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Arvot ohjaavat toimintaamme 

Kannamme 

vastuuta 

ihmisistä ja 

ympäristöstä

Olemme 

asiakasta 

varten

Uudistamme 

jatkuvasti 

toimintaamme

Toimimme 

tuloksellisesti
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S-ryhmän vastuullisuus 
ei saa jäädä 

SALAISUUDEKSI 
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Mitä meiltä odotetaan …

Resurssiviisaus, arvot, eettisyys, tuhlailematon, teot, tasavertainen, turvallisuus,

tapamme toimia, auditoinnit, seuranta, analysointi, edelläkävijyys,

kilpailuetu, osana yhteiskuntaa, tavoitteellisuus, avoimuus, reilu, yhteisöllisyys,

pitkäjänteisyys, energiatehokkuus, tuulivoima, kalat, vastuullinen

hankinta, työolot, tuotantoketju, läpinäkyvyys, kestävä tuotanto,

raaka-aineet, alkuperä, avoin raportointi, ympäristö, teoista kertominen,

jätteet, valaistus, kiinteistökonseptit, pilotointi, edunvalvonta, tiedolla johtaminen,

best practices, oppiminen, toimintakulttuuri, työllistäjä, verojalanjälki, shared

value, hyvinvoiva henkilökunta, tuoteturvallisuus, jatkuva kehittyminen, asiakkaan odotusten

ymmärtäminen, sidosryhmävuoropuhelu
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Ulkoinen 

Advisory

Group apuna

Kuva: Lari Lappalainen
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Toimintaympäristö haastaa S-ryhmän toimintaa

Luonnonvaroista tulee 

puute ja niiden 

saatavuus on 

epävarmempaa.

Ilmastonmuutos.

Eriarvoisuuden kasvu. 

Siirtolaisuus ja 

pakolaisvirrat. 

Väestönkasvu. 

Hyvinvoinnin merkitys 

korostuu osassa 

väestöryhmistä.

Korkea työttömyys. 

Ostovoima on 

heikentynyt. 

Köyhyys lisääntyy.

Yhteisöt 

voimaantuvat. 

Ikääntyminen. 

Läpileikkaava 

avoimuus.

15.3.2018 SOK Vastuullisuus8



9

YK:N KESTÄVÄN 

KEHITYKSEN TAVOITTEET 

(2015)

KANSALLINEN 

YHTEISKUNTASITOUMUS

”Suomi jonka haluamme 2050”

S-ryhmän vastuullisuustyön viitekehys
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PARAS PAIKKA ELÄÄ
paraspaikkaelaa.fi #paraspaikka
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15.3.2018

• KANNAMME VASTUUTA 

kuluttajista ja kotimaisen 

elintarvikeketjun 

elinvoimaisuudesta sekä 

valtakunnallisesti että 

paikallisesti.

• Luomme hyvinvointia  

investoimalla ja hankkimalla 

PAIKALLISIA tuotteita ja 

palveluita.  

• Olemme merkittävä 

suomalainen TYÖLLISTÄJÄ

ja veronmaksaja.

• Tarjoamme ratkaisuja 

omistajien PÄÄSTÖJEN 

VÄHENTÄMISEKSI ja 

kestävään kuluttamiseen.

• Haemme PARHAITA RAT-

KAISUJA oman toiminnan 

ilmasto- ja 

ympäristövaikutusten 

pienentämiseksi.

• Etsimme keinoja KESTÄVÄN

tuotannon ja raaka-aineiden 

kehittämiseksi.

• AVOIMUUS, läpinäkyvyys 

ja vastuullisuus ovat osa 

toimintakulttuuriamme.

• Edistämme 

IHMISOIKEUKSIEN 

toteutumista 

hankintaketjussamme.

• Edistämme 

MONIMUOTOISUUTTA.

• Tarjoamme terveyttä ja 

HYVINVOINTIA lisääviä 

tuotteita ja 

palveluratkaisuja ja 

autamme asiakkaitamme 

terveellisissä valinnoissa.

• Huolehdimme 

HENKILÖSTÖMME

hyvinvoinnista.
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S-ryhmän 100 tekoa

MIKSI? SIKSI.
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• Miksi S-ryhmä kehittää mittarit eettisen 

toimintakulttuurinsa mittaamiseksi?

Kehitämme eettistä toimintakulttuuriamme 

tavoitteellisesti. Johtaminen tarvitsee tuekseen 

selkeät mittarit. Siksi kehitämme mittarit eettisen 

toimintakulttuurin mittaamiseksi. 

• Miksi S-ryhmä lisää henkilöstön osaamista 

ihmisoikeuskysymyksissä ja eettisissä kysymyksissä?

Ihmisoikeuskysymykset ja eettiset kysymykset tulevat 

esiin jokaisen s-ryhmäläisen työssä. On tärkeä oppia 

tunnistamaan niitä tilanteita, joissa nämä kysymykset 

ovat läsnä. Siksi lisäämme henkilöstömme osaamista 

näissä kysymyksissä.

• Miksi S-ryhmä kouluttaa yhteistyökumppaneitaan 

ihmisoikeuksista ja eettisistä toimintatavoista?

Yrityksillä on velvollisuus varmistaa, että 

ihmisoikeudet ja eettiset toimintatavat toteutuvat niin 

niiden omassa toiminnassa kuin myös niiden 

hankintaketjuissa. Siksi koulutamme 

yhteistyökumppaneitamme.
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• Miksi kaikille S-ryhmän tavaran- ja palveluntoimittajille 

tehdään ihmisoikeusriskien arviointi?

Ihmisoikeuksien toteutumisen edellytyksenä on, että 

ymmärrämme tavaran- ja palveluntoimittajiin liittyvät riskit. 

Siksi teemme kaikille tavaran- ja palveluntoimittajillemme 

arvioinnin.

• Miksi S-ryhmän omien merkkien ja oman maahantuonnin 

riskimaatoimittajista 100 % on auditoitu BSCI-auditoinnilla 

tai vastaavalla kolmannen osapuolen tarkastuksella?

Kolmannen osapuolen tekemät tarkistukset eli auditoinnit

ovat keino varmistaa, että tavarantoimittajille asettamamme 

sosiaalisen vastuun vaatimukset toteutuvat käytännössä. 

Siksi auditoimme kaikki omien merkkiemme ja oman 

maahantuontimme riskimaatoimittajat.

• Miksi S-ryhmä julkaisee omien merkkiensä ja oman 

maahantuontinsa tekstiilien valmistuksen tehdastiedot 

vuosittain?

Asiakkaitamme kiinnostaa kasvavassa määrin tuotteiden 

valmistusmaa ja alkuperä. Ilmoittamalla avoimesti tekstiilien 

valmistuksen tehdastiedot varmistamme, että asiakkailla on 

riittävä tieto tuotteesta. Siksi julkaisemme tehdastiedot 

vuosittain.
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• Miksi S-ryhmä luo mallin, jolla tavarantoimittaja-

auditointien lisäksi edistetään ihmisoikeuksia korkean 

riskin maissa?

Sitoutumattoman tahon tekemät tarkastukset eli 

auditoinnit ovat itsestäänselvä välttämättömyys 

vastuullisen tuotannon varmistamiseksi. Sen rinnalle 

tarvitaan malleja, joilla vahvistetaan työ- ja 

ihmisoikeuksien toteutumista. Siksi luomme mallin, 

joilla edistämme ihmisoikeuksien toteutumista 

korkean riskin maissa. 

• Miksi S-ryhmä käynnistää yhteistyöhankkeen 

työntekijöiden järjestäytymisoikeuksien edistämiseksi 

korkean riskin maissa?

Työntekijöiden järjestäytymisoikeus on 

peruslähtökohta ihmis- ja työoikeuksien edistämiselle. 

Siksi käynnistämme yhteistyöhankkeen 

järjestäytymisoikeuksien edistämiseksi,
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S-ryhmätason 
ihmisoikeusvaikutusten 

hallintamalli
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Ihmisoikeudet yritysten agendalla –
kansainvälinen viitekehys

YK:n yrityksiä ja 
ihmisoikeuksia

koskevat ohjaavat
periaatteet

Läpinäkyvyys
YK:n kestävän

kehityksen
tavoitteet

• UNGP:
• Yrityksillä on velvollisuus tunnistaa oman toimintansa suorat ja 

epäsuorat ihmisoikeusvaikutukset sekä niiden kohteet; 

• yritysten tulee pyrkiä huolellisesti ennaltaehkäisemään tunnistetut 

vaikutukset; 

• korjaamaan jo tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset ja pyrkiä 

minimoimaan jatkovaikutukset;

• Viestiä avoimesti riskeistä ja toimenpiteistä.

• Lainsäädäntö kehittyy monissa maissa: 
• Ranskassa suurilta yrityksiltä edellytetään että ne tunnistavat ja 

ehkäisevät toimintansa ihmisoikeusriskit. 

• Hollannissa on vastaavaa lainsäädäntöä lapsityövoimaan liittyen. 

• Iso-Britanniassa Modern Slavery Act velvoittaa yritykset 

raportoimaan toimensa, joilla se varmistaa ettei sen toiminnassa 

tai hankintaketjuissa hyväksikäytetä pakkotyövoimaa. 
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S-ryhmän ihmisoikeusvaikutusten hallintamalli

Työntekijät hankintaketjussaHenkilöstö Asiakkaat Yhteisöt

Huolellisuus-

periaatteen 

mukaiset 

toimenpiteet:

Riskien 

arviointi & 

ehkäiseminen

Työterveys- ja työsuojelukäytännöt

Tietosuojakäytännöt

Yhtenäiset 

sopimusvaatimukset

Tavaran- ja 

palvelutoimittajien 

ihmisoikeusriskien arvioinnit 

3. Osapuolen auditoinnit, 

auditointitulosten seuranta

Aluekohtaiset ihmisoikeusselvitykset

Maa- ja teemakohtaiset hankkeet

Hankintapolitiikkojen ja 

toimintaperiaatteiden 

arviointi 

Ihmisoikeuskoulutukset henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille

Ilmoituskanavat (henkilöstölle, asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja hankintaketjujen työntekijöille) 

Huolellisuus-

periaatteen mukaiset 

toimenpiteet: 

Toteutuneet kielteiset 

vaikutukset Mahdollisten toteutuneiden kielteisten vaikutusten toimintamalli (uhrien tukeminen, tuki ihmisoikeuspuolustajille)

Investointien 

ihmisoikeusvaikutusten 

arviointimalli

Tuote- ja 

asiointiturvallisuuden 

varmistaminen

Markkinointia koskevat 

ohjeistukset

Eettiset periaatteet

Vaikutusten 

kohde

Henkilöstöä koskevat 

suunnitelmat ja toimintaohjeet

Monimuotoisuussuunnitelma

Esteettömyysohjelma Linjaukset sertifioiduista raaka-aineista

Korjaavat toimenpiteet tilannekohtaisesti Korjaavien toimenpiteiden suunnitelma, Zero Tolerance -protokolla, vuoropuhelu toimittajien kanssa

Esimiestyö, henkilökunnan 

kuuleminen

Viestintä ja 

avoimuus

Vaikuttaminen ja sidosryhmätýö

Viestintä ja raportointi



Hankinta-

ketjujen 

vastuullisuus

Kuva: Lari Lappalainen
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Amfori BSCI-periaatteet
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Due diligence toimitusketjuissa

• Yhtenäiset sopimusvaatimukset

• Ihmisoikeuksien kunnioittaminen hankintaketjussa alihankinta ja raaka-ainetuotanto mukaan lukien. 

• BSCI Code of Conduct hankintasopimusten liitteenä.

• Mahdollisuus tehdä auditointi tuotantolaitokselle.

• Raaka-aine, palveluala ja tuotantomaakohtainen riskinarviointi 

• Esitiedot tuotantomaista, tuotantopaikasta ja raaka-aineiden alkuperämaasta.

• Toimittajakohtainen riskinarviointi 

• Menettelytavat, joilla toimittaja varmistaa että kansainvälisten sopimusten minimivaatimuksia noudatetaan hankintaketjussa.

• Säännölliset tavaran- ja palvelutoimittajakyselyt 

• Tuotantolaitosten ja/tai raaka-aineiden mahdolliset sertifioinnit ja auditoinnit.

• Sertifioituja raaka-aineita koskevat linjaukset 

• 3. osapuolen auditointi toimittajille, jotka toimivat riskimaissa tai -alueilla 

• Alue- ja teemakohtaiset selvitykset: tuottaa lisätietoa juurisyistä ja sidosryhmien näkökulmasta.

• Ihmisoikeuskoulutukset, tavarantoimittajatilaisuudet

• Sidosryhmävuoropuhelu
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Tuotantolaitosten auditointi käytännössä

• Tarkastajat vierailevat tehtaalla, tarkistavat mm. työaikakäytännöt ja miten 

kansallisen lainsäädännön vaatimukset täyttyvät. 

• Vierailulla tarkistetaan työn turvallisuuteen liittyvät varusteet, suojavälineet, 

paloturvallisuuskäytännöt ja -laitteistot jne. 

• Työntekijöitä haastatellaan ilman esimiehen läsnäoloa ja omalla kielellään. 

• Auditoijat ovat aina paikallisen kielen ja lainsäädännön tuntevia henkilöitä. 

He ovat myös riippumattomia, kolmannen osapuolen edustajia, jotta 

eturistiriidoilta vältytään. 

• Jos korjattavaa löytyy, tehdään suunnitelma korjaavista toimenpiteistä ja 

uudelleenauditointi 12 kk:n sisällä.  
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Raaka-aineita koskevat linjaukset
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S-ryhmä tekee aktiivista työtä hankintaketjujen 
avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi 

15.3.2018

Case: Andy Hall & Thaimaan ihmisoikeusrikkomukset

Ote Euroopan parlamentin päätöslauselmasta (5.10.2016) koskien 

Thaimaata ja erityisesti  Andy Hallin tapausta: 
”Euroopan Parlamentti kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita varmistamaan 

yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa avoimen seurannan ja raportoinnin 

avulla, että yritykset, joiden kotipaikka on niiden alueella ja jotka harjoittavat 

liiketoimintaa Thaimaassa, noudattavat kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja: 

pitää myönteisenä suomalaisen vähittäiskauppaketjun S-ryhmän tukea 

Andy Hallille

Helsingin Sanomat 

23.9.2016
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2013 2014–2015 2016

• Tavarantoimittajakysely

• Alihankintaketjun läpikäynti

• Sidosryhmätapaamiset

• Tavarantoimittaja-

kysely

• Yhteinen näkemys 

Suomessa

• Seurantakäynti 

Thaimaassa ja 

todistaminen Andy Hallin 

oikeudenkäynnissä

• Sopimusvaatimukset 

täsmennetään raaka-

ainetuotantoon saakka

• Valvonnan tehostaminen 

ja laajentaminen

2017->

• Uudet toiminta- ja 

yhteistyömallit 

täydentämään 

auditointeja
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Näe 
pidemmälle

paraspaikkaelaa.fi #paraspaikka
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