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2021

VASTUU ON YHTEINEN
KOTIPIZZA ON SIIRTYNYT MAAILMAN PARANTAMISESTA HYVIEN PUOLELLE.
oli Kotipizzan uuden, kolmevuotisen strategiakauden ensimmäinen kuukausi. Strategian ydin tiivistyy missioomme: olemme hyvien
puolella. Se tarkoittaa, että huolehdimme ihmisistä
ympärillämme, teemme työtä hiilijalanjälkemme
minimoimiseksi ja vaadimme, että myös yhteistyökumppanimme kantavat vastuunsa.
Tiedostamme, että ympäröivään maailman vaikuttaminen ei ole soolosuoritus, vaan joukkuelaji.
Siksi yhdessä toimiminen on tulevan menestyksemme kannalta erityisen tärkeää. Haluamme olla
ylpeitä kaikista kumppaneistamme, yrittäjistämme
ja työntekijöistämme ja haluamme, että myös he
voivat olla ylpeitä meistä.
Hyvien puolella -missio ohjaa myös vastuullisuustyötämme. Suuria muutoksia on vaikeaa
saada aikaan yksin, mutta yhdessä olemme voimakkaita ja vaikuttavia. Ruokatuotteidemme hiilijalanjälki laskee kohti vuoden 2030 nollatavoiTAMMIKUU 2021
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tetta sen ansiosta, että tuotantoketjun kaikki osapuolet vähentävät ilmastopäästöjä omassa toiminnassaan. Ravintolamme tarjoavat merkityksellistä
työtä parhaassa seurassa, kun yrittäjämme rakentavat hyvää työilmapiiriä aktiivisesti.
viisi kulmakiveä. Ne ovat
tulevaisuuden asiakas, tulevaisuuden yrittäjä,
tulevaisuuden työntekijä, tulevaisuuden ravintola
ja tulevaisuuden hankintaketju. Kaikilla alueilla on
vastuullisuustyötä tehtävänä. Esimerkiksi tulevaisuuden yrittäjille koulutamme johtamistaitoja liiketoiminnan laajentamiseen tähtäävissä koulutusohjelmissamme ja tulevaisuuden työntekijöitä varten kehitämme Kotipizza-ravintoloista entistäkin
tasa-arvoisempia ja kannustavampia työyhteisöjä.
Vuonna 2021 koronapandemialta suojautuminen oli edelleen merkittävä osa Kotipizzan vastuullisuustyötä. Huolehdimme kotipizzalaisten ja asiSTRATEGIASSAMME ON

akkaiden turvallisuudesta ja käänsimme samalla
katseemme kohti tulevaa. Aloitimme yhteistyön kotimaista tuulivoimaa tuottavan Ilmattaren
kanssa ja saimme valmiiksi hiilijalanjälkilaskennan,
joka on tärkeä etappi reitillämme kohti hiilineutraaleja ruokatuotteita vuonna 2030.
Seuraavilla sivuilla on lisää tietoa yllä mainituista teoista ja muista vuoden tärkeimmistä
vastuullisuushankkeista. Tervetuloa mukaamme
hyvien puolelle!
ANNA RAHIKAINEN

vastuullisuusjohtaja

MUUTOSMATKALLA KOHTI HIILINEUTRAALIA PIZZAA
ILMASTOTYÖTÄMME OHJAA TAVOITE VÄHENTÄÄ RUOKATUOTTEIDEN ILMASTOPÄÄSTÖT NOLLAAN VUOTEEN 2030 MENNESSÄ.
ILMASTOKRIISIN RATKAISEMINEN on noussut avain-

kysymykseksi yhteiskunnan ja ympäristön tulevaisuudessa. Ravintola-alan toimijana meillä on vastuu kannettavana ympäristön tilasta, sillä ruuantuotannolla on valtava vaikutus ympäristöön ja
ihmisten hyvinvointiin. Maailmassa se on kolmanneksi suurin ilmaston kuormittaja, ja Suomessa se
aiheuttaa esimerkiksi yli puolet Itämerta rehevöittävistä päästöistä.
Vuonna 2021 asetimme entistä selkeämmän,
mitattavan tavoitteen ketjun ilmastotyölle. Kotipizza on sitoutunut siihen, että kaikki sen ruokatuotteet ovat hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa, että ruuan valmistaminen
aina raaka-aineiden tuotannosta kotiinkuljetukseen on järjestetty niin, että se ei kuormita ympäristöä. Jotta tavoitteeseen päästään, toteutimme
kuluneena vuonna useita hankkeita ilmastoystävällisemmän pizzan hyväksi.
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siirryimme käyttämään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä ketjun ravintoloissa. Sähkönkulutus on yksi merkittävimmistä ilmastopäästöjen aiheuttajista ravintolatoiminnassa. Vaikka käytössä ovat mahdollisimman
energiatehokkaat laitteet, jotka säästävät sähköä,
pizza ei kypsy haaleassa uunissa ja täytteet täytyy säilyttää ruokaturvallisesti riittävän kylmässä.
Samaan aikaan ravintoloiden sähköntarve on kasvussa, kun pizzaa paistetaan yhä enemmän ja yhä
useammassa ravintolassa ympäri maan.
Jatkossa uunit kuumenevat ilmastoystävällisellä tuulivoimalla, jonka tuotannon ilmastopäästöt
ovat lähes nollassa. Kotipizzalle rakennettiin oma
tuulivoimala Etelä-Pohjanmaalle, Kurikan Rasakankaan tuulipuistoon. Ketju tekee yhteistyötä suomalaisen energiayhtiön Ilmattaren kanssa, jolla on
tuulipuistoja eri puolilla Suomea. Panostus kokonaan uuteen voimalaan tukee uusiutuvan energian
VUODEN ALUSSA

tuotantoa kotimaassa sekä lisää työllisyyttä ja paikallisia verotuloja.
Tuulivoimala tuottaa riittävästi sähköä koko
ketjun tarpeisiin. Kurikassa on hyvät tuuliolosuhteet, riittävästi etäisyyttä asutukseen ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen
muun maankäytön kanssa. Voimalan rakentamisen, ylläpidon ja ennen pitkää sen osien uusiokäytön ja kierrättämisen ympäristövaikutukset on
huomioitu kattavasti.
Voimala alkaa tuottaa sähköä vuoden 2022 alkupuolella, kun voimala valmistuu ja sitä on testattu. Siihen asti Kotipizzat saavat tuulisähköä Ilmattaren olemassa olevista tuulipuistoista. Sähköä alkaa virrata
ravintoloihin yksi kerrallaan sitä mukaa, kun ravintoloilla on mahdollisuus päivittää sähkösopimustaan.
Vuoden 2021 lopussa tuulivoimaa käytti noin 70
ravintolaa. Aluksi tuulisähkö tulee käyttöön perinteisissä kivijalkaravintoloissa, joissa on vain Kotipizzan
liiketoimintaa. Tuulisähköä käyttää myös muutama
liikenneasemalla toimiva Kotipizza-ravintola.
Tuulivoiman käyttö ravintoloissa vie pizzat harppauksen lähemmäksi hiilineutraalisuutta. Nykykulutukseen perustuen ketjun vuosittaiset ilmastopäästöt vähenevät 1200 hiilidioksidiekvivalentti-
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tonnilla. Tulevaisuudessa päästöt voivat vähentyä
jopa 4000 hiilidioksidiekvivalenttitonnilla.
VUODEN AIKANA saimme

myös suurilta osin päätökseen Kotipizzan ruokatuotteiden hiilijalanjälkilaskennan. Sen tavoitteena on selvittää, kuinka paljon ruuan tuotannossa syntyy ilmastoa kuormittavia kasvihuonekaasupäästöjä.
Laskentaan sisällytettiin kaikki Kotipizzan
käyttämät raaka-aineet, niiden kuljetus, käsittely
ja pakkaukset, ruokatuotteiden valmistuksesta
aiheutuvat päästöt, kuten ravintoloiden energianja vedenkulutus, arvio ravintoloissa muodostuvasta jätteestä ja ravintolan puhdistuksesta syntyneet päästöt sekä pizzalaatikon osuus. Laskimme myös pizzan kotiinkuljetuksen keskiarvoisen päästön sekä arvion siitä, miten asiakkaat kuljettavat noutopizzansa kotiin. Laskennan ja sen
rajauksen lähtökohtana käytimme kansainvälisten Greenhouse Gas Protocol -laskentaperiaatteiden tuotelaskennan standardia (Product Life
Cycle Accounting and Reporting Standard). Laskenta pohjaa vuoden 2020 lukuihin.
Pizzakohtaisessa laskennassa huomioitiin Kotipizzan reseptien mukainen määrä raaka-aineita.

Osa niiden päästökertoimista – eli luvuista, jotka
kuvaavat raaka-aineiden käytöstä syntyvien päästöjen määrää suhteessa raaka-aineiden määrään –
perustuu raaka-aineiden toimittajien ilmoittamiin
tietoihin. Silloin kun tätä tietoa ei ole ollut saatavilla, käytettiin luotettavista julkisista lähteistä,
kuten tieteellisistä tutkimuksista, saatuja tietoja.
Tietoja päivitetään niin, että ne vastaavat mahdollisimman tarkasti kulloinkin vallitsevaa tilannetta
ja ravintoloissa käytettyjä todellisia raaka-aineita.
Hiilijalanjälkilaskennan tulokset on tarkoitus
julkistaa vuoden 2022 puolella. Ne mahdollistavat
tuotteiden hiilijalanjäljen viestimisen asiakkaille.
Suunnitelmissa on lisätä Kotipizzan listapizzoille ja
rullille ilmastoperusteiset merkinnät, joiden avulla
asiakkaiden on helpompaa tehdä ilmastoystävällisiä valintoja.
Laskennan ansiosta vastuullisuustyötä voidaan
ennen kaikkea kohdentaa tulevaisuudessa ympäristön kannalta merkittävimpiin toimiin. Laskennan
avulla voimme tunnistaa keinoja välttää ja vähentää ruokatuotteiden päästöjä sekä ryhtyä toteuttamaan uudenlaisia, hiilijalanjälkeä pienentäviä
hankkeita. Näistä toimenpiteistä muodostuu järjestelmällinen tiekartta, joka ohjaa ilmastotyötä

kohti vuoden 2030 tavoitetta. Tiekartan rakentaminen ja viestiminen sidosryhmille jatkuu tulevana
vuonna. Myös laskentaa ja siihen liittyviä datankeruun käytäntöjä tullaan jalostamaan.
ja ruokatuotteiden
hiilijalanjäljen laskemisen lisäksi päästöjä karsittiin
myös monilla muilla ravintolatoiminnan osa-alueilla. Vuonna 2021 jatkoimme kotimaisten ja kestävästi tuotettujen raaka-aineiden hankkimista, ruokahävikin torjumista ja ympäristöystävällisempien
pakkausten kehittämistä. Tarjosimme asiakkaille
TUULIVOIMAN KÄYTTÖÖNOTON

myös uusia kasvistuotteita, kuten Ylämummo Seitanin ja Huuhkana Härkäpavun, joiden täytteinä
hyödynnettiin kasvipohjaisia proteiineja.
Hiilityössä jokainen pienikin teko on merkityksellinen. Esimerkiksi myymällä hävikkipizzoja säästyttiin vuoden aikana lähes 55 000 hiilidioksidiekvivalenttikilolta ilmastopäästöjä. Ottamalla käyttöön kierrätysmateriaaleista valmistetut työvaatteet vältyttiin vastaavasti yli 2500 hiilidioksidiekvivalenttikilolta. Yhdessä nämä luvut vastaavat päästökuormaa, joka syntyisi yli 400 000 kilometrin
autoilusta fossiilisilla polttoaineilla.

päästövähennystoimista
huolimatta ravintolatoiminnassa ja ruuan tuotannossa syntyy vääjäämättä aina jonkin verran päästöjä. Kun ne on karsittu mahdollisimman pieniksi,
loput ilmastopäästöistä tullaan kompensoimaan
panostamalla yhteistyöhankkeisiin, jotka poistavat
hiiltä ilmakehästä. Tässä vaiheessa työmme painopiste on kuitenkin vahvasti päästöjen vähentämisessä, ei niiden kompensoimisessa.
Ilmastovastuu on monivaiheinen muutosmatka,
jolla ovat mukana kanssamme myös Kotipizzan
asiakkaat ja kumppanit.
KUNNIANHIMOISISTAKIN

TOIMITUSKETJU MUKANA TALKOISSA
Ilmastotavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan yhteistyötä, erityisesti ruokaraakaaineiden toimittajien kanssa. Esimerkiksi
meijeri ja ruokatalo Valio on yksi ruuan
päästöjen vähentämisen edelläkävijöistä
Suomessa. Valio toimittaa Kotipizzalle
kaiken pizzoissa käytettävän juustoraasteen. Kotipizzoja on lähes 300 ja ne käyttävät vuosittain runsaat 1,3 miljoonaa
kiloa juustoa. Vaikka juuston lähituotan-
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toja lyhyet kuljetusmatkat vähentävät
päästöjä, lypsykarjan pito aiheuttaa silti
rasitetta ympäristölle.
Juusto on kuitenkin yksi herkullisen
pizzan kulmakivistä ja harva pizzanystävä tahtoo siitä luopua. Siksi Kotipizzan
ja Valion yhteisenä hankkeena on tehdä
Kotipizzan juustoraasteesta hiilineutraali. Hiilinieluviljely on yksi keino vähentää
maidontuotannon päästöjä. Siinä ilmas-

ta sidotaan hiiltä peltoihin. Jo 300 maito
tilaa on koulutettu hiiliviljelyyn.
Valio rakentaa myös kiertotalouden
ratkaisuja, joissa maitotilojen lannasta
valmistettaisiin biokaasua raskaan liikenteen polttoaineeksi. Suomessa on jo nyt
25 maitotilaa, joilla on oma biokaasulaitos. Energian lisäksi lehmän lanta sisältää myös kasvien tarvitsemia arvokkaita ravinteita, typpeä ja fosforia. Näistä

ravinteista Valio kehittää lannoitteita.
Lisäksi Valio kehittää päästöjä vähentäviä ratkaisuja panostamalla eläinten
hyvinvointiin, parantamalla rehun hyödyntämistä ja kehittämällä uusia ruokintainnovaatioita, jotka vähentävät lehmien pötsissä tapahtuvaa metaanin muodostusta.

VASTUULLISUUS LUKUINA
PELASTIMME 22 000 PIZZAA

YRITTÄJISTÄ 75 %
KERTOI SUOSITTELEVANSA

KÄYTTÄMISTÄMME
RAAKA-AINEISTA

SÄÄSTIMME 3,7 MILJOONAA
LITRAA VETTÄ KÄYTTÄMÄLLÄ

KOULUTIMME 1300
KOTIPIZZALAISTA

HÄVIKILTÄ RESQ CLUBISSA

KOTIPIZZA-YRITTÄJYYTTÄ
SIITÄ KIINNOSTUNEELLE

LÄHES 80 % OLI KOTIMAISIA

KIERRÄTYSMATERIAALEISTA
VALMISTETTUJA TYÖVAATTEITA

ERILAISISSA RAVINTOLATOIMINNAN KOULUTUKSISSA

TARJOSIMME RUOKALISTALLA
5 UUTTA TAI UUDISTETTUA

UUSI HÄRKÄPAPU VALITTIIN
PIZZAN TAI RULLAN TÄYTTEEKSI
KIVIJALKARAVINTOLOISSA

TYÖLLISTIMME
YLI 2000

KOTIPIZZA-KETJUN
KAUTTA MAKSETTIIN

HENKILÖÄ

65 MILJOONAA EUROA
VEROJA SUOMEEN

KASVIS- TAI VEGAANITUOTETTA
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31 443 KERTAA

KIVIJALKARAVINTOLAT
TOIMITTIVAT ASIAKKAILLE
6 MILJOONAA NORMAALI
KOKOISTA PIZZAA FSC-SERTIFIOIDUSSA PIZZALAATIKOSSA

KESTÄVÄMPI PAKKAUS, PAREMPI PIZZA
KOTIPIZZAN PIZZALAATIKKO uudistui vuonna 2021.

kannalta vastuullista, sosiaalisesti hyödyllistä ja
taloudellisesti kannattavaa metsänhoitoa.
Uudistettu kuvitus tarjoaa kuluttajalle reitin
vastuullisuustiedon äärelle. Pizzalaatikon kannesta
pääsee QR-koodin kautta lisättyyn todellisuuteen.
Kuvitteellisessa Kotipizza-ravintolassa voi tutustua ketjun vastuullisuustyöhön esimerkiksi raaka-
aineiden hankinnassa ja keittiön toiminnallisuudessa.

Muutos on paljon suurempi kuin vain uudistunut
kuvitus. Laatikon materiaalia, rakennetta ja ominaisuuksia on kehitetty, jotta se palvelee entistä
paremmin suosiotaan kasvattavia nouto- ja kotiinkuljetustilauksia. Asiakas saa pizzansa perille laadukkaana ja kuumana, entistä kestävämmässä
pakkauksessa.
Pizzalaatikon sisäpuolella käytetään aallotuskartonkia, joka on valmistettu lehtipuumassasta.
Se tuo sisäosiin ilmavuutta, lujuutta ja jäykkyyttä.
Entistä paksumpi pahvilaatu takaa sen, että laatikko pysyy hyvin muodossaan matkalla määränpäähänsä. Tämä vähentää tarvetta käyttää kuljetettujen pizzojen laatikoissa muovisia tukipidikkeitä.
LAATIKKO ON suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Täysin kierrätettävällä pakkauksella on myös
FSC-sertifiointi, mikä tarkoittaa, että sen raaka-
aineena käytetty puukuitu on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä. Forest Stewardship
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aikana panostimme pakkauskehitykseen myös osallistumalla Valtion teknillisen
tutkimuskeskuksen ja Vaasan yliopiston 4everPack-kiertotaloushankkeeseen. Siinä tutkitaan
erilaisia ratkaisuja kuluttajapakkausten uudelleenkäyttöön ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä tuotetaan puolueetonta tietoa uudelleenkäytön hyödyistä ja haitoista. Yhtenä tutkimuksen kohteena on mahdollisuus uudelleen käytettävästä pizzalaatikosta. Hankkeessa on mukana
laaja joukko kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja
organisaatioita. Työ jatkuu vuoteen 2023 asti.
VUODEN 2021

Council eli FSC on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, joka on sitoutunut sertifioinnin kautta edistämään ympäristön

TOIMIVA KEITTIÖ TUKEE TYÖHYVINVOINTIA
VUONNA 2021

käynnistyi keittiökonseptin muutoshanke, jonka tarkoituksena on luoda entistä tehokkaampi, laadukkaampi ja vastuullisempi keittiö.
Hanke tähtää siihen, että työtavat Kotipizza-ravintolassa ovat mahdollisimman ergonomisia, turvallisia ja energiatehokkaita.

UUDISTUKSESSA ON

lisäksi otettu entistä vahvemmin huomioon työntekijöiden työolot. Esimerkiksi
sähköpöydät, jäteastioiden alle sijoitetut rulla-
alustat ja seisontamatot parantavat työergonomiaa merkittävästi. Myös toimiviin sosiaalitiloihin
on panostettu.

on tehostaa keittiöiden
tilankäyttöä ja keittiöprosesseja leivonnasta pakkaamiseen. Näin työntekijöiden ei tarvitse kurotella tai ottaa ylimääräisiä askeleita. Myös ruoka
turvallisuus pystytään varmistamaan yhä luotettavammin. Uuden keittiökonseptin mukaisesti rakennetut varastotilat mahdollistavat raaka-aineiden
paremman kierron, eli että raaka-aineet käytetään
aina siinä järjestyksessä, jossa ne on tuotu varastoon (First In, First Out -periaate).

SAMALLA RUOKAHÄVIKIN

PROJEKTIN TAVOITTEENA

OSANA KEITTIÖKONSEPTIN muutosta keittiölaitteille

on asetettu uudet huoltokäytännöt. Se takaa laitteille pidemmän käyttöiän ja asiakkaille entistä laadukkaammat pizzat, kun esimerkiksi uunin paisto-
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tulos pysyy tasaisena. Sen lisäksi konseptissa on
järjestetty jätteidenkäsittely uuden jätelain mukaisesti. Valitut jäteastiat sopivat entistä paremmin
keittiötilaan ja tukevat ergonomiaa. Ne myös yhtenäistävät ja tehostavat ravintoloiden kierrätystä.

seurantaa on tehostettu
ottamalla käyttöön uusi varastonhallintaohjelma.
Ohjelman yhtenä tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, kuinka paljon ruokahävikkiä syntyy
ja kuinka paljon se ravintolalle maksaa. Konkreettinen tieto hukkaan menevän ruuan määrästä ja
kustannuksista kannustaa vähentämään hävikkiä
entisestään. Vuoden 2021 lopulla noin puolet Kotipizzan kivijalkaravintoloista käytti uutta varastonhallintaohjelmaa. Tavoitteena on kasvattaa määrä
100 prosenttiin. Ruokahävikkiä torjutaan myös
käyttämällä ResQ Club -sovellusta, jonka kautta
ravintola voi myydä hävikkipizzoja alennettuun
hintaan.

KOTIPIZZAA JA KASVISRUOKAA KOTIMAASTA
ovat Kotipizzalle
kunnia-asia. Vuonna 2021 kotimaisuusasteen
sitoumuksemme kasvoi 50 prosentista 70 prosenttiin. Tämä tarkoittaa, että vähintään 70 prosenttia Kotipizza-ketjussa myytyjen tuotteiden raaka-
aineista on suomalaisia. Tällä hetkellä kotimaisuusaste on jo lähes 80 prosenttia. Luku perustuu
ketjun tuotteiden euromääräiseen myyntiin sekä
raaka-aineiden euromääräisiin ostoihin. Luvussa
ovat mukana kaikki Kotipizzan ruoka- ja juomatuotteet sekä ruuan raaka-aineet. Muun muassa
kaikki käytetty liha on 100-prosenttisesti suomalaista.
KOTIMAISET RAAKA-AINEET

tehdään jatkuvaa
yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen kotimaisten raaka-aineiden löytämiseksi. Esimerkiksi Tarhurinpavun kanssa kehitetty kasviproteiini, currymaustettu härkäpapu, on yhteistyön tulos. Proteiinirikas
härkäpapu vie nälän ja on fermentoituna eli hapatettuna vatsaystävällinen. Currymaustettua härkäKETJUN TUOTEKEHITYKSESSÄ
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papua käytetään muun muassa Härkäpapurullassa
sekä kausipizza Huuhkanan suositussa kasvisversiossa. Sitä voi myös lisätä täytteeksi omavalintaiseen Perfetta-pizzaan.
oli juhlaa kasvisruuan ystäville. Vuoden aikana toimme eri markkinointikampanjoissa
näkyviksi yhteensä viisi uutta kasvis- tai vegaanituotetta, joissa käytettiin kotimaisia raaka-aineita.
Valikoimissa olivat El Nacho Vege, Ylämummon ja
Huuhkanan kasvisversiot, uudistettu Sienimestari
sekä Härkäpapurulla. Voimme ja aiomme tehdä
vieläkin enemmän monipuolisten kasvis- ja vegaanituotteiden hyväksi. Niiden kehittäminen pysyy
tuotekehityksemme painopisteenä myös tulevina
vuosina.
VUOSI 2021

alkuperä on myös osa ilmastotyötä. Esimerkiksi lyhyemmät kuljetusmatkat
synnyttävät vähemmän päästöjä ja suomalaisessa
ruuantuotannossa panostetaan yhä enemmän kestäviin tuotantotapoihin.
RUUAN KOTIMAINEN

KUMPPANIOHJE TUKEE KESTÄVÄÄ ARVOKETJUA
Kotipizzassa otettiin käyttöön päivitetty toimintaohje tavarantoimittajille ja muille
kumppaneille. Tarkoituksena on vahvistaa entisestään hyvän liiketoimintatavan, ihmisoikeuksien,
työlainsäädännön, ympäristönsuojelun ja kestävän
kehityksen periaatteiden toteutumista Kotipizzan
arvoketjussa. Noudatamme samoja eettisiä periaatteita myös omassa toiminnassamme. Toimintaohje on luotu konkreettiseksi työkaluksi ohjaamaan
kumppaneidemme toimenpiteitä ja päätöksiä.
Kumppanien toimintaohje sisältää sekä vähimmäisvaatimuksia, joista emme tingi, että suositeltavia toimia. Edellytämme, että kaikki kumppanimme sitoutuvat laillamme seuraaviin pakollisiin
vaatimuksiin ja noudattavat niitä kaikessa toiminnassaan. Suositukset eivät ole pakollisia, mutta
ne voivat auttaa kumppaneita kehittämään toimintaansa vastuullisempaan suuntaan. Kannustamme niiden avulla kumppaneita esimerkiksi hiili
neutraaliin toimintaan ja arvioimaan entistä tarkemmin työnsä ihmisoikeusvaikutuksia.
Kotipizzalla on monia erilaisia kumppaneita.
VUONNA 2021
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SUPPLIER CODE
OF CONDUCT
Teemme yhteistyötä esimerkiksi pienvuttaa parhaat tulokset ja rakentaa kesten, paikallisten viljelijöiden ja suurtäviä ja toimivia arvoketjuja.
ten, kansainvälisesti toimivien ruokatalojen kanssa. Kumppaneitamme ovat
KUMPPANIEN TOIMINTAOHJE, tuttavallimyös tuulivoimayhtiö, joka tuottaa sähsemmin Supplier Code of Conduct, on
köä ravintoloiden käyttöön, sekä logisluettavissa Kotipizza-konsernin verkkotiikkayritys, joka kuljettaa raaka-aineita
sivuilla osoitteessa kotipizzagroup.com
ja muita tavaroita keittiöihimme ympäri
osana kuvausta vastuullisuustyön kumpSuomen. Kukin kumppani kehittää vaspaneistamme.
tuullisuuttaan omista lähtökohdistaan.
Haluamme tukea tätä työtä mahdollisuuksien
KOTIPIZZAN PERUSVAATIMUKSET KUMPPANEILLE:
mukaan. Siksi uudistettu toimintaohje tarjoaa
• Noudata lainsäädäntöä ja asetuksia
lisäksi neuvoja vastuullisuustyön eri vaiheisiin ja
• Edistä tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia
osa-alueille, kuten vinkkejä tyytyväisemmän työ• Järjestä oikeudenmukaiset työolot
yhteisön luomiseen ja ilmastotoimien käynnistä• Huolehdi työterveydestä ja turvallisuudesta
miseen.
• Tarjoa turvallisia tuotteita ja palveluita
• Suojele ympäristöä  
ODOTAMME MYÖS, että kumppanimme toimivat
• Huolehdi eläimistä
avoimesti ja käyvät kanssamme avointa vuoro• Noudata eettisiä liiketoimintakäytäntöjä
puhelua toiminnassaan ilmenevistä vaikeuksista.
• Toteuta Kotipizzan toimintaohjetta
Näin ongelmat voidaan ratkaista ja toimintaa jatku• Vaali kestävää kehitystä
vasti parantaa yhteistyössä. Yhdessä voimme saaTOIMINTAOHJE KUMPPANEILLE

1

MONIMUOTOISUUS VALOKEILAAN
yhteensä lähes
2000 franchisingyrittäjää ja työntekijää. Ravintoloissamme työskentelee ihmisiä hyvin erilaisilta
taustoilta. Edustamme useita eri kansallisuuksia,
ikäryhmiä ja koulutustaustoja. Jokaisella kotipizzalaisella on oma ainutlaatuinen kokemuksensa ja
ammattitaitonsa. Ketjun kulttuurissa painottuu se,
että meistä jokainen saa olla oma itsensä taustastaan riippumatta. Se on yhdenvertaisuuden ja työhyvinvoinnin perusta.
Halusimme kuluneena vuonna tuoda esiin tarinoita, jotka kuvastavat kotipizzalaisten monimuotoisuutta. Kerroimme menestyneistä naisyrittäjistä, jotka toimivat esikuvina erityisesti nuoremmille kollegoilleen, sekä nuorista naistyöntekijöistä, jotka ovat kehittäneet aktiivisesti osaamistaan ja ravintolatiiminsä toimintaa. Kansainvälisenä tyttöjen päivänä muistutimme syrjinnästä,
jota tytöt kohtaavat kaikkialla maailmassa ikänsä
ja sukupuolensa takia. Ääneen pääsivät myös naispuoleiset ravintolapäälliköt, jotka rohkaisivat tyttöjä pyrkimään haluamalleen uralle.

-palkinnon. Menestynyt kaksikko asetti tavoitteeksi
johtaa lähivuosina useampia Kotipizza-ravintoloita
Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Helsinkiläisen Rahmanzadah Hashmatullahin ravintolayritys
työllistää yli 50 henkeä ja hän johtaa kuutta Kotipizza-ravintolaa pääkaupunkiseudulla. Osana vastuullisuustyötä Kotipizzassa panostettiin koulutuksiin, joilla tuetaan erityisesti uussuomalaisia yrittäjiä. Ketjuyrittäjyys on monille matalamman kynnyksen väylä kotoutua uuteen kotimaahan ja osallistua suomalaiseen liike-elämään.

KOTIPIZZA-YHTEISÖÖN KUULUU
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julkaistiin esimerkiksi Quattro Stagioni -asiakaslehdessä ja
sosiaalisen median kanavissamme. Ne tavoittavat
tuhansia suomalaisia joka päivä. Tarinoiden avulla
pystymme osaltamme luomaan suvaitsevampaa
ja avoimempaa työelämää, johon kaikkien on mahdollista osallistua. Monimuotoisuus tuo merkityksellisyyttä työhön, eikä pelkästään pizzaravintoloissa.
TARINOITA MONIMUOTOISUUDESTA

VUODEN VARRELLA nostimme parrasvaloihin lisäksi

niitä lukuisia ansioituneita kotipizzalaisia, jotka
ovat kotoisin muualta kuin Suomesta. Esimerkiksi
tamperelaiset veljekset Ibrahim Mizai ja Javad
Mirzaee voittivat Kotipizza-ketjun Vuoden tulokas

VASTUULLISUUSTYÖN TEEMAT
VUODEN AIKANA ALKOI TYÖ VASTUULLISUUSOHJELMAN PÄIVITTÄMISEKSI.
selvitimme Kotipizzan keskeisimpien sidosryhmien näkemyksiä alueista, joiden
kautta vastuullisuuden tulee toteutua pizzaketjun
toiminnassa. Löydösten perusteella rakentui ketjun nykyinen vastuullisuusohjelma, jonka teemat
yhdistyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.
Vuonna 2021 kiritimme ohjelman mukaista
vastuullisuustyötä koronapandemian vaikutusten
hieman hellittäessä. Toteutimme uusia hankkeita,
kuten ruokatuotteiden hiilijalanjälkilaskennan ja
tuulivoiman käyttöönoton ravintoloissa. Pääsimme
vihdoin toteuttamaan hankkeita täysimääräisesti,
kun varsinkin loppuvuodesta oli jälleen mahdollista
kokoontua kotipizzalaisten ja sidosryhmien kanssa
turvatoimet huomioiden.
Pohjustimme myös vuoden aikana vastuullisuusohjelman kehittämistä. Tunnistamme tarpeen
täydentää ja tarkentaa vastuullisuustyön teemoja
sidosryhmien toiveiden mukaisesti. Ohjelman päiVUONNA 2019
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vittäminen käynnistyi pohtimalla teemoja, joista on
tullut entistä merkityksellisempiä erityisesti asiakkaille ja kotipizzalaisille. Näitä ovat muun muassa
toimet, joilla voimme tehdä Kotipizza-ravintoloista
entistäkin tasa-arvoisempia, turvallisempia ja kannustavampia työyhteisöjä. Päivitystyö jatkuu kartoittamalla järjestelmällisemmin sidosryhmiemme
näkemyksiä ja tutkimalla nousevia ilmiöitä yritysten vastuullisuudessa. Tiedon pohjalta voimme

kohdistaa huomiota yhä tuloksellisemmin paitsi
jalanjälkemme minimoimiseksi, myös kädenjälkemme kasvattamiseksi yhteiskunnassa.

EDELLÄKÄVIJYYS
ILMASTO JA YMPÄRISTÖ

Päästöt ja hiilijalanjälki, kierrätys,
ruokahävikki, kiertotalous,
luonnon monimuotoisuus

Tuotteen laatu, työkalut
kestävään kulutukseen,
dokumentointi ja raportointi, yritysaktivismi

TOIMITUSKETJUN VASTUULLISUUS

VASTUULLINEN TYÖPAIKKA JA YRITYSKULTTUURI

Turvalliset ja vastuulliset raaka-aineet, kotimainen
tuotanto, kestävät ja tarkastetut tuotantotavat,
avoimuus ja tieto alkuperästä, ihmisoikeudet,
vastuulliset tuotteet ja tuotekehitys, ruuan
ravintosisältö ja hyvinvointivaikutukset

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

HYVIEN PUOLELLA SYNTYY ARVOA
VASTUULLINEN YHTEISTYÖ TUOTTAA MONENLAISIA HYÖTYJÄ.
puolella -missiomme
mukaisesti tiivistä yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa. Heitä ovat esimerkiksi asiakkaamme, tavarantoimittajamme sekä Kotipizza-yrittäjät ja -ravintolatyöntekijät.
TEEMME HYVIEN

arvojohtoista. Se tarkoittaa, että teemme investointeja toimenpiteisiin, jotka ovat sekä
taloudellisesti tuottavia että yhteiskunnalle ja ympäristölle arvoa luovia. Arvonluonti perustuu yhteistyöhön ja luonnonvarojen hyödyntämiseen mahdollisimman kestävästi.
VASTUULLISUUSTYÖMME ON

2021 aikana uusia
verkostoja ja syvensimme yhteistyötä
sidosryhmiemme kanssa. Kotipizzan
SOLMIMME VUODEN
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työ esimerkiksi ilmastopäästöjen vähentämiseksi olisi lähes mahdotonta ilman
innovatiivisia ja vastuullisuuteen sitoutuneita raaka-aineiden tuottajia. Kotipizza-yrittäjien motivaatio ja osallistuminen ovat edellytyksiä sille, että vastuullisuusteot toteutuvat ravintoloissamme. Meillä on monipuoliseen yhteistyöhön pohjautuva suunnitelma, joka vie
Kotipizza-ravintolat kohti hiilineutraaleja
ruokatuotteita vuoteen 2030 mennessä.
hyötyä ja arvoa,
jotka näkyvät sekä Kotipizzassa että
sidosryhmillemme. Seuraavan sivun
kooste näyttää, millaista arvoa vastuullisuustyömme saa aikaan.
VASTUULLISUUS LUO

FRANCHISEES

SUPPLY CHAIN

Satisfaction
Loyalty
Respect
Community
Pride

KOTIPIZZA GROUP

Brands and concepts
Support

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
Social Burgerjoint

Commitment
Skills

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

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

Profit

Investment Expertise Resources

Human rights

CAPITAL
SOCIAL&HUMAN NATURAL FINANCIAL

Environmental
effects
Taxes
Employment

Funds for
non-profit and
humanitarian
action

Circular economy
Responsibility

Purchasing power
Consumer preferences and awareness

Trust
Loyalty
Convenience
Satisfaction
Comfort
Inspiration

WE CREATE

Markets

Regulations
Workforce, skills
Natural resources
Livestock

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

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

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

Income
Infrastructure
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Successful entrepreneurship
Empowerment
Skills
Team spirit

CUSTOMERS

Policies and principles
Partnership
Demand
Dialogue
Best practices
Manufacturing

Contracts

Leadership
Values
Livelihood
Community

Commitment

WE PROVIDE

Ingredients
Local food
Trust
Respect
Development
Quality
Innovation
Transparency
Knowledge

Tools
Education
Training
Sales

WE CREATE

WE PROVIDE

WE CREATE

WE PROVIDE

Vuonna 1987 perustettu Kotipizza on Pohjoismaiden suurin pizzaketju ja yksi
Suomen tunnetuimmista ravintolabrändeistä. Ketjussa on noin 300 ravintolaa,
joita johtaa noin 300 itsenäistä franchisingyrittäjää ympäri Suomen. Ravintoloissa työskentelee
yli 2000 kotipizzalaista leipureista kuskeihin. Missiomme on olla hyvien puolella.
Kotipizza Oyj 2021
sustainability@kotipizzagroup.com
Lue lisää Kotipizzan vastuullisuustyöstä verkkosivuiltamme kotipizza.fi/vastuullisuus.

KANNEN KUVA: ILMATAR

