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Meira Oy
• Meira Oy on yli satavuotias suomalainen yritys, joka valmistaa 

kahvia ja maustamistuotteita sekä kuluttajille että ammattilaisille. 

• Meira Oy valmistaa tuotteet* omassa tuotantolaitoksessaan 

Helsingin Vallilassa.

• Meira on osa italialaista Massimo Zanetti Beverage -konsernia, 

joka on Euroopan suurimpia kahvialan yrityksiä.

• Liikevaihto (2019) 83,8 milj. euroa, henkilöstön määrä 181

– Kahviliiketoiminta 66,0 milj. euroa

– Mausteliiketoiminta 17,9 milj. euroa

• Meiralla on tytäryhtiö Virossa ja jakelijat Tanskassa, 

Islannissa Ruotsissa, Latviassa ja Liettuassa. 

*) lukuun ottamatta pikakahvia, liivatelehtiä, italiaisia Segafredo-espressoja ja valittuja pähkinätuotteita



Vastuullisuuden johtaminen Meiralla 

Vastuullisuus ei ole meillä tukitoiminto 

Vastuullisuus
-työryhmä

Johto-
ryhmä 

Funktiot / 
tiimit

➢ Vastuullisuusohjelman johtaminen ja 
kehittäminen

➢ Vastuullisuusasioiden koordinointi ja sparraus 
poikkifunktionaalisesti 

➢ Esittää johtoryhmälle vuosittaisen prioriteetit ja 
päätössuositukset 

➢ Keskeiset toiminnot edustettuna

➢ Yritystason strategian luominen (vastuullisuus 
sisäänrakennettuna)

➢ Merkittävien liiketoimintapäätösten tekeminen 
(esim. suuri kustannusvaikutus)

➢ Vastuullisuusohjelman ja -
tavoitteiden mukaisten 
kehityshankkeiden ja sitoumusten 
budjetointi, (vuosi)suunnittelu 
sekä läpivienti

➢ Raportointi esimiehelle ja 
vastuullisuustyöryhmälle /-
johtajalle 

➢ Osaamisen kehittäminen ja 
toimintatapojen ajanmukaisuus



Liiketoimintamme erityispiirteitä
vastuullisuusnäkökulmasta

• Raaka-aineketjut ovat pitkiä ja suurin osa raaka-aineista on peräisin ns. Riskimaista. Tier 1 ymmärtäminen

ja sitouttaminen ei missään nimessä riitä meille. 

• Alkuperät ovat hyvin eri tilanteessa eri vastuullisuusriskien suhteen esim. Energiankäyttö, jätehuolto, 

väestörekisterit

• Osassa raaka-aineita olemme ns. iso tekijä, osassa pieni. Saatavuus, markkinatilanne ja

laatuvaatimuksemme rajaavat usein vaihtoehtoja.  

• Kasvihuonepäästöistä suurin osa aiheutuu ns. scope3:ssa, käytännössä alkutuotannossa / viljelyssä ku

→Me yksin emme pysty vaikuttamaan tarpeeksi

→SDGt auttavat meitä ja koko verkostoamme kulkemaan samaan suuntaan



Meira vastuullisuusohjelma 
perustuu YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin 
- miten teimme sen?

1
SDG:n vaikutusarviointi Meiran liiketoiminnan prosessien 
kautta: Millainen vaikutus ja mihin sidosryhmään , 
mitä toimenpiteitä vaatii, vaikuttamisen tapa 
(aiheuttaja / myötävaikuttaja / ennaltaehkäisijä), 
mittarit ja kehityskohteet

2 Havaintojen määrien läpikäyminen ja tärkeimpien 
SDG:eiden priorisointi 

3 Konkreettisten aihekokonaisuuksien hahmottaminen 
tärkeimpien SDG:eiden perusteella ja niiden priorisointi 
(olennaisuusarviointi)

4 Meira vastuullisuusohjelman 2019-2023 rakentaminen



Sidosryhmien tunteminen 
olennaisuusarvioinnin ytimessä

Henkilöstö ja työnhakijat

Asiakkaat (b2b)

Kuluttajat

Tavarantoimittajat, kumppanit, alihankkijat, viljelijät

Päättäjät, lainsäätäjät, yhteiskunta (+ Vallilan naapurit)

Emoyhtiö

Media, vaikuttajat, kansalaisjärjestöt



1
SDG:n vaikutusarviointi Meiran 
liiketoiminnan prosessien kautta: 
✓ Vaikutuksemme SDG:hen
✓ Mihin sidosryhmään 

vaikuttaa 
✓ Vaikuttamisen tapa 

(aiheuttaja / myötävaikuttaja / 
sidonnaisuus / 
ennaltaehkäisijä)

✓ Mitä toimenpiteitä 
parantaminen vaatii

✓ Mittarointi ja 
kehityskohteet



2
Havaintojen määrien läpikäyminen ja tärkeimpien SDG:eiden
tunnistaminen 



3
Konkreettisten aihekokonaisuuksien hahmottaminen 
tärkeimpien SDG:eiden perusteella ja niiden priorisointi 
(olennaisuusarviointi)



Meiran vastuullisuusteemoja

1. Hävikin minimointi tuotannossa

2. Jätteiden minimointi ja kierrätys tuotannossa

3. Kemikaalien kestävä ja vastuullinen käyttö 

tuotannossa

4. Kestävä energian käyttö tuotannossa

5. Oman tuotannon päästöjen minimointi  

6. Pakkausmateriaalien kulutuksen vähentäminen 

tuotannossa

7. Raaka-aineiden ja 

pakkausmateriaalien tehokas logistiikka 

8. Raaka-aineiden viljelyn ja käsittelyn 

ympäristövaikutukset alkuperämaissa

9. Veden kulutuksen vähentäminen tuotannossa

10. Ihmisoikeusvaikutukset alkuperämaissa (esim. 

lapsityövoima, pakkotyövoima, tuottajan toimeentulo)

11. Meiralaisten työhyvinvointi (esim. työterveys, 

koulutussuunnitelmat)

12. Turvalliset tuotteet ja raaka-aineet (ml. 

tuotantohygienia)

13. Turvalliset työskentelyolosuhteet tuotannossa 

(esim. sisäilman laatu, ensiapukoulutukset)

14. Kulutustottumuksiin vaikuttaminen 

(esim. ruokahävikin minimointi, kasvisruokailun 

lisääminen, jätteiden oikeaoppinen kierrätys)

15. Liiketoiminnan jatkuvuus sekä pitkäjänteinen 

yhteistyö ja kehitys tuottajien kanssa

16. Ympäristöystävälliset pakkausmateriaalit ja muovin 

käytön vähentäminen
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3
Konkreettisten aihekokonaisuuksien hahmottaminen 
tärkeimpien SDG:eiden perusteella ja niiden priorisointi 
(olennaisuusarviointi)



Ihmiseltä ihmiselle - Meira vastuullisena kumppanina

LUOTETTAVAT TUOTTEET 

JA PALVELUT

• Tinkimätön tuotelaatu ja

-turvallisuus

• Vastuullisten

kulutusvalintojen

mahdollistaminen

• Liiketoiminnan jatkuvuus

ja pitkäjänteisyys

YMPÄRISTÖN 

HYVINVOINTI

• Ilmastonmuutoksen 

vastainen taistelu 

(kasvihuonepäästöt)

• Hankintaketjun ja 

tuotannon 

ympäristövaikutukset

• Ympäristöystävälliset 

pakkausratkaisut

IHMISTEN 

HYVINVOINTI

• Ihmisoikeuksien 

turvaaminen 

hankintaketjuissa

• Oman henkilöstön 

työhyvinvoinnin ja 

turvallisten 

työolosuhteiden 

varmistaminen  

Vastuullisuusohjelmamme on Meiran toiminnan kulmakivi, joka näkyy niin tavoitteissa 
kuin käytännön teoissa läpi koko arvoketjun, joka päivä. Vastuullisuusohjelmamme on 
rakennettu YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitteet -olennaisuusanalyysiin perustuen.
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Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti

✓ Sitoudumme jatkuvaan parantamiseen ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000 ja 
McDonald’s SQMS sertifioidun toimintajärjestelmämme mukaisesti.

✓ Ostamme 100% vastuulliseksi varmennettua raakakahvia v. 2022 loppuun 
mennessä. Vuoden 2023 loppuun mennessä 80 % mausteiden raaka-aineista 
on peräisin vastuullisiksi varmennetuista tai matalan riskin lähteistä (2026 90%; 

2030 100%).

✓ Olemme sitoutunut asettamaan tieteeseen perustuvat 
kasvihuonepäästötavoitteet (Science Based Targets –aloite) ja 
tähtäämme hiilineutraaliuteen 2030. Puolitamme kasvihuonepäästömme 
Vallilassa (Scope 1 ja 2) v. 2022 loppuun mennessä (vs. 2018). 

✓ Olemme sitoutuneet kiertotalouden edistämiseen ja nostamaan Vallilan 
kierrätysasteen 80 %:iin (2022). Meiran jätehuolto tuotetaan hiilineutraalisti. 
Biojätteestämme tehdään biokaasua paahtimomme tarpeisiin Labion laitoksella. 
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ISO 22000



Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti

✓ Olemme mukana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa (Sitoumus 2050) 
Ruokaviraston Ravitsemussitoumuksen kautta (ketsuppien suola- ja 
sokerisitoumus). 

✓ Olemme mukana Energiatehokkuussopimuksessa, joka velvoittaa meidät v. 
2025 mennessä pyrkimään toteuttamaan energiatehokkuustoimenpiteitä, joiden 
vaikutus yhteensä -7,5 % (vs. 2018).

✓ Kehitämme aktiivisesti pakkauksistamme ympäristöystävällisempiä: 
2030 mennessä kaikki Meira pakkaukset valmistetaan kierrätettävästä, kierrätetystä 
tai uusiutuvasta materiaalista. 
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Vastuullisuusohjelman 
rakentaminen SDG -tavoitteiden 
pohjalta - havaintoja

✓ Ota pohjaksi SDG:t ja analysoi omalle toiminnallesi 
merkittävimmät tavoitteet ja teemat

✓ Analysoi teemat olennaisuuden mukaan. Tunnista ja tunne 
sidosryhmäsi, ja ota ne mukaan työhön, jos mahdollista! 

✓ Tarkastele painopisteitä vuosittain 

✓ Aseta konkreettiset, mitattavat tavoitteet teemoille. Päivitä 
tarpeen mukaan. 

✓ Osallista kumppanit tekemiseen - yhteistyö on ytimessä 
vastuullisuusasioissa

✓ Vastuullisuus on jatkuvaa parantamista ja kehittämistä, 
koskaan et ole valmis. Älä lannistu, vaan etene askel 
askeleelta!



Kiitos!
marleena.bask@meira.fi

mailto:Marleena.bask@meira.fi

