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TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ RAVISUTTAVAT ISOT GLOBAALIT TEEMAT JA 
AKUUTIT KRIISIT

ILMASTONMUUTOS & LUONTOKATO

Lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset 
ruokatuotantoon

Ekologinen kestävyys, vihreä siirtymä

Globaalit ja kansalliset 
ratkaisut 

RIITTÄVÄTKÖ RAHAT  

Venäjän hyökkäyssota, 
energiakriisi, koronapandemia, 
ilmastonmuutos ja 
luontokato,– monia 
yhtäaikaisia kriisejä 

Geo- ja turvallisuuspoliittinen 
tilanne erittäin jännittynyt

Saatavuushaasteet, mm. 
energia, raaka-aineet, 
lannoitteet, pakkaukset

EPÄVARMUUDEN AIKA

Venäjän pitkittyvä hyökkäys Ukrainaan 
syventänyt mm.  
energian, lannoitteiden, viljan ja 
kasviöljyjen saatavuusongelmia 
kiihdyttäen inflaatiota

Sekä ruoan, energian että mm. 
asuntolainojen korot nousevat nyt 
ennätystahtia. 

Logistiset haasteet kv. kuljetuksissa

Kohoavat kustannukset siirtyvät 
eri sykleillä arvoketjuissa eteen-
päin tavaroiden ja palvelujen 
kuluttajahintoihin saakka

VIHERPESUN AIKA ON OHI 

Sidosryhmien, median, kuluttajien ja 
henkilöstön vaatimukset 
vastuullisuuden suhteen kasvavat ja 
odotustaso kovenee. Viherpesulle 
ollaan allergisia. 

Yritysvastuun kehitystä ohjaa nyt 
entistä painokkaammin kiristyvä 
regulaatio erityisesti EU:ssa. 
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Vastuullisuus – Yritys - Toimintaympäristö

LIIKETOIMINNAN MUUTOS REGULAATION MUUTOS SIDOSRYHMÄODOTUSTEN 

MUUTOS 
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Vastuullisuus on yhä vahvemmin yritysten agendalla,
ja nyt ajankohtaista erityisesti regulaatio, läpinäkyvyys ja viestintä

Vastuullisuutta on kohdannut  
regulaatiotsunami 

Läpinäkyvyyden vaade kasvaa edelleen

Viestin pitää olla kiinnostava mutta 
olennaisuutta ei voi unohtaa

• Kestävän kehityksen eteenpäin viemistä edistetään 
useilla säädöksillä

• Monenlaisia toimintakehikoita: ESG, CSRD, 
Taksonomia, HREDD, CDP, TCFD, SBT….

• Strategisen ja operatiivisen tason mittareiden 
löytäminen 

• Odotukset läpinäkyvyydelle ovat vielä epärealistisia

• Datan hyödyntämiseksi tarvitaan yhteisiä 
toimintamalleja

• Sidosryhmillä on erilaiset tarpeet 

• Viherpesusyytökset nyt herkässä, mutta 
markkinoinnilla silti merkittävä rooli

• Perustekemisestä ja olennaisuudesta ei voi tinkiä 
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Raportointi-
direktiivi

Huolellisuusvelvoite-
lainsäädäntö

Metsäkato-
asetus

Direktiivi 
kuluttajien vaikutus-
mahdollisuuksien ja 

oikeuksien lisäämisestä 
vihreässä siirtymässä

Kestäviä 
tuotteita koskeva 

aloite

Kestävä 
ruokajärjestelmä 

-aloite

Fit for 55: 
energia- ja ilmasto-

paketti

EU-
taksonomia

Datahallintosäädös
DGA

Digipalvelusäädös
DSA

Digimarkkinasäädös
DMA

Datasäädös 
DA

Tekoälysäädös 
AIA

SOK Vastuullisuus 

VASTUULLISUUTEEN,
DATAAN JA DIGIIN 

(datastrategia)  
LIITTYVÄ SÄÄNTELY 

LAAJENTUU
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Hygieniatekijät 

Lainsäädäntö

Eettiset periaatteet

Prosessit 

Johtamisjärjestelmät 

Linjaukset

Toimialan edelläkävijä ja 
suunnannäyttäjä

Uusien markkinoiden ja 
ekosysteemien luoja

Merkityksellisyys ja 
proaktiivisuus

30.11.2022

REGULAATION NOUDATTAMINEN EI OLE EDELLÄKÄVIJYYTTÄ

S-RYHMÄN STRATEGINEN 
TAVOITE

SOK Vastuullisuus 
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Kilpailukyky – Suorituskyky – Muutostarpeet

Integraatio – vastuullisuus osa normaaleja prosesseja ➔

kustannustehokkuus 

Osaaminen – perusymmärrys ja syväosaaminen ➔ kaikilla tasoilla   

Muutos – liiketoimintamallien muuttuminen toimintaympäristön 

muuttuessa ➔ sopeutumisesta edelläkävijyyteen



S-ryhmä
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Kaupan alan markkinajohtaja Suomessa

46 %
ruokakaupan 

markkinaosuus

2,4 km
keskimääräinen etäisyys 

lähimpään 
ruokakauppaan 

11,6 mrd. €
Veroton 

vähittäismyynti

38 500 
työntekijää 

78 %
kotitalouksista asiakasomistajia

Tykätyin brändi 
Suomessa 

99 %
Jätteiden 

hyötykäyttöaste

Rahallista hyötyä jäsenille 
vuodessa

415 milj. €
1 849 

toimipaikkaa

2,5 milj.
asiakasomistajaa

SOK Vastuullisuus 
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Erään rahoittajamme näkemykset: 
Millaisena näet S-ryhmän roolin kestävän kuluttamisen edistäjänä 

kulutustottumusten muuttuessa? Kuvaa yhdellä sanalla 13.10.2021

Vaikuttavuus & Vastuu 

Reaktiivinen vs. Proaktiivinen 

30.11.2022 SOK Vastuullisuus 



• Yrityksiä koskevat vastuullisuusodotukset kasvavat koko ajan ja 
yritysten odotetaan tuovan ratkaisuja globaaleihin 
vastuullisuushaasteisiin kuten ilmastonmuutoksen hillintään, 
luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen, eriarvoisuuden
lisääntymiseen tai ylikulutuksen kasvuun ja sitä seuraavaan 
resurssien niukkenemiseen. 

• Me pyrimme S-ryhmässä vastaamaan tähän haasteeseen 
vastuullisuusohjelmamme kautta ja olemalla vastuullisuuden 
edelläkävijöitä. 

• Emme kykene siihen kuitenkaan yksin vaan me tarvitsemme 
siihen mukaan niin kumppanimme kuin asiakkaat. Merkittävä osa 
esim. ympäristövaikutuksista syntyy oman toimintamme 
ulkopuolella ja sen vuoksi kestävämmän tulevaisuuden 
rakentaminen tapahtuu yhteistyön kautta. 

• Meidän odotetaan kertovan yhä läpinäkyvämmin tuotteistamme 
ja palveluistamme ja siksi myös läpinäkyvyyden ja 
jäljitettävyyden teemat ovat edelleen merkittävä kehityskohde 
vastuullisuudessa. 

• Maailmantilanteen muuttuessa, myös vastuullisuuden agendalle 
fokukseen nousee uusia, mutta vanhoja teemoja. Nyt vahvemmin 
mielissä myös huoltovarmuus, omavaraisuus ja hinta. 

Vastuullisuus S-ryhmässä
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ESG mielikuva
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KIITOS


