VASTUULLISUUSPROJEKTI
lagerbladfoods.fi

RUOKAKETJUN
VASTUULLISUUDESTA
YLEISESTI
Ruokaketjun vastuullisuus on hyvin laaja kokonaisuus,
joka pitää sisällään sekä ihmisten, eläinten että ympäristön
hyvinvoinnin, terveyden ja talouden.
Elintarvikesektorin vastuullisuutta tarkasteltaessa on tärkeää
tarkastella koko ketjun toimintaa yhden yrityksen sijaan.
Ruokaketjun vastuullisuudelle on kansallisesti (MTT)
määritetty seitsemän ulottuvuutta, jotka ovat paikallisuus,
ympäristö, eläinten hyvinvointi, työhyvinvointi, ravitsemus,
taloudellinen vastuu ja tuoteturvallisuus.
Vastuullisuus kattaa toimet, jotka ylittävät lainsäädännöllisen
vastuun.

MEGATRENDIEN
VAIKUTUS
TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN
Maailma on jatkuvassa muutoksessa, ja toimintaympäristössä vaikuttavien
muutosvoimien tunnistaminen auttaa ennakoimaan ja muokkaamaan
omaa toimintaa tarvittaessa. Toimintaympäristöömme vaikuttaa useita
globaaleja megatrendejä, joiden vaikutusta toimintaamme olemme analysoineet alla olevan taulukon mukaisesti. Tunnistimme viisi megatrendiä,
jotka vaikuttavat yritykseemme erityisen paljon.

Muutokset väestörakenteessa
ja kuluttajakäyttäytymisessä

Ilmastonmuutos
Oma tuotanto kuluttaa paljon energiaa ruuan valmistuksessa
ja pakastamisessa, mutta toisaalta säästää asiakkaan energiakuluissa ja hävikkimäärissä. Ilmastoystävällisten vaihtoehtojen
määrää valikoimassa kasvatetaan ja pyritään näin vaikuttamaan
ihmisten ruokailutottumuksiin.

Väestön ikääntyminen näkyy vanhusten palveluita tarjoavien
asiakkaiden lisääntymisenä. Proteiini on tärkeä osa vanhusten
ruokavaliota. Kuluttaja-asiakkaat ja heidän makunsa kansainvälistyvät, mikä tuo uusia toivomuksia tuotekehitykseen.

Resurssien niukkuus

Kansainvälistyminen

Vastuullinen toiminta

Pakkausmateriaaleissa suositaan
kierrätysmateriaalia tuotteiden laatua
riskeeraamatta. Liharaaka-aineella on
muita suurempi riski hintakehityksen ja
saatavuuden näkökulmasta, mihin
vastataan tuotekehityksessä kala- ja
kasvistuotteiden lisäämisellä.

Maailma pienenee, mikä tuo
haasteita ja mahdollisuuksia.
Suomen markkinoille tulee
kilpailijoita muualta maailmasta ja
oma toiminta laajentuu muihin
maihin tulevaisuudessa.
Hankinnoissa ja myynnissä
kansainvälisyys lisääntyy jatkuvasti.

Raaka-aineet pyritään valitsemaan
läheltä ja tutuilta toimijoilta.
Kuluttajien ja asiakkaiden
vastuullisuusvaatimukset
kohdistuvat raaka-aineiden
eettisyyteen. Työntekijöiden
hyvinvointi ja sitoutuminen ovat
ensiarvoisen tärkeitä yrityksen
toiminnassa.

YK:N KESTÄVÄN
KEHITYKSEN TAVOITTEET
ohjaavat jäsenmaiden toimintaa vuoteen 2030 asti (Agenda 2030).
Tavoitteet tähtäävät köyhyyden lopettamiseen, eriarvoisuuden
torjumiseen ja ilmastonmuutoksen ehkäisyyn.
Lagerblad Foods sitoutuu tukemaan kaikkia 17 kestävän kehityksen tavoitetta vastuullisuustyössään. Lisäksi olemme tunnistaneet
viisi tavoitetta, joihin meillä on suurin mahdollisuus vaikuttaa toiminnallamme sekä tavat, miten edistämme näiden tavoitteiden
saavuttamista.

Ei nälkää
• Valitaan kestävästi tuotettuja raaka-aineita.
• Muutetaan omalla tarjonnalla ihmisten tapaa
syödä kestävämmäksi.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
• Tarjotaan laadukkaita työpaikkoja ja taataan
tasa-arvoinen ja turvallinen työympäristö.

Vastuullista kuluttamista
• Toimitaan ruokahävikin vähentämiseksi ja
pidetään huoli raaka-aineiden alkuperän
kestävyydestä ja jäljitettävyydestä.

Ilmastotekoja
• Parannetaan energiatehokkuutta tuotannossa.
• Lisätään ilmaston kannalta parempia vaihtoehtoja
tuotevalikoimaan.

Vedenalainen elämä
• Tarjotaan kestävästi kalastettuja sekä kasvatettuja
ja elinvoimaisia kalalajeja.

VASTUULLISUUSTEEMAT
JA TAVOITTEET
Lagerblad Foods luokittelee yritysvastuunsa vaikutukset ja tavoitteet kolmeen teemaan,
joista yksi keskittyy liiketoiminnan vastuullisuuteen, toinen tuotteidemme vastuullisuuteen ja kolmas ilmastovaikutuksiemme pienentämiseen. Tavoitteena on kehittää jatkuvasti
vastuullisuutemme tasoa.
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Kestävää ja
kannattavaa toimintaa

Rehellistä ja
maukasta ruokaa

• Hyvinvoiva henkilöstö
• Toimivat kumppanuussuhteet
• Kannattavasti kasvava
liiketoiminta

• Tyytyväiset asiakkaat
• Kestävästi tuotetut tuotteet
• Turvalliset ja jäljitettävät
raaka-aineet

Ilmastoa säästäen
• Energiatehokas tuotanto
• Ruokahävikki minimiin
• Ilmastoystävällinen valikoima

Vastuullisuusteemat arvoketjussa

Läpinäkyvä
ja lyhyt toimitusketju
varmistaa liharaakaaineiden laadun.

Olemme selvillä
raaka-aineiden
alkuperästä.

ALKUTUOTANTO

Arvioimme
toimitusketjun
toimintaa ja seuraamme
säännöllisesti sen riskejä.

Ostamme kotimaista
kalaa ja käytämme
pääasiassa pieniä
elinvoimaisia kalalajeja ja
MSC-merkittyjä
katkarapuja.

Raaka-aineet
hankitaan keskitetysti
luotettavien
toimittajien kautta.

RAAKAAINE
TOIMITTAJAT

Hankinnoissa
suosimme
ISO 22000,
FSSC 22000,
BRC ja IFS tuoteturvallisuusstandardeja
käyttäviä toimittajia.
Muut auditoidaan.

Tuotteiden
pakkauksissa
käytetään
kierrätysmateriaaleja
riskeeraamatta
tuotteen laatua.
Pakkausten
päämateriaali on
pahvi, joka on
helppo kierrättää.

TUOTEKEHITYS

Laadun takaa
asiakaslähtöinen
tuotekehitys
pitkäaikaisella
ammattitaidolla
keittiömestareiden
käsityönä
toteuttamana.

Tuotannon hävikin
sekä energian- ja
vedenkulutuksen
vähentämiseen
vaikuttavat nykyaikainen tuotanto, henkilökunnan sitoutuneisuus laadukkaaseen
tekemiseen ja ylpeys
omasta työstä.

Pakastettujen
tuotteiden
lämmittäminen
kuluttaa energiaa.
Tätä pyrimme
pienentämään
ohjeistamalla
kullekin tuotteelle
sopivan lämmitysajan ja lämpötilan.

TUOTANTO

ASIAKKAAT

Henkilöstön
hyvinvointi ja
viihtyvyys
on meille ensiarvoisen tärkeää.

Tuotannon
yhteydessä
käyttämämme
siivouksen, huollon
ja hallinnon
palveluntarjoajien vastuullinen
toiminta
varmistetaan
Tilaajavastuulain
mukaisesti.

Tuotamme laadukasta,
maukasta ja turvallista
asiakkaiden arvojen
mukaista ruokaa

Vaikutamme asiakkaiden
ruokavalintoihin
tarjoamalla
ilmasto- ja
ympäristöystävällisiä
vaihtoehtoja.

KULUTTAJAT

Ruokahävikki
on tuotteillamme
vähäistä, koska
pakastetut tuotteet
säilyvät pitkään, ja
niiden käyttö on
helppoa annostella.
Vähennämme hävikkiä
myös tarjoamalla
maukkaita ja laadukkaita tuotteita.

HIILIJALANJÄLKI
Elintapojemme ilmastovaikutusta voidaan mitata ja vertailla keskenään
hiilijalanjäljellä, joka kuvaa ihmisen tuottamia ilmastopäästöjä. Meidän
kaikkien tulisi puolittaa hiilijalanjälkemme välttääksemme luonnonvarojen
ylikuluttamisen.
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RUOKIEN
HIILIJALANJÄLKIÄ

Viini
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Tee (valmis juoma)
Kahvi (valmis juoma)
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lähde: Sitra 2018, Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki

ERI RAAKA-AINEIDEN
ILMASTOVAIKUTUS
Naudanlihalla on kaikista elintarvikkeista suurin ilmastovaikutus. Tämä johtuu siitä, että
nautaeläimet vaativat kasvaessaan paljon rehua ja rehu vaatii sekä energiaa että viljelymaata kasvaakseen. Lehmien märehtiminen tuottaa metaania (CH4), joka on kasvihuonekaasu, jonka ilmastoa lämmittävä vaikutus on suurempi kuin hiilidioksidilla (CO2).
Naudanlihan hiilijalanjälki on 19–26 kg per 1 kg luutonta lihaa.
Alueilla, joilla kaadetaan sademetsää karjan laiduntaa tai rehutuotantoa varten ovat
naudanlihan ilmastovaikutukset vielä isompia kuin 26 kg per luutonta lihaa. Lagerblad
Foodsin käyttämä naudanliha ei ole peräisin tällaisilta alueilta. Riippumatta siitä, mistä
naudanliha tulee, on ilmastonäkökulmasta kuitenkin parempi syödä naudanlihaa kohtuudella ja panostaa korkealaatuisiin tuotteisiin silloin kun sitä syö.
Samoin kuin lehmät, myös lampaat vaativat paljon resursseja kasvaakseen ja koska ne
ovat lehmien tapaan märehtijöitä myös ne aiheuttavat metaanipäästöjä. Tästä johtuen
lampaanlihan ilmastovaikutus on lähestulkoon yhtä iso kuin naudanlihan eli n. 21 kg
per 1 kg luutonta lihaa.
Sianlihan päästöt ovat matalammat kuin naudan- ja lampaanlihan, koska siat eivät ole
märehtijöitä. Sianlihan ympäristövaikutus on kuitenkin melko suuri muista sen tuotantoon liittyvistä syistä. Näitä ovat esimerkiksi kasvatus, rehuntuotanto, lannoitteiden
käyttö, maatilojen energiakulutus. Sianlihan hiilijalanjälki on n. 6 kg per 1 kg luutonta
lihaa.
Kananliha kulkee samanlaisten tuotantovaiheiden läpi kuin sianliha mutta sen päästöt
ovat matalammat. Tämän vuoksi kananliha on ilmastoystävällisempi vaihtoehto punaiselle lihalle ja on hyvä valinta myös terveysnäkökulmasta. Kananlihan hiilijalanjälki on n.
3 kg per 1 kg luutonta lihaa.
Kalasta aiheutuvat päästöt riippuvat siitä, miten se on pyydystetty ja onko kala villinä
kasvanutta vai viljeltyä. Kalan, joka on pyydystetty kaukana rannikolta, päästöt ovat
usein hieman suuremmat, koska troolarit kuluttavat paljon polttoainetta. Lähempänä
rannikkoa pyydetty kala sen sijaan kalastetaan pienemmillä, vähemmän polttoainetta
kuluttavilla aluksilla. Kotimainen kala on yleisesti ottaen ympäristöystävällinen ja vähäpäästöinen vaihtoehto. Kotimaiset kalat lisäksi poistavat fosforia ja typpeä meristä ja
järvistä, mikä vähentää rehevöitymistä. Kalan hiilijalanjälki on n. 3 kg per 1 kg filee.

ERI RAAKA-AINEIDEN
ILMASTOVAIKUTUS
Riistalihan ilmastovaikutus on todella alhainen, mikäli eläimiä ei ole ruokittu, jolloin
niiden voidaan katsoa olevan osa luonnollista ekosysteemiä. Tällöin päästöt muodostuvat lihan käsittelystä ja kuljetuksesta. Riistalihan hiilijalanjälki on n. 0,5 kg per 1 kg
luutonta lihaa.
Kasvispohjaisen ruokavalion ilmastovaikutukset ovat pääsääntöisesti erittäin matalat.
Juuresten, vihannesten, hedelmien, viljojen ja ryynien hiilijalanjälki on elintarvikkeiden
pienimpiä, kun taas pähkinöiden ja siementen jalanjälki on niitä hieman korkeampi.
Riisin ilmastovaikutus on verrattuna muihin kasvikunnan tuotteisiin suhteellisen suuri, sillä sitä viljellään vedessä, mistä aiheutuu metaanipäästöjä, kun orgaaniset kasvien
jäännökset hajoavat. Kasvihuoneella kasvatetuilla hedelmillä ja vihanneksilla on myös
yleisesti ottaen hieman suurempi ilmastovaikutus, joka johtuu kasvihuoneiden lämmitykseen käytetystä energiasta.
Lagerblad Foodsin uusi ilmastomittari, joka on osa meidän meneillään olevaa ilmastotyötä, havainnollistaa eri raaka-aineiden aiheuttamat päästöt helposti ymmärrettävällä
tavalla. Riista-, kasvis- ja vegaanituotteissa CO2e on alle 20g sataa grammaa tuotetta
kohden, joten niiden ilmastovaikutus on hyvin vähäinen. Kana- sekä kalatuotteissa
CO2e on alle 300 g sataa grammaa tuotetta kohden ja myös näiden tuotteiden ilmastovaikutus on vähäinen.

VASTUULLISUUDEN
MITTARIT JA TUNNUSLUVUT
Vastuullisuusohjelmamme etenemistä ja tavoitteiden toteutumista seurataan
erilaisilla mittareilla ja tunnusluvuilla.

KESTÄVÄÄ JA KANNATTAVAA TOIMINTAA

REHELLISTÄ JA
MAUKASTA RUOKAA

ILMASTOA SÄÄSTÄEN

Hyvinvoiva henkilöstö
Työhyvinvointikyselyn tulokset hyvät

Tyytyväiset asiakkaat
Reklamaatioiden suhde tuotettuihin
kiloihin pienenee

Energiatehokas tuotanto
Energiatehokkuussopimus:
energiansäästö 1 % vuodessa

Kestävästi tuotetut tuotteet
• 100 % jäljitettävät raaka-aineet
• Lyhyet toimitusketjut

Ruokahävikki minimiin
Asiakkaiden ohjeistus

Toimivat kumppanuussuhteet
Yksi uusi kumppanuus vuodessa
Kannattavasti kasvava liiketoiminta
Kasvu 6–8 %

Ammattitaitoinen henkilöstö
Pieni vaihtuvuus

lagerbladfoods.fi

Ilmastoystävällinen valikoima
Kasvis- ja kalavalikoima kasvaa.

