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6 Kestävämpi 
elämä kotona

Mitä teemme 
saadaksemme 
aikaan muutosta 
parempaan...

”Olen oppinut, että IKEA-
konserni koostuu innokkais-
ta, aikaansaavista ihmisistä.”

Lue lisää

”Ennen tätä projektia ajattelin, 
että ympäristöasiat eivät kuulu 
minulle. Nyt tiedän, että voin 
tehdä oman osani muuttaakse-
ni maailmaa…”

Lue lisää

”Pidin Better Cotton -hanket-
ta heti hyvänä ideana, mutta 
vasta kun kävin ensimmäistä 
kertaa tutustumassa projek-
tiin, tajusin miten merkittä-
västä asiasta on kyse…”

Lue lisää

”Led-lamppuihin siirtymi-
nen voi vähentää merkit-
tävästi energiankulutusta.” 

Lue lisää

12,4 miljoonaa 
euroa tuotta-
nut pehmolelu-
kampanjamme 
tarjoaa lapsille 
koulutusta.

Lue lisää

Tavarantoi-
mittajiemme 
työolosuhtei-
siin on teh-
ty tuhansia 
parannuksia 
vuodesta 
2000 lähtien.

Lue lisää

Tuotimme uusiutuvaa ener-
giaa määrän, joka vastaa 
kolmannesta käyttämästäm-
me energiasta.

Lue lisää

Käytämme uusiutuvia, kierrätet-
tyjä ja kierrätettäviä materiaaleja.

Lue lisää

”Uuden strategiamme avulla ha-
luamme varmistaa, että toimin-
nallamme on myönteisiä vaiku-
tuksia ihmisiin ja ympäristöön.”

Lue lisää

Tarjoamme tuot-
teita kestäväm-
pään elämään, 
esimerkiksi 
energiatehokkai-
ta jääkaappeja ja 
pakastimia.

Lue lisää

23 % käyt-
tämästämme 
puusta on 
peräisin FSC-
sertifioiduista 
metsistä.

Lue lisää
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People & Planet Positive 
-strategia
Kestävä kehitys on aina ollut meille tärkeää. Jo 
vuosien ajan olemme käyttäneet luonnonvaroja 
säästäväisesti, valinneet ympäristöystävällisempiä 
materiaaleja ja parantaneet tavarantoimittajiemme 
ja paikallisten yhteisöjen olosuhteita. 

Mutta haluamme tehdä vielä enemmän, mennä 
vielä pidemmälle ja edetä vielä nopeammin, jotta 

Parempi elämä ihmi-
sille ja yhteisöille
Haluamme luoda paremman 
elämän omille työntekijöillem-
me, tavarantoimittajiemme 
työntekijöille ja yhteisöille 
ympäri maailmaa.

Kestävämpi elämä 
kotona
Luomme edullisia tuotteita, 
jotka auttavat asiakkaitamme 
säästämään kotonaan ener-
giaa ja vettä ja vähentämään 
jätteen määrää.

Omavaraisuus ja riip-
pumattomuus
Pienennämme kuluja ja suo-
jelemme luonnonvaroja teke-
mällä enemmän vähemmällä, 
hyödyntämällä jätteitä raaka-
aineina ja siirtymällä käyttä-
mään uusiutuvaa energiaa.

voimme osaltamme taistella suuria globaaleja on-
gelmia, kuten ilmastonmuutosta, vastaan. Niinpä 
olemme laatineet People & Planet Positive -strategi-
an saadaksemme aikaan muutosta parempaan.

Strategia on suuri askel eteenpäin, ja se sisältää 
vaativia tavoitteita, jotka meidän tulee saavuttaa 
vuoteen 2020 mennessä. Työntekijöidemme lisäksi 
strategian toteuttamiseen osallistuvat asiakkaam-
me ja tavarantoimittajamme. Muutosten myötä 
voimme luoda entistä paremman arjen asiakkail-
lemme ja vahvistaa liiketoimintaamme. 

+ +
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Kestävä kehitys on valtava innovaation lähde IKEA-kon-
sernille – kestävä kehitys vaikuttaa siihen, miten suun-
nittelemme, valmistamme, pakkaamme ja kuljetamme 
tuotteemme. Se sopii hyvin yhteen liiketoimintamallimme 

kanssa: haluamme tarjota laadukkaita tuotteita edulliseen hintaan, mikä 
tarkoittaa, että meidän täytyy pitää kulut alhaisina. Tähän sisältyy myös 
säästäväisyys maapallon rajallisten luonnonvarojen käytössä.

Haluamme luoda paremman arjen meille tavallisille ihmisille. Vaikka liike-
toimintamme keskittyy kodinsisustukseen, visiomme tarjoaa meille mah-
dollisuuden – ja velvollisuuden – toimia myös kodin ulkopuolella. Sovel-
lamme visiotamme kaikkeen toimintaamme ja haluamme IKEA-konsernin 
kasvavan ja kehittyvän sopusoinnussa ihmisten ja ympäristön kanssa.

Uuden kestävän kehityksen strategiamme, ”People & Planet Positive”, 
tavoite on inspiroida miljoonia asiakkaitamme elämään kestävämmin 
kodeissaan, tehdä IKEA-konsernista energiantuotannon kannalta mahdol-
lisimman omavarainen ja raaka-aineiden saatavuudesta riippumaton ja 
luoda parempi elämä ihmisille ja yhteisöille. Aiomme myös kertoa avoi-
mesti toiminnastamme ja sen tuloksista sitä mukaa kuin etenemme.

Vuosien mittaan työntekijämme ja tavarantoimittajamme ovat ottaneet 
suuria edistysaskelia. Monia energiaa ja rahaa säästäviä tuotteita on 
kehitetty. Jatkamme ympäristöystävällisemmistä lähteistä peräisin ole-
vien uusiutuvien materiaalien osuuden kasvattamista tuotteissamme. 
Lisäämme suoratoimitusten määrää kuljetusten vähentämiseksi ja olem-
me vaihtaneet perinteiset puulavat pahvilavoihin – nämä edistysaskeleet 
säästävät rahaa ja ympäristöä. Olen myös ylpeä siitä, että kaikki tava-
rantoimittajamme täyttävät nyt IWAY-toimintaohjeistomme vaatimukset.



5 Sisällysluettelo

 
Työntekijöidemme omistautuneisuus on ihailtavaa. Rekrytoimme ihmisiä 
arvojemme perusteella ja odotamme kaikkien kantavan vastuuta ja oppi-
van työssään. Emme ole täydellisiä ja teemme joskus virheitä. Myönnäm-
me virheet avoimesti, korjaamme tilanteen ja jatkamme työtämme entis-
tä viisaampina. Uskomme, että on mahdollista yhdistää menestyksekäs 
liiketoiminta ja vastuullinen käyttäytyminen. Uusi toimintaohjeistomme 
tarjoaa hyvän perustan liiketoimintaetiikallemme – etiikalle, jonka osalta 
emme tee kompromisseja. 

Paremman arjen luominen ihmisille ei tapahdu itsestään. Yhdessä työn-
tekijöiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökump-
paneiden kanssa jatkamme investoimista uusiutuvaan energiaan, uusiin 
teknologioihin ja uusiin materiaaleihin ja siten entistä paremman IKEA-
konsernin luomiseen. 

Autamme myös edelleen lapsia – maailman tärkeimpiä ihmisiä – IKEA 
Foundationin kautta. Olemme päättäneet käyttää vaikutusvaltaamme 
saadaksemme aikaan jotain hyvää – ja mikä on hyväksi ihmisille on hy-
väksi myös meille pitkällä aikavälillä.”

Mikael Ohlsson, IKEA-konsernin toimitusjohtaja



Kestävämpi  
elämä kotona
Luomme edullisia tuotteita, jotka auttavat 
asiakkaitamme säästämään kotonaan energiaa 
ja vettä ja vähentämään jätteen määrää
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Me kaikki voimme elää kestävämmin
Monet asiakkaistamme pitävät ympäristöasioita tärkeinä, mutta he tarvitsevat apua ja inspi-
raatiota kestävämpään elämään. Usein heiltä puuttuu myös aikaa tai rahaa. 

Siksi tarjoamme tuotteita, joiden avulla asiakkaat voivat säästää energiaa ja vettä ja vähentää 
jätteen määrää. Nämä tuotteet ovat edullisia ja helppokäyttöisiä, ja ne vähentävät asiakkai-
demme kustannuksia.    

Olemme työskennelleet tämän asian eteen jo vuosia, mutta haluamme mennä vielä paljon 
pidemmälle. Vuoteen 2020 mennessä haluamme lisätä kestävämmän elämän mahdollistavien 
tuotteiden myyntiä 400 %.  

Hyvä uutinen on se, että koska IKEA-konsernin tavaratalojen kävijöitä on maailmanlaajuisesti 
690 miljoonaa, jo pienillä muutoksilla on suuri vaikutus. 

Toimintavuonna 2012 lanseera-
tun ISANDE-jääkaappi-pakasti-
men energialuokka on A++.

Jätteet
Jätteidenlajittelutuot-
teemme helpottavat 
asiakkaidemme jättei-
den lajittelua.

RATIONELL-jätteidenlajit-
telukokonaisuus sopii keit-
tiökaappiin tai -laatikkoon. 
Astioissa on kannet, jotka 
estävät hajujen leviämistä.

Keskitymme näihin:

Energia
Olemme parantaneet energiaa 
kuluttavien tuotteidemme ener-
giatehokkuutta keskimäärin 32 % 
verrattuna vuonna 2008 markki-
noilla olleisiin tuotteisiin. Olemme 
siis pienentäneet asiakkaidemme 
sähkölaskuja.

RINGSKÄR-hana vähentää 
vedenkulutusta jopa 40 %. 
Olemme vähentäneet myös 
astianpesukoneidemme 
vedenkulutusta jopa 51 % 
verrattuna vuoden 2008 
malliston astianpesukonei-
siin.

Vesi
Teemme veden sääs-
tämisestä kotona hel-
pompaa kuin koskaan.
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Työssäni kerron asiakkaille keittiötuotteidemme ympäris-
töeduista ja esittelen heille, miten paljon sähköä ja vettä 
he voivat säästää. Työtäni helpottaa se, että tiedän meidän 
aidosti panostavan kestävään kehitykseen. Tiedän tuot-

teidemme olevan hyviä ja voin puhua niistä innostuneesti. 

Asiakkaat saattavat esittää hyvin yksityiskohtaisia kysymyksiä – esimer-
kiksi miten paljon uunin kello kuluttaa energiaa. Meidän täytyy siis olla 
hyvin perillä asioista ja tietää oikeat faktat ja luvut. Kun uusi tuote tulee 
myyntiin, minulla on paljon opiskeltavaa, jotta pysyn ajan tasalla.  

On hienoa saada jakaa tätä tietoa asiakkaille. Olen huomannut, että jot-
kut asiakkaat eivät ole järin kiinnostuneita induktiokeittotasoista ennen 
kuin kerron heille, miten ne auttavat säästämään ympäristöä ja kustan-
nuksia. Sen jälkeen he ovat hyvin kiinnostuneita!

Saan valtavasti inspiraatiota, kun tapaan suunnittelijan ja saan kuulla, 
miten jokin kestävän kehityksen mukainen tuote on syntynyt. Jotkut uu-
det tuotteet ovat todella loistavia – asiakkaiden ei tarvitse maksaa omai-
suutta saadakseen aikaan todellista muutosta kotonaan. Olen siitä hyvin 
iloinen.” 

Sara Nordquist, keittiöosasto, IKEA Malmö -tavaratalo
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Mitä opimme
Miten voimme auttaa asiakkaitamme elämään 
kestävämmin?

Tähän kysymykseen lähdimme hakemaan vas-
tausta ympäristöjärjestö WWF:n kanssa järjes-
tetyssä projektissa, johon kutsuimme mukaan 
9 ruotsalaista asiakastamme ja 10 kiinalaista 
työntekijäämme. Toimitimme heille esimerkiksi 
mattoja ja verhoja lämmöneristeiksi, energiate-
hokkaita valaisimia ja kierrätysastioita. Asiak-
kaat tarkkailivat muutoksia puolen vuoden ajan.

Tulokset olivat vaikuttavia. Esimerkiksi Ruotsissa 
asiakkaamme vähensivät ei-kierrätettävän jät-
teen määrää keskimäärin 45 % ja valaistuksen 
energiankulutusta 10–30 %. 

Nämä tulokset auttavat meitä kehittämään uu-
sia, parempia tuotteita, ja tuloksista on myös 
hyötyä, kun kerromme asiakkaillemme kestäväs-
tä kehityksestä.

 •  Yksinkertainen on parasta – tuotteiden tulee 
olla yksinkertaisia, helppokäyttöisiä ja edulli-
sia, ei koskaan monimutkaisia, aikaa vieviä tai 
kalliita. 

•  Edut esille – meidän tulee näyttää asiakkaille, 
miten tuotteemme auttavat heitä säästämään 
aikaa ja rahaa, samalla kun ne ovat hyväksi 
ympäristölle.

•  Mittaamisella on merkitystä – on helpompi 
tehdä muutoksia, kun näkee, miten ne vaikut-
tavat.

•  Jakaminen auttaa – osallistujat jakoivat ideoi-
taan ja kokemuksiaan tapaamisissa ja blogis-
sa. 

K
ES

TÄ
VÄ

M
PI

 E
LÄ

M
Ä
 

KO
TO

N
A



10 Sisällysluettelo

Kokemuksia

“Vaihdoimme 
kaikki lamput 

led-lampuiksi, os-
timme induktiokeit-
totason, uusimme 
jääkaapin ja aloim-
me uudelleenkäyt-
tää vettä ja lajitella 
jätteitä. Lisäksi 
lopetimme laitteiden 
pitämisen valmiusti-
lassa. Olin vaikuttu-

nut siitä, miten suuren muutoksen saimme 
aikaan. Ennen tätä projektia ajattelin, että 
ympäristöasiat kuuluvat hallitukselle, eivät 
minulle. Nyt tiedän, että voin tehdä oman 
osani maailman parantamiseksi, vähän ker-
rallaan joka päivä. Haluan kertoa kokemuk-
sistani myös tavaratalon asiakkaille.” 

Anfei You, myyntitiimi, keittiöt, 
IKEA Shanghai Beicai -tavaratalo

“Pidimme itse-
ämme melko 

ympäristötietoisina, 
mutta tämän pro-
jektin myötä huoma-
simme, että voimme 
tehdä vielä paljon 
enemmän! IKEA 
asensi kotiimme 
energiamittarin, ja 
olin järkyttynyt, kun 
näin miten paljon 

energiaa tuhlasimme vain jättämällä jääkaa-
pin oven auki tarpeettoman pitkäksi aikaa tai 
pitämällä elektroniikkalaitteita valmiustilassa. 
Nyt mietimme enemmän ympäristöasioita ja 
puhumme niistä myös ystäville ja sukulaisil-
le. Sanon aina heille, että elämää ei tarvitse 
muuttaa kokonaan – jo pienillä muutoksilla 
voi saada paljon aikaan.”  

Marcus Franson, IKEA-asiakas, Ruotsi
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“Saimme aikaan 
paljon enem-

män kuin odotin, 
ja jotkut tuloksista 
olivat mahtavia. Vä-
hensimme dramaat-
tisesti kaatopaik-
kajätteen määrää. 
Nyt kierrätämme tai 
kompostoimme lä-
hes kaiken ja sähkö-
laskumme on aiem-

paa pienempi. Vaikeinta oli yrittää vähentää 
vedenkulutusta – kolmilapsisessa perheessä 
suihku on ahkerassa käytössä. Se asia on 
vielä työn alla! Nykyinen filosofiani on, että 
jos voin muuttaa asioita paremmiksi tai vali-
ta ympäristöystävällisemmän tuotteen, miksi 
en tekisi niin?”

Calle Löfgren, IKEA-asiakas, Ruotsi

“Ideoiden jaka-
minen ryhmän 

kanssa ja edisty-
misen mittaaminen 
todella motivoivat 
minua. Pienensin 
sähkölaskuani 50 %, 
mistä olin hyvin 
onnellinen! Miehe-
ni oli aluksi hieman 
skeptinen, koska 
hän luuli projektista 

koituvan paljon vaivaa, mutta aloitettuamme 
hän kiinnostui asiasta. Sillä, että näkee hyö-
dyt omin silmin, on todella merkitystä.”

Lily Shi, myyntitiimin päällikkö, keittiöt, 
IKEA Shanghai Beicai -tavaratalo 
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Tulevaisuuden kotien 
valaistusta – tänään
Kotien, kaupunkien ja työpaikkojen valaisemi-
nen kuluttaa paljon sähköä – noin 20 % kaikesta 
maailmanlaajuisesti käytetystä sähköstä. 

Tavoitteemme on tehdä kotien valaisemisesta 
tehokkaampaa, edullisempaa ja ympäristöystä-
vällisempää ja tarjota myös uudenlaista valai-
sinmuotoilua. Niinpä aiomme tulevina vuosina 
siirtyä myymään ainoastaan led-lamppuja; led 
on viimeisin ja edistyksellisin valaisinratkaisu. 
Myymme 79,5 miljoonaa lamppua joka vuosi, 
joten tällä muutoksella on todellista merkitys-
tä. Asia on meistä niin tärkeä, että vaihdamme 
myös omien rakennustemme lamput led-lam-
puiksi. 

Haluamme olla kotikäyttöön tarkoitettujen led-
lamppujen ja -valaisimien markkinajohtaja. Jos 
kaikki IKEA-asiakkaat ympäri maailmaa vaihtai-
sivat yhden perinteisen hehkulampun led-lamp-
puun, energiaa säästyisi määrä, joka riittäisi 
miljoonan asukkaan kaupungin tarpeisiin.

Miksi led-lamppu on hyvä valinta?

•  Led-lamppu kuluttaa 85 % vähemmän energiaa kuin 
perinteinen hehkulamppu.

•  Led-lamppujen käyttöikä on keskimäärin 20 vuotta.

•  Led-lampuissa ei ole elohopeaa, ja ne ovat täysin 
kierrätettäviä.

•  Led-lamput ovat muita lamppuja edullisempia suh-
teessa käyttöikään.

•  Led-teknologia mahdollistaa uudenlaiset valaisinmal-
lit ja lampputyypit.

 

K
ES

TÄ
VÄ

M
PI

 E
LÄ

M
Ä
 

KO
TO

N
A



13 Sisällysluettelo

Sen jälkeen kun tulin töihin IKEA-konserniin, valaistustek-
nologia on kehittynyt todella nopeasti – energiansäästö-
lampuista ensin halogeeneihin ja nyt led-lamppuihin. Ennen 
lamput kuluttivat energiaa 40 tai 60 wattia. Nyt puhutaan 

4 tai 9 watista. Tämä vähentää merkittävästi energiankulutusta kotona. 
Jos kaikki siirtyvät käyttämään led-lamppuja, voimme säästää valtavasti 
energiaa ja auttaa samalla maapalloa. 

Aloin työskennellä led-valaisimien parissa kolme vuotta sitten, ja aluksi 
tätä uutta teknologiaa oli melko haastavaa ymmärtää! Muistan tiimim-
me taistelleen erään led-lukuvalaisimen kanssa. Emme kerta kaikkiaan 
saaneet yhdistettyä sopivaa valomäärää valaisimen malliin. Valoa oli joko 
liikaa, mikä tulisi kalliiksi, tai liian vähän, minkä vuoksi valaisin ei toimisi 
asianmukaisesti. Lopulta kollegani ehdotti, että perustaisimme testihuo-
neen. Loimme olohuonetta muistuttavan tilan ja pyysimme sinne ihmisiä 
istuskelemaan, lukemaan lehteä ja antamaan meille palautetta valaistuk-
sesta. Kyselimme heiltä erilaisia asioita valaistuksesta ja löysimme rat-
kaisun ongelmaan – olimme todella tyytyväisiä. 

Eräs tuote, jota olen ollut kehittämässä ja josta olen ylpeä, on TISDAG-
työvalaisin, joka on loistava sekä malliltaan että toimivuudeltaan. Kuulen 
usein, miten ihmisiä hämmästyttää se, että valaisin toimii led-tekno-
logialla; he eivät voi uskoa, miten hyvä tämä teknologia voi olla. Se on 
erittäin inspiroivaa, koska tiedän että emme ole nähneet vielä läheskään 
kaikkia led-teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Tulemme näkemään 
sekä parempaa laatua että edullisempia hintoja.”

James Futcher, tuotekehittäjä, IKEA-konserni
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Omavaraisuus ja 
riippumattomuus
Pienennämme kuluja ja suojelemme luonnon-
varoja tekemällä enemmän vähemmällä, hyö-
dyntämällä jätteitä raaka-aineina ja siirtymällä 
käyttämään uusiutuvaa energiaa
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Uusiutuvaa
IKEA PS -ruokapöydän materiaalina on käy-
tetty bambua – nopeasti kasvavaa, uusiu-
tuvaa raaka-ainetta, joka on vahvempaa 
kuin muut puulajit.

Kierrätettyä
GOSA SYREN -tyynyjen täyt-
teenä on untuvanpehmeää 
polyesterimikrokuitua, joka on 
valmistettu kierrätetyistä PET-
muovipulloista.

Enemmän vähemmällä
KOTTEBO-kori on tehty kookospalmun 
lehdistä. Uudistimme korin mallin ja mate-
riaalin leikkaustavan siten, että hukkama-
teriaalin määrä puolittui ja hintaa voitiin 
alentaa 3 %.
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Kestävää suunnittelua
Käytämme satoja eri materiaaleja luodaksemme toimivia, tyylikkäitä ja edullisia tuotteita. 

Me välitämme siitä, mitä materiaaleja tuotteissamme käytetään, ja tiedämme myös asiak-
kaidemme välittävän. Siksi etsimme materiaaleja, jotka ovat parempia ihmisten ja ympä-
ristön kannalta. Yritämme aina tehdä enemmän vähemmällä. Olemalla tarkkoja materiaa-
lien käytössä voimme säästää rahaa ja pitää hintamme edullisina.

Emme valmista erityisiä ”ekotuotteita”, koska haluamme huomioida kestävän kehityksen 
koko mallistossamme. Tavoitteemme on, että vuoteen 2015 mennessä 90 % myynnis-
tämme tulee tuotteista, jotka ovat kestävän kehityksen mukaisia. Arvioimme tuotteiden 
kestävän kehityksen mukaiset ominaisuudet erityisen pisteytysmenetelmän avulla. Olem-
me toistaiseksi arvioineet kolme neljäsosaa mallistostamme, ja yksi kolmasosa arvioiduis-
ta tuotteista voidaan luokitella kestävän kehityksen mukaisiksi. 91 % käyttämistämme 
materiaaleista on uusiutuvia, kierrätettäviä tai kierrätettyjä.
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Kestävä kehitys on osa IKEA-perinteitä, ja se on inspiroi-
nut minua siitä lähtien, kun tulin tänne töihin kuusi vuotta 
sitten. Uskon, että kestävä kehitys ja hyvä design sopivat 
yhteen, ja voin myös yhdistää niitä työssäni. 

Yksi jännittävimmistä projekteista, joissa olen ollut mukana, oli VIDJA-
valaisin. Mallistossamme oli valaisin, joka myi hyvin, mutta sen malli oli 
monimutkainen ja uskoimme voivamme parantaa sitä. Tavoitteemme oli 
luoda ympäristöystävällisempi tuote, joka olisi myös helppo koota. 

Mietimme yksityiskohtaisesti, miten voisimme tehdä enemmän vähem-
mällä ja käyttää eri materiaaleja ja energiatehokkaita prosesseja. Meidän 
täytyi huomioida kestävä kehitys joka vaiheessa materiaalien valinnasta 
valmistustekniikoihin, pakkaukseen ja kokoamiseen. Tähän osallistui pal-
jon ihmisiä – tavarantoimittajia ja IKEA-työntekijöitä. Olen todella ylpeä 
loppu tuloksesta, johon käytetään vähemmän materiaalia, joka on helpom-
pi koota ja joka voidaan valmistaa ja kuljettaa tehokkaammin. Ja iloinen 
yllätys oli se, että pystyimme alentamaan uuden valaisimen hintaa 34 %. 

Nyt myymme noin 440 000 VIDJA-valaisinta vuodessa. Se löytyy siis mo-
nesta kodista ympäri maailmaa. Koen, että olen tehnyt jotain myönteistä 
tulevien sukupolvien hyväksi. Mutta haluaisin tehdä vielä paljon enem-
män. Meillä on vain yksi yhteinen maapallo. Meidän tulee käyttää luon-
nonvaroja säästäväisesti. Kestävä kehitys voi olla monimutkainen asia, 
mutta jos lähestymme sitä oikealla tavalla, sisällyttämällä sen suunnitte-
luun ja tuotekehitykseen, se lisää kilpailukykyämme. 
 
Uskon, että tämä on olennaista IKEA-konsernin kehitykselle.” 

Harish Jakhar, tuoteteknikko (valaisimet), IKEA-konserni
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Me rakastamme puuta
Puu on yksi tärkeimmistä materiaaleistamme, ja 
käytämme sitä monissa tuotteissa. Rakastam-
me puuta, koska se on uusiutuvaa ja kestävää 
ja koska se tuntuu ja näyttää hyvältä. Käytäm-
me monia eri puulajeja, kuten mäntyä, koivua, 
pyökkiä, kuusta ja akasiaa. 

Meillä on selkeät vaatimukset kaikelle IKEA-tuot-
teissa käytettävälle puulle; emme esimerkiksi 
hyväksy laittomasti hakattua puuta. Teemme 
yhteistyötä WWF:n ja Forest Stewardship Coun-
cilin® (FSC®) kanssa vastuullisen metsänhoidon 
edistämiseksi. Olemme myös yksi suurimmista 
FSC-sertifioidun puun käyttäjistä vähittäiskaup-
pasektorilla. 
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Faktoja puun käytöstämme

•  Puuntuottajien tulee täyttää metsän-
hoitoa koskevat vaatimuksemme.

•  Vain 7 prosenttia maailman hoide-
tuista metsistä on FSC-sertifioituja; 
me haluamme lisätä vastuullisesti 
hoidettujen metsien osuutta. 

•  23 prosenttia käyttämästämme 
puusta on FSC-sertifioitua. Pyrimme 
siihen, että vuoteen 2017 mennessä 
50 % käyttämästämme puusta olisi 
sertifioitua tai kierrätettyä.

•  Emme hyväksy tuotteisiimme laitto-
masti hakattua puuta.

•  Tuemme 13:a WWF:n hanketta 
parantaaksemme sertifioidun puun 
saatavuutta.

•  Siitä lähtien kun aloitimme yhteistyön 
WWF:n kanssa vuonna 2002, olemme 
auttaneet lisäämään FSC-sertifioitu-
jen metsien alaa noin 30 miljoonalla 
hehtaarilla niissä maissa, joissa toi-
mimme yhdessä.
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Metsät ovat aina kuuluneet elämääni – sekä henkilökohtai-
sesti että ammatillisesti. Lapsena kävin metsässä kävelyl-
lä ja poimimassa sieniä, yliopistossa opiskelin metsäalaa 
ja viimeiset 30 vuotta olen työskennellyt metsänhoidon 

parissa. 

Tulin töihin IKEA-konserniin, koska se tarjosi minulle mahdollisuuden 
osallistua maailman metsien suojeluun käytännöllisellä tavalla. Ostamme 
valtavia määriä puuta, ja tämä tarjoaa meille ainutlaatuisen mahdollisuu-
den vaikuttaa metsänhoitoon ja parantaa sitä. 

Olen erittäin ylpeä tekemästämme työstä ja erityisesti roolistamme Kii-
nassa, Venäjällä, Romaniassa ja Bulgariassa. IKEA-konserni on osallistu-
nut moniin projekteihin, joiden avulla on edistetty vastuullisempaa met-
sänhoitoa, ja yhteistyökumppaneidemme, kuten FSC:n ja WWF:n, kanssa 
olemme pyrkineet ehkäisemään laittomasti hakatun puun kauppaa. Mutta 
mieleeni on jäänyt myös joitakin pienempiä projekteja, kuten työmme 
Kirovin alueella Venäjällä. Osallistuimme siellä hankkeeseen, jossa luotiin 
uusia tulonlähteitä metsistä riippuvaisille ihmisille. Monet maaseutuyhtei-
söt ovat häviämässä, koska ihmisillä ei ole mahdollisuutta kunnolliseen 
toimeentuloon, joten oli todella hienoa nähdä ihmisten elämän muuttu-
van paremmaksi. 

Paljon on kuitenkin vielä tehtävää, ja minä olen kärsimätön!  
Haluan tehdä enemmän ja edetä nopeammin.” 

Anders Hildeman, metsänhoitopäällikkö, IKEA-konserni 
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Mikä tekee Better Cotton  
-puuvillasta parempaa?

•  Better Cotton -tekniikat voivat vä-
hentää tarvittavan veden määrää 
huomattavasti.

•  Uusilla viljelytekniikoilla viljelijät voi-
vat vähentää kemiallisten torjunta-
aineiden ja lannoitteiden käyttöä.

•  Uusia tekniikoita opiskelleet viljelijät 
ovat pystyneet lisäämään voittojaan 
jopa 50 %. Vuonna 2012 
investoimme 1,9 miljoonaa euroa 
ympäristöystävällisempää puuvillan 
viljelyä edistäviin projekteihin, mistä 
hyötyi yli 100 000 viljelijää.

•  Kun viljelijät saavat paremman toi-
meentulon, heidän perheensä elä-
mänlaatu paranee. Heidän lapsensa 
pääsevät esimerkiksi kouluun. 

•  Kolmannes käyttämästämme puu-
villasta on peräisin ympäristöystä-
vällisemmistä lähteistä, kuten Better 
Cotton -viljelmiltä. Tavoitteena on 
nostaa luku 100 %:iin vuoteen 2015 
mennessä.

Parempaa  
puuvillaa
Puuvilla on yksi lem-
pimateriaaleistamme, 
koska se on pehmeää, 
hengittävää ja uusiu-

tuvaa. Puuvillan viljely 
voi kuitenkin olla haitallis-

ta ympäristölle ja viljelyksillä 
työskenteleville. Puuvillan viljelyssä käytetään 
yleensä paljon vettä ja kemikaaleja, ja on ole-
massa myös riski, että viljelmillä käytetään lap-
sityövoimaa. 

Teemme yhteistyötä viljelijöiden kanssa nos-
taaksemme viljelyn standardeja ja estääksemme 
lapsityövoiman käytön. Yhdessä WWF:n kanssa 
olimme mukana perustamassa riippumatonta 
Better Cotton Initiative -järjestöä, joka luo stan-
dardeja kestävämmälle puuvillan tuotannolle, ja 
teemme yhteistyötä WWF:n kanssa puuvillaan 
liittyvissä projekteissa. Meidän avustuksellamme 
viljelijät ovat pystyneet vähentämään veden ja 
kemiallisten torjunta-aineiden ja lannoitteiden 
käyttöä merkittävästi ja nostamaan samalla tu-
lojaan. Eikä tässä vielä kaikki. IKEA Foundationin 
kautta rahoitamme hankkeita, jotka tarjoavat 
parempia mahdollisuuksia yli 16 miljoonalle lap-
selle puuvillanviljelyalueilla ja pyrkivät pureutu-
maan lapsityövoiman käytön perimmäisiin syihin.
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Olen osallistunut Better Cotton Initiative -toimintaan Turkissa 
neljän vuoden ajan. Ei ole helppoa saada viljelijöitä, ostajia ja 
tavarantoimittajia muuttamaan käytäntöjään. Minun on kat-
sottava asioita heidän näkökulmastaan. 

Viljelijät ovat varovaisia, koska he eivät tee suurta voittoa. He eivät voi ot-
taa riskiä, että sato pienenisi tai joutuisi alttiiksi tuholaishyökkäykselle – se 
vaarantaisi heidän toimeentulonsa. Minun on autettava heitä muuttamaan 
toimintaansa vähitellen, esimerkiksi testaamalla uusia menetelmiä pienellä 
alueella ennen niiden soveltamista koko viljelmään. Yritän selvittää, ketkä 
ovat paikkakunnan vaikutusvaltaisimpia viljelijöitä; jos saan heidät teke-
mään muutoksia, muut seuraavat heidän esimerkkiään.

Ostajat ja tavarantoimittajat puolestaan pelkäävät, että hinnat nousevat tai 
tulostavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu. Esittelen heille lukuja ja tietoa 
hälveentääkseni heidän huoliaan. 

Pidin Better Cotton -hanketta heti loistavana ideana, mutta vasta kun kävin 
ensimmäistä kertaa tutustumassa projektiin, tajusin miten merkittävästä 
asiasta on kyse. Oli todella innostavaa kuulla, kuinka viljelijät ovat pysty-
neet parantamaan toimeentuloaan, tietotaitoaan ja terveyttään. 

Nyt tiedän, että kun ostan ympäristöystävällisemmästä puuvillasta tehtyjä 
tuotteita, se tarkoittaa, että viljelyssä on käytetty vähemmän vettä ja ke-
mikaaleja ja että puuvillan viljelijä on pystynyt laittamaan lapsensa kouluun 
ja suojelemaan terveyttään. Olen ylpeä saavutuksistamme ja muistutan 
itseäni säännöllisesti siitä, että ilman meidän apuamme 100 000 viljelijää 
perheineen olisi paljon huonommassa asemassa.”

Aysegul Postoglu, suunnittelupäällikkö, IKEA Trading Office, 
Kaakkois-Eurooppa, Better Cotton -koordinaattori
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IKEA goes renewable
Energia on tärkeää, mutta se voi olla kallista ja 
epäekologista. Me käytämme miljoonia euroja 
vuodessa rakennustemme valaistukseen, lämmi-
tykseen ja jäähdytykseen. Fossiilisilla polttoaineil-
la (hiili, kaasu ja öljy) tuotetun sähkön käyttämi-
nen edistää ilmastonmuutosta. 

Siksi olemme päättäneet tehdä suuren muutok-
sen. Tavoitteemme on, että vuoteen 2020 men-
nessä 100 % käyttämästämme energiasta on 
peräisin uusiutuvista lähteistä. Haluamme tuottaa 
itse käyttämämme energian hyödyntämällä uusiu-
tuvia energianlähteitä, kuten tuulta ja aurinkoa. 
Teemme myös rakennuksistamme energiatehok-
kaampia. 

Hanke on suuri, mutta olemme jo edistyneet hie-
nosti. Vuoden 2012 loppuun mennessä olimme 
asentaneet yli 250 000 aurinkopaneelia IKEA-
tavarataloihin ja -rakennuksiin ja investoineet 126 
tuulivoimalaan 6 maassa. Vuonna 2012 tuotimme 
uusiutuvaa energiaa määrän, joka vastaa kolman-
nesta kokonaiskulutuksestamme. Kun siihen lisä-
tään jätepuusta valmistamamme briketit ja pelletit, 
joita myymme, luku on 51 %. Rakennamme jat-
kuvasti lisää tuulipuistoja, asennamme aurinkopa-
neeleja ja tutkimme uusia teknologioita. Vuoden 
2015 loppuun mennessä olemme investoineet 1,5 
miljoonaa euroa uusiutuvaan energiaan.  
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Kun aloitin urani kodinsisustusalalla, en olisi uskonut, että 
minusta tulee vielä maalämpöenergiajärjestelmien asiantun-
tija! Mutta Denverin IKEA Centennial -tavaratalon johtajana 
siitä tuli osa työnkuvaani.  

Tavarataloni oli ensimmäinen Pohjois-Amerikan IKEA-rakennus, joka tuot-
taa tarvitsemansa energian maalämpöjärjestelmällä. Sen käyttöönotto oli 
suuri projekti, jonka toteutimme yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.   

Maalämpöjärjestelmä toimii vuodenaikojen mukaan käyttämällä maan si-
säistä lämpötilaa joko lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen. Avasimme tavaratalon keskikesällä, 
jolloin jäähdytystä todella tarvittiin. Meillä ei ollut mitään varajärjestelmää, jonka avulla olisim-
me voineet vaihtaa normaaliin jäähdytykseen, joten kaiken oli toimittava täydellisesti heti alusta 
asti. 

Onneksi pieniä alkuvaikeuksia lukuun ottamatta järjestelmä on toiminut hyvin eikä se juurikaan 
vaadi huoltoa. Parasta on, että kaikkea siitä oppimaamme hyödynnetään nyt uusien IKEA-tava-
ratalojen maalämpöjärjestelmien suunnittelussa. Meidän projektistamme oli näin hyötyä koko 
organisaatiolle.

Olen erittäin ylpeä ja innoissani siitä, että IKEA-konserni pyrkii hyödyntämään monia erilaisia 
uusiutuvan energian teknologioita. Työskentelen nyt Arizonan IKEA Tempe -tavaratalossa, johon 
olemme asentaneet 2 600 aurinkopaneelia sisältävän aurinkosähköjärjestelmän. Näin pääsemme 
hyödyntämään suuren kattopinta-alamme ja säästämme sekä ympäristöä että energiakuluja. 

Ilmastonmuutoksen kannalta on tärkeää, että kaltaisemme liikeyritykset näyttävät esimerkkiä 
siitä, että tämänkaltaiset järjestelmät toimivat. Ja asiakkaat tietävät käyttävänsä rahojaan yri-
tykseen, joka on vastuullinen ja edistyksellinen. Investointi todellakin maksaa itsensä takaisin.”

Kelly Frieze, tavaratalojohtaja, IKEA Tempe -tavaratalo, Arizona
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Espanjan Valladolidin tavaratalossa on 
yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto-
laitos. Tavaratalossa käytetään energia-
tehokasta led-valaistusta ja aurinkopa-
neeleja ja kierrätetään kuumaa ilmaa, 
mikä vähentää lämmityksen tarvetta. 

Olemme investoineet 
uuteen tuulipuistoon 
Ruotsissa. Sen 30 
tuulivoimalaa valmis-
tuvat vuonna 2014.

Japanin Fukuoka-
Shingun tavarataloon 
ollaan asentamassa 
aurinkopaneeleja käy-
tössä olevan maaläm-
pöpumpun lisäksi.

Asennamme aurin-
kopaneeleja kaikkiin 
IKEA-tavarataloihin 
ja -jakelukeskuksiin 
Kiinassa. Tämä vähen-
tää CO2-päästöjä noin 
6000 tonnia/vuosi. 
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Tavoitteemme on, että 100 prosenttia käyttämästäm-
me energiasta on peräisin uusiutuvista lähteistä. Vuonna 
2012 tuotimme uusiutuvaa energiaa määrän, joka vas-
taa kolmannesta kokonaiskulutuksestamme. Tässä vain 
muutamia esimerkkejä maailmalta...

Arizonan Tem-
pen tavaratalon 
2600 aurinko-
paneelia vähen-
tävät CO2-pääs-
töjä 645 tonnia 
vuodessa.



Parempi  
elämä ihmisille  
ja yhteisöille
Haluamme luoda paremman elämän omille 
työntekijöillemme, tavarantoimittajiemme
työntekijöille ja yhteisöille ympäri maailmaa
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47 % esimiehistämme 
on naisia. Tavoite: 50 % 
vuoteen 2015 mennessä.
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Työntekijät ovat vahvuutemme
IKEA-konserni työllistää 139 000 ihmistä 44 maassa. Saamme paljon 
aikaan energisellä ja innokkaalla yhteistyöllä. Me haluamme olla houkut-
televa, erinomainen työpaikka. 

Samanlaisia mutta erilaisia
Me jaamme yhteiset arvot ja teemme yhdessä töitä. Jokainen työnteki-
jämme on kuitenkin ainutlaatuinen, ja haluamme jokaisen olevan oma 
itsensä. Myös jokainen asiakkaamme elää omaa ainutlaatuista elämäänsä 
omassa maassaan ja omassa perheessään. Haluamme työntekijöidemme 
heijastavan tätä monimuotoisuutta. Varmistaaksemme, että rekrytoim-
me ja ylennämme eri taustoja edustavia ihmisiä, tarjoamme esimiehille 
hyödyllisiä työvälineitä, jotka auttavat heitä saavuttamaan monimuotoi-
suuteen liittyviä tavoitteita eri toiminnoissamme.  

Kartoitamme tyytyväisyyttä
Tänä vuonna 72 000 työntekijää vastasi vuosittaiseen työntekijöiden tyy-
tyväisyyttä kartoittavaan kyselyyn, jossa selvitettiin heidän ajatuksiaan 
IKEA-konsernista ja omasta työstään. 

Kuuluuko kestävä kehitys työnkuvaan?
Kyllä! Kestävä kehitys kuuluu kaikkien työnkuvaan IKEA-konsernissa. 
Myyntityöntekijät auttavat asiakkaita valitsemaan kestävää kehitystä 
edistäviä tuotteita, tavarantoimittajien kanssa työskentelevät kehittävät 
asiaan liittyviä standardeja, ja suunnittelijat ja tuotekehittäjät integroivat 
kestävää kehitystä mallistoomme. Puhumattakaan kaikista, jotka kierrät-
tävät jätteensä. Työntekijät tuntevat liiketoimintamme perinpohjaisesti; 
he ovat asiantuntijoita. Siksi kannustamme heitä osallistumaan ja ker-
tomaan ideoitaan siitä, miten voimme tehdä IKEA-konsernista vieläkin 
paremman ihmisille ja planeetallemme. 

Backpacker Journey 
-työvaihto-ohjelmamme 
antaa työntekijöille mah-
dollisuuden työskennellä 
ulkomailla.  

Kyle Binks (yllä), asia-
kaspalveluosaston 
ryhmäpäällikkö Leedsin 
tavaratalosta Isosta-
Britanniasta, oli työvaih-
dossa Ruotsissa IKEA IT 
Delivery -yksikössä.
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Tultuani tänne töihin pari vuotta sitten opin, että IKEA-kon-
serni koostuu innokkaista ihmisistä, jotka nauttivat tavoit-
teiden saavuttamisesta. Olemmekin saaneet paljon aikaan. 

Energiaa ja vettä säästävillä ja jätteen määrää vähentävillä tuotteilla an-
namme yhä useammille ihmisille mahdollisuuden säästää aikaa ja rahaa.

Olemme myös ottaneet selkeän linjan energiankäytössämme – haluam-
me vähentää sitä ja haluamme käyttämämme energian olevan peräisin 
uusiutuvista lähteistä, kuten auringosta, tuulesta ja biomassasta. Tämä 
auttaa meitä tasapainottamaan kuluja ja suojelee meitä energian hinnan 
vaihteluilta. Viime vuoden aikana tuotimme uusiutuvaa energiaa määrän, 
joka vastaa 34 %:a energian kokonaiskulutuksestamme, ja toimintavuo-
den loppuun mennessä olimme asentaneet yli 250 000 aurinkopaneelia 
IKEA-rakennuksiin ja meillä oli 83 tuulivoimalaa toiminnassa. 

On myös tärkeää, että meillä on pitkäkestoiset suhteet kestävän kehityk-
sen mukaisesti toimiviin puun ja puuvillan – kahden tärkeimmän raaka-
aineemme – tuottajiin. Lisätäksemme ympäristöystävällisemmän puun ja 
puuvillan (esimerkiksi FSC-sertifioidun puun tai Better Cotton -puuvillan) 
saatavuutta tuemme hankkeita, joissa koulutetaan viljelijöitä ja paranne-
taan metsänhoitoa.

Käyttämämme puu on peräisin toimittajilta, jotka täyttävät omat met-
sänhoitoa koskevat vaatimuksemme. Toimintavuonna 2012 käyttä-
mästämme puusta 22,6 % oli peräisin FSC-sertifioiduista metsistä. Yli 
kolmannes puuvillastamme tuli suosimistamme ympäristöystävällisistä 
lähteistä.
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Haluamme osallistua paremman arjen luomiseen tavarantoimittajiemme 
tehtaissa työskenteleville, ja se, että kaikki tavarantoimittajamme täyttä-
vät IWAY-toimintaohjeistomme vaatimukset, on meille tärkeä virstanpyl-
väs. Haluamme jatkaa samalla tiellä, koska sen lisäksi, että se hyödyttää 
työntekijöitä, siitä hyötyvät myös tavarantoimittajat ja liiketoimintamme. 

Meidän on myös katsottava tulevaisuuteen. Vuonna 2020 yhä useammat 
käyvät tavarataloissamme käyttämällä julkisia liikennevälineitä tai vaik-
kapa IKEA-kimppakyytejä. Toivoaksemme he voivat käyttää aurinkosäh-
kökulkuneuvoja tavaroiden kotiinkuljetukseen tai vuokrata meiltä säh-
köpakettiauton. He tietävät, että kaikki raaka-aineemme ovat kestävän 
kehityksen mukaisesti tuotettuja tai kierrätettyjä ja että 100 % käyttä-
mästämme energiasta on peräisin uusiutuvista lähteistä.

Asiakkaille on tarjolla suurempi valikoima käteviä ja edullisia tuotteita, 
joiden avulla he voivat säädellä energiankulutusta, tuottaa energiaa, laji-
tella ja vähentää jätteitä ja säädellä käyttämänsä veden määrää. 

Tulemme edelleenkin myymään sohvia, mutta toivon, että ne tulevat 
aurinkoenergialla toimivista tehtaista, että valmistuksessa käytetään 
kierrätysmateriaaleja ja kestävän kehityksen mukaista puuvillaa ja että 
tuotteet kuljetetaan sähkökulkuneuvoilla. Myös sohvan kierrättämisestä 
tulee mahdollista.

Tämä kaikki tulee onnistumaan omistautuneiden työntekijöidemme, ta-
varantoimittajiemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme ansiosta. Ja 
itse asiassa olemme päässeet jo pitkälle!” 

Steve Howard, kestävän kehityksen päällikkö, IKEA-konserni 
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Yhteistyökumppanimme
Kaikkien tulisi voida ostaa IKEA-tuotteita hyvillä mielin. 
Siksi teemme kovasti töitä löytääksemme parhaat ja ym-
päristöystävällisimmät materiaalit ja luodaksemme ainut-
laatuisia tuotteita. Tärkeää ei kuitenkaan ole ainoastaan 
se, mistä tuotteemme on tehty tai miltä ne näyttävät – 
myös niitä valmistavat ihmiset ovat tärkeitä. 

Tavarantoimittajiemme tehtaissa työskentelee noin 
600 000 ihmistä. Me haluamme varmistaa, että heitä koh-
dellaan reilusti. Siksi lanseerasimme vuonna 2000 tavaran-
toimittajillemme tarkoitetun IWAY-toimintaohjeiston. Siitä 
lähtien olemme yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa 
varmistaneet, että he täyttävät ohjeiston vaatimukset.

Mitä olemme saaneet aikaan tähän mennessä?
Olemme varmistaneet, että tuotteidemme valmistukseen 
osallistuvat tavarantoimittajat ymmärtävät IWAY-ohjeiston 
ja sen merkityksen. Tarvittaessa olemme tarjonneet heille 
apuamme. Tekemällä yhteistyötä olemme aikaansaaneet 
tuhansia parannuksia työoloihin vuodesta 2000 lähtien.

Käymme säännöllisesti tavarantoimittajiemme luona var-
mistamassa, että he noudattavat IWAY-vaatimuksia, ja 
vuonna 2012 teimme 1000 IWAY-tarkastusta. Asetimme 
tavoitteeksi, että kaikkien kodinsisustustuotteiden tava-
rantoimittajiemme tulee täyttää IWAY-vaatimukset vuo-
teen 2012 mennessä – ja tavoite on lähes saavutettu.

Valitettavasti jouduimme lopettamaan yhteistyön noin 70 
tavarantoimittajan kanssa, jotka eivät noudata ohjeistoa.

Tehtävää on vielä paljon

•  Kiinassa työajat ovat edelleen 
pidemmät kuin muissa maissa. 
Pyrimme vaikuttamaan tähän 
tavarantoimittajiemme kanssa. 

•  Työskentelemme muiden kuin 
tuotteitamme valmistavien tava-
rantoimittajien (esim. palveluita 
meille tarjoavien) kanssa var-
mistaaksemme, että he täyttä-
vät IWAY-vaatimukset vuoteen 
2015 mennessä.

•  Tavarantoimittajillamme on 
myös omia alihankkijoitaan. 
Tavarantoimittajiemme tulee 
kertoa IWAY-ohjeistosta myös 
alihankkijoilleen, ja me tuemme 
heitä siinä.
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IWAY-toimintaohjeisto edellyttää tavarantoimittajiltamme 
paljon ja saattaa asettaa heille aluksi melkoisesti haastei-
ta. Meidän on löydettävä sopivat yhteistyökumppanit, jotka 
jakavat arvomme, ja rakennettava heidän kanssaan pitkä-

kestoisia yhteistyösuhteita. 

Tämä kaikki teettää paljon työtä, mutta yritykset ovat kertoneet minulle, 
mikä merkitys muutoksilla on ollut: tuottavuus, laatu ja pitkän aikavälin 
kilpailukyky ovat parantuneet. Kun työntekijät näkevät tavarantoimitta-
jien parantavan työoloja, he sitoutuvat yritykseen paremmin ja heidän 
tuottavuutensa paranee, mikä on hyväksi kaikille. Tavarantoimittajamme 
ovat erittäin ylpeitä tuloksista, ja niin olen minäkin. 

Olen oppinut, että myös sillä, miten harjoitamme liiketoimintaa, on väliä.  
Esimerkiksi suuri tilaus, joka on täytettävä nopeasti, voi johtaa liiallisiin 
ylitöihin, jos emme pidä varaamme. Tuotantoa on suunniteltava koko-
naisvaltaisesti, jotta tavarantoimittajien työtavat pysyvät kestävinä.

Kun aloitin työssäni, en odottanut sen olevan niin haastavaa! Mutta kun 
näen muutoksia, kuten työntekijöiden saavan ensimmäisen pankkitilin-
sä ja laillisen työsopimuksen, ja huomaan miten suuri merkitys niillä on 
heidän elämälleen, tiedän että työni on arvokasta.”

Jessica Anderen, ostoaluepäällikkö, Intia, Pakistan  
ja Bangladesh
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Parannamme arkea ja yhteisöjen elämää
Parempi arki meille tavallisille ihmisille. Se on ollut visiomme jo useita vuosikymmeniä.

Nyt, kun meillä on 139 000 työntekijää ja IKEA-konsernin tavarataloissa ympäri maailmaa 
käy 690 miljoonaa ihmistä, voimme tehdä vieläkin enemmän parantaaksemme vähäosais-
ten ihmisten elämää.

IKEA Foundation tukee hankkeita, joissa luodaan mahdollisuuksia 100 miljoonalle köyhäl-
le kehitysmaiden lapselle. Vuonna 2012 IKEA Foundation lahjoitti hankkeisiin 82 miljoonaa 
euroa*, kun edellisenä vuonna summa oli 65 miljoonaa euroa. Tällä työllä saadaan paljon 
aikaan, erityisesti kun sekä asiakkaat että työntekijät osallistuvat. 

Jokaista 
marras-joulu-
kuussa myy-
tyä pehmole-
lua kohti IKEA 
Foundation 
lahjoittaa eu-
ron UNICEFin 
ja Pelastakaa 

Lapset -järjestön projekteihin, joilla 
parannetaan lasten koulutusmahdolli-
suuksia Afrikassa, Aasiassa ja Euroo-
passa. 

Vuonna 2011 keräsimme 12,4 milj. 
euroa. Vuodesta 2003 lahjoitusrahoil-
la on autettu 8:aa miljoonaa lasta.

Olemme 
ylpeitä siitä, 
että IKEA 
Foundation 
on auttanut 
UNICEFia jo 
10 vuoden 
ajan paranta-
maan köyhien 

lasten asemaa Intiassa.

Tähän mennessä IKEA Foundation on 
mahdollistanut 3,6 miljoonan lapsen 
koulutuksen 18 000 uudessa kou-
lussa ja parantanut lukuisten lasten 
terveys- ja hygieniaoloja asentamalla 
käymälöitä ja käsienpesupaikkoja ja 
tarjoamalla puhdasta juomavettä.

Työntekijäm-
me ovat fiksuja 
ihmisiä, ja jaam-
me mielellämme 
heidän taitojaan. 

Vuonna 2012 
IKEA-asiantuntijat 
osallistuivat hank-

keeseen YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n 
kanssa auttaakseen parantamaan pako-
laisten elämää. Projektissa suunniteltiin 
esimerkiksi kestäviä keittiövälineitä pa-
kolaisille Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa 
ja jaettiin ideoita siitä, kuinka hätätelttoja 
voitaisiin pakata litteisiin pakkauksiin kul-
jetuksen helpottamiseksi.

*Arvio perustuu 11 kuukauden tietoihin 
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Minä olen yksi onnekkaista, jotka pääsivät tutustumaan 
IKEA-pehmolelukampanjan lahjoituksin tuettuihin UNICEF-
hankkeisiin Etiopiassa. Vaikka matkastani on kuusi kuu-
kautta, ajattelen sitä joka päivä.

Opin, että Etiopiassa 3 miljoonalla lapsella ei ole mahdollisuuksia käydä 
kouluaan loppuun monista eri seikoista johtuen. Siksi olin todella otettu 
projekteista, joiden tavoite oli parantaa opetuksen laatua ja lasten mah-
dollisuutta saada koulutusta.

Kouluissa, joissa vierailimme, kiinnitin huomiota siihen, kuinka hyväkäy-
töksisiä lapset olivat. He istuivat hiljaa luokissaan ja kuuntelivat opetusta. 
Monet heistä kävelevät jopa 8 kilometriä kouluun päivittäin kuumassa 
auringossa – he todella arvostavat mahdollisuutta oppia. Minua inspiroi 
myös opettajien omistautuminen ammatilleen ja lapsille. Yhdellä opetta-
jalla voi olla luokassaan jopa 100 oppilasta. Työ on hyvin haastavaa, mut-
ta näin kuinka sitoutuneita he olivat. Oli hienoa tietää, että heidän kovaa 
työtään tukevat sekä UNICEF että IKEA-pehmolelukampanja. 

Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen. 
Vaikka tätä ongelmaa ei ole helppo ratkaista, me voimme vaikuttaa asi-
oihin. Haluan tehdä kaiken voitavani, jotta seuraava pehmolelukampanja 
olisi vieläkin menestyksekkäämpi. Tuntuu hyvältä tietää, että voin joten-
kin auttaa Etiopiassa tapaamiani ihmisiä.”

Anita Pap, markkinointiasiantuntija, IKEA Budaors -tavaratalo, Unkari



Jos inspiroiduit ja haluat tietää lisää, 
voit käydä Ihmiset ja ympäristö -si-
vuillamme lukemassa koko kestävän 
kehityksen raporttimme:  
www.ikea.fi/ihmisetjaymparisto

Kuulisimme mielellämme mielipiteitäsi 
kestävästä kehityksestä IKEA-kon-
sernissa. Lähetä viesti osoitteeseen: 
sustainability.report.se@ikea.com  

http://www.ikea.com/ms/fi_FI/about_ikea/people_and_planet/index.html
mailto:?subject=
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