
Mistä kaupan vastuullisuus on tehty?

Vaihda 
kuva
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Maailman 
vastuullisimpana 

kaupan alan 
yrityksenä

Haluamme 
mahdollistaa 
nykyisille ja 
tulevien 
sukupolvien 
asiakkaillemme 
kestävän 
elämäntavan - oli 
kyseessä sit ten 
arjen ruokailu, 
liikkuminen tai 
asuminen. 



Ympäristöasiat?
Hiilijalanjälki?
Ilmastonmuutos?

Vastuulliset  tuotteet?
Pakkausmateriaalit?
Henkilökunnan hyvinvointi?

Vastuullisuus kaupassa?
Muovin kierrätys?
Energiansäästö?
Kierrätys?

Presenter
Presentation Notes
Vastuullisuusnouseva trendiOtettu huomioon K-ryhmässä jo pitkään: Ympäristökauppa-diplomi -90-luvullaKesko valittu maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi 5 kertaa 2015-2019Keskityn:vähittäiskaupan ja erityisesti oman kaupan näkökulma, mistä vastuullisuus on tehty ja mitä toimenpiteitä olemme tehneetMistä vastuullisuudessa on kyse?Vastuullisuutta on kaikki se, mitä asiakkaat odottavat vastuulliselta kaupalta ja mitä ymmrätävät vastuullisuudellaEsim. paikallisten yhdistysten toiminnan tukeminen koetaan vastuullisena toimintanavastuullisuus-sateenvarjon alla monta erilaista näkökulmaa, ei vain ympäristö-asiat KSM: Rakennamme vastuullisuudesta kiinteän osan kauppakonseptia ja viestimme siitä asiakkaille



K-ryhmän 
vastuullisuus-
ohjelma määrittää
työllemme 
tavoitteet
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K-kauppias

•Itsenäinen yrittäjä

•Harjoittaa vähittäiskauppaa

•Kuuluu vähittäiskauppaketjuun

•1  129 K-kauppiasta (1.1.2019)
• Ruoka- 914, rauta- 126 ja erikoiskauppiaita 89

• Useampi kuin yksi kauppa 266 K-kauppiasyrittäjällä

• Naisia: 24 % *
• Suurin osa perheyrityksiä
• Keski-ikä 47 vuotta
• Nuorin 24-vuotias Joni Mustonen, K-Market Apaja, Puumala
• Vanhin 92-vuotias Olavi Riihimäki, Rauta O. Riihimäki, Pomarkku
• K-kauppiasuran pituus keskimäärin 11 vuotta
• Vuonna 2018 aloitti 59 uutta K-kauppiasyrittäjää

Presenter
Presentation Notes
�* Todellisuudessa naiskauppiaiden määrä on suurempi, koska suurin osa �   K-kaupoista on perheyrityksiä, joissa molemmat puolisot työskentelevät �   K-kauppiaina. Prosenttiluku 24 kertoo sen määrän K-kauppoja, joissa �   K-kauppiasoikeudet ovat naisen nimissä.Eväskettu avoin yhtiöKSM EväskellariKM:t Hernemäki ja Pihlajaniemihenkilökunta 20 vakituista henkilöä



Hävikkituotteet  
hyväntekeväisyyteen

A-Kilta
Toivontupa
Majakka /  Kellarpellon
Työttömät

Koti- ja riistaeläimet

Vastuullisuus kaupassa - ruokahävikki 

Henkilökunnan ammatti-
taito ja osaaminen

Ruokahävikin 
vähentäminen

Presenter
Presentation Notes
Henkilökunnan jatkuva ja vahva kouluttautuminenHyvä työhyvinvointi ja hyvä duuni fiilisTyönantajan vastuu henkilökunnan hyvinvoinnista – yksi tärkeimmistä kauppiaan tehtävistäMeneillään:- Myyntiä ennustavien tilausjärjestelmien hyödyntäminen ja tehokas logistiikka- Palvelutiskit, salaattibaarit ja lounaspisteet- Irtomyynti- Innovatiiviset pakkausratkaisut- Hintojen alentaminen ennen päiväyksiä- Ruokalahjoitukset hyväntekeväisyysjärjestöille- Kauppojen huolellinen omavalvontaHävikki-hevit: smoothie-hedelmätPaistopisteen tuotteet: Eilisen eväätHävikkituotteet hyväntekeväisyyteen



Vastuullisuus kaupassa – kierrätyspisteet  asiakkaille

Kauppiaat  kestävän arjen rakentajina 

Presenter
Presentation Notes
Suomalaiset hyviä kierrätämäänKierrätys:pullot, tölkit – joka päivä n. 2.500 pulloa/tölkkiäpatteritRinki Oy:n pistepaperi, metalli, lasi, pahviPuuttuu: muovi - asiakkaat halukkaita kierrättämäänLainsäädännön muutos: Talonyhtiöiden velvollisuudet muovin keräyksessäMeneillään:- Yli 200 Rinki-muovinkeräyspistettä ympäri Suomen- Muovin vähentäminen tuotteissa, pakkauksissa ja myymälätarvikkeissa



Vastuullisuus – kierrätys kaupassa

Kauppiaat  kestävän arjen rakentajina 

Presenter
Presentation Notes
Kaupan kierrätys: 95% kaupan jätteistä kerätään jo kierrätykseen – kaupan jokapäiväistä arkeaPahvi, kirkas muovi, kasviöljy/rasva, metalli, paperi, biojäte, lasi, energiajaeJoulukinkkujen paistorasvojen keräysTaloudellinen porkkana olemassa: pahvi, kirkas muoviSekajäte – pieni astia – yritetään minimoida



Vastuulliset  tuotteet  ja 
valikoima

Vastuullisuus kaupassa 

Presenter
Presentation Notes
Luomu-vaihtoehdotKSM luomu-tuotteet toimineet parhaiten muiden tuotteiden rinnalla, yllättävän suuri kysyntäNousee esiin: Tiedostavat –asiakasryhmälle Luomu- ja Paikalliset, kotimaiset tuotteet tärkeitäK-kauppa: asiakkaiden toiveita kuunnellaan herkällä korvalla ja toteutetaan tuote-toiveetPaikalliset tuottajat – tärkeä osa valikoimaaKSM:n lähi-/pientuottajat: n. 50 toimittajaa



Vastuulliset  tuotteet  ja 
valikoima

Vastuullisuus kaupassa 

Presenter
Presentation Notes
Suositaan kotimaista tuotantoa: maatalous ja teollisuus – yhteiskunnan hyvinvointiMyydään vain suomalaista jauhelihaaTuottajalle kiitos -tuotteilla suoraa�tukea ruoantuottajilleTavoitteena suomalaisen ruoan arvostuksen nostaminenSarjassa 65 erilaista tuotettaTuotteista maksetaan lisäosuus tuottajilleToimintamalli tuottanut jo yli 2,2 M€ lisätukea tuottajilleKasvipohjaiset vaihtoehdot nousussa: kaurapohjaiset tuotteet, lihankorvikkeet – kaupan tehtävä tarjota vaihtoehtojaKalat:MSC, K-Kalapolut: Kuteminen kuuluu kaikille



” Kaupan tärkein tehtävä on 
mahdollistaa asiakkaille vastuullisten 

valintojen tekeminen”

Presenter
Presentation Notes
Kaupan tehtävä: tuottaa hyvinvointia helpottamalla vastuullisten valintojen tekemistäToisaalta K-ryhmässä tehty valintoja:- kotimaisen suosiminen: maatalous ja teollisuus



Energiansäästö

Vastuullisuus kaupassa

Pakkausmateriaalit Muovin vähentäminen

Presenter
Presentation Notes
Led-valaistus:KM Hernemäessä, KSM seuraaEnergiansäästö: tehdään yhteistyössä Keskon ja esim. kalustetoimittajien kanssaPakkausmateriaaleissa tavoite:  K-ryhmän omaan haltuun- tuoteinnovaatioita esim. eko ”tärkkelyskerros korvaa muovin”Kankaisen kauppakassin kokeiluLopetettu: pienten muovipussien tarjonta kassoillaMuovi vähentäminen: kaupan muovikassiksi ainoastaan kierrätysmuovikassi- uusin tutkimus: tarvitaan tutkittua tietao päätöksenteon tueksi



Yhteistyö  esim. Kellarpellon
alakoulun kanssa

Työkokeilut , työharjoit telut , 
kesätyöt  ym.

Kauppias yrit täjänä ja osana yhteisöä

Tilaa ja nouda sekä 
Kotiinkuljetukset

Presenter
Presentation Notes
Kellarpellon koulu:yhteistyö, esim. bee-potit ja kierrätyspäiväVälipala-koulu, Stiga-projekti ym.Kaupassa opetetletu: laskemine/rahan käyttö, hedelmien ja vihannesten tutkiminen, kierrätys jne.Tilaa ja nouda ja Kotiinkuljetukset v. 2015 alkaen:- asiakaspalvelua kiireellisille perheille ja ikäihmisilleTyökokeilut:kehitysvammaisetkuntoutujatTyöharjoittelut, TETKesätyöt: uudet kesätyöntekijät joka kesä – monelle mahdollisuus



Ilmastonmuutoksen torjuminen

Vastuullisuus kaupassa – seuraavat  askeleet

Kauppiaat  kestävän arjen 
rakentajina 

Presenter
Presentation Notes
Tavoite:KSM Eväskellariin K-LatauspisteMuovikierrätys jokaiseen KSM:iin



Hiilineutraali kauppa -konseptin rakentaminen yhdessä 
Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa

Ilmastovaikutusten 
laskentamalli ja 
hiilijalanjäljen 

seurantaraportointi

Kuljetukset

Ruokahävikki 

Kierrätys ja jätehuolto

Tuotteiden säilytys ja
valmistus kaupassa

Valaistus

Kylmälaitteet ja muu 
energiakulutus 

Kaupan palvelupakkaukset

Päästöjen 
vähen-

täminen

Kompen-
sointi-

projektit

Jatkuva päästöjen 
vähentäminen

Presenter
Presentation Notes
-Rakennamme yhteistyössä LUKEN kanssa laskentamallin, joka määrittää kauppakohtaisen hiilijalanjäljen ja tunnistaa toimenpiteet kaupan toiminnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä laskee kompensoinnin määrän uskottavasti. Teemme Hiilineutraalin kaupan konseptin kriteeristön, joka toimii johtamisjärjestelmänä kaupan oman toiminnan päästöjen vähentämisessä. 
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