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VUOSI 2020 oli poikkeuksellinen Kotipizzan yli 30-vuotisessa historiassa. 
Keväällä pizzaravintolat kohtasivat uuden todellisuuden, kun koronapandemia 
saapui Suomeen ja mullisti jokapäiväisen työnteon. Korona-ajan alusta oli sel-
vää, että tärkein tehtävä sekä ravintolan arjessa että ketjutoiminnan ohjaami-
sessa on asiakkaiden, työntekijöiden ja kumppanien suojeleminen tartuntaris-
keiltä. Tämän seurauksena terveyden ja turvallisuuden teemat ketjun vastuulli-
suustyössä saivat suuren painoarvon.  

Kotipizzojen turvatoimet perustuvat viranomaisohjeiden tarkkaan noudatta-
miseen sekä toimialakohtaisiin suosituksiin. Korona-aikana tehostimme ravinto-
loiden omavalvontaa, hygieniatasoa ja siisteyttä entisestään. Turvatoimia lisät-
tiin esimerkiksi raaka-aineiden käsittelyssä, säilytyksessä ja kuljetuksessa. Kas-
vomaskeista ja -visiireistä tuli vakiovarusteita, ja desinfioiva käsihuuhde otettiin 
yhä aktiivisempaan käyttöön. Myös asiakkaiden toimintaa ravintoloissa ohjattiin 
tarkasti, jotta hekin voivat osaltaan huolehtia yhteisestä turvallisuudesta. Toi-
menpiteet huomioitiin henkilökunnan koulutuksessa ja viestinnässä ravintoloille. 

KAIKKIEN KOTIPIZZALAISTEN käyttöön perustettiin myös ympärivuorokauti-
nen auttava puhelin, josta he pystyivät kysymään neuvoa koronaan liittyvissä 
asioissa. Huolenaiheet vaihtelivat henkilösuojainten oikeaoppisesta käytöstä 

HYVIEN PUOLELLA
KORONAVUONNA VASTUULLISUUDEN MERKITYS KOROSTUI. 
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ravintolatyössä riittävien turvavälien järjestämiseen 
asiakastiloissa ja karanteenikäytäntöihin mahdol-
lisissa tartuntaepäilytapauksissa. Pitkään jatkunut 
epävarmuus tulevaisuudesta on verottanut ravinto-
laväen jaksamista, jota ketju on pyrkinyt tukemaan 
tiiviillä yhteydenpidolla ja yhteisillä tapahtumilla 
digitaalisissa kanavissa. 

Ketjun toimintaa ohjasi myös pyrkimys tukea 
Kotipizza-yrittäjien liiketoimintaa ja sen jatkuvuutta 
vaikeassa markkinatilanteessa. Nouto- ja kuljetus-
palvelu toimivat ravintoloissamme kriisin läpi – tur-
vallisesti ja luotettavasti, kuten aina. Niiden toimi-
vuutta kehitettiin erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla ja 
parannuksilla verkkokaupan käytettävyyteen. Huo-
lellisilla turvatoimilla paikan päällä syöminen tehtiin 
mahdolliseksi aina, kun viranomaisrajoitukset sen 
sallivat. Erityisesti ravintolasulkujen aikana vuoro-
vaikutusta asiakkaiden kanssa pidettiin yllä valta-
kunnallisella markkinoinnilla ja hengennostatuk-
sella ravintoloiden ja ketjun sosiaalisessa mediassa. 

PANDEMIASTA HUOLIMATTA olemme pystyneet jat-
kamaan sinnikkäästi ravintolatoimintaa ja pysy-
mään suomalaisten arjen tukena ja ilona. Koemme 
siitä suurta ylpeyttä ja kiitollisuutta, sillä kaikki 

alamme toimijat eivät ole olleet yhtä onnekkaita. 
Uskomme, että juuri vastuullisuus ja siihen panos-
taminen jo pitkällä ajalla on osaltaan lisännyt vas-
tustuskykyämme kriisissä. Rakkaus ruokaan, kes-
tävät arvot ja halu onnistua yhdessä siivittivät 

ravintoloita jopa myyntiennätyksiin, rekrytoimaan 
uutta työvoimaa ja laajentamaan pizzanpaistoa 
uusiin toimipisteisiin. 

Halusimme myös jakaa saamastamme hyvästä 
muille. Keväällä 2020 toimitimme yhteistyössä 
Diakonissalaitoksen kanssa pizza-apua vähävarai-
sille perheille ja muille sellaisille ryhmille, jotka ovat 
kärsineet koronan vaikutuksista, kuten asunnotto-
mille, kehitysvammaisille sekä vaikeista elämän-
tilanteista tuleville nuorille ja lapsille. Kotipizza -

ravintolat kuljettivat yhteensä yli 1900 pizzaa eris-
tyksissä oleville eri puolella Suomea. Yhdessä syö-
minen toi toivotun tauon hitaasti kuluvaan arkeen. 
Vuoden lopuksi teimme lahjoituksen myös Mieli 
Ry:lle koronan kärjistämien mielenterveyden häi-
riöiden vastaiseen työhön. 

KORONA VAIKEUTTI vastuullisuushankkeiden 
toteuttamista, kun turvallisuussyistä minimoimme 
ravintolavierailut ja fyysiset kohtaamiset Kotipizza -
yrittäjien ja -työntekijöiden kanssa. Jatkoimme silti 
työtä vastuullisemman pizzan hyväksi mahdolli-
suuksien mukaan myös vuonna 2020.

Kestävän kehityksen periaatteet nousivat 
entistä keskeisempään rooliin, kun uudistimme 
ketjun liiketoimintastrategiaa vuosille 2021–2023. 
Uudeksi missioksi määrittelimme ”Olemme hyvien 
puolella”. Käytännössä se tarkoittaa, että vaikka 
emme voi ratkaista kaikkia maailman ongelmia, 
haluamme silti tehdä parhaamme. Tavoite toteu-
tuu etenkin huolehtimalla ihmisistä ympärillämme, 
minimoimalla hiilijalanjälkemme ja vaatimalla, 
että myös yhteistyökumppanimme kantavat vas-
tuunsa. Haluamme olla ylpeitä kaikista kumppa-
neistamme ja kotipizzalaisista – ja että he voivat 

VASTUULLISUUS JA SIIHEN 
PANOSTAMINEN JO PITKÄLLÄ 

AJALLA ON OSALTAAN LISÄNNYT 
VASTUSTUSKYKYÄMME KRIISISSÄ.
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vuorostaan olla ylpeitä vaikutuksistamme talouteen, ihmisiin ja ympäristöön 
koko arvoketjussa. 

Hyvien puolella -strategiassa korostuvat yhä enemmän esimerkiksi pizza-
työn merkityksellisyys, ilmastoystävällinen toiminta ja ruuan eettinen alkuperä, 
jonka tunnemme. Asetimme strategiassa myös yhä selkeämpiä tavoitteita vas-
tuullisuustyölle, kuten sen, että Kotipizzan ruokatuotteet ovat hiilineutraaleja 
vuoteen 2030 mennessä. Pyrimme raportoimaan ja mittaamaan esimerkiksi 
ilmastotyön etenemistä, ravintolatyöyhteisöjen kannustavuutta ja Kotipizzan 
työnantajakuvaa aiempaa tarkemmin. 

Strategian päivittämisen lisäksi ravintoloiden ja ketjun yhteistyöllä saatiin 
aikaan myös muuta vastuullisuustyötä, josta voit lukea lisää tämän raportin 
eri osioista. Vuonna 2020 esimerkiksi kampanjoimme muiden ravintola-alan 
toimijoiden selviytymisen sekä tyttöjen oikeuksien ja työelämätaitojen puo-
lesta, kehitimme houkuttelevia kasvis- ja vegaanisia tuotteita sekä vaihdoimme 
uusiin, vastuullisempiin työvaatteisiin ravintoloissa.  

TÄMÄN RAPORTIN julkaisuhetkellä koronapandemian kesto ja vaikutukset paitsi 
meille Kotipizzalle, myös koko suomalaiselle yhteiskunnalle ovat yhä kysymys-
merkkejä. Sen voimme ennakoida, että kuluttajien ostokäyttäytyminen siirtyy 
yhä voimallisemmin verkkoon ja kotiinkuljetukseen. Tämä asettaa tulevaisuu-
dessa ketjun vastuullisuustyölle erilaisia painopisteitä, esimerkiksi digitaalisen 
ostamisen turvallisuudessa ja vihreässä kotiinkuljetuksessa. Pandemian jäljiltä 
työmarkkinoille on tullut osaavia käsipareja, joille voimme tarjota mielekästä 
työtä ja oppipolkuja hyvässä seurassa. 

Kokemukset koronasta vain vahvistavat käsitystämme, että muuttuvassa 

maailmassa on tärkeämpää kuin koskaan luoda uskoa sekä parempaan tule-
vaan että yritysten kykyyn ja tahtoon ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia. 
Uuden strategian viitoittamana jatkamme matkaa kohti hiilineutraalia pizzaa, 
kestäviä ja oikeudenmukaisia ruuan tuotantoketjuja ja kannustavia työyhtei-
söjä. Kantamalla niistä vastuun olemme hyvien puolella. 
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VUONNA 2019 selvitimme Kotipizzan keskeisim-
pien sidosryhmien – kuten asiakkaiden, kulutta-
jien, kotipizzalaisten ja tavarantoimittajien – näke-
myksiä alueista, joiden kautta vastuullisuus toteu-
tuu ja sen tulee toteutua pizzaketjun toiminnassa. 
Löydösten perusteella rakentuivat ketjun nykyi-
nen vastuullisuusohjelma ja sen olennaiset teemat. 
Ne yhdistyvät vahvasti YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteisiin, joihin peilaamme Kotipizzan toimin-
taa pitkällä aikavälillä. 

Ohjelman keskeisten teemojen mukainen työ 
eteni koronankin keskellä jatkuvan kehittämisen 
periaatteella. Vuonna 2020 ensisijaisena tarkoi-
tuksena oli pohjustaa tulevia hankkeita. Niitä ei 
poikkeustilassa ollut mahdollista toteuttaa täysi-
määräisesti, kun rajoitimme kokoontumisia koti-
pizzalaisten ja sidosryhmien kanssa. Tutkimme 
esimerkiksi käytännön edellytyksiä kuljetuspalve-
lun sähköistämiselle, kierrätysasteen kasvattami-

VASTUULLISUUSTYÖN TEEMAT
VASTUULLISUUSOHJELMA NÄYTTI SUUNTAA KORONASSA. 

TOIMITUSKETJUN VASTUULLISUUS

Turvalliset ja vastuulliset raaka-aineet, kotimai-
nen tuotanto, kestävät ja tarkastetut tuotanto-
tavat, avoimuus ja tieto alkuperästä, ihmisoi-
keudet, vastuulliset tuotteet ja tuotekehitys, 
ruuan ravintosisältö ja hyvinvointivaikutukset

ILMASTO JA YMPÄRISTÖ 
Päästöt ja hiilijalanjälki, kierrä-
tys, ruokahävikki, kiertotalous, 
luonnon monimuotoisuus

EDELLÄKÄVIJYYS

Tuotteen laatu, työ 
kalut kestävään kulu-
tukseen, dokumen-
tointi ja raportointi, 
yritysaktivismi

VASTUULLINEN TYÖPAIKKA JA YRITYSKULTTUURI

Eettinen ja vaatimustenmukainen toiminta ja 
tasa-arvo, yrittäjyyden kehitys, työnantaja-
kuva ja työn merkityksellisyys, työhyvinvointi 
ja turvallisuus, laadukas johtaminen ketjussa ja 
ravintoloissa, työllistäminen

selle ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämi-
selle ravintoloissa. Arvokkaat kokeilut mahdollista-
vat vastuullisuustyön kirittämisen pandemian hel-
litettyä. 
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TASA-ARVOA KOTIMAASSA JA KAUKOMAILLA 

VUODEN TÄRKEIMPIÄ TEKOJA

KOTIPIZZA ON vuodesta 2016 tehnyt yhteistyötä Plan International Suomen 
kanssa. Yhteistyön kautta haluamme edistää yhteiskuntia, joissa tytöt ja naiset 
osallistuvat työelämään ja päätöksentekoon. Koulutetuilla tytöillä on esimer-
kiksi paremmat valmiudet kehittää ratkaisuja ilmastokriisiin ja muihin yhteis-
kunnallisiin ongelmiin. Tasa-arvon kautta maailmasta tulee parempi paikka kai-
kille, ei vain tytöille. 

Kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11. lokakuuta järjestimme tempauksen 
muistuttamaan syrjinnästä, jota tytöt kohtaavat kaikkialla maailmassa ikänsä 
ja sukupuolensa takia, sekä juhlistamaan tyttöjen ja naisten voimaa. Kolme 
nuorta naispuoleista ravintolatyöntekijää johti päivän ajan Kotipizza-ravinto-
loita Turussa ja Hämeenlinnassa. Yrittäjän roolissa he syventyivät muun muassa 
kirjanpitoon, asiakasviestintään, tuotteen laadun kehittämiseen ja henkilökun-
nan kouluttamiseen. 

TEMPAUKSESTA KUVATTU videomateriaali sai huomiota ketjun sosiaalisen 
median kanavissa ja nosti keskusteluun esimerkiksi tyttöjen yhtäläisen oikeu-
den valita oma ammattinsa ja ryhtyä halutessaan yrittäjiksi. Myös Kotipizza- 
ketjussa toimii useita menestyneitä naisyrittäjiä, ravintolapäälliköitä ja tulevai-
suuden pizzalupauksia. 

VUONNA 2020 laajensimme yhteistyötä Plan-järjestön kanssa tukemalla Smartup 
Factory -toimintaa Ugandassa ja Etiopiassa. Sen tavoitteena on kuroa umpeen 
sukupuolten välistä digitaalista kuilua opettamalla nuorille ja nuorille aikuisille, 
erityisesti tytöille, teknologiaa, elämäntaitoja, yrittäjyyttä ja johtajuustaitoja. Se 
on tarpeen, sillä työllistyminen on usein näistä kyvyistä kiinni. Monessa Afrikan 
maassa harvalla on pienestä pitäen älypuhelin ja pääsy internetiin. 

Tyypillisesti miehet ja pojat pääsevät helpommin teknologian pariin. Kou-
lussa vähät tietokoneet päätyvät helposti poikien käyttöön, eikä tytön ole aina 
turvallista harjoitella käyttöä vaikkapa nettikahvilassa. Yleinen asenne on, että 
teknologia on poikia varten. Tytöt myös kohtaavat maailmanlaajuisesti verkossa 
poikia enemmän häirintää ja vihapuhetta.

Digikuilun ylittäminen on tytöille kahta vaikeampaa, koska kehittyvissä 
maissa heidän yhteiskunnallinen asemansa on usein heikompi. Tytöt huoleh-
tivat yleensä perheissä kotiaskareista. Niihin kuluva aika on pois opinnoista. 

Tukemissamme Planin keskuksissa nuoret sukupuolesta riippumatta pää-
sevät käyttämään teknologiaa ja kouluttautumaan esimerkiksi sovelluskehit-
täjiksi. Smartup Factoryt ovat antaneet tytöille mahdollisuuden koulutukseen 
ja ammattiin. Heidän osallisuutensa digimaailmaan ehkäisee myös sen eriar-
voistumista. Pelkästään Ugandassa toiminnasta on hyötynyt jo yli 4500 nuorta.
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TUKEA RAVINTOLA-ALALLE JA YRITTÄJILLE 
KORONA OLI iso isku monille ravintola-alan toimijoille. Useat niistä joutuivat sul-
kemaan ovensa kokonaan, jopa pysyvästi, tai rajaamaan toimintansa nouto- ja 
kuljetuspalveluun. Vaikeassa tilanteessa halusimme auttaa suomalaista ravin-
tolakulttuuria pysymään monipuolisena ja elinvoimaisena myös jatkossa. 

KESÄLLÄ 2020 toteutimme Eläköön ravintola -kampanjan, joka juhlisti ravinto-
loiden avautumista poikkeuksellisen kevään jälkeen. Kampanjassa nostimme 
Kotipizzan lisäksi valokeilaan lukuisia muitakin ravintoloita, sillä koronavirus 
oli jo tuolloin koskettanut koko ravintolakenttää ja hätä oli yhteinen. Pääviesti-
nämme oli, että asiointi missä tahansa ravintolassa ajaa yhteistä hyvää. Kam-
panja näkyi katukuvassa 13 kaupungissa ja esiin nostettiin erilaisia paikallisia 
ravintoloita. Teon avulla halusimme kiittää koko ravintola-alaa sitkeästä työstä 
pandemiassa ja korostaa alan merkitystä Suomen taloudelliselle, fyysiselle ja 
henkiselle hyvinvoinnille.

KORONA EI kurittanut pelkästään ravintoloita, vaan yrittäjiä hyvin erilaisilta toi-
mialoilta. Yrittäjyyden ja yritteliäisyyden tukeminen on yksi Kotipizzan toimin-
nan kulmakivistä, joten halusimme ulottaa kannustusta myös oman vaikutus-
piirimme ulkopuolelle.  

Loppuvuodesta 2020 ketjun sosiaalisen median kanavissa julkaistiin sarja 
Periksiantamattomat-videoita, jotka antoivat kasvot sisukkaille suomalaisille, 
poikkeusajan selviytyjille. Minidokumenttisarjassa esittelimme eri alojen yrittä-

jien rohkeita ja luovia tekoja koronaepidemian aiheuttamien vaikeuksien selät-
tämiseksi. Halusimme Periksiantamattomat-sarjalla kiittää luovia pienyrittäjiä 
sekä kannustaa ja inspiroida jokaista luovuuteen ja rohkeuteen korona-aikana. 
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VUODEN 2020 aikana Kotipizza-ravintoloiden työn-
tekijöille luotiin uusi työvaatemallisto yhteistyössä 
työvaatealan ammattilaisyrityksen Touchpointin 
kanssa. Uudet vaatteet suunniteltiin ja testattiin 
yhdessä ravintoloiden kanssa. Työvaatteet joutuvat 
ravintolan keittiössä kovalle kulutukselle, joten niiden 
täytyy olla kestäviä ja mukavia käyttää sekä sopia 
Kotipizzan ravintolailmeeseen. Konseptin mukaiseen 
vaatemallistoon kuuluu muun muassa t-paitoja, kok-
kitakkeja, työhousuja, essuja ja päähineitä. 

Vaatemalliston valinnassa painotettiin vastuul-
lisuusnäkökulmia laajasti. Materiaalivalinnoissa ja 
tuotannossa panostettiin erityisesti ympäristö-
ystävällisyyteen. Esimerkiksi t-paidat on valmis-
tettu sataprosenttisesti kierrätetyistä materiaa-
leista ilman haitallisia kemikaaleja. Kierrätysma-
teriaaleista valmistetun t-paidan tuotantoon kuluu 
99 % vähemmän vettä ja sen valmistaminen tuot-
taa 50 % vähemmän ilmastopäästöjä verrattuna 
vastaavaan neitseellisistä materiaaleista valmis-
tettuun t-paitaan.

Kun työvaatteet tulevat käyttöikänsä loppuun, 

VAATTEET OVAT VASTUULLISUUTTA
niistä huolehditaan kestävän kehityksen periaattei-
den mukaisesti poistotekstiileinä. Kuluneet vaat-
teet kerätään pois ravintoloista ja kierrätetään 
yhteistyössä suomalaisen kierrätysratkaisuja tar-
joavan Rester Oy:n kanssa poistotekstiileille tarkoi-
tetussa kiertotalouslaitoksessa. 

Lisäksi vaatteiden valmistuksessa on suosittu 
lähialueita. Vaatteiden materiaalien ja tuotannon 
alkuperä on tutkittu sen varmistamiseksi, että nii-
den hankintaketjussa kaikkia kohdellaan hyvin ja 
sosiaalinen vastuullisuus toteutuu. Esimerkiksi 
kangastuotteet on valmistettu alle 300 kilometrin 
päässä Helsingistä. Kankaat on kudottu Italiassa 
tai italialaisen toimittajan tehtaassa Tunisiassa. 
Kokkitakkien selkäneulos valmistetaan Ranskassa. 

TUOTANNON SIJOITTELUSSA on toisaalta huomioitu 
myös ympäristökuormitus. Esimerkiksi t-paita val-
mistetaan Intiassa, sillä ylimääräinen leikkuujätekan-
gas, jota paitoihin käytetään, syntyy Intiassa. Kulje-
tusten päästöjen minimoimiseksi on siten järkevintä, 
että paita valmistetaan alusta loppuun paikallisesti. 
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KOTIPIZZAN TUOTEKEHITYKSESSÄ kokeillaan jatku-
vasti uusia makuja ja reseptejä, jotta pystymme 
vastaamaan suomalaisten nykyisiin ja tuleviin 
mieltymyksiin. Viime vuosina erityisesti kasvis- 
ja vegaaniset tuotteet ovat kasvattaneet tasai-
sesti suosiotaan ketjun valikoimassa. Esimer-
kiksi vuonna 2020 jo yli viidesosa verkkokaupassa 
myydyistä omavalintaisista pizzoista ei sisältänyt 
lihaa. Haluamme tarjota houkuttelevia kasvipohjai-
sia valintoja paitsi ilmastosyistä, myös kevyempien 
ruokavalioiden mahdollistamiseksi. 

VUONNA 2020 lisäsimme Kotipizzan ruokalistalle 
vegaanisen seitanrullan, joka on ketjun historian 
ensimmäinen täysin vegaaninen rullatuote. Sei-
tanrulla sisältää muiden raaka-aineiden muassa 
vehnä gluteenista valmistettua kasviproteiinia sei-
tania ja pikantteja keltaisia banaanichilejä. 

LISÄKSI OTIMME kokeiluun uuden käytännön, jossa 
suosituista kausipizzoista tuodaan myyntiin myös 

KESTÄVÄÄ KULINARISMIA KASVIKSISTA

kasvis- tai vegaaninen versio. Loppuvuodesta koe-
keittiöllämme syntyivät El Nacho ja El Nacho Vege, 
jotka sisälsivät paitsi korianterinversoa, pikkelija-
lapenoja, maissilastuja ja cheddarjuustokasti-
ketta, myös asiakkaan valinnan mukaan kotimaista 
beef’n’roast-naudanjauhelihaa tai vatsaystävällistä 
fermentoitua härkäpapua Hausjärveltä. 

FERMENTOINTI ELI ”hapattaminen” on vanha säilö-
mistekniikka, joka tuo raaka-aineeseen vahvempaa 
makua. Härkäpapu on yksi maailman vanhimmista 
viljelyskasveista ja lähiruokaa parhaimmillaan. Pro-
teiinipitoisten papujen sisältämä kuitu tekee hyvää 
suolistolle ja pitää nälän loitolla. 

EL NACHO -kampanjan aikana yli 20 prosenttia 
myydyistä pizzoista tilattiin kasvisversiona. El 
Nacho Vegen suosion kannustamana myös muista 
seuraavalle vuodelle suunnitelluista kausipizzoista 
versioitiin kasvis- tai vegaanisia herkkuja.  
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PELASTIMME 21 000 PIZZAA

HÄVIKILTÄ RESQ CLUBISSA

VASTUULLISUUS LUKUINA
YRITTÄJISTÄ 77 %

KERTOI SUOSITTELEVANSA

KOTIPIZZA-YRITTÄJYYTTÄ 
SIITÄ KIINNOSTUNEELLE

KÄYTTÄMISTÄMME 
RAAKA-AINEISTA

LÄHES 80 % OLI KOTIMAISIA

VÄHENSIMME YLI 
52 000 KG CO2E

ILMASTOPÄÄSTÖJÄ

KOULUTIMME 400 
KOTIPIZZALAISTA

ERILAISISSA RAVINTOLATOI-
MINNAN KOULUTUKSISSA

20 587 ASIAKASTA TILASI 
KULJETUKSELLA PIZZAA

NENÄPÄIVÄN HYVÄKSI

KETJUN 
KORONAPUHELIN

PALVELI KOTIPIZZALAISIA 24/7

VERKKOKAUPASSA MYYDYISTÄ 
OMAVALINTAISISTA PIZZOISTA 
47 000 SISÄLSI VEGAANISTA 

JUUSTOVALMISTETTA JA 
670 000 MSC-KATKARAPUA 

TAI -TONNIKALAA

TYÖLLISTIMME 
YLI 2000

HENKILÖÄ

KOTIPIZZA-KETJUN 
KAUTTA MAKSETTIIN

60 MILJOONAA EUROA 
VEROJA SUOMEEN
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ARVOISTA TÄRKEIN ON YHTEISTYÖ
KORONA OSOITTI YHDESSÄ TEKEMISEN TÄRKEYDEN. 

KOTIPIZZAN KULTTUURI ja samalla vastuullisuustyö 
pohjaavat yhteisiin arvoihin: rakasta sitä mitä teet, 
halua kokeilla, tahdo menestyä. Yhdessä. Osana 
toimintatapojamme teemme tiivistä yhteistyötä 
erilaisten sidosryhmien, kuten asiakkaiden, tava-
rantoimittajien, Kotipizza-yrittäjien ja -ravintola-
työntekijöiden sekä Kotipizza-ketjua hallinnoivan 
Kotipizza Groupin asiantuntijoiden kanssa.  

Koronapandemiasta selviytyminen ja vastuulli-
suuden kehityshankkeiden toteuttaminen poikke-
uksellisessa turvallisuus- ja markkinatilanteessa 
haastoi soveltamaan erilaisia lähestymistapoja 
työn edistämiseksi. Kävi entistä selvemmin ilmi, 
että merkityksellisimpiä tuloksia ei ole mahdol-
lista saavuttaa yksin, vaan yhdessä. 

Vuonna 2020 keräsimme pohjatietoja 
Kotipizza -ketjun tulevaa hiilijalanjälkilaskentaa 
varten. Sen tarkoituksena on selvittää ketjun ruo-
katuotteiden ilmastovaikutukset, tunnistaa kei-

noja vähentää tuotteiden valmistuksen eri vaihei-
den aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä sekä 
luoda ilmastoperusteisia tuotemerkintöjä asiak-
kaiden kestävien valintojen tueksi.

Kun selvitimme ympäristövaikutuksia Kotipiz-
zan toimitusketjun alkupäässä laskentaa varten, 
kartoitimme raaka-aineiden tuottajien keksimiä 
keinoja vähentää tuotantonsa hiilijalanjälkeä kohti 
hiilineutraalisuutta. 

ESIMERKIKSI MEIJERI ja ruokatalo Valio on yksi 
ruuan päästöjen vähentämisen edelläkävijöistä 
Suomessa. Tarve asiaan panostamiselle on selvä. 
Lypsykarjan pito aiheuttaa merkittävää rasitetta 
ympäristölle, kun samalla suomalaiset juovat eni-
ten maitoa maailmassa.

Valio on kehittänyt tutkijoiden kanssa tapaa 
kasvattaa nurmea, jolla lehmät laiduntavat. Hiilinie-
luviljelyssä nurmipelto saadaan sitomaan ilmasta 

hiilidioksidia ja varastoimaan hiiltä, jotta sitä ei 
pääse ilmakehään. Yrityksen tavoitteena on nollata 
maitonsa hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä.

Toisena esimerkkinä Kotipellon puutarha Nou-
siaisissa kasvattaa mahdollisimman pitkälle vie-
tyyn kierrätykseen perustuvalla suljetun kierron 
mallilla rucolanversoa, jonka tuotanto saa voi-
mansa läheisestä kalankasvattamosta. Sen käyt-
tämä ravinnepitoinen vesi kiertää kaloilta kasveille, 
jolloin veden ravinteet ja hiilidioksidi saadaan tal-
teen ja valjastettua hyödyttämään kasveja. Tarvit-
tava energia tuotetaan omassa biokaasulaitok-
sessa kasvihuoneen, kalankasvattamon ja ympä-
ristön biojätteistä. Näin säästyy vettä ja energiaa.

ILMAN INNOVATIIVISIA ja vastuullisuuteen sitoutu-
neita raaka-aineiden tuottajia olisi Kotipizzan työ 
ilmastopäästöjen vähentämiseksi miltei mahdo-
tonta.
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Vaikka korona hankaloitti säännöllisiä vierailuja 
tuottajien ja tavarantoimittajien luona, jatkoimme 
vuonna 2020 vuoropuhelua siitä, miten voimme 
osaltamme tukea heidän työtään kestävän kehityk-
sen hyväksi, koronankin huomioiden. Tämän vuo-
ropuhelun, vastuullisuuden ajankohtaisten ilmi-
öiden tarkastelun sekä ympäristön ja yhteiskun-
tien nykytarpeiden pohjalta syntyi loppuvuodesta 
2020 Kotipizzan päivitetty Supplier Code of Con-
duct, ketjun kumppanien eettiset toimintaohjeet, 
jotka sisältävät vaatimuksia, suosituksia ja vink-
kejä parhaista käytännöistä kumppaniemme vas-
tuullisuustyölle. Ohjeisto otettiin käyttöön vuoden 
2021 puolella. 

Raaka-aineiden alkutuotannon ohella myös 
kotipizzalaisten koulutus on osa-alue, jolla vastuul-
lisuus toteutuu ja kehittyy yhteistyöllä. Kotipizza- 
ketju on vain niin vastuullinen kuin sen yrittäjät ja 
ravintolatyöntekijät ovat. Koulutuksella varmiste-
taan, että olemme kaikki hyvien puolella yhtenä 
rintamana. 

Vuonna 2020 panostimme uudella innolla koti-
pizzalaisten koulutusohjelmaan, joka laajeni 30 eri-
laiseen koulutukseen ja yli sataan erilliseen koulu-
tuskertaan. Uudistetun ohjelman kaksitoista tee-

maa käsittelivät ravintolatoimintaa aina ruoka-
turvallisuudesta digitaaliseen varastonhallintaan 
ja henkilöstöjohtamiseen sekä hävikkimyynnistä 
työnantajaviestintään ja vaatimustenmukaisuu-
teen työlaki- ja veroasioissa. Kuten aiemminkin, 
ketjun kautta on mahdollista suorittaa esimerkiksi 
merkonomin ammattitutkinto. Tarjonnassa huomi-
oitiin ravintoloiden toiveita. 

VUONNA 2020 lanseerattiin myös Mestariluokka, 
aivan uudenlainen kasvu- ja koulutusohjelma lii-
ketoiminnan kasvattamisesta ja ammatillisesta 
kehityksestä kiinnostuneille Kotipizza-yrittäjille. 
Ohjelman tavoitteena on ketjun kehittäminen mul-
tiyrittäjyyden kautta. Siinä yrittäjä johtaa useam-
paa kuin yhtä Kotipizza-ravintolaa. Kaksi ja puoli 
vuotta kestävän Mestariluokan toteutuksessa ket-
jun kumppanina toimii Trainer’s House. Ensimmäi-
selle kurssille valittiin 22 yrittäjää, jotka pääsevät 
syventymään sekä käytännön yrittäjätaitoihin että 
mestariyrittäjän asenteeseen.

Panostusten ansiosta kotipizzalaiset ovat ket-
jun toteuttamisissa sisäisissä kyselyissä kertoneet 
olevansa aiempaa tyytyväisempiä koulutustarjon-
taan. Korona-aikana koulutukset siirrettiin kette-

rästi verkkoon tai ne perustettiin suoraan webinaa-
reiksi, mikä helpotti osallistumista eri puolilta Suo-
mea ja nosti osallistujamäärän yli 400 kotipizza-
laiseen. Muutos vähensi myös matkustamisesta 
aiheutuvaa ympäristökuormitusta. 

VASTUULLISUUS ON jatkuva muutosmatka. Pysyäk-
semme edelläkävijänä rakensimme vuoden 2020 
aikana uusia verkostoja. Kotipizza liittyi vuoden 
alussa käynnistyneeseen Mission Zero Foodprint 
-hankkeeseen, joka pyrkii kehittämään ravintoloiden 
ja muiden ruokapalveluyritysten hiilineutraaliutta ja 
siihen tarvittavia älykkäitä työkaluja sekä tuomaan 
muutosta näkyväksi kuluttajille. Hankkeessa ovat 
mukana Laurea-ammattikorkeakoulu, Forum Virium 
Helsinki ja Euroopan aluekehitysrahasto. Osana 
hanketta testasimme hiilijalanjälkilaskureita. Muissa 
yhteistyöprojekteissa tutkimme esimerkiksi koro-
naturvallisuutta lisääviä ilmanpuhdistusratkaisuja 
ja elintarvikepakkausten uudelleenkäytettävyyttä. 
Tutkimus jatkuu myös tulevana vuonna. 

Yhteistyöllä vastuullisuus synnyttää monen-
laista hyötyä ja arvoa paitsi meille Kotipizzassa, 
myös sidosryhmillemme. Seuraavan sivun kooste 
kertoo, millaista. 
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KOTIPIZZA GROUP

HOW WE MAKE THE WORLD A BETTER PLACE, ONE BITE AT A TIME

SUPPORT
Digital platforms
IT systems
Data management
Contracts
Finance and  
accounting
HR and recruitment

LEADERSHIP
Value and thought 
leadership
Experimenting  
together
Pilots
Collaboration
Industry standards

CONCEPTS
Kotipizza
Chalupa
Social Burgerjoint
Kotipizza Go
No Pizza
Tasty Market

PROCUREMENT
Orders
Sourcing
Purchasing
Logistics
Supplier collaboration,
screening and 
monitoring
Certifications

BRAND
Marketing
Communications
Sales
Corporate  
responsibility
Public relations  
Digital channels 
Consumer insight
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Commitment  

Skills
Profit

SOCIAL&HUMAN   NATURAL   FINANCIAL

Funds for
non-profit and
humanitarian
action

Purchasing power
Consumer preferences and awareness

Income

Human rights

Infrastructure
Markets

Responsibility
Circular economy

Employment
Taxes

Environmental
effects

Workforce, skills
Regulations

Natural resources
Livestock

Ingredients
Local food

Quality
Innovation
Transparency
Knowledge

Development
Respect
Trust

Leadership
Values
Livelihood
Community

Partnership
Demand
Dialogue
Best practices
Manufacturing

Policies and principles
Shared experiences
Emotional and
physical wellbeing
Social interaction
Menu for choice
Opportunities for
informed 
consumption

Sustenance
Options
Customer experience
Quality
Food safety
Incentives
New products
Stories
Information

Satisfaction

Inspiration

Trust

Convenience

Comfort

Loyalty

Satisfaction

Respect
Community

Loyalty

Pride

Successful entrepreneurship

Team spirit

Empowerment
Skills

Tools
Education

Sales
Training
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Kotipizza Oyj 2020
sustainability@kotipizzagroup.com

Lue lisää Kotipizzan vastuullisuustyöstä verkkosivuiltamme kotipizza.fi/vastuullisuus. 

Vuonna 1987 perustettu Kotipizza on Pohjoismaiden suurin pizzaketju ja yksi 
Suomen tunnetuimmista ravintolabrändeistä. Ketjussa on noin 290 ravintolaa, 

joita johtaa lähes 300 itsenäistä franchisingyrittäjää ympäri Suomen. Ravintoloissa työskentelee 
yli 1700 kotipizzalaista leipureista kuskeihin. Missiomme on olla hyvien puolella.


