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Esipuhe

JOY TO GO,
FOR GENERATIONS
TO COME
Euroopan johtavana elintarviketeknologiayrityksenä
Selecta on yritys, jota ohjaa sen tarkoitus: saada
ihmiset tuntemaan olonsa hyväksi miljoonia
kertoja päivässä tarjoilemalla heille herkullisia
ruokia ja juomia milloin tahansa, työpaikoilla ja
liikkeellä ollessaan. Kestävä kehitys on ratkaisevan
tärkeää, jotta ihmiset voivat tuntea olonsa hyväksi
- se on toimintamme ytimessä, se on sisällytetty
tarkoitukseemme, liiketoimintaprosesseihimme ja
kulttuuriperiaatteisiimme.

COVID-19-kriisi käänsi yritykset ja yksityiselämämme päälaelleen.
Se oli karu muistutus siitä, että hyvinvointimme on riippuvainen
planeetan terveydestä, ja sai meidät arvioimaan uudelleen, mikä on
tärkeää. Vuonna 2021 pidetyssä YK:n ilmastonmuutoskonferenssissa
(COP26) ja IPCC:n hiljattain julkaisemassa raportissa ei olisi voitu
tehdä selvemmäksi, että ilmastonmuutokseen on puututtava
nopeasti ja että meidän on toimittava nyt. Tätä taustaa vasten
Selectan asiakkaat pitävät vastuullisuutta tärkeimpänä asiana ja
etsivät kumppaneita, jotka voivat osoittaa konkreettisia tuloksia.
Vuosi 2021 oli tärkeä vuosi kestävän kehityksen matkallamme.
Kun Marissa Célette nimitettiin strategia- ja kestävän kehityksen
johtajaksi, vastuullisuudesta tuli C-tason vastuualue. Yhdessä
globaalin kestävän kehityksen tiimimme kanssa keskityimme oikealla
tavalla edistämään vastuullisuusperiaatteitamme, asettamaan
globaalit tavoitteet ja samalla vauhdittamaan toimintaamme.
Olen iloinen voidessani kertoa, että olemme edistyneet
jokaisessa strategisessa pilarissamme. Olemme laskeneet
hiilidioksidipäästöjen perustason2 Scope 1 ja 2 -päästöjen
osalta kasvihuonekaasuprotokollan mukaisesti, käynnistäneet
ympäristöystävällisiä autoja koskevan politiikkamme konsernitasolla
ja ottaneet käyttöön telemetriaa optimoidaksemme reittejämme
ja vähentääkseen tarpeettomia ajokilometrejä.
Ottamalla käyttöön Nutri-Score-merkinnät ja seuraamalla niitä kaikissa
valikoimissamme olevissa tuotteissa vahvistamme sitoumustamme
voimme tarjota terveellisiä elintarvikkeita ja juomia asiakkaillemme
ja kuluttajillemme. Torjumme myös ruokahävikkiä toiminnassamme
esimerkiksi mukauttamalla älykkäiden jääkaappiemme täyttöastetta
ja esillepanoa tai käynnistämällä tiedotuskampanjoita, joilla
kannustamme asiakkaitamme vähentämään ruokahävikkiä.
Olen ylpeä myös saavutuksistamme oman Pelican Rouge
-kahvimme osalta. Vuoteen 2023 mennessä 100 prosenttia Pelican
Rouge -kahvista on sertifioitua. Selecta Coffee Fund -rahaston
ja Burundissa ja Ruandassa toteutettavien hankkeidemme avulla
pyrimme parantamaan kahvinviljelijöiden ja heidän perheidensä
elämää sekä niiden yhteisöjen elämää, joista hankimme kahvimme.
Yhteistyössä toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa työmme

ulottuu kahvin toimitusketjun ulkopuolelle. Konsernitasolla kehitimme
uudet toimittajien käytännesäännöt, jotka ovat YK:n Global Compact
-aloitteen kymmenen periaatteen, ihmisoikeuksien yleismaailmallisen
julistuksen ja korruption vastaisen lainsäädännön mukaisia.
Työntekijämme ovat avainasemassa, kun pyrimme saavuttamaan
tavoitteemme tarjota miljoonia ilon hetkiä joka päivä. Siksi olemme
sitoutuneet tarjoamaan tukea, oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia kaikille
Selecta-kumppaneillemme. Vuonna 2021 kehitimme Selecta-periaatteet
ja suunnittelimme SpeakUp-ohjelmamme varmistaaksemme, että kaikki
äänet tulevat kuulluiksi. Monimuotoisuus ja osallisuus ovat Selectassa
liiketoiminnan ytimessä. Se on osa kulttuuriperiaatteitamme, joilla pyrimme
luomaan työympäristön, jossa työntekijämme menestyvät, he tekevät
merkityksellistä työtä ja he tuntevat itsensä arvostetuiksi ja turvallisiksi
taustasta ja sukupuolesta riippumatta. Vuonna 2022 käynnistämme
monimuotoisuusja osallisuusohjelman
koko konsernissa.
Odotan innolla yhteistyön
jatkamista asiakkaidemme,
kumppaneidemme,
osakkaidemme ja muiden
sidosryhmien kanssa vuonna
2022, jotta voimme lisätä
vaikutusmahdollisuuksiamme
ja varmistaa, että meillä on
iloa - ei vain tänään, vaan
myös tuleville sukupolville.

Christian Schmitz
Chief Executive Officer,
Selecta Group
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TARKOITUKSEMME

Saamme ihmiset tuntemaan olonsa hyväksi
miljoonia kertoja päivässä tarjoamalla
heille herkullisia ruokia ja juomia milloin
tahansa, työpaikoilla ja matkalla.

VISIOMME

Selecta on maailmanluokan
tuotemerkkien ylivertainen jakelija.

Asiakasratkaisut
Food Tech -yrityksenä kehitämme jatkuvasti uusia innovaatioita ja
asiakasratkaisuja. Kun on kyse ruoka- ja juomaratkaisuista, jotka saavat ihmiset
hymyilemään, Selecta tarjoaa aina asiakkaiden tarpeisiin sopivan ratkaisun,
olipa kyse sitten koko yrityksen kattavasta cateringista, tukkutoimituksista,
tuoreesta ruoasta mukaan ostettavaksi tai laadukkaista kahvihetkistä.
Foodies on joustava ja innovatiivinen ratkaisumme, joka tarjoaa laajan
valikoiman tuoreita ja ravitsevia, vegaanisia sekä kasvipohjaisia ruokia.
Foodies-ruokamarkkinamme on modulaarinen konsepti, ja sen koko ja
ominaisuudet voidaan räätälöidä kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan.
Se tarjoaa miehittämätöntä ruoka- ja juomapalvelua 24/7 kutsuvassa,
modernissa tilassa, joka toimii ajatusten, ilon ja yhteistyön tilana. Foodies
Grab & Go -ratkaisumme tarjoaa tuoreita juomia ja terveellisiä välipaloja

T

Vuonna 2021 Selecta siirtyi "ONE Selecta" -toimintatapaan kaikilla
markkinoilla. ONE Selecta -toimintatapaan tähtäävässä työssä olennainen
osa on "glokaali" -painopisteemme, jossa yhdistyvät konsernitason
strategian edut ja paikalliset toimitusketjut. Tämä tarkoittaa, että
kehitämme globaalin strategian ja lähestymistavan konsernitasolla ja
edistämme sen toteuttamista kullakin 16 markkina-alueellamme. Glokaali
lähestymistapamme on johtanut telemetrian käyttöönoton laajentamiseen
ja nopeuttamiseen, konsernin laajuisiin koulutusalustoihin sekä pitkäaikaisiin
suhteisiin toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa. Erityiset paikalliset
lähestymistavat ovat kuitenkin edelleen tärkeitä. Esimerkiksi Foodiesratkaisuissamme pyrimme hankkimaan mahdollisimman paljon tuoreita
elintarvikkeita paikallisilta toimittajilta, jotta toimitusketjut pysyisivät lyhyinä.
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Liiketoimintamme
Selecta-konsernin pääkonttori on sijainnut Sveitsissä vuodesta 1957,
ja se on Food Tech -yritys, jolla on Euroopan johtava reittipohjainen
itsepalvelujakeluverkosto. Tarjoamme innovatiivisia valmisruokapalveluita
ja maailmanluokan laatukahvibrändejä työpaikoilla ja julkisissa tiloissa
kaikkialla Euroopassa. Menestyksemme on 7 000 ammattitaitoisen,
omistautuneen ja intohimoisen työntekijämme ansiota, jotka tuottavat
miljoonia ilon hetkiä asiakkaillemme ja heidän kuluttajilleen joka päivä.
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Euroopan johtavana elintarviketeknologia-alan toimijana
Selecta on kumppani, joka tukee menestystäsi
innovatiivisilla ratkaisuilla, maailmanluokan
tuotemerkeillä ja odotettua paremmalla palvelulla.
Olemme markkinajohtaja useimmissa niistä 16
Euroopan maasta, joita palvelemme. Tuomme iloa joka
päivä: yksi kahvi, yksi suupala, yksi hymy kerrallaan.
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DELIVERING
MILLIONS OF
MOMENTS OF

JOY

EVERYDAY

Retain 100% of clients,
grow existing clients,
and win new clients

Deliver industry leading
service acting on all inquiries
in 24 hours & providing
solutions in 48 hours
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About us: The Selecta group
älykkäistä jääkaapeista. Foodies-kahvinurkkaus tarjoaa ainutlaatuisen
kahvikokemuksen, kun taas innovatiivinen kuuma höyryruokaratkaisumme
tarjoaa terveellisiä, tuoreita ja kuumia aterioita alle minuutissa.
Tarjoamme laajan valikoiman kahviratkaisuja, jotka pitävät kaikki tyytyväisinä ja
virkeinä. Kahviratkaisumme räätälöidään asiakkaidemme tarpeiden mukaan,
työpaikalla tai liikkeellä ollessa. Valikoimaamme kuuluu pöytäkahviautomaatteja
pieniin toimistotiloihin, papukahviautomaatteja kahvilahetkiin ja vapaasti
seisovia kahviautomaatteja suuriin toimistoihin. Kaupalliseen käyttöön
tarjoamme barista-tyylisiä koneita elämyksellisiä kahvikokemusta varten.
Klassiset myyntiautomaattiratkaisumme tarjoavat maukkaita välipaloja
ja juomia luotettavilta tuotemerkeiltä. Tarjoamme laajan valikoiman
virvoitusjuomaratkaisuja, kuten kahvi-, välipala-, kylmäjuoma- ja terveellisten
välipalojen automaatteja sekä älykkäitä automaatteja, jotta voimme
vastata erilaisiin tarpeisiin eri sektoreilla ja toimialoilla. Lisäksi tarjoamme
myös juomavesiratkaisuja, jotka tarjoavat raikasta ja suodatettua vettä.
Kaikkiin ratkaisuihimme kuuluu ensiluokkainen palvelumme.

Selecta Sweden vs. Lavazza

Lisäksi meillä on kumppanuuksia johtavien maailmanlaajuisten kahvimerkkien
Starbucksin, Lavazzan, Nescafén ja Zoégasin kanssa. We Proudly Serve
Starbucks® Coffee -ratkaisumme avulla tarjoamme automaattisen
itsepalveluvaihtoehdon, jonka avulla voit ostaa laajan valikoiman Starbucksjuomia toimistolla tai matkalla. Nescafé social hubien avulla luomme työpaikoille
rikkaan kahvikokemuksen. Kumppanuutemme Lavazzan kanssa tarjoaa laajan
valikoiman Lavazza-kahviratkaisuja kaikenkokoisille asiakkaille, mukaan lukien
"Lavazza Everyday" -konsepti toimipaikoille, joissa on suuret käyttäjämäärät.
Kaikista tarjoamistamme kahvibrändeistä on saatavilla sertifioituja kestäviä
vaihtoehtoja, kuten Fairtrade, Rainforest Alliance ja UTZ. Tavoitteenamme
on lisätä sertifioitujen kahvien osuutta ja pyrkiä siihen, että Pelican Rouge
-brändimme olisi 100-prosenttisesti sertifioitu vuoteen 2023 mennessä
Asiakkaamme
Asiakkaidemme tarpeet ovat toimintamme keskiössä, ja teemme tiivistä
yhteistyötä heidän kanssaan kehittääksemme räätälöityjä ratkaisuja,
jotka tuovat iloa käyttäjien ruoka- ja juomaratkaisuillamme. Palvelemme
laajaa ja monipuolista asiakaskuntaamme – johon kuuluu sekoitus
pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä suuryrityksiä – eri aloilla, kuten
terveydenhuollossa, koulutuksessa, vähittäiskaupassa, julkisessa
liikenteessä, huoltoalalla, hotelleissa ja vapaa-ajanviettopaikoissa,
ravintoloissa ja kahviloissa, toimistotiloissa, teollisuudessa ja logistiikassa.

KESKEISET TIEDOT JA LUVUT

7,000+

Jan – Sept 2019

Brändimme
Tuotteemme ja materiaalimme hankitaan tunnetuilta ja laadukkailta
brändikumppaneilta, mukaan lukien globaalit ja paikalliset toimittajat.
He toimittavat meille kuumia ja kylmiä juomia, välipaloja, tuoreita
elintarvikkeita, kertakäyttötuotteita ja muita tuotteita.
Tarjoamme korkealaatuista kahvia kaikilla markkina-alueillamme omien
tuotemerkkien ja kahvikumppanuuksien kautta. Omat tuotemerkkimme
- Pelican Rouge ja miofino - valmistetaan Alankomaissa sijaitsevassa
Pelican Rouge Coffee Roasters -paahtimossamme. Pelican Rouge erottuu
edukseen kestävillä premium-kahveillaan ja asiantuntemuksellaan pavuista
kuppiin: hankinnasta ja paahtamisesta sekoittamiseen ja tarjoiluun.

Hallintotapamme
Selecta Group on yksityinen osakeyhtiö. Hallintomme koostuu hallituksesta,
toimintakomiteasta (OpCo) ja konsernin laajuisista johtoryhmien foorumeista,
jotka ovat ratkaisevia strategiamme toteuttamisen kannalta. OpCo koostuu
konsernitason toiminnallisista johtajista, jotka raportoivat toimitusjohtajalle
ja puheenjohtajalle, jotka ovat vastuussa Selecta-strategian ja -tarkoituksen
toteuttamisesta. Muut johtoryhmämme koostuvat toiminnallisista johtajista
ja alueellisista johtoryhmistä, jotka ovat kriittisiä menestyksemme kannalta.
Kestävään kehitykseen liittyvistä aiheista keskustellaan kaikilla
näillä tasoilla. Kestävää kehitystä koskevat päätökset tehdään
johtotasolla, ja niitä tukevat Chief Strategy & Sustainability Officer ja
Sustainability Director sekä laajempi kestävän kehityksen verkosto,
joka vastaa aloitteiden toteuttamisesta kaikissa yksiköissämme.
Selecta on ainutlaatuinen siinä mielessä, että 170 osakkaalla on omistusosuus
yrityksestä. Henkilöt, jotka edistävät ONE Selecta -muutosta ja osoittavat kovaa
työtä ja johtajuutta, voivat saada tunnustusta ja tulla yhtiön osaomistajiksi.

intohimoista osakkuusyrittäjää
ja omistaja-asiamiestä

410,000
konetta

1.2 MILJARDIN
euron liikevaihto

MILJOONIA ILON
HETKIÄ JOKA PÄIVÄ

16

Toimintaa
maassa eri puolilla
Eurooppaa
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About us

KESTÄVÄÄN
KEHITYKSEEN
PERUSTUVA
LÄHESTYMISTAPAMME
Euroopan johtavana ruoka- ja juomaratkaisujen
tarjoajana työpaikoilla ja liikkeellä, tuomme miljoonia
ilon hetkiä ihmisille joka päivä. Kestävä kehitys
on olennainen osa liiketoimintaamme. Olemme
kehittäneet jäsennellyn lähestymistavan, jonka avulla
pyrimme kohti kestävää tulevaisuutta yhteistyössä
työntekijöidemme, asiakkaidemme ja muiden
keskeisten sidosryhmien kanssa . Olemme yhdessä
sitoutuneet neljään strategiseen pilariin, jotka
kohdistuvat keskeisiin aloihin, joilla voimme vaikuttaa
myönteisesti.

Kestävän kehityksen
lähestymistapamme neljä strategista
pilaria kattavat liiketoimintamme
kannalta tärkeimmät aiheet.

YMPÄRISTÖN
KUNNIOITTAMINEN

TERVEELLISET JA
KESTÄVÄT
TUOTTEET

KESTÄVÄ
KEHITYS
TOIMITUSKETJUSSAMME
VALITTU
TYÖNANTAJA

ONE Selecta on sitoutunut paitsi tarjoamaan
korkealuokkaista palvelua, myös tekemään
sen kestävällä tavalla - ympäristöä, kuluttajia,
yhteisöjä ja työntekijöitä kunnioittaen. Vuonna
2021 keskityimme vahvistamaan kestävän
kehityksen lähestymistapaamme. Tarkistimme
kestävän kehityksen pilariemme rakenteen,
tunnistimme elintärkeät merkit kaikille keskeisille
vaikutusalueille ja asetimme selkeät tavoitteet.
Lisäksi jatkoimme nykyisten aloitteiden
toteuttamista ja aloimme työstää uusia aloitteita,
jotka auttavat meitä saavuttamaan tavoitteemme.
Kuva 1: Vastuullisuuslähestymistapamme
neljä strategista pilaria kattavat
liiketoimintamme kannalta keskeiset aiheet.
Ympäristön kunnioittaminen
Keskitymme hiilidioksidipäästöjen
vähentämiseen2 koko arvoketjussamme
maatilalta kuppiin. Pariisin sopimuksen
mukaisesti olemme kehittäneet
hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet, jotta
meistä tulisi Net Zero -yritys. Tämä tarkoittaa, että
yrityksessämme ja toimitusketjussamme syntyvät
päästöt eivät vaikuta ilmastonmuutokseen.

1 Konsernin laajuinen kestävän kehityksen lähestymistapa kehitettiin
vuonna 2018 olennaisuusanalyysin perusteella, jota varten
kuultiin sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä. Olennaisuusmatriisi
löytyy vuoden 2018 kestävän kehityksen raportista..
2 Pariisin sopimuksen tavoitteena on rajoittaa ilmaston
lämpeneminen selvästi alle kahteen celsiusasteeseen ja mieluiten
1,5 celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.
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About us: kestävään kehitykseen perustuva
lähestymistapamme
Scope 1 ja 2 -päästöjen osalta tavoitteenamme on olla Net Zero vuoteen
2030 mennessä ja Scope 3 -päästöjen osalta vuoteen 2040 mennessä.
Keskeisiä aloitteitamme Scope 1- ja Scope 2 -päästöjen vähentämiseksi
ovat reittien optimointi telemetrian avulla, siirtyminen täysin sähkökäyttöiseen
kalustoon ja uusiutuvan energian käytön jatkaminen rakennuksissamme.
Scope 3 -päästöjen osalta keskitymme aluksi vähentämään päästöjä kahvin
toimitusketjussamme, erityisesti tilatasolla, jossa suurin osa päästöistä syntyy.
Terveelliset ja kestävät tuotteet
Sisällytämme kiertotalouden asiakasratkaisuihimme pakkauksista
jätteen vähentämiseen ja kierrätykseen. Pakkausmateriaaliemme
jalanjäljen pienentämiseksi pyrimme siihen, että Pelican Rougen
paahtimossa käytettäisiin 100-prosenttisesti kierrätettäviä pakkauksia
vuoteen 2025 mennessä ja 50-prosenttisesti kierrätettäviä pakkauksia
koko valikoimassamme vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on
vähentää ruokajätteen määrää enintään 5 prosenttiin myynnistämme
vuoteen 2025 mennessä, ja jatkamme menestyksekkään sisäisen
ohjelmamme laajentamista koneidemme kierrättämiseksi ja
kunnostamiseksi, mikä varmistaa konekannan kestävyyden.
Food Tech -ratkaisujemme kautta tarjoamme laajan valikoiman
sertifioitua kestävää kahvia ja muita tuotteita, mukaan lukien kasvava
valikoima terveellisempiä ja ruokavaliokohtaisia vaihtoehtoja.
Tavoitteenamme on kasvattaa terveellisempien vaihtoehtojen
osuutta valikoimassamme, ja että 60 %:lla tuoreiden elintarvikkeiden
valikoimastamme ja 30 %:lla välipalamarkkinoiden valikoimastamme
olisi Nutri-Score A tai B vuoteen 2025 mennessä.
Kestävä kehitys toimitusketjussamme
We are committed to sourcing our raw materials and products rOlemme
sitoutuneet hankkimaan raaka-aineemme ja tuotteemme vastuullisesti ja
vaikuttamaan myönteisesti maihin ja yhteisöihin, joista hankimme raakaaineita. Tavoitteenamme on, että 100 prosenttia paahtimostamme peräisin

olevasta Pelican Rouge -kahvista olisi sertifioitua kestävää kahvia vuoteen
2023 mennessä. Lisäksi kaikkien toimittajien tulisi noudattaa Selecta
Supplier Code of Conductin periaatteita vuoteen 2025 mennessä.

“MITTAKAAVAMME

Valitsemasi työnantaja
Iloisten hetkien tuottaminen alkaa iloisesta työpaikasta. Työntekijämme ovat
menestyksemme keskiössä, ja olemme sitoutuneet tarjoamaan pitkäaikaisia
uranäkymiä, joita tuetaan oppimis- ja kehitysohjelmilla, jotka noudattavat
korkeimpia eettisiä standardeja. Asetamme etusijalle työntekijöidemme
terveyden ja turvallisuuden ja pyrimme siihen, että työpaikallamme
ei tapahdu yhtään ennaltaehkäistävissä olevaa onnettomuutta.

JA VAIKUTUSVALTAMME
ANSIOSTA
MEILLÄ ON
MAHDOLLISUUS
EDISTÄÄ
MYÖNTEISTÄ
MUUTOSTA KOKO
TOIMIALALLAMME.

Keskitymme monimuotoisuuteen ja osallisuuteen työskentelytavoissamme
ja tavassamme tehdä rekrytointi- ja ylennyspäätöksiä. Naisten yhtäläiset
mahdollisuudet ovat yksi osa tätä. Siksi olemme asettaneet tavoitteeksi,
että 40 prosenttia kaikista Selectan tehtävistä ja 40 prosenttia ensimmäisen
tason johtotehtävissä toimisi naisia vuoteen 2024 mennessä

Keskitymme neljään toiminta-alueeseen:
ympäristömme kunnioittaminen,
terveelliset ja kestävät tuotteet,
kestävyys toimitusketjussamme ja
valittuna työnantajana toimiminen.”

Kestävän kehityksen tavoitteemme ja tuloksemme
Vuonna 2021 jatkoimme kestävän kehityksen toteuttamista koko
Selecta-konsernissa. Vastuullisuuteen liittyvien aloitteidemme
käyttöönottoa, edistymistä sekä uusien hankkeiden ja kestävien
asiakasratkaisujen kehittämistä ohjaa johtoryhmämme. Kestävän
kehityksen tavoitteet tukevat strategiaamme ja edistävät toimintamme
kehitystä. Kestävyystavoitteemme sekä vuoden 2021 keskeiset
tulokset ja toimet on koottu taulukkoon 1. Tässä raportissa tuodaan
lisäksi esiin vuonna 2021 toteutettuja toimia ja tuloksia.

Marissa Célette
Chief Strategy & Sustainability Officer, Selecta

Selecta Coffee Fund -rahaston kautta investoimme maatilatason
ohjelmiin niissä kahviyhteisöissä, joista hankimme kahvia, ja teemme
yhteistyötä toimitusketjukumppaneidemme kanssa rakentaaksemme
pitkäaikaisia suhteita ja tukeaksemme viljelijöiden toimeentuloa,
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja hyvinvoivia ekosysteemejä.
Tavoitteenamme on vaikuttaa suoraan vähintään 2 500 viljelijäperhettä
Selecta Coffee Fundin kautta vuoteen 2025 mennessä.
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Kestävään kehitykseen perustuva
lähestymistapamme

KESTÄVÄN
KEHITYKSEN
TAVOITTEEMME
JA TULOKSEMME

MATERIAALI- KOHTEET
AIHEET

ALOITTEET

EDISTYMINEN VUONNA 2021

TAVOITTEET VUODEKSI 2022

Kalustomme sähköistäminen.
Reittien optimointi ja telemetria.
• Uusiutuva energia omistetuissa
varastoissa ja toimistoissa.

•

Laskettiin CO₂-perustaso (2019) Scope 1:n
ja 2:n osalta GHG-protokollan mukaisesti.
• Laajennettiin telemetriaa niin, että se
kattaa 37 prosenttia koko konsernista, ja
jatkettiin esiasennuksen käyttöönottoa.
• Käynnistettiin vihreitä autoja koskeva politiikka
konsernitasolla ja aloitettiin sen täytäntöönpano.

•

CO₂-perustaso Scope 3 -päästöjen osalta.
CO2 -päästöjen vähentäminen
kahvin toimitusketjussa.
• Asiakasratkaisut, joilla on pienempi CO₂-jalanjälki.

•

Valmisteltu Pelican Rouge -kahvin
toimitusketjun perustasoa varten.

•

•

Toteutettiin pilottihanke Pelican Rougen
paahtimossa, jossa muovijätettä muutettiin
tärinänestäviksi kappaleiksi.

•

YMPÄRISTÖN KUNNIOITTAMINEN
HIILIJALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN

Nollapäästöt Scope 1&2:ssa
vuoteen 2030 mennessä.
• 5 %:n vuotuinen päästövähennys
Scope 1&2:ssa.
• 100 % uusista hyötyautoista on
sähköautoja vuoteen 2025 mennessä.
• 100 % uusista toiminta-autoista on
sähköautoja vuoteen 2030 mennessä.

•

Scope 3 -päästöt nolla vuoteen
2040 mennessä.
• 100 % hiilidioksidipäästöistä2 Pelican
Rouge kahvibrändin hiilidioksidipäästöistä
kompensoidaan tai vähennetään
vuoteen 2025 mennessä.

•

•

•

JÄTTEET

•

Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen
määrän vähentäminen 30 prosentilla
vuoteen 2030 mennessä.

•

•

•

Jäteohjelmat omistamissamme
varastoissa ja toimistoissa.

Vähennämme Scope 1&2 -päästöjä 5 %
Asennamme telemetriaa 26 000 ylimääräiseen iloa
tuottavaan laitteeseen ja tehostamme esiselvitystoimintaa
• Hienosäädämme ympäristöystävällisiä autoja
koskevaa politiikkaamme ja käynnistämme
majakkahankkeet Oslossa ja Amsterdamissa.
•

Lasketaan CO₂-perustaso Scope 3 -päästöjen
osalta- Kehitetään toimenpiteitä CO2
• Päästöjen vähentämiseksi kahvin toimitusketjussa.

Kehitetään jätteiden kierrätysohjelmia Pelican Rougen
paahtimolle sekä Selectan varastoille ja toimistoille.

TERVEELLISET JA KESTÄVÄT TUOTTEET
KIERRÄTETTÄVYYS

•

RUOKAHÄVIKKI

•

100 % kierrätyskelpoisten
pakkausten käyttö Pelican Rougessa
vuoteen 2025 mennessä.
• 50 % kierrätyskelpoisten pakkausten
käyttö koko valikoimassa
vuoteen 2030 mennessä.

Kestävät pakkausvaihtoehdot.
Kuppien, kahvipussien ja kahvinporojen kierrätys.
• Koneidemme kunnostaminen.

•

Kierrätettiin 477 500 kuppia Alankomaissa ja
Belgiassa Cup it Simple -konseptin avulla
• Käynnistettiin pilottihankkeita käytettyjen
kahvinpurujen kierrättämiseksi Alankomaissa
ja Italiassa uusien tuotteiden ainesosina.

•

Älykkäiden jääkaappien täyttöastetta
ja planogrammeja säädettiin
ruokahävikin estämiseksi.
• Parasta ennen -päiväyksen ylittäneiden tuotteiden
alennukset ja ilmaiset lahjatarjoukset (BBE).

•

•
•

Vähennämme ruokahävikkiä
mahdollisimman paljon. 5 % myynnistä
vuoteen 2025 mennessä.

•

Ruokahävikkiratkaisut, kuten suunnitelmien
parantaminen ja kuluttajien tietoisuuden lisääminen
• Kumppanuuksien luominen
elintarviketoimittajien kanssa.

•

TERVEELLISIÄ • 60 prosentilla tuoreiden elintarvikkeiden
VALINTOJA
valikoimasta ja 30 prosentilla
välipalamarkkinoiden valikoimasta
on Nutri-Score-luokitus A tai B
vuoteen 2025 mennessä.

•

Nutri-Score-merkinnät kaikissa valmiiksi
pakatuissa elintarvikkeissa
• Kuluttajien tietoisuuden lisääminen.

•
•

Nutri-Score-merkintä aloitettu
Keskimäärin 48 % Foodies
Micromarketsin valikoimasta on saanut
Nutri-Score-luokituksen A tai B.

TAULUKKO JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA

Yksimateriaalisten kahvipussien
testaaminen ja käyttöönotto.
• Pakkausten ja käytetyn kahvinpurun
kierrätys- ja uusiokäyttömahdollisuuksien
kartoittaminen koko konsernissa
• Kunnostusohjelman laajentaminen edelleen.
Räätälöi valikoimaa myyntiennusteiden perusteella,
jotta jätteen määrän vähentäminen jatkuu
• Luo paikallisia kumppanuuksia ruokahävikin torjuntaan
keskittyvien yritysten tai innovaattoreiden kanssa.

Lisätään Nutri-Score A ja B -tuotteiden osuutta
Foodies Micromarketeissa ja muissa ratkaisuissa.
• Laajennetaan Nutri-Score -tuotteiden käyttöönottoa
ja kokonaisvalikoimaa konsernitasolla.
•
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Kestävään kehitykseen perustuva
lähestymistapamme
MATERIAALI- KOHTEET
AIHEET

KESTÄVÄN
KEHITYKSEN
TAVOITTEEMME
JA TULOKSEMME

ALOITTEET

EDISTYMINEN VUONNA 2021

TAVOITTEET VUODEKSI 2022

58 % Pelican Rougen myymästä
kahvista oli RA/FT-sertifioitua
• 25 % Selectan myymästä kahvista
oli RA/FT-sertifioitua.

•

KESTÄVÄ KEHITYS TOIMITUSKETJUSSAMME
VASTUULLINEN
HANKINTA

•

100 % paahtamomme Pelican Rouge
-kahvista on sertifioitua kestävää
kahvia vuoteen 2023 mennessä.

•

Kahvin Rainforest Alliancen (RA) ja
Reilun kaupan (FT) -sertifiointi.

•

•

>2 500 viljelijäperhettä, joita
tuetaan suoraan Selecta-kahvista
vuoteen 2025 mennessä.

•

Selecta Coffee Fund - kumppanuuksia
kahvia tuottavissa yhteisöissä.

•

Tukenut suoraan >750 viljelijää Burundissa
ja Ruandassa Selecta-kahvialan rahaston
kautta (ks. hankkeet tässä raportissa).

•

•

Kaikki toimittajat noudattavat
Selecta Supplier Code of Conductin
periaatteita vuoteen 2025 mennessä.

•

Selecta-toimittajien käytännesäännöt.

•

Otimme käyttöön uudet toimittajien
käytännesäännöt ja pyysimme kaikkia
toimittajiamme allekirjoittamaan ne.

•

Käynnistimme kuljettajien koulutusohjelman
kaikilla markkinoilla onnettomuuksien
vähentämiseksi ja työntekijöidemme
pitämiseksi turvallisesti liikenteessä.

•

100 % Pelican Rouge -merkkisestä kahvista
valmistetaan sertifioitua kahvia.

Kehitetään uusia kumppanuuksia
kahvintuottajamaissamme Selectakahvirahaston vaikutuksen laajentamiseksi • Laajennetaan Selecta-kahvirahasto
koskemaan kaikkia Selecta-markkinoita.
Otamme käyttöön toimittajien käytännesäännöt
ja toimittajien kestävän kehityksen arvioinnit
kaikilla Selecta-markkinoilla.

VALITTU TYÖNANTAJA
TERVEYS
JA TURVALLISUUS

•

Nolla ehkäistävissä olevaa
tapaturmaa työpaikallamme.

•

Selecta Associatesin terveys- ja
turvallisuusohjelma.

•

MONIMUOTOISUUS JA
OSALLISUUS

•

40 prosenttia kaikista Selecta-viroista
ja 40 prosenttia ensimmäisen tason
johtotehtävistä olisi oltava naisten
hallussa vuoteen 2024 mennessä.

•

Selecta monimuotoisuuden ja
osallisuuden ohjelma.

•

Kehitettiin Selecta Diversity & Inclusion -ohjelma
ja politiikat, jotka koskevat oikeudenmukaisuutta
rekrytoinnissa, ylennyksissä ja palkkauksessa
• Vahvistettiin sukupuolen moninaisuutta
koskeva lähtötaso koko konsernissa.

Luodaan koko konsernin kattava terveys- ja
turvallisuusaloite, johon sisältyy konsernin
terveys- ja turvallisuuspolitiikka
• Käynnistetään koulutusohjelmia työntekijöillemme
keskeisistä terveys- ja turvallisuusaiheista.
Selecta Diversity & Inclusion Program -ohjelman
käynnistäminen koko konsernissa
• Monimuotoisuuden ja osallisuuden koulutusohjelman
käynnistäminen työntekijöillemme.
•
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ARVOKETJUMME
Asiakkaiden ja kuluttajien
yhdistäminen tuotteisiimme.

VASTUULLINEN
HANKINTA

KAHVIN PAAHTAMINEN
& ESIPAKKAAMINEN

JAKELU &
PALVELU

TUOTTEET
& RATKAISUT

Hankimme tuotteet ja
ainekset vastuullisesti;
paikallisesti ja
maailmanlaajuisesti.

Me paahdamme ja teemme
kahvisekoitukset omiin kahveihimme
sekä esipakkaamme ruoka- ja
snacktuotteet varastoissamme.

Käytämme älyteknologiaa
ja reittioptimointia
tarjotaksemme
asiakkaillemme parasta
mahdollista palvelua.

Tarjoamme
innovatiivisia ratkaisuja
ja maailmanluokan
brändejä.

TELEMETRIA

KAHVIT &
KUUMAT
JUOMAT

MAANVILJELIJÄT

TOIMITTAJAT

PELICAN ROUGE
KAHVIPAAHTIMOT

VARASTOT

ESIPAKKAUS

REITTIOPTIMOINTI

ASIAKASPALVELU

MYYNTIAUTOMAATIT

FOODIES
MIKROMARKETIT

TARJOAMME
MILJOONIA

ILON

HETKIÄ JOKA
PÄIVÄ!
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YMPÄRISTÖN
KUNNIOITTAMINEN
Elintarviketeknologian johtavana toimijana vastaamme
elintarviketeknologian ratkaisujen hankinnasta ja jakelusta.
Pyrimme vähentämään hiilidioksidipäästöjen vaikutusta2
koko arvoketjussamme aina tuotantotilalta kuppiin saakka.
Toiminnoissamme tämä tapahtuu teknologiavetoisella
reittioptimoinnilla, siirtymällä autokalustossamme sähköajoneuvoihin
ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä rakennuksissamme.
Kahvin toimitusketjussa keskitymme vähentämään CO2 -vaikutusta
maatilatason ohjelmilla.

12

KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2021

Ympäristön kunnioittaminen

KOHTI
NETTONOLLAA
Selecta pyrkii Net Zero -periaatteeseen koko tuotantoketjun osalta.
Tämä tarkoittaa sitä, että toimintamme aiheuttamat päästöt,
sekä suoraan toimitusketjussamme että toimintamme välillisten
vaikutusten kautta, eivät edistä ilmastonmuutosta . Scope 1
ja 2 -päästöjen osalta tavoitteenamme on olla ilmastoneutraali
vuoteen 2030 mennessä. Scope 3 -päästöjen osalta, jotka syntyvät
organisaatiomme toiminnan ulkopuolella laajemmassa toimitusketjussa,
tavoitteenamme on olla ilmastoneutraali vuoteen 2040 mennessä.

SELVITYS
SCOPE 1, 2 JA 3 -PÄÄSTÖISTÄ
Scope 1
Suorat päästöt lähteistä, jotka ovat organisaation
omistuksessa tai hallinnassa.
Scope 2
Epäsuorat päästöt ostetun energian tuotannosta.
Scope 3
Muut epäsuorat päästöt, jotka ovat seurausta
organisaation toiminnasta, mutta jotka eivät ole
yrityksen omistuksessa tai hallinnassa.

Scope 1 ja 2 -päästöt
Vuonna 2021 määrittelimme organisaatiomme Scope 1- ja Scope
2 -päästöjen perustason ja sitouduimme vähennystavoitteisiin.
Saadaksemme Net Zero -päästöt vuonna 2030 meidän on
vähennettävä Scope 1 ja 2 -päästöjämme 5 prosenttia vuosittain.
Perustason laskemiseen käytimme Greenhouse Gas Protocolin (GHG)
maailmanlaajuista standardoitua kehystä. Vertailuvuodeksi valittiin vuosi
2019, koska se tarjoaa luotettavimmat tiedot ennen COVID-19:tä

SCOPE 1 & 2 EMISSIONS AT SELECTA GROUP

Vuonna 2019 jalanjälkemme oli 49 142 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia2 .
Nämä tiedot toimivat lähtötasona tavoitteiden asettamiselle ja edistymisen
seuraamiselle kohti vähennystavoitteita. Perustaso osoittaa, että 88 prosenttia
päästöistä aiheutuu kalustostamme ja 12 prosenttia rakennuksistamme.
Jälkimmäisistä huomattava osa (64 %) liittyy Pelican Rouge
-kahvipaahtimoon. Loput päästöistä ovat peräisin toimistorakennuksistamme,
varastoistamme ja varastoista eri puolilla Eurooppaa. Rakennuksissa
keskitymme uusiutuvaan energiaan. Kalustomme jalanjäljen pienentämiseksi
keskeisiä aloitteita ovat reittien optimointi, keskittyminen tuottaviin
käynteihin telemetrian avulla ja siirtyminen täysin sähköiseen kalustoon.

20,000

Vuonna 2021 kokonaisjalanjälki pieneni 24 prosenttia ja oli 37 270 tonnia
hiilidioksidiekvivalenttia2 . Tämä vähennys selittyy osittain organisaatiomme
mukautetulla koolla, joka johtuu muun muassa COVID-19:ään liittyvistä
vaikutuksista, ja osittain toimenpiteidemme vaikutuksilla, kuten pienemmällä
kalustolla ja matkojen pituudella. Päästöjen jakautuminen vuonna 2021
on vertailukelpoinen vuoden 2019 kanssa; laivaston aiheuttamien
päästöjen osuus laski hieman 86 prosenttiin, kun taas rakennusten
aiheuttamien päästöjen osuus kasvoi 14 prosenttiin (kuva 3).

In metric tons of CO₂-eq

50,000

39,317

40,000

37,270

30,000

10,000
0

2019

2020

2021

BREAKDOWN OF SCOPE 1 & 2 EMISSIONS
At Selecta Group in 2021
Scope 1

7%

HEATING
BUILDINGS

86%

VEHICLES
3 Kaikki kasvihuonekaasut sisältyvät soveltamisalaan ja ilmaistaan CO₂-ekvivalentteina (eq).

49,142

Scope 2

7%

ELECTRICITY
BUILDINGS
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Ympäristön kunnioittaminen: Kohti nettonollaa
Scope 3 -päästöt
Vuoden 2021 lopussa laskimme Pelican Rouge Coffee Roastersin
kahvin toimitusketjun Scope 3 -päästöjen perustason. Tulokset
osoittavat, että suurin osa näistä päästöistä (85 %) syntyy
kahvinviljelijöiden tasolla. Rahtikuljetusten osuus on 10 prosenttia
ja paahtimolla tapahtuvan jalostuksen osuus on 5 prosenttia Scope
3 -päästöistä (kuva 4). Käytämme näitä tuloksia kehittääksemme
toimenpiteitä, joilla pienennämme ympäristöjalanjälkeämme, jotta
voimme pyrkiä kohti nollapäästöjen nettoa maatilalta paahtimoon.
Pyrimme vähentämään viljelyn aikana syntyviä päästöjä maatilatason
hankkeilla. Kartoitamme myös muut merkitykselliset Scope 3 -päästöt,
joita syntyy arvoketjussamme, ja kehitämme toimintasuunnitelmia
jalanjälkemme pienentämiseksi. Jatkamme näitä toimia vuonna 2022.

SCOPE 3 EMISSIONS
OF THE PELICAN ROUGE COFFEE VALUE CHAIN
Kg CO₂-eq

5%

<1%

ROASTING, GRINDING,
PACKAGING &
WAREHOUSE

332,557

2,885,446

OFFICE
OPERATIONS

85%

FARMER
51,834,995

10%

FREIGHT
TRANSPORT
5,910,555

“ILMASTONMUUTOS
EDELLYTTÄÄ
KIIREELLISIÄ
TOIMIA.
Selecta on asettanut
kunnianhimoiset tavoitteet
omien toimintojemme
nettonollapäästöjen
vähentämiseksi vuoteen 2030
mennessä, ja olemme
vauhdittaneet ponnisteluja
ilmastomyönteisten aloitteiden
avulla koko arvoketjussamme.”
Gijsbert Appels
Group Sustainability Director, Selecta
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Ympäristön kunnioittaminen

KOHTI
SÄHKÖKÄYTTÖISEEN
AJONEUVOKANTAAN JA
REITTIEN OPTIMOINTI
Ilon lähettiläät eli operoivat työntekijämme ovat joka päivä liikkeellä ja
tuottavat miljoonia ilon hetkiä asiakkaillemme. He palvelevat lähes 410 000
myyntipistettä eri puolilla Eurooppaa. Telemetria ja ennakkovarustelu kulkevat
käsi kädessä reittien optimoimiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
Reittien optimointi
Reittien optimointi tarkoittaa, että voimme huoltaa useampia koneita
tehokkaammin. Tämä vähentää ajokilometrejämme ja tien päällä
tarvitsemiemme ajoneuvojen määrää ja siten hiilijalanjälkeämme.
Tavoitteemme mukaisesti vähensimme ajoneuvokantaamme 7 000:sta
5 000 ajoneuvoon vuonna 2021. Tämä johtui osittain kalustomme
oikean koon määrittämisestä ja osittain tehokkaasta reitityksestä.
Telemetria ja esiasennus
Reittien optimoinnin keskeisiä tekijöitä ovat telemetria ja esivalmistelu. Telemetrian
avulla voimme seurata automaattien varastoa ja tilaa etänä ja reaaliajassa. Tämä
tukee dynaamista reittisuunnittelua, jotta voimme varastoida tai huoltaa automaatteja vain silloin, kun sitä tarvitaan. Sen lisäksi, että telemetrialla voidaan vähentää
varastojen loppumista ja tarjota parasta palvelua, sillä on useita etuja: se vaikuttaa
hiilijalanjälkeemme, työntekijöihimme ja liiketoimintaamme. Samalla varastossa
tapahtuva esivalmistelu antaa meille täyden hallinnan jätehuollosta. Kaikki tuotteet
puretaan varastossamme, jossa jätteet lajitellaan ja hävitetään asianmukaisesti.
Reaaliaikaisen seurannan ansiosta myös vanhentuneiden tai hitaasti kiertävien
tuotteiden hävikki vähenee sekä automaateissa että varastoissa.

Vuoden 2021 saavutuksista Selecta Switzerland sai Swisscom IoT Climate Award
-palkinnon vuoden 2022 alussa. Lisäksi telemetrian ja esiasennuksen tukema reittioptimointiohjelmamme esti noin 206 tonnin CO2 päästön ilmakehään. Selecta
Itävallassa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Sveitsissä, Alankomaissa,
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Espanjassa ja Ruotsissa käytetään tällä hetkellä tätä teknologiaa. Vuoden 2021 loppuun mennessä telemetrian käytössä oleva
kattavuus oli 37 prosenttia. Vuonna 2022 jatkamme telemetrian käyttöönottoa
kaikilla markkina-alueillamme ja tavoitteenamme on asentaa telemetrialaatikot 26
000 uuteen automaattiin. Lisäksi parannamme jatkuvasti telemetriateknologiaa.
Tulemme lanseeraamaan päivitetyn ohjelmiston kaikilla markkina-alueillamme,
jonka avulla voimme vastata teknisiin häiriöilmoituksiin nopeammin ja tehokkaammin ja muuttaa hinnoittelua etänä.
Kohti sähköistä laivastoa
Siirtyminen sähköajoneuvoihin vähentää merkittävästi hiilijalanjälkeämme.
Siksi aiomme siirtyä täysin sähkökäyttöiseen autokantaan. Kalustossamme

on 5 000 ajoneuvoa, joista suurin osa (85 %) on operatiivisessa käytössä,
ja suurin osa (90 %) kalustosta on vuokrattu. Aloittaaksemme siirtymisen
käynnistimme vuonna 2021 koko konsernissa vihreitä autoja koskevan
politiikkamme. Tämän politiikan mukaisesti hyötyautoiksemme valitaan
nyt aina ensisijaisesti täyssähköauto; hybridi- ja perinteiset autot sallitaan
vain poikkeustapauksissa. Vuodesta 2022 alkaen tavanomaiset autot
eivät ole enää vaihtoehto, ja hybridiautoja voivat käyttää vain kuljettajat,
joilla on paljon ajokilometrejä. Myös käyttöautot lisätään vakuutuksen
piiriin vuonna 2022. Alueilla, joilla liikennöintimatkat ovat pitkiä, hybridiautot
ovat edelleen välttämättömiä. Ja vaikka sähköisiä vaihtoehtoja
on saatavilla suurempiin pakettiautoihin ja kylmäkuljetuskuormaautoihin, ne eivät vielä tarjoa tarvittavaa kantamaa ja kuormitusta.
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Ympäristön kunnioittaminen: kohti sähköistä laivastoa ja
reittien optimointi
Politiikan täytäntöönpano on käynnissä kaikissa Selecta-maissa, joista Itävalta
ja Alankomaat ovat edelläkävijöitä. Vuoden 2021 loppuun mennessä vain
noin 1,5 prosenttia kalustostamme oli joko täysin sähkö- tai hybridikäyttöisiä,
joten kyseessä on selvästi asteittainen siirtyminen. Olemme kuitenkin
sitoutuneet siihen, että kaikkien uusien leasingvuokrasopimuksen päättyneiden
etuusautojen korvaavien autojen ja uusien etuusautojen tilausten on oltava
täyssähköautoja vuoden 2025 loppuun mennessä. Toiminta-autojemme osalta
kaikki uudet tilaukset, jotka koskevat leasingvuokrasopimusten päättymisen
jälkeen tilattujen ajoneuvojen korvaamista, ja uusien toiminta-autojen
tilaukset on tehtävä täyssähköautoille vuoden 2030 loppuun mennessä.
Osoittaaksemme kunnianhimoisia tavoitteitamme sisäisesti ja ulkoisesti
käynnistämme vuonna 2022 kaksi majakkahanketta Oslossa ja
Amsterdamissa. Näissä kahdessa paikassa vaihdamme ajoneuvomme
sähkö- tai hybridivaihtoehtoihin entistä nopeammin. Oslossa 21
ajoneuvoa korvataan täyssähköisillä malleilla, mikä vastaa 75 prosenttia
autokannasta, ja Amsterdamissa 21 autoa korvataan täyssähkö- tai
hybridivaihtoehdoilla, mikä vastaa 100 prosenttia autokannasta.
Ainoastaan suurempia pakettiautoja ja kylmäkuljetusautoja ei vielä siirretä
sähkökäyttöisiksi. Tämän lisäksi kannustamme kaikkia markkinoita
vauhdittamaan siirtymistä sähköautoiluun "sähkö ensin" -politiikallamme.
Näiden toimien avulla pyrimme nostamaan täysin sähkö- tai hybridiautojen
kokonaisosuuden 5 prosenttiin vuoden 2022 loppuun mennessä.
Telematiikka
Käytämme toiminta-autoissamme telematiikkaa saadaksemme tietoa
ajoneuvojemme suorituskyvystä. Ajokäyttäytymisestä, polttoaineen
kulutuksesta ja ajokilometreistä kerätään tietoja. Tietosuojasyistä
nämä tiedot kerätään autoryhmistä, eikä niitä voida jäljittää yksittäisiin
kuljettajiin. Olemme ottaneet telematiikan käyttöön paitsi parantaaksemme
kuljettajiemme turvallisuutta ja vähentääkseen onnettomuuksien

“VUODESTA 2021 ALKAEN SELECTA
ON TOTEUTTANUT UUDEN
AUTOKANTAPOLITIIKAN, JOSSA
SÄHKÖAUTOT OVAT ENSIMMÄINEN
VAIHTOEHTO KAIKILLE
BENEFIT-AUTOILLE.
TÄMÄ ON TÄRKEÄ
ENSIMMÄINEN ASKEL”
Eddy Scheerlinck
Group Fleet Manager, Selecta

määrää myös parantaaksemme edelleen autokantamme kestävyyttä
vähentämällä hiilidioksidipäästöjä parhaiden ajotapojen avulla. Polttoaineen
kulutusta vähentävät tasainen nopeus, äkkijarrutusten välttäminen ja
nopeusrajoitusten noudattaminen. Paremmat ajotavat pidentävät myös
ajoneuvon käyttöikää ja vähentävät huoltotarvetta (esim. renkaiden
vaihtaminen), mikä parantaa leasingsopimustemme kokonaishallintaa.
Lisäksi telematiikan avulla varmistetaan, että hybridiajoneuvot käyttävät
mahdollisimman paljon sähköä fossiilisen polttoaineen sijaan.
Vuonna 2021 otimme telematiikkaohjelmamme käyttöön konsernitasolla,
jotta lähestymistapa olisi yhdenmukainen kaikissa maissa. Näin saamme
käsityksen koko kalustostamme ja voimme hallita sitä konsernitasolla.
Varustamme kaikki operatiiviset ajoneuvomme telematiikalla ja
annamme työntekijöillemme koulutusta turvallisesta ajamisesta.
Olemme aloittaneet käyttöönoton Espanjassa ja Sveitsissä, ja muut
maat seuraavat. Ensimmäiset tulokset telematiikan käyttöönotosta ovat
myönteisiä ja osoittavat ajokäyttäytymisen parantuneen selvästi
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Ympäristön kunnioittaminen

UUSIUTUVAT LÄHTEET
ENERGIAA
RAKENNUKSIEMME
Uusiutuva energia rakennuksissa
Selectalla on toimistoja, jakelukeskuksia ja varastoja kaikissa 16 Euroopan
maassa. Noin 97 prosenttia toimipaikoistamme on vuokrattu, ja loput 3
prosenttia on omistettuja kiinteistöjä. Noin 20 % vuokratuista tiloistamme
on toimistoja ja noin 80 % jakelukeskuksia ja varastoja. Toimistojemme
energiankulutus on hieman suurempi kuin varastojemme. Yleensä
varaston ylläpitäminen vaatii vähemmän energiaa kuin toimiston, koska
lämmitystä tarvitaan vähemmän. Pienentääksemme hiilijalanjälkeämme
olemme siirtymässä vihreisiin sähkösopimuksiin omistamissamme
rakennuksissa. Vuonna 2021 56 prosenttia kuluttamastamme sähköstä
tuotettiin uusiutuvista lähteistä: tuulivoimasta (30 %), aurinkoenergiasta
(8 %), vesivoimasta (3 %) ja sekasähköstä (15 %) (ks. kuva 5). Vuonna
2022 tavoitteenamme on edelleen lisätä uusiutuvan energian osuutta
rakennuksissamme. Toimistoihimme asennamme energiatehokasta
valaistusta ja lämmitystä sekä sähköautojen latauspisteitä.
Oma kahvipaahtimomme, Pelican Rouge Coffee Roasters, sijaitsee
Dordrechtissa, Alankomaissa. Pelican Rouge on hankkinut, sekoittanut
ja paahtanut korkealaatuisia kahveja vuodesta 1863 lähtien. Se paahtaa
vuosittain noin 15 000 tonnia kahvia. Tämä paahtimo vastaa suurimmasta
osasta (64 %) rakennustemme lämmitykseen liittyvistä päästöistä. Vuonna
2021 nämä paahtimon päästöt vähenivät 22 % vuoteen 2019 verrattuna.
Tämä vähennys johtui osittain siitä, että vuonna 2021 asennettiin
aurinkopaneelit, joilla tuotetaan uusiutuvaa energiaa rakennukseen.

Aurinkopaneeleja asennettiin yhteensä 2487 kappaletta, ja niiden
kapasiteetti oli 1151,1 kWp. Niiden odotetaan tuottavan noin 661
MWh vuodessa, mikä on noin 23 % energiankulutuksestamme. Tämä
vastaa noin 220 alankomaalaisen kotitalouden energiankulutusta
ja johtaa noin 429 metrisen tonnin hiilidioksidisäästöihin2 .
Sähkön lisätarpeemme tuotetaan kokonaan vihreällä sähköllä Alankomaista
(30 %) ja Euroopasta (70 %). Tavoitteenamme on hankkia 100 prosenttia
uusiutuvasta energiasta paikallisesti vuodesta 2025 alkaen. Vuonna
2021 kaikki tehtaan valot ja myös rakennuksen ulkopuoliset valot
vaihdettiin LED-valaisimiin ympäristövaikutusten vähentämiseksi

ELECTRICITY SOURCES AT SELECTA GROUP
Type of electricity 2019-2021

3%

HYDRO

44%

GREY

30%

WIND

15%

GREEN MIX

8%

SOLAR
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Ympäristön kunnioittaminen: hiilikorvaukset ja jätehuolto
Korvaus
Hiilidioksidipäästöjen vähentämisstrategiamme lisäksi teemme
hiilidioksidipäästöjen kompensointia erityishankkeissa tai asiakkaiden
pyynnöstä. Esimerkiksi Selecta Sveitsi on solminut kumppanuuden
ClimatePartnerin kanssa kompensoidakseen lähes 119 miljoonan
kupin päästöt. Vuonna 2021 kompensoimme myös 1 147 tonnia
hiilidioksidiekvivalenttia2 Perussa sijaitsevassa Qori Q'onchassa
toteutettavassa hankkeessa, jossa kotitaloudet saavat käyttöönsä parempia
keittoliesiä, jotka ovat tehokkaampia ja vaativat vähemmän polttopuuta.
Alankomaissa Pelican Rouge tekee yhteistyötä Fair Climate Fund -rahaston
kanssa kahdessa parannettuja keittolevyjä koskevassa hankkeessa Etiopiassa
ja Intiassa. Toisen kumppanuuden kautta Pelican Rouge tukee Groenbalansin
kanssa hanketta Kariban metsän säilyttämiseksi Zimbabwessa. Vuonna
2021 näiden aloitteiden kautta saatu hiilidioksidipäästöjen kompensointi
oli yhteensä 1 789 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia2 . Jatkossa pyrimme
yhdistämään hiilipäästöjen kompensaation suoraan kahvin toimitusketjuumme.

Jätehuolto
Tavoitteenamme on vähentää omien rakennustemme ja paahtimomme
kaatopaikalle menevää jätettä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.
Tämä sisältää toimistoista ja ruokaloista peräisin olevan jäännösjätteen,
paperin ja pahvin, biopussit, folion ja orgaanisen jätteen.
Vuonna 2021 määritimme perustason Pelican Rougen kahvipaahtimossa
saadaksemme tietoa tuotetun jätteen tyypistä ja hävittämismenetelmistä. Suurin
osa paahtimon orgaanisesta jätteestä kerätään viikoittain ja se jalostetaan
vihreäksi sähköksi ja lämmöksi biomassakäymislaitoksessa. Muut jätevirrat,
kuten muovi, kerätään erikseen. Vuonna 2021 perustamme pilottihankkeen,
jossa muovijätteestä valmistetaan värähteleviä hiljaisia palikoita. Nämä lohkot on
kehitetty minimoimaan jalkakäytävistä aiheutuvaa melua menettämättä kuitenkaan
tienvarsitoimintojaan kuljettajien kannalta. Tämä ratkaisu tarkoittaa, että
muovijätteemme kierrätetään uudeksi tuotteeksi sen sijaan, että se poltettaisiin.
Tavoitteenamme on viime kädessä löytää kiertoratkaisuja kaikille jätevirroillemme.
Kestävän kehityksen tavoitteet ja palkinnot
Pelican Rouge Coffee Roasters on laatinut kunnianhimoiset suunnitelmat,
joiden tavoitteena on tehdä yrityksestä Net Zero vuoteen 2030
mennessä. Suurin osa sen päästöistä aiheutuu tuotantoprosessien
ja pakkauslinjojen kuluttamasta sähköstä ja kaasusta.
Pelican Rouge Coffee Roasters ja Selecta Netherlands ovat jo kahtena peräkkäisenä
vuonna saavuttaneet CO2 -suorituskykytasolla tason 3. Kyseessä on tunnettu
eurooppalainen kestävän kehityksen johtamisjärjestelmä, joka auttaa organisaatioita
todistettavasti vähentämään CO2 -päästöjään. Tavoitteenamme on saavuttaa taso
5. Tätä varten meidän on myös ymmärrettävä toimittajiemme ja asiakkaidemme CO2
-päästöjä ja vaikutettava niihin, jotta voimme vähentää niitä koko arvoketjussamme.

Road vibratory silent blocks made from coffee plastic bags.

Vuonna 2021 Pelican Rouge sai neljännen kerran Ecovadis Gold -sertifikaatin. Tämän
tuloksen ansiosta paahtamomme on viiden parhaan joukossa 60 000:sta Ecovadisin
vertailemasta yrityksestä. Uudistimme myös ISO14001-ympäristösertifikaattimme.
Lisäksi Pelican Rouge Coffee Roasters ja Selecta Netherlands saivat vuonna 2021
Groene Pluim -palkinnon tunnustuksena ponnisteluistaan kestävän yrittäjyyden alalla.

KESKEISET TOSIASIAT JA LUVUT
VUONNA 2021

37%

SCOPE 1 JA 2
-PÄÄSTÖJEN
PERUSTASO ON
VAHVISTETTU

2,487

toiminnallisen
telemetrian
kattavuus
VIHREITÄ AUTOJA
KOSKEVA POLITIIKKA
KÄYNNISTETTY JA
PANTU TÄYTÄNTÖÖN

AURINKOPANEELIA
ASENNETTU
Pelican Rouge Coffee
Roasters -paahtimolle
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TERVEELLISET JA
KESTÄVÄT
TUOTTEET
Tuomme iloa ihmisille Food Tech -ratkaisuilla. Tarjoamme laajan
valikoiman sertifioituja kahvi- ja muita tuotteita sekä yhä laajenevan
valikoiman terveellisempiä ja ruokavaliokohtaisia (esim. vegaanisia,
gluteenittomia) vaihtoehtoja ruoka- ja välipalamarkkinoillamme
sekä kuumien ja kylmien juomien valikoimassamme. Meillä on
menestyksekäs sisäinen ohjelma laitteiden kierrättämiseksi ja
kunnostamiseksi, ja sisällytämme kiertotalouden asiakasratkaisuihimme
pakkauksista jätteiden vähentämiseen ja kierrätykseen.
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Terveelliset ja kestävät tuotteet

RESPONSIBLE CHOICES
THROUGH INNOVATIVE
CONCEPTS
Foodies
Foodies on joustava ja innovatiivinen ratkaisumme, joka määrittelee
uudelleen työpaikka- ja muun toimipisteruokailun. Ruoka ei ole vain syötävää.
Ruokailu antaa myös tilaisuuden tavata, luoda yhteyksiä ja jakaa ideoita.
Siksi Foodies tarjoaa kutsuvan, modernin tilan. Tilan ajatuksille, ilolle ja
yhteistyölle. Sosiaalinen keskus, joka hengittää organisaation kulttuuria.
Foodies vastaa asiakkaidemme tarpeisiin joustavampien ruokaratkaisujen ja
tietoisempien elintarvikevalintojen osalta sekä edistää myönteistä vaikutusta
ympäristöön. Foodies tekee tämän tarjoamalla laajan valikoiman tuoreita ja
terveellisiä tuotteita, mukaan lukien vegaaniset ja lähiruokavaihtoehdot.
Tietoiset valinnat
Tuemme asiakkaitamme ja kuluttajia terveellisempien elintarvikevalintojen
tekemisessä, joten olemme alkaneet ottaa Nutri-Score-mittarin käyttöön
tuotteissamme. Keskimäärin 29 prosentilla Foodies Micromarkettien ja Grab
& Go:n tuotteista on Nutri-Score A ja 19 prosentilla Nutri-Score B. Nutri-Score
antaa kuluttajille mahdollisuuden nähdä yhdellä silmäyksellä, mitkä tuotteet
tuoteryhmässä ovat koostumukseltaan terveellisempiä. Tämä riippumaton
elintarvikevalintamerkki muuntaa tuotteiden ravintoarvon selkeäksi kirjaimiin
ja väreihin perustuvaksi koodiksi. Tummanvihreä A-kirjain osoittaa tuotteet,
joiden koostumus on tuoteryhmän terveellisin. Punainen E-kirjain näkyy
tuotteissa, joiden koostumus on vähiten terveellinen samassa tuoteryhmässä.
Vuonna 2022 haluamme kasvattaa Nutri-Score A ja B -arvojen mukaisten
tuotteiden osuutta Foodies Micromarketeissa ja muissa konsernin ratkaisuissa.

KESKEISET TIEDOT JA LUVUT

90%

Jopa
prosenttia
automaatin osista
OIDAAN KIERRÄTTÄÄ
Tavoitteenamme on, että 60 %:lla Selectan tuoreiden elintarvikkeiden
valikoimasta ja 30 %:lla välipalamarkkinoiden valikoimasta olisi Nutri-Score Atai B-luokitus vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi pyrimme edistämään tietoisia
elintarvikevalintoja myymälätoiminnan, tapahtumien ja kampanjoiden avulla.
Ruokahävikki
Tarkistamme jatkuvasti toimintaprosessejamme ruokahävikin vähentämiseksi
esimerkiksi mukauttamalla älykkäiden jääkaappiemme täyttöastetta
ja planogrammeja. Teemme myös yhteistyötä tavarantoimittajien

48%

tuotteita, joilla on
NUTRI-SCORE
A- TAI B-LUOKITUS

Pelican Rougen kokeilu
YKSIMATERIAALISILLA
(KIERRÄTETTÄVILLÄ) PAKKAUKSILLA

75% paperimukeistamme on
PEFC- TAI FSC-SERTIFIOITUJA

KÄYTETYT KAHVINPURUT
KERÄTÄÄNARE JA KÄYTETÄÄN
uudelleen musteen, saippuan, tarjottimien
ja säiliöiden valmistukseen
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Terveelliset ja kestävät tuotteet
kanssa kierrätyksen, kausiluonteisuuden ja
myynninedistämistapahtumien toteuttamiseksi. Lisäksi
kehitämme tietoisuuskampanjoita ruokahävikin vähentämiseksi,
esimerkiksi tarjoamalla alennettuja ja ilmaisia kylkiäisiä
tuotteista, joiden parasta ennen -päiväys on ylittynyt. Vuonna
2022 haluamme räätälöidä valikoimaa myyntiennusteiden
perusteella, jotta voimme jatkaa hävikin minimoimista
ja rakentaa paikallisia kumppanuuksia "ruokahävikin
torjuntaa" harjoittavien yritysten tai innovaattoreiden kanssa.
Tavoitteenamme on vähentää ruokahävikki enintään
5 prosenttiin myynnistä vuoteen 2025 mennessä.

“KESTÄVÄ KEHITYS ON KESKEINEN AIHE KAIKISSA
KESKUSTELUISSAMME ASIAKKAIDEN KANSSA.
TYÖSKENTELEMME JATKUVASTI
TUODAKSEMME MARKKINOILLE RATKAISUJA,
JOTKA VASTAAVAT ASIAKKAIDEMME
KESTÄVYYSONGELMIIN.”
Jan Marck Vrijlandt
Chief Commercial Officer, Selecta

Kasvipohjaisia vaihtoehtoja toimistotiloihin
ITavoitteenamme on tarjota laaja valikoima terveellisiä ja
kestäviä tuotteita, ja Selecta on lanseerannut onnistuneesti
kasvipohjaisia vaihtoehtoja vuonna 2021. Kasvipohjaisella
ruokavaliolla on merkittävä myönteinen vaikutus ympäristöön
ja ihmisten terveyteen, sillä IFCN Dairy Research Networkin
mukaan maidontuotanto aiheutti 2,2 prosenttia kaikista
kasvihuonekaasupäästöistä (GHG) maailmanlaajuisesti
vuonna 2019. Kasvipohjaiset vaihtoehdot tarjoavat
terveellisiä vaihtoehtoja myös henkilöille, joilla on
laktoosi-intoleranssi tai jotka valitsevat kasvipohjaiset
vaihtoehdot osana terveellistä ruokavaliota. Näiden
trendien seurauksena Pelican Rouge Coffee Roastersin
tutkimus- ja kehitystiimi loi valikoiman kasvipohjaisia
jauheita, jotka soveltuvat maukkaiden ja vaahtoavien
cappuccinojen ja latten valmistamiseen Selectakahvikoneissa. Vuonna 2021 toteutetut pilottihankkeet
osoittivat, että 30 prosenttia loppukäyttäjistä piti enemmän
kasvipohjaisista vaihtoehdoistamme, jotka saivat
korkeita pisteitä makutyytyväisyydestä. Nykyään nämä
kasvipohjaiset kuumat juomat ovat PLNT-tuotemerkin
alla sekä terveystietoisten että makuun keskittyvien
asiakkaiden saatavilla. Tavoitteenamme vuonna 2022
on laajentaa näitä kasvipohjaisia vaihtoehtoja.

“KESTÄVÄ KEHITYS
ON OLENNAINEN OSA
ASIAKKAILLEMME
A KULUTTAJILLE
TARJOAMIAMME
ratkaisuja. Tuomalla tuoreita, terveellisiä ja
herkullisia juomia ja välipaloja saataville 24/7
haluamme tehdä terveellisemmästä ruokailusta
arkipäivää ja samalla torjua ruokahävikkiä.”
Marco Retel
Group Director Premium Solutions,
Selecta

21

KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2021

Terveelliset ja kestävät tuotteet

YMPYRÄNMUOTOISUUS
Kestävät pakkaukset
Pakkaukset ovat olennainen osa kykyämme tarjota miljoonia ilon hetkiä
asiakkaillemme ja heidän kuluttajilleen joka päivä, mutta ymmärrämme,
että tämä ei saa tapahtua ympäristön kustannuksella. Siksi teemme
kovasti töitä tarpeettomien pakkausten poistamiseksi ja innovoimme niin,
että tarvitsemamme pakkaukset voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai
kompostoida. Tavoitteenamme omassa Pelican Rouge -brändissämme
vuonna 2022 on käyttää 100-prosenttisesti yksimateriaalisia kahvipusseja,
sillä ne voidaan kierrättää, kun taas perinteiset, eri materiaaleista koostuvat
kahvipussit eivät. Aiomme myös tarjota asiakkaillemme keräysratkaisuja
kierrätyksen edistämiseksi. Tavoitteemme on varmistaa, että 50 prosenttia
pakkauksistamme on kierrätettävissä vuoteen 2025 mennessä.
Kuppien uudelleenkäyttö ja kierrätys
EU:n kertakäyttömuovidirektiivin mukaisesti olemme edelleen sitoutuneet
poistamaan muovimukit käytöstä ja siirtymään kierrätettäviin paperimukeihin.
Vuonna 2021 paperimukien osuus koko konsernissa kasvaa edelleen 75
prosenttiin, kun se vuonna 2020 oli 67 prosenttia. Kaikki paperimukimme
ovat joko PEFC- tai FSC -sertifioituja. Ympäristövaikutusten vähentämiseksi
entisestään kehitimme "Käytä minua uudelleen" -kampanjan, jolla
kannustamme kuluttajia käyttämään paperimukinsa uudelleen jopa kolme
kertaa tai useammin. Kampanja lisää tietoisuutta työtiloissa olevien visuaalisten
kuvien ja mukeissa olevien tarrojen avulla, jotta kuluttajien käyttäytymiseen
voidaan vaikuttaa. Pyrimme myös minimoimaan ympäristöjalanjälkeämme ja
täyttämään asiakkaidemme odotukset kierrättämällä, uudelleenkäyttämällä
ja kierrättämällä jätteitä osana Selectan palvelutarjontaa.

Cup it Simple -konsepti
Vuonna 2021 testasimme yhteistyössä Alankomaiden hallituksen
kanssa kiertokulkuasiakasratkaisua Cup it Simple -konseptin
avulla. Kupinkeräysastioiden asentamisen ansiosta pelkästään
Alankomaissa jätettiin kierrätykseen noin 477 500 kuppia. Kupit
keräsivät Selecta Joy -lähettiläämme suunniteltujen täydennys- ja
huoltokäyntien yhteydessä asiakkaidemme tiloista, jolloin vältyttiin
turhilta kilometrikuluilta. Kupit lähetettiin käsittelylaitokseen,
jossa niistä tehtiin vessapaperia. Suunnittelemme Cup it Simple
-konseptin laajentamista pysyväksi asiakasratkaisuksi vuonna
2022. Tutkimme myös upcycling-mahdollisuuksia.
CIRCUP - yhteistyötä paperimukien kierrätettävyyden parantamiseksi
Parantaakseen kahvikuppien keräystä ja kierrätystä entisestään
Selecta käynnisti vuonna 2021 yhdessä McDonald'sin, NS Stationsin
ja Alankomaiden Knowledge Institute for Sustainable Packaging (KIDV)
-järjestön kanssa CIRCUP-alustan paperikuppien ja muiden paperisten
laminaattipakkausten kiertokeräystä ja kierrätystä varten. CIRCUP on
avoimen lähdekoodin alusta, johon muut suuria määriä paperimukeja myyvät
yritykset voivat osallistua ja tutkia mahdollisia kierrätysmahdollisuuksia ja
-sovelluksia tutkimuksen, testauksen ja pilottihankkeiden avulla. Vaikka
paperimukit ovat 100-prosenttisesti kierrätettävissä, käytännössä suurin
osa niistä poltetaan jätteenä. Mitä useampi yritys liittyy CIRCUPiin,
sitä enemmän mukeja voidaan kierrättää. Keskeisiä painopistealueita
ovat kierrätysyrityksille tarjottavien kuppien laatu, käytettyjen
kuitutyyppien homogeenisuus, kuppien keräys ja lajittelu sekä erilaiset
kierrätysvaihtoehdot. Pysy kuulolla, miten edistymme vuonna 2022!
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Kahvin jätevirtojen kierrätys
Osallistumme erilaisiin aloitteisiin käytettyjen kahvinpurujen kierrättämiseksi.
Esimerkiksi Alankomaissa keräämme yhteistyössä Cirkellabin kanssa
asiakkailtamme käytetyt kahvinpurut ja toimitamme ne Kwekersgilden
kaupunkiviljelytilalle, jossa niitä käytetään maaperänä osterisienien viljelyyn.
Vuonna 2021 käynnistimme asiakasratkaisuna pilottihankkeen Circular
Designin kanssa kahvialustojen ja -astioiden valmistamiseksi kahvijätteestä ja
kierrätetyistä PET-pullojen korkeista valmistetuista biomuoveista. Tuloksena
syntyi 1 000 kahvialustaa ja 253 koria. Samaan aikaan Italiassa Selecta tekee
yhteistyötä useiden kumppaneiden kanssa biokaasun tuottamiseksi käytetyistä
kahvinpuruista. Aina kun se on mahdollista, kahvinpurut keräävät Selecta Joy
-lähettiläät, jotka vuonna 2021 keräsivät yli 580 tonnia käytettyjä kahvinpuruja
asiakkailtamme pelkästään Italiassa. Vaihtoehtoisesti kahvinpurut kerätään
suursäkkeihin, ja ulkopuolinen kumppani kuljettaa ne biokaasulaitokseen.
Automaattien käyttöiän pidentäminen
Kunnostamalla automaatteja pienennämme merkittävästi
ympäristöjalanjälkeämme ja vältämme jätteen syntymistä. Tämä
tekee kunnostetuista automaateistamme houkuttelevia asiakkaille,
joilla on omat kestävän kehityksen tavoitteensa. Kunnostamme
automaatit korkeimpien standardien mukaisesti ja uusimman
teknologian pohjalta, jotta ne vastaavat suorituskyvyltään
upouusia automaatteja. Tavoitteenamme on parantaa edelleen
myyntiautomaattien kierrätettävyyttä ja kunnostusta koko konsernissa.
Automaatin keskimääräinen käyttöikä on vähintään seitsemän vuotta
ja enintään 10 vuotta. Selectalla pidennämme automaattien käyttöikää
enintään 20 vuoteen säännöllisen huollon ja kunnostuksen avulla.
Asiakassyklin lopussa arvioimme, pitäisikö myyntiautomaatti kunnostaa.
Kaikki automaatit eivät kuitenkaan sovellu kunnostettaviksi, ja ne, jotka eivät
sovellu, myydään muille markkinoille, joissa niitä käytetään joko kokonaisina
automaatteina tai varaosina. Näin voimme minimoida jätteen määrän.
Varmistamme, että kunnostuksen laatu vastaa hyvin asiakkaidemme
tarpeita ja että automaatti tarjoaa edelleen maailmanluokan

“KAHVINKEITTIMEMME
ON SUUNNITELTU
KIERRÄTYSTÄ
VARTEN.

suorituskykyä. Meillä on vakiintuneet sisäiset kunnostusohjelmat
useimmissa Selecta-maissa. Kunnostettujen automaattien määrä
on kaiken kaikkiaan kasvussa. Esimerkiksi Sveitsissä kunnostettujen
automaattien osuus kentällä olevista automaateistamme on
nyt 51 prosenttia, kun se vuonna 2019 oli 33 prosenttia.
Automaattien energiankulutus
Selecta pyrkii jatkuvasti parantamaan energiatehokkuutta sekä uusissa että
kunnostetuissa myyntiautomaattiratkaisuissa. Useimmissa automaateissa
on energiansäästötilat ja valmiustilaominaisuudet. Määrittelemme
kullekin asiakkaalle parhaan ratkaisun tarvittavien kuppien määrän
mukaan. Tarjoamalla heille oikean laitteen ja välttämällä automaattien
vajaakäyttöä voimme auttaa asiakkaitamme säästämään energiaa.

Niiden käyttöikä on pitkä, yli 10 vuotta,
ja ne on valmistettu korkealaatuisista
materiaaleista, jotka mahdollistavat
kaikkien osien kunnostamisen.
Ennaltaehkäisevä huoltosarja takaa
koneen pitkäikäisyyden käyttämällä
mahdollisimman vähän komponentteja.
Laatu, kestävyys ja kiertokulku ovat
keskeisiä tekijöitä kumppanuudessamme
Selectan kanssa.”
Matteo Trachsel
Head of Sustainability,
Thermoplan
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KESTÄVYYS
TOIMITUSKETJUSSAMME
Olemme sitoutuneet hankkimaan raaka-aineemme ja tuotteemme
vastuullisesti ja vaikuttamaan myönteisesti maihin ja yhteisöihin,
joista hankimme raaka-aineita. Selecta Coffee Fund -rahaston
kautta investoimme maatilatason ohjelmiin niissä kahvinviljelyyhteisöissä, joista ostamme kahvia, ja teemme yhteistyötä
toimitusketjukumppaneidemme kanssa rakentaaksemme
pitkäaikaisia suhteita ja tukeaksemme viljelijöiden toimeentuloa,
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja hyvinvoivia ekosysteemejä.
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Kestävyys toimitusketjussamme

VASTUULLINEN
HANKINTA
Selectan käytännesäännöt
Selecta pyrkii harjoittamaan liiketoimintaansa rehellisesti ja
lahjomattomasti sekä korkeimpien eettisten, oikeudenmukaisten ja reilujen
toimintaperiaatteiden mukaisesti. Toimittajien käytännesäännöissämme
(SCOC) kerrotaan yksityiskohtaisesti, mitä sidosryhmät voivat
odottaa Electralta ja mitä me odotamme liikekumppaneiltamme.
Varmistaaksemme vastuulliset hankinnat koko toimitusketjussamme
edellytämme, että kaikki toimittajamme noudattavat tätä säännöstöä.
SCOC:n vaatimukset perustuvat YK:n Global Compact -aloitteen (UNGC)
10 periaatteeseen ja ovat linjassa ihmisoikeuksien yleismaailmallisen
julistuksen sekä korruption vastaisen lainsäädännön kanssa.
Kaikista markkinoistamme Selecta Ruotsi on pisimmällä SCOC:n
täytäntöönpanossa. Täällä olemme ottaneet käyttöön toimittajien
arviointityökalun, jolla arvioidaan hallintotapaan, ympäristöön,
sosiaalisiin näkökohtiin ja korruption torjuntaan liittyviä riskejä, ja
lisäksi seuraamme vaatimustenmukaisuutta ja mahdollisia riskejä
paikan päällä tehtävillä tarkastuksilla. Kun tunnistamme mahdollisia
kestävyysriskejä toimitusketjussamme, laadimme yhdessä
toimittajiemme kanssa parannussuunnitelman. Näin voimme
varmistaa, että työskentelemme vain luotettavien toimittajien kanssa
ja teemme yhteistyötä parannusten saavuttamiseksi. Vuoropuhelu
ja yhteistyö tavarantoimittajiemme ja liikekumppaniemme kanssa on
olennainen osa tätä lähestymistapaa. Vuonna 2022 laajennamme
tätä lähestymistapaa edelleen muihin Selecta-maihin.

Vastuullinen kahvin hankinta
Pelican Rouge Coffee Roasters paahtaa vuosittain noin 15 000 tonnia
kahvia. Yhä suurempi osa hankkimastamme kahvista on sertifioitu
kestävän kehityksen järjestelmien mukaisesti. Vuonna 2021 58 prosenttia
Pelican Rougen paahtamasta kahvista oli Reilun kaupan tai UTZ/
Rainforest Alliancen kestävyyssertifikaatteja. Tämä on pieni lisäys
vuoteen 2020 (57 %) verrattuna. Vuonna 2022 tavoitteemme on hankkia
Pelican Rouge -brändättyyn kahviin vain sertifioitua kahvia (100 %).
Konsernitasolla - joka kattaa kaiken tarjoamamme kahvin, mukaan
lukien premium-kahvimerkit, joiden kanssa teemme yhteistyötä
(Lavazza, Starbucks ja Nescafé) - sertifioidun kestävän kehityksen
mukaisen kahvin osuus on 49 prosenttia. Tavoitteenamme on
kasvattaa sertifioidun kahvin osuutta valikoimassamme entisestään.
Sertifiointi on tärkeä perusta kestävyyskysymysten käsittelylle
kahvintuottajamaissa. Haluamme kuitenkin ottaa askeleen sertifiointia
pidemmälle ja puuttua sosioekonomisten ja ympäristöongelmien
perimmäisiin syihin. Siksi osallistumme yhteistyökumppaneidemme
kanssa toimitusketjuohjelmiin Selecta Coffee Fund -rahaston kautta.
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Kestävyys toimitusketjussamme

“VUONNA 2021
JATKOIMME
YHTEISTYÖTÄ
SELECTAN
KANSSA

SELECTA
COFFEE FUND
Selecta Coffee Fund (SCF) tukee kestävyysaloitteita koko arvoketjussamme
keskittyen kahvinviljelijöiden, heidän perheidensä ja yhteisöjensä kehityksen
tukemiseen kahvinviljelyalueilla ympäri maailmaa. Selecta Coffee Fundin avulla
pyrimme parantamaan kahvinviljelijöiden toimeentuloa, edistämään sosiaalista
oikeudenmukaisuutta ja ylläpitämään kukoistavia ekosysteemejä. Teemme
tämän investoimalla maatilatason ohjelmiin alueilla, joilta hankimme kahvia.
Lähestymistapamme perustuu suoraan yhteistyöhön kahvin toimitusketjussa.
Tämä luo suoran yhteyden kahvinviljelijöiden, heidän perheidensä ja yhteisöjensä
sekä hankkimamme ja tuottamamme kahvin välille. Teemme yhteistyötä
paikallisten agronomien, hallitusten, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja muiden
paikallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa, jotta voimme hyödyntää
saatavilla olevaa tietoa ja asiantuntemusta ja maksimoida vaikutuksemme. Olemme
asettaneet tavoitteeksemme tukea suoraan vähintään 2 500 viljelijäperhettä
tärkeimmillä kahvinhankinta-alueillamme vuoteen 2025 mennessä investoimalla
maatilatason ohjelmiin. Tämä tarkoittaa, että olemme suoraan mukana näiden
viljelijöiden laajassa koulutuksessa. Kouluttamiseen perustuvan lähestymistavan
mukaisesti tuemme näitä viljelijöitä kouluttamaan myös muita viljelijöitä.
Ohjelmiemme keskeisiä vaikutusalueita ovat viljelijöiden hyvinvointi,
terveet yhteisöt ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kukoistavien
ekosysteemien suojelu ja elvyttäminen, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
ja ilmastokestävyys. Nämä aiheet liittyvät läheisesti toisiinsa. Kunkin
maatilatason ohjelmamme laajuus on räätälöity huolellisesti paikallisen
kontekstin ja haasteiden mukaan. Rakennamme pitkäaikaisia kumppanuuksia
kahvin toimitusketjussa ja pyrimme hankkimaan yhä suurempia määriä
kahvia ohjelma-alueiltamme Pelican Rouge -kahvin valmistukseen.

tavoitteenamme parantaa
10 500 pienviljelijän toimeentuloa
Burundissa - Rainforest Alliance
-sertifioinnin lisäksi."
Xavier Andrillon
Lead of Farm and Supply Chain
Economics, Rainforest Alliance

Selecta Coffee Fundin sijoitusmalli perustuu yhteistyöhön ja pitkäaikaisiin
kumppanuuksiin toimittajien ja asiakkaiden kanssa. Vuonna 2021
keräsimme varoja Alankomaissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja
Ruotsissa myymällä kahvia Pelican Rouge -paahtimostamme. Vuonna
2022 laajennamme edelleen Selecta Coffee Fundin soveltamisalaa
kaikkiin Selecta-markkinoihin ja Pelican Rouge -kahvimerkkeihin
vaikuttavuuden lisäämiseksi. Jokaisesta myydystä kupillisesta Pelican
Rouge -kahvia tehdään lahjoitus Selecta Coffee Fund -rahastoon.
Investoimme tällä hetkellä kahteen maatilatason hankkeeseen, toiseen
Burundissa ja toiseen Ruandassa. Laajennamme Selecta Coffee Fund
-rahaston toiminta-aluetta luomalla kumppanuuksia tärkeimmillä hankintaalueilla, jotta voimme lisätä vaikutusmahdollisuuksiamme ja hankkia lisää kahvia.
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Selecta Coffee Fund

BURUNDI
Kahvi on Burundin - suhteellisen pienen maan, joka sijaitsee Afrikan
mantereen itäisessä keskiosassa - tärkein vientituote. Ilmasto-olosuhteet
ovat suotuisat, ja maa on tunnettu erinomaisesta kahvin laadusta.
Kahvin pienviljelijät kohtaavat kuitenkin haasteita, joita ovat muun
muassa alhainen tuotanto, vanhat kahvipuut ja vaihtelevat sadot.
Seuraavan askeleen ottaminen
Selecta Coffee Fund -rahaston kautta teemme yhteistyötä Supremon,
Rainforest Alliancen, Schuttelaar & Partnersin ja SUCCAMin - paikallisen
raakakahvin viejän - kanssa Burundin Mumirwan alueella. Burundin
hanke perustuu sertifioitujen viljelijöiden verkostoon ja ottaa seuraavan
askeleen - sertifiointia pidemmälle - parantaakseen kahvinviljelijöiden
toimeentuloa. Ohjelmamme kohderyhmänä on yli 11 000 viljelijää, jotka
keskittyvät 11 kahvinpesuaseman ympärille Mumirwan alueella. Ohjelman
tavoitteena on tukea viljelijöitä kohti toimeentuloa, tukea sukupuolten tasaarvoa ja parantaa yhteisöjen mahdollisuuksia saada puhdasta vettä.
Vuonna 2021 aloimme toteuttaa paikallisia hanketoimia: perustimme
taimitarhoja, annoimme viljelijöille koulutusta hyvistä maatalouskäytännöistä
(GAP), voimaannutimme naisia ja paransimme vedensaantia. Vuoden
loppuun mennessä oli rakennettu neljä taimitarhaa, jotka tuottavat kahvi- ja
varjopuiden, hedelmien ja vihannesten taimia. Nämä taimet jaetaan viljelijöille,
jotta he voivat nuorentaa ja monipuolistaa viljelypalstojaan ja parantaa näin
merkittävästi kahvituotantoaan ja parantaa ilmastokestävyyttään. Vuonna
2022 aiomme saada valmiiksi seitsemän muuta taimitarhaa. GAP-ohjelmassa
434 pääviljelijää on saanut koulutusta: 381 miestä ja 43 naista. Näitä johtavia
viljelijöitä tuetaan kouluttajan kouluttamiseen perustuvalla lähestymistavalla,
jotta he voivat siirtää tietämystään alueen viljelijöiden seuraavalle kierrokselle.

Perustimme kumppanuuden ZOA-nimisen kansainvälisen avustus- ja
elvytysjärjestön kanssa naisten voimaannuttamiseksi ja puhtaan veden
saatavuuden parantamiseksi. Vuonna 2021 ZOA laati hankealueella
tasa-arvoarvioinnin saadakseen lisää tietoa tasa-arvokysymyksistä ja
kehittääkseen täytäntöönpanosuunnitelman, joka perustuu alueella jo
olemassa oleviin naisryhmiin. Ensimmäiset toimet toteutetaan vuoden 2022
aikana. ZOA osallistuu myös vesilähteiden kunnostamiseen, jotta yhteisöjen
mahdollisuudet saada puhdasta vettä paranevat. Aluksi kohteena on kaksi
pesuasemaa, koska turvallisen juomaveden saanti on rajallista. ZOA yksilöi
veden saatavuutta koskevassa kenttätutkimuksessa 20 vesilähdettä, jotka
on tarkoitus sisällyttää kunnostusohjelmaan. Kunnostus toteutetaan vuonna
2022, ja sen ansiosta yhteensä 1 175 kotitaloutta (lähes 6 000 suoraa
edunsaajaa) saa käyttöönsä turvallisempaa ja puhtaampaa juomavettä.
Siirtyminen kohti elävää tuloa
Lisäksi CERRE Burundi suoritti vuonna 2021 yksityiskohtaisen tulojen
arvioinnin saadakseen lisätietoa kahvinviljelijöiden nykyisestä tulotasosta.
Tätä tukivat Schuttelaar & Partners ja Rainforest Alliance. Tulokset
vahvistivat, että tuloerot ovat huomattavat. Vuonna 2022 työskentelemme
yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme edelleen
liiketoimintamahdollisuuksia elämiseen riittävien tulojen saavuttamiseksi.
Tuotannon osalta kahvisato oli vuonna 2021 erittäin alhainen, sillä
se oli vain 30 prosenttia vuoden 2020 sadosta. Alhainen sato oli
odotettavissa, koska vuosi 2021 oli "epäsuhdannevuosi". Todelliset
sadot olivat kuitenkin jopa odotettua pienemmät epäsuotuisien sääolojen
vuoksi. Vuoden 2022 arviot ovat paljon paremmat, ja sadon odotetaan
olevan vuoden 2018 vertailuarvon (420 kg hehtaarilta) mukainen.

KESKEISET LUVUT

BURUNDI

NELJÄ LASTENTARHAA
PERUSTETTU
GAP-KOULUTUS

434 VILJELIJÄLLE
JOISTA 93 NAISTA

ZOA:N TEKEMÄ WASHKENTTÄTUTKIMUS
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Selecta Coffee Fund

RUANDA
Ruanda on tunnettu korkealaatuisista arabica-pavuista. Kahvia tuottaa
pääasiassa yli 350 000 pienviljelijää, joiden keskimääräinen tilakoko
on alle puoli hehtaaria. Selecta on toiminut Ruandan eteläisessä
maakunnassa vuodesta 2016 lähtien. Ohjelman tavoitteina on
kouluttaa viljelijöitä hyvistä kahvinviljelykäytännöistä ja maatilayrityksen
johtamisesta, auttaa viljelijöitä lisäämään kahvisatoa käyttämällä
lehmänlantaa lannoitteena ja monipuolistaa viljelijöiden tuloja, jotta
heidän haavoittuvuutensa kahvisadon ja -hinnan vaihteluille vähenisi.
Harjoittelu
Vuonna 2021 ohjelman maantieteellinen soveltamisala laajennettiin
Nyamagaben piiriin. Vuoden loppuun mennessä yhteensä 319 viljelijää
oli saanut GAP-koulutusta, joista 96 oli naisia. Koulutuksen aikana
viljelijät oppivat lisää maanmuokkauksesta, eroosion torjunnasta,
orgaanisten lannoitteiden valmistuksesta ja levittämisestä, istutuksesta,
varjopuiden hoidosta, multauksesta, tuholaisten ja tautien torjunnasta
sekä karsimisesta. Koulutustilaisuudet järjestettiin luokkahuoneessa
ja pellolla. Koulutustilaisuuksien jälkeen järjestetään kuukausittaisia
seurantakokouksia ja keskitetty palautetilaisuus, jossa viljelijöitä ohjataan
heidän soveltaessaan hankkimiaan tietoja ja taitoja. GAP-koulutuksen
lisäksi viljelijöitä koulutetaan myös yrityssuunnitteluun, kirjanpitoon ja
kannattavuusanalyysiin, jotta he voivat työskennellä ammattimaisemmin ja
hallita luonnonvaroja tehokkaasti tilan tuloksen parantamiseksi entisestään.
Vuoden 2021 aikana järjestimme 17 koulutustilaisuutta. Viljelijöiden
palautteessa korostui muun muassa se, että liikkeenjohdon moduuleissa
korostettiin tarvetta aloittaa maatilan taloustietojen kirjaaminen.
Tuotannon osalta Ruandan kahvinviljelijät kamppailivat vuonna 2021 myös

erittäin alhaisen kahvisadon kanssa epäsuotuisten sääolojen vuoksi.
Edunsaajina olevien viljelijöiden keskimääräinen sato oli vain 0,5 kiloa kirsikoita
puuta kohti, mikä oli 40 prosenttia pienempi kuin keskimääräinen sato vuonna
2020. Satojen odotetaan palaavan normaalille tasolle vuonna 2022.
Lisäksi annoimme 330 maanviljelijälle lehmän ja koulutimme heitä
lehmien kasvatuksessa. Lannoitteiden saatavuus paikallisilla markkinoilla
on rajallista ja kallista. Sen vuoksi lehmän pitäminen tilalla orgaanisen
lannoitteen lähteenä parantaa osaltaan kahvisatoa ja myös tilan
kannattavuutta. Lisäksi lehmien tuottama maito on arvokas proteiininlähde
perheen omaan kulutukseen tai lisätulonlähde, kun sitä myydään.
Edistymisen ja tulosten seuranta
Teemme joka vuosi kyselytutkimuksia ja haastatteluja viljelijöille
seurataksemme ohjelmamme edistymistä ja tuloksia sekä yksilöidäksemme
alueita, jotka on asetettava etusijalle, jotta kahvinviljelijöiden toimeentuloa
voidaan parantaa entisestään. Viimeisimmät tulokset osoittavat,
että vuonna 2021 viljelijöiden keskimääräiset tulot paranivat 10
prosenttia, vaikka kahvisadot ja -tulot vähenivät merkittävästi.

KESKEISET LUVUT

RUANDA

330 HIEHOHANKKEEN
edunsaajaa

GAP-KOULUTUS

319 VILJELIJÄLLE
JOISTA 96 NAISTA
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OLLA
VALINTATYÖNANTAJA
Ilon tuominen liikkeelle alkaa iloisesta työpaikasta. Työntekijämme
ovat menestyksemme keskiössä, ja olemme sitoutuneet
tarjoamaan pitkäaikaisia uranäkymiä, joita tuetaan oppimis- ja
kehitysohjelmilla, jotka noudattavat korkeimpia eettisiä standardeja.
Asetamme etusijalle työntekijöidemme terveyden, turvallisuuden
ja hyvinvoinnin, kuten Selecta Code of Conduct -ohjeistuksessa
todetaan. Keskitymme tasapuolisuuteen, monimuotoisuuteen
ja osallisuuteen työskentelytavoissamme ja tavassamme tehdä
rekrytointiin ja ylennyksiin liittyviä päätöksiä.
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ONE SELECTAKULTTUURI
Vuonna 2021 keskityimme ONE Selecta -lähestymistavan toteuttamiseen.
Tarkoitushakuisena yrityksenä arvomme ovat menestyksemme perusta
ja olennainen edellytys sille, että voimme saavuttaa tavoitteemme saada
miljoonat ihmiset tuntemaan olonsa hyväksi joka päivä. Visiomme
toteuttamiseksi olemme kehittäneet joukon Selecta-periaatteita, jotka
muodostavat kulttuurimme perustan. Nämä periaatteet kuvaavat, mitä
odotamme työntekijöiltämme ja mitä he voivat odottaa vastineeksi Selectalta.
Ne ohjaavat toimintaamme ja ovat kaikkien päätösten ja keskustelujen
perustana. Periaatteet kehitettiin ja annettiin kaikkien työntekijöidemme
käyttöön vuonna 2021. Varmistaaksemme, että periaatteet toteutuvat koko
organisaatiossamme, panostamme paljon aktivointiin kaikilla tasoilla ja
kaikissa maissa. Järjestimme kokouksia ja jaoimme säännöllisesti uutiskirjeitä
osakkuusyhtiöidemme kanssa. Vuonna 2022 jatkamme näiden ponnistelujen
laajentamista live town hall -kokousten, kahdenkeskisten tapaamisten
ja säännöllisten henkilökohtaisten yhteyksien avulla osakkaidemme ja
asiakkaidemme kanssa. Vuonna 2021 lanseerasimme myös Principles
Dayn. Tämän yksipäiväisen tapahtuman tarkoituksena on tutustua
organisaation eri osiin sekä juhlistaa periaatteitamme ja sitä, miten niiden
avulla voimme tuottaa iloa asiakkaillemme kaikessa, mitä teemme. Tämä
jännittävä tapahtuma järjestetään kaikissa Selecta-maissa samaan aikaan.
Kulttuurimme perustan luomisen lisäksi vuonna 2021 vauhditimme
myös aloitteita, jotka tukevat meitä siinä, että voimme olla työnantajan
valinta. Näihin elementteihin kuuluivat käytännesääntöjemme
lanseeraus, SpeakUp-ohjelmamme, koulutuksen ja kehittämisen
elvyttäminen, monimuotoisuus- ja osallisuusohjelman kehittäminen

sekä kunnianhimon ilmaiseminen koko konsernin kattavan terveys- ja
turvallisuusaloitteen kehittämiseksi. Kaikki nämä elementit auttavat meitä
rakentamaan organisaation, jossa työntekijämme viihtyvät työs.
Käytännesäännöt
Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaa rehellisesti ja
oikeudenmukaisesti, lakia kunnioittaen ja Selecta-periaatteiden mukaisesti.
Tämä sitoumus on esitetty vuonna 2021 laadituissa Selecta Code of
Conduct -ohjeissa. Toimintaohjeissa määritellään tietyt liiketoiminnan
harjoittamisen vähimmäisvaatimukset, joita kaikkien Selectan työntekijöiden
on noudatettava kaikilla markkinoilla ja kaikilla tasoilla. Vuonna 2022
lanseeraamme koulutusmoduuleja ja live-istuntoja, joiden tarkoituksena
on auttaa osakkaita ymmärtämään erityisiä, tosielämän tilanteita, joita
he saattavat kohdata, ja toteuttamaan käytännesääntöjä päivittäisessä
työssään. Periaatteet ja käytännesäännöt yhdessä määrittelevät
työntekijöiltämme odotettavissa olevan käyttäytymisen. Periaatteet
ohjaavat meitä siinä, mitä teemme ja miten toimimme Selectassa, ja
käytännesääntömme määrittelevät, mitä työntekijöiltämme odotetaan
liiketoimintatilanteissa esiin tulevien keskeisten aiheiden osalta.

“HYVINVOINTIALOITTEEMME
TAVOITTEENA
ON TARJOTA
PÄIVITTÄISIÄ
ILON HETKIÄ
JA EDISTÄÄ
TERVEELLISIÄ
ELÄMÄNTAPOJA,
jotta työntekijämme voivat hyvin,
heistä pidetään hyvää huolta
ja heitä tuetaan.”
Andrew Slade
Health & Safety Partner, Selecta
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ESIMERKKEJÄ
SELECTA-PERIAATTEISTA:
Liiketoimintamme AINOA tarkoitus on saada
ihmiset tuntemaan olonsa hyväksi
Kestävä kehitys on ytimessämme
• Jotta voisimme toteuttaa tarkoitustamme,
meidän on saavutettava kestävyyttä.
• Teemme yhteistyötä kumppaneidemme
kanssa, jotta voimme löytää ratkaisuja
asiakkaillemme tärkeisiin ympäristö- ja
sosiaalisiin kysymyksiin.
• Rakennamme kestävän kehityksen osaksi
toimintaamme vastuullisella hankinnalla
ja keskittymällä ympäristövaikutusten
parantamiseen arvoketjumme jokaisessa
vaiheessa.
Edistämme monimuotoisuutta ja osallisuutta
• Edistämme Selectassa monipuolista ja
osallistavaa kulttuuria, jossa työntekijämme
viihtyvät, jolla on tarkoitus ja jossa he
tuntevat itsensä arvostetuiksi ja turvallisiksi
taustastaan riippumatta.
• Edistämme osallisuutta kannustamalla
jokaisen yksilön panosta Selectassa.
• Monimuotoisuus ja osallisuus luovat yhdessä
myönteisen työympäristön ja parantavat
ihmisten tuloksia

SpeakUp-ohjelma
Vaikka olemme sitoutuneet työpaikkaan, joka perustuu rehellisyyteen ja
korkeisiin eettisiin normeihin, on silti pieni mahdollisuus, että työntekijämme
voivat havaita tai kokea väärinkäytöksiä, jotka rikkovat käytännesääntöjämme
ja/tai niiden taustalla olevia periaatteita. Jos työntekijämme havaitsevat
tai epäilevät epäasiallista käytöstä, heitä kannustetaan puhumaan ja
ilmoittamaan huolenaiheistaan. SpeakUp-ohjelma suunniteltiin vuonna 2021
ja lanseerattiin uudelleen vuonna 2022, jotta se heijastaisi sitoutumistamme
eettiseen toimintaan ja vahvemman luottamuksen ja avoimuuden kulttuurin
luomiseen. Muutama vuosi sitten Selecta teki sopimuksen kolmannen
osapuolen kanssa vihjelinjan ja tapaustenhallintaratkaisun tarjoamisesta,
johon sisältyy mahdollisuus ilmoittaa huolenaiheista paikallisella kielellä niillä
markkinoilla, joilla toimimme, joko verkossa tai puhelimitse. Halutessaan
työntekijät voivat ilmoittaa huolenaiheesta suoraan esimiehelleen tai ryhmän/
markkinoiden edustajille. SpeakUp-ohjelmamme tarjoaa luottamuksellisia
ja nimettömiä raportointimahdollisuuksia paikallisten lakien mukaisesti.
SpeakUp-ohjelman motto "Jos näet jotain, sano jotain" tukee avoimuuden
kulttuuria. Tarkoituksena on luoda ja ylläpitää avoin ja läpinäkyvä ympäristö,
jossa huolenaiheet voidaan tuoda esiin ilman pelkoa kostotoimista tai
muista kielteisistä seurauksista. Tämä vahvistaa myös viestiä siitä, että
jokainen on osaltaan vastuussa sellaisen kulttuurin rakentamisesta,
jossa me kaikki tiedämme, että meidän odotetaan toimivan oikein.
Koulutus ja kehittäminen
Ammatillinen kehitys ja koulutus ovat avainasemassa, jotta voimme toteuttaa
tarkoitustamme tuottaa iloa asiakkaillemme ja heidän sidosryhmilleen.
Vuonna 2021 otimme käyttöön "Tarvelähtöiset ratkaisut" -koulutusohjelman
(NBS), joka on pakollinen ohjelma kaupallisille ja ratkaisuihin erikoistuneille
työntekijöillemme kaikilla Selecta-markkinoilla. Esimerkiksi pelkästään Selecta
Italiassa suoritettiin 1 296 tuntia NBS-koulutusta. Tarvelähtöisten ratkaisujen
lähtökohtana on asettaa asiakkaidemme tarpeet kaiken toimintamme keskiöön.
Kuuntelemalla asiakkaidemme tarpeita pystymme ehdottamaan oikeaa
ratkaisua, luomaan maksimaalista arvoa ja rakentamaan pitkäaikaisen suhteen.
Vuonna 2022 laajennamme kehityspainotteisuuttamme käynnistämällä verkkoohjelman ja tarjoamalla käytännön koulutusta Joy-teknikoillemme kentällä.

Monimuotoisuus ja osallisuus
Selecta on sitoutunut rekrytoimaan, kehittämään ja pitämään palveluksessaan
monipuolista työvoimaa sekä edistämään osallisuutta koko organisaatiossa.
Monimuotoisuuden ohella osallisuus on yhtä tärkeää sen varmistamiseksi,
että kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet. Filosofiamme perustuu vahvaan
työmoraaliin ja meritokratiaan menestyksen avaimena. Rekrytoimme,
palkitsemme ja ylennämme yksilöitä heidän yksilöllisten kykyjensä ja
suoritustensa perusteella sukupuolesta, iästä ja henkilökohtaisista
ominaisuuksista riippumatta ja pyrimme samalla poistamaan tiedostamattomat
ennakkoluulot osaamisprosesseistamme. Lähestymme moninaisuutta
ja osallisuutta liiketoiminnallisena prioriteettina ja sisällytämme sen
yrityskulttuuriin, jossa työntekijämme viihtyvät, jolla on tarkoitus ja jossa
he tuntevat itsensä arvostetuiksi ja turvallisiksi taustastaan riippumatta.
Vuonna 2021 perustimme monimuotoisuutta ja osallisuutta käsittelevän
työryhmän, sisällytimme monimuotoisuuden ja osallisuuden 12
periaatteeseemme ja käynnistimme aloitteita paikallisella tasolla. Yksi esimerkki
siitä, miten kiinnitämme huomiota monimuotoisuuteen ja osallisuuteen
markkinoillamme, löytyy Espanjasta, jossa Selecta työllistää noin 40
kuulovammaista Joy-lähettilästä. Nämä eri tavoin kehitysvammaiset työntekijät
ylläpitävät korkeatasoista asiakaspalvelua, mikä on organisaatiomme
keskeinen ominaisuus, ja asiakkaamme arvostavat pyrkimyksiämme olla
osallistava Food Tech -yritys. Toisena esimerkkinä voidaan mainita, että
Alankomaissa toimiva Pelican Rouge Coffee Roasters otti vuonna 2021
kuusi eri tavoin kehitysvammaista työntekijää operatiiviseen tiimiinsä.
Vuonna 2022 lisäämme edelleen aloitteitamme ja tarjoamme osallisuustietoista
koulutusta. Käynnistämme monimuotoisuutta ja osallisuutta koskevan
ohjelman (D&I) tavoitteidemme saavuttamiseksi. D&I-ohjelman ensisijaisena
tavoitteena on varmistaa työntekijöidemme ja muiden sidosryhmien
osallisuus sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, rodusta,
etnisestä alkuperästä, iästä, vammaisuudesta tai muista henkilökohtaisista
ominaisuuksista riippumatta. Osana monimuotoisuuden lisäämiseen
tähtääviä pyrkimyksiämme Selectassa valitsemme monipuolisimman
ehdokkaan tilanteissa, joissa tehtävään on useita yhtä päteviä hakijoita.
Hallinnoimme rekrytointiprosessia tietoisesti myös sukupuolen
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Olla valintatyönantaja
moninaisuuden näkökulmasta asettamalla vähimmäismäärän pätevien
naisten edustukselle. Tässä yhteydessä vaadimme, että headhunterit
esittävät meille tasapainoisen 50/50 (miehet/naiset) ehdokkaat johtotehtäviin.
Käytämme myös monipuolista haastatteluryhmää varmistaaksemme,
että eri näkökulmat ovat edustettuina haastatteluprosessissa.
Jotta voisimme asettaa selkeät ja asianmukaiset tavoitteet naisten rekrytoinnille,
pysyvyydelle, etenemiselle ja edustukselle kaikilla Selecta-markkinoilla,
keskityimme kehittämään vuoden 2021 sukupuolinäkökulman perusarviointia.
Sen jälkeen tasoitimme tietä saavutettavissa olevien tavoitteiden asettamiselle
vuonna 2022 Selecta Diversity & Inclusion (D&I) -ohjelman avulla. Vuoden
2021 sukupuolten välisen perusarvioinnin tulokset osoittavat, että 29
prosenttia koko henkilöstöstämme on naisia ja että naisten edustus vaihtelee
eri markkinoilla. Lisäksi naisten osuus ensimmäisellä johtotasolla on 24
%. Sukupuolten tasa-arvon arvioinnin perusteella olemme asettaneet
kunnianhimoisen mutta saavutettavissa olevan tavoitteen nostaa naisten osuus
koko henkilöstöstä ja ensimmäisestä johtotasosta 40 prosenttiin vuoteen
2024 mennessä. Lisäksi olemme sitoutuneet saavuttamaan 25 prosentin
naisedustuksen maan johtotasolla, kun se vuonna 2021 oli 22 prosenttia.
Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi
Työntekijöidemme terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat aina
etusijalla. Pandemian edetessä vuonna 2020 otimme käyttöön
tiukat menettelyt työntekijöidemme terveyden turvaamiseksi.
Vuonna 2021 jatkoimme aktiivista työ- ja prosessiturvallisuuden työntekijöidemme ja toimintojemme turvallisuuden - seurantaa.
Pyrimme koko konsernissa siihen, että työpaikalla ei tapahdu yhtään
ennaltaehkäistävissä olevaa tapaturmaa. Henkilöstömme on tien päällä joka
päivä, ja haluamme, että kaikki palaavat kotiin turvallisesti. Turvallisesti kotiin
-ohjelmamme - kolmivuotinen aloite - tarjoaa kuljettajille liikenneturvallisuusja tietoisuuskoulutusta verkossa. Jokainen kuljettaja suorittaa 36 noin
20 minuuttia kestävää koulutusmoduulia, joiden avulla hän voi välttää

“DENSIN RUOKAPANKKI ON VIIDEN MINUUTIN
KÄVELYMATKAN PÄÄSSÄ SELECTA-TOIMISTOSTAMME
JOSKUS DENSIN VARASTOPÄÄLLIKKÖ
SOITTAA MEILLE JA PYYTÄÄ APUA.
KOLLEGANI AUTTAVAT MIELELLÄÄN
LOUNASTAUOILLA TÄYDENTÄMÄÄN
PÄIVÄN RUOKAPAKETTEJA YHTEISÖSSÄMME
KAMPPAILEVILLE IHMISILLE.”
Katherine Salton
Program Manager, Selecta

onnettomuuksia tai vaaratilanteita tien päällä. Lisäksi on olemassa kahdeksan
yleistä turvallisuusmoduulia sisältävä sähköinen turvallisuuskoulutus muille
kuin kuljettajille. Vuonna 2022 luomme koko konsernin kattavan terveys- ja
turvallisuusaloitteen, johon sisältyy konsernin terveys- ja turvallisuuspolitiikka.
Tuemme myös työntekijöidemme terveyttä ja hyvinvointia maakohtaisilla aloitteilla.
Esimerkiksi vuonna 2021 Selecta Iso-Britannia valmisteli Wellness-aloitteen
käyttöönottoa. Tämä aloite tarjoaa viikoittain ilmaisia hedelmiä jokaisella varikolla
ja toimistolla, Spotify mindfulness-soittolistan työntekijöille, "pyörällä töihin"
-ohjelman, stressitietoisuuden ja mielenterveyden ensiapukoulutuksen sekä
aloitteita, joilla lisätään tietoisuutta alkoholin, huumeiden, sosiaalisen median
ja uhkapelien väärinkäytöstä. Se sisältää myös tiimitapaamisia, toimipaikan
ulkopuolisia tiiminrakennustoimia ja palkallisia vapaaehtoistyöpäiviä.
Yhteisön aloitteet
Tuemme aktiivisesti paikallisia yhteisöjä maissa, joissa toimimme,
erilaisten yhteisöhankkeiden ja -aloitteiden kautta. Ne vaihtelevat
hyväntekeväisyyshankkeista sosiaaliseen osallisuuteen tähtääviin ohjelmiin.
Olemme esimerkiksi yhteistyökumppani DENS' Foodbankin kanssa - voittoa
tavoittelematon järjestö, joka toimii ensimmäisenä palvelupisteenä Dacorumin
kaupungissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa asunnottomuudesta, köyhyydestä
ja sosiaalisesta syrjäytymisestä kärsiville ihmisille. Yhdessä DENS:n kanssa
torjumme ruokahävikkiä jakamalla uudelleen elintarvikkeita, joiden viimeinen
käyttöpäivä on lähellä. Joy-lähettiläät keräävät Foodies-sivustoiltamme ja älykkäistä
jääkaapeistamme elintarvikkeita, joiden viimeinen käyttöpäivä umpeutuu kyseisenä
päivänä, ja tuovat ne DENS:lle kotimatkallaan. Lisäksi jotkut työntekijät työskentelevät
vapaaehtoistyöntekijöinä ruokapankissa lounastauoillaan ja auttavat pakkaamaan
ruokapaketteja, kun DENS:ssä ei ole riittävästi henkilökuntaa. Toisena esimerkkinä
Pelican Rouge lahjoitti vuonna 2021 noin 1149 kiloa kahvia ruokapankeille ja kirkoille.
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