
Makes life taste better

Sometimes you fall in love at the first bite

and never fall out



Vastuullisuusohjelman 
kehittäminen PK-yrityksessä
Kehitysjohtaja Suvi Urvikko-Mäkivaara, Linkosuon Leipomo Oy

Materiaali- ja energiakatselmuksilla säästömahdollisuudet esiin

Elintarviketeollisuuden teemawebinaari 3.11.2021
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LINKOSUO
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❖ Perheyritys, perustettu vuonna 1936

❖ Tytäryhtiöt Linkosuon Leipomo Oy ja Kahvila Oy

❖ Yhteensä 216 työntekijää, liikevaihtoa 18 MEUR (2020)

❖ Vientiä 23% liikevaihdosta

❖ Leipomo Kangasalla, jossa valmistetaan koko tuotevalikoima

❖ 15 kahvilaa & lounasravintolaa Pirkanmaalla ja Espoossa 
sekä Juhlapalvelut



Leipomosta teolliseksi elintarvikevalmistajaksi

• Kymmenen vuoden aikana muutettu koko toimintamalli 
perinteisestä leipomosta elintarviketeollisuusyritykseksi 

• Leipomolaitteiden modifiointi snacks-valmistukseen, 
uusien teknologioiden kehittäminen, kattavat 
investoinnit kapasiteettiin

• Tilaus-toimitusprosessin kehittäminen 

• ammattitaito ja ymmärrys uudesta markkinasta

• prosessin hiominen 

• Uniikit tuotelanseeraukset Suomessa ja viennissä

• 2009 Ruissipsit → uuden kategorian luominen
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VASTUULLISUUSOHJELMAN 
KEHITTÄMINEN  - TAUSTA

• Asiakasvaatimukset / kuluttajatrendit

• Vastuullisuusvaatimukset isoilla ja kansainvälisillä yhtiöllä kasvavat 
ja moninaistuvat

• Kuluttaja tekee yhä tietoisempia valintoja

• 2018 toteutettu materiaalikatselmus

• Katselmus pohjusti koko yrityksen ensimmäistä 
vastuullisuusraporttia, jonka keskeisiä saavutuksia ovat hävikin 
vähentäminen ja jätteiden lajittelun tehostaminen 

• Pitkä historia laatujärjestelmien rakentamisesta

• IFS FOOD 

• Tavoitteeksi systemaattisuus, tavoitteellisuus, viestintä myös 
vastuullisuudessa 

• Toimenpiteiden suunnittelu ja koordinointi konsernitasolla

• Viestinnän tehostaminen sidosryhmille ja henkilöstölle
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Prosessi
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• Yhteistyökumppanin kartoitus ja valinta 2018
• Yhteistyön käynnistäminen Ecoreal Oy:n kanssa
• Kolmen vuoden vastuullisuusohjelman suunnittelu 2018-2021



Yhtiön yhteisen näkemyksen muodostaminen

Toimintaympäristön ja 
sidosryhmien määrittäminen

Toimintaa ohjaavien 
megatrendien 
määrittäminen

YK:n kestävän 
kehityksen 
teemojen 
valitseminen

Vastuullisuusnäkökohtien 
määrittäminen

- Yhteinen näkemys

- Raportin sisältö

- Yhtiön sidosryhmien 
määrittely

- Suunnitelma tietojen 
keräämisestä
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Linkosuon vastuullisuusteemat ja tulokset
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VÄLITÄMME IHMISESTÄ

Asiakastyytyväisyys

Henkilöstön osaaminen 
ja hyvinvointi

Avoin viestintä

89 % asiakaspalautteesta 
positiivista

216 työntekijää

YLPEYS TUOTTEESTA

Kestävät pakkausratkaisut

Tuoteturvallisuus

94,17 % IFS Food auditoinnin tulos

- 55% muovin vähennys Linkosuon 
Lastut –tuoteperheen pakkauksissa

SUOJELEMME YMPÄRISTÖÄ

Kotimaisuus

Jätehuolto ja kierrätys

Hiilijalanjäljen pienentäminen

- 100 tonnia vähemmän 
tuotantohävikkiä 

-99 % vähemmän sekajätettä

REHTI

LIIKETOIMINTA

Kannattava liiketoiminta

Toimittajien vastuullisuus

Toimivat asiakassuhteet

18 M€ liikevaihto

Hävikin vähentäminen

6,7 / 10 leipomon 
työhyvinvoinnin tulos

100 % leipomotuotteista 
valmistettu Suomessa

-4,9 % vähemmän 
hiilidioksidipäästöjä

23% tulosta viennistä

73 NPS-suositteluindeksi 
asiakastutkimuksessa
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Case: MATERIAALIKATSELMUS 2018

- Yrityksessä toteutettiin Motiva-materiaalikatselmus 
Envitecpoliksen toimesta

- Materiaalikatselmus on toiminnan tehostamisen ja 
materiaalivirtojen hallintaan kehitetty työkalu

- Tavoitteena oli pureutua leipomon päätuotantolinjalla 
syntyvään hävikkiin

- Kartoittaa hävikin syntypaikat ja ymmärtää hävikin 
syntymiseen vaikuttavat syyt

- Ideoida keinoja hävikin vähentämiseen ja 
tehokkaampaan toimintaan

- Parhaiden toimenpide-ehdotusten toteutus ja seuranta

- Edesauttaa Linkosuon Leipomon strategisten 
tavoitteiden saavuttamista



Toimenpiteet
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• Erillinen tarkennettu hävikkiseuranta, jossa hyödynnettiin 

• OVA-järjestelmää, Excel-taulukoita, vaakoja

• Havainnointi, dokumentointi

• Raportti, korjaus- ja parannusehdotukset

• Mallinnukset, haastattelut, ideointityöpajat

• Pullonkaulat, kehitysteemat, toimenpide-ehdotukset

• Laskenta

• Johtopäätökset



Tuloksia

Hävikin vähentämisen tulokset

- -276 tkg hävikkisäästöä 3 vuoden aikana

- Vuosittaiset asetettavat hävikkitavoitteet
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Ideatyöpajat
• n. 50 dokumentoitua kehitystoimenpidettä
• Potentiaalisten ehdotusten jatkotyöstö



KIITOS!

www.linkosuo.fi/vastuullisuus

Yhteystiedot
Suvi Urvikko-Mäkivaara
suvi.urvikko@linkosuo.fi
linkedin.com/in/suvi-urvikko-mäkivaara-8731033

12

http://www.linkosuo.fi/vastuullisuus
mailto:suvi.urvikko@linkosuo.fi
https://www.linkedin.com/in/suvi-urvikko-m%C3%A4kivaara-8731033

