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Öljykasvituotteet ViljakauppaRuokaratkaisut

Valmistamme kasvipohjaisia 
ruokaratkaisuja, joissa on korkea 
kotimaisuusaste.

Teemme pitkäjänteistä työtä kotimaisen 
rypsin ja rapsin tuotannon lisäämiseksi 
yhteistyössä viljelijöiden kanssa.

Jalostamme laadukkaita kasviöljyjä 
kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuuteen. 
Käytämme vuosittain noin 90 % kotimai-
sesta rypsi- ja rapsisadosta. 

Ostamme viljaa pääosin suoraan 
viljelijöiltä. Olemme merkittävä 
suomalaisen viljan markkinoija 
kotimaassa ja maailmalla.

Kotimainen kumppanuus, Viljelijän 
Avena Berner, suomalaisen viljelijän 
palveluksessa (tuotannonpanos- ja 
viljakauppa).

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on
ainutlaatuinen arvoketju ja vahva integraatio

kotimaiseen alkutuotantoon
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Apetitin sopimusviljelijät tuottavat joka 
vuosi noin 34 milj. kiloa perunaa, 
porkkanaa, hernettä, lanttua, pinaattia, 
selleriä, palsternakkaa, purjoa ja 
punajuurta.
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Vastuullisuus on osa 
strategiaa ja päivittäistä 
tekemistä
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Vastuullisia tekoja
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Vuoteen 2022 mennessä

Viljelykehityksen edistäminen ja uusien viljelymenetelmien jalkauttaminen

Monipuoliset vaihtoehdot kasvipohjaisen ja vastuullisen syömisen lisäämiseen

Vastuullisuusajattelu entistä kiinteämmäksi osaksi kaikkia toimintoja

Ympäristö- ja ilmastovaikutusten pienentäminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti
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Vastuullisuus Apetitilla



Vastuullisuustyön kehityskaari Apetitilla

Olennaisuuksien 
määrittely

2017

Tiedonkeruu ja 
raportointi 

olennaisuuksien 
mukaan

2018 + 2019

Yritysvastuu-
ohjelma ja 
tavoitteet

2019 -

”Vastuullisuus 2.0”
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Hiilineutraali ruokaketju
Luonnon monimuotoisuus

Kestävä ruoantuotanto
Ilmastovastuu

Ympäristöjalanjälki
Kiertotalous



Olennaiset teemat

• Yritysvastuun olennaiset teemat 
kartoitettu yhdessä sidosryhmien 
kanssa.

• Olennaisuudet on määritetty 
vuonna 2017

• Tiedonkeruu ja raportointi 
olennaisuuksien mukaisesti 2018 
alkaen.

• Keskeistä on myös Apetitin
eettisten periaatteiden ja tasa-
arvon toteutuminen sekä omassa 
että sidosryhmien toiminnassa.

• Olennaisuuksiin perustuva 
yritysvastuuohjelma julkaistu 
syksyllä 2019.
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Yritysvastuuohjelman tavoitteet
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Planet Product People Profit

• CO2-päästöintensiteetin pienentäminen 
50 prosenttia vuoteen 2022 mennessä

• Energiaintensiteetin parantaminen 7,5 
prosenttia vuoteen 2025 mennessä

• Vedenkulutuksen tehostaminen 
kierrättämällä ja prosessoimalla

• Ruokahävikin pienentäminen ja 
kiertotalouden edistäminen sivuvirtojen 
hyödyntämisellä tuotannossa

• Sitoutuminen viljelymenetelmien 
ilmastovastuulliseen kehittämiseen

• Sopimusviljelijöiden sertifiointi:              
FSA (Farm Sustainability Assessment)         
-sertifikaatti

• Luomuviljelymenetelmien kehittäminen ja 
luomuviljelyn kasvattaminen teollisessa 
mittakaavassa

• Turvalliset raaka-aineet: 
hankintapolitiikan mukaisesti

• Pakkausratkaisujen kehittäminen: 
pakkausmuovien ohentaminen 15 
prosenttia vuoteen 2021 mennessä, 
uusiutuvien luonnonvarojen suosiminen, 
pakkausten kierrätettävyyden lisääminen

• Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu 
ja hyvän työilmapiirin kehittäminen

• Henkilöstön osaamisen laaja-alainen 
hyödyntäminen ja kehittäminen

• Avoin ja osallistuva vuorovaikutus

• Monipuolisen henkilöstörakenteen 
kehittäminen

• Työturvallisuuden edistäminen ja 
työtapaturmien systemaattinen 
ennaltaehkäiseminen: tavoitteena 
nolla tapaturmaa

• Konsernin eettiset periaatteet 
ohjaavat toimintaa kaikissa 
liiketoiminnoissa ja toimintamaissa 

• Työntekijät noudattavat eettisiä 
toimintaperiaatteita

• Konsernin toimittajat sitoutuvat 
eettisiin, sosiaalisiin ja ympäristöä 
koskeviin periaatteisiin

• Suorat pakkaustoimittajat 
allekirjoittavat eettiset 
toimittajavaatimukset 



Olennaisimmat vastuullisuusteemat ja niihin 
liittyvät hankkeet

Viljelykehitys

•Räpin kehitystyö
•Carbon Action
•Luomuohjelma
•FSA-sertifiointi
•Öljykasvien viljely 
Baltiassa: toiminnan 
läpinäkyvyys ja 
valvonta

•Tuholaisverkot 
porkkanalle

•Kotimaisen 
rypsin/rapsin viljelyn 
edistäminen

Toiminnan ilmasto- ja 
ympäristövaikutukset

•Bioenergialaitoksen 
rakentaminen

•Tuotannon 
sivuvirtojen 
hyödyntäminen

•Energiatehokkuuden 
parantaminen

•Tehokkaat 
logistiikkaratkaisut

Materiaali- ja raaka-
ainetehokkuus

•Materiaalitehokkuus-
sitoumus

•Kanvikin raaka-
ainetehokkuus

Kestävät 
pakkausratkaisut

•Materiaalin 
ohentaminen

•Uusiutuvat 
materiaalit

•Kierrätysmerkinnät ja 
sanallinen ohjeistus

Vastuullisesti tuotetut 
kasvipohjaiset 

tuotteet

•Jatkuva tuotekehitys
•Järvikala
•Kotimaisten raaka-
aineiden lisääminen

•Tuotteiden 
ympäristövaikutusten 
tunnistaminen

•Hankintaketjun 
vastuullisuus ja 
läpinäkyvyys

Ruokahävikin 
minimointi

•Hävikkiviestintä
•Raaka-aine-
tehokkuuden 
parantaminen

Työturvallisuus

•Viestintä
•Seuranta
•Jatkuva oppiminen
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