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Ter vetuloa Fazerin yritysvastuukatsaukseen
Fazerin yritysvastuukatsauksessa 2016 kerrotaan yhtiön työstä yritysvastuun kehittämiseksi. Pääpaino on
konsernin toimintojen yhteiskunnallisissa ja ympäristövaikutuksissa. Katsauksessa kerrotaan myös Fazerin
sidosryhmätyöstä, tutkimusyhteistyöstä, yhteiskunnallisista hankkeista ja ympäristöön liittyvistä sitoumuksista.
Se kertoo Fazerista yhteisön osana ja siitä, millä tavoin Fazer luo arvoa osakkeenomistajille, työntekijöille,
toimittajille, asiakkaille ja kuluttajille sekä yhteiskunnalle.
Katsauksen alussa esitellään Fazerin lähestymistapa yritysvastuuseen. Tämän jälkeen kerrotaan konsernin
yritysvastuuohjelman viiden eri osa-alueen tavoitteista, saavutuksista ja haasteista. Osa-alueet ovat päivittäinen
liiketoiminta, terveyttä ja hyvinvointia, ihmisten Fazer, oikeudenmukainen arvoketju ja osana ympäristöä.

03

Konsernijohtajan katsaus

04

Tietoa Fazerista

05

Fazerin lähestymistapa

14

Päivittäinen liiketoiminta

18

Terveyttä ja hyvinvointia

23

Ihmisten Fazer

28

Oikeudenmukainen arvoketju

33

Osana ympäristöä

2

Konsernijohtajan katsaus

Tietoa Fazerista Fazerin lähestymistapa

Päivittäinen liiketoiminta

Terveyttä ja hyvinvointia Ihmisten Fazer

Oikeudenmukainen arvoketju

Osana ympäristöä

FAZER-KONSERNIN YRITYSVASTUUKATSAUS 2016

Keskiössä ruoka
Fazerin 125-vuotisjuhlien jälkeen on hyvä hetki tarkastella
ottamiamme askelia. On myös tärkeää tarkastella
edessämme olevaa matkaa: miten voimme jatkossakin ylittää
asiakkaidemme odotukset? Koska olemme elintarvikealan
yritys, meidän on ymmärrettävä ruuan rooli ja siihen
vaikuttavat megatrendit aina raaka-aineiden saatavuudesta
muuttuviin ruokailutottumuksiin. Tämän ymmärryksen
pohjalta voimme kehittää sekä tuotantoa että kulutustapoja.
Taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia syntyy ruuan
viljely- ja tuotantovaiheessa, ja kotitaloudet vaikuttavat
ruokavalinnoillaan. Ruualla on merkitystä.
YK:n Agenda 2030 sisältää 17 kestävän kehityksen
tavoitetta, jotka ohjaavat kansallisia kehityssuunnitelmia
seuraavat 15 vuotta. Tavoitteita ovat muun muassa
ilmastonmuutoksen torjuminen, kestävien kulutustapojen
tukeminen, köyhyyden poistaminen sekä luonnon
monimuotoisuuden suojelu merellä ja maalla. Ruoka ja
maatalous ovat siis keskeisessä asemassa. Ruoka on mukana
myös Euroopan komission kiertotalouspaketissa, jossa yksi
tärkeistä osa-alueista on ruokahävikin vähentäminen. Paketin
on tarkoitus edistää Euroopan siirtymistä kiertotalouteen ja
tähdätä kilpailukyvyn parantamiseen, kestävään kasvuun ja
uusien työpaikkojen luomiseen.
Fazerin yritysvastuun ytimessä on vastuullinen tarjooma,
joka tukee ihmisten jokapäiväistä hyvinvointia, maapallon
resurssien kestävää käyttöä ja yhteiskunnalle syntyvää
yhteistä arvoa. Keskitymme ruokaan ja investoimme
liiketoimintamme kehittämiseen ja uudistamiseen sekä
tutkimukseen. Fazerin tuotteiden tulee myös tulevaisuudessa

vastata ihmisten muuttuviin odotuksiin – tarkoittipa
se sitten uusia välipalaratkaisuja tai kasviperäisten
ruokien kasvavaa kysyntää. Uudistaessamme
liiketoimintaamme keskitymme edelleen
laatuun, elintarviketurvallisuuteen, ympäristöön ja
työturvallisuuteen kaikessa, mitä teemme.
Vuonna 2016 edistyimme monessa asiassa. Fazer Makeiset
lisäsi vuonna 2016 vastuullisesti tuotetun kaakaon osuutta
85 prosenttiin ja vuoden 2017 alusta 100 prosenttiin. Fazer
Food Services onnistui vähentämään ruokahävikkiä ja tarjosi
kokeille koulutusta kasvisten käyttöön. Fazer Leipomot
kehitti teknologisen innovaation low-FODMAP-ruisleivän
valmistamiseen, ja toi markkinoille uusia terveellisiä leipiä.
WWF:n palmuöljypisteytyksessä Fazer sai täydet pisteet.
Valitettavasti emme kaikista ponnisteluista huolimatta
onnistuneet saavuttamaan työturvallisuudelle asettamiamme
tavoitteita. Työmme jatkuu.
Tämän katsauksen myötä vahvistamme myös Fazerkonsernin jatkuvan tuen YK:n Global Compact -aloitteelle.

Christoph Vitzthum
Konsernijohtaja
Fazer-konserni

WE SUPPORT
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Fazer Makeiset

Fazer Leipomot

Fazer Food Services

Fazer on vuonna 1891 perustettu kansainvälinen perheyhtiö,
jonka missio on luoda makuelämyksiä. Yhtiön toiminta perustuu
sen arvoille: asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö.
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Fazerin lähestymistapa yritysvastuuseen
Terveyttä ja hyvinvointia

Sillä, miten ruokaa tuotetaan ja kulutetaan, on merkittävä
vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Fazerin yritysvastuuvisio on luoda vastuullisia makuelämyksiä. Yhtiö haluaa parantaa ihmisten päivittäistä hyvinvointia ja edistää planeettamme resurssien kestävää käyttöä. Fazer tarjoaa erilaisia
tuotteita ja palveluja, jotka tukevat terveellisiä ja kestäviä
elämäntapoja. Fazer on yritysvastuutyöllään saavuttanut
vastuullisen yhtiön maineen, mikä lisää brändiarvoa.

Vastuullisuus parantaa kannattavuutta. Resurssien tehokas
käyttö auttaa Fazeria vähentämään kustannuksia. Hyvin
voinnin painottaminen taas voi parantaa tuottavuutta
työpaikalla ja auttaa Fazeria rekrytoimaan uusia osaajia.
Tiivis sidosryhmäyhteistyö ja konsernin yritysvastuuohjelma
auttavat Fazeria tunnistamaan raaka-aineiden hankintaan
liittyviä riskejä ja vähentämään niitä. Samalla varmistetaan
raaka-aineiden saatavuutta pitkällä aikavälillä.
Yhdistyneiden kansakuntien 17 kestävän kehityksen tavoitteen (Sustainable Development Goals) päämäärät ovat
köyhyyden poistaminen, taistelu eriarvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan sekä ilmastonmuutoksen tuomien
haasteiden ratkaiseminen vuoteen 2030 mennessä. Yrityksiä
kannustetaan osallistumaan tähän työhön. Kansainvälisenä
elintarvikeyhtiönä Fazer tunnistaa mahdollisuutensa ja roolin,
joka yhtiöllä on näiden tavoitteiden edistämisessä. Monet
YK:n tavoitteista ovat yhteydessä Fazerin omiin yritysvastuutavoitteisiin. Vuonna 2016 konserni teki alustavan arvion
siitä, miten sen nykyiset vastuullisuustoimet edistävät YK:n
kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.
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Päivittäinen
liiketoiminta
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Yritysvastuu on osa Fazerin yrityskulttuuria ja -identiteettiä.
Se on osa päivittäistä työtä Fazerilla, ja se otetaan huomioon konsernin liiketoiminnan kehittämisessä. Fazerin
yritysvastuuohjelma perustuu liiketoiminnan pitkäaikaisen
kannattavuuden varmistamiseen.

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

Vastuullisuusvisio

Luomme
hyvinvointia
yritykselle ja
yhteiskunnalle.

Ihmiset tekevät
Fazerin. Kohtelemme reilusti
kaikkia kanssamme
toimivia.

FAZER
VASTUULLISTEN
MAKUELÄMYSTEN
PUOLESTA

Osana
ympäristöä
Tarvitsemme luonnon
tarjoamia resursseja.
Käytämme niitä vastuullisesti.

Ihmisten
Fazer

Oikeudenmukainen
arvoketju
Toimimme vastuullisesti ja
luomme kestäviä
liiketoimintamahdollisuuksia
koko arvoketjussamme.
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Liiketoimintakohtaiset painopisteet

2016

2017

2018

2019

2020

Fazer-konsernilla on yhteiset yritysvastuutavoitteet, joiden
saavuttamista liiketoiminta-alueet ja -yksiköt tukevat omalla
yritysvastuutyöllään. Kukin liiketoiminta-alue painottaa strategioissaan oman toimintansa kannalta olennaisia asioita.

2016 AKEISET 2017

2018

2019

2020

Fazer Makeisten painopistealue on vastuullisesti tuotetun,
laadukkaan kaakaon hankinta. Tavoite on varmistaa, että
Fazerin hankkima kaakao on vastuullisesti tuotettua ja
jäljitettävää, työskentelyolosuhteet kaikkialla arvoketjussa
ovat hyväksyttävät ja viljelykäytännöt ovat ympäristön
kannalta kestäviä. Vuoden 2017 alussa Fazer saavutti
kaakaovisionsa tavoitteen: kaikki Fazerin käyttämä kaakao
on vastuullisesti tuotettua.
Fazer Food Services -liiketoiminta-alueelle on tärkeää
tarjota ravintola-asiakkaille vastuullisia ruokapalveluja. Fazer
haluaa lisätä kasvisten käyttöä ja vähentää lihan kulutusta.
Tavoitteena on tarjota hyvinvointia edistävää ruokaa ja
samalla pienentää ympäristökuormitusta. Lisäksi Fazer Food
Services tekee töitä vähentääkseen ruokajätteen määrää ja
lisätäkseen sesonginmukaisia raaka-aineita.
Fazer Leipomot ja Fazer Mylly keskittyvät vahvasti kestävään viljelyyn. Fazer on kehittänyt viljavision edistääkseen
parhaita viljelykäytäntöjä ja vähentääkseen viljelyn aiheuttamaa ravinnekuormaa. Konserni tekee aktiivista yhteistyötä viljelijöiden kanssa kestävämpien käytäntöjen kehittämiseksi. Uudet käytännöt hyödyttävät sekä viljelijöitä että
Fazeria.

VASTUULLINEN KAAKAON ARVOKETJU
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Kaikki kaakao on jäljitettävää ja täyttää vastuullisuuden kriteerit.
Suorien viljelijäohjelmien kehittäminen jatkuu.
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VASTUULLINEN KAAKAON ARVOKETJU

2020

Kaikki kaakao on jäljitettävää ja täyttää vastuullisuuden kriteerit.
Suorien viljelijäohjelmien kehittäminen jatkuu.

VASTUULLISTA RUOKAA
VASTUULLINEN KAAKAON ARVOKETJU
Kasvisten ja kestävien proteiinilähteiden käytön
lisääminen sekä ruokahävikki ja sesonginmukaisuus.
Kaikki kaakao on jäljitettävää ja täyttää vastuullisuuden kriteerit.
Suorien viljelijäohjelmien kehittäminen jatkuu.

VASTUULLISTA RUOKAA

Kasvisten ja kestävien proteiinilähteiden käytön
lisääminen sekä ruokahävikki ja sesonginmukaisuus.

KESTÄVÄ VILJELY
VASTUULLISTA RUOKAA

Ravinnekuorman pienentämiseen ja parhaiden
viljelykäytäntöjen edistämiseen tähtäävä viljavisio.
Kasvisten ja kestävien proteiinilähteiden käytön
lisääminen sekä ruokahävikki ja sesonginmukaisuus.

KESTÄVÄ VILJELY

Ravinnekuorman pienentämiseen ja parhaiden
viljelykäytäntöjen edistämiseen tähtäävä viljavisio.

KESTÄVÄ VILJELY
Ravinnekuorman pienentämiseen ja parhaiden
viljelykäytäntöjen edistämiseen tähtäävä viljavisio.
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Fazer Leipomot
Kohokohdat vuonna 2016
• Lanseerattiin hyvinvointia tukevia leipiä: esim. Fazer Juuresleipä ja
leivät herkkävatsaisille
• Kehitettiin teknologiainnovaatio vähän FODMAP-hiilihydraatteja
sisältävän ruisleivän valmistamiseen
• Viimeisteltiin Fazerin viljavisio – kestävän viljanviljelyn periaatteet
• Parannettiin työturvallisuutta mm. koneturvallisuusohjelman avulla

Tie eteenpäin vuonna 2017
• Lanseerataan uusia hyvinvointia tukevia tuotteita
• Kehitetään edelleen ja toteutetaan Fazerin viljavisiota
• Jatketaan resurssitehokkuuden kehittämistä jätteenvähentämis- ja
energiatehokkuustavoitteiden avulla

Keskeiset tavoitteet
• Terveellisen tuotevalikoiman jatkuva laajentaminen
• Kestävän viljelyn jatkuva kehittäminen ja kotimaisen viljelyn
tukeminen
• Resurssitehokkuus ja tuotantohävikin vähentäminen

7

Konsernijohtajan katsaus

Tietoa Fazerista Fazerin lähestymistapa

Päivittäinen liiketoiminta

Terveyttä ja hyvinvointia Ihmisten Fazer

Oikeudenmukainen arvoketju

Osana ympäristöä

FAZER-KONSERNIN YRITYSVASTUUKATSAUS 2016

Fazer Makeiset
Kohokohdat vuonna 2016
• Nostettiin vastuullisen kaakaon osuus 85 %:iin
• Toteutettiin ihmisoikeusvaikutusten arviointi
• 92 % makeistuotteissa käytetystä palmuöljystä oli jäljitettävää sertifioitua
palmuöljyä (8 % RSPO Mass Balance tai RSPO Book & Claim)
• Parannettiin työturvallisuutta (LTAF) 34 % edellisvuodesta

Tie eteenpäin vuonna 2017
• 100 % kaakaosta vastuullista vuoden 2017 alusta; jatketaan suoria ohjelmia
kaakaonviljelijöiden kanssa
• Päivitetään Fazerin palmuöljysitoumus
• Jatketaan resurssitehokkuuden kehittämistä kohti jätteenvähentämis- ja
energiatehokkuustavoitteita
• Jatketaan työturvallisuuden parantamista

Keskeiset tavoitteet
• Raaka-aineiden jäljitettävyyden ja vastuullisuuden jatkuva parantaminen
• Annoskoon hallinnan ja tietoon perustuvien päätösten tukeminen
• Materiaalitehokkuuden jatkuva kehittäminen
• Työturvallisuuden jatkuva kehittäminen
8
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Fazer Food Ser vices
Kohokohdat vuonna 2016
• Järjestettiin kampanjoita varasto-, esillepano- ja lautashävikin vähentämiseksi
• Laadittiin Nudging-käsikirja, joka auttaa ravintoloita lisäämään kasvisten kulutusta
• Lisättiin kasvisruokareseptien määrää osana More Greens -hanketta
• Fazer Food Servicesin ruotsalaisille ravintoloille ensimmäiset ISO 9001
-laatustandardin mukaiset sertifioinnit

Tie eteenpäin vuonna 2017
• Jatketaan toimenpiteitä hävikin vähentämiseksi arvoketjun jokaisessa
vaiheessa
• Edistetään kasvisten käytön lisäämistä
• Parannetaan työturvallisuutta ravintoloissa
Keskeiset tavoitteet
• Jatkuvat toimet kasvisten osuuden lisäämiseksi
• Hävikin ehkäisyn jatkuva kehittäminen
• Tasapainoisen, hyvinvointia lisäävän ruokavalion edistäminen
• Ruuan laadun ja turvallisuuden varmistaminen raaka-aineiden
jäljitettävyyden avulla
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Yritysvastuun johtaminen Fazerilla
Yritysvastuu on integroitu Fazerin toimintaan. Yritysvastuutiimin, -verkoston ja -foorumin roolit ja vastuut ovat
tarkkaan määriteltyjä. Ylin vastuu yritysvastuusta on yhtiön
hallituksella ja konsernin johtoryhmällä.

Yritysvastuun johtaminen

Fazerin yritysvastuutyötä ohjaavat yhtiön yritysvastuupolitiikka, ihmisoikeuspolitiikka, laatu-, ympäristö-, työterveysja turvallisuuspolitiikka (QEHS-politiikka), muut konsernin
hallintokäytännöt ja toimintaperiaatteet sekä eettiset
periaatteet, jotka perustuvat YK:n Global Compactin kymmeneen periaatteeseen. Fazer on allekirjoittanut Global
Compact -aloitteen. Lisäksi Fazer on määritellyt politiikat,

KONSERNIN 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
Noudattavat ohjesääntöjä, käytäntöjä ja toimintamalleja

jotka ohjaavat yhtiön toimintaa markkinoinnissa, henkilöstöhallinnossa sekä korruptionvastaisessa työssä ja kilpailulainsäädännön noudattamisessa.
Vuonna 2016 Fazer julkaisi uuden, koko konsernia koskevan
QEHS-politiikan ja konsernin uuden pitkän aikavälin QEHSsuunnitelman.

Yritysvastuufoorumi (Corporate
Responsibility Leadership Forum)

Yritysvastuuverkosto

Varmistaa yhtenäisen suunnan
konsernin sisällä, määrittelee
konsernitason strategiat, politiikat,
ohjeistukset, tavoitteet ja
sitoumukset

Varmistaa yritysvastuun
yhtenäisyyden Fazer-konsernissa

Arvioi, seuraa ja kehittää
yritysvastuuasioita konsernissa

Varmistaa resurssien
tehokkaan käytön
Jakaa tietoa, tietotaitoa ja
markkinoiden näkemyksiä eri
maissa ja liiketoiminnoissa

Varmistaa sovittujen
toimenpiteiden toteuttamisen
Saattaa asiat oikeiden päättävien
tahojen käsiteltäviksi ja valmistelee
ne käsittelyä varten

YRITYSVASTUUTIIMI

Kehittää yritysvastuuvisiota, -strategiaa ja -ohjelmaa; tukee ohjelman toteutusta
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Avointa viestintää ja yhteistyötä sidosr yhmien kanssa
Aktiivinen ja jatkuva vuoropuhelu sidosryhmien kanssa
– asiakkaista ja kuluttajista omistajiin, työntekijöihin ja
tavarantoimittajiin – on Fazerille ensiarvoisen tärkeää. Se
auttaa Fazeria tunnistamaan paikalliset ja globaalit trendit,

pysymään ajan tasalla sääntelyn ja politiikan muutoksista ja
luomaan vahvoja suhteita, jotka perustuvat läpinäkyvyyteen
ja luottamukseen. Fazer on osa päivittäistä elämää ja
yhteiskuntaa, ja arvostaa siksi suuresti sidosryhmiltään

saamaansa palautetta. Fazer on tunnistanut tärkeimmät
sidosryhmänsä ja tekee yhteistyötä useilla eri tavoilla.

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, tertiaalikatsaukset, vuosikatsaus, 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

Start-upit

Mahdollisuuksia ja tukea Vertical-yrityskiihdyttämön ja hackathon-tapahtumien kautta
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Kumppanuudet ja sponsorointi
Kumppanuushankkeet
• Baltic Sea Action Group
• Yhteistyö World Cocoa Foundationin kanssa Biébyn kylän
tukemiseksi Norsunluurannikolla
• EAT-yhteistyö
Suomi
• SOS-Lapsikylät
• Nenäpäivä-kampanja
• Ketjureaktio-pyöräilykampanja Suomen Punaisen
Ristin kanssa
• Lasten Liike
• Itämeren suojelua tukeva Dropp-lähdevesi
• Tutkimustuki Helsingin yliopistolle ja Hankenille
• Tuki pakolaiskeskuksille
• Yhteistyö WWF Suomen kanssa luonnon monimuotoisuuden
suojelemiseksi
• Ruoka-apu: Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö, Vantaan
ruoka-aputerminaali, Tampereen RuokaNysse
• 125 mahdollisuutta työelämään -hanke Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa

Liettua
• Order of Malta Relief Organisation -avustusjärjestö
Venäjä
• SOS-Lapsikylät
• Suunnistusohjelma kouluille
• Vammaisten lasten hyväksi Venäläisen taiteen museossa ja
Eremitaašissa järjestetyt hyväntekeväisyystilaisuudet
• Leivän lahjoittaminen kansalaisjärjestöille (kuten
Punainen Risti) ja sosiaaliapukeskuksille
Viro
• Eesti Lasterikkaste Perede Liit (Viron
suurperheiden yhdistys)

Ruotsi
• Kampanja SOS-Lapsikylien työn tukemiseksi Ecuadorissa
• Stockholms Stadsmission
• Roosa nauha ja Bröstcancerfonden (rintasyöpärahasto)
Latvia
• Yhteistyö Ogren, Kegumsin, Lielvarden ja Ikslilen kuntien
kanssa leivän lahjoittamiseksi vähävaraisille lapsiperheille ja
vanhuksille
• Leivän lahjoittaminen Latvian Punaisen Ristin Gaizins-asuntolalle
• Latvian olympiaurheilijoiden sosiaalirahasto
12
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Päivittäinen liiketoiminta
Fazer luo hyvinvointia yhtiölle,
sidosryhmille ja yhteiskunnalle
Tavoitteet:

• Kannattavan liiketoiminnan ja kasvun
varmistaminen
• Uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja
säästöpotentiaalin tunnistaminen yritysvastuun
kautta
• Fazerin maineeseen vaikuttavien asioiden hyvä
hoitaminen
• Fazerin eettisten periaatteiden noudattaminen
kaikessa liiketoiminnassa
• Brändiarvon turvaaminen ja kasvattaminen
• Lisäarvon luominen sidosryhmille

Liiketoimintaa ja yritysvastuuta
kehitetään rinnakkain
Yritysvastuu on osa Fazerin liiketoimintaa. Vastuullisuutta
ja liiketoimintaa kehitetään rinnakkain. Liiketoimintakeskeisyys yritysvastuuasioissa varmistaa jatkuvuuden: kun yhtiö
kasvaa kannattavasti, se voi investoida yhteiskunnallisiin ja
ympäristösitoumuksiin. Muuttuvassa toimintaympäristössä
sidosryhmien odotukset globaalien tavoitteiden ja haasteiden
suhteen ovat entistä korkeammalla. Näiden tavoitteiden
saavuttaminen ja haasteiden voittaminen edellyttää liiketoiminnan elinvoimaisuutta.

Saavutukset vuonna 2016:
• Ihmisoikeusvaikutusten arviointi konsernissa ja Fazer Makeisissa
• Kaksi tunnustusta yritysvastuutyöstä
Venäjällä
• Kolmas sija Suomen Luottamus&Maine
-tutkimuksessa. Maine kehittyi myönteisesti
Ruotsissa ja Venäjällä
• Taloudellinen lisäarvo 634 miljoonaa euroa
• Oman pääoman tuotto (ROE) 7,6 prosenttia,
kasvua 57,2 prosenttia vuodesta 2015
• Maksettiin veroja 43 miljoonaa euroa ja 115
miljoonaa euroa työnantajamaksuja. Tilitettiin
156 miljoonaa euroa arvonlisäveroja,
palkkaveroja ja muita veroja.
• Aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa

Fazer ei koe yritysvastuutyötä vain velvollisuutena, vaan
myös mahdollisuutena. Yritysvastuu ei ole erillinen tavoite
vaan osa päivittäistä liiketoimintaa, joka kasvattaa sekä
konsernin brändiarvoa että kannattavuutta. Kaikilla liiketoimintayksiköillä on omat yritysvastuusuunnitelmansa, jotka
perustuvat yksikön liiketoiminnalle merkityksellisimpiin alueisiin. Näitä suunnitelmia toteutetaan päivittäisessä työssä.
Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa – osakkeenomistajista
työntekijöihin, kuluttajiin, päättäjiin ja tavarantoimittajiin –
14
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on osa tämän päivän liiketoimintaa, ja sen merkitys kasvaa
entisestään. Fazer uskoo avoimuuteen ja jatkaa toiminnan
läpinäkyvyyden kehittämistä. Vuoropuhelu päättäjien kanssa
on ollut rakentavaa, ja sääntelyn rooli on elintarviketeollisuudessa luonnollisesti tärkeä. Yritykset edistävät kestävää
kehitystä tehokkaasti myös vapaaehtoistoimin.

Vastuullisuus varmistaa tärkeimpien
raaka-aineiden saatavuuden
Kustannusten hallinnan ja yritysvastuun yhteensovittaminen
ei ole yksinkertaista. Monien raaka-aineiden hinnat nousevat,
mutta kuluttaja ei ole valmis maksamaan tuotteista enempää. Vastuullinen hankinta on kuitenkin paras tapa varmistaa
korkealaatuisten raaka-aineiden saatavuus pitkällä aikavälillä.
Fazer kehittää materiaalitehokkuuttaan ja pyrkii vähentämään jätteen määrää. Kustannussäästöjä saadaan myös
energiatehokkuudesta. Lisätietoa hankinnasta löytyy Oikeudenmukainen arvoketju -osiosta sivulta 28, ja lisätietoa
jätteen määrän vähentämisestä Osana ympäristöä -osiosta
sivulta 33.

Maine erinomaisella tasolla
Vuonna 2016 Fazerin maine pysyi korkealla tasolla Suomessa
ja kehittyi myönteisesti Ruotsissa ja Venäjällä. Suomessa yhtiö
saavutti kolmannen sijan Luottamus&Maine -tutkimuksessa.
Vuonna 2015 sijoitus oli viides. Fazerilla on arvostettu asema
suomalaisten kuluttajien keskuudessa – monelle yhtiön brändi on ollut osa elämää lapsuudesta saakka.

Eettinen liiketoiminta

Päivittäinen liiketoiminta

Terveyttä ja hyvinvointia Ihmisten Fazer

Oikeudenmukainen arvoketju

Osana ympäristöä

nut noudattamaan sen ihmisoikeuksia, työskentelyolosuhteita, ympäristöä ja korruption vastaisuutta koskevia periaatteita. Fazer on luonut erilliset politiikat eettisten periaatteiden
eri aihealueille. Kaikkien työntekijöiden on perehdyttävä
niihin politiikkoihin ja ohjeistuksiin, joilla on vaikutusta heidän
työhönsä. Esimiesten on avustettava työntekijöitä ja varmistettava, että politiikat ja ohjeistukset ymmärretään ja että
niitä sovelletaan päivittäisessä työssä.
Fazerin Compliance-toiminto varmistaa, että yhtiö täyttää
seurantavelvollisuutensa. Väärinkäytöksistä voi ilmoittaa
nimettömästi esimiehille, politiikkojen omistajille, HR:ään,
riskienhallintaan, konsernin lakiosastolle tai konsernin toimitusjohtajalle tapauksesta riippuen. Fazer Way Helpline on
luottamuksellinen puhelin- ja verkkopalvelu, jonka kautta
politiikkojen ja ohjeistusten noudattamatta jättämiset voi
raportoida nimettömästi ympäri vuorokauden.
Vuoden 2016 aikana Fazer Way Helplineen raportoitiin kaksi
potentiaalista väärinkäytöstä. Konsernin laki- ja turvallisuustoiminnot kirjasivat ja tutkivat molemmat tapaukset. Tapaukset liittyivät eturistiriitaan, epäkunnioittavaan käytökseen
työpaikalla, varkauteen, sisäisten ohjeiden noudattamatta
jättämiseen ja turvallisuusohjeisiin. Yksi sisäinen tutkimus on
edelleen meneillään. Toinen tapaus on tutkittu sisäisesti ja
tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty.

FAZER-KONSERNIN YRITYSVASTUUKATSAUS 2016

Sidosr yhmä
kommentti:
Sidosr yhmät
tukevat
yritysvastuun
edelläkävijää

Mikä tekee yrityksen maineesta niin tärkeän? Vastaus on
hyvän maineen seuraus: sidosryhmien tuki. On selvää,
että Fazerin johto ymmärtää maineen ja sidosryhmien
tuen välisen suhteen.Yhtiö mittaa, ymmärtää ja hallinnoi
mainettaan ja sen liiketoimintavaikutuksia esimerkillisesti.
Me T-Mediassa analysoimme maineen liiketoimintavaikutuksia.
Tiedämme, että yritysvastuuseen liittyvät mielikuvat
ovat toiseksi suurin mainetta parantava tekijä tuotteiden
ja palvelujen ostamisessa tai suosittelussa.Vain hintaarvosuhteeseen liittyvät mielikuvat ovat vahvempia.
Meidän näkemyksemme mukaan Fazer tekee uraauurtavaa
työtä vahvistamalla yritysvastuutaan.Tämä luonnollisesti
laskee maineriskiä. Samalla se, että yhtiö kertoo hyvästä
yritysvastuutyöstään ja saavutuksistaan, on loistava
mahdollisuus saada entistä vahvempaa sidosryhmätukea.
Riku Ruokolahti
Kehitysjohtaja, T-Media Oy

Fazerin eettiset periaatteet perustuvat yhtiön arvoihin ja
YK:n Global Compact -periaatteisiin, ja ne ohjaavat jokaisen
Fazerin työntekijän päivittäistä tekemistä. Fazer allekirjoitti
YK:n Global Compact -aloitteen vuonna 2012 ja on sitoutu15
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YK:n tavoitteet ja periaatteet
tarkastelussa
Ihmisoikeudet olivat vuonna 2016 globaalisti esillä ja keskustelu YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevista ohjaavista periaatteista (UNGP) oli vilkasta. Fazer osallistui asiaa koskeviin
keskusteluihin pyöreän pöydän kokouksissa ja toteutti Fazerkonsernia ja Fazer Makeisia koskevat ihmisoikeusvaikutusten
arvioinnit. Fazer tunnisti elintarviketurvallisuuden ja henkilöstön terveyden ja turvallisuuden toiminnalleen tärkeimmiksi
alueiksi. Vuonna 2017 arvioinnit kohdistuvat Fazer Food
Servicesin pääkonttoriin ja Fazerin Venäjän toimintoihin.
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen 17 tavoitetta (Sustainable Development Goals) ovat merkittävä
edistysaskel globaalissa vastuullisuustyössä. Vuonna 2016
Fazer arvioi, millä tavoin sen nykyiset käytännöt edistävät
näiden tavoitteiden toteutumista. Fazer näkee yritysten
roolin tärkeänä. Yritykset vaikuttavat yhteiskuntaan ja
voivat olla mukana ohjaamassa kehitystä kestävämpään
suuntaan. Ruualla on monissa tavoitteissa merkittävä rooli
ympäristövaikutusten pienentämisestä elintarviketurvallisuuteen ja terveyden parantamiseen.

Johdonmukainen QEHS-työ tukee
vastuullisuustoimia
Vaikka Fazerilla on monia vastuullisuuden eri osa-alueisiin
keskittyviä ohjelmia, ytimessä on johdonmukainen ja sinnikäs
laatu-, ympäristö- sekä työterveys ja turvallisuustyö (QEHStyö), jota toteutetaan päivittäin. Laatu, ympäristö sekä työterveys ja -turvallisuus ovat keskeisiä työn osa-alueita kaikissa
Fazerin toimipaikoissa. Ne muodostavat vakaan pohjan
yhteisen arvon luomiselle, ja niiden kehittämistä jatketaan
sekä konsernitasolla että liiketoiminta-alueilla.

Päivittäinen liiketoiminta

Terveyttä ja hyvinvointia Ihmisten Fazer

Oikeudenmukainen arvoketju

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VEROT JA TYÖNANTAJAMAKSUT, M€ *)

Tuloverot 17,1
Kiinteistöverot 1,2
Makeisvero 24,0
Työnantajamaksut 115,3
Muut verot 0,4

*)

Luvut eivät sisällä vakuutusmaksu- ja energiaveroja.

TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT, M€

Palkkaverot 104,3
Arvonlisäverot, netto 48,3
Muut verot 2,9

Osana ympäristöä
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Case:
Venäjällä tunnustusta yhteiskuntavastuusta ja läpinäkyvyydestä
Vuonna 2016 vaikutusvaltainen venäläinen talouslehti
Delovoy Peterburg valitsi Fazerin vuoden läpinäkyvimmäksi yhtiöksi. Delovoy Peterburg palkitsee Venäjällä
toimivia yhtiöitä, jotka vaikuttavat positiivisesti Pietarin
kaupungin imagoon teollisuuskeskuksena.
Fazerin yritysvastuutyö sai tunnustusta myös Venäjän
amerikkalaiselta kauppakamarilta (AmCham). Fazer
Venäjän toimitusjohtaja Vladimir Kalyavin vastaanotti
AmChamin yhteiskuntavastuupalkinnon 13.4.2016.
Fazer on sitoutunut yritysvastuun edistämiseen
Venäjällä.
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Fazer tuottaa arvoa sidosryhmille
Fazer toimii yhteiskunnassa monin tavoin. Se on työnantaja, veronmaksaja, hyödykkeiden ja palvelujen ostaja sekä
monien organisaatioiden kumppani. Vuonna 2016 Fazer
työllisti 14 876 ihmistä 8 maassa. Konserni osti 893 miljoonan euron edestä tavaraa ja palveluja 8 707 toimittajalta
ja maksoi 43 miljoonaa euroa veroja. Vuoden aikana Fazer
maksoi 550 miljoonaa euroa palkkoja, palkkioita ja muita
epäsuoria henkilöstökustannuksia. Fazerin investoinnit
vuonna 2016 olivat yhteensä 86 miljoonaa euroa, ja niihin
kuuluivat Fazer Experience -vierailukeskuksen rakentaminen Vantaalle ja Lahden kauramyllyn laajentaminen.

Kiertotalous
Ympäristöhuolet herättävät entistä enemmän keskustelua
erityisesti Euroopassa, ja kiertotaloudesta on tullut merkittävä trendi. Yritykset tutkivat innovatiivisia tapoja kierrättää
ja uudelleenkäyttää materiaaleja tehokkaammin. Fazer näkee trendin mahdollisuutena lisätä yritysten ja eri organisaatioiden yhteistyötä. Fazer toteuttaa kiertotalouden ajatusta
esimerkiksi siten, että sen tuottamasta orgaanisesta jätteestä
valmistetaan biokaasua.

Päivittäinen liiketoiminta

Terveyttä ja hyvinvointia Ihmisten Fazer

Tulevaisuuden suunta
• Varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus pitkällä
aikavälillä
• Ymmärretään globaalit riskit ja vähennetään niiden
vaikutuksia vastuullisen toiminnan avulla
• Jatketaan aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa
• Tunnistetaan uusia, kestävää kehitystä tukevia
liiketoimintamahdollisuuksia
• Jatketaan ihmisoikeustyötä: kehitetään valitus- ja
sovitteluprosesseja
• Tunnistetaan yritysvastuutyön luomia
kustannussäästömahdollisuuksia
• Syvennetään ymmärrystä YK:n kestävän
kehityksen tavoitteista ja Fazerin osuudesta niiden
toteuttamisessa

TUOTETTU JA JAETTU TALOUDELLINEN ARVO, M€

Asiakkaat (liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot,
rahoitustuotot, käyttöomaisuuden myyntituotot)

2015

1 613 1 589

Toimittajat
Epäsuorat ostot

Henkilöstö 550,4
Yhteiskunta 43,2
Omistajat 19,0
Rahoittajat 2,2
Liiketoiminnan kehitys 19,0

2016

TUOTETTU TALOUDELLINEN ARVO:

Suorat ostot

TALOUDELLISEN ARVON JAKAUTUMINEN, M€

Oikeudenmukainen arvoketju

Operatiiviset investoinnit
Tuotettu lisäarvo

-562 -553
-331 -335
-86 -60
634 640

JAETTU TALOUDELLINEN ARVO

-550 -538
Yhteiskunta (verot ja lahjoitukset)
-43 -42
Omistajat (osingot)
-19 -32
Rahoittajat (korko- ja muut rahoituskulut)
-2
-2
Liiketoiminnan kehittämiseen jäävä taloudellinen arvo
19
26
Henkilöstö (palkat ja muut henkilöstökulut)

Osana ympäristöä
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Sidosr yhmä
kommentti:
Kestävä kehitys
luo uusia
mahdollisuuksia
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet – Agenda 2030 – hyväksyttiin syyskuussa 2015 YK:n
yleiskokouksessa. Agenda 2030:n tavoite on ohjata maailmanlaajuinen kehitys suuntaan, jossa ihmisten hyvinvointi ja
ihmisoikeudet sekä taloudellinen vauraus ja yhteiskunnallinen vakaus varmistetaan ympäristön kannalta kestävällä
tavalla. Suomessa agendan toimeenpanosta vastaa muun
muassa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus.
Yli 350 tahoa on jo liittynyt sitoumukseen, ja lähes 100
näistä on Fazerin tapaan yrityksiä. Agenda 2030:n voidaan
katsoa toimivan ohjeistuksena yrityksille ja auttavan niitä
siirtämään kestävän kehityksen periaatteet käytäntöön.
Emme enää puhu kehittyvien maiden avustamisesta. Sen
sijaan tavoite on luoda uutta liiketoimintaa kestävän kehityksen haasteista.
Saavuttaaksemme kestävyystavoitteemme tarvitsemme
yksityistä sektoria. Agenda 2030:n avulla yritykset voivat
arvioida omia toimintojaan ja raportoida niistä helposti
ymmärrettävällä tavalla. Agenda 2030 auttaa myös tunnistamaan liiketoimintamahdollisuuksia, markkinoita ja uusia
kumppanuuksia.Yritykset voivat luottaa siihen, että nämä
tavoitteet pysyvät maailman hallitusten asialistoilla pitkään.
Marja Innanen
Apulaispääsihteeri, Kestävän kehityksen toimikunta
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Ter veyttä ja hyvinvointia
Terveellistä ravintoa ja herkkuhetkiä
sopivassa suhteessa
Tavoitteet:
• Vastuullisen tarjooman kehittäminen
• Avoin viestintä kuluttajien ja muiden
sidosryhmien kanssa terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvistä aiheista
• Ruokaa, terveyttä ja vastuullisuutta koskeviin
tutkimuksiin osallistuminen

Hyvän mielen valinta
Terveystrendi jatkuu ja voimistuu, ja siitä seuraavat muutokset kuluttajien tottumuksissa vaikuttavat koko elintarvike
alaan. Kuluttajien halu kohentaa hyvinvointiaan heijastuu
heidän elämäntapoihinsa ja ruokailutottumuksiinsa. Fazer on
elintarvikealan yritys, joka palvelee satoja tuhansia lounasasiakkaita päivittäin ja tarjoaa elintarvikkeita kahviloissa, ravintoloissa ja kaupoissa. Yhtiö näkee terveystrendin mahdollisuutena tarjota tasapainoisia ja ravitsevia vaihtoehtoja kuluttajille.
Tasapaino luo hyvinvointia, ja ihmiset kaipaavat myös
nautintoja; herkkuhetket ovat nekin osa tasapainoista ruokavaliota. Vuonna 2016 Fazer julkaisi tasapainoisen ruokavalion
edistämiseen liittyvät lähestymistapansa ja periaatteensa.
Fazer tunnistaa maailmanlaajuisen kasvavan lihavuusongelman
ja haluaa, että kuluttajat pystyvät tekemään tietoon perustuvia henkilökohtaisia päätöksiä ruokavalinnoissaan – ja kokevat
tekevänsä hyviä valintoja. Yhtiö tarjoaakin ihmisille tietoa
tuotteiden raaka-aineista, ravintoarvoista ja annosko'oista.
Fazer Makeiset on myös tuonut markkinoille pienempiä

Saavutukset vuonna 2016
• Julkaistiin Fazer-konsernin lähestymistapa
tasapainoiseen ruokavalioon
• Lanseerattiin Fazerin Brainhow -ohjelma,
joka selvittää ravinnon ja kognitiivisten kykyjen välistä yhteyttä
• Julkaistiin tutkimustulokset ja lanseerattiin
innovatiivinen, vähän FODMAP-hiilihydraatteja sisältävä ruisleipä
• Laadittiin Nudging-käsikirja, joka auttaa
ravintoloita lisäämään kasvisten osuutta
• Tuotiin markkinoille uusia leipätuotteita ja
hyvinvointihyödyistä kertova Parempi leipä
-peukalomerkki terveystrendiin vastaamiseksi
• Pilotoitiin ja kehitettiin edelleen kouluikäisille
suunnattua Lasten Liike -liikuntaohjelmaa

pakkauksia hallitakseen sokeristen herkkujen annoskokoja.
Kohtuullisesti nautittuna suklaa ja makeat leivonnaiset voivat
olla osa terveellistä ruokavaliota.

Nudging kannustaa kasvisten pariin
Fazer haluaa rohkaista kuluttajia tekemään terveellisiä ja
vastuullisia valintoja. Kasvisten osuuden lisääminen vaikuttaa sekä kuluttajien hyvinvointiin että ympäristöön. Vuonna

2016 Fazer Food Services jatkoi More Greens -hanketta
useilla toimilla. Hankkeen implementointia varten kehitettiin
koulutusmateriaalia ja kokeille tarjottiin koulutusta. Lisäksi
kehitettiin uusia, herkullisia kasvisreseptejä ja vegaanisia
vaihtoehtoja sekä lisättiin reseptitietokannan kasvisruokareseptien määrää. Fazer Food Servicesin ravintoloissa toteutettiin More Greens -kampanja. Kasvisten osuus kaikesta Fazer
Food Servicesin käyttämästä raaka-aineesta oli 38 prosenttia
vuonna 2016.
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Vuonna 2015 Fazer pilotoi Ruotsissa ja Suomessa nudgingmenetelmiä. Nudging perustuu siihen, että kuluttajien
valintoihin vaikutetaan lempeästi esimerkiksi noutopöytien
suunnittelun ja ruokien esillepanon avulla. Saatavilla olevien
vaihtoehtojen määrää ei rajoiteta, sillä lounaslista pysyy
ennallaan – lounasasiakkaita vain ohjataan terveellisempään
suuntaan.
Onnistuneista pilottiprojekteista saadut opit ovat hyödyllisiä
tulevaisuuden konseptisuunnittelussa ja Fazerin kehittäessä
vastuullisuustyötään edelleen. Hyvien kokemusten pohjalta
Fazer laati vuonna 2016 käsikirjan, jossa ravintolapäälliköille
annetaan ohjeita siitä, kuinka asiakkaita voidaan kannustaa
hyviin valintoihin.

Kaikki kaurasta
Kaura oli yksi vuoden 2016 superruuista – se herätti kiinnostusta niin kuluttajien kuin elintarviketuottajienkin keskuudessa. Tämä ravitseva vilja on vatsaystävällinen, maukas
ja monikäyttöinen. Fazer näkee suositussa raaka-aineessa
paljon mahdollisuuksia ja investoi vahvasti kauraan. Konserni
osti Frebaco-myllyn Ruotsissa ja lisäsi Suomen kauramyllyn
tuotantokapasiteettia. Fazer Mylly Suomessa ja Ruotsissa
ovat tehneet tuotekehitysyhteistyötä yliopistojen kanssa
laajentaakseen kauratarjontaa, ja niiden luoma tieto pohjoismaisista kauralajikkeista on johtanut innovatiivisiin tuloksiin.
Fazer on täydentänyt perinteisempää kauratuotetarjoomaansa kehittämällä lisäarvoa tuottavia kaurajohdannaisia
globaaleille markkinoille – beetaglukaanin, kauraöljyn ja
kauraproteiinin. Uusille tuotteille voi löytyä aivan uusia käyttötarkoituksia erilaisissa tuotteissa juomista kosmetiikkaan.
Nykyään yli puolet kauran tuomasta liikevaihdosta tulee
viennistä 30 maahan, ja uudet kauratuotteet voivat avata
Fazerille uusia markkinoita.
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Fazer Brainhow – mieltä ravitsevia
ruokaratkaisuja
Keväällä 2016 Fazer lanseerasi Fazer Brainhow -tutkimus- ja
liiketoiminnan kehittämisohjelman, joka selvittää ravinnon
vaikutusta kognitiivisiin kykyihin. Aivojen hyvinvoinnilla on
väliä yksilön lisäksi myös yhteiskunnan tasolla: kun työelämän
tahti kiihtyy, lyhyessä ajassa käsiteltävä lisääntyvä tietomäärä
voi kuormittaa aivoja. Fazer haluaa selvittää, miten tuota
kuormitusta voisi vähentää. Ohjelma tutkii erilaisia ravitsemukseen liittyviä ratkaisuja, jotka voivat tukea kognitiivista
suorituskykyä ja aivojen terveyttä elämän eri vaiheissa.
Vuonna 2016 Fazerin Brainhow -ohjelma keskittyi tutkimukseen, markkina-analyyseihin ja yhteistyössä kehittämiseen.
Fazer järjesti kansainvälisen Fazer Brainfood Hack -tapahtuman, joka kokosi yhteen tutkijoiden, kehittäjien ja suunnittelijoiden työryhmiä innovoimaan yhdessä. Fazer osallistui myös
suomalaisen Slush-startup-tapahtuman Fun Academyyn,
astronauttiteeman ympärille rakennettuun pop-up-lastentarhaan. Fazer tarjoili avaruusteemalla sävytettyä, aivoille
ystävällistä ruokaa niin lapsille kuin aikuisillekin.
Vuonna 2017 ohjelma jatkuu kliinisellä tutkimuksella ja prototyyppitesteillä. Vahva tieteellinen perusta antaa loistavat
lähtökohdat uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiselle. Fazer Brainhow -ohjelmaan pohjautuvia uusia tuote- ja
palvelulanseerauksia on suunnitteilla vuodeksi 2018.

Vähän FODMAP-hiilihydraatteja
sisältävää ruisleipää herkkävatsaisille

Osana ympäristöä
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uutuudesta, ja se perustuu suomalaiseen hapantaikinainnovaatioon, joka hajottaa monelle vatsavaivoja aiheuttavat
FODMAP-hiilihydraatit. Yhteisyössä Helsingin yliopiston
ja Lääkärikeskus Aavan kanssa tehty kliininen testi vahvisti
leivän soveltuvuuden herkkävatsaisille. Tuoteinnovaation
ansiosta tavallisesta ruisleivästä vatsavaivoja saavat voivat nyt
nauttia rukiin runsaasta mausta ja tärkeistä kuiduista.

Lasten Liike tähtää 10 000 lapsen
liikuttamiseen
Monet lapset eivät nykyisin saa tarpeeksi liikuntaa koulupäivän aikana tai koulutuntien ulkopuolella. Fazerin starttaama Lasten Liike -aloite vastaa tähän pulmaan ja tarjoaa
peruskouluikäisille lapsille Suomessa liikunta-aktiviteetteja.
Lasten Liike haluaa lasten innostuvan ja nauttivan liikkeestä
ja leikistä.
Liikkeen päämäärä on laajentaa koulujen, kerhojen, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden tarjoamia aktiviteetteja.
Seuraavan kolmen vuoden aikana Lasten Liike pyrkii tukemaan 500:aa kerhoa, saavuttamaan 10 000 lasta ja järjestämään 700 000 tuntia liikuntaa. Kokonaistavoitteena on taata
jokaiselle lapselle harrastus koulupäivän yhteydessä.
Fazer pilotoi Lasten Liike -ohjelmaa 10 paikkakunnalla
vuosina 2015 ja 2016. Loistavat tulokset rohkaisevat yhtiötä
jatkamaan investointiaan lapsille tarjottaviin liikuntamahdollisuuksiin. Lasten Liikettä koordinoi Suomen Olympiakomitea
ja vuodesta 2017 alkaen mukana on myös muita yrityksiä.

Fazerin vähän FODMAP-hiilihydraatteja sisältävä ruisleipä,
joka kehitettiin yhteistyössä suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen kanssa, on ensimmäinen herkkävatsaisille kehitetty
ruisleipä. Leipä on yksi Fazerin kolmesta vatsaystävällisestä
19

Konsernijohtajan katsaus

Tietoa Fazerista Fazerin lähestymistapa

Päivittäinen liiketoiminta

Terveyttä ja hyvinvointia Ihmisten Fazer

Osana ympäristöä

FAZER-KONSERNIN YRITYSVASTUUKATSAUS 2016

Terveyteen liittyvää vuoropuhelua
sidosryhmien kanssa

Case:
Suolan vähentäminen ylläpitää terveyttä
ja voi säästää miljoonia henkiä
Suola on merkittävimpiä korkean verenpaineen riskitekijöitä ja yksi maailman suurimmista terveiden elinvuosien
määrää vähentävistä tekijöistä. Suomessa naiset syövät 6,5
grammaa ja miehet 9 grammaa suolaa päivässä, kun suositeltava määrä on 5 grammaa päivässä.
Elintarviketeollisuuden on pitkään odotettu tarjoavan
ratkaisuja suolan saannin vähentämiseksi. Fazer ja Valio
ovat ottaneet haasteen vastaan.Valio ValSa® -maitosuolan
avulla yhtiöt voivat vähentää suolan käyttöä tuotteissaan.
Maitosuola sisältää monia maidon luonnollisia mineraaleja,
ja sen natriumpitoisuus on lähes 80 prosenttia alhaisempi
kuin pöytäsuolan.
MedFilesin Valiolle ja Fazerille tekemän tutkimuksen
mukaan suomalaisten päivittäinen suolan saanti vähenisi
11 prosenttia, jos suomalaiset valitsisivat normaalisuolaisten leipien, levitteiden ja juustojen sijaan tuotteita, joiden
suolapitoisuus vastaa Valio ValSa® -maitosuolalla valmistettujen tuotteiden suolapitoisuutta.Verenpainetautitapausten
ja taudista johtuvien kuolemien määrä vähenisi 3 700:lla
seuraavien 10 vuoden aikana.Tämä tarkoittaisi jopa 65
miljoonan euron säästöä Suomen terveydenhuoltokuluissa
samalla ajanjaksolla.
Vuonna 2016 Fazer vähensi leivissään käytetyn suolan
määrää kaikkiaan 35 000 kg Suomessa.Vuodesta 2016
Fazer Leipomot on Suomessa käyttänyt leipiensä
valmistukseen vain jodioitua suolaa. Lisäksi 85 prosenttia
Fazer Food Servicesin käyttämästä suolasta on jodioitua.

Oikeudenmukainen arvoketju

Sidosr yhmäkommentti:
Star tup-yhteistyö tukee innovointia
Vuonna 2016 Fazer solmi kumppanuuden Pohjoismaiden
johtavan terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvän kiihdyttämön,Verticalin kanssa.Tavoitteina on hyödyntää yrittäjyysekosysteemiä ja kannustaa konsernin innovointitoimintaa.
Vuoden aikana autoimme Fazeria seuraamaan -trendejä
niissä startupeissa, jotka keskittyvät ravinnon vaikutuksiin,
sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn sekä kognitiivisen suorituskyvyn parantamiseen.
Verticalin kiihdytysohjelma auttoi lupaavimpia yrityksiä
käynnistämään yhteistyöprojekteja Fazerin kanssa. Kaikki
projektit tukevat Fazer Brainhow -ohjelmaa. Nuoret
yritykset, kuten Diske ja Better Day, saivat mahdollisuuden
arvioida palvelujaan aitojen myyntimahdollisuuksien kautta.
Samalla ne hienosäätivät palvelujaan nopeilla prototyypeillä
ja tehokkailla pilottiprojekteilla tavoitteena konkreettisen
arvon luominen asiakkaille. Fazerilla on vahva maine yhtiönä,
jonka toiminnalla on myönteinen ja kestävä vaikutus
ympäristöön sekä ihmisten elämään. Olemme ylpeitä siitä,
että saamme työskennellä Fazerin kanssa.

Koska Fazer on kansainvälinen elintarvikealan yritys, se voi
tuottaa yhteiskunnalle hyötyä tuotteillaan ja palveluillaan,
mutta myös tekemällä yhteistyötä tiedeyhteisön kanssa ja
käymällä aktiivista sidosryhmävuoropuhelua. Vuonna 2016
Fazer lanseerasi suomalaisille terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun uutiskirjeen, Fazer Hyvinvointiuutiset. Yhtiöllä
on edustus erilaisissa terveyteen liittyvissä työryhmissä, ja se
tekee yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa terveystietoisuuden lisäämiseksi. Vuonna 2016 Fazer osallistui esimerkiksi
EAT Stockholm Food Forum -tapahtumaan, joka keskittyi
kulutus- ja tuotantomalleihin, kaupunkeihin, vastuullisuuteen,
teknologiaan ja innovointiin elintarviketeollisuudessa.

Paolo Borella
Toimitusjohtaja, Vertical Health -yrityskiihdyttämö
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Uusia ter veyttä ja hyvinvointia edistäviä tuotteita
Fazerin Parempi leipä -peukalomerkki kertoo, että kyseinen leipätuote on hyvä, maukas ja terveyttä
edistävä valinta. Nämä leivät sisältävät esimerkiksi vähemmän suolaa tai enemmän kasviksia tai proteiinia,
ja muodostavat näin osan terveellistä ja nautinnollista ruokavaliota.

Leipää herkille vatsoille

Vuonna 2016 Fazer lanseerasi Suomessa leipäkolmikon
herkille vatsoille. Innovatiivinen tuotelinja koostuu kolmesta
herkullisesta ja terveellisestä, ruoansulatukselle lempeästä
leivästä: vähän FODMAP-hiilihydraatteja sisältävä ruisleipä,
joka sisältää vähemmän huonosti imeytyviä hiilihydraatteja
(eli FODMAPeja) kuin tavallinen ruisleipä, kauraleipä, joka
ei sisällä vehnää, mutta runsaasti terveellisiä siemeniä sekä
gluteeniton sämpylä.

Fazer Juuresleipä

Fazerin juuresleipä esiteltiin suomalaisille ja venäläisille
kuluttajille vuonna 2016. Ensimmäisenä Ruotsissa vuonna
2015 lanseerattu innovatiivinen leipäperhe yhdistää Fazerleivän kuuluisan maun terveellisiin ja ravitseviin juureksiin,
jotka korvaavat osan jauhoista. Juuresleipä vastaa kuluttajien kysyntään tuotteille, jotka edistävät hyvinvointia
mausta tinkimättä.

Fazer Balans -leipäperhe

Ruotsissa Fazer vastasi terveystrendiin ja laajensi Fazer
Balans -leipäperhettä kahdella uudella tuotteella, jotka sisältävät hyviä hiilihydraatteja ja proteiinia, kivennäisaineita ja
vitamiineja. Fazer Frökraft on gluteeniton, ravitsevia siemeniä sisältävä leipä. Fazer Aktiv Flerkorn on proteiinipitoinen
tuote, joka soveltuu vaihtoehtoisia proteiininlähteitä etsiville
kuluttajille.
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Tulevaisuuden suunta
• Jatketaan Fazerin tarjooman laajentamista hyvinvointia tukevilla tuotteilla
• Jatketaan työtä kasvisten käytön lisäämiseksi useilla
toimenpiteillä vuonna 2017
• Osallistutaan keskusteluun ja työhön lihavuuden
sekä suolan ja sokerin kulutuksen vähentämiseksi
• Jatketaan vuoropuhelua sidosryhmien kanssa ja
tutkimusyhteistyötä terveyteen liittyvissä aiheissa
• Toteutetaan Fazerin lähestymistapaa tasapainoiseen ruokavalioon ja annosten hallintaan päivittäisessä toiminnassa

Fazer Alku -myslit

Fazer valloitti uuden tuotekategorian kolmella Fazer Alku
-myslillä, jotka jatkavat Fazer Alku -puurojen saavuttamaa
suosiota. Uudessa myslivalikoimassa on kolme tuotetta, jotka
eivät sisällä lisättyä sokeria tai vehnää – suomalaisen kauran,
rukiin ja ohran makua täydentävät lisäaineettomat pakastekuivatut marjat ja hedelmät. Tilkka hunajaa antaa terveellistä
makeutta.
Fazer Alku -myslien ympäristöystävällisissä pakkauksissa on
kätevä kaatonokka, joka helpottaa myslin annostelua.
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Ihmisten Fazer
Osaavat ja sitoutuneet työntekijät
ovat Fazerin ylpeys

Tavoitteet:
• Osaavat, motivoituneet ja terveet työntekijät,
joita johdetaan innostavasti
• Kaikkien työntekijöiden kunnioittaminen ja
tasavertaisen työyhteisön luominen mielekkään
työn ja turvallisen työympäristön kautta
• Monimuotoisen työyhteisön edelleen
kehittäminen

Työntekijät Fazerin menestyksen
takana
Fazer työllistää noin 15 000 ihmistä kahdeksassa maassa, ja
jokainen työntekijä tukee osaltaan yhtiön menestymistä. Kannattavuus, kasvu ja kehitys vaativat ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilöstöä, joka ymmärtää roolinsa ja vastuunsa
ja tekee työnsä tämän mukaisesti. Yhteinen näkemys Fazerin
strategiasta, Fazer-käyttäytymisistä ja brändiarvosta on tärkeä motivointitekijä. Kun kaikilla fazerilaisilla on selkeä näkemys yhteisistä tavoitteista ja niiden suhteesta omaan työhön,
jokainen voi antaa yhtiölle parhaan mahdollisen työpanoksen.
Fazer haluaa, että sen työntekijät ottavat henkilökohtaista
vastuuta, nauttivat työstään, ovat ylpeitä saavutuksistaan ja
tuntevat itsensä kunnioitetuksi ja arvostetuksi.
Henkilöstön terveys ja hyvinvointi ovat Fazerilla avainasemassa, ja niitä kehitetään jatkuvasti. Yhtiö haluaa varmistaa,
että kaikki työntekijät voivat työskennellä turvallisessa

Saavutukset vuonna 2016:
• Tarjottiin koulutusmahdollisuuksia ja
laajennettiin ymmärrystä työyhteisön
monimuotoisuudesta 125 mahdollisuutta
työelämään -hankkeella
• Lanseerattiin koneturvallisuusohjelma Fazer
Leipomoissa
• Lanseerattiin mentorointiohjelma
• Uudistettiin Fazer Akatemiaa
• Lisättiin sisäistä työkiertoa
• Sovittiin joustavan työskentelyn ohjeista
• Toteutettiin paikallisia toimintasuunnitelmia
People Power -indeksin tulosten mukaisesti:
painopiste kehityskohteissa
• Onnistuttiin laskemaan sairauslomien määrää Suomessa merkittävästi paikallisten
toimintasuunnitelmien avulla

ympäristössä ja pysyvät terveinä. Työturvallisuuden tavoite
on luonnollisesti nolla tapaturmaa, ja Fazer tekee järjestelmällistä turvallisuustyötä työpaikan riskien vähentämiseksi.
Fazerin henkilöstöpolitiikka ja Fazer-käyttäytymiset ohjaavat johtoa ja työntekijöitä päivittäisissä tilanteissa. Politiikka
perustuu yhtiön arvoihin, eettisiin periaatteisiin, työntekijäohjeistuksiin ja ohjeisiin. YK:n Global Compact -aloitteen

mukaisesti Fazerin eettiset periaatteet ja ihmisoikeuspolitiikka ohjaavat Fazeria ihmisoikeuksien sekä työntekijöiden
henkilökohtaisen arvon ja yksityisyyden kunnioittamisessa,
työntekijöiden tasapuolisessa kohtelussa ja heidän turvallisuutensa varmistamisessa.
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Tavoitteellinen työskentelykulttuuri
kannustaa jatkuvaan parantamiseen
Fazer kehittää tavoitteellista työskentelykulttuuria, jolla se
motivoi johtoaan ja työntekijöitään siihen, että he pyrkivät
jatkuvasti kehittämään käyttäytymistään, työsuoritustaan sekä
osaamistaan. Fazer haluaa työntekijöidensä hyödyntävän koko
potentiaalinsa, ymmärtävän oman roolinsa merkityksen ja
olevan ylpeitä hyvästä työstä. Johtamiskulttuurin kehittäminen on tärkeä osa toimintasuunnitelmaa, johon kuuluu myös
uusien työtapojen löytäminen ja keskinäisen luottamuksen
lisääminen.
Fazer-käyttäytymiset määrittävät yhtiön työntekijöihin kohdistuvat odotukset kaikilla tasoilla ja luovat pohjan tavoitteelliselle työskentelykulttuurille. Fazerin arvojen ympärille
rakennetut käyttäytymiset ohjaavat johtoa ja työntekijöitä
ottamaan vastuuta työstään, antamaan ja vastaanottamaan
rakentavaa palautetta sekä kehittämään omia taitojaan
ja työtapojaan. Vuonna 2016 Fazer-käyttäytymiset vietiin
käytäntöön ja niistä puhuttiin aktiivisesti tiimi- ja kehityskeskusteluissa.

Oppimiskulttuurin kehittäminen
Fazerin tavoitteellisessa työskentelykulttuurissa jokaisella
työntekijällä on henkilökohtaisia tavoitteita. Säännöllisiä kehityskeskusteluja järjestetään osana henkilökohtaisen suorituksen johtamista ja tavoitteiden asettamisen tueksi. Fazerin
tavoite on järjestää kehityskeskusteluja jokaisessa tuotantolaitoksessa, ravintolassa ja kahvilassa.
Vuonna 2016 Fazer aloitti mentorointipilottiprojektin, jolla
kehitetään konsernin sisäistä oppimiskulttuuria ja lisätään
yhteistyötä yli tiimi- ja yksikkörajojen. Pilottiprojekti koskee
kaikkia Fazerin toimihenkilöitä. Myös työntekijöiden digi-
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taalinen osaaminen määriteltiin, jotta digitalisaation tuomia
mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää paremmin päivittäisessä työssä.
Uusiutunut Fazer Akatemia otettiin käyttöön. Kaikki koulutukset, niin verkkopohjaiset kuin kasvokkain tapahtuvat, ovat
näkyvissä Fazer Akatemian oppimisenhallintajärjestelmässä.
Työntekijöille tarjotaan sopivaa koulutusta, ja esimiehet
pysyvät ajan tasalla tiimiensä koulutushistoriasta ja pätevyyksistä. Näin liiketoiminnan kannalta olennaiset oppimismahdollisuudet ovat helposti saatavilla. Tavoitteena on lisätä
työntekijöiden kiinnostusta kehittää itseään.
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Case:
Harjoitteluohjelma rohkaisee
henkilökohtaiseen kehitykseen ja
kasvuun
Fazer tukee työntekijöidensä ammatillista kehitystä.
Osaava henkilöstö luo vakaan pohjan yhtiön tulevaisuudelle. Syksyllä 2015 Fazer käynnisti monipuolisen,
kaksivuotisen Finance Trainee -harjoitteluohjelman. Se
on osallistujien ensimmäinen askel Fazer-uralla. Ohjelman aikana harjoittelijat työskentelevät eri liiketoimintaalueiden taloushallintotehtävissä ja saavat kokemusta
useista eri rooleista ja toimipaikoista.
Nimetyt mentorit ja valmentajat tukevat harjoittelijoita
koko ohjelman ajan, minkä ansiosta kehitystä voidaan
seurata yksilötasolla. Ensimmäiset kolme harjoittelijaa
aloittivat syksyllä 2015, ja nyt Fazerilla on yhteensä
yhdeksän harjoittelijaa.

Naisia 58 %
Miehiä 42 %

TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ MAITTAIN

Suomi
Ruotsi
Venäjä
Tanska
Norja
Latvia
Liettua
Viro

6 179
3 339
3 061
972
613
317
247
148
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125 mahdollisuutta työelämään
Fazer uskoo vahvasti tasapuolisten mahdollisuuksien antamiseen. Vuonna 2016 Fazer juhlisti 125-vuotismerkkipäiväänsä
ja lanseerasi 125 mahdollisuutta työelämään -hankkeen.
Hankkeessa tarjotaan kolmesta kuuteen kuukautta koulutusta ihmisille, joiden on vaikea löytää töitä – maahanmuuttajille,
pitkäaikaistyöttömille, nuorille, joilla on vain vähän tai ei
lainkaan työkokemusta, sekä ihmisille, joiden toimintakyky on
heikentynyt. Ohjelmaan kuuluu sekä kasvokkain tapahtuvaa
koulutusta että työssä oppimista, ja se toteutetaan yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa.
Kaksivuotisen hankkeen tavoite on auttaa 125:tä ihmistä löytämään työtä ja kehittämään työelämätaitojaan. Samalla Fazer
hyötyy koulutettavien tuoreista ja erilaisista ajatuksista. Fazer
uskoo pystyvänsä tarjoamaan työtä vähintään 70 prosentille
osallistujista. Loput osallistujat saavat apua työllistymiseen
Helsingin Diakonissalaitoksen Työpiiri-työllistämisprojektista.
Hanke tuo Fazerille tietoa ja kokemusta monimuotoisuuden
johtamisesta. Fazerin pitkän historian lisäksi 125 mahdollisuutta
työelämään juhlistaa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlaa
vuonna 2017.
Vuonna 2016 Fazer osallistui myös yritysvastuuverkosto
FIBSin tekemään tutkimukseen, jossa selvitettiin monimuotoisuutta ja osallistamista. Noin 100 työntekijää kertoi
näkemyksensä Fazerin monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuuskäytännöistä. Fazer jatkaa sisäistä keskustelua tutkimuksen
tulosten pohjalta.

Roolien vaihto ja työkierto
antavat uusia mahdollisuuksia
Vuonna 2016 Fazer kehitti prosessejaan ja käytäntöjään lisätäkseen työkiertoa ja tarjotakseen työntekijöilleen mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja työtovereilta oppimiseen. Työkierto antaa mahdollisuuden laajentaa osaamista,
mikä taas auttaa työntekijöitä kasvamaan organisaatiossa.
Työkierto liittyy myös monimuotoisuustavoitteisiin, sillä sitä
voidaan soveltaa uusien, sopivien tehtävien löytämiseen konsernin sisältä niille työntekijöille, joiden työkyky on heikentynyt esimerkiksi sairausloman jälkeen tai eläkeiän lähestyessä.
Vastuun ottaminen uusista tehtävistä on työntekijälle innostava haaste, mutta se haastaa myös johdon tunnistamaan ne
työntekijät, jotka voisivat hyötyä roolin vaihdosta. Työkierron
kehittäminen jatkuu vuonna 2017.
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Laaja osaajaekosysteemi helpottaa
töiden jakamista
Viime vuosina työelämä on muuttunut monin tavoin, kun
yhteistyö, kumppanuudet ja freelance-työ ovat lisääntyneet.
Fazer alkoi rakentaa HR-visiota 2022 tavoitteenaan tukea
liiketoimintastrategiaa mahdollisimman hyvin ja sisällyttää
siihen omien työntekijöidensä osaamisen lisäksi myös kumppanien ja verkostojen työntekijöiden osaamisalueet. Nykyisten ja tulevien työntekijöiden muuttuvat odotukset, nopea
kehitys ja joustava resursointi vaativat erilaisia ja mukautuvia
osaamisprofiileja.
Työntekijäkokemus on yhä tärkeämpää. Parhaiden työntekijöiden saaminen ja pitäminen vaatii panostusta hyvinvointiin ja
päivittäiseen työkokemukseen. Prosessien on oltava yksinkertaisia, sujuvia ja käytännöllisiä, ja työntekijöillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa työpäiväänsä. Fazer yhtenäistikin joustavan
työn mallinsa, jotta kaikki työntekijät olisivat samalla viivalla.

Työturvallisuuden ja -terveyden
jatkuvaa parantamista
Fazer pyrkii varmistamaan henkilöstölleen turvallisen ja
terveellisen työympäristön ja työolot. Yhtiö haluaa turvata ja
pitää yllä työntekijöiden työkykyä ja ehkäistä työtapaturmia,
ammattitauteja sekä fyysisiä ja mielenterveyshaittoja. Vuonna
2016 tehtiin monia työturvallisuuden ja -terveyden parantamiseen tähtääviä asioita. Uusi pitkän aikavälin suunnitelma
laadun, ympäristön, työterveyden ja turvallisuuden (QEHS)
kehittämiseksi ja QEHS-politiikka hyväksyttiin QEHS-työn
ohjaamiseksi Fazerilla.
Fazer on perustanut johtamisjärjestelmän ja määritellyt
toiminnot ja vastuut useilla työturvallisuuteen liittyvillä alueilla
politiikan toimeenpanemiseksi. Fazerin johto seuraa ja arvioi
terveyden ja työturvallisuuden hallinnan tasoa ja tekee sään-
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Case:
Rekr ytointikoulutus antaa uusille
kokeille mahdollisuuksia
Keväällä 2016 Fazer Food Services Ruotsi aloitti
yhteistyöprojektin koulutuspalveluyhtiö Lernian ja Ruotsin
työvoimatoimistojen kanssa. Rekrytointikoulutus keskittyi
keittiöissä ja ravintoloissa tarvittavaan ammattitaitoon. 12
työtöntä työnhakijaa suoritti räätälöidyn, 33 viikkoa kestävän
koulutuksen, johon sisältyi teoriaopetusta, käytäntöön
keskittyviä tunteja ja työssä oppimista. Amica-ravintoloissa
suorittamansa harjoittelujakson aikana osallistujat sovittivat
ruuanlaittotaitonsa ruokapalveluympäristöön.
Lernian mukaan 75–95 prosenttia räätälöityihin työllisyyskoulutusohjelmiin osallistuvista työllistyy heti valmistumisensa jälkeen.Tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia Fazer haluaa
tukea ihmisiä työnhaussa. Lisäksi yhteistyö auttaa elintarviketeollisuutta helpottamaan pulaa ammattitaitoisista kokeista.

nöllisiä työturvallisuuskävelyjä. Kuukausittaiset turvallisuusraportit ovat kaikkien työntekijöiden luettavissa. Turvallisuus
on myös osa yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Työturvallisuuskulttuurin kehitys
Vuonna 2016 Fazer keskittyi kehittämään työturvallisuuskulttuuriaan ja siihen liittyviä johtamiskäytäntöjään. Suurimmissa
toiminnoissa toteutettiin ensimmäinen turvallisuuskulttuurikysely. Liiketoiminnot päättävät kehitystoimenpiteistä
vuodeksi 2017 kyselyn tulosten perusteella. Fazer järjesti
myös erityisiä turvallisuuspainotteisia päiviä toimipaikoissaan
ja toiminnoissaan. Tavoitteena oli ylimmän johdon, tehdas-,
ravintola- ja leipomojohdon sekä työterveys- ja turvallisuusammattilaisten välisen vuoropuhelun vahvistaminen.
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Tapaturmataajuus
Tapaturmien lukumäärä miljoonaa
tehtyä työtuntia kohti

2016

Fazer Leipomot
Fazer Makeiset
Fazer Food Services
Konserni yhteensä

5,5
13,7
19,5
12,1

2015

6,3
20,8
18,1
12,5
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* Luvut sisältävät: Fazer Makeiset ja Fazer Leipomot
** Luvut sisältävät: Fazer Makeiset, Fazer Leipomot ja Fazer
Food Ser vices
*** Luvut sisältävät: Fazer Makeiset, Fazer Leipomot, Fazer Food
Ser vices, Fazer Mylly ja Fazer Cafés
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Turvallisuusmenetelmien
parantaminen
Turvallisuuskulttuurin kehityksen lisäksi Fazer on parantanut
riskiarviointien ja onnettomuustutkimusten laatua ja vahvistanut valvontaa niissä tehtävissä, joissa riski onnettomuuteen on
suuri. Fazer Leipomoissa ja Fazer Makeisissa aloitettiin ohjelma
koneisiin liittyvien riskien tehokkaammaksi tunnistamiseksi ja
hallitsemiseksi. Fazer Makeiset ja Ruotsin Fazer Leipomot saivat
OHSAS 18001 -työturvallisuussertifioinnit. Fazer Myllyllä Suomessa ja Fazerin leipomoilla Venäjällä on jo OHSAS -sertifiointi.
Näistä panostuksista huolimatta konsernitasolla ei saavutettu
poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrään liittyvää
tavoitetta (LTAF). Onnettomuuksia ehkäisevät toimet
eivät ole tehonneet odotetulla tavalla ja vuonna 2017 Fazer
pyrkiikin varmistamaan, että työturvallisuustoimet ovat
entistä kohdennetumpia ja tehokkaampia. Työturvallisuus on
kuulunut Fazerin painopistealueisiin jo vuosien ajan, mutta
yhtiö tunnistaa sen, että kulttuurin muutos vie aikaa.
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eiden parantamiseen. Vuonna 2016 esimiehet tiimeineen
toteuttivat tulosten perusteella tehtyjä kehityssuunnitelmia.
Fazer-konsernissa kirjattiin kaikkiaan 1 916 kehitystoimenpidettä. Toimintasuunnitelmista viisi tärkeintä liittyivät työn
perusedellytyksiin, viestintään ja osallistumiseen, työmotivaatioon, vaikutusmahdollisuuksiin ja toimintakulttuuriin.
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Liiketoimintojen HR-tiimit seuraavat toimenpiteitä raportointityökalun avulla, ja esimiehet saavat erilaisia työkaluja, joilla
he voivat tarkastella toimenpiteiden vaikutuksia.
Myös uusia yhteistyötapoja ja työkaluja on otettu käyttöön
yhteistyön parantamiseksi johdon ja työntekijöiden välillä.

Tulevaisuuden suunta
• Jatketaan tavoitteellisen työskentelykulttuurin ja
Fazer-käyttäytymisten toteutusta
• Tehostetaan työturvallisuustyötä nolla tapaturmaa
-tavoitteen saavuttamiseksi
• Kehitetään edelleen työkiertoa
• Jatketaan monimuotoisuustyötä
• Kehitetään laajaa osaajien ekosysteemiä
• Viimeistellään Fazerin HR-visio 2022

Työntekijöiden hyvinvointi ja
työtyytyväisyys
Fazerin työhyvinvointistrategian tavoitteena on parantaa konsernin kilpailukykyä, taloudellista tulosta ja mainetta. Olonsa
turvalliseksi, terveeksi ja arvostetuksi tuntevat työntekijät
ovat todennäköisesti myös sitoutuneempia. Fazerin hyvinvointikehys kattaa johtajuuden, työn sujuvuuden, turvallisuuden, osaamisen, mielekkyyden, terveyden, kumppanuuden ja
työntekijyyden sekä työn elinkaaren hallinnan.

Henkilöstön palaute vietiin
käytäntöön
Henkilöstökyselyn sijaan vuonna 2016 keskityttiin vuoden
2015 kyselyn tulosten perusteella tunnistettujen kehitysalu27
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Oikeudenmukainen ar voketju
Vastuullinen hankinta luo hyötyä
koko arvoketjuun

Tavoitteet:
• Vastuullisuustason jatkuva parantaminen ja
yhteistyön vahvistaminen arvoketjussa
• Jäljitettävyyden parantaminen arvoketjussa sekä
ruuan laadun ja turvallisuuden varmistaminen
• Raaka-aineisiin liittyvien vastuullisuusriskien
hallinta ja vähentäminen

Vastuullisuus huomioidaan läpi
arvoketjun
Kansainvälisenä elintarvikealan yhtiönä Fazer pystyy vaikuttamaan oman tuotantonsa lisäksi arvoketjuun. Laajassa raakaainetoimittajien verkostossa on huomioitava ympäristö- ja
ihmisoikeusriskit. Fazer pyrkii tunnistamaan ja minimoimaan
mahdolliset haasteet ja lisäämään hankintansa vastuullisuutta
ja läpinäkyvyyttä.
Fazer uskoo, että vain kestävällä ja läpinäkyvällä hankinnalla
voidaan taata korkealuokkaisten raaka-aineiden saatavuus.
Yhtiö pyrkii varmistamaan oikeudenmukaisen kohtelun koko
arvoketjussa. Fazer on onnistunut luomaan laajan verkoston
vastuullisia ja luotettavia toimittajia eri puolilta maailmaa.
Fazerin tavoite on varmistaa riittävä tulotaso sekä tarjota
ympäristökoulutusta esimerkiksi kaakaonviljelijöille. Näin tuetaan myös viljelijäyhteisöjä. Kun raaka-aineiden tuotanto on
kannattavaa ja kestävää, toimittajat voivat jatkossakin tarjota

Saavutukset vuonna 2016:
• Nostettiin vastuullisen kaakaon osuus
85 prosenttiin
• 92 prosenttia makeistuotteissa käytetystä
palmuöljystä oli jäljitettävää sertifioitua
palmuöljyä (8 prosenttia RSPO Mass
Balance tai RSPO Book & Claim)
• Huipputulos ja täydet pisteet WWF:n
vuoden 2016 palmuöljypisteytyksessä
• 73 prosenttia Ruotsissa käytetystä kalasta
oli sertifioitua ja 78 prosenttia Suomessa
käytetystä kalasta WWF:n kalaoppaan
vihreällä listalla
• Laadittiin soijan vastuulliselle käytölle
yhteinen tavoite
• Kotimaisen tuotannon osuus Fazerin
ravintoloiden käyttämistä raaka-aineista
oli 61 prosenttia Suomessa, 55 prosenttia
Tanskassa ja 50 prosenttia Ruotsissa
• Kehitettiin uusi pitkän aikavälin laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuussuunnitelma
• 19 Fazerin tuotantolaitoksista on sertifioitu
FSSC 22000 -elintarviketurvallisuus
standardin mukaisesti
• Ruotsissa Fazer Food Servicesin tärkeimmät
prosessit, pääkonttori ja kaksi ravintolaa
saivat ISO 9001 –laatusertifioinnin
28
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Fazerille laadukkaita raaka-aineita. Paremman jäljitettävyyden ansiosta konserni pystyy seuraamaan työskentelyoloja ja
ympäristönäkökulmien huomioimista raaka-ainetuotannossa
ja voi ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin.
Vastuullinen hankinta ei koske vain kauempana ketjussa
olevia maita. Fazer tiedostaa sen, että kotimainen tuotanto
on erittäin arvostettua Fazer Food Servicesin paikallisilla
markkinoilla. Esimerkiksi eläinten hyvinvointia ja antibioottien
käyttöä koskevat säännöt vaihtelevat kuitenkin maittain,
vaikka standardit Pohjoismaissa ovatkin yleensä korkealla
tasolla. Yksi tapa, jolla Fazer pyrkii tarttumaan tähän
kysymykseen vuonna 2017, on sopia eläinten hyvinvointia
koskevat vähimmäiskriteerit, joita on noudatettava kaikissa
Fazer Food Servicesin toimintamaissa – Suomessa, Ruotsissa,
Tanskassa ja Norjassa. Vuonna 2016 kotimaisten raakaaineiden osuus Fazerin ravintoloissa oli 61 prosenttia
Suomessa, 55 prosenttia Tanskassa ja 50 Ruotsissa.

Toimittajavaatimuksilla
vastuullisuutta arvoketjuun
Fazer ylläpitää eettisiä periaatteita ja standardeja omassa
tuotannossaan ja odottaa tätä myös toimittajaverkostoltaan.
Fazer varmistaa kestävän arvoketjun raaka-ainetuotannosta
valmiisiin tuotteisiin asti valitsemalla toimittajansa huolellisesti
ja arvioimalla jokaisen uuden toimittajan konsernin toimittajavaatimusten perusteella. Nämä vaatimukset sisältävät
sekä yhteiskunnallisia että ympäristökriteerejä, ja ne ovat osa
puitesopimuksia.

Vastuullisuus takaa kaakaon
korkean laadun
Kaakao on Fazer Makeisille keskeinen raaka-aine, ja yhtiö
hankkii kaakaota Ecuadorista sekä Länsi-Afrikan maista,
kuten Norsunluurannikolta ja Nigeriasta. Aktiivinen yhteistyö
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kaakaonviljelijöiden ja paikallisten yhteisöjen kanssa varmistaa tuotannon vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden. Se taas
on edellytys sujuvien ja pitkäaikaisten toimittajasuhteiden
syntymiselle. Fazer tukee viljelijäyhteisöjä mm. koulutuksen,
parempien taimien ja yhteiskunnallisten hankkeiden avulla.
Yksi esimerkki on joulukuussa 2016 alkanut koulunrakennusprojekti Nigeriassa.
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VASTUULLISEN KAAKAON STATUS

Fazerin kaakao-ohjelman
mukainen kaakao 85 %
Ser tifioitu 63 %
Suorat vastuullisuusohjelmat 22 %
Muu 15 %

Fazer tekee yhteistyötä kolmen sertifiointijärjestelmän kanssa. Lisäksi se hankkii kaakaota omien suorien vastuullisuusohjelmiensa kautta Nigeriassa ja Ecuadorissa. Koska vain noin
20 prosenttia kaakaonviljelijöistä on mukana sertifiointiohjelmissa, on erittäin tärkeää tavoittaa niiden ulkopuolella olevat
kaakaonviljelijät. Laaja toimittajaverkosto on hyvä keino lisätä
kaikkien kaakaonviljelijöiden toiminnan vastuullisuutta ja
hankkia riittävästi kestävästi tuotettua kaakaota, joka täyttää
yhtiön korkeat laatuvaatimukset.
Ohjelmat tukevat kaakaonviljelijöitä monin tavoin. Hyötyihin
kuuluvat viljelymenetelmien ja ammattitaidon kehittyminen,
turvallinen ja asianmukainen lannoitus, suuremmat ja parempilaatuiset sadot sekä kehittyneemmät taimet, joilla tilan
kaakaopuustoa voidaan uudistaa. Etuja ovat myös raakaaineesta saatavat preemiot sekä tilojen kartoitus. Myös
viljelijäyhteisöt hyötyvät: lapsityövoiman käyttöä ehkäistään
ja koulutusta tuetaan, yhteisön elinoloja kehitetään
esimerkiksi rakentamalla kaivoja ja viljelijöille toimitetaan suojavarusteita.
Sekä sertifiointiohjelmilla että suorilla vastuullisuusohjelmilla halutaan varmistaa, että kaakaonviljely on kannattava
elinkeino viljelijöille ja että viljelymenetelmät ovat ympäristön
kannalta kestäviä. Lisäksi pyritään estämään lapsityövoiman
käyttö. Nigerian ohjelmassa paikalliset vastuuhenkilöt koulutetaan tarkkailemaan tilannetta ja raportoimaan lapsityövoiman käytöstä. Lisäksi he avustavat korjaaviin toimenpiteisiin
ja valituksiin liittyvissä asioissa.
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Fazer saavutti vuodelle 2016 asetetun tavoitteensa: 85
prosenttia sen käyttämästä kaakaosta on vastuullisesti
tuotettua. Kaikesta Fazerin ostamasta kaakaosta 63
prosenttia oli UTZ-, Rainforest Alliance- tai Fairtrade
Cocoa Programme -sertifioitua, ja 22 prosenttia kaakaosta
hankittiin suoriin ohjelmiin osallistuvilta viljelijöiltä. Vuoden
2017 alusta vastuullisesti tuotetun kaakaon osuus nousi 100
prosenttiin. Kaikki Fazerin kaakaon hankinnassa käyttämät
ohjelmat ja sertifioinnit auditoidaan kolmannen osapuolen
toimesta. Fazerin vastuullisen kaakaonhankinnan hallinta ja
käytännöt sekä Nigerian suora ohjelma auditoitiin vuonna
2016. Ecuadorin suora ohjelma auditoidaan vuonna 2017.
Fazer on mukana toimialan yhteistyössä kehittämässä CEN/
ISO-standardia vastuulliselle ja jäljitettävälle kaakaolle. Näin
parannetaan koko arvoketjun vastuullisuutta. Konserni on
myös World Cocoa Foundationin jäsen.

Hyvää kehitystä vastuullisen
palmuöljyn hankinnassa
Fazer käyttää palmuöljyä pääasiassa täytteiden ja marga
riinien rasvasekoituksissa. Vuonna 2016 Fazer käytti noin
4,3 miljoonaa tonnia palmuöljyä. Tästä kokonaismäärästä
9 prosenttia oli jalostettua palmuöljyä ja loput erilaisia öljyn
johdannaisia.
Kaikki Fazerin ostama palmuöljy on sertifioitua. Fazer on
Kestävän palmuöljyn yhdistyksen (RSPO, Roundtable of
Sustainable Palm Oil) jäsen. RSPO on kansainvälinen hanke,
joka edistää vastuullisuutta palmuöljyteollisuudessa. Soveltamalla hankinnassaan RSPO:n periaatteita Fazer tukee
vastuullista ja läpinäkyvää palmuöljyntuotantoa.
RSPO:ssa on neljä vaihtoehtoista hankintaketjua. Kaikissa näissä riippumattomat tarkastajat ovat varmistaneet,
että sertifioiduilla viljelmillä toimitaan RSPO:n ohjeiden

Päivittäinen liiketoiminta

Terveyttä ja hyvinvointia Ihmisten Fazer

Oikeudenmukainen arvoketju

VASTUULLISEN PALMUÖLJYN STATUS

RSPO-sertifioitu palmuöljy (sis. RSPO:n
eri hankintamekanismit) 100 %
Segregoitu 37 %
Mass Balance 3 %
Book & Claim / GreenPalmsertifikaatit 60 %

mukaisesti. Book & Claim -vaihtoehtoon sisältyy RSPOsertifioituja viljelmiä tukeva maksu jokaista käytettyä
palmuöljytonnia kohti. Mass Balance -vaihtoehto edellyttää,
että sertifioidun palmuöljyn määriä seurataan koko hankintaketjussa, kun taas Segregated-vaihtoehdossa sertifioitu
palmuöljy erotetaan fyysisesti sertifioimattomasta palmuöljystä koko hankintaketjussa.
Fazer kasvattaa jatkuvasti Mass Balance- ja Segregatedpalmuöljyn osuutta hankinnoistaan. Vuonna 2016 noin 60
prosenttia konsernin ostamasta palmuöljystä oli Book &
Claim -vaihtoehdon mukaista. Kolme prosenttia palmuöljyn
kokonaismäärästä oli Mass Balance- ja 37 prosenttia Segregated-sertifioitua. Fazer Makeisten käyttämästä palmuöljystä 92 prosenttia oli Segregated-vaihtoehdon mukaista.
Muutamissa tuotteissa, joissa segregoitua palmuöljyä ei ollut
saatavilla, RSPO-sertifiointi taattiin käyttämällä Mass Balance- tai Book & Claim -mallia. Vuonna 2016 Fazer saavutti
täydet yhdeksän pistettä kansainvälisessä WWF:n palmuöljypisteytyksessä (WWF’s Palm Oil Buyers Scorecard), jossa
yritysten edistymistä arvioitiin suhteessa niiden sitoumuksiin
varmistaa käyttämänsä palmuöljyn kestävyys.
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FAZERIN PALMUÖLJYN KÄYTTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

Fazer Leipomot 66,2 %
Fazer Makeiset 31,1 %
Fazer Food Services 2,7 %

Case:
Antibioottien liikakäyttö kuriin
paikallisella sianlihalla
Antibioottien käytöstä tuotantoeläimillä puhutaan paljon,
sillä liikakäytön pelätään lisäävän multiresistenttejä eli
monille lääkkeille vastustuskykyisiä bakteereja eläimissä.
Fazer Food Services Ruotsi selvitti sikojen hyvinvointia
EU-maissa vuonna 2015 ja päätti ryhtyä asiassa
ennakoiviin toimiin.
Ruotsissa on maailman kattavin eläinten hyvinvointia
koskeva laki ja käytössä on EU-maista vähiten antibiootteja. Huhtikuusta 2016 alkaen Fazer Food Services Ruotsi
on korvannut kaiken tuontisianlihan paikallisella tuotannolla.Tällä valinnalla Fazer tukee parempaa karjanhoitoa.
Paikallisen sianlihan valinta tukee myös Ruotsin maataloutta. Uusien sianlihareseptien avulla Fazer Food Services
voi myös vähentää naudanlihan käyttöä, sillä naudanlihatuotannolla on sianlihaa suurempi ilmastovaikutus.
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Vastuullista kalaa lounaslautasilla
Maailmanlaajuinen ylikalastus vaikuttaa merkittävästi kalan
kestävään käyttöön. Kalan osuus Fazer Food Servicesin käyttämistä raaka-aineista on noin 10 prosenttia. Fazer haluaa
tarjota kuluttajille vastuullisesti hankittua kalaa ja seuraa
WWF:n suosituksia kestävästi kalastetuista kaloista ja äyriäisistä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Fazerin
ravintoloissa ei käytetä WWF:n kalaoppaan punaisella listalla
olevia kaloja ja äyriäisiä. Oppaassa luetteloidaan ylikalastetut
ja kestämättömät kalakannat.

Sidosr yhmäkommentti:
Fazer vastaa kuluttajien
vastuullisuushuoliin
Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia kestävästä
kehityksestä ja siitä, mitä yritykset tekevät vastuullisen
liiketoiminnan eteen – erityisesti silloin, kun aiheesta
puhutaan mediassa. Saamme yhä enemmän
vastuullisuusasioihin – kuten palmuöljyn käyttöön,
kaakaoon ja kierrätykseen – liittyviä kysymyksiä. Aihe ei
kiinnosta pelkästään aikuisia, vaan saamme kysymyksiä
myös kouluikäisiltä.
Tämän takia on erittäin tärkeää, että Fazerilla on
selkeä ja avoin yritysvastuustrategia, jonka avulla voimme
antaa kuluttajille asiantuntevia vastauksia. On tärkeää
kohdella kaikkia kuluttajia kunnioittavasti. Haluamme
osoittaa heille, että kysymykset ovat meille tärkeitä ja että
pyrimme henkilökohtaiseen vuoropuheluun. Näin Fazer
tuottaa kuluttajille selkeää tietoa ja rakentaa pitkäaikaista
luottamusta.

Vastuullisen kalan status

Vihreä lista (Suomi ja Ruotsi,
sis. sertifioitu kala)
Vihreä lista Suomi
Sertifioitu kala Ruotsi

%

76
78
73

Fazer on asettanut vastuulliselle kalanhankinnalle täsmälliset
tavoitteet kussakin toimintamaassaan. Suomessa Fazerin
tavoite on ollut vihreällä listalla olevien, hyvin hoidettujen
ja kestävien kalakantojen käytön kaksinkertaistaminen
vuoden 2013 tasosta. Tämä tavoite saavutettiin vuonna 2016.
Ruotsissa tavoitteena on kasvattaa sertifioidun kalan osuutta.
Vuonna 2016 Suomessa käytetystä kalasta 78 prosenttia oli
WWF:n kalaoppaan vihreällä listalla ja 73 prosenttia Ruotsin
ravintoloissa käytetystä kalasta oli sertifioitua.

Lars Melander
Kuluttajapalvelu, Fazer Leipomot Ruotsi ja
Fazer Makeiset Ruotsi

31

Konsernijohtajan katsaus

Tietoa Fazerista Fazerin lähestymistapa

Viljavisio lisää yhteistyötä
viljelijöiden kanssa
Kestävän viljelyn kehittäminen ja edistäminen on Fazerille – ja
erityisesti Fazer Myllylle ja Fazer Leipomoille – tärkeä tavoite.
Vuonna 2016 Fazer laati periaatteet kestävälle viljanviljelylle.
Fazer jatkoi myös viljavisioon liittyvien toimiensa määrittelyä,
kehitti varmennukseen liittyviä kriteereitä ja tavoitteita sekä
jatkoi aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Vuoden
aikana yhtiö toteutti viljelijätutkimuksen Suomessa saadakseen paremman käsityksen ympäristökäytäntöjen nykytasosta. Ruotsissa tehtiin samasta syystä toimittajatutkimus. Fazer
Leipomot ja Fazer Mylly Ruotsissa ja Suomessa asettivat
tavoitteen, jonka mukaan kaiken viljan on täytettävä Fazerin
kestävän viljanviljelyn periaatteet vuoteen 2025 mennessä.

Fazerin tavoitteena
100-prosenttisesti vastuullinen soija
Fazer-konsernin soijankäytöstä valtaosa on epäsuoraa: soijaa
käytetään esimerkiksi rehuna lihantuotannossa. Vuonna 2016
yhtiö asetti yhteisen tavoitteen soijan suoralle ja epäsuoralle
käytölle. Fazer on sitoutunut 100-prosenttisesti vastuulliseen
soijaan vuoteen 2020 mennessä. Yhtiö aikoo varmistaa, että
kaikki konsernin suoraan tai ostamiensa tuotteiden kautta
käyttämä soija on vastuullisesti tuotettua. Tämä tarkoittaa, että soijan tulee olla Roundtable for Responsible Soy
(RTRS)- tai Proterra-ohjelmien sertifioimaa.

Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
etusijalla
Elintarviketurvallisuus on elintärkeää kaikille Fazerin liiketoiminnoille, eikä siitä voida tinkiä. Jokaisen raaka-aineen ja tarjotun
aterian on oltava laadultaan ja turvallisuudeltaan ensiluokkaista. Fazer soveltaa raaka-aineiden hankinnassa omia turvallisuusstandardejaan, jotka täydentävät ruuan laatuun liittyvää

Päivittäinen liiketoiminta

Terveyttä ja hyvinvointia Ihmisten Fazer

Oikeudenmukainen arvoketju

Osana ympäristöä

FAZER-KONSERNIN YRITYSVASTUUKATSAUS 2016

Tulevaisuuden suunta
• Jatketaan arvoketjun vastuullisuuden ja yhteistyön
järjestelmällistä kehittämistä
• Jatketaan jäljitettävyyden parantamista
• Jatketaan suorien ohjelmien kehittämistä
yhteistyössä kaakaonviljelijöiden kanssa
• Jatketaan viljavisioon liittyviä toimia
• Päivitetään Fazerin palmuöljysitoumus vuonna 2017
• Työskennellään vastuulliseen soijaan liittyvän
tavoitteen saavuttamiseksi
• Jatketaan kotimaisen hankinnan osuuden seuraamista
Fazer Food Servicesissä
• Jatketaan Fazerin tuotantolaitosten sertifiointia
• Jatketaan systemaattista työtä elintarviketurvallisuuden
ja laadun varmistamiseksi

lainsäädäntöä. Riskit tunnistetaan yhtiön elintarviketurvallisuus
ja -laadunhallintajärjestelmien avulla. Fazer toteuttaa parhaillaan suunnitelmaa, jonka tavoitteena on sertifioida kaikki
tuotantolaitokset globaalin FSSC 22000 -elintarviketurvallisuusstandardin mukaisesti. Vuoden 2016
lopussa 19:llä Fazerin tuotantolaitoksista oli
FSSC 22000 -sertifikaatti.
Vuonna 2016 Fazer laati pitkän aikavälin suunnitelman laatu-, ympäristö-,
työterveys- ja turvallisuusasioille
(QEHS) tavoitteenaan luoda työlle selkeä suunta. Suunnitelman avulla
määritellään ja asetetaan tavoitteet,
tunnistetaan kehitysalueet ja rakennetaan
tiekartta tavoitetilan saavuttamiseksi.
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Osana ympäristöä
Tarvitsemme luonnon tarjoamia
resursseja

Tavoitteet:
• Ilmastovaikutusten vähentäminen ja
energiatehokkuuden parantaminen
• Jätteen syntymisen ja raaka-ainehävikin
ehkäiseminen
• Vesiresurssien vastuullinen hallinta ja käyttö
• Kestävän viljelyn tukeminen ja luonnon
monimuotoisuuden suojelu
• Ympäristötietoisuuden lisääminen

Kunnioitusta luontoa ja
luonnonvaroja kohtaan
Fazerin toiminta riippuu raaka-aineiden pitkäaikaisesta
saatavuudesta, ja yhtiö pyrkii siksi minimoimaan toimintansa
ympäristövaikutukset. Fazerin näkökulmasta ympäristövastuu
on luonnollinen osa yhtiön toimintaa. Vastuu ympäristöstä
on samalla myös Fazerin velvollisuus niitä yhteisöjä kohtaan,
joissa yritys toimii. Fazerin vastuullinen tarjooma muodostuu
ihmisten jokapäiväisestä hyvinvoinnista, maapallon resurssien
kestävästä käytöstä ja jaetusta arvosta, jonka yritys luo yhteiskunnassa. Luonnon ja sen tarjoamien resurssien vastuullinen
käyttö kaikkialla arvoketjussa on ainoa tapa suojella planeettaa tulevia sukupolvia – ja tulevaisuuden ruoka-alaa varten.
Fazer käy jatkuvaa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa
ympäristötyönsä kehittämisestä. Konserni tekee yliopisto-
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Saavutukset vuonna 2016:
• Tehtiin energiakatselmukset EU:n alueella
sijaitsevissa toimintamaissa
• Vähennettiin energiankulutusta 4 prosenttia
tuotettua tonnia kohti
• Nostettiin uusiutuvan sähkön osuus
86 prosenttiin
• Otettiin käyttöön ruokajätteen vähentämistavoitteet Fazer Leipomoissa ja
Fazer Makeisissa
• Fazerin viljavisio – laadittiin Fazerin kestävää
viljanviljelyä koskevat periaatteet
• Metsäkadon pysäyttämistä koskeva sitoumus
– tunnistettiin metsäkatoa mahdollisesti
aiheuttavat raaka-aineet
• Ruotsin Fazer Food Services täytti päivitetyn
ISO 14001 -sertifioinnin vaatimukset
• Uusia toimipaikkoja ISO 14001- ja
Miljøfyrtårn-sertifiointien piiriin

yhteistyötä uuden tutkimuksen saralla ja saa näin arvokasta
tietoa, jonka avulla ympäristötyötä voidaan parantaa, esimerkiksi ruokajätettä vähentämällä.
Fazer on työnantaja, ostaja, kumppani ja palveluntarjoaja,
joten se ei tee vastuullisuustyötään yksin. Työntekijöiden,
toimittajien, kuluttajien ja asiakkaiden innostaminen ympäristöystävällisten työskentelymenetelmien ja tapojen käyttöönottoon on osa kokonaisvaltaista yritysvastuun lähestymistapaa. Työ vaatii aktiivista vuoropuhelua ja läpinäkyvää
viestintää Fazerin vastuullisuustavoitteista ja -hankkeista.
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Ympäristövaikutusten hallitsemiseksi monet Fazerin tuotantolaitokset ja ravintolat ovat sertifioituja. Norjassa neljä
uutta ravintolaa sai Miljøfyrtårn-sertifioinnin vuonna 2016,
minkä ansiosta sertifioitujen ravintoloiden määrä nousi
15:een. Vuonna 2017 sertifioidaan kaikki 72 ravintolaa,
joissa on enemmän kuin kaksi työntekijää. Vuoden 2016
loppuun mennessä 10 makeis-, leipomo- ja myllytuotantolaitosta oli sertifioitu ISO 14001:n mukaan. Kaikki Fazerin
ruotsalaiset ravintolat auditoitiin ja sertifioitiin päivitetyn
ISO 14001 -standardin mukaisiksi aikaisemmasta ISO
14001:2004 -versiosta. Fazer myös arvioi päivitetyn ISO
14001 -version vaikutukset. Uusi versio tuo ympäristönäkökulmiin mukaan muun muassa elinkaariajattelun.
Vuonna 2016 Fazer arvioi myös, miten sen toiminta tukee
Ruotsin kansallisia ympäristötavoitteita. Ei rehevöitymistä, rajoitettu ilmastovaikutus, monimuotoinen maatalousmaisema
ja hyvä rakennettu ympäristö määriteltiin olennaisimmiksi 16
kansallisen ympäristötavoitteen joukosta. Fazer kävi ruotsalaisten päättäjien kanssa aktiivista vuoropuhelua ympäristöystävällisistä julkisista hankinnoista, kestävästä kulutuksesta,
kiertotaloudesta ja tavoista, joilla konserni voi antaa panoksensa kansallisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Monia keinoja päästöjen
vähentämiseksi
Elintarvikeketju synnyttää merkittävän osan kasvihuonekaasupäästöistä. Fazer haluaa minimoida toiminnoistaan syntyvät
päästöt ja kehittää tuotantoaan jatkuvasti kestävämmäksi.
Yhtiö tarjoaa entistä enemmän vaihtoehtoja, joiden ympäristövaikutus on pienempi, ja antaa näin kuluttajille mahdollisuuden vaikuttaa valinnoillaan.
Kasvisten viljely kuormittaa ympäristöä ja ilmastoa keskimääräisesti vähemmän kuin lihan- ja maidontuotanto. Fazer pyrkii
lisäämään ravintolatarjonnassaan kasvispohjaisia tuotteita
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ja kasvispohjaisten raaka-aineiden käyttöä ja järjestää niitä
koskevia nudging-pilotteja (lue enemmän aiheesta Terveys- ja
hyvinvointiosiosta sivulta 18). Ympäristövaikutuksia vähennetään myös kauden raaka-aineita suosimalla. Lisäksi Fazer
jatkaa työtään ruokajätteen vähentämiseksi kaikissa toiminnoissaan.

Edistysaskelia energiatehokkuudessa
EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisia energiakartoituksia
tehtiin vuonna 2016 kaikissa Fazerin EU-toimintamaissa.
Suomessa Fazer Makeiset ja Fazer Leipomot yhdessä Fazer
Myllyn kanssa saavuttivat kansallisessa energiatehokkuus
sopimuksessa määritetyt energiatehokkuustavoitteensa.
Fazer Makeiset liittyivät mukaan vuoteen 2016 saakka
jatkuneeseen energiatehokkuussopimukseen vuonna 2009
ja Fazer Leipomot sekä Fazer Mylly vuonna 2008. Energiatehokkuussopimukset ovat vapaaehtoisia, hallituksen ja eri
toimialojen yhdessä laatimia sopimuspohjia EU:n Suomelle
asettamien energiatehokkuusvelvoitteiden täyttämiseksi.
Vapaaehtoisten sopimusten rooli maan energia- ja ilmastostrategian toteuttamisessa on merkittävä, sillä energiatehokkuutta parantamalla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja
näin lieventää ilmastonmuutosta.
Fazer onnistui vähentämään energian kokonaiskulutustaan
neljä prosenttia vuodesta 2015. Kaikesta kulutetusta sähköstä
86 prosenttia oli uusiutuvaa, mikä ylitti reilusti 70 prosenttiin
asetetun tavoitteen. Vuonna 2016 Fazer Leipomot Liettuassa
ja Latviassa ostivat 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa,
mikä nosti Fazerin kuluttaman uusiutuvan energian kokonaisosuutta. Suomessa ja Ruotsissa Fazer osti 100-prosenttisesti
uusiutuvaa sähköä myös vuonna 2016.
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2016

YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT

589 001
504 384
0,86
884 977
1,50
481 683
0,82
0,08
48 650
66
26
8

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 (%)

* Biopolttoaine lasketaan mukaan "hyödynnetty energiana" -lukuun.Ympäristötunnusluvut kattavat Fazerin
leipomo-, makeis- ja myllyliiketoiminnot.

ENERGIAN KULUTUS/TUOTANTOMÄÄRÄ
MWh/tonni
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
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0,4
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0,98
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0,93

0,93

2013
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0,90

2015

0,86

2016
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Vedellä on väliä
Veteen liittyvien riskien hallinta on yksi vuoden 2017 keskeisistä vastuullisuusteemoista. Riskit koskevat muun muassa
veden laatua, saatavuutta ja siihen liittyviä konflikteja. Vesiasioita arvioidaan sekä tuotannon että arvoketjun osalta.
Fazer on liittynyt Stockholm International Water Instituten
(SIWIn) vesiryhmään, johon kuuluu elintarviketeollisuuden
edustajia. Yhtiö ottaa näin vuonna 2017 aktiivisemman roolin vesiasioissa ja laatii vesisuunnitelman.
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Venäjällä on suunnitteilla jätevedenpuhdistusjärjestelmien
käyttöönottoja. Vuonna 2015 Murinskin leipomolla alkanut
hanke jatkui vuonna 2016. Fazer kartoittaa mahdollisuuksia
asentaa jätevedenpuhdistusjärjestelmät kaikille leipomoilleen
Venäjällä.
Korkea lihan- ja proteiininkulutus on liitetty vesistöjen rehevöitymiseen. Fazer pyrkii estämään rehevöitymistä lisäämällä
ravintoloissaan tarjottavien kasvisten määrää. ”Nudging”-pilotit, jotka ohjaavat lempeästi kuluttajia valitsemaan kasvispohjaisia vaihtoehtoja lihalle, ovat osoittautuneet toimiviksi. Niitä
tullaan jatkamaan osana Fazer Food Servicesin ravintoloiden
laajempaa More Greens -hanketta.
Fazer toimii useissa maissa Itämeren alueella ja pyrkii parantamaan meren kuntoa. Konsernin sitoumus Baltic Sea
Action Groupille (BSAG) koostuu neljästä strategisesta osaalueesta: Fazerin viljavisiosta, Fazer Myllyn vastuullisuusohjelmasta, Fazer Food Servicesin vastuullisemmasta tarjoomasta
ja Fazerin energiastrategian toteuttamisesta. Vuonna 2016
Fazer työskenteli kaikilla näillä osa-alueilla. Erityistä edistystä
tapahtui kestävässä viljanviljelyssä.

Kestävien viljelyperiaatteiden
kehittäminen
Fazerin viljavision saavuttaminen eteni merkittävästi, kun
Fazer laati ja hyväksyi kestävää viljanviljelyä koskevat periaatteet. Periaatteet luovat pohjan aktiiviselle kestävän kehityksen yhteistyölle viljelijöiden kanssa. Periaatteiden tavoite on
rehevöitymisen ja kemikaalien käytön minimointi resurssitehokkuutta ja tuottavuutta unohtamatta. Viljavisio on osa
Fazerin Itämeri-sitoumusta. Vuonna 2016 Fazer Leipomot ja
Fazer Mylly Ruotsissa ja Suomessa asettivat tavoitteen, jonka
mukaan kaiken viljan on täytettävä Fazerin viljavision periaatteet vuoteen 2025 mennessä.
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Sitoumus metsäkadon pysäyttämiseksi
Vuonna 2016 Fazer jatkoi metsäkadon pysäyttämiseen tähtäävän sitoumuksensa kehittämistä yhteistyössä WWF:n kanssa.
Metsäkato on merkittävä ilmastonmuutoksen aiheuttaja, joka
hävittää eläinten ja kasvilajien elinalueita ja synnyttää tulvia ja
maaperän eroosiota. Metsäkato uhkaa myös metsästä ruokansa ja elantonsa saavien ihmisten toimeentuloa.
Fazer tunnisti ne raaka-aineet, jotka pääasiallisesti aiheuttavat metsäkatoa. Tulevaisuudessa kiinnitetään erityistä
huomiota palmuöljyn vastuulliseen käyttöön, soijan suoraan
ja epäsuoraan käyttöön sekä paperipohjaisiin pakkauksiin.
Fazer pyrkii vastaamaan haasteeseen varmistamalla, että sen
raaka-aineet hankitaan kestävistä toimitusketjuista, joissa
kunnioitetaan ihmis- ja työoikeuksia sekä maankäyttö- ja
hallintaoikeuksia. Fazer pyrkii välttämään raaka-aineiden ostamista alueilta, joilla on korkea suojeluarvo, aarniometsistä,
alueilta, joilla luonnonmukaista kasvustoa olisi muunnettava
raaka-ainetuotannon aloittamiseksi, sekä lähteistä, jotka
vahingoittavat luonnollisia ekosysteemejä.

Eroon tuhlaavista tavoista
Vuonna 2016 Fazer hyväksyi raaka-ainehävikin ja jätteen
ehkäisysuunnitelman, joka sisältää useita tavoitteita ruokahävikin vähentämiseksi, materiaalien uudelleen käyttämiseksi
ja kiertotalouden tukemiseksi. Suunnitelma sisältää vuonna
2015 hyväksytyt jätetavoitteet Fazer Food Servicesille, Fazer
Cafésille ja Ruotsin Gateau-leipomomyymälöille. Lisäksi
suunnitelma sisältää tavoitteet, joiden mukaan Fazer Makeisten, Fazer Leipomoiden ja Fazer Myllyn on vähennettävä
jätettä 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.
Raaka-ainehävikin ja jätteen ehkäisysuunnitelma sisältää myös
Fazerin jätehierarkian: ehkäisy, valmistelu uudelleen käyttöä
varten, kierrätys, talteenotto ja hävittäminen. Fazer ehkäisee

Päivittäinen liiketoiminta

Terveyttä ja hyvinvointia Ihmisten Fazer

Oikeudenmukainen arvoketju

jätettä kahdessa vaiheessa. Vaiheessa 1 ehkäistään jätteen
syntyä Fazerin toiminnassa, ja vaiheessa 2 ehkäistään jätettä
lahjoittamalla ruokaa tai ohjaamalla sitä edelleen rehuksi.
Fazerille on tärkeintä ehkäistä jätteen syntyä omassa
toiminnassaan ja parantaa tehokkuutta. Ruuan lahjoittaminen
on vasta toissijainen keino.
Vuonna 2016 makeis- ja leipomotuotantolaitokset aloittivat
tiensä kohti 10 prosentin jätteenvähennystä vuoteen 2020
mennessä. Monissa tuotantolaitoksissa koettiin onnistumisia
ja nähtiin parannuksia. Joissakin tuotantolaitoksissa negatiivinen trendi kuitenkin jatkui, mikä osoitti, että jätteen vähentämiseksi tarvitaan jatkuvaa työtä.

Osana ympäristöä

FAZER-KONSERNIN YRITYSVASTUUKATSAUS 2016

JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Kierrätykseen 66 %
Hyödynnetty energiana 26 %
Kaatopaikalle 8 %

KOKONAISJÄTEMÄÄRÄ/TUOTANTOMÄÄRÄ
tonnia/tonni
0,12
0,10

Case:
Fazer Cafés vähensi ruokajätteen määrää

0,08

Fazer Cafés otti käyttöön tavoitteet ruokajätteen vähentämiseksi. Nämä tavoitteet ovat osa Fazerin raaka-ainehävikin ja
jätteen vähentämisen suunnitelmaa. Suunnitelma edellytti, että
Fazer Cafés kehittää prosessin myymättömän ruuan lahjoittamiseksi hyväntekeväisyyteen ja luo menettelytavat biojätteen
vähentämiselle vuoteen 2016 mennessä. Näin Fazer voi
pienentää ympäristövaikutustaan ja tukea ruoka-apua.
Vuoden loppuun mennessä viisi Helsingin alueella
toimivaa Fazer-kahvilaa lahjoitti myymättä jäänyttä ruokaa
hyväntekeväisyyteen ja neljä muuta kahvilaa oli aloittanut
neuvottelut lahjoitusten tekemisestä. Lisäksi biojätteen määrää onnistuttiin vähentämään 14 prosenttia vuodesta 2015.
Fazer saavutti nämä tavoitteet kiinnittämällä huomiota
valikoimasuunnitteluun sekä tuotteiden ja tarjooman
kehitykseen. Lisäksi jäteluvuista keskusteltiin kahviloiden
henkilökunnan kanssa kuukausittain, valikoimia muutettiin
kolmesti vuodessa ja toimintaa seurattiin säännöllisesti.
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Case:
Vähemmän ruokahävikkiä – gramma
grammalta
Ruokajätteen vähentäminen on yksi Fazer Food Servicesin
tärkeimmistä yritysvastuualueista. Vuonna 2016 Fazer
Food Services järjesti kampanjoita esillepano- ja lautashävikin pienentämiseksi. Tavoite oli vähentää ruokajätettä
10 grammaa annosta kohti vuoteen 2017 mennessä niin,
että viisi grammaa vähennyksestä olisi varasto- ja esillepanohävikkiä ja toiset viisi grammaa lautashävikkiä.
Kampanjoiden aikana ja niiden välillä jatkuneen työn
ansiosta Fazer Food Services onnistui vähentämään
varasto- ja esillepanohävikkiä 6,8 grammaa annosta kohti
vuonna 2016.Yhtiö tarjoaa noin 100 miljoonaa annosta
vuosittain, joten tämän voidaan laskea tarkoittavan 680
tonnin vähennystä vuodessa.
Fazer Food Services järjesti ravintoloissaan jätekampanjoita lautashävikin vähentämiseksi vuonna 2016. Niitä
jatketaan vuonna 2017. Työ ei koske vain ravintoloita:
Fazer on tutkinut mahdollisuuksia vähentää ruokajätteen
määrää myös muualla arvoketjussa. Fazer on esimerkiksi
hankkinut kakkosluokan kasviksia, jotka eivät täytä
esteettisiä vaatimuksia. Epämuodostunut porkkana
maistuu aivan yhtä herkulliselta kuin valioyksilö.
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Tulevaisuuden suunta
• Metsäkadon pysäyttämiseen tähtäävän sitoumuksen
vieminen eteenpäin
• Fazerin viljavision edistäminen
• Ekologisesti kestävään ruuantuotantoon liittyvän
tietoisuuden lisääminen
• Vesiasioiden arviointi tuotannossa ja arvoketjussa ja
vesisuunnitelman laatiminen
• Jatkuva työ Fazerin tuotantolaitosten
energiatehokkuuden parantamiseksi
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Standardit, ser tifioinnit ja auditoinnit
QEHS-standardit

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

Elintarviketurvallisuusstandardit

ISO
9001

ISO
14001

OHSAS
18001

FSSC
22000

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

Ravintolat Suomessa

X

X

Ravintolat Ruotsissa

X

X

X

X

BRC

IFS

Lisätiedot

X

X

AIB-sertifikaatti

ISO 9001 -sertifikaatti kattaa FFSEpääkonttorin ja kaksi ravintolaa

ISO 9001

Laatujärjestelmän sertifiointi

ISO 14001

Ympäristöjärjestelmän sertifiointi

OHSAS
18001

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamis
järjestelmän sertifiointi

FSSC 22000 Elintarviketurvallisuusjärjestelmän sertifiointi
BRC

Elintarviketurvallisuusstandardi

IFS

Elintarvikkeiden laatu- ja turvallisuusstandardi

AIB

AIB Internationalin suorittama
elintarviketurvallisuusauditointi
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Fazerin yritysvastuutavoitteet ja -saavutukset
Tavoitteet

Saavutukset vuonna 2016

Vuodesta 2017 eteenpäin

Päivittäinen liiketoiminta – Fazer luo vaurautta yhtiölle, sidosryhmille ja yhteiskunnalle.
• Kannattavan liiketoiminnan ja kasvun varmistaminen

• Ihmisoikeusvaikutusten arviointi konsernissa ja Fazer Makeisissa

• Varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus pitkällä aikavälillä

• Uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja säästöpotentiaalin
tunnistaminen yritysvastuun kautta

• Kaksi tunnustusta yritysvastuutyöstä Venäjällä

• Ymmärretään globaalit riskit ja vähennetään niiden
vaikutuksia vastuullisen toiminnan avulla

• Fazerin maineeseen vaikuttavien asioiden hyvä hoitaminen
• Fazerin eettisten periaatteiden noudattaminen kaikessa
liiketoiminnassa
• Brändiarvon turvaaminen ja kasvattaminen
• Lisäarvon luominen sidosryhmille

• Kolmas sija Suomen Luottamus&Maine -tutkimuksessa. Maine kehittyi
myönteisesti Ruotsissa ja Venäjällä
• Taloudellinen lisäarvo 634 miljoonaa euroa
• Oman pääoman tuotto (ROE) 7,6 prosenttia, kasvua 57,2 prosenttia
vuodesta 2015
• Maksettiin 43 miljoonaa euroa veroja ja 115 miljoonaa euroa
työnantajamaksuja. Tilitettiin 156 miljoonaa euroa arvonlisäveroja,
palkkaveroja ja muita veroja.
• Aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa

• Jatketaan aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa
• Tunnistetaan uusia, kestävää kehitystä tukevia
liiketoimintamahdollisuuksia
• Jatketaan ihmisoikeustyötä: kehitetään valitus- ja
sovitteluprosesseja
• Tunnistetaan yritysvastuutyön luomia
kustannussäästömahdollisuuksia
• Syvennetään ymmärrystä YK:n kestävän kehityksen
tavoitteista ja Fazerin osuudesta niiden toteuttamisessa

Terveyttä ja hyvinvointia – Terveellistä ravintoa ja herkkuhetkiä sopivassa suhteessa.
• Vastuullisen tarjooman kehittäminen

• Julkaistiin Fazer-konsernin lähestymistapa tasapainoiseen ruokavalioon

• Avoin viestintä kuluttajien ja muiden sidosryhmien kanssa
terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä aiheista

• Lanseerattiin Fazer Brainhow -ohjelma, joka selvittää ravinnon ja
kognitiivisten kykyjen välistä yhteyttä

• Ruokaa, terveyttä ja vastuullisuutta koskeviin tutkimuksiin
osallistuminen

• Julkaistiin tutkimustulokset ja lanseerattiin innovatiivinen, vähän FODMAPhiilihydraatteja sisältävä ruisleipä
• Laadittiin Nudging-käsikirja, joka auttaa ravintoloita lisäämään kasvisten
osuutta
• Tuotiin markkinoille uusia leipätuotteita ja hyvinvointihyödyistä kertova
Parempi leipä -peukalomerkki terveystrendiin vastaamiseksi
• Pilotoitiin ja kehitettiin edelleen kouluikäisille suunnattua Lasten Liikeliikuntaohjelmaa

• Jatketaan Fazerin tarjooman laajentamista hyvinvointia
tukevilla tuotteilla
• Jatketaan työtä kasvisten käytön lisäämiseksi useilla
toimenpiteillä vuonna 2017
• Osallistutaan keskusteluun ja työhön lihavuuden sekä suolan
ja sokerin kulutuksen vähentämiseksi
• Jatketaan vuoropuhelua sidosryhmien kanssa ja
tutkimusyhteistyötä terveyteen liittyvissä aiheissa
• Toteutetaan Fazerin lähestymistapaa tasapainoiseen
ruokavalioon ja annosten hallintaan päivittäisessä työssä

39

Konsernijohtajan katsaus

Tietoa Fazerista Fazerin lähestymistapa

Tavoitteet

Päivittäinen liiketoiminta

Terveyttä ja hyvinvointia Ihmisten Fazer

Oikeudenmukainen arvoketju

Saavutukset vuonna 2016

Osana ympäristöä

FAZER-KONSERNIN YRITYSVASTUUKATSAUS 2016

Vuodesta 2017 eteenpäin

Ihmisten Fazer – Osaavat ja sitoutuneet työntekijät ovat Fazerin ylpeys.
• Osaavat, motivoituneet ja terveet työntekijät, joita
johdetaan innostavasti

• Tarjottiin koulutusmahdollisuuksia ja laajennettiin ymmärrystä työyhteisön
monimuotoisuudesta 125 mahdollisuutta työelämään -hankkeella

• Jatketaan tavoitteellisen työskentelykulttuurin ja Fazerkäyttäytymisten toteutusta

• Kaikkien työntekijöiden kunnioittaminen ja tasavertaisen
työyhteisön luominen mielekkään työn ja turvallisen
työympäristön kautta

• Lanseerattiin Fazer Leipomoissa koneturvallisuusohjelma

• Tehostetaan turvallisuustyötä nolla tapaturmaa -tavoitteen
saavuttamiseksi

• Monimuotoisen työyhteisön edelleen kehittäminen

• Lanseerattiin mentorointiohjelma
• Uudistettiin Fazer Akatemiaa
• Lisättiin sisäistä työkiertoa
• Sovittiin joustavan työskentelyn ohjeista
• Toteutettiin paikallisia toimintasuunnitelmia People Power -indeksin
tulosten mukaisesti: painopiste kehityskohteissa

• Kehitetään edelleen työkiertoa
• Jatketaan monimuotoisuustyötä
• Kehitetään laajaa osaajien ekosysteemiä
• Viimeistellään Fazerin HR-visio 2022

• Paikalliset toimintasuunnitelmat laskivat sairauslomien määrää Suomessa
merkittävästi

Oikeudenmukainen arvoketju – Vastuullinen hankinta luo hyötyä koko arvoketjuun.
• Vastuullisuustason jatkuva parantaminen ja yhteistyön
vahvistaminen arvoketjussa
• Jäljitettävyyden parantaminen arvoketjussa sekä ruuan
laadun ja turvallisuuden varmistaminen
• Raaka-aineisiin liittyvien vastuullisuusriskien hallinta ja
vähentäminen

• Nostettiin vastuullisen kaakaon osuus 85 prosenttiin
• 92 prosenttia makeistuotteissa käytetystä palmuöljystä oli jäljitettävää sertifioitua
palmuöljyä (8 prosenttia RSPO Mass Balance tai RSPO Book & Claim)
• Huipputulos ja täydet pisteet WWF:n vuoden 2016 palmuöljypisteytyksessä
• 73 prosenttia Ruotsissa käytetystä kalasta oli sertifioitua ja 78 prosenttia
Suomessa käytetystä kalasta WWF:n kalaoppaan vihreällä listalla

• Jatketaan arvoketjun vastuullisuuden ja yhteistyön
järjestelmällistä kehittämistä
• Jatketaan jäljitettävyyden parantamista
• Jatketaan suorien ohjelmien kehittämistä yhteistyössä
viljelijöiden kanssa
• Jatketaan viljavisioon liittyviä toimia

• Laadittiin soijan vastuulliselle käytölle yhteinen tavoite

• Päivitetään Fazerin palmuöljysitoumus vuonna 2017

• Kotimaisen tuotannon osuus Fazerin ravintoloiden käyttämistä raaka-aineista oli
61 prosenttia Suomessa, 55 prosenttia Tanskassa ja 50 prosenttia Ruotsissa

• Työskennellään vastuulliseen soijaan liittyvän tavoitteen
saavuttamiseksi

• Kehitettiin uusi pitkän aikavälin laatu-, ympäristö-, työterveys- ja
turvallisuussuunnitelma

• Jatketaan kotimaisen hankinnan osuuden seuraamista
Fazer Food Servicesissä

• 19 Fazerin tuotantolaitoksista on sertifioitu FSSC 22000
-elintarviketurvallisuusstandardin mukaisesti

• Jatketaan Fazerin tuotantolaitosten sertifiointia

• Ruotsissa Fazer Food Servicesin tärkeimmät prosessit, pääkonttori ja kaksi
ravintolaa saivat ISO 9001 -laatusertifioinnin
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Vuodesta 2017 eteenpäin

Osana ympäristöä – Tarvitsemme luonnon tarjoamia resursseja.
• Ilmastovaikutusten vähentäminen ja energiatehokkuuden
parantaminen

• Tehtiin energiakatselmukset EU:n alueella sijaitsevissa toimintamaissa

• Jätteen syntymisen ja raaka-ainehävikin ehkäiseminen

• Nostettiin uusiutuvan sähkön osuus 86 prosenttiin

• Vesiresurssien vastuullinen hallinta ja käyttö
• Kestävän viljelyn tukeminen ja luonnon monimuotoisuuden
suojelu
• Ympäristötietoisuuden lisääminen

• Vähennettiin energiankulutusta 4 prosenttia tuotettua tonnia kohti
• Otettiin käyttöön ruokajätteen vähentämistavoitteet Fazer Leipomoissa
ja Fazer Makeisissa
• Fazerin viljavisio – laadittiin Fazerin kestävää viljanviljelyä
koskevat periaatteet
• Metsäkadon pysäyttämistä koskeva sitoumus – tunnistettiin metsäkatoa
mahdollisesti aiheuttavat raaka-aineet

• Metsäkadon pysäyttämiseen tähtäävän sitoumuksen
vieminen eteenpäin
• Fazerin viljavision edistäminen
• Ekologisesti kestävään ruuantuotantoon liittyvän
tietoisuuden lisääminen
• Vesiasioiden arviointi tuotannossa ja arvoketjussa ja
vesisuunnitelman laatiminen
• Jatkuva työ Fazerin tuotantolaitosten energiatehokkuuden
parantamiseksi

• Ruotsin Fazer Food Services täytti päivitetyn ISO 14001 -sertifioinnin
vaatimukset
• Uusia toimipaikkoja ISO 14001- ja Miljøfyrtårn-sertifiointien piiriin
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Tämä pieni kaakaohedelmä kasvaa Fazer
Experience -vierailukeskuksessa. Se edustaa
suklaan tärkeintä raaka-ainetta.Vuoden 2017
alussa Fazerin vastuullisesti tuotetun kaakaon
osuus nousi 100 prosenttiin.

Tervetuloa uuteen Fazer Experience -vierailukeskukseemme visitfazer.com
Fazer verkossa:
fazergroup.com | fazer.com | fazer.fi | fazer.se | fazer.ru | fazer.ee | fazer.lt | fazer.lv | fazer.dk | fazer.no
Facebook

Snapchat

Pinterest

YouTube

Twitter

Instagram

Linkedin
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