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PÄÄSTÖTTÖMÄSTI 
PERILLÄ VUONNA 
2030
Matkalla kohti ilmastokestävää logistiikkaa
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TOIMITUSJOHTAJAN 
KATSAUS
Logistiikka-ala on ollut viime vuodet muu-
toksen kourissa. Ilmastonmuutos, globa-
lisaatio, digitalisaatio ja pandemiat ovat 
tulleet kiinteäksi osaksi alan arkea, myös 
meillä Kaukokiidolla. Tämän muutoksen ym-
märtäminen oli tärkeä alkusysäys, kun loim-
me uutta strategiaamme. Koska ympäristö 
muuttuu myös asiakkaillamme, halusimme, 
että juuri heidän äänensä on strategiamme 
keskiössä. Tästä yhteistyöstä syntyi tavoite 
olla logistiikan edelläkävijä, joka toimittaa 
aina parempia asiakaskokemuksia.  

Keskusteluissamme nousi myös tarve sellai-
selle logistiikalle, joka on hyvä sekä ympäris-
tölle että ihmisille. Vaikka vastuullisuus on jo 
nyt osana arkeamme, halusimme terävöittää 
tekemistämme.

Kaukokiidon vastuullisuuden tärkein tavoi-
te on kuljetustemme päästöjen vähentämi-
nen: haluamme kantaa kortemme kekoon 
ilmastonmuutoksen torjunnassa tarjoamalla 

täysin hiilineutraaleja toimituksia vuoteen 
2030 mennessä. Tämän lisäksi meille on 
tärkeää edistää henkilöstömme hyvinvointia 
ja olla entistäkin reilumpi yhteiskunnallinen 
toimija. 

Kaukokiidon vastuullisuuden teemat – 
 ilmasto, kaukokiitolaiset ja yhteiskunnal-
linen kumppanuus – ovat osa pidempää 
jatkumoa. Olemme esimerkiksi satsanneet 
kaluston uusimiseen sekä HCT-yhdistelmä-
ajoneuvoihin, jotka vähentävät toimitus-
temme päästöjä paremman hyötysuhteen 
avulla. 

Merkittävää on myös terminaaliemme 
ympäristöystävällisyys. Isossa osassa niistä 
käytetään hyväksi maalämpöä ja aurinko-
voimaa, ja niiden osuus vain kasvaa jatkossa. 

Vastuullisuuttamme ohjaa tiekartta, jonka 
avulla seuraamme edistymistämme aiem-
paa tarkemmin, mittaamme tärkeitä virstan-

pylväitä ja kerromme onnistumisistamme 
avoimesti ulospäin. Näin pidämme myös 
 aiempaa paremmin sidosryhmämme kartal-
la Kaukokiidon vastuullisuuden tilasta. 

Elämme juuri nyt erityisen kiinnostavaa aikaa 
alamme kannalta. Vaikka ympäristömme 
on muutoksessa, tarve logistiikalle koronan-
jälkeisessä maailmassa on ja pysyy. Siksi 
Kaukokiito toimittaa jatkossakin vain parhaita 
asiakaskokemuksia. Ne ovat sellaisia, jotka 
edistävät ympäristölle ja ihmisille kestäväm-
män logistiikan kehittymistä. 

Petri Angervuori 
toimitusjohtaja, Kaukokiito
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KAUKOKIITO-KETJUN ILMASTOTEKOJEN ASKELIA 
2014 2016 201920172015 2018 2020 2021

2022

Otamme ensimmäisen 
HCT-yhdistelmä- 

ajoneuvon 
koekäyttöön.

HCT-yhdistelmäajoneuvon käyttäminen vähensi n. 7 milj. ajokilometriä 2020, 
jonka ansiosta säästyi 2,3 milj. suomalaisen saunomiskertoja vastaava päästö.

9 HCT 
-yhdistelmä- 

ajoneuvoa 
koekäytössä.

Rakennamme 
maalämmön Vaasan 

terminaaliin.

Maalämpö vähentää 
keskimäärin n. 60% 
päästöjä verrattuna  

fossiiliseen  
lämmitykseen. 

Alamme päivittämään 
terminaalien valaisimia 

sähkön kulutusta 
vähentäviksi LED-

valaisimiksi.

Loisteputkista ledi-
valaistukseen siirtyminen 

vähentää energian-
kulutusta n. 60%. 

Otamme käyttöön 
konesalissamme uusiu-
tuvan energian ja hyö-
dynnämme palvelimien 
hukkalämmön kauko-

lämpöverkossa.

Investoinnit EURO 6 
-luokkaan alkavat.

Uusi EURO 6-luokan kalusto vähentää 
runkoajon km-kohtaisia typpipäästöjä 93% 

ja pienhiukkaspäästöjä 88%.

Lähes 90% runko-
kalustosta kuuluu  
uusimpaan Euro 6 

-luokkaan.

Otamme ensimmäiset 
sähkökäyttöiset 

jakeluautot käyttöön 
Tampereella 
ja Turussa.

4 kaasu - 
käyttöistä 
ajoneuvoa 
käytössä.

Otamme käyttöön 
ensimmäisen 

kaasukäyttöisen 
puoliperävaunun 

Jyväskylässä.

155 HCT 
-ajoneuvoa  

käytössä.

HCT-kaluston  
kokonaismäärä 
88kpl (yhteensä 

30% Suomen 
kokonai s - 
määrästä).

VÄHÄPÄÄSTÖISEN LOGISTIIKAN 
KULMAKIVET
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Siirrymme 
täysin paperi t- 

tomaan 
toimitus- 
ketjuun.

Alamme 
käyttää 

pelkästään 
uusiutuvaa 

tuulisähköä.

25% kiinteistöistä 
toimii vaihtoehtoisella 

energialla, kuten 
maalämmöllä ja 

aurinkopaneeleilla.

Terminaaleissa lähes 
100% LED-valaistus.

201 HCT 
-ajoneuvoa 

käytössä.
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HCT HCT-yhdistelmä-
ajoneuvon yhteen kuljetukseen 
mahtuu enemmän tavaraa 
– ja siksi kuljetuksia on 
vähemmän.

Moderni kalusto Uusi 
kalusto on tehokkaampaa 
ja pienentää merkittävästi 
lähipäästöjä.

Vaihtoehtoiset käyttövoimat 
Vähähiilinen logistiikka vaatii  
uusia vähäpäästöisiä käyttövoi- 
mia, kuten sähkö- ja kaasuautoja.

Energiatehokkuus 
Kokonais logistiikkaan kuuluu 
myös muita kuljetusta 
tukevia palveluita, ja 
myös niiden tulee olla 
energiatehokkaita ja 
vähähiilisiä.
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VASTUULLISUUDEN 
TEEMOJEN JA TAVOITTEIDEN 
SYNTYMINEN
Vuosi 2021 oli Kaukokiidon vastuullisuudelle merkittävä. 
Yhtiössä määriteltiin vastuullisuus uudelleen. 

Työ oli luonnollinen jatkumo aiemmil-
le  vastuullisuusponnistuksillemme, jotka 
 perustuivat erityisesti päästöjen vähentämi-
seen eri keinoin, kuten kuljetusten kapasi-
teetin kasvattamiseen uusilla vähäpäästöi-
semmillä HCT-yhdistelmäajoneuvoilla. 

Vuoden alussa halusimme ottaa härkää 
sarvista. Olimme ylpeitä jo tehdystä vas-
tuullisuustyöstä, mutta halusimme kirit-
tää tekemistämme. Ajatuksena oli, että 
 haluamme tarjota vastuullisempia kuljetus-
palveluja. 

Uskomme, että kestävä huominen teh-
dään yhdessä. Niinpä loimme vastuullisuu-
den teemat ja tavoitteet läheisessä yhteis-
työssä kaukokiitolaisten ja asiakkaidemme 

kanssa. Nyt määritellyt tavoitteet tuovat 
vastuullisuuden kiinteämmäksi osaksi 
 Kaukokiidon liiketoimintaa.  

Näistä keskusteluista ja logistiikka-alan 
ymmärryksestämme syntyi eteenpäin 
katsova vastuullisuuden tiekartta. Siinä 
tavoitteet on jaettu kolmeen: ilmastoon, 
kaukokiitolaisiin ja yhteiskuntaan. Näiden 
teemojen alla on omat alatavoitteensa, 
jotka sinetöivät vastuullisuuden osaksi 
 arkeamme. 

Jokainen vastuullisuuden osa-alue on jaet-
tu käytännön projekteiksi, joiden kehitystä 
johdetaan, mitataan ja kehitetään. Yksi kes-
keinen päätös on kiristää päästöjen vähen-
tämistä ja asettaa itsellemme tiukka tavoite 
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kuljettaa kaikki toimitukset hiilineutraalisti 
vuoteen 2030 mennessä; viisi vuotta 
 ennen Suomen kansallista tavoitetta. 

Nämä tavoitteet kirkastavat Kaukokiidon 
vastuullisuuden tahtotilaa. Tulevaisuudessa 
emme halua olla vain vastuullisesti 
toimiva logistiikka-alan yritys vaan 
tavoitteemme on maksimoida 
positiivinen vaikuttavuutemme ja auttaa 
asiakkaitamme saavuttamaan omat 
tavoitteensa vastuullisuudessa. 

Teemme tätä työtä nyt, jotta tulevina 
vuosina vastuullisuus olisi tiivis osa 
jokaisen kaukokiitolaisen ja asiakkaamme 
arkea.
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TALOUDELLINEN JA ENNAKOIVA 
AJOTAPA PARANTAA KULJETUSTEN 
YMPÄRISTÖTEHOKKUUTTA
Taloudellisessa ja ennakoivassa ajotavassa luetaan liikennettä jatkuvasti polttoaineen-
kulutuksen optimoimiseksi. Taloudellinen eli älykäs ja sujuva ajotapa lisää liikenteen 
turvallisuutta ja vähentää kuljetusten ympäristövaikutuksia kuten hiilidioksidipäästöjä.
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TUEMME JA SEURAAMME TALOUDELLISTA AJOTAPAA MONIN KEINOIN:

• Perehdytämme jatkuvasti kuljettajia uudistuvaan kalustoon.  
Kehittyvä tekniikka lisää turvallisuutta ja polttoainetaloudellisuutta.

• Koulutamme kuljettajia taloudelliseen ajotapaan. 
Annamme palautetta ja palkitsemme hyvistä tuloksista.

• Nykyaikainen kalusto, joka on turvallinen ja ympäristöystävällinen

• Turvallisuutta ja polttoainetaloudellisuutta lisäävät autojen kehittyneet lisävarusteet, 
kuten maaston ja liikenteen tunnistava ennakoiva vakionopeuden säädin

• Ajotapaseurantalaitteet

• Ajoneuvojen säännöllinen huolto, kuten rengaspaineiden tarkistaminen

• Optimoimme matkan tehokkuutta reittijärjestelyillä

• Korkea käyttöaste ja kuljetusten yhdisteleminen
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TKuljettajien säännöllinen ajotapakoulutus 

ja vastuuttaminen ovat osa Kaukokiidon arkea

Olemme aina huolehtineet Kaukokiidolla kuljettajien ajotapakoulutuksesta, ja olemme  
kiinnittäneet siihen entistä enemmän huomiota 2010-luvun alusta lähtien. Kaukokiidon  
kuljettajat osallistuvat säännöllisesti Kaukokiidon omaan koulutukseen, jossa kuljettajat saa-
vat henkilökohtaista  palautetta ajotavastaan. Seurannalla ja palautteella kehitetään kuljetta-
jien taitoja arjessa. 

Kaukokiidon kuljettajat osallistuvat tasaisin väliajoin REAK-kurssille eli taloudellisen ja enna-
koivan ajotavan ammattipätevyyspäivään. Kaluston oikeaoppinen käyttö yhdessä ennakoi-
van ajotavan kanssa lisää turvallisuutta ja polttoainetaloudellisuutta. Lisäksi kuljettajat voivat 
osallistua maahantuojien merkkikohtaisiin koulutuspäiviin, joissa käydään läpi muun muassa 
ajoneuvojen uusia teknologioita. Perehdytys uuteen kalustoon tapahtuu ennen luovutusta.

Olemme kokeilleet kannustimena tuottavuuslisää, ja harkitsemme sen laajempaa 
käyttöönottoa.

Teknologia apuna taloudellisen ajotavan kehityksessä

Seuraamme taloudellista ajotapaa auto-, ajoneuvoryhmä- ja kuljettajakohtaisesti. Kuljettajat 
pääsevät myös itse katsomaan omaa ajotaparaporttiaan. Reaaliaikaisesti päivittyvä vuorokoh-
tainen ajotaparaportti on työntekijälle paras mahdollinen työkalu oman työn kehittämisessä. 
Reaaliaikaisuus mahdollistaa kriittisen arvioimisen, kun asiat ovat vielä tuoreessa muistissa.

Kaukokiidolla kuljettajien ajotapasuorituksen seuranta koostuu neljästä pääosa-alueesta:

RULLAUS JOUTOKÄYNTI JARRUTUKSET AJONOPEUS

Ennakointi lisää liikenne- 
ja työturvallisuutta

Rutinoitunut taloudellisen ajotavan 
hallitseva kuljettaja toimii esimerkillisesti 
liikenteessä olosuhteista riippumatta. 
Ennakoiva ajotapa vähentää 
tutkitusti läheltä piti -tilanteita sekä 
työn kuormittavuutta. Kiire ei näy 
kaukokiitolaisen liikennekäyttäytymisessä.

Kun kuljettaja keskittyy taloudelliseen 
ajotapaan, hän huomioi ja havainnoi 
myös muun liikenteen paremmin, jolloin 
toiminta liikenteessä on jatkuvasti sujuvaa 
ja ennakoitavaa myös muille tienkäyttäjille. 
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Rullatun matkan 
optimointi. (Ei rullata 

keskinopeuden 
kustannuksella)

Joutokäynnin 
minimointi

Ennakoiva ajotapa pyrkii 
välttämään täys- 

pysähdyksiä ja lisäämään 
turvallisuutta

Ajonopeuden seuranta. 
Tasainen marssivauhti 

kuluttaa vähiten kuljettajaa 
sekä polttoainetta

KONKREETTISIA TULOKSIA 
KAUKOKIIDON PILOTTIRYHMISSÄ

Taloudellisen ajotavan toimenpiteet ovat 
vähentäneet polttoaineen kulutusta noin 3 %.

Joutokäynti 2019 vs 2021 -44 %
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FRAMERY

” Sen lisäksi, että Framery haluaa tehdä 
työelämästä onnellisempaa ääni-

eristettyjen puhelinkoppien avulla, olem-
me asettaneet itsellemme tiukan tavoit-
teen  vähentää ympäristövaikutuksiamme. 
 Pyrimme päästövähennyksiin sekä omassa 
 toiminnassamme että toimitusketjussa. 

Tähän tavoitteeseen liittyen heitimme 
 Kaukokiidolle ehdotuksen kehittää yhdessä 
ratkaisu päästöjen pienentämiseksi. Yhteis-
työ tuntui luontevalta, koska Kaukokiito pitää 
yllä Frameryn varastoa Tampereella. 

Muutamista eri vaihtoehdoista päädyimme 
satsaamaan yhdessä biokaasulla kulkevaan 
autoon, joka kuljettaa nyt puhelinkoppejam-
me ja niiden osia tehtaan ja varaston välillä. 
Yhteistyö Kaukokiidon kanssa on ollut 
mutkatonta ja lopputulos vaikuttava.”

– Kirsti Sääjärvi, Sustainability Lead, Framery

Asiakastarina
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HKSCAN

” HKScan tavoittelee hiilineutraalia 
ruok aketjua vuoteen 2040 mennes-

sä. Tavoite tarkoittaa päästöjen vähentämistä 
myös kuljetuksissa. 

Biokaasulla kulkeva rekka sopii hyvin 
tarkoituksiimme. Biokaasurekka kulkee 
vilkkaasti liikennöidyillä väleillä pääkaupunki-
seudulla ja sen täyttöaste on korkea, minkä 
vuoksi päästösäästöt ovat merkittävät. 

Arvostamme Kaukokiidon tapaa tarttua 
rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin löytää 
ratkaisuja logistiikan päästöjen pienentä-
miselle.”

– Leea Lehtonen, Transport Manager ja 
Henry Pihlava, Category Manager, Logistics, 
HKScan

Asiakastarina
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TOKMANNI

” Systemaattinen ilmastovaikutusten 
vähentäminen on yksi Tokmannin 

tärkeimmistä vastuullisuustyön osa-alueista. 

Kaukokiito on Tokmannin pitkäaikainen 
yhteistyökumppani, joka vastaa kaikista 
 kotimaan kuljetuksistamme. Olemme erit-
täin tyytyväisiä Kaukokiidon kuljetusten 
laatu- kustannussuhteeseen ja siihen, että 
kuljetukset onnistuvat niin päivin kuin öinkin.

Ympäristöystävällisten kuljetusten osal-
ta voin ilokseni kertoa, että Tokmanni ja 
Kauko kiito ottivat yhdessä HCT-yhdistelmä-
ajoneuvot käyttöön heti kun se mahdollistui 
poikkeusluvalla. Tämä on merkittävä edistys-
askel, koska HCT-yhdistelmäajoneuvon 
suurempi kapasiteetti mahdollistaa päästö-
säästön*. Tällöin saman tonnimäärän kuljet-
tamiseen tarvitaan vähemmän ajoneuvoja.”

- Tuija Landén, Logistiikkasuunnittelija, 
Tokmanni

Asiakastarina
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*HCT-yhdistelmäajoneuvon käytön tuottama päästösäästö 
tonnikilometriä kohden verrattuna perinteiseen 25,25m  
yhdistelmäajoneuvoon on laskennallisesti noin 14%.  
Tämä on oletettu 90% keskimää räisellä täyttöasteella. 
(Lähde: Gaia Consulting)
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SUOMALAISEN TYÖN JA LUONNON PUOLELLA

ILMASTO: 
Määränpäänä pienempi 
hiilijalanjälki

Liikenne aiheuttaa merkittävän osan 
kasvihuonekaasupäästöistä Suomessa. 
Siksi olemme sitoutuneet tekemään 
töitä ympäristölle kestävämpien 
logistiikkaketjujen eteen. Konkreettinen 
esimerkki tästä on kuljettaa toimitukset 
täysin hiilineutraalisti vuoteen 2030 
mennessä. 

KAUKOKIITOLAISET:
Hyvää työtä 
Koska olemme suuri suomalainen työl-
listäjä, tärkeä osa yritysvastuutamme 
on hyvinvoivan ja turvallisen työympä-
ristön tarjoaminen jokaiselle työnteki-
jällemme. Kehitämme kaukokiitolaisten 
kanssa työstä jatkuvasti mieluisampaa 
ja turvallisempaa.

YHTEISKUNTA: 
Reilu kumppani 
yhteiskunnassa 
Vastuullisuuteemme kuuluu reilu 
yhteiskunnallinen kumppanuus. 
Noudatamme eettisiä periaatteita 
omassa toiminnassamme ja 
edellytämme niiden toteutumista 
kumppaneiltamme. 

Kaukokiito on osa suomalaista kansallis maisemaa – tätä maisemaa haluamme vaalia. 
Meille vastuullisuus on suomalaisen työn ja luonnon puolelle asettumista. 
Tätä näkemystä  ohjaavat kolme vastuullisuuden teemaa. 
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MÄÄRÄNPÄÄNÄ 
PIENEMPI HIILI- 
JALANJÄLKI

Olemme asettaneet itsellemme kovan tavoitteen: kuljetamme  
toimitukset täysin hiilineutraalisti vuoteen 2030 mennessä.  
Määränpää on selvillä, ja seuraavaksi selvitämme matkan etapit.

Tilanne nyt

Kaukokiito on logistiikka-alan yritys, jolla on tärkeä rooli edistää 
ilmastokestävää liikennettä Suomessa. Kaikkein merkittävin päästö-
lähteemme on kalustomme. Jo nyt kiinnitämme toimitusten hiili-
jalanjälkivaikutuksissa huomiota juuri siihen. Nuoren kaluston ja 
erikoispitkien HCT-yhdistelmäajoneuvojen ansiosta toimitustemme 
hiilijalanjälki on aiempaa pienempi – niiden avulla hiilidioksidipääs-
töjä säästyy vuositasolla 160 metsähehtaarin sitoman hiilen verran. 
Lisäksi vähennämme päästöjä kuljetusten optimoinnin avulla, eli 
suunnittelemalla reitit niin, että säästämme ajokilometrejä. 

Terminaaleissamme päästöt syntyvät energiankulutuksesta, minkä 
takia olemme investoineet energiatehokkuuteen, maalämpöön sekä 
aurinkopaneeleihin. Käytössämme on myös paperiton toimitusketju, 
mikä säästää luonnonvaroja. 

Tavoitteemme

Tekemämme ilmastoteot ovat askel oikeaan suuntaan. Ne eivät kui-
tenkaan riitä meille. Tavoittelemme hiilineutraaleja toimituksia vuo-
teen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa muun muassa yhä tiukempien 
kriteerien asettamista kalustohankinnoille, kuljetusten täyttöasteen 
kasvattamista ja toimitusten entistä parempaa optimointia. Nostam-
me myös biodieselin vaihtoehdoksi fossiilisille polttoaineille ja kehi-
tämme kalustoamme entistäkin ympäristöystävällisemmäksi.

Olemme kehittäneet laskelmia hiilijalanjäljestämme vuonna 2021 
vastaamaan kuljetusten päästölaskennan globaaleja standardeja 
(SFS-EN ISO 16258 ja GLEC Framework). Tällä varmistetaan se, että 
asiakkaat voivat vertailla Kaukokiidon päästöjä muihin alan yrityksiin 
aiempaa tarkemmin. Koko Kaukokiidon organisaation hiilijalanjälki-
laskelma valmistuu vuodenvaihteessa 2021-2022. Tämän lisäksi 
 kehitämme kuljetuskohtaisen hiilijalanjäljen raportointia.

2030
Kuljetamme 
toimitukset 

hiilineutraalisti

Biodiesel 
vaihtoehdoksi 

fossiilisille 
polttoaineille

Aina moderni 
ja ympäristö - 
ystävällinen 

kalusto

Asiakas- 
kohtaiset  

päästöraportit
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HYVÄÄ 
TYÖTÄ

Kaukokiitoa ei olisi ilman työssään viihtyviä kaukokiitolaisia. 
Siksi olemme sitoutuneet tekemään hyvää työtä – sellaista, 
josta jokainen meillä työskentelevä voi olla ylpeä.

Tilanne nyt

Kaukokiito on merkittävä suomalainen työllistäjä. Omia työntekijöi-
tä  meillä on noin 2 000 ja välillisesti alihankkijoiden ja kumppanien 
kautta tuhansia. Seuraamme työhyvinvoinnin toteutumista ja kehit-
tymistä vuosittain tehtävällä työhyvinvointikyselyllä sekä kolmella 
pulssikyselyllä. Lisäksi olemme toteuttaneet lisäkyselyitä liittyen työs-
kentelyyn, jaksamiseen ja hyvinvointiin poikkeusaikana. 

Tarjoamme kaukokiitolaisille koulutusmahdollisuuksia Kaukokiito 
Akatemiassa. Turvallisuushavaintoja seurataan päivittäin paikallisten 
vastuuhenkilöiden kautta. Jokaisesta työtapaturmasta ilmoitetaan 
ja niistä tehdään sisäinen tutkinta. Käytössämme ovat myös turvalli-
suuskartoitukset, joihin koko henkilöstö osallistuu. 

Tavoitteemme

Olemme sitoutuneet tekemään työstä vieläkin parempaa kaukokiito-
laisille. Tavoitteenamme on motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva hen-
kilöstö. Se onnistuu seuraamalla hyvinvointia, tarttumalla kehitys-
kohtiin sekä panostamalla johtamiseen ja esihenkilötyöhön. 

Panostamme työn turvallisuuteen ja sen kehittämiseen: tavoitteem-
me on nolla tapaturmaa.  

 

Hyvinvoiva 
henkilöstö

Turvallinen 
työympäristö

Osaavat 
työntekijät
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REILU KUMPPANI 
YHTEISKUNNASSA

Vastuullisuuteemme kuuluu reilu yhteiskunnallinen kumppanuus. 
Noudatamme eettisiä periaatteita omassa toiminnassamme ja 
edellytämme niiden toteutumista kumppaneiltamme. 

Tilanne nyt

Kaukokiidolla on pitkät perinteet paikallisena, suomalaisena toimi-
jana. Lisäksi tärkeä osa arvojamme on olla avoimia ja luotettavia. 
 Näihin kiteytyy tavoitteemme olla reilu kumppani yhteiskunnassa.

Jotta saavutamme vastuullisuustavoitteemme, meille on ollut tär-
keää, että vastuullisuus on kiinteä osa Kaukokiidon johtamisjärjestel-
mää. Tämän vuoksi vastuullisuustavoitteiden toteutumista luotsaa 
oma vastuullisuuden ohjausryhmämme. Tämä ryhmä on sitoutunut 
kiinnittämään vastuullisuuden entistä tiukemmin Kaukokiidon liike-
toimintaan. 

Tavoitteemme

Koska olemme merkittävä logistiikka-alan toimija, teoillamme on 
vaikuttavuutta. Tällä hetkellä suurin osa alihankkijoistamme on si-
toutunut Kaukokiidon eettisiin toimintaperiaatteisiin, ja loput tulevat 
sitoutumaan niihin viimeistään vuoden 2022 aikana.  

Tämän lisäksi omaa toimintaamme ohjaa Kaukokiidon sisäinen eet-
tinen ohjeistus, joka on tärkeä osa vastuullisten toimintatapojemme 
kehitystä. Tulemme edelleen tarkentamaan ja kehittämään sekä 
alihankkijoidemme että sisäiset eettiset toimintaperiaatteemme vuo-
den 2022 aikana. Näiden toimien avulla varmistamme, että vastuulli-
sen toimintamme pohja on kunnossa. 

Reiluun yhteiskunnalliseen kumppanuuteemme liittyy myös toimin-
tamme avoimuus. Aiomme jatkossa viestiä vastuullisuusteoistamme 
entistä enemmän sekä kuulla asiakkaidemme ja työntekijöidemme 
ajatuksia ja toiveita. Yhdessä tekemällä toimintamme on vaikutta-
vampaa.

Eettisiä toiminta- 
periaatteita 

noudattavien 
alihankkijoiden 

kasvu

Sisäisten 
eettisten toiminta-

periaatteiden 
päivitys
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LISÄTIETOJA VASTUULLISUUDESTAMME
Mikäli jokin asia vastuullisuudessamme jäi askarruttamaan, 

voit aina ottaa yhteyttä myyntiimme osoitteessa myynti@ kaukokiito.fi.


