KANNISTON LEIPOMON EETTINEN OHJEISTUS
Kanniston Leipomon eettiset ohjeet perustuvat vastuullisuusohjelman Global Reporting Initiative -standardiin, joka on linjassa YK:n yhteiskuntavastuun raportoinnin Global Compactin
periaatteiden kanssa. Periaatteet koskevat ihmisoikeuksia, työvoiman oikeuksia, ympäristövaikutuksia sekä korruptiota.
Yhtiö noudattaa toiminta-alueensa Suomen lakeja koskien taloudellista toimintaa ja raportointia,
liiketoimintaan liittyviä raportteja (mm. Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy) sekä henkilöstöä, yhteisöä ja ympäristöä. Edellytämme myös hankintaketjultamme paikallisten lakien noudattamista.
Kanniston Leipomon arvot asiakaslähtöisyys, laatu, dynaamisuus ja vastuullisuus ohjaavat toimintaamme. Tähtäämme kaikessa tekemisessämme korkeaan yhteiskuntavastuuseen. Leipomolla on pitkäkestoiset koko toiminnan kattavat tavoitteet ja lisäksi vuosittaiset osatavoitteet,
joilla pitkän linjan tavoitteisiin tähdätään. Nämä eettiset ohjeet ohjaavat jokapäiväisiä valintojamme.
Sosiaalinen vastuu
Kanniston Leipomon tavoite on henkilöstön kukoistaminen. Tämä saavutetaan henkilöstön
mahdollisuudella vaikuttaa aktiivisesti oman työnsä sisältöön, oikeudenmukaisilla työsopimuksilla sekä terveyden ja hyvinvoinnin varmistamisella. Lisäksi tasa-arvoisuus, selkeät vastuualueet ja positiivinen palaute ovat tapamme toimia. Kanniston Leipomo järjestää anonyymin
kanavan henkilöstön palautteelle vuonna 2020, jotta mahdolliset poikkeamat perusperiaatteistamme tulevat esiin. Henkilöstöämme kannustetaan antamaan palautetta.
Kanniston Leipomo ei osallistu itse tai hankintaketjunsa kautta koskaan lapsityövoiman käyttöön, pakkotyöhön, ihmiskauppaan, alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomuksiin tai yhdistymisvapauden ja kollektiivisen neuvottelun rajoittamiseen. Kanniston Leipomo ei tue taloudellisesti eikä aatteellisesti mitään tiettyä poliittista suuntausta, mutta ei estä työntekijöitään
henkilökohtaisesti sitoutumasta poliittiseen toimintaan.
Yhtiö varmistaa sekä oman henkilökunnan että asiakkaiden turvallisuuden tuotteiden korkealaatuisilla, pääsääntöisesti kotimaisilla raaka-aineilla, hygienialla ja yksityiskohtaisilla tuotetiedoilla
sekä toimipisteidensä omavalvontaohjelmilla ja viranomaisten toteuttamilla lakisääteisillä tarkastuksilla. Leipomo varmistaa asiakkaiden yksityisyydensuojan toiminnassaan poistamalla kaiken
tarpeettoman asiakastiedon säännöllisesti ja nimeämällä rajatut henkilöt tietojen käsittelyyn.
Yhtiö tukee paikallisen yhteisön toimintaa osallistumalla tapahtumiin, lahjoittamalla hävikin ja
sponsoroimalla valikoituja kohteita. Toimipisteet tekevät aktiivisesti yhteistyötä oman vaikutusalueensa sidosryhmien kanssa.
Vastuullisuusohjelmamme sosiaaliset painopisteet ovat työterveys ja -turvallisuus, monimuotoisuus ja tasa-arvo sekä kouluttaminen. Käytämme varhaisen välittämisen mallia ja seuraamme työmäärän ja tehtävien kuormittavuutta, jotta työntekijöiden hyvinvointi voidaan taata. Testaamme tulokset työnhyvinvointikyselyllä. Huolehdimme siitä, että henkilöstömme saa
tarvittavan koulutuksen työssään parhaaseen onnistumiseen.

Noudatamme tasa-arvoista kohtelua sekä henkilöstön osalta että hakuprosesseissa ja tuemme
monimuotoisuutta työtehtävien sallimissa puitteissa. Emme hyväksy syrjintää tai kiusaamista
missään muodossa ja kohtelemme toisiamme kunnioittavasti. Tämä koskee koko henkilöstöä.
Ympäristövastuu
Ympäristövaikutusten arviointi ja lieventäminen on vastuullisuusohjelmassamme jatkuvassa
seurannassa. Ympäristöön mahdollisesti vaikuttavissa päätöksissä arvioimme ja valitsemme vähiten kuormittavat tai ympäristönsuojelua parantavat ratkaisut. Noudatamme ympäristölainsäädäntöä.
Painopisteet ympäristövastuumme osalta ovat materiaalit, jätteet, energiankulutus ja päästöt.
Pyrimme aina uusiutuvista raaka-aineista valmistettuihin materiaaleihin, jotka ovat biohajoavia. Vältämme ympäristöä kuormittavia kemikaaleja. Tähtäämme ruokahävikin minimointiin
jakamalla myymättömät tuotteet hyväntekeväisyyteen ja toimittamalla muun hävikin biokaasun tuottamiseen. Kannustamme myymälöidemme taloyhtiöitä jätteiden kierrätystä edistävään lajitteluun ja siten sekajätteen vähentämiseen.
Tavoitteenamme on päästöjen jatkuva vähentäminen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tämän
toteutamme pyrkimällä uusiutuviin energianlähteisiin, kiertotalouden ratkaisuilla (mm. lämmön
talteenotto) sekä energiatehokkuudella logistiikassa ja leipomolla. Hankintaketjuamme kannustamme ympäristövaikutusten arviointiin ja negatiivisten vaikutusten lieventämisen suunniteluun.
Hallintotapavastuu
Kanniston Leipomo ei hyväksy lahjontaa missään muodossa omassa organisaatiossaan tai
hankintaketjussaan. Henkilöstömme ei ota vastaan eikä anna asiakkailleen tai yhteistyökumppaneilleen verovapaata arvoa ylittäviä lahjoja.
Tähtäämme päätöksenteossa mahdollisimman taloudellisiin ratkaisuihin tinkimättä kuitenkaan korkeista laatu- ja vastuullisuustavoitteistamme. Uskomme vastuullisen toiminnan tuottavan pitkällä jänteellä aina paremman tuloksen ja vähentävän liiketoiminnan riskiä.
Toimittajiamme pyydetään toimittamaan tiedot vastuullisuusohjelmastaan osana yhteistyötämme. Tämä vaikuttaa toimittajiemme valintaan.
Vastuu ja noudattaminen
Kanniston Leipomon esimiesten vastuulla on varmistaa, että eettisten ohjeiden sisältö ja henki
tulee viestityksi, ymmärretyksi ja noudatetuksi organisaatiossamme ja hankintaketjussamme.
Heidän tulee olla myös esimerkkinä ohjeiden mukaisessa toiminnassa. Henkilöstömme on
velvollinen noudattamaan eettisiä ohjeitamme ja vahvistaa allekirjoituksellaan sitoumuksensa
tämän ohjeistuksen mukaiseen toimintaan.
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