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S-RYHMÄN VÄHITTÄISKAUPPA

USKOMME, 
ETTÄ VASTUULLISUUS 

ON TEKOJA.

YHDESSÄ
OLEMME 

ENEMMÄN
KOHTI VASTUULLISTA

HANKINTAA.

SOK:N VASTUULLISEN 
HANKINNAN 
VAATIMUKSET

SOK:n hankintapuitesopimuksessa 
on määritetty toimitusketjua koskevat 
sosiaalisen vastuun vaatimukset. 
Edellytämme tavarantoimittajilta:

BSCI*:n eettisten toiminta-
periaatteiden (tai vastaavan) 
allekirjoittamista

Itsearvioinnin toteuttamista

Auditointia, jos 
• tavarantoimittajan tuotanto 

sijaitsee riskimaissa,
• alihankkijan tuotanto sijaitsee 

riskimaissa, 
• raaka-aine tulee riskimaista 

tai 
• tavarantoimittaja tuo/markkinoi 

riskimaissa valmistettuja tuotteita.

ALOITA SOPIMUKSISTA   
– BSCI:N EETTISET
TOIMINTAPERIAATTEET

SOK:n hankintapuitesopimuksessa 
toimittajat sitoutuvat BSCI:n eettisiin 
toimintaperiaatteisiin (tai vastaaviin) ja 
samalla edellytämme, että periaatteet 
jalkautetaan hankintaketjussa alaspäin. 

BSCI:N TOIMINTAPERIAATTEET:
• Järjestäytymis- ja neuvotteluoikeus   
• Syrjintäkielto   
• Oikeudenmukainen korvaus 
• Kohtuulliset työajat  
• Työterveys ja -turvallisuus   
• Lapsityön kielto  
• Nuorten työntekijöiden erityinen suojelu   
• Epävakaiden työsuhteiden kielto  
• Pakkotyön kielto 
• Ympäristönsuojelu   
• Eettinen liiketoiminta

Liitä toimintaperiaatteet osaksi 
toimittajan hankintasopimusta 

tai tilausehtoja. Esimerkiksi 
BSCI:n eettiset toimintaperiaatteet 

voidaan liittää sellaisenaan 
osaksi sopimuspohjaa.

*The Business Social Compliance Initiative
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APUJA & TYÖKALUJA
• Alihankkijoiden esitietolomake, johon on 

sisällytetty sosiaalisen vastuun kysymyksiä 
• Riskimaaluokitukset. BSCI:n riskimaaluokat 

löytyvät osoitteesta: www.bsci-intl.org/resource/
countries-risk-classification 

• Yrityksien omat alihankkijoita koskevat 
itsearviointilomakkeet (SAQ)

• Valmiit tietokannat kuten Sedex 
(www.sedexglobal.com) ja BSCI (www.bsci-intl.org)

• Erilaisten järjestöjen raportit 
(ILO, Finnwatch, Human Rights Watch)

• Tavarantoimittajien omat tehdasvierailut

SOK:N HANKINTASOPIMUKSESSA ESITETYT 
AUDITOINTI- JA SERTIFIOINTIMALLIT: 
• BSCI (The Business Social Compliance Initiative)
• SMETA (Sedex Members Ethical Trading Audit, 

third party audit)
• ICS (Initiative Clause Sociale)
• FLA (Fair Labour Association)
• FWF (Fair Wear Foundation)
• ICTI (International Council of Toy Industries)
• WRAP (Worldwide Responsible Accredited 

Production)
• EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition)
• SIZA (Sustainability Initiative of South Africa)
• GLOBALG.A.P (GRASP)
• Rainforest Alliance
• Fairtrade
• UTZ

EDELLYTÄ 
AUDITOINTIA

• Auditointia edellytetään riskimaissa
• Kustannuksiin vaikuttavat mm. tehtaan 

koko, maa ja auditointijärjestelmä. 
Tavallisesti tehdasauditointi maksaa 
noin 500–2500 euroa.

• Kesto ja työntekijöiden haastattelujen 
määrä riippuu tehtaan koosta 
(1,5–5 pvä) 

• Voimassaoloaika riippuu tuloksesta: 
esimerkiksi BSCI:n auditointitulokset 
A ja B ovat voimassa kaksi vuotta, kun 
taas tulokset C, D ja F ovat voimassa 
vuoden, jonka aikana on tehtävä 
uusinta-audintointi.

TUNNISTA RISKIT
– ITSEARVIOINTI

RISKITEKIJÄT: 
• Valmistusmaa/raaka-aineen 

alkuperämaa
• Tuoteryhmä
• Puuttuvat toimintamallit 

alihankintaketjussa
• Toimitusketjun rakenne
• Tunnistetut ongelmat 

tuotantomaissa

OTA SELVÄÄ: 
• Toimitusketjun rakenne
• Tuotteiden valmistuspaikka tai 

raaka-ainelähteet
• Riskimaissa sijaitseva alihankinta
• Ulottuuko jäljitettävyys ja 

sopimukset riskimaatoimittajiin
• Kolmannen osapuolen auditoinnit

RISKIMAAT

Pyydä auditointiraportteja 
nähtäväksi.

Vaikka auditoinnin yhteydessä 
havaitaan poikkeamia, 

tavarantoimittajasuhdetta ei 
pidä yksioikoisesti tämän 

perusteella katkaista.


