
Yrityksen nimi? Kuinka monta 
suoraa tava-
rantoimitta-
jaa (yritystä) 
teillä on niin 
sanotuissa 
riskimaissa?

Kuinka 
monelta 
riskimaissa 
sijaitsevalta 
tuotanto-
laitokselta 
teette suoria 
hankintoja?

Missä maissa 
edellämaini-
tut tuotan-
tolaitokset 
sijaitsevat?

Oletteko 
Amfori BEPI:n 
jäsen?

Tiedättekö, 
mitä ener-
gialähteitä 
suorien 
tavarantoi-
mittajienne 
tuotanto-
laitoksissa 
käytetään?

Oletteko  
asettaneet  
päästövähen-
nystavoit-
teita, jotka 
kattavat 
riskimaissa 
toimivien 
tavarantoi-
mittajien 
päästöt?

Oletteko 
hankkineet 
tai yrittäneet 
hankkia 
suorilta, 
riskimaissa 
sijaitsevilta 
tavarantoi-
mittajilta 
tietoa hank-
kimienne 
tuotteiden 
valmistuksen 
päästöistä?

Onko osto-
sopimuksiin 
riskimaissa 
sijaitsevien 
suorien tava-
rantoimitta-
jien kanssa 
kirjattu 
vaatimusta 
päästöjen 
vähentämi-
sestä?

Onko osto-
sopimuksiin 
riskimaissa 
sijaitsevien 
suorien tava-
rantoimitta-
jien kanssa 
kirjattu 
vaatimusta 
päästöjen 
raportoin-
nista?

Alko Oy 21 ei tiedossa Armenia, 
Etelä-Afrikka, 
Intia, Kiina, 
Libanon,  
Meksiko, 
Turkki

Ei, eikä 
liittyminen ole 
toistaiseksi 
ajankohtaista.

Energialäh-
teet eivät ole 
tiedossa.

Kyllä olemme. 
Yrityksen 
tavoite kattaa 
koko arvoket-
jun päästöt 
(scope 1, 2 
ja 3).

Päästötietoja 
ei ole yritetty 
kerätä.

Ei vaatimusta Ei vaatimusta

Anora Group Oyj 7 7 (viinitilaa) Argentina (3), 
Etelä-Afrikka 
(3),  
Romania (1)

Ei, eikä 
liittyminen ole 
toistaiseksi 
ajankohtaista.

Käytössä sekä 
fossiilista että 
päästötöntä 
energiaa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Pelkästään 
suoria (ns. 
scope 1) pääs-
töjä koskevia 
tietoja on 
kerätty vähin-
tään osalta 
tavarantoimit-
tajista

Ei vaatimusta Ei vaatimusta

Basic-Fashion Oy noin 30 noin 30 Bangladesh 
(noin 13), 
Pakistan (6), 
Intia (5), Kiina

Kyllä Käytössä sekä 
fossiilista että 
päästötöntä 
energiaa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötietoja 
ei ole yritetty 
kerätä.

Ei vaatimusta Ei vaatimusta

Berner Oy 60 65 Kiina,  
Vietnam, 
Venäjä, 
Serbia, Turkki, 
Kazakstan, 
Intia

Ei, mutta 
olemme  
liittymässä.

Käytössä sekä 
fossiilista että 
päästötöntä 
energiaa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötiedot 
on saatu 
osalta tava-
rantoimitta-
jista (alle 50% 
toimittajista).

Vaatimus 
tulossa

Vaatimus 
tulossa

Blue Import  
BIM Oy

vuosittain 
noin 100–150

vuosittain 
noin 50–80

Kiina, Intia, 
Malesia

Ei, mutta 
olemme  
liittymässä.

Käytössä sekä 
fossiilista että 
päästötöntä 
energiaa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötietoja 
on yritetty 
hankkia, 
mutta lukuja 
ei ole saatu 
tai niitä ei ole 
voinut pitää 
luotettavina.

Ei vaatimusta Vaatimus 
tulossa

Broman Group Oy 
(mm. Motonet)

reilu 100 reilu 100 Kiina, Intia, 
Vietnam, 
Bangladesh

Kyllä Energialäh-
teet eivät ole 
tiedossa.

Yrityksemme 
ei ole 
asettanut 
minkäänlaista 
päästövähen-
nystavoitetta.

Päästötietoja 
ei ole yritetty 
kerätä.

Ei vaatimusta Ei vaatimusta

Cailap Oy  
Marketing

10–15 noin 5 Kiina, Thaimaa Ei, eikä 
liittyminen ole 
toistaiseksi 
ajankohtaista.

Energialäh-
teet eivät ole 
tiedossa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötietoja 
on yritetty 
hankkia, 
mutta lukuja 
ei ole saatu 
tai niitä ei ole 
voinut pitää 
luotettavina.

Vaatimus 
tulossa

Vaatimus 
tulossa

Dayton 4 4 Kiina Ei, eikä 
liittyminen ole 
toistaiseksi 
ajankohtaista.

Kokonaan 
fossiilista tai 
fossiilista 
siltä osin kuin 
tiedossa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötietoja 
on yritetty 
hankkia, 
mutta lukuja 
ei ole saatu 
tai niitä ei ole 
voinut pitää 
luotettavina.

Ei vaatimusta Ei vaatimusta



Yrityksen nimi? Kuinka monta 
suoraa tava-
rantoimitta-
jaa (yritystä) 
teillä on niin 
sanotuissa 
riskimaissa?

Kuinka 
monelta 
riskimaissa 
sijaitsevalta 
tuotanto-
laitokselta 
teette suoria 
hankintoja?

Missä maissa 
edellämaini-
tut tuotan-
tolaitokset 
sijaitsevat?

Oletteko 
Amfori BEPI:n 
jäsen?

Tiedättekö, 
mitä ener-
gialähteitä 
suorien 
tavarantoi-
mittajienne 
tuotanto-
laitoksissa 
käytetään?

Oletteko  
asettaneet  
päästövähen-
nystavoit-
teita, jotka 
kattavat 
riskimaissa 
toimivien 
tavarantoi-
mittajien 
päästöt?

Oletteko 
hankkineet 
tai yrittäneet 
hankkia 
suorilta, 
riskimaissa 
sijaitsevilta 
tavarantoi-
mittajilta 
tietoa hank-
kimienne 
tuotteiden 
valmistuksen 
päästöistä?

Onko osto-
sopimuksiin 
riskimaissa 
sijaitsevien 
suorien tava-
rantoimitta-
jien kanssa 
kirjattu 
vaatimusta 
päästöjen 
vähentämi-
sestä?

Onko osto-
sopimuksiin 
riskimaissa 
sijaitsevien 
suorien tava-
rantoimitta-
jien kanssa 
kirjattu 
vaatimusta 
päästöjen 
raportoin-
nista?

Euro-East Oy 1 1 Azerbaidžan Ei, eikä 
liittyminen ole 
toistaiseksi 
ajankohtaista.

Käytössä sekä 
fossiilista että 
päästötöntä 
energiaa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötietoja 
on yritetty 
hankkia, 
mutta lukuja 
ei ole saatu 
tai niitä ei ole 
voinut pitää 
luotettavina.

Vaatimus 
tulossa

Vaatimus 
tulossa

Fine Foods Oy 10 10 Thaimaa (6), 
Kiina (3), Intia 
(1)

Kyllä Käytössä sekä 
fossiilista että 
päästötöntä 
energiaa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Pelkästään 
suoria (ns. 
scope 1) pääs-
töjä koskevia 
tietoja on 
kerätty vähin-
tään osalta 
tavarantoimit-
tajista

Ei vaatimusta Ei vaatimusta

Finlayson Oy 18 18 Turkki (8), 
Pakistan (2), 
Intia (8)

Ei, eikä 
liittyminen ole 
toistaiseksi 
ajankohtaista.

Käytössä sekä 
fossiilista että 
päästötöntä 
energiaa.

Kyllä olemme. 
Yrityksen 
tavoite kattaa 
koko arvoket-
jun päästöt 
(scope 1, 2 
ja 3).

Päästötiedot 
on saatu 
osalta tava-
rantoimitta-
jista (alle 50% 
toimittajista).

Ei vaatimusta Ei vaatimusta

Halti Oy noin 15 noin 15 Kiina (10–13), 
Vietnam (2)

Ei, eikä 
liittyminen ole 
toistaiseksi 
ajankohtaista.

Kokonaan 
fossiilista tai 
fossiilista 
siltä osin kuin 
tiedossa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötietoja 
on yritetty 
hankkia, 
mutta lukuja 
ei ole saatu 
tai niitä ei ole 
voinut pitää 
luotettavina.

Ei vaatimusta Ei vaatimusta

Hofler 8 8 Kiina, Pakistan Ei, eikä 
liittyminen ole 
toistaiseksi 
ajankohtaista.

Energialäh-
teet eivät ole 
tiedossa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötietoja 
on yritetty 
hankkia, 
mutta lukuja 
ei ole saatu 
tai niitä ei ole 
voinut pitää 
luotettavina.

Vaatimus 
tulossa

Ei vaatimusta

Image Wear 5 7 Kiina (5),  
Intia (1),  
Sri Lanka (1)

Ei, eikä 
liittyminen ole 
toistaiseksi 
ajankohtaista.

Käytössä sekä 
fossiilista että 
päästötöntä 
energiaa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötietoja 
ei ole yritetty 
kerätä.

Ei vaatimusta Ei vaatimusta

Kauppahuone 
Harju Oy

noin 30 noin 30 Kiina Ei, mutta 
olemme  
liittymässä.

Energialäh-
teet eivät ole 
tiedossa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötietoja 
on yritetty 
hankkia, 
mutta lukuja 
ei ole saatu 
tai niitä ei ole 
voinut pitää 
luotettavina.

Ei vaatimusta Ei vaatimusta



Yrityksen nimi? Kuinka monta 
suoraa tava-
rantoimitta-
jaa (yritystä) 
teillä on niin 
sanotuissa 
riskimaissa?

Kuinka 
monelta 
riskimaissa 
sijaitsevalta 
tuotanto-
laitokselta 
teette suoria 
hankintoja?

Missä maissa 
edellämaini-
tut tuotan-
tolaitokset 
sijaitsevat?

Oletteko 
Amfori BEPI:n 
jäsen?

Tiedättekö, 
mitä ener-
gialähteitä 
suorien 
tavarantoi-
mittajienne 
tuotanto-
laitoksissa 
käytetään?

Oletteko  
asettaneet  
päästövähen-
nystavoit-
teita, jotka 
kattavat 
riskimaissa 
toimivien 
tavarantoi-
mittajien 
päästöt?

Oletteko 
hankkineet 
tai yrittäneet 
hankkia 
suorilta, 
riskimaissa 
sijaitsevilta 
tavarantoi-
mittajilta 
tietoa hank-
kimienne 
tuotteiden 
valmistuksen 
päästöistä?

Onko osto-
sopimuksiin 
riskimaissa 
sijaitsevien 
suorien tava-
rantoimitta-
jien kanssa 
kirjattu 
vaatimusta 
päästöjen 
vähentämi-
sestä?

Onko osto-
sopimuksiin 
riskimaissa 
sijaitsevien 
suorien tava-
rantoimitta-
jien kanssa 
kirjattu 
vaatimusta 
päästöjen 
raportoin-
nista?

Kesko noin 400, 
tarkka 
lukumäärä 
vaihtelee

noin 600, 
tarkka 
lukumäärä 
vaihtelee

Selvästi eniten 
Kiinassa, 
lisäksi muun 
muassa  
Intiassa, 
Vietnamissa, 
Bangla-
deshissa, 
Thaimaassa, 
Kreikkassa ja 
Turkissa.

Kyllä Käytössä sekä 
fossiilista että 
päästötöntä 
energiaa.

Kyllä olemme. 
Yrityksen 
tavoite kattaa 
koko arvoket-
jun päästöt 
(scope 1, 2 
ja 3).

Päästötiedot 
on saatu 
osalta tava-
rantoimitta-
jista (alle 50% 
toimittajista).

Vaatimus 
tulossa

Vaatimus 
tulossa

Lidl Ei suoraa 
tuontia 
riskimaista 
Suomeen, 
mutta kan-
sainvälisesti 
Lidl-ketjun 
kautta tulee 
Suomeen 
myytäväksi 
tuotteita yli 
tuhannelta 
riskimaissa 
sijaitsevalta 
toimittajalta.

Ei suoraa 
tuontia riski-
maista Suo-
meen, mutta 
kansainväli-
sesti ketjun 
kautta tulee 
Suomeen 
myytäväksi 
tuotteita yli 
tuhannelta 
riskimaissa 
sijaitsevalta 
toimittajalta.

Bangla-
desh, Kiina, 
Myanmar, 
Kambodža, 
Intia, Vietnam, 
Egypti, 
Indonesia, 
Pakistan,  
Sri Lanka, 
Filippiinit, 
Turkki

Kyllä Energialäh-
teet eivät ole 
tiedossa.

Kyllä olemme. 
Yrityksen 
tavoite kattaa 
koko arvoket-
jun päästöt 
(scope 1, 2 
ja 3).

Päästötietoja 
on yritetty 
hankkia, 
mutta lukuja 
ei ole saatu 
tai niitä ei ole 
voinut pitää 
luotettavina.

Ei vaatimusta Ei vaatimusta

Logonet Oy 7 7 Kiina (6), 
Bangladesh (1)

Ei, eikä 
liittyminen ole 
toistaiseksi 
ajankohtaista.

Käytössä sekä 
fossiilista että 
päästötöntä 
energiaa.

Kyllä olemme. 
Suorien tava-
rantoimittaji-
emme scope 1 
ja 2 -päästöille 
on asetettu 
erillinen 
tavoite.

Päästötietoja 
on yritetty 
hankkia, 
mutta lukuja 
ei ole saatu 
tai niitä ei ole 
voinut pitää 
luotettavina.

Osalta toimit-
tajista

Vaatimus 
tulossa

Luhta Sportswear 
Company

60 60 Pääasiallisesti 
Kiinassa

Ei, mutta 
olemme  
liittymässä.

Käytössä sekä 
fossiilista että 
päästötöntä 
energiaa.

Kyllä olemme. 
Yrityksen 
tavoite kattaa 
koko arvoket-
jun päästöt 
(scope 1, 2 
ja 3).

Päästötietoja 
on yritetty 
hankkia, 
mutta lukuja 
ei ole saatu 
tai niitä ei ole 
voinut pitää 
luotettavina.

Vaatimus 
tulossa

Vaatimus 
tulossa

Marimekko Oyj 26 30 Indonesia (1), 
Intia (5),  
Kiina (13), 
Moldova (1), 
Pakistan (1), 
Romania (1), 
Thaimaa (4), 
Turkki (3), 
Vietnam (1)

Ei, eikä 
liittyminen ole 
toistaiseksi 
ajankohtaista.

Käytössä sekä 
fossiilista että 
päästötöntä 
energiaa.

Kyllä olemme. 
Yrityksen 
tavoite kattaa 
koko arvoket-
jun päästöt 
(scope 1, 2 
ja 3).

Päästötiedot 
on saatu 
osalta tava-
rantoimitta-
jista (alle 50% 
toimittajista).

Vaatimus 
tulossa

Vaatimus 
tulossa

Martinex Oy 2 2 Kiina, Turkki Kyllä Kokonaan 
fossiilista tai 
fossiilista 
siltä osin kuin 
tiedossa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötietoja 
ei ole yritetty 
kerätä.

Ei vaatimusta Ei vaatimusta



Yrityksen nimi? Kuinka monta 
suoraa tava-
rantoimitta-
jaa (yritystä) 
teillä on niin 
sanotuissa 
riskimaissa?

Kuinka 
monelta 
riskimaissa 
sijaitsevalta 
tuotanto-
laitokselta 
teette suoria 
hankintoja?

Missä maissa 
edellämaini-
tut tuotan-
tolaitokset 
sijaitsevat?

Oletteko 
Amfori BEPI:n 
jäsen?

Tiedättekö, 
mitä ener-
gialähteitä 
suorien 
tavarantoi-
mittajienne 
tuotanto-
laitoksissa 
käytetään?

Oletteko  
asettaneet  
päästövähen-
nystavoit-
teita, jotka 
kattavat 
riskimaissa 
toimivien 
tavarantoi-
mittajien 
päästöt?

Oletteko 
hankkineet 
tai yrittäneet 
hankkia 
suorilta, 
riskimaissa 
sijaitsevilta 
tavarantoi-
mittajilta 
tietoa hank-
kimienne 
tuotteiden 
valmistuksen 
päästöistä?

Onko osto-
sopimuksiin 
riskimaissa 
sijaitsevien 
suorien tava-
rantoimitta-
jien kanssa 
kirjattu 
vaatimusta 
päästöjen 
vähentämi-
sestä?

Onko osto-
sopimuksiin 
riskimaissa 
sijaitsevien 
suorien tava-
rantoimitta-
jien kanssa 
kirjattu 
vaatimusta 
päästöjen 
raportoin-
nista?

Mastermark Oy 77 ei tiedossa Kiina Ei, eikä 
liittyminen ole 
toistaiseksi 
ajankohtaista.

Energialäh-
teet eivät ole 
tiedossa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötietoja 
ei ole yritetty 
kerätä.

Vaatimus 
tulossa

Vaatimus 
tulossa

Musti Group 27 11 Kiina (10), 
Intia (1)

Ei, mutta 
olemme  
liittymässä.

Kokonaan 
fossiilista tai 
fossiilista 
siltä osin kuin 
tiedossa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötietoja 
on yritetty 
hankkia, 
mutta lukuja 
ei ole saatu 
tai niitä ei ole 
voinut pitää 
luotettavina.

Vaatimus 
tulossa

Vaatimus 
tulossa

Nanso Group Oy 
(Nanso ja Vogue 
-brändit)

18 27 Turkki (16), 
Kiina (8), 
Serbia (1), 
Kambodža (1) 
ja Intia (1)

Ei, mutta 
olemme  
liittymässä.

Käytössä sekä 
fossiilista että 
päästötöntä 
energiaa.

Yrityksemme 
ei ole 
asettanut 
minkäänlaista 
päästövähen-
nystavoitetta.

Päästötietoja 
on yritetty 
hankkia, 
mutta lukuja 
ei ole saatu 
tai niitä ei ole 
voinut pitää 
luotettavina.

Vaatimus 
tulossa

Vaatimus 
tulossa

Nordqvist Oy 6 6 Intia, Kiina,  
Sri Lanka

Kyllä Energialäh-
teet eivät ole 
tiedossa.

Kyllä olemme. 
Suorien tava-
rantoimittaji-
emme scope 1 
ja 2 -päästöille 
on asetettu 
erillinen 
tavoite.

Päästötiedot 
on saatu 
osalta tava-
rantoimitta-
jista (alle 50% 
toimittajista).

Ei vaatimusta Ei vaatimusta

Orthex Sweden Ab 
(Orthex Group)

55 54 Kiina (54), 
Intia (1)

Ei, eikä 
liittyminen ole 
toistaiseksi 
ajankohtaista.

Energialäh-
teet eivät ole 
tiedossa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötietoja 
ei ole yritetty 
kerätä.

Ei vaatimusta Ei vaatimusta

Oy Transmeri Ab 58 58 Kiina (58) Ei, mutta 
olemme  
liittymässä.

Energialäh-
teet eivät ole 
tiedossa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötietoja 
ei ole yritetty 
kerätä.

Ei vaatimusta Ei vaatimusta

Paulig 72 72 Brasilia, Kiina, 
Kolumbia, 
Honduras, 
Intia, Indone-
sia, Etiopia, 
Guatemala, 
Kenia, Mek-
siko, Marokko, 
Nikaragua, 
Peru, Venäjä, 
Ruanda, 
Serbia,  
Etelä-Afrikka, 
Sri Lanka, 
Thaimaa, 
Turkki

Ei, eikä 
liittyminen ole 
toistaiseksi 
ajankohtaista.

Energialäh-
teet eivät ole 
tiedossa.

Kyllä olemme. 
Yrityksen 
tavoite kattaa 
koko arvoket-
jun päästöt 
(scope 1, 2 
ja 3).

Päästötiedot 
on saatu 
osalta tava-
rantoimitta-
jista (alle 50% 
toimittajista).

Vaatimus 
tulossa

Vaatimus 
tulossa



Yrityksen nimi? Kuinka monta 
suoraa tava-
rantoimitta-
jaa (yritystä) 
teillä on niin 
sanotuissa 
riskimaissa?

Kuinka 
monelta 
riskimaissa 
sijaitsevalta 
tuotanto-
laitokselta 
teette suoria 
hankintoja?

Missä maissa 
edellämaini-
tut tuotan-
tolaitokset 
sijaitsevat?

Oletteko 
Amfori BEPI:n 
jäsen?

Tiedättekö, 
mitä ener-
gialähteitä 
suorien 
tavarantoi-
mittajienne 
tuotanto-
laitoksissa 
käytetään?

Oletteko  
asettaneet  
päästövähen-
nystavoit-
teita, jotka 
kattavat 
riskimaissa 
toimivien 
tavarantoi-
mittajien 
päästöt?

Oletteko 
hankkineet 
tai yrittäneet 
hankkia 
suorilta, 
riskimaissa 
sijaitsevilta 
tavarantoi-
mittajilta 
tietoa hank-
kimienne 
tuotteiden 
valmistuksen 
päästöistä?

Onko osto-
sopimuksiin 
riskimaissa 
sijaitsevien 
suorien tava-
rantoimitta-
jien kanssa 
kirjattu 
vaatimusta 
päästöjen 
vähentämi-
sestä?

Onko osto-
sopimuksiin 
riskimaissa 
sijaitsevien 
suorien tava-
rantoimitta-
jien kanssa 
kirjattu 
vaatimusta 
päästöjen 
raportoin-
nista?

Pentik Oy 93 noin 100 Kiina, Hong 
Kong, Intia, 
Indonesia, 
Pakistan,  
Filippiinit, 
Thaimaa, 
Turkki,  
Vietnam

Kyllä Käytössä sekä 
fossiilista että 
päästötöntä 
energiaa.

Yrityksemme 
ei ole 
asettanut 
minkäänlaista 
päästövähen-
nystavoitetta.

Päästötietoja 
on yritetty 
hankkia, 
mutta lukuja 
ei ole saatu 
tai niitä ei ole 
voinut pitää 
luotettavina.

Vaatimus 
tulossa

Vaatimus 
tulossa

Puuilo Oyj noin 150 noin 200 Kiina,  
Vietnam, 
Taiwan

Ei, eikä 
liittyminen ole 
toistaiseksi 
ajankohtaista.

Energialäh-
teet eivät ole 
tiedossa.

Yrityksemme 
ei ole 
asettanut 
minkäänlaista 
päästövähen-
nystavoitetta.

Päästötietoja 
ei ole yritetty 
kerätä.

Ei vaatimusta Ei vaatimusta

Pyka Oy  
(North Outdoor)

3 3 Kiina Kyllä Käytössä sekä 
fossiilista että 
päästötöntä 
energiaa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötietoja 
on yritetty 
hankkia, 
mutta lukuja 
ei ole saatu 
tai niitä ei ole 
voinut pitää 
luotettavina.

Vaatimus 
tulossa

Vaatimus 
tulossa

Reima 34 34 Kiina (27),  
Intia (2), 
Vietnam (4), 
Bangladesh (1)

Ei, eikä 
liittyminen ole 
toistaiseksi 
ajankohtaista.

Käytössä sekä 
fossiilista että 
päästötöntä 
energiaa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötiedot 
on saatu 
suurimmalta 
osalta tava-
rantoimitta-
jista (yli 50% 
toimittajista).

Ei vaatimusta Ei vaatimusta

Sinituote Oy 45 16 Kiina, yhdellä 
kiinalaisella 
toimittajalla 
on tehdas 
Kambodžan 
puolella

Kyllä Energialäh-
teet eivät ole 
tiedossa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötietoja 
ei ole yritetty 
kerätä.

Ei vaatimusta Ei vaatimusta

SOK noin 460 yli 500 muun muassa 
Kiinassa, 
Turkissa, Krei-
kassa ja Bang-
ladeshissa

Kyllä Käytössä sekä 
fossiilista että 
päästötöntä 
energiaa.

Kyllä olemme. 
Suorien tava-
rantoimittaji-
emme scope 1 
ja 2 -päästöille 
on asetettu 
erillinen 
tavoite.

Päästötietoja 
on yritetty 
hankkia, 
mutta lukuja 
ei ole saatu 
tai niitä ei ole 
voinut pitää 
luotettavina.

Osalta toimit-
tajista

Ei vaatimusta

Stockmann Group 
(Stockmann & 
Lindex)

Stockmann: 
80, Lindex: 
noin 89. 
Mahdollinen 
päällekkäisyys 
ei tiedossa.

Stock-
mann: 118, 
Lindex: 144. 
Mahdollinen 
päällekkäisyys 
ei tiedossa.

Bangladesh, 
Intia, Kiina, 
Turkki,  
Sri Lanka

Ei, eikä 
liittyminen ole 
toistaiseksi 
ajankohtaista.

Kokonaan 
fossiilista tai 
fossiilista 
siltä osin kuin 
tiedossa.

Stockmann: 
päästövähen-
nystavoite on, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua; 
Lindex: tavoite 
kattaa koko 
arvoketjun 
päästöt (scope 
1, 2 ja 3)

Päästötiedot 
on saatu 
osalta tava-
rantoimitta-
jista (alle 50% 
toimittajista).

Osalta toimit-
tajista

Osalta toimit-
tajista



Yrityksen nimi? Kuinka monta 
suoraa tava-
rantoimitta-
jaa (yritystä) 
teillä on niin 
sanotuissa 
riskimaissa?

Kuinka 
monelta 
riskimaissa 
sijaitsevalta 
tuotanto-
laitokselta 
teette suoria 
hankintoja?

Missä maissa 
edellämaini-
tut tuotan-
tolaitokset 
sijaitsevat?

Oletteko 
Amfori BEPI:n 
jäsen?

Tiedättekö, 
mitä ener-
gialähteitä 
suorien 
tavarantoi-
mittajienne 
tuotanto-
laitoksissa 
käytetään?

Oletteko  
asettaneet  
päästövähen-
nystavoit-
teita, jotka 
kattavat 
riskimaissa 
toimivien 
tavarantoi-
mittajien 
päästöt?

Oletteko 
hankkineet 
tai yrittäneet 
hankkia 
suorilta, 
riskimaissa 
sijaitsevilta 
tavarantoi-
mittajilta 
tietoa hank-
kimienne 
tuotteiden 
valmistuksen 
päästöistä?

Onko osto-
sopimuksiin 
riskimaissa 
sijaitsevien 
suorien tava-
rantoimitta-
jien kanssa 
kirjattu 
vaatimusta 
päästöjen 
vähentämi-
sestä?

Onko osto-
sopimuksiin 
riskimaissa 
sijaitsevien 
suorien tava-
rantoimitta-
jien kanssa 
kirjattu 
vaatimusta 
päästöjen 
raportoin-
nista?

Tammer Brands 780 648 Kiina, Intia, 
Indonesia, 
Turkki, Viet-
nam, Pakistan, 
Bangladesh

Kyllä Energialäh-
teet eivät ole 
tiedossa.

Yrityksemme 
ei ole 
asettanut 
minkäänlaista 
päästövähen-
nystavoitetta.

Päästötietoja 
on yritetty 
hankkia, 
mutta lukuja 
ei ole saatu 
tai niitä ei ole 
voinut pitää 
luotettavina.

Ei vaatimusta Ei vaatimusta

Tokmanni Oy noin 400 noin 780 Kiina, Bang-
ladesh, Intia, 
Pakistan, 
Vietnam, Indo-
nesia, Myan-
mar, Turkki, 
Thaimaa

Kyllä Käytössä sekä 
fossiilista että 
päästötöntä 
energiaa.

Kyllä olemme. 
Yrityksen 
tavoite kattaa 
koko arvoket-
jun päästöt 
(scope 1, 2 
ja 3).

Pelkästään 
suoria (ns. 
scope 1) pääs-
töjä koskevia 
tietoja on 
kerätty vähin-
tään osalta 
tavarantoimit-
tajista

Ei vaatimusta Osalta toimit-
tajista

Vallila Collection 17 17 Turkki (6), 
Kiina (5),  
Intia (2), 
Ukraina (1), 
Pakistan (1), 
Egypti (1), 
Thaimaa (1)

Kyllä Käytössä sekä 
fossiilista että 
päästötöntä 
energiaa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötietoja 
ei ole yritetty 
kerätä.

Ei vaatimusta Ei vaatimusta

Wendre Finland Oy 
(Familon)

11 11 Pakistan (4), 
Kiina (3), 
Turkki (4)

Ei, eikä 
liittyminen ole 
toistaiseksi 
ajankohtaista.

Käytössä sekä 
fossiilista että 
päästötöntä 
energiaa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötietoja 
on yritetty 
hankkia, 
mutta lukuja 
ei ole saatu 
tai niitä ei ole 
voinut pitää 
luotettavina.

Ei vaatimusta Ei vaatimusta

Wihuri  
Metro-tukku

18 23 Kreikka, 
Turkki,  
Mauritius, 
Meksiko, Indo-
nesia, Kiina, 
Thaimaa, 
Filippiinit, 
Kolumbia, 
Marokko

Kyllä Energialäh-
teet eivät ole 
tiedossa.

Emme ole. 
Yrityksellä on 
päästövähen-
nystavoite, 
mutta se ei 
koske koko 
arvoketjua.

Päästötietoja 
ei ole yritetty 
kerätä.

Ei vaatimusta Ei vaatimusta
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