Valion toiminnan tavoitteet vastuullisuuden näkökulmasta
Valion hyödyt yhteiskunnalle
Tavoite vuodelle 2015

Tulos 2015

Tavoite 2016

Valion tilityshinta on Euroopan paras ja
maitotilayrittäjille maksetaan yli 40 %
liikevaihdosta.

Valion tilityshinta (38,5) osuuskunnille oli
korkeampi kuin keskieurooppalainen
tilityshinta (EU:n keskihinta 31,8 s/l).
Maitotilayrittäjille maksettiin 43 %
liikevaihdosta.

Valion tilityshinta on Euroopan paras ja
tuottajille maksetaan yli 40 % liikevaihdosta.

Valion investoinnit turvaavat suomalaisen maidon jalostuskapasiteetin ja yli
95 % kohdistuu Suomeen.

Valio investoi 119 miljoonaa euroa, mistä
95,3 % Suomeen. Kapasiteetti riitti
maidon jalostamiseen ja jakelemiseen.

Valion tuotanto- ja logistiikkakapasiteetti riittää suomalaisen maidon jalostamiseen ja tehokkaaseen jakeluun.
Investoinneista yli 95 % kohdistuu
Suomeen.

Valion toiminnan kotimaisuusaste on yli
90 % Suomessa
(ilman koneita ja laitteita).

Valion toiminnan kotimaisuusaste oli 94
% Suomessa (ilman koneita ja laitteita).

Toiminnan kotimaisuusaste on yli 90 %
Suomessa (ilman koneita ja laitteita).

Valion maitoketju on Suomen suurin
elintarvikealan työllistäjä.

Valion maitoketju työllisti arviolta 25 000
- 30 000 henkeä Suomessa mikä on noin
10 % koko elintarvikeketjusta.

Valion maitoketju on Suomen suurin
elintarvikealan työllistäjä.

Tuoteturvallisuus, toimitusvarmuus ja kuluttajien tarpeisiin vastaaminen
Tuotteet tarjoavat kuluttajien arvostamia
ominaisuuksia. Alle 5 vuotta markkinoilla
olleiden tuotteiden osuus liikevaihdosta
on vähintään 25,5 %.

Alle 5 vuotta markkinoilla olleiden
tuotteiden osuus liikevaihdosta oli
25,4%.

Tuotteet tarjoavat kuluttajien arvostamia ominaisuuksia. Alle 5 vuotta
markkinoilla olleiden tuotteiden osuus
liikevaihdosta on vähintään 25,5 %.

Tuotteet ovat turvallisia ja luvatun
mukaisia. Julkisia takaisinvetoja 0
kappaletta.

Tuotteiden julkisia takaisinvetoja 2 kpl.

Julkisia takaisinvetoja 0 kappale

Valion tuotteet jaellaan täsmällisesti.
Toimitusvarmuus on yli 99 % Suomessa.

Toimitusvarmuus oli Suomessa 99,3 %.

Toimitusvarmuus on yli 99 % Suomessa.

Valio on turvallinen työpaikka.
Tapaturmataajuus työtunteja kohden
pienenee.

Työpaikalla sattuneiden tapaturmien
taajuus oli 27 % vähemmän kuin vuonna
2014.

Valio on turvallinen työpaikka.
Tapaturmataajuus työtunteja kohden
pienenee.

Valiossa kehitetään työhyvinvointia.
Pitkäaikaisterveiden osuus kasvaa.

Pitkäaikaisterveiden osuus oli 13 % (12 %).

Pitkäaikaisterveiden osuus kasvaa.

Suomessa Valio maksaa koko
henkilöstölle maitotuottoon perustuvaa
tulospalkkiota.

Tulospalkkiota maksettiin säännöllisen
työajan palkasta 0 % siltä osin, kun
mittarina oli pelkästään maitotuotto.

Maitotuottoon perustuva tulospalkkio
on maksimissaan 8 % säännöllisen
työajan palkasta.

Valio on aktiivinen vuorovaikutuksessaan kuluttajien ja asiantuntijoiden
kanssa verkkopalveluissaan ja sosiaalisessa mediassa.

Valion julkisissa verkkopalveluissa käytiin
23 miljoonaa kertaa. (18 miljoonaa v.
2014).
Kuluttajapalvelu vastasi reiluun 28 300
yhteydenottoon. (32 000 v. 2014).

Julkisten verkkopalvelujen käyttäjämäärä on kasvava.

Sosiaalinen vastuu

(Pitkäaikaisterve = vähintään 2 vuotta
ilman sairauspoissaoloja työskennellyt
työntekijä.)

Ympäristövastuu
Vuoden 2016 loppuun mennessä Valio
on tehnyt energiansäästötoimenpiteitä,
joiden yhteenlaskettu vaikutus on 9%
vuoden 2005 kokonaisenergiankulutuksesta.

Valio teki energiatehokkuusselvityksiä,
investoi lämmön talteenottojärjestelmiin ja teki käyttöteknisiä säätötoimenpiteitä mm. lämmitysverkostoihin
liittyen.

Vuoden 2016 loppuun mennessä
Valio on tehnyt energiansäästötoimenpiteitä, joiden yhteenlaskettu
vaikutus on 9% vuoden 2005
kokonaisenergiankulutuksesta.

Jätevesimäärä ja –kuorma pienenevät
vastaanotettuun maitomäärään
suhteutettuna.

Vastaanotettuun maitomäärään
suhteutettu jätevesimäärä väheni 3,1 %
vuoteen 2014 verrattuna.

Tavoitteena on pienentää jätevesimäärää 3,7% ja jätevesikuormaa 4,5
% suhteutettuna vastaanotettuun
maitomäärään vuoden 2017 loppuun
mennessä verrattuna vuoden 2015
toteumaan.

Vastaanotettuun maitomäärään
suhteutettu jätevesikuorma väheni 6,3
% vuoteen 2014 verrattuna.

Vuoteen 2018 mennessä kotimaisten
polttoaineiden osuus tuotantolaitosten
lämmöntuotannossa on 75 %.

Kotimaisten polttoaineiden osuus Valion
polttoaineen käytöstä oli noin 69 %.

Vuoteen 2018 mennessä kotimaisten
polttoaineiden osuus tuotantolaitosten lämmöntuotannossa on 75 %.

Eläinten hyvinvointi ja maidontuotannon resurssitehokkuus
Tilojen maitohävikki vähenee.

94 % lypsetystä maidosta toimitettiin
jalostettavaksi. (94 % vuonna 2014)

Meijeriin toimitetun maidon määrä on
yli 97 % lypsetystä maidosta.

Kuljetuksesta ja siiloista hävikkiin
joutuvan maidon määrä on maksimissaan 0,03 % vastaanotetusta maidosta.

Kuljetuksesta ja siiloista hävikkiin
joutuvan maidon määrä oli 0,06 %
vastaanotetusta maidosta.

Kuljetuksesta ja siiloista hävikkiin
joutuvan maidon määrä on maksimissaan 0,03 % vastaanotetusta maidosta.

Rehun hyötysuhde kasvaa.

Rehun hyötysuhde oli 0,77 kiloa kuivarehua / maitokilo.
(0,76 vuonna 2014).

Rehun hyötysuhde kasvaa.

Kaikki Valioryhmän tilat ovat tehneet
laatusopimuksen Valion kanssa.

97 % Valioryhmän tiloista oli tehnyt
laatusopimuksen Valion kanssa.

Kaikki Valioryhmän tilat ovat tehneet
laatusopimuksen Valion kanssa.

Valion laadunhallintajärjestelmä tukee
sekä laadukkaan maidon tuottamista että
lypsykarjan hyvinvointia. Yli 95 % maidosta kuuluu parhaaseen laatuluokkaan.

96,1 % maidosta kuului parhaaseen
laatuluokkaan.

Yli 95 % maidosta kuuluu parhaimpaan
laatuluokkaan.

75 % Valioryhmän tiloista kuuluu kansalliseen nautaterveydenhuollon järjestelmään Nasevaan, jota Valio osin
rahoittaa.

66 % Valioryhmän tiloista kuului
Nasevaan.

75 % Valioryhmän tiloista kuuluu
Nasevaan.

Pihatoissa asuvien lehmien määrä
kasvaa.

Noin 51 % lehmistä asui pihatossa.

Noin 55 % lehmistä asuu pihatoissa.

Laiduntamisen taso säilyy.

Noin 70 % lehmistä laiduntaa.

Laiduntamisen taso säilyy.

Puudutteiden käyttö nupoutuksissa
kasvaa.

89,9 % Nasevaan kuuluvista tiloista
käytti nupoutuksissa puudutetta ja
kivunlievitystä.

Puudutteiden ja kivunlievityksen käyttö
kasvaa.

