IKEA KESTÄVÄN
SUOMI
FY16 KATSAUS KEHITYKSEN
TIINAN TERVEISET

Mitä asiakkaat meiltä kysyvät?
Miten IKEA pystyy toteuttamaan yhtälön, jossa edulliset
tuotteet ja vastuullisuus kohtaavat? Entä miten rakennetaan vastuullisuuden periaatteita noudattava tuotantoketju, joka huomioi ihmisten
hyvinvoinnin?
Vastuullisuus ja kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat vahvasti kaikkea toimintaamme.
Mielestämme kaikilla pitäisi olla
varaa vastuullisesti tuotettuihin
tuotteisiin, jotka ovat myös laadukkaita, toimivia ja hyvännäköisiä. Koska kaikki tuotteemme
suunnitellaan vain meille näitä periaatteita noudattaen, pääsemme

vaikuttamaan jokaiseen tuotantoketjun vaiheeseen. Haluamme
luoda paremman arjen meille
tavallisille ihmisille – asiakkaillemme, työntekijöillemme,
tavarantoimittajillemme ja heitä
kaikkia ympäröiville yhteisöille.
Ihmisoikeuksien kunnioittaminen
ja YK:n linjaamien ihmisoikeuksia ja liiketoimintaa koskevien
periaatteiden noudattaminen on
kiinteä osa kaikkea toimintaamme
ja sisältyy myös tavarantoimittajillemme laatimaamme IWAY-toimintaohjeistoon. IWAY-toimintaohjeisto (IKEA Code of Conduct)
sisältää vähimmäisvaatimukset
ympäristöstä ja sosiaalisista

oloista huolehtimiseen. Valvomme
ohjeiston noudattamista noin
kahdellatuhannella auditoinnilla
vuosittain.
Näemme vastuullisessa liiketoiminnassa valtavaa kasvupotentiaalia.
Vastuullinen tuotantotapa on mielestämme ainoa mahdollinen tapa
toimia tulevaisuudessa. IKEA-konsernin tavoitteena on, että vuoteen
2020 mennessä 90 % sen
kokonaismyynnistä tulee
vastuullisemmiksi luokitelluista
sisustustuotteista.

TIINA SUVANTO

Vastuullisuuspäällikkö
IKEA Suomi

ENERGIAOMAVARAISUUS

Olemme energiaomavaraisia Suomessa 2017
Investoimme isosti uusiutuvan
energian tuotantoon. Oma
tuulivoimatuotantomme alkaa
vuonna 2018, kun Kemin Ajoksessa sijaitsevan tuulipuiston
uudistushanke valmistuu ja
puisto siirtyy omistukseemme.
Tulemme tuottamaan Suomessa
tuulivoimalla uusiutuvaa energiaa vähintään yhtä paljon kuin
kaikki tavaratalomme ja muut
toimintomme kuluttavat.
Tavoitteemme on tuottaa maailmanlaajuisesti vuoteen 2020
mennessä enemmän uusiutuvaa
energiaa kuin kaikki toimin-

tomme kuluttavat yhteensä.
IKEA-maat ovat tehneet viime
toimintavuoden aikana mittavia investointeja uusiutuvaan
energiaan. Uskomme vahvasti
pääsevämme 100 % energiaomavaraisuuteen tavoiteajassa.
Pohjoismaissa IKEA on jo
täysin energiaomavarainen, ja
Suomessa kaikki käyttämämme
energia on uusiutuvaa energiaa.
Maalämpöinvestointien ja
tarkemman energiankulutuksen
seurannan sekä optimoinnin

ansiosta olemme saaneet
Suomessa vähennettyä kokonaisenergiankulutustamme
42 % neliötä kohden viimeisen
viiden vuoden aikana. Olemme
yksi energiatehokkaimmista
IKEA-maista.
IKEA-konserni on päättänyt
investoida miljardi euroa
ilmastonmuutoksen torjumiseen. IKEA Group sijoittaa
600 miljoonaa euroa uusiutuvan
energiaan ja IKEA Foundation
400 miljoonaa euroa tukeakseen alueita, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa eniten.

IKEA Suomi lukuina FY16

343,8

miljoonaa euroa
Liikevaihto

4,1 %

Liikevaihdon kasvu

1 563
työntekijää

Miljoona

IKEA FAMILY -jäsentä

Toimintavuonna 2016
investoimme erityisesti
kestävään kasvuun, tulevaisuuden toimintaedellytysten
vahvistamiseen sekä ja
asiakas- ja ostokokemuksen
kehittämiseen.

IKEA Suomen ja IKEA-konsernin toimintavuosi 2016 ajoittui aikavälille 1.9.2015–31.8.2016.
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IKEA-kiertopalvelu – uusi koti
käytetyille IKEA-tuotteille
Toukokuussa 2016 ryhdyimme
pilotoimaan kiertopalvelua,
jossa asiakkaat voivat tuoda
käytettyjä IKEA-huonekaluja
jälleenmyyntiin kaikkiin Suomen
IKEA-tavarataloihin. Asiakas
saa kiertopalveluun tuomastaan
myyntikelpoisesta huonekalusta
hyvityksen, ja tuotteen jälleenmyyntihintaan lisätään myymälässä ainoastaan arvonlisävero.
Kokeilu onnistui yli odotusten,

ja positiivisen asiakaspalautteen
myötä palvelua päätettiin jatkaa
ja laajentaa.
Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on tehdä käytettyjen IKEAtuotteiden kierrättämisestä
yhtä helppoa ja vaivatonta kuin
uusien tuotteiden ostamisesta.
Globaalisti haluamme olla johtava
kiertotalouden suunnannäyttäjä
vuoteen 2020 mennessä.

2 500 kävijää IKEA-kirppiksellä
Kannustimme kuluttajia kierrättämään järjestämällä suuren
kirpputoritapahtuman yhtäaikaisesti kaikkien Suomen IKEA-

tavaratalojen ja -lähipisteen
piha-alueilla heinäkuussa 2016.
IKEA-kirppis tavoitti arviolta jopa
2 500 kävijää valtakunnallisesti.

Suomalaisen vanhin
IKEA-tuote on useimmiten
pöytä tai hylly
15 % suomalaisista omistaa
yli 15 vuotta vanhan IKEAtuotteen

Yli 750 myyjää varasi
ilmaisen myyntipöydän
IKEA-kirppikseltä.

PAREMPI ELÄMÄ IHMISILLE JA YHTEISÖILLE

Valoinstallaatio oppilaitosyhteistyönä
IKEA osallistui marras–joulukuussa 2015 Pariisin ilmastokokoukseen yhteistyökumppanina.
Samoihin aikoihin kutsuimme
Suomessa muotoilu- ja suunnittelualan opiskelijoita toteuttamaan valon merkitystä kuvastavia installaatioita kaikkiin
tavarataloihimme. Installaatioilla haluttiin viestiä valon
merkityksestä ja järkevästä
energia-ajattelusta jokapäiväisessä elämässä.

Oppilaiden suunnittelema
valoinstallaatio muistutti myös
siitä, että IKEA Foundation
lahjoitti jokaisesta Brighter
Lives for Refugees -kampanjan
aikana myydystä lampusta
ja valaisimesta 1 euron YK:n
pakolaisjärjestölle (UNHCR).
Kokonaislahjoitus oli 30,8
miljoonaa euroa ja Suomen
osuus 158 500 euroa.

Yhteistyötä
paikallisten
toimijoiden
kanssa
IKEA-lelusuunnittelukilpailussa suomalainen
voittaja
Suomalainen Miro, 7 vuotta,
oli yksi lelusuunnittelukilpailumme
10 voittajasta. Miron suunnittelema Täpy-koira-pehmolelu on
osa globaalia hyväntekeväisyyskampanjaa, joka tukee lasten
oikeutta leikkiä ja kehittyä.

Vastuullisempaa
IKEA-ruokaa
Haluamme tarjota asiakkaillemme jatkuvasti enemmän vastuullisesti tuotettuja ruokia ja juomia.
Suomen ravintoloissa tarjoillaan
lähes miljoona lasillista maitoa
vuodessa – toimintavuodesta
2016 lähtien ainoastaan luomua.
Siirryimme lisäksi myymään ja
tarjoilemaan ainoastaan ASC- tai
MSC-sertifioitua kalaa ja äyriäisiä.

200 IKEA-sänkyä sekä
niihin kuuluvat patjat, peitot,
tyynyt ja vuodevaatteet lahjoituksena Suomen Punaiselle
Ristille vastaanottokeskusten
kalustamiseen.
Raisiossa vierailimme
paikallisessa lastenkodissa
yhteistyössä Pelastakaa
Lapset ry:n kanssa. Opettelimme yhdessä ruoan kasvattamista ja lahjoitimme lastenkodille omia kasvatusruukkuja ja siemeniä.
HOPE ry:n Helsingin uusien, 360 neliön toimitilojen
suunnittelu- ja kalustelahjoitus. HOPE ry jakaa vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille konkreettisia tavaralahjoituksia, sekä lapsille ja
nuorille harrastustukea ja
vapaa-ajan elämyksiä.

