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Riskimaissa olevien
toimittajien määrä
vähentynyt 22:sta 9:ään.
Toimittajat Bulgariassa,
Chilessä,
Dominikaanisessa
Tasavallassa, Kreikassa,
Moldovassa ja
Panamassa.

Ei, selvittää muita keinoja,
koska kokee BEPI:n soveltuvan
huonosti jatkuvasti muuttuvien
alkoholijuomien
hankintaketjujen päästöjen
hallintaan.

Ei tiedossa. Ei. Ei. Ei.

18. Ei. Ei tiedossa. Ei.
Ei, mutta ehdotusta
pidetään hyvänä vuoden
2021 vastuullisuustyöhön.

Ei, mutta ehdotusta
pidetään hyvänä vuoden
2021
vastuullisuustyöhön.

Määrä vähentynyt 18:sta
16:een, tärkeimpinä Kiina
ja Turkki.

Ei.
Kaikki riskimaissa sijaitsevat
toimittajat käyttävät ainakin
osittain fossiilista energiaa.

Ei.

Ei toistaiseksi määriteltyä
tavoitetta, mutta
tulevaisuudessa
arvoketjujen
hiilijalanjälkeä on
tarkoitus selvittää ja
asettaa tavoitteet
päästöjen vähentämiseksi.

Ei, mutta
ostosopimuksissa
edellytetään yleisellä
tasolla päästöjen
vähentämistä.

Kasvanut 30:stä 34:een.
Suurin osa
Bangladeshissa.

Kyllä.

Bangladeshissa, Intiassa ja
Pakistanissa energia yleisistä
sähköverkoista, joissa fossiilisilla
suuri rooli. Myös tehtaiden
varavoimana usein fossiilisia.

Ei. Ei. Ei.

60 toimittajaa kattaen
sekä valmiit tuotteet että
raaka-aineet

Liittynyt Amfori BSCI:hin vasta
keväällä 2020, BEPI-jäsenyys ei
vielä ajankohtainen

Parhaillaan käynnissä kysely, jossa
riskimaatoimittajilta kysytään
muun muassa niiden käyttämistä
energialähteistä.

Ei.

Aiemmin ei, mutta
Finnwatchin kyselyn
myötä
itsearviointilomakkeeseen
lisätty kysymys päästöistä.

Ei, mutta Code of
Conduct edellyttää
aktiivisia toimia
päästöjen
vähentämiseksi.

30
Ei, mutta jäsenyyttä mietitään
parhaillaan.

Kuusi tavarantoimittajaa käyttää
fossiilisia polttoaineita muiden
energialähteiden rinnalla. Muut
käyttävät sähköä yleisestä
verkosta, joka usein ainakin osittain
fossiilisesti tuotettua. Osalla
toimittajista aikeena siirtyä pois
fossiilisista.

Ei, mutta tätä harkitaan. Ei, mutta tätä harkitaan.
Ei, mutta Amfori BSCI:tä
edellytetään.

Noin 100–150.
Ei, mutta harkitaan
tulevaisuudessa.

Ei tiedossa, mutta selvitystä
harkitaan tulevaisuudessa.

Ei, mutta tämä on yksi
seuraavista asioista yrityksen
vastuullisuuden
kehittämisessä.

Ei. Ei.

Noin kymmenen. Ei. Ei tiedossa. Ei. Ei. Ei.

Neljä.
Ei. Kiinnostusta on, mutta asia
vaatii lisäselvityksiä.

Yhden neljästä toimittajasta
tiedetään käyttävän kivihiiltä. Muut
sähköä yleisestä verkosta.

Ei.
On pyydetty, mutta ei ole
saatu.

Ei.

Määrä vähentynyt 15:stä
11:een. Kaksi Kiinassa,
kolme Pakistanissa ja
kuusi Turkissa.

Ei.

Ei tiedossa. Kysyttäessä kertovat
käyttävänsä sähköä. Kyseisissä
maissa sähkö on todennäköisesti
suurilta osin fossiilista. Kaksi
pakistanilaista toimittajaa käyttää
vesivoimaa.

Ei, mutta tällaista tavoitetta
suunnitellaan.

Kyllä.
Ei, mutta sopimuspohjan
päivitys tältä osin on
suunnitteilla.

Yhdeksän. Kyllä.
Kuusi. Loput käyttävät
pääasiallisena energialähteenään
biomassaa.

Ei.

Ei, mutta toimittajien
toivotaan valitsevan
päästöt seurantaan
BEPI:ssä.

Ei, mutta Amfori BSCI:tä
edellytetään ja BEPI:ä
suositellaan.

Määrä kasvanut 15:stä
17:ään. Maat Intia, Kiina,
Pakistan ja Turkki.

Ei, liittyminen viivästyi koronan
takia vuoteen 2021.

Ei tiedossa kaikilta osin. Tärkein
riskimaassa sijaitseva laitos käyttää
maakaasua ja kivihiiltä, mutta on
investoimassa myös
aurinkopaneeleihin.

Ei suoraa tavoitetta, mutta
pääkumppanin päästöt
huomioidaan tavoitteessa, jota
koskee yrityksen yleinen
ilmastotavoite päästöjen
puolittamisesta 2050
mennessä suhteessa
liikevaihtoon.

Päästötiedot pyydetään
vain  pääkumppaneilta.

Ei.

Määrä vähentynyt 35:stä
25:een.

Juuri liittynyt, asia viivästyi
koronan vuoksi.

Ei tiedossa. Ei. Ei. Ei.

Määrä vaihtelee, mutta
verkkosivujen listalla 25
toimittajaa riskimaissa
(suurin osa Kiinassa)

Ei, toimittajat kokeneet liian
byrokraattiseksi tai resursseja
vieväksi. Mukana Bluesign-
järjestelmässä, johon kuluu
päästöjen seuranta ja
raportointi.

Ainakin Kiinassa suuri osa käyttää
fossiilisilla tuotettua sähköä.
Vietnamissa yksi tehdas
investoimassa aurinkoenergiaan.

Ei tavoitetta päästöille, mutta
pyrkii vaikuttamaan tehtaiden
energiavalintoihin sekä
vähentämään päästöjä
lisäämällä
kierrätysmateriaalien käyttöä.

Ei, mutta osa toimittajista
raportoi tiedon Bluesign-
järjestelmän kautta.

Ei.

Määrä vähentynyt
kymmenestä
kahdeksaan. Suurin osa
Kreikassa.

Ei, asiaa arvioidaan 2021. Ei tiedossa. Ei. Ei. Ei.

Määrä kasvanut kuudesta
kahdeksaan.

Ei, mutta liittyminen tulossa
ajankohtaiseksi.

Ei tiedossa. Ei. Ei. Ei.
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Ei, haluaa saada ensin Amfori
BSCI:n auditoinnit kuntoon.

Ei tiedossa. Ei. Ei. Ei.

Noin 430
tavarantoimittajaa
riskimaissa, tarkka
lukumäärä vaihtelee
hankintasopimusjaksojen
mukaisesti.

Kyllä.

Ei tilastoida, mutta IGS
Environmental Assessment -
arvioinnissa 28 tavarantoimittajalta
kysyttiin energialähteistä.

Ei suoraa tavoitetta, mutta
osana Science Based Targets -
työtä tavoitteena on, että
keskeiset toimittajat asettavat
itselleen
päästövähennystavoitteet.

Ei.

Ei, edellytetään
sitoutumista Amfori
BSCI:n ja Keskon omaan
Code of Conductiin,
joissa molemmissa
yleistasoinen maininta
ympäristövaikutusten
pienentämisestä.

94. Kiinan osuus
hankinnoista 95
prosenttia.

Ei. Tahtotila liittyä Amfori
BEPI:in tai vastaavaan, mutta
vaatimuksiin liittyvä selvitys
kesken.

Ei tiedossa.

Ei. Suurta osaa tuotannosta
koskee kuitenkin Kiinan
hiilineutraaliustavoite vuodelle
2060.

Ei, mahdollisuuksia
kartoitetaan.

Ei, mutta tarkoitus
huomioida, kun
vaadittavat toimet
saadaan konkretisoitua.

Ei suoraa tuontia
riskimaista Suomeen,
mutta kansainvälisesti
ketjun kautta tulee
Suomeen myytäväksi
tuotteita yli tuhannelta
riskimaissa sijaitsevalta
toimittajalta.

Ei. Yritys laatii parhaillaan
kansainvälistävastuullisuustyön
strategiaa, jonka osana
tarkastellaan Amfori BEPI:n
soveltuvuutta ympäristö- ja
ilmastotavoitteiden
hallinnointiin.

Ei tiedossa.

Ei. Lidl Suomi kuuluu
kansainväliseen Schwarz-
ryhmään, joka on sitoutunut
asettamaan tieteeseen
perustuvat ilmastotavoitteet,
jotka tulevat koskemaan myös
tärkeimpiä toimittajia.

Ei. Ei.

Määrä kasvanut 10:stä
20:een.

Ei, koronakriisi viivästytti
liittymistä, mutta asia jälleen
ajankohtainen.

Vähintään joka kolmas,
todennäköisesti useampi. Asia
selvitetään talven aikana.

Ei. Ei. Ei.

Määrä vähentynyt 30:sta
29:een.

Ei, perehtyy vaihtoehtoihin.

Pelkästään fossiilisia käyttävien
toimittajien määrä laskenut 17:stä
15:een. Pelkästään uusiutuvia
käyttäviä toimittajia on neljä. Kolme
toimittajaa on siirtymässä
kokonaan tai ainakin lisäämässä
uusiutuvien käyttöä.

Ei, mutta yleisenä tavoitteena
vähentää yrityksen päästöjä
kautta linjan.

Ei, mutta asiaa seurataan
kyselyillä.

Ei, mutta toimittajat
sitoutuvat
yleisluontoisesti
vähentämään
negatiivisia
ympäristövaikutuksia.

50–100 Ei. Ei tiedossa. Ei. Ei. Ei.

Määrä kasvanut 13:sta
19:ään.

Ei, mutta pilotointia
suunniteltu.

Kysynyt toimittajilta käyttävätkö ne
uusiutuvaa energiaa ja valtaosa ei
käytä.

Ei. Ei.

Ei hiilijalanjälkeä, mutta
uusiutuvan energian
priorisointi ja
energiankäytön
mittaaminen ja
vähentäminen.

3 Kyllä.
Uusiutuvien osuus 50–60
prosenttia, ydinvoima 4–16
prosenttia, loput fossiilisia.

Ei, mutta tavoite uusiutuvan
energian käytön lisäämiseksi
tehtaissa.

Kyllä. Ei.

Määrä laskenut 60:sta
48:ään.

Ei.
Ei tiedossa. Suurilta osin käytössä
sähkö yleisestä verkosta.

Ei, kokee olevansa liian pieni
voidakseen vaikuttaa.

Kyllä, mutta vain raaka-
aineiden osalta.

Ei.

93 toimittajaa
riskimaissa.

Ei, koska liittynyt vasta Amfori
BSCI:hin. BEPI:ä selvitetään ja
verrataan muihin
vaihtoehtoihin.

Ei tiedossa, alihankintaketjua
koskevan ilmastotyön pääpaino
raaka-aineiden alkutuotannon
päästöissä ja niiden
vähentämisessä.

Ei suoraa tavoitetta, mutta
alihankinnan päästöt sisältyvät
tavoitteeseen vähentää koko
arvoketjun päästöjä 50
prosenttia vuoden 2018
tasosta vuoteen 2030
mennessä.

Kyllä, osalta
tavarantoimittajista on
pyydetty tietoja.

Ei, mutta toimittajia
kannustetaan
uusiutuvan energian
käyttöön ja
energiatehokkuuteen.

Määrä kasvanut 85:stä
96:ään.

Kyllä. Ei tiedossa.

Ei, mutta tavarantoimittajien
kanssa käydään keskustelua
ympäristövaikutuksien
vähentämisestä.

Ei. Ei.

5 tavarantoimittajaa
riskimaissa.

Ei. Yritys kertoo keskittäneensä
vastuullisuustyönsä
mehuteollisuuden yhteiseen
Sustainable Juice Covenant -
aloitteeseen.

Ei tiedossa.
Scope 3 -päästöjen
selvittäminen määrä aloittaa
2021.

Ei. Ei.

Määrä kasvanut 34:stä
noin 40:ään.

Ei, mutta on mukana Bluesign-
järjestelmässä, johon kuuluu
myös ympäristötavoitteita.

Ei varmaa tietoa, mutta suuri osa
toimittajista voi valita vain sähköä
yleisestä verkosta, joten arvioi
osuuden olevan 95–99 prosenttia.

Ei, scope 3 päästöt määrä
selvittää 2021. Suorien
tavarantoimittajien päästöt
arvioidaan merkittävästi
pienemmiksi kuin materiaalien
ja raaka-aineiden tuotannosta
aiheutuvien.

Ei. Lukuja pyydetty yhden
tuotteen päästöjen
selvittämiseksi, mutta
saadut tiedot vaikuttivat
epäluotettavilta.

Ei.

Noin 400
tavarantoimittajaa
riskimaissa.

Kyllä, kokeiluja tehty. Vuonna
2021 tarkoitus selvittää
laajempaa käyttöönottoa.

Ei tiedossa.

Ei suoraa tavoitetta, mutta
osana Science Based Targets -
työtä tavoitteena on, että 2/3
merkittävistä toimittajista
asettaa itselleen
päästövähennystavoitteet.

Osalta toimittajilta joko
CDP Supply Chain -
järjestelmän tai S-ryhmän
oman
toimittajaraportointimallin
kautta.

Ei.

0 Kyllä. Ei toimittajia riskimaissa. Ei toimittajia riskimaissa. Ei toimittajia riskimaissa. Ei toimittajia riskimaissa.

Stockmannilla määrä
laskenut noin 135:sta
89:aan. Lindexin määrä
laskenut 119:sta 108:aan.
Päällekkäisten
toimittajien määrä ei ole
tiedossa.

Ei, ympäristöasioita edistetään
omien ostokonttorien kautta.

Asia on selvityksessä. Stockmannin
toimittajista ei ole tietoa, Lindexin
toimittajat käyttävät suurilta osin
fossiilista sähköä yleisestä
sähköverkosta.

Ei suoraan, mutta Lindexin
tavoitteena puolittaa koko
arvoketjun päästöt 2030
mennessä. Stockmannin on
määrä arvioida tavoitteita
arvoketjun päästöille
seuraavassa
vastuullisuusstrategian
päivityksesä.

Ei, mutta Lindexillä
menossa pilottikokeilu
aiheesta suurimpien
toimittajien kanssa.

Ei.

Määrä kasvanut 10:stä
22:een, joista 19 Kiinassa.
Muut Intiassa,
Pakistanissa ja
Taiwanissa.

Ei, asiaa selvitetään
lähitulevaisuudessa.

Toimittajat käyttävät sähköä
yleisestä verkosta, joten energia
todennäköisesti suurelta osin
fossiilista.

Ei. Ei. Ei.

Noin 900
tavarantoimittajaa
riskimaissa.

Kyllä. Ei tiedossa. Ei. Ei. Ei.

Riskimaissa olevien
toimittajien määrä
kasvanut 368:sta noin
400:ään, jotka kattavat
noin 700 tehdasta.

Kyllä.

BEPI:in kuuluvien tehtaiden
energialähteet on kirjattu
järjestelmään, mutta niitä ei saa
tarkasteltua kuin yksitellen.

Vuoteen 2025 mennessä 80 %
hankinnoista toimittajilta, joilla
tieteeseen perustuvat
ilmastotavoitteet. Näistä vain
osa riskimaissa.

Tällä hetkellä BEPI:ssä
olevilta tehtailta
pyydetään.

Hankintaehtoihin
kirjattu, että toimittajat
toimittavat pyydettäessä
hiilijalanjälkitietonsa.
Näiden pyytämisen
sijaan on toistaiseksi
keskitytty kannustamaan
toimittajien liittymistä
BEPI:in.

Määrä kasvanut noin
30:sta noin 45:ään.

Ei, pohdinta ja perehtyminen
käynnissä.

Ei tiedossa.
Ei, mutta tavoitteena selvittää
mahdollisuutta tähän.

Ei. Ei.

Määrä kasvanut 17:stä
24:een.

Kyllä.

Kuudesta suurimmasta riskimaissa
sijaitsevasta toimittajasta viisi
käyttää kokonaan tai osittain
fossiilisia polttoaineita. Intiassa
oleva tehdas toimiii aurinko- ja
tuulivoimalla.

Ei, toistaiseksi keskitytty
keräämään tietoa.
Tulevaisuudessa tarkoitus
myös asettaa tavoitteet.

Ei, mutta tarkoitus edistää
BEPI-prosessin
etenemisen myötä.

Ei, mutta mahdollisesti
tulevaisuudessa BEPI-
prosessin myötä.

Määrä kasvanut 18:sta
21:een.

Kyllä. Ei tiedossa.
Ei, mutta sellainen on
selvityksessä.

Ei, mutta parhaillaan
selvitellään toimittajien
mahdollisuuksia
raportoida näitä tietoja.

Ei.

Suorien
tavarantoimittajien
lukumäärä riskimaissa

Onko mukana Amfori
BEPI:ssä tai käyttääkö jotain
muuta vastaavaa
ympäristöjärjestelmää
tavarantoimittajien
kasvihuonekaasupäästöjen
hallinnointiin?

Moniko riskimaissa sijaitseva
tavarantoimittaja käyttää
keskeisiin toimintoihinsa
fossiilista energiaa?

Onko yrityksellä tavoitteita
riskimaissa sijaitsevien
suorien tavarantoimittajien
hiilidioksidipäästöjen
seuraamiseksi ja
vähentämiseksi?

Pyydetäänkö
riskimaissa sijaitsevilta
tavarantoimittajilta
niiden oman
hiilijalanjäljen
raportointia?

Onko
tavarantoimittajien
hiilijalanjälkeen
liittyviä vaatimuksia
integroitu
ostosopimuksiin?

Alko

Altia

Balmuir

Basic
Fashion

Berner Ltd
(uusi, koska
vasta
liittynyt
Amfori
BSCI:hin)

Best Friend
Group Oy

Blue Import
BIM Oy
(uusi, koska
vasta
liittynyt
Amfori
BSCI:hin)

Cailap

Dayton
(uusi, koska
ei
vastannut
viime
vuonna)

Familon

Fine Foods

Finlayson

Halonen

Halti

Heinon
Tukku

Ho�er

Image Wear

Kesko

L-Fashion
Group
(Luhta)

Lidl Suomi

Logonet

Marimekko

Mastermark

Nanso

North
Outdoor
(uusi, koska
ei
vastannut
viime
vuonna)

Orthex
Group

Paulig (uusi,
koska vasta
liittynyt
Amfori
BSCI:hin)

Pentik

Refresco
Finland

Reima

S-ryhmä

Snellman
Pro

Stockmann
ja Lindex

Sultrade

Tammer
Brands

Tokmanni

Transmeri

Vallila

Wihuri Oy
Aarnio
Metro-
tukku


