VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021
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VASTUULLISUUS ON TÄRKEÄ MATKA
Otimme Dagsmarkilla vuonna 2021 käyttöön vastuullisuusohjelman,
jossa on määritelty vastuullisuustavoitteemme vuosille 2021–2024.
Oman arvomaailmamme ja eettisten periaatteiden lisäksi vastuullisuuteen
ohjaavat niin kansainväliset tavoitteet ja megatrendit kuin
sidosryhmien odotukset.
Dagsmarkin pääomistajan sijoitusstrategiaan on esimerkiksi integroitu
vastuullisuus. Tämä tarkoittaa sijoituskohteiden valintaa niin, että pitkäaikainen
taloudellinen kasvu kehittyy sosiaalista hyvinvointia luoden ja ilman ympäristön
vahingoittamista. Lisäksi lemmikinomistajat ovat entistä tietoisempia kulutusvalinnoissaan ja odottavat vastuullisesti valmistettuja tuotteita rakkaille
perheenjäsenilleen.
Vastuullisuusohjelmamme pääteemoja ovat onnellinen ja hyvinvoiva lemmikki,
kestävä ja vastuullinen lemmikinruoanvalmistus sekä hyvinvoiva yhteisö ja
yhteiskunta. Haluamme kertoa vastuullisuusmatkastamme läpinäkyvästi ja
selkeästi. Vastuullisuusraporttimme onkin juuri sopivankokoinen ja helppolukuinen tapa seurata tavoitteidemme vuosittaista toteutumista.

”Vastuullisuus on terminä paljon käytetty ja tarkoittaa eri ihmisille eri asioita.
Siksi onkin tärkeää, että yritykset avaavat mahdollisimman tarkasti,
mitä he tarkoittavat vastuullisuudella. Meillä Dagsmarkilla vastuullisuus
tarkoittaa ympäristövastuuta, sosiaalista vastuuta ja taloudellista vastuuta.
Se on meillä kestävän liiketoiminnan lähtökohta.”
Reetta Haapasalo, Dagsmarkin vastuullisuuspäällikkö

Hyvinvoiva työyhteisö
ja yhteiskunta

Onnellinen,
hyvinvoiva
lemmikki

Kestävä ja
vastuullinen
lemmikkiruoan
valmistus
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VASTUULLISUUSOHJELMA 2021–2024
osa-alueet
avainasiat

Onnellinen ja
hyvinvoiva lemmikki

Kestävä ja vastuullinen
lemmikkiruoan valmistus

Hyvinvoiva työyhteisö
ja yhteiskunta

• Ravitsevuuden ja lajin tarpeiden
huomioiminen ruokinnassa.

• Vastuullinen läpinäkyvä
tuotantoketju.

• Työhyvinvointi, -kyky, -viihtyvyys ja
-turvallisuus.

• Suomalainen puhdas ravinto.

• Hiilijalanjäljen pienentäminen
ja hiilikädenjäljen kasvattaminen.

• Koulutusmahdollisuudet.

• Kestävän kehityksen mukaisen
teollisuusinfran kehittäminen.

• Vastuullinen, eettinen liiketoiminta.

• Erikoisosaaminen.
• Edelläkävijyys.

• Paikallinen elinvoimaisuus.

• Suunnannäyttäjänä toimiminen.

tavoitteet
2021–2024

• Työskentelemme lemmikkien
hyvinvointi edellä.
• Seuraamme ja kehitämme tuotteiden ...
laatua ja turvallisuutta jatkuvasti.
• Huomioimme asiakkaiden toiveet
ja palautteet. Jaamme tietoa
asiakkaillemme.
• Ylläpidämme erityisosaamistamme
ja edelläkävijyyttämme seuraamalla
megatrendejä ja kehittämällä
osaamistamme.

• Huolehdimme kestävästä hankinnasta.
• Edistämme tuotannon läpinäkyvyyttä
ja alkuperän jäljitettävyyttä lemmikkialalla ja sitoudumme vähentämään
hävikkiä.
• Otamme ympäristöjärjestelmän
käyttöömme.
• Seuraamme jatkuvasti toimintamme
ympäristövaikutuksia ja vähennämme
omia päästöjämme. Parannamme
vesi- ja energiatehokkuuttamme ja
suosimme uusiutuvaa energiaa.

• Huolehdimme työhyvinvoinnista,
työkyvystä, työviihtyvyydestä ja
työturvallisuudesta.
• Annamme henkilöstölle tasa-arvoiset
mahdollisuudet kehittää ammattitaitoaan.
Tuemme tutkinto-opiskelua työn ohella.
• Edistämme Loimaan paikallista
elinvoimaisuutta luomalla työpaikkoja.
• Huolehdimme liiketoimintamme
eettisyydestä, kannattavuudesta,
kilpailukyvystä ja tehokkuudesta.
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ONNELLINEN,
HYVINVOIVA
LEMMIKKI

Tavoitteet 2021–2024

Avainasiat

• Työskentelemme lemmikkien hyvinvointi edellä.

• Ravitsevuuden ja lajin tarpeiden
huomioiminen ruokinnassa

• Seuraamme ja kehitämme tuotteiden laatua ja
turvallisuutta jatkuvasti.
• Huomioimme asiakkaiden toiveet ja palautteet.
Jaamme tietoa asiakkaillemme.
• Ylläpidämme erityisosaamistamme ja edelläkävijyyttämme seuraamalla megatrendejä ja
kehittämällä osaamistamme.

• Suomalainen puhdas ravinto
• Erikoisosaaminen ja edelläkävijyys
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Tassun nostoja onnelliselle lemmikille 2021
Reseptiikkamme ja tuotekehityksemme perustuu lemmikkien
hyvinvointiin ja lemmikinomistajien kuuntelemiseen.
Tietoiset kissanomistajat ovat kaivanneet kotimaisia kissanruokia, ja viime vuonna toimmekin markkinoille uuden laadukkaan ja maistuvan kotimaisen kissanruokasarjan ensimmäiset
tuotteet. Kissanruokamme on suunniteltu kissan lajityypillisten
tarpeiden mukaan. Esimerkiksi kissan kuivaruoan proteiinista
yli 90 % on eläinperäistä ja märkäruoat ovat alusta asti olleet
viljattomia.
Aktiivisten koirien omistajat taas ovat toivoneet Dagsmarkilta
energiapitoisempaa ruokaa jo kauan ja Dagsmark SYSMÄ
vastasi tähän tarpeeseen.
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KESTÄVÄ JA
VASTUULLINEN
LEMMIKKIRUOAN
VALMISTUS

Tavoitteet 2021–2024

Avainasiat

• Edistämme tuotannon läpinäkyvyyttä ja alkuperän 		
jäljitettävyyttä lemmikkialalla ja sitoudumme
vähentämään hävikkiä.

• Vastuullinen läpinäkyvä tuotantoketju

• Otamme ympäristöjärjestelmän käyttöömme.

• Kestävän kehityksen mukaisen
teollisuusinfran kehittäminen

• Huolehdimme kestävästä hankinnasta.
• Seuraamme jatkuvasti toimintamme ympäristövaikutuksia ja vähennämme omia päästöjämme.
• Parannamme vesi- ja energiatehokkuuttamme ja
suosimme uusiutuvaa energiaa.

• Hiilijalanjäljen pienentäminen ja
hiilikädenjäljen kasvattaminen

• Suunnannäyttäjänä toimiminen
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Tassun nostoja vastuullisesta valmistuksesta 2021
Alkuperän jäljitettävyys on meille sydämen
asia ja aihe, jonka ympärillä haluamme saada keskustelua aikaan – näin teimme myös
vuonna 2021 nostaessamme esiin erityisesti
kissanruoan raaka-aineet ja niiden alkuperän.
Olemme myös laatineet vastuullisuuskriteerit
ohjaamaan hankintojamme.
Kesällä otimme käyttöön kansainväliseen
ISO 14001 -standardiin pohjautuvan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän. Ekokompassin
auditoinnissa todettiin, että Dagsmarkin vahvuus on vastuullisuus toiminnan lähtökohtana.
Mahdollisuudet vaikuttaa ympäristöön tunnistetaan jo tuotteiden, toiminnan ja hankintojen
suunnittelusta lähtien.
Lisäksi solmimme Motivan energiatehokkuussopimuksen, kehitimme Mellilän tehtaamme
energiatehokkuutta ja aloitimme märkäruokatuotannon uudella vesi- ja energiatehokkaalla
laitteistolla. Hiilitassunjälkemme on laskettu jo
vuodesta 2018 ja vuonna 2021 siihen saatiin
mukaan uusia ulottuvuuksia.
Tuimme myös luonnon monimuotoisuutta
lahjoittamalla uhanlaisten amurinleopardien
ja -tiikereiden hyväksi 2 % kissanruokiemme
vuosituotosta.

Hiilitassunjälki ohjaa toimintaamme
Hiilitassunjäljen laskenta auttaa selvittämään ilmastovaikutuksiamme. Laskenta tarkentui vuonna 2021
ja siinä otettiin mukaan esimerkiksi kodin ja työpaikan välisen liikenteen päästöt, myytyjen tuotteiden
käytöstä poiston päästöt ja vuoden 2021 tulleiden
uusien tuotteiden päästöt.

Eri vuosien hiilitassunjälkien vertailemiseksi olemme
ottaneet käyttöön mittarin, jossa päästöt on suhteutettu tuotantokiloihimme. Näin tarkasteltuna tuotannon niin kutsuttu hiili-intensiteetti on vuonna 2021
samaa luokkaa kuin vuonna 2020, kun märkäruokalaitteiden investoinnin hiilipäästöjä ei huomioida.

Vuoden 2021 hiilijalanjälkeen vaikuttikin paljon uuden
märkäruokatuotantolinjaston hankinta. Vaikka tuotteidemme keskeisimmät eläinperäiset raaka-aineet,
kotimainen kana ja Itämeren silakka, ovat ympäristöystävällisemmästä päästä, ovat tuotannon raakaaineet toinen merkittävä päästölähde.

Hiilitassunjälkilaskennan toteuttaa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus ja laskenta noudattaa Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and
Reporting ja ISO 14064-1-standardeja.

”Suurimmat hiilitassunjäljen pienentämismahdollisuudet
liittyvät raaka-aineisiin ja olemmekin
vuonna 2021 lähteneet rohkeasti kokeilemaan
ekologista mustasotilaskärpäsentoukkaa
kissan- ja koiranruoissamme.”
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HYVINVOIVA
TYÖYHTEISÖ
JA YHTEISKUNTA

Tavoitteet 2021–2024

Avainasiat

• Huolehdimme työhyvinvoinnista, työkyvystä,
työviihtyvyydestä ja työturvallisuudesta.

• Työhyvinvointi, -kyky, -viihtyvyys ja
-turvallisuus

• Annamme henkilöstölle tasa-arvoiset mahdollisuudet
kehittää ammattitaitoaan. Tuemme tutkinto-opiskelua
työn ohella.

• Paikallinen elinvoimaisuus

• Edistämme Loimaan paikallista elinvoimaisuutta
luomalla työpaikkoja.
• Huolehdimme liiketoimintamme eettisyydestä,
kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta.

• Koulutusmahdollisuudet
• Vastuullinen, eettinen liiketoiminta

9

Tassun nostoja työyhteisölle vuodelta 2021
Kehitimme vuonna 2021 työsuojeluun liittyviä asioita esimerkiksi
nimeämällä työsuojeluvaltuutetut, viemällä työturvallisuutta eteenpäin
ja aloittamalla yrityskulttuurin ja henkilöstön hyvinvointia kehittävän
Laumahenki-hankkeen. Vaikka itse hanke kesti vuoden ja päättyi
toukokuussa 2022, laumahenki elää meissä yhä.
Meistä tuli myös Great Place to Work -tunnustuksen saanut yritys ja
työllistimme yli kymmenen uutta työntekijää. Lyhyempien koulutusten
lisäksi henkilöstöömme kuului tutkinto-opiskelija, joka opiskeli työn
ohella.
Lähdimme mukaan Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjaan ja
samalla sitouduimme sen kuuteen periaatteeseen, joita ovat syrjimättömyys, työelämän tasapaino ja hyvinvointi, esihenkilötyöhön panostaminen, työn merkitys ja työssä kehittyminen, tehtävän vaatimusten
mukainen palkkaus ja hyvä hakijakokemus.
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VASTUULLISUUSLUPAUKSET SIDOSRYHMILLE

Toimiva yhteistyö sidosryhmien kanssa on meille
tärkeää vastuullisuuden ja kestävyyden lisäämiseksi.
Otamme sidosryhmien odotukset ja toiveet huomioon
ja osallistumme avoimeen keskusteluun.

LEMMIKEILLE

LEMMIKIN OMISTAJILLE

Tavoitteenamme
on onnellinen ja hyvinvoiva
lemmikki.

Tarjoamme kotimaista
erikoisosaamista ja
tuotteita, joissa hinta ja
laatu kohtaavat. Kuuntelemme lemmikinomistajia, reagoimme nopeasti
palautteeseen, ja tuomme
markkinoille vuosittain
uusia edistyksellisiä
tuotteita.

Toimimme lemmikkien
tarpeet edellä valmistaen
ravitsevia, terveellisiä ja
turvallisia tuotteita, joiden
alkuperä on jäljitettävissä.

Autamme pienentämään
lemmikinpidon hiilitassunjälkeä merkittävästi.

YHTEISTYÖKUMPPANEILLE
Olemme kestävän
lemmikkiruokateollisuuden
asiantuntija
ja edelläkävijä.
Pidämme kiinni asiakaslupauksista, toimitusvarmuudesta
ja kilpailukykyisistä
hinnoistamme.
Toimimme vastuullisesti
koko tuotantoketjussamme.
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EETTISET PERIAATTEET
Yhtiömme arvot antavat yhteiset suuntaviivat koko henkilöstöllemme. Odotamme myös yhteistyökumppaneiltamme vastuullista toimintaa.

Toimintamme on läpinäkyvää,
avointa ja rehellistä

Olemme vastuullisia
yrityskansalaisia

Takaamme turvallisen ja reilun
työympäristön kaikille

• Noudatamme hyvää hallintotapaa.

• Noudatamme meitä koskevia lakeja, säädöksiä,
määräyksiä, sääntöjä ja sopimuksia.

• Tarjoamme turvallisen työpaikan
koko henkilöstölle.

• Emme tingi ympäristövelvoitteistamme.

• Kunnioitamme toisiamme.

• Toimimme yhtiön edun mukaisesti.

• Kohtelemme toisiamme oikeudenmukaisesti,
yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.

• Kannatamme reilua kilpailua.
• Turvaamme luottamuksellisen tiedon.
• Huolehdimme laadusta ja tuoteturvallisuudesta.

• Toimimme korruptiota vastaan:
emme tarjoa tai vastaanota lahjuksia.

• Emme salli syrjintää.
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YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET
Dagsmark Petfood sitoutuu noudattamaan kaikkia 17:ää YK:n globaalia kestävän kehityksen tavoitetta vastuullisuustyössään.
Vastuullisuustekomme linkittyvät erityisesti viiteen tavoitteeseen:

• tasa-arvo

• kannattava liiketoiminta

• kestävä teollisuus

• materiaalitehokkuus

• tuotantoketjun kestävyys

• syrjimättömyys

• suomalaisen työn
luominen

• vanhan infrastruktuurin
päivittäminen

• kierrätettävät pakkausmateriaalit

• uusiutuva energia

• oikeudenmukaisuus

• parhaan tekniikan
hyödyntäminen

• ekologiset raaka-aineet

OLEMME VASTUULLISESTI MUKANA:

ekokompassi.fi

hiilitassunjalki.fi

carbondeed.fi
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isojuttu.fi

ostavastuullisesti.fi

kierratyskeskus.fi
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greatplacetowork.fi

oikotie.fi
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avainlippu.fi

NE-ENERG

greene.fi

rinki.fi

