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”Vastuullisuus on ollut jo pitkään ja tiukasti 

sisäänrakennettuna yrityksemme omiin 

toimintamekanismeihin. Sittemmin olemme 

pyrkineet vaikuttamaan entistä enemmän koko

arvoketjumme vastuullisuuteen, ja myös

kuluttajien toimintaan. Yhteistyötä tarvitaan, 

jotta kokonaisvaltainen muutos voi tapahtua."

Suomen Nestlén Maajohtaja

Aloitimme yhteistyön Baltic Sea Action Groupin kanssa Suomessa vuonna 2021, jotta voimme
hankkia tulevaisuudessa paikalliset raaka-aineet uudistavan viljelyn menetelmin

Ilmastonmuutos vaikuttaa yhä enemmän viljelijöihin ja yhteisöihin. Metsien
ja maaperän köyhtyminen, sekä vesistöihin liittyvät ongelmat uhkaavat
viljelijöiden elinkeinoa, sekä vaarantavat laadukkaan ja kohtuuhintaisen
ruoan saatavuuden. Nestlé on matkalla kohti nettonollapäästöjä
tiekarttamme mukaisesti. Uudistavassa ruokajärjestelmässä edistetään
toimenpiteitä, jotka ennaltaehkäisevät näitä uhkia. 

Laajamittaisella, uudistavalla ruokajärjestelmällä voimme vastata ihmisten 
perustarpeeseen saada ruokaa, silloinkin kun maailman väkiluku jatkaa 
kasvuaan. Tarjoamme viljelijöille koulutusta ja taloudellista tukea, jotta he 
voivat ottaa käyttöön uudistavan viljelyn menetelmiä. Viljelijöitä motivoivat
myös laadukkaat maataloustuotteet, sekä menetelmistä saavutettavat
ympäristöhyödyt. Sijoitamme maailmanlaajuisesti 1.2 miljardia Sveitsin
frangia (noin 1.16 miljardia euroa) uudistavaan viljelyyn vuoteen 2025 
mennessä, ja tavoitteenamme on hankkia 50% pääraaka-aineistamme
viljelyohjelman mukaisesti vuoteen 2030 mennessä. Uudistavan viljelyn
ohjelman siivittämänä voimme puolittaa kasvihuonekaasupäästömme 
vuoteen 2030 mennessä, ja saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2050 
mennessä. 

Ihmisoikeuksilla on valtava merkitys siirtyessämme uudistavien
ruokajärjestelmien käyttöön. Julkaisimme joulukuussa 2021 
ihmisoikeuksia koskevan viitekehyksen sekä tiekartan. Viitekehyksen
käyttöönotto sekä yhteistyö sidosryhmiemme kanssa varmistavat sen, että
teemme oikeita asioita keskeisten ihmisoikeuskysymysten ratkaisemiseksi. 
Jatkamme myös työtä metsien suojelemiseksi. Kuluneen 10 vuoden
aikana olemme arvioineet metsäkatoon liittyviä riskejä ja puuttuneet
epäkohtiin yhdessä kumppaneidemme, sekä viljelijöiden ja 
viljelijäyhteisöjen kanssa. Tavoitteenamme on saada keskeisimpien
toimitusketjujen metsäkatovaikutus nollaan lihan, palmuöljyn, selluloosan, 
paperin, soijan ja sokerin osalta vuoden 2022 loppuun mennessä. Kahvin
ja kaakaon osalta pyrimme samaan tavoitteeseen vuoteen 2025 
mennessä.

Vastuullisuustyömme jatkui vuonna 2021, vaikka COVID-
19- pandemia vaikeutti edelleen toimintaamme.

Meille tärkeintä on pitää huolta ihmisten terveydestä ja 
turvallisuudesta, ja varmistaa laadukkaan ruoan saatavuus. 

Vastaamme edelleen

kuluttajakysyntään ja teemme

osuutemme maapallomme

puolesta kehittämällä herkullisia

ja ravitsevia tuotteita, joilla on 

mahdollisimman pieni vaikutus

ympäristöön. 

Sitouduimme vuonna 2021 

entistä vahvemmin YK:n

yritysvastuualoitteeseen (UN 

Global Impact), ja meidät

nimettiin jälleen LEAD-

yritykseksi tunnustuksena

työstämme YK:n kestävän

kehityksen tavoitteiden

saavuttamiseksi. Tämän lisäksi

lahjoitimme 2 miljoonaa Sveitsin

frangia (noin 1.9 miljoonaa

euroa) Maailman

Terveysjärjestön WHO:n Go 

Give- kampanjalle tasapuolisen

COVID-19-rokotejakelun 

tukemiseksi.  

Tiedämme, ettemme voi saavuttaa

tavoitteitamme yksin. Yhteistyöllä

voimme paitsi nopeuttaa muutosta, 

mutta myös suojella, uudistaa ja 

palauttaa elinympäristömme

toimintaedellytyksiä. Meidän tulee

varmistaa, että ruokajärjestelmämme voi

jatkossakin ruokkia ihmisiä ja tulevia

sukupolvia. 

Tämä tiivistelmä on yhteenveto

globaalista vastuullisuusraportistamme

(Creating Shared Value and Sustainability 

Report 2021). Löydät seuraavilta sivuilta

useita esimerkkejä toiminnastamme

maailmalla ja Pohjoismaissa viime

vuoden aikana.

Mikäli haluat

lisätietoa, voit ladata

globaalin raportin

kokonaisuudessaan

tällä QR-koodilla.



Tuemme YK:N vastuullisuustavoitteita
ja teemme sinnikästä työtä
saavuttaaksemme ne. 

Pakkaukset ja 
kierrätettävyys

Kaikki pakkauksemme ovat
kierrätettäviä tai uudelleen
käytettäviä vuoteen 2025 
mennessä. Vähennämme
neitsytmuovin käyttöä
kolmanneksella. 

Ilmasto

Huolimatta siitä, että
yrityksemme kasvaa
jatkuvasti, 
kasvihuonepäästöjen osalta
haluamme saavuttaa
nettonollapäästöt viimeistään
vuonna 2050. 
• Vähennämme päästöjä

20% vuoteen 2025 
mennessä (vertailuvuosi
2018).

• Vuoteen 2030 mennessä
vähennämme päästöjä 50 
% (vertailuvuosi 2018). 

• Saavutamme
nettonollapäästöt vuoteen
2050 mennessä.

Vesi

Luomme uudistavia
vesijärjestelmiä
paikallisella tasolla. 

Tarkoitus on 
käynnistää yli 100 
projektia 48 eri
toimipaikalla vuoteen
2025 mennessä. 
Jatkamme työtä
tehokkaan ja 
kestävän
vedenkäytön puolesta
koko
arvoketjussamme
yhdessä
kumppaneidemme
kanssa.

Luonto

Tuotamme lisäarvoa luonnolle ja sen
monimuotoisuudelle seuraavilla
tavoilla:
• Tavoitteenamme on, että 

keskeiset lihan, palmuöljyn, 
selluloosan ja paperin, soijan ja 
sokerin toimitusketjumme eivät 
aiheuta lainkaan metsäkatoa 
vuoteen 2022 mennessä. 
Kaakaon ja kahvin osalta 
pyrimme samaan vuoteen 2025 
mennessä.

• Istutamme 200 miljoonaa puuta
vuoteen 2030 mennessä.

• Metsien suojelu: Autamme
säilyttämään ja ennallistamaan
metsiä ja ekosysteemejä.

Ruoka

Haluamme tehdä herkullista, 
turvallista ja vastuullista
ruokaa, joka on ravitsevaa ja 
helposti saatavilla. 
Velvollisuutemme on antaa
oikeaa ja oleellista tietoa
tuotteistamme, ja markkinoida
niitä vastuullisesti. Lisäämme
tietoisuutta terveellisen
ravinnon merkityksestä
esimerkiksi koulutuksen ja 
ravitsemusneuvonnan keinoin.

Vastuullinen
tuotanto

Tähtäämme
siihen, että 100% 
pääraaka-
aineistamme
tuotetaan
vastuullisesti
vuoteen 2030 
mennessä. 
Haluamme, että
meillä on 
vastuulliset ja 
kestävät ruoan
toimitusketjut,  
jotka pitävät
huolta sekä
viljelijöistä, että
ympäristöstä. 

Ihmisoikeudet

Julkaisemme
vuoden 2022 
loppuun mennessä
ihmisoikeusasioihin
liittyvän
toimintasuunnitelma
n. Kerromme
edistymisestämme
tässä
suunnitelmassa
vuoteen 2025 
mennessä. 

Mahdollisuuksia
nuorille

Tavoitteenamme on 
auttaa 10 miljoonaa
nuorta ympäri mailman 
saamaan työtä ja  
taloudellisia
mahdollisuuksia
vuoteen 2030 
mennessä.

Nestlé for 
Healthier Kids 

Nestlé for Healthier Kids-
ohjelma on perustettu, jotta
voimme tukea vanhempia ja 
huoltajia kasvattamaan
terveempiä lapsia. Ennen
kaikkea haluamme saada
lapset itse innostumaan
terveellisestä ruoasta ja 
liikunnasta.  

Tavoitteenamme on auttaa 50 
miljoonaa lasta elämään
terveellisemmin joka vuosi -
vuoteen 2030 mennessä. 



Päästöstrategia

Teimme tarkan analyysin lähtötilanteesta ja 

vuoden 2018 päästöihin

verraten. Analyysin mukaan 95% 

kasvihuonepäästöistämme syntyi

toimitusketjuissamme, kuten

maataloudessa ja kuljetuksessa, ja vain 5% 

niistä syntyi omasta

toiminnastamme. Maito- ja lihateollisuuden

raaka-aineet aiheuttavat suurimman osan

päästöistä, ja muodostavat yhdessä noin

puolet raaka-ainetuotantomme

päästöistä. Näin ollen meidän tulee

keskittää toimenpiteemme alkutuotantoon. 

Pyrimme vaikuttamaan arvoketjumme

alkupäässä syntyneisiin päästöihin kahdella

eri tavalla; keskitymme metsien suojeluun

ja uudistavaan maatalouteen. Voit lukea

lisätietoa näistä seuraavilta sivuilta.

Toiminta
Tiukensimme toimitusketjujemme ja 

toimintamme kasvihuonepäästöjä

vähentäviä toimenpiteitä ja onnistuimme

kahtena peräkkäisenä vuonna vähentämään

niitä siitäkin huolimatta, että yrityksemme

kasvoi. Olemme vähentäneet

hiilidioksidipäästöjä yhteensä 4 miljoonaa

tonnia, ja tämä on ilmasto-ohjelmamme

ansiota. Korjasimme takautuvasti vuoden 

2018 päästöjen lähtötasoa erilaisten 

yrityskauppojen aiheuttamien muutosten 

vuoksi. Lähtötaso nousi 92 miljoonasta 

tonnista 93 miljoonaan tonniin. Ilman 

tehostettuja vähennyksiä päästömme

olisivat kasvaneet yritysostojen myötä 98.4 

miljoonaan tonniin vuoden 2021 loppuun

mennessä. Päästömme vuoden 2021 

lopussa olivat 94.4 miljoonaa tonnia, ja 

vaikka tämä on korkeampi lukema kuin

vuonna 2018, kokonaispäästömme ovat

kuitenkin selvästi laskusuunnassa. 

Jatkamme ilmasto-ohjelmamme

toimenpiteitä vähentääksemme päästöjä

niin paljon kuin mahdollista, ja pyrimme

saavuttamaan nettonollapäästöt viimeistään

vuonna 2050.

Päästövähennykset eivät yksinomaan riitä. 

Ilmaston odotetaan lämpenevän

keskimäärin 1.5 astetta, ja elintarvike- ja 

maatalousyritysten tulee kunkin sijoittaa

oman arvoketjunsa hiilensidontaan. 

Olemme aloittaneet tämän globaalisti

projekteilla, joiden tarkoituksena on sitoa

9.7 miljoonaa tonnia hiilidioksidia

metsittämällä ja istuttamalla puita.

Logistiikassa

Siirrymme 
logistiikkaketjussamme 
vähänpäästöisempiin 
vaihtoehtoihin, kuten 
biodieseliin ja 
rautatieverkostoon. 
Fossiilisten 
polttoaineiden käyttö 
lopetetaan vuoteen 2025 
mennessä.

Zoégas-
kahvimerkkimme on 
lokakuusta 2020 lähtien 
käyttänyt sähkörekkaa 
kaikkiin kahvikuljetuksiin 
tehtaalta jakeluvarastoon. 

Matkalla kohti
nettonollapäästöjä
vuoteen 2050 mennessä

Vaikutamme ilmastoon kaikilla toimintamme osa-alueilla. 

Sitoudumme tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin

(Science Based Targets), ja julkaisimme sen mukaiset

päästövähennystavoitteet vuonna 2020. Nestlén

päästöhuippu on saavutettu, ja ilmastotiekartan myötä (Net 

Zero Roadmap) voimme sitoutua tulevaisuuden

päästövähennyksiin entistä tehokkaammin. Ilmastotiekartta

on tieteelliseen tutkimukseen perustuva suunnitelma, jonka

ansiosta etenemme suunnitellusti vuosien 2025 ja 2030 

päästövähennystavoitteissa. Nestlé on perustanut yksikön, 

joka vastaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuutoiminnan

strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Yksikön

viidestä työryhmästä yksi keskittyy yrityksemme

ilmastovaikutuksiin. Mitä teemme

Pohjoismaissa?
Hankinnassa

Olemme aloittaneet Suomessa
uudistavan viljelyn ohjelman
yhteistyössä Baltic Sea Action 
Groupin (BSAG) kanssa. Koulutamme
yhdessä suomalaisia perunan, 
porkkanan ja sipulin viljelijöitä
parantamaan maaperän terveyttä ja 
elinvoimaa. Uudistavan viljelyn
menetelmin viljeltyjä tuotteita
käytetään tulevaisuudssa
Piltti, Oscars ja Puljonki- brändien
raaka-aineena.

Zoégas-kahvin lähes 19.000 
kahvitilalla on annettu teknistä tukea
ja koulutusta.
Ruandassa onnistuimme
yhteistyökumppanin kautta
tavoittamaan noin 10.000 
kahvitilallista, joista naisia oli 38%.

Kiertotaloudessa

Rohkaisemme kuluttajia
lajittelemaan ja 
kierrättämään. Aloitimme
yhteistyön ruotsalaisen
BOWERin kanssa, jonka
kehittämän sovelluksen
kautta kuluttaja palkitaan
kierrättämisestä.

92% Pohjoismaissa
myydyistä pakkauksista on 
suunniteltu kierrätettäviksi. 
Tavoitteenamme on 
saavuttaa 100% vuoteen
2025 mennessä.

Tuotteissa

Olemme käyttäneet
ulkopuolisen
kumppanin tekemiä
elinkaarianalyseejä
omille
tuotemerkeillemme. 
Näiden avulla
pystymme
keskittymään niihin
osa-alueisiin, joiden
hiilijalanjälkeä voimme
tehokkaimmin
vähentää.

”
Ilmastotiekarttamme ohjaa 
toimintaamme globaalissa 
arvoketjussa, jotta 
nettonollapäästöt voidaan 
saavuttaa vuoteen 2050 
mennessä. Pohjoismaiden 
rooli on merkittävä tämän 
globaalin tavoitteen 
saavuttamisessa. Toimimme 
paikallisesti ja teemme 
konkreettisia 
vastuullisuustekoja yhteisen 
tavoitteemme 
saavuttamiseksi.

Ulla Luhtasela
Nordic Sustainability Manager

Saavutamme
nettonollapäästöt
viimeistään vuonna 2050, 
vaikka yrityksemme kasvaa

Tärkeimpien toimitusketjujen
metsäkatovaikutus nollaan

Vuoteen 2025 mennessä vähennämme
päästöjä 20% vuoden 2018 tasoon verrattuna

Vuoteen 2030 mennessä vähennämme
päästöjä 50% vuoden 2018 tasoon verrattuna

Vuoteen 2022 mennessä lihan, palmuöljyn, selluloosan, 
paperin, soijan ja sokerin tärkeimmät toimitusketjut. 
Vuoteen 2025 mennessä kahvin ja kaakaon toimitusketjut.



Me Nestléllä ymmärrämme sen, että tämän

muutoksen täytyy tapahtua mahdollisimman

pian. Siirrymme perinteisestä

vastuullisuuskäsitteestä pidemmälle ja kohti

uudistamista: Autamme suojelemaan, 

uudistamaan ja ennallistamaan ympäristöä, 

parantamaan viljelijöiden toimeentuloa sekä

lisäämään viljelijäyhteisöjen hyvinvointia. 

Uskomme siihen, että uudistava maatalous

on tehokkain keino vaikuttaa sekä lyhyellä, 

että pitkällä tähtäimellä. Se voi parantaa

maaperän terveyttä, palauttaa veden

luonnollista kiertokulkua ja edistää luonnon

monimuotoisuutta. Tämä työ on rakennettu

pitkälti Nestlén Cocoa Planin, Nescafé Planin

ja Nespresson AAA-ohjelman pohjalta. 

Lopputuloksena valmistamme ruokaa

vastuullisella tavalla, ja myötävaikutamme

siihen, että saavutamme

ilmastotavoitteemme.

Ruokajärjestelmän uudistaminen on tärkeää, jotta voimme puuttua

ilmastohaasteisiin pikimmiten. Muutosta tarvitaan myös, mikäli YK:n

kestävän kehityksen tavoitteet halutaan saavuttaa ajallaan.

Metsien ja ekosysteemien suojelu, sekä

niiden ennallistaminen ovat oleellinen osa

Nestlén nettonollapäästösitoumusta. Ne 

tukevat osaltaan myös siirtymistä

uudistavaan ruokajärjestelmään.

Nestlén metsästrategia käynnistettiin kesäkuussa vuonna

2021. Sen tarkoituksena on viedä jo vuosikymmenen

mittainen työ metsäkadon torjumiseksi entistä pidemmälle. 

Metsämyönteisellä strategialla ei ainoastaan hallita

metsäkatoon liittyviä riskejä toimitusketjuissa, vaan

vaikutetaan hankinta-alueiden hyvinvointiin laajemmassa

mittakaavassa. 

Metsästrategian kolme pilaria:

• Lihan, palmuöljyn, selluloosan ja paperin, soijan sekä

sokerin kaikkien tärkeimpien toimitusketjujen

metsäkatovaikutus nollaan vuoteen 2022 mennessä. 

Vuonna 2021 saavutimme 97.2% näistä

toimitusketjuista.

• Metsien ja ekosysteemien ennallistaminen

toimitusketjujemme vaikutusalueella

alkuperäiskansoja ja paikallisia yhteisöjä kunnioittaen.  

Istutamme 20 miljoonaa puuta vuosittain.

• Yhteistyö esimerkiksi paikallishallinnon sekä

tavarantoimittajien kanssa laajamittaisissa projekteissa

hankinta-alueiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

Siirtyminen uudistavaan maatalouteen vaatii sen, 

että tuemme viljelijöitä ympäri maailman

osallistumalla kustannuksiin ja riskeihin. Jotta 

voimme tukea heitä uudistavassa

maataloudessa, sijoitamme 1.2 miljardia Sveitsin

frangia (1.16 miljardia euroa) vuoteen 2025 

mennessä käytettäväksi kolmella eri osa-alueella:

Uudistavian ruokajärjestelmän määritelmä

juontaa juurensa viljelyyn ja maatalouteen, 

mutta käsittää todellisuudessa paljon

enemmän. Jotta voimme ruokkia myös tulevat

sukupolvet, meidän täytyy vaikuttaa

ruokajärjestelmään kokonaisvaltaisesti

positiivisella tavalla, eikä vain keskittyä 

toimintamme ympäristövaikutusten 

vähentämiseen.

• Tarjoamalla teknistä apua

• Tarjoamalla investointitukea 

• Maksamalla palkkioita uudistavilla 

menetelmilllä  tuotetuista 

maataloustuotteista 

Nestlé on sitoutunut edistämään yksilöiden ja yhteisöjen 
ymmärrystä ilmastonmuutoksesta ja uudistavan viljelyn 
menetelmistä.

• Järjestimme webinaarin huhtikuussa 2021 uudistavan
maatalouden menetelmistä Pohjoismaissa. 
Sidosryhmistämme mukana oli mm. erilaisia yrityksiä ja 
yhteisöjä, tutkijoita ja asiakkaitamme.  

• Teemme yhteistyötä Suomessa Baltic Sea Action Groupin

(BSAG) kanssa. BSAG on itsenäinen, suomalainen voittoa

tuottamaton järjestö, joka pyrkii hillitsemään

ilmastonmuutosta ja Itämeren rehevöitymistä. Itämeri- ja 

Carbon Action –sitoumusten myötä Suomen Nestlé tarjoaa

koulutusta ja tukea viljelijöille, jotta heillä on paremmat

mahdollisuudet ottaa käyttöön uudistavan viljelyn menetelmiä

omilla tiloillaan. Uudistavan viljelyn raaka-aineita käytetään

tulevaisuudessa Suomessa Piltti ja Puljonki- tuotteiden

valmistukseen.

Metsien suojelu

Nestlén uudistava maatalous

Monimuotoisuus

Edistämme kasvien ja eliökunnan
monimuotoisuutta maan pinnalla ja 
maaperässä

Maaperä

Lisäämme maaperän terveyttä ja orgaanisen
aineksen pitoisuuksia maaperässä uudistavilla

viljelymenetelmillä

Vesi

Vähennämme maataloudessa kemiallisten 
aineiden tarvetta lisäämällä orgaanisten 
lannoitteiden ja biologisen 
tuholaistorjunnan käyttöä. Kehitämme 
myös keinokastelutekniikkaa 
tehokkaammaksi.

Karjankasvatus

Märehtijöillä on rooli uudistavassa 
maataloudessa, koska ne pystyvät 

hyödyntämään ravintonaan viljelykierroille 
välttämättömiä nurmia. Tehostamme
laiduntamista niillä tiloilla, joilla se on 

mahdollista. 

Edelläkävijä Pohjoismaissa

Uudistamme
ruokajärjestelmää

Nestlén maailmanlaajuinen
metsäohjelma pyrkii istuttamaan 200 
miljoonaa puuta hankinta-alueillemme
vuoteen 2030 mennessä



Pakkausten ja erityisesti muovipakkausten

loppukäyttö on merkittävä yhteiskunnallinen

haaste. Edistyneen tutkimus- ja kehitystoiminnan

ansiosta ja kierrätysjärjestelmien kehittyessä

teemme töitä sen eteen, ettei yksikään

pakkauksemme päädy kaatopaikalle tai 

ympäristöön. 

.

Kiihdytämme kehitystä

Pakkaukset
ja kierrätettävyys

Käytämme Nestléllä monenlaisia materiaaleja pakkauksissamme, ja 

jokaisen niistä täytyy vastata elintarviketurvallisuuden vaatimuksiin. 

Pakkausmateriaalien kaikki mahdolliset ympäristövaikutukset

arvioidaan tarkkaan ennen kuin pakkauksiin tehdään muutoksia. 

Tavoitteenamme on, että kaikki pakkausmateriaalimme ovat täysin

kierrätettäviä vuoteen 2025 mennessä. Edistymme tässä

tavoitteessamme hyvin. Teemme yhteistyötä viranomaisten ja muiden

yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta voimme kehittää entistä

tehokkaampia kierrätysjärjestelmiä pakkauksillemme.  

Pakkausten osuus hiilijalanjäljestämme on noin 10% (noin 9.5 miljoonaa

tonnia hiilidioksidia). Pakkaussuunnittelulla, valmistusmenetelmillä, 

kierrätyksellä ja pakkausten loppukäytöllä on mahdollista vaikuttaa

merkittävästi Néstlen nettonollapäästötavoitteeseen vuoteen 2050 

mennessä. Pakkaukset ovat tällä hetkellä meille tarpeellisia, mutta

kehitystyön avulla meillä on mahdollisuus minimoida niiden

ympäristövaikutuksia.

Nestlén oma pakkauskehityksen tutkimuslaitos mahdollistaa sen, että

voimme kehitellä ja tuoda markkinoille uusia pakkausinnovaatioita

entistä nopeammin. Kehitysyksikkö, joka otettiin käyttöön vuonna

2019, on tällä hetkellä elintarvikealan ainut vastaavanlainen

tutkimuslaitos. Yksikkö työllistää kokopäiväisesti tutkijatiimin, joka tutkii

uusien ja vastuullisten pakkausmateriaalien ominaisuuksia ja turvallista

elintarvikekäyttöä. Tutkimuksen avulla voimme siirtyä helpommin

monomateriaalien käyttöön. Muita kehityskohteita ovat esimerkiksi

yksinkertaistetut pakkaukset, täyttöpakkaukset, tuotteiden

vaihtoehtoiset toimitustavat sekä kierrätettävän barrier-paperin käyttö. 

Pakkauksissa pyritään myös enenevissä määrin käyttämään

biopohjaisia raaka-aineita, sekä biohajoavia tai kompostoituvia

materiaaleja.

Tutkijatiimi tekee yhteistyötä yli 200 pakkausalan ammattilaisen kanssa

Nestlén maailmanlaajuisen tutkimus- ja kehitystyöverkoston puitteissa. 

Yhteistyötä tehdään myös muiden tutkimuslaitosten, startup-yritysten

ja toimittajien kanssa, jotta ratkaisuja voidaan testata tehokkaasti.  

Pakkausstrategian viisi pilaria

Vähemmän pakkausmateriaalia Parempaa pakkausmateriaalia Parempia järjestelmiä

1 2 3 4 5

Vähennämme muovisen
pakkausmateriaalin ja 

erityisesti neitsynmuovin
käyttöä

Vähennä Käytä ja täytä Suunnittele 
uudelleen

Kierrätä Ajattele uudella tavalla

Suunnittelemme
uudelleenkäytettäviä pakkauksia ja 

täyttöpakkauksia, jotta
kertakäyttöpakkauksia ei enää tarvita

Kehittelemme vaihtoehtoisia
pakkausmateriaaleja, joita on 

helpompi kierrättää

Tuemme nittä yhteiskunnallisia
rakenteita, jotka pyrkivät

jätteettömään tulevaisuuteen.

Muokkaamme omia
ajatusmallejamme, ja 

vaikutamme sekä kumppaneiden
että kuluttajien ajattelutapaan. 

Kaikki pakkausmateriaalimme on 
100% kierrätettävää tai 
uudelleenkäytettävää vuoteen
2025 mennessä.

Vähennämme neitsytmuovin
käyttöä kolmanneksella vuoteen
2025 mennessä. 

Osana Nestlén vastuullisuussitoumusta tuemme

taloudellisesti ruotsalaista tuottajavastuujärjestöä

TMR:ää, jonka tarkoituksena on ottaa käyttöön

joustomuovien mekaaninen kierrätyslinja vuonna

2022. Vastaperustettu ja TMR:n osittain omistama

ruotsalainen yhtiö OMNI POLYMERS käyttää

uusinta teknologiaa, jolla joustomuovit voidaan

tehokkaasti kierrättää korkealaatuiseksi

muovituotteiden raaka-aineeksi. 

Jotta pakkauksemme päätyvät kaikki oikeaan

paikkaan, Nestlé ja monet tuotemerkeistämme (ml. 

Purina, Nescafé ja Nespresso) tekevät yhteistyötä

Bowerin kanssa, jonka kehittämän sovelluksen 

kautta kuluttaja palkitaan kierrättämisestä.

Kierrätys kunniaan uusilla
Pohjoismaisilla kumppanuuksilla

Pyrimme jatkuvasti tekemään pakkauksistamme

ympäristöystävällisempiä. Vuonna 2021 kaikissa

Pohjoismaissa myytävissä Smarties- tuotteissa

siirryttiin käyttämään kierrätettävästä paperista

valmistettua pakkausta. Suositun Nescafé Kulta -

täyttöpakkauksen materiaali vaihdettiin

kierrätettävästä monomateriaalista valmistettuun

pussiin. Tällä saimme vähennettyä 17.5 tonnia

muovia pakkauksistamme Pohjoismaissa.



Nestlé for 

Healthier Kids
Laajennamme nopeasti kasvipohjaisten tuotteidemme 

valikoimaa vastataksemme jatkuvasti kasvavaan 

kuluttajakysyntään. Vuonna 2021 olemme lisänneet 

kasvipohjaisten vaihtoehtojen valikoimaa Pohjoismaissa, 

ja Euroopan markkinoille olemme tuoneet useita 

innovatiivisia kasvipohjaisia vaihtoehtoja – merilevästä, 

herneistä ja konjac-juuresta valmistettuja mereneläviä; 

soijasta ja omega-3-rasvahapoista tehtyjä munia; ja 

ravitsevista keltaherneistä valmistettua maitovalmistetta. 

Tutkimme edelleen laajaa valikoimaa uusia kestäviä 

raaka-aineita, jotta voimme tarjota kuluttajillemme 

korkealaatuista proteiinia ja kasvipohjaisia tuotteita, joissa 

on korkeat ravintoarvot. 

Nestlé for Healthier Kids on maailmanlaajuinen aloite, jonka 

tavoitteena on auttaa vanhempia kasvattamaan lapsistaan 

terveempiä ja onnellisempia. Suomessa olemme yhteistyössä 

Suomen Urheiluliiton kanssa tavoittaneet kymmeniä tuhansia 

lapsia ja heidän perheitään edistääksemme ohjelman neljää 

pääpilaria: syömään enemmän hedelmiä ja vihanneksia, 

juomaan enemmän vettä, syömään sopivan kokoisia annoksia 

ja liikkumaan enemmän. Nestlé Yleisurheilukerhot pyörivät 

ympäri Suomen ja monissa kouluissa tehdään kampanjan 

aktiivisuushaasteita. 

Terveempiä

lemmikkejä
Uskomme, että elämästä tulee rikkaampaa lemmikkien 

kanssa. Olemme keskittyneet tukemaan lemmikkieläinten 

terveellisempää elämää hyvänmakuisen ja 

korkealaatuisen ravinnon avulla. Olemme sitoutuneet 

olemaan innovatiivisia – tutkimme jatkuvasti 

vaihtoehtoisia proteiineja hyödyntääksemme paremmin 

planeetan luonnonvaroja. Toimme markkinoille 

vallankumouksellisen tuotteen, joka vähentää allergeeneja 

kissankarvoissa ja helpottaa näin kissa-allergisten elämää. 

Olemme kaikissa Pohjoismaissa jatkaneet pitkäaikaisia 

yhteistyöohjelmiamme kodittomien kissojen ja koirien 

auttamiseksi. Suomessa yhteistyökumppanimme on SEY 

– Suomen Eläinsuojeluyhdistys. 

Ruoka ja hyvä ravitsemus ovat perusta 

jokaisen terveydelle, hyvinvoinnille ja 

nautinnolle, sekä osa ihmisten kulttuuri-

identiteettiä. 

Edistämällä terveellistä ravintoa, tarjoamalla 

tarkkaa ja olennaista tietoa tuotteistamme ja 

markkinoimalla niitä vastuullisesti, pyrimme 

auttamaan ihmisiä ja perheitä elämään 

terveellisempää elämää. Olemme 

sitoutuneet kehittämään tuotteita, jotka ovat 

hyviä sinulle ja hyviä planeetallemme. 

#1

Kasvipohjaisia ruokiaRavitsemuksellisesti

korkealaatuiset tuotteet
Sokerin ja suolan vähentäminen on erittäin tärkeää 

pyrkiessämme parantamaan tuotteidemme 

ravitsemusprofiilia. Vuosina 2014–2020 vähensimme 

tuotteistamme yli 99 000 tonnia sokeria, ja vuonna 

2021 saavutimme sitoumuksemme vähentää sokereita 

vielä viidellä prosentilla. Samanaikaisesti olemme 

lisänneet tuotteisiimme vihanneksia, palkokasveja, 

leseitä, pähkinöitä ja siemeniä. 

”
Suolan vähentäminen 
ruokavaliosta on yksi 
vaikuttavimmista tavoista 
parantaa terveyttä. Haluamme 
auttaa kuluttajia vähentämään 
suolan saantiaan helpolla, mutta 
herkullisella tavalla. Pienet 
muutokset jäävät 
todennäköisemmin pysyviksi. 
Tästä syystä vähennämme 
hitaasti, mutta 
johdonmukaisesti tuotteidemme 
suolapitoisuutta.” 

Globaalit ravitsemusindeksit

Ravinnon 
saatavuusindeksi

Lisää

Ravinnon saatavuusindeksi kertoo miten maailman
suurimmat elintarvikeyritykset sijoittuvat vertailussa
toimenpiteissään liikalihavuuden, ruokavalioon liittyvien
kroonisten sairauksien ja aliravitsemuksen torjumiseksi.

Nestlé saavutti ensimmäisen sijan toisena vuotena
peräkkäin vuonna 2021, ja on pysynyt kolmen kärjessä
vuodesta 2013. Olemme onnistuneet tässä, koska
ravitsemusasioissa hallinnollinen yhteistyömme on hyvää, 
meillä on hyvä strategia ja hyviä käytäntöjä. Ja mikä
tärkeintä, meillä on terveellisiä tuotevalikoimia. PPP-
strategiamme (Popularly Positioned Products)  mukaisesti
haluamme parantaa kohtuuhintaisen ja ravitsevan ruoan
saatavuutta, ja saimme tunnustusta myös tästä.

#1
World Benchmarking Alliance 
Sijoitus ravitsemuskategoriassa

#2
World Benchmarking Alliance 
Kokonaissijoitus toinen 350 
elintarvikeyhtiön joukosta

World Benchmarking Alliance edustaa niitä
organisaatioita, jotka toimivat globaalisti, alueellisesti ja 
paikallisesti saavuttaakseen YK:n vastuullisuustavoitteet. 
Allianssin elintarvike- ja maatalouskategoria arvioi ja 
luokittelee kaikki maailman 350 vaikutusvaltaisinta
elintarvike- ja maatalousyhtiötä perustuen niiden
työpanokseen maailman ruokajärjestelmän
kehittämiseksi.  Vuonna 2021 sijoituimme vertailussa
ensimmäiseksi ravitsemuskategoriassa, ja 
kokonaissijoituksemme oli vertailun toinen. 

Per Frank, 
Nordic Nutrition & 
Public Affairs Manager

Nestlé for Healthier Kids Suomessa
Vuonna 2021 ohjelmassa mukana: 
7300 lasta
Yhteensä (vuodesta 2014): 
79300 lasta

Vastasimme Maailman terveysjärjestön (WHO) 

elintarviketeollisuudelle esittämään pyyntöön, ja 

kehitimme maailmanlaajuisen natriumin 

vähentämissitoumuksen. Tämä sitoumus sisältää 

standardoidut, vaiheittaiset, vapaaehtoiset tavoitteet 

natriumin vähentämiseksi maailmanlaajuisissa 

tuotevalikoimassamme vuoteen 2025 ja 2030 

mennessä tärkeimpien tuotekategorioidemme 

suosituimmissa tuotteissa.

Tiesitkö, että 

Cheerios Kauran 

täysjyväpitoisuus 

on 92 %?



Olemme jakaneet viljelijöille yli 16 miljoonaa kahvipensaan taimea, joilla voidaan korvata ikääntyviä pensaita. 
Perehdytämme viljelijöitä vaihtoehtoisiin tulonlähteisiin, kuten mehiläiskasvatukseen, ja kannustamme naisia
työllistymään. Suojelemme samanaikaisesti ympäristöä. Puutumme metsäkatoon istuttamalla metsä- ja 
hedelmäpuita, sekä 2.8 miljoonaa varjostavaa puuta vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Teemme yhteistyötä kansainvälisen Punaisen Ristin sekä Punaisen Puolikuun kanssa Ghanassa. Yhteistyön avulla
olemme saaneet toimitettua 38.000 ihmiselle puhdasta vettä ja saniteettitiloja vuosien 2019-2021 aikana.

Vuonna 2021 Nestlé aloitti vastuullisuusohjelman Ugandassa Rwenzorin alueella. Ohjelma parantaa paitsi
viljelymenetelmiä, mutta keskittyy myös korjaamaan alueen sukupuolitasa-arvoon liittyviä ongelmia. Lisäksi meillä
on käynnissä kaksi erillistä projektia, jotka toimittavat puhdasta vettä alueen kahvinviljelijöille ja heidän
yhteisöilleen. Näistä projekteista hyötyy 800 paikallista kotitaloutta, jotka välttyvät kukin keskimäärin 2 tunnin
kävelymatkalta päivässä. Projektien myötä ihmiset ja yhteisöt saavat koulutusta puhtaan veden merkityksestä ja 
turvallisuudesta.  

Vuonna 2021 81.5% Nescafé- kahvista oli vastuullisesti hankittua. 

Tarjoamamme moderni ja monimuotoinen 
työpaikka heijastelee kuluttajien erilaisia 
ominaisuuksia. Meillä voit työskennellä 
yhteisöllisessä ja ketterässä työilmapiirissä, joka 
paitsi innostaa, myös rohkaisee uudenlaisia 
ajattelumalleja.

Nuoria mukaan työelämään

Nestlé teki yhteistyösopimuksen Lead the Talent-
organisaation kanssa vuonna 2021. Organisaation
tarkoituksena on auttaa erityisesti nuoria
työnhakijoita hyödyntämään kaikkia
työmarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. 
Nestlé tukee organisaation Job Boost- ohjelmaa, 
joka on intensiivinen työnhakuohjelma, jonka
kahteen kehityspolkuun ohjelman työnhakijoiden
tulee osallistua.

• Vuonna 2021 palkkasimme 121 alle 30-
vuotiasta työntekijää.

• Meillä on yli 90 harjoittelijaa
• Nestléllä Pohjoismaissa on töissä tällä

hetkellä ihmisiä 45 eri kansallisuudesta

Hybridimalli

Otimme käyttöön hybridityöskentelymallin
heinäkuussa 2021. Hybridimallin avulla
hyödynnämme sekä etätyön, että lähityön hyvät
puolet joustavalla tavalla.  

Moderni
työpaikka

Vastuulliset hankintaprosessit tukevat myös
ihmisoikeuksien toteutumista maatalouden
toimitusketjuissa. Koulutimme 57.892 työntekijäämme
ihmisoikeusasioihin vuonna 2021. Julkaisimme samana
vuonna myös yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman
palmuöljytuotannon työntekijäoikeuksien
toteutumiseksi. 

Tavoittelemme sellaisia toimitusketjuja, joissa kaikki
työntekijät kaikilla tasoilla työskentelevät ja elävät
turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. Heidän tulee
olla sopimuksellisessa työsuhteissa, joissa työn ehdot
on määritelty. Heille tulee maksaa oikeudenmukainen
palkka, ja heillä tulee olla oikeus järjestäytyä, sekä
osallistua työehtosopimusneuvotteluihin. 

Metsästrategiamme auttaa meitä löytämään keinoja
alkuperäiskansojen sekä paikallisten yhteisöjen
hallintaperusteisten oikeuksien suojelemiseksi. 
Samanaikaisesti pystymme edistämään paikallisten
pienviljelijöiden edellytyksiä kestävän elinkeinon
harjoittamiseen.

Ihmisoikeudet

Tavoitteenamme on hankkia kaikki kaakaomme Nestlén
Cocoa Planin mukaisesti vuoteen 2025 mennessä

Nescafé Plan toimii tasa-arvon puolesta

Nestlé on puuttunut lapsityövoiman käyttöön liittyviin riskeihin kaakaonviljelyssä vuodesta 2009 saakka. Nestlén Cocoa Planin
myötä olemme saaneet tärkeää tietoa tilanteesta riskialueilla, joilla olemme nyt pystyneet vaikuttamaan yli 159.700 lapsen
elämään. Nestlén uusi kokonaisvaltainen tulojen kasvattamisohjelma puuttuu ensisijaisesti lapsityövoiman juurisyihin. Tällä hetkellä
yli 198.000 tonnia kaakaota hankitaan Nestlén Cocoa Planin kautta vuosittain.

Tulojen kasvattamisohjelma otettiin käyttöön tammikuussa vuonna 2022, ja tätä ennen ohjelmaa pilotoitiin yli 1000 
kaakaonviljelijän kanssa. Ohjelma pyrkii tukemaan viljelijöitä ja heidän perheitään vastuullisemmassa kaakaonviljelyssä, ja maksaa
käteiskannustimia suoraan viljelijöille. Viljelijä saa kannustimia esimerkiksi lapsen kouluilmoittautumisiin, vastuullisiin
viljelymenetelmiin, metsänhoitoon ja vaihtoehtoisten tulonlähteiden hankintaan. Kannustimilla on tarkoitus rohkaista
käyttäytymismalleja, jotka ajan kuluessa auttavat taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävien yhteisöjen muodostumista. 

Näitä kannustimia maksetaan viljelijöille viljelypalkkioiden lisäksi. Norsunluurannikon ja Ghanan hallinto on määritellyt alueen
viljelijöille viljelypalkkiot, joita Nestlé noudattaa, ja maksamme myös palkkiota Rainforest Alliance- sertifioidun kaakaon viljelystä. 
Vuoteen 2030 mennessä kaikki Nestlén toimitusketjujen kaakaoviljelijät ovat mukana tulojen kasvattamisohjelmassa. Nestlé 
puuttuu lapsityövoiman juurisyihin myös uudistamalla toimitusketjuja siirtymällä massabalanssista täydelliseen jäljitettävyyteen. 
Massabalanssin vaikutuksesta sertifioitu ja sertifioimaton kaakao sekoittuvat tuotantoprosessin aikana. Tavoitteena on seuraavan 
viiden vuoden aikana saavuttaa kaakaotuotteidemme täydellinen jäljitettävyys viljelmältä tehtaalle asti.

Nestlé on saanut tunnustusta työstään lapsityövoiman riskien torjumiseksi kansainväliseltä Chocolate Scorecardilta, joka analysoi
ja arvioi eri suklaabrändien vastuullisuutta.  

Me autamme kaakaonviljelöitä toimimaan 
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävissä yhteisöissä

Saavutamme kaakaotuotteidemme täydellisen
jäljitettävyyden vuoteen 2027 mennessä


