Vastuullisuustavoitteet ovat myös keino hallita liiketoimintaamme kohdistuvia riskejä, joita ilmastonmuutos, luonnon
monimuotoisuuden heikkeneminen, veden vähyys, ruokahävikki,
ihmisoikeuksien heikentyminen ja näiden ilmiöiden vaikutukset
voivat aiheuttaa.
Vuonna 2020 jatkoimme olemassa olevia vastuullisuushankkeitamme ja käynnistimme uusia. Vahvistimme sisäisiä eettisen
yritystoiminnan käytäntöjämme ja teimme huomattavia investointeja ja parannuksia toimintatapoihimme.

Saavutukset vuonna 2020
Fazerin maine suuren yleisön silmissä säilyi vahvana. Vahvuutemme ovat erityisesti tuotteissa ja palveluissa. Mainekyselyn
tuloksista saimme palautetta ympäristöön liittyvistä asioista,
joissa voisimme vielä kehittyä.
Uuden, kauramyllyn sivuvirroista ksylitolia valmistavan tehtaamme rakentaminen jatkui Lahdessa. Kauraksylitolitehtaalle
myönnettiin Tähtiteko 2020 -palkinto. Rakennamme parhaillaan
myös biovoimalaa, joka käyttää ksylitolituotannosta ylijäänyttä
kaurankuorimassaa tuottaakseen lämpöä koko tehdasalueelle. Tämä on osa sitoutumistamme suomalaiseen kauraan ja
kiertotalouteen.
Teemme yhteistyötä Solar Foodsin kanssa, joka on suomalainen ruokateknologia-alan startup. Fazer on yhtiön pääinvestoija ja suurin yksittäinen osakkeenomistaja. Jatkamme Solar
Foodsin tukemista tutkimustoiminnan, innovaatioiden ja kaupallisen kehittämisen saralla edistääksemme tulevaisuuden
ruokaratkaisuja.
Vuonna 2020 päätimme laajentaa kauramyllyjemme kapasiteettia. Yhteensä 30 miljoonan euron investointi jaetaan tasan
Lahden ja ruotsalaisen Lidköpingin myllyjen kesken. Fazer rakentaa kaksi uutta myllyä, mikä kaksinkertaistaa nykyisen kauramyllykapasiteettimme. Kun laajennukset valmistuvat vuonna
2021, Fazer on Pohjoismaiden suurin kaurantuottaja ja yksi Euroopan johtavista tekijöistä.
Laajennamme kauratuotteidemme tuotantoa myös Korialla.
Fazer Yosa-tuotteiden tuotanto siirrettiin Kaarinasta Korialle
syksyllä 2020. Investoimme viime vuonna Korialle yhteensä yli
10 miljoonaa euroa.
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Olemme luoneet tavarantoimittajillemme vastuullisuusvaatimukset, joihin sisältyy johdonmukaisia vaatimuksia ja seurantatoimia. Tämä tukee vastuullisuustavoitettamme, jonka mukaan
raaka-aineemme ovat 100-prosenttisesti vastuullisesti hankittuja,
kaikkien toimittajien osalta ja kaikissa arvoketjuissa. Vuoden
2020 loppuun mennessä 52 % tavarantoimittajistamme (osuus
kokonaisostoista) oli allekirjoittanut eettiset periaatteet.
Vuonna 2020 whistleblowing-järjestelmän kautta tehtiin
21 tapausilmoitusta. Tämän järjestelmän kautta myös kolmannet
osapuolet voivat ilmoittaa havaitsemistaan tai epäilemistään
yrityksen käytäntöjen tai säännösten rikkomuksista. Tapausilmoitukset liittyivät esimerkiksi henkilöstöasioihin, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusasioihin (QEHS), eturistiriitoihin sekä yhtiön
varojen väärinkäyttöön. Tapaukset on tutkittu sisäisesti ja tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Kaksi tapausta on vielä avoinna.
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■ Henkilöstö 347,1 (79,6 %) ■ Omistajat 57,6 (13,2 %)
■ Yhteiskunta 23,8 (5,5 %) ■ Rahoittajat 7,5 (1,7 %)

TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT, M€

Vuoden aikana ei ollut yhtään markkinointiimme liittyvää
tapausta, josta olisi tehty lausuntopyyntö Mainonnan eettiselle neuvostolle. Fazerilla oli yhteensä kolme tuotteiden
takaisinvetoa. Takaisinvedot johtuivat allergeeneihin liittyvistä
ristikontaminaatioista.
Meillä on kattava lahjonnan vastainen ohjelma sekä työntekijöille suunnattu verkkokoulutus, jossa opetetaan tunnistamaan ja
ehkäisemään lahjontaa. Henkilöstömme käy myös läpi pakollisen
verkkokoulutuksen kilpailulainsäädännöstä.
Visit Finland myönsi Fazer Experience -vierailukeskukselle Sustainable Travel Finland -merkin, jolla edistetään kestävää matkailua.
Vuoden 2020 uusiin nähtävyyksiin kuuluvat uusi kasvihuone
ja verkkokauppa.

■ Tuloverot 17,5 (19,0 %)
■ Työnantajamaksut
■ Kiinteistöverot 0,9 (1,0 %)
68,4 (74,3 %)
■ Valmisteverot 4,4 (5,8 %) ■ Muut verot 0,9 (1,0 %)
*)

Luvut eivät sisällä vakuutusmaksu- ja energiaveroja.

■ Palkkaverot 63,8 (67,3 %)
■ Arvonlisäverot, netto 22,2 (23,4 %)
■ Muut verot 8,8 (9,3 %)
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Näin etenemme
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Asiakkaat (liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot,
rahoitustuotot, käyttöomaisuuden myyntituotot)
Toimittajat

Operatiiviset investoinnit
Tuotettu lisäarvo
JAETTU TALOUDELLINEN ARVO
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Henkilöstö (palkat ja muut henkilöstökulut)

Rahoittajat (korko- ja muut rahoituskulut)
Liiketoiminnan kehittämiseen jäävä taloudellinen arvo

Jatkamme investoimista ruokateknologiaan ja vastuullisiin ruokaratkaisuihin. Tutkimus ja innovaatiot ovat avainasemassa, kun etsimme uusia aineksia ja kumppanuuksia
edistääksemme vastuullista tulevaisuutta.
Kiertotalouden konseptit ja sivuvirtojen hyödyntäminen ovat olennainen osa vastuullisuustyötämme
ja liiketoiminnan ratkaisuja. Vahvistamme pakkauksiin ja innovaatioihin liittyvää lähestymistapaamme
muovin vähentämiseksi ja uusiutuvien ja kierrätettävien
materiaalien lisäämiseksi kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Kiinnittämällä jatkuvasti huomiota tuotantoja materiaalitehokkuuteen voimme myös parantaa
kannattavuuttamme.
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Vastuullisuusesimerkki – Liiketoiminnalle

Ruokakaura – innovaatio,
joka on hyväksi
terveydelle ja ilmastolle
Kehitimme Ruokakauran, uuden, kaurasta valmistetun aterialisukkeen,
vastauksena kuluttajien kasvaneeseen kiinnostukseen kestäviä ja ilmastolle
suotuisia ruokaratkaisuja kohtaan. Tuote on kasvipohjainen ja valmistettu
paikallisista raaka-aineista, ja sen hiilijalanjälki on alhainen. Ruokakaura on erinomainen esimerkki Fazerin terveyttä ja ilmastoa tukevista
innovaatioista.
Ilmastoon liittyvien hyötyjen lisäksi Fazerin Ruokakauralla on huomattavasti parempi ravintosisältö kuin saman kategorian kilpailevilla tuotteilla:
enemmän proteiinia, ravintokuitua ja monityydyttymättömiä rasvahappoja sekä vähemmän hiilihydraatteja. Mieto maku ja täyteläinen luonne
tekevät siitä todella monipuolisen tuotteen, joka soveltuu monenlaisiin tarkoituksiin.
Ruokakaura lanseerattiin ensin menestyksekkäästi Ruotsissa Frebacon
tuotteena, sitten Norjassa ja Tanskassa Fazer-brändin alla, minkä jälkeen
se tuotiin markkinoille Fazer Alku Ruokakaura -nimellä. Ruotsin Fazer Mylly
voitti Ruokakauralla ruotsalaisen Food Award 2020 -palkinnon. Moderni
ja kestävästi tuotettu Ruokakaura on jo lyhyessä ajassa saavuttanut suuren
suosion pohjoismaalaisten kuluttajien keskuudessa.

Fazerin Ruokakaura on täysin uudenlainen
kasvipohjainen tuote, joka on valmistettu
paikallisista raaka-aineista ja sen hiilijalanjälki
on alhainen. Aterialisuke vastaa kuluttajien
kasvaneeseen kiinnostukseen kestäviä ja
ilmastolle suotuisia ruokaratkaisuja kohtaan.

Vuosi
pähkinänkuoressa
Tietoa
Fazerista

Vastuullisuustyö on yhteistyötä. Kun kehitämme uusia tuotteita ja
palveluita, luomme liikeideoita tai etsimme uusia tapoja kehittää
yritysvastuuta, kuuntelemme sidosryhmiämme ja käymme heidän
kanssaan aktiivista vuoropuhelua. Sidosryhmiemme ajatukset ja palaute
on meille arvokasta.
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Vastuullisuus

Sidosryhmäyhteistyö
Fazerin laaja arvoketju tarjoaa meille tärkeää näkemystä. Käymme jatkuvaa
keskustelua työntekijöiden, kuluttajien, asiakkaiden, osakkeenomistajien,
tavarantoimittajien, päätöksentekijöiden, kansalaisjärjestöjen ja tiedeyhteisön kanssa. Hyödyllistä tietoa vaihdetaan kumpaankin suuntaan.
Sidosryhmämme auttavat meitä tunnistamaan ja ennustamaan trendejä ja
muutoksia kuluttajakäytöksessä. Tämän ansiosta voimme kehittää kokonaistarjoomaamme tavalla, joka vastaa tämän päivän tarpeisiin ja toiveisiin.
Olennaisimpia sidosryhmiemme esille tuomia aiheita ovat muun muassa
ympäristöystävälliset vaihtoehdot, vastuullisesti hankitut raaka-aineet,
palmuöljy, muovi ja pakkaukset, sosiaalinen vastuullisuus, lapsityövoima,
läpinäkyvä viestintä ja innovaatiot, tuotteiden saatavuus ja tuotetiedot.
Kaikki nämä aiheet ovat osa Fazerin vastuullisuusohjelmaa.

Vastaamme jakamalla tietoa sidosryhmillemme, tukemalla tieteellistä
tutkimusta ja tarjoamalla resursseja, joilla edistetään koko arvoketjumme
vastuullisuutta. Osana maailmanlaajuista yhteisöä osallistumme useisiin
hankkeisiin ja sitoumuksiin, joilla pyritään löytämään ratkaisuja yhteisiin,
globaaleihin haasteisiin.
Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Baltic Sea Action Group,
WWF Suomi, Global Compact Suomi, FIBS, Climate Leadership Coalition,
Hållbar Livsmedelkedja, SOS-Lapsikylät, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö,
Korkeasaaren eläintarha sekä tutkimusverkostot ja useat yliopistot, kuten
Aalto-yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto,
Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto Suomessa sekä Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto (SLU), Örebron yliopisto, Uppsalan yliopisto, Uumajan
yliopisto ja Chalmersin teknillinen korkeakoulu Ruotsissa.
Olemme tunnistaneet tärkeimmät sidosryhmämme ja kartoittaneet kanavia, joiden kautta teemme niiden kanssa yhteistyötä.

FAZERIN VASTAUS SIDOSRYHMIEN
ODOTUKSIIN

Kuluttajat

Arjen kohtaamiset, asiakaspalvelukanavat, kyselyt/
kuluttajatutkimukset, verkkosivut ja sosiaalinen media,
pakkaukset, vierailut

Viestimällä kuluttajien kanssa suoraan verkossa, kahviloissamme ja myymäläleipomoissamme opimme
ymmärtämään, mitä ihmiset arvostavat. Hyödynnämme
keräämiämme näkemyksiä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Kuluttajien on voitava luottaa
tuotteidemme ja palveluidemme laatuun ja turvallisuuteen. Meidän on tarjottava luotettavaa tietoa tuotteistamme, palveluistamme sekä Fazerista yrityksenä.

Asiakkaat

Tapaamiset ja yhteistyö, kyselyt, uutiskirjeet, asiakaspalautejärjestelmät, asiakastapahtumat

Meillä on tiiviit suhteet asiakkaisiimme. Tuotamme
arvoa tarjoamalla laadukkaita ja kuluttajalle mieluisia
palveluita ja tuotteita.

Osakkeenomistajat

Yhtiökokous ja vuosikatsaus, säännölliset raportit ja
infotilaisuudet, kesäkokous ja muut säännölliset tapahtumat, osakkeenomistajasivusto

Hallinto ja
johtaminen

Tarjoamme tarkkaa ja luotettavaa tietoa tuloksestamme, hallinnointikäytännöistämme, liiketoiminnan
kehityksestä ja vastuullisuudesta sidosryhmille parhaiten sopivissa kanavissa.

Työntekijät

Hallituksen
toimintakertomus

Vuosi
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TÄRKEIMMÄT VUOROPUHELUKANAVAT

Henkilökohtaisen suorituksen hallintaprosessi, jatkuva
dialogi esimiesten ja työntekijöiden välillä, henkilöstötilaisuudet, henkilöstökyselyt, Fazerin whistleblowing-ilmoituskanava, intranet ja muut sisäisen
viestinnän kanavat, työntekijöiden/esimiesten ja paikallisen henkilöstöhallinnon välinen viestintä

Olemme jatkuvasti yhteydessä kaikkiin työntekijöihimme viestintäkanaviemme ja -prosessiemme kautta.
Päivittäinen vuoropuhelu työntekijöiden kanssa perustuu suoraan viestintään työntekijöiden, esimiesten ja
henkilöstöhallinnon välillä. 

Toimittajat

Toimittajasuhteiden hallintaprosessi, tapaamiset,
sopimukset, tavarantoimittajavaatimukset, auditointi
kyselyt, auditoinnit, seurantakokoukset ja vierailut

Meillä on tiiviit suhteet toimittajiimme, ja
teemme yhteistyötä heidän kanssaan esimerkiksi
vastuullisuusasioissa.
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KESKEISET
SIDOSRYHMÄT

TÄRKEIMMÄT VUOROPUHELUKANAVAT

FAZERIN VASTAUS SIDOSRYHMIEN
ODOTUKSIIN

Yhteiskunta (viranomaiset ja valtionhallinto, media,
kansalaisjärjestöt ja paikalliset
yhteisöt)

Kokoukset, kumppanuudet ja yhteistyö, kyselyt,
tapahtumat

Luomme arvoa yhteiskunnalle ja käymme aktiivista
vuoropuhelua. Fazer on useiden organisaatioiden jäsen
tai yhteistyökumppani. Painotamme avointa ja läpinäkyvää viestintää.

Yliopistot ja tutkimuslaitokset, start
up -yritykset

Kumppanuudet ja yhteistyö

Teemme yhteistyötä yliopistojen ja start up -yritysten
kanssa ja täydennämme näin myös omaa tutkimustoimintaamme. Laajennamme samalla asiantuntemustamme ja kehitämme kykyämme tuoda markkinoille
vastuullisia innovaatioita, jotka luovat yhteistä hyvää. 

Sijoittajat ja
rahoituslaitokset

Tapaamiset ja yhteistyö

Tarjoamme tarkkaa ja luotettavaa tietoa tuloksestamme, hallinnointikäytännöistämme, liiketoiminnan
kehityksestä ja vastuullisuudesta.
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Fazerin vastuullisuustyöhön liittyvät käytännöt ja ohjeet noudattavat
kansainvälisiä periaatteita ja auttavat meitä kohdistamaan toimiamme ja
tekemään niistä järjestelmällisempiä.

Vastuullisuuden johtaminen
Fazerin vastuullisuustyötä johtavat yritysvastuutiimi, yhtiön johdon jäsenistä muodostettu vastuullisuuden johtamisfoorumi foorumi sekä yritysvastuu- ja QEHS-verkosto. Kullakin toiminnolla on tarkasti määritetyt roolit
ja vastuut. Vastuullisuustoimintaan liittyvissä asioissa ylintä päätösvaltaa
käyttävät yhtiön hallitus ja konsernin johtoryhmä.
Vastuullisuustoimintaamme ohjaavat yhtiön vastuullisuuspolitiikka,
ihmisoikeuspolitiikka, laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikka (QEHS-politiikka) sekä hallinnointikäytännöt ja -menettelyt. Eettiset
periaatteemme pohjautuvat YK:n Global Compactin kymmeneen periaatteeseen, jotka allekirjoitimme vuonna 2012. Olemme myös sitoutuneet
tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja määrittäneet tavat, joilla oma vastuullisuustyömme edistää niitä.

Liiketoiminta-alueet ja liiketoimintayksiköt
Toteuttavat yhtiön lähestymistapaa vastuullisuuteen, toimintasuunnitelmia ja strategisia linjauksia; asettavat tavoitteita ja päämääriä
Määrittävät vastuullisuustoiminnan painopistealueet
Noudattavat toimintaohjeita, käytäntöjä ja toimintamalleja

Yritysvastuutiimi
Kehittää vastuullisuuden lähestymistapaa, tukee sen toteuttamista ja
raportoi edistymisestä.

Vastuullisuuden johtamisfoorumi
Varmistaa konsernin yhteiset linjaukset sekä määrittelee konsernitason
strategiat, politiikat, ohjeistukset, tavoitteet ja sitoumukset

Hallitus
Hyväksyy eettiset periaatteet

Saattaa asiat oikeiden päättävien tahojen käsiteltäviksi ja valmistelee ne
käsittelyä varten

Konsernin johtoryhmä

Vastuullisuus- ja QEHS-verkosto

Hyväksyy politiikat ja tavoitteet

Varmistaa vastuullisuuden yhtenäisyyden konsernin sisällä

Konsernijohtajalla on ylin vastuu

Varmistaa resurssien tehokkaan käytön

Konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja vastaa vastuullisuusasioista

Jakaa tietoa, tietotaitoa ja markkinanäkemyksiä eri maissa ja
liiketoiminnoissa

Taloudellinen
katsaus

Hallinto ja
johtaminen

Arvioi, seuraa ja kehittää vastuullisuusasioita konsernissa

Hallituksen
toimintakertomus

Vastuullisuus

Liiketoimintamme

Vastuullisuus

Toiminnon johtaja
Hyväksyy toimintaohjeet

Varmistaa, että sovitut toimenpiteet toteutetaan
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Työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmä
Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus on meille äärimmäisen tärkeää, ja
Fazerin QEHS-politiikka koskee koko organisaatiota. Fazerin toimipaikkojen
työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmät perustuvat paikallisiin
lakisääteisiin vaatimuksiin, ja useimmilla on myös ISO 45001 -sertifikaatti
(katso sertifikaattitaulukko).
Vaarojen tunnistaminen ja riskiarvioinnit ovat työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmän perustana. Paikallisten riskiarviointien lisäksi
QEHS-riskejä arvioidaan vuosittain konsernitasolla, minkä perusteella
toteutamme toimia riskien hallitsemiseksi ja vähentämiseksi.
On tärkeää oppia vaaratilanteista ja suorittaa ennaltaehkäiseviä ja korjaavia
toimia, jotta samankaltaisia tilanteita ei tapahtuisi uudestaan. Tämän takia
kaikki työperäiset vaaratilanteet täytyy raportoida ja tutkia, ja tieto juurisyistä ja korjaustoimenpiteistä jaetaan koko organisaatiolle. Työterveyden
ja -turvallisuuden tilastot raportoidaan johdolle kuukausitasolla, ja turvallisuusraportit ovat myös yrityksen intranetissä.
Työntekijöitä kannustetaan raportoimaan turvallisuushavaintoja aktiivisesti
ja käymään turvallisuuskeskusteluja, mikä lisää turvallisuustietoisuutta ja
ylläpitää ennakoivaa turvallisuuskulttuuria. Työntekijöitä neuvotaan myös
poistumaan työtilanteista, joiden he epäilevät voivan aiheuttaa tapaturman tai sairauden. Pääluottamusmiehet osallistuvat terveyden ja turvallisuuden hallintajärjestelmien kehittämiseen esimerkiksi paikallisissa
terveys- ja turvallisuuskomiteoissa.
Työntekijät saavat sekä yleistä yritystason turvallisuuskoulutusta että paikallista turvallisuuskoulutusta, joka liittyy erityisesti työntekijän rooliin ja
työhön. Työtehtäväkohtainen turvallisuuskoulutus on pakollinen osa uuden
työntekijän perehdytysohjelmaa, ja koulutus järjestetään paikallisella kielellä. Turvallisuuskoulutukset ovat ilmaisia, ja ne suoritetaan työajalla, pois
lukien tietyt verkossa tehtävät turvallisuuskoulutukset, jotka täytyy suorittaa ennen kohteeseen tuloa. Tuotantotyöntekijät käyvät vuosittaisissa päivityskoulutuksissa. Tietyt pätevyydet, kuten sähköturvallisuus ja suljetussa
tilassa työskentely, täytyy päivittää säännöllisesti.
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QEHS-STANDARDIT

ISO 9001

ELINTARVIKETURVALLISUUSSTANDARDI

ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001

FSSC
22000

ISO
22000

IFS

AIB

Fazer Makeiset
Vantaa

X

X

X

X

Lappeenranta

X

X

X

X

Lahti (hapankorppu)

X

X

Fazer Leipomo Suomi
Vantaa

X

X

Lahti

X

X

Lappeenranta

X

X

Vuohela

X

Fazer Leipomot Ruotsi
Eskilstuna

X

X

X

Lidköping

X

X

X

Lund

X

X

X

Uumaja

X

X

X

Tukholman toimisto

X

X

X

X

Fazer Leipomot Venäjä
Smolenskaya

X

X

X

X

X

Murinsky

X

X

X

X

X

Neva

X

X

X

X

X

Zvezdny

X

X

X

X

X

Fazer Leipomot Baltia
Ogre

X

Kaunas

X
X

Fazer Lifestyle Foods
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AOECS
GLUTEN
FREE

Lahden mylly
Lidköpingin mylly
Koria

X
X

X
X
X

X
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Tässä raportissa Fazer viittaa GRI-standardeihin (Global Reporting Initiative) helpottaakseen vastuullisuustyön vertailua muihin
yrityksiin ja organisaatioihin (GRI-Referenced). GRI-sisältöluettelossa on taulukko, jossa esitellään, miten raportissa esitetyt vastuullisuuden mittarit vastaavat GRI-standardeja. Olemme myös
raportoineet Fazerin omia aiheita GRI-standardien raportointiperiaatteiden mukaisesti.
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Vastuullisuus

Raportointiperiaatteet

Raportointikausi vastaa kalenterivuotta ja Fazerin tilikautta
1.1.–31.12.2020. Sisältö ja valitut mittarit perustuvat sidosryhmiemme
palautteeseen ja olennaisuusanalyysiin. Fazerin vastuullisuuden
päätavoitteet luotiin vuosina 2018–2019 määrittämään vastuullisuustyömme painopistealueita.
Vastuullisuuteen liittyvä lähestymistapamme on kuvattu myös konserninjohtajan kirjeessä sivulla 6, strategiakuvauksessa sivulla 7 ja
Fazerin muita kuin taloudellisia tietoja sisältävässä raportissa.
Raportointi kattaa kaikki suurimmat toimipaikat ja tuotantoyksiköt,
jos muuta ei ole ilmoitettu.

Tietojen keruu
Kaikki taloudelliset tiedot on kerätty Fazerin raportointijärjestelmistä. Kaikki raportissa esitetyt taloudelliset tunnusluvut perustuvat
Fazerin tarkastettuun konsernitilinpäätökseen.
Henkilöstötiedot on kerätty HR-tietojärjestelmistä. Tiedot ovat
HR-organisaation tuottamia.
Ympäristötiedot on kerätty tuotantoyksiköstämme Suomesta,
Ruotsista, Venäjältä, Latviasta ja Liettuasta. Vuoden 2020 lopussa
Fazerilla oli 20 tuotantolaitosta. Liikematkatiedot on kerätty Fazerin matkatoimistolta. Logistiikkaan ja leasing-autojen polttoaineen
kulutukseen liittyvät tiedot on kerätty Fazerin palveluntarjoajilta, ja
tiedot kattavat Suomen ja Ruotsin. Logistiikkatiedot

kattavat tuotekuljetukset Fazerin tuotantoyksiköistä asiakkaille.
Ympäristötiedot on kerätty tuotantolaitoksilta räätälöidyn tiedonkeruutaulukon avulla. Tiedot on yhdistetty konsernitasolla.
Fazerin ympäristötunnusluvut on raportoitu GHG-protokollan
(Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting
Standard) mukaisesti perustuen liiketoiminnalliseen määräysvaltaan. Scope 2 -päästöt on laskettu käyttämällä kaksoisraportoinnin periaatteita, jotka perustuvat GHG-protokollan Scope
2 -ohjeistukseen (markkinaperusteinen ja sijaintiperusteinen
menetelmä). Palveluntarjoajamme takaa, että ostamamme sähkö
on peräisin uusiutuvista lähteistä. Scope 3 (tavaroiden ja palveluiden hankinnasta syntyneet kasvihuonekaasupäästöt) on
laskettu Maailman luonnonvarainstituutin Cool Food Pledge -laskurin hiilidioksidipäästötietojen (ruokaan liittyvät tiedot: Poore
ja Nemecek, 2020) ja Ison-Britannian Ympäristö-, elintarvike- ja
maaseutuasioiden ministeriön (DEFRA) tietokannan (pakkaus- ja
epäsuorat materiaalit: Ison-Britannian hallituksen GHG Conversion Factors for Company Reporting, 2020) avulla ulkopuolisten
konsulttiemme suosituksiin perustuen.
Vastuullisuustavoitteidemme 1 ja 2 osalta olemme tehneet muutoksia laskentatapoihin, laajentaneet raportointia ja päivittäneet
päästökertoimet. Tuotantotonnien luokittelua on muutettu niin,
että siihen ei enää lueta sivuvirtajakeita, jotka luokitellaan syömäkelvottomiksi ihmisille. Vastuullisuustavoitteiden 1 ja 2 laskennan
GHG-intensiteetin nimittäjässä käytetyt tuotantovolyymit perustuvat Fazerin toiminnanohjausjärjestelmästä saatuihin tietoihin.
Laskentatavan muutosten takia meillä ei ole vertailukelpoista
tietoa lähtötasovuodelta 2015 voidaksemme raportoida vastuullisuustavoitteiden edistymistä verrattuna vuoden 2015 lähtötasoon. Vuoden 2019 vastuullisuusraportissa ilmoitetut
vastuullisuustavoitetiedot eivät myöskään ole täysin vertailukelpoisia tämän vuoden tietoihin nähden. Tämän takia olemme
laskeneet vuodelle 2019 uudet tiedot, jotka ovat vertailukelpoisia
tässä esitettyihin vuoden 2020 tietoihin. Muutokset olivat välttämättömiä päästölaskelmien tarkentamiseksi.

Käytimme päivityksessä Global Reporting Initiativen (GRI) olennaisuusanalyysin lähestymistapaa. Aloitimme tunnistamalla mahdollisesti
olennaiset aiheet yhdistämällä Fazerin asiantuntijuuden ja olemassa
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olevat sidosryhmien mielipiteet. Seuraavaksi määrittelimme prioriteetit
GRI:n olennaisuusmatriisimallilla. Lopuksi Fazerin johtoryhmä vahvisti
olennaisuuslähestymistavan.
Totesimme, että Fazerin Olennaisuusympyrä kattaa olennaiset aiheet hyvin,
ja jatkamme sen sekä nykyisten vastuullisuustavoitteiden käyttöä. Olennaisuusmatriisi täydentää Olennaisuusympyrää ja vastuullisuustavoitteita
prioriteettien näkökulmasta.

Olennaisuusmatriisi
Ilmastonmuutos

Fazerin
olennaisuusmatriisi

Vaikutus sidosryhmien arvioon ja päätöksentekoon
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Vuonna 2020 teimme suppean päivityksen Fazerin olennaisuusanalyysiin.
Käytimme perustana Olennaisuusympyrää, joka antaa yleiskatsauksen
Fazerin olennaisista vastuullisuusaiheista.

Vastuullisuus

Liiketoimintamme

Olennaisuusanalyysin päivitys

Eläinten
hyvinvointi

Pakkaukset

Esimerkiksi muovin
vähentäminen

Vastuullinen
markkinointi

Vuoropuhelu
sidosryhmien
kanssa

Työllisyys, investoinnit,
verot, kannattavuus, kasvu,
ruokateknologia

Oikeudenmukainen
arvoketju
Esimerkiksi kaakao ja
palmuöljy

Fazerin perintö
ja brändi

Työntekijöiden
terveys ja turvallisuus

Terveys ja
ravitsemus
Ihmisoikeudet Ruokahävikki
Kasvipohjainen
tarjooma

Veden käyttö
Kestävä maatalous
Biodiversiteetti

Jaettu arvo

Päästöt, energia,
energiatehokkuus

Laatu ja ruuan
turvallisuus

Kaikkein tärkeimmät
aiheet

Eettiset
periaatteet
Tärkeät aiheet

Monimuotoisuus ja
osallisuus

Seurattavat aiheet

Fazerin taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset

Liittyy vastuullisuustavoitteisiin
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GRI-SISÄLTÖHAKEMISTO
GRI-STANDARDI

VUOSI OTSIKKO

HUOMAUTUKSIA

Liiketoiminnan eettisyys

102-16

2016

Vastuullisuuden hallinnointi
Missio ja visio
Liiketoiminnalle
Arvot, periaatteet, standardit ja käyttäytymisnormit Uudistetut arvot tekevät Fazerista ainutlaatuisen

102-17

2016

Toiminnan eettisyyteen liittyvä neuvonanto ja
epäkohtien ilmoittaminen

Liiketoiminnalle

2016

Olennaiset aiheet

Olennaiset aiheet ja GRI-standardit

102-40

2016

Luettelo organisaation sidosryhmistä

Sidosryhmävuorovaikutus

102-42

2016

Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta

Sidosryhmävuorovaikutus

102-43

2016

Lähestymistapa sidosryhmien osallistamiseen

Sidosryhmävuorovaikutus

102-44

2016

Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja
huolenaiheet

Sidosryhmävuorovaikutus

2016

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja
jakautuminen

Fazer luo arvoa

Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset

Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista
Ihmisille
Vastuullisuuden kohokohdat 2020
Ympäristölle
Liiketoiminnalle

Raportointiperiaatteet
102-47
Sidosryhmävuorovaikutus

Taloudelliset tulokset
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johtaminen

Epäsuorat taloudelliset vaikutukset
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toimintakertomus

201-1

203-2

2016

Materiaalit

2016

Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan

Ympäristölle

302-1

2016

Organisaation oma energiankulutus

Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

302-3

2016

Energiaintensiteetti

Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

301-1
Taloudellinen
katsaus

SIJAINTI

Energia

Ilmoitetaan pakkausmateriaaleista.
Tietoja ei saatavilla Fazer Mylly
Suomesta, Fazer Lifestyle
Foodsin Kaarinan- ja Koriantuotantoyksiköistä.
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GRI-STANDARDI

VUOSI OTSIKKO

SIJAINTI

HUOMAUTUKSIA

Vesi

303-1

2018

Vesi jaettuna resurssina

Ympäristölle

Teemme yhteistyötä
sidosryhmiemme kanssa
tunnistaaksemme mahdollisia
vesiriskejä arvoketjuissamme
ja kehittääksemme vastuullista
vedenkäyttöä ja -hallintaa.

303-5

2018

Vedenkulutus

Ympäristölle

Kts. aiempi

Tietoa jäähdytyskemikaalien
vuodoista ja vuokra-autojen
polttoaineen kulutuksesta Fazer
Leipomot Baltiasta, Fazer Leipomot
Venäjältä ja vähittäismyynnin
liiketoimintayksiköistä ei ole
saatavilla. Logistiikan päästöt
(yrityksen omat ajoneuvot /
polttoaineen kulutus) saatavilla
vain Fazer Leipomot Ruotsista.

Päästöt

305-1

2016

Suorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1)

Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

305-2

2016

Energian epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt
(Scope 2)

Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista
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GRI-SISÄLTÖHAKEMISTO

305-3

2016

Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 3) Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

305-4

2016

Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti

Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

Tuotantopaikoille saapuvien
materiaalien logistiikasta
tai työmatkoista johtuvia
päästöjä ei raportoida. Fazer
Mylly Suomen, Fazer Lifestyle
Foodsin Kaarinan- ja Koriantuotantoyksiköiden käyttämien
pakkausmateriaalien eikä Fazer
Leipomot Baltian, Fazer Leipomot
Venäjän ja vähittäismyynnin
liiketoimintayksiköiden lähtevän
logistiikan päästötietoja ei ole
saatavilla.
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GRI-SISÄLTÖHAKEMISTO
GRI-STANDARDI

VUOSI OTSIKKO

SIJAINTI

Jätevedet ja jätteet
306-1

2020

Jätteiden muodostuminen ja merkittävät jätteisiin Ympäristölle
liittyvät vaikutukset
Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

306-2

2020

Merkittävien jätteisiin liittyvien vaikutusten
hallinta

Ympäristölle
Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

Ruokahävikki tonneina / tuotettuina tonneina

Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe
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Työterveys- ja turvallisuus
403-1

2018

Työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmä Vastuullisuuden hallinnointi

403-2

2018

Riskien tunnistaminen ja arviointi sekä
tapaturmien tutkiminen

Vastuullisuuden hallinnointi

403-4

2018

Työntekijöiden osallistuminen, konsultointi ja
viestintä työterveydestä ja -turvallisuudesta

Vastuullisuuden hallinnointi

403-5

2018

Työntekijöiden työterveys- ja
työturvallisuuskoulutus

Vastuullisuuden hallinnointi

403-9

2018

Työtapaturmat

Ihmisille

2016

Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus

Ihmisille

2016

Henkilöstön ihmisoikeuskoulutukset

Ihmisille

Vastuulliset viljelykäytännöt

Ympäristölle

Tuote- ja palvelukategorioiden terveys- ja
turvallisuusvaikutusten arviointi

Liiketoiminnalle

Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe

Kasvipohjaisten tuotteiden osuus valikoimasta

Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe

Takaisinvetojen määrä

Liiketoiminnalle

Monimuotoisuus ja tasa-arvo
405-1
Ihmisoikeusarviointi
412-2
Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
416-1

2016

Markkinointi ja pakkausmerkinnät
417-3
Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe

2016

Markkinointiviestinnän tapausten määrä, joissa ei
ole noudatettu ohjeistuksia
Liiketoiminnalle
Häkittömästi tuotettujen kananmunien osuus

Vastuullisuustavoitteet – kohti kestävämpää huomista

HUOMAUTUKSIA
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OLENNAISET AIHEET JA GRI-STANDARDIT
FAZERIN OLENNAISET AIHEET

GRI-STANDARDI

Ilmastonmuutos (päästöt, energia, energiatehokkuus)

Energia (302)
Päästöt (305)

Jaettu yhteinen arvo (työllistyminen, investoinnit, verot, ruokateknologia, kannattavuus,
kasvu, brändi)

Taloudelliset tulokset (201)
Epäsuorat taloudelliset vaikutukset (203)

Fazerin perintö ja brändi (Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe)
Henkilöstön työterveys ja -turvallisuus

Työterveys ja -turvallisuus (403)

"Kasvipohjainen tuotevalikoima (Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe)
Terveys ja ravinteikkuus (Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe)"
Reilu arvoketju (esimerkiksi kaakaon ja palmuöljyn) / Ihmisoikeudet

Ihmisoikeusarviointi (412)

Ruokahävikki (Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe)

Jätevedet ja jätteet (306)

Eettiset periaatteet

Eettinen liiketoiminta (102)

Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa

Sidosryhmävuorovaikutus (102)

Laatu ja ruokaturvallisuus (Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe)
Kasvipohjainen tuotevalikoima (Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe)

Taloudellinen
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Eläinten hyvinvointi (Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe)
Vastuullinen markkinointi

Markkinointi ja pakkausmerkinnät (417-3)

Monimuotoisuus ja osallisuus

Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet (405)

Veden käyttö

Vesi (303)

Pakkaukset

Materiaalit (301)

Kestävä viljeleminen / luonnon monimuotoisuus (Oy Karl Fazer Ab:n oma aihe)

