
Marimekko Oyj

1. Mistä riskimaista omien merkkienne tuotteet tulevat (huom. monet Itä-Euroopan maat 
luokitellaan riskimaiksi) ja kuinka suuret ovat kunkin valmistusmaan osuudet? Maat, jotka 
on luokiteltu riskimaiksi löydätte täältä: http://www.bsci-intl.org/bsci-list-risk-countries-0

Marimekon hankintamaista BSCI:n määrittelemiä riskimaita ovat Kiina (8 %), Thaimaa (7 %), Intia 
(5 %), Turkki (1 %), Pakistan ja Vietnam (yhdessä n. 1 %). Kunkin valmistusmaan osuudet 
myynnistä vuonna 2013 suluissa. Valtaosa Marimekon tuotteista valmistetaan edelleen 
Euroopassa. 

2. Kuulutteko muihin vastuullisuusjärjestelmiin/ -verkostoihin kuin BSCI:hin?

Marimekko kuuluu myös puuvillan tuotanto-oloja kehittävään Better Cotton Initiative (BCI) 
-aloitteeseen ja uzbekistanilaista puuvillaa boikotoivaan Responsible Sourcing Networkin (RSN) 
Cotton Pledge - aloitteeseen. 

3. Onko teillä omaa eettistä ohjeistusta (Code of Conduct)? Ystävällisesti liittäkää eettinen 
ohjeistuksenne (jos eri kuin BSCI) vastauksenne mukana.

Käytössämme on BSCI Code of Conduct -periaatteet tavarantoimittajillemme. 

Järjestäytymis- ja kollektiivinen neuvotteluoikeus

4. Edellytättekö tavarantoimittajiltanne, että ne sallivat tehtaissaan työntekijöiden 
järjestäytymisen ammattiliittoon (esimerkiksi työntekijöille annettavalla Freedom of 
association guarantee -dokumentilla) ja että työntekijöiden valitsemalla ammattiliitolla on 
tarvittaessa pääsy tehtaalle (esimerkiksi ammattiliiton kanssa solmittavan Access to 
workplace guarantee -dokumentilla)?

BSCI Code of Conduct -toimintaperiaatteet sisältävät vaatimuksen järjestäytymis- ja 
neuvotteluoikeudesta. Niissäkin maissa, joissa ammattiyhdistystoiminta on laitonta tai joissa 
vapaata ja demokraattista ammattiyhdistystoimintaa ei sallita, yhteistyökumppaneiden on 
kunnioitettava järjestäytymis- ja neuvotteluoikeutta ja sallittava työntekijöiden vapaasti valita 
itselleen omat edustajansa, joiden kanssa yhtiö voi keskustella työpaikan asioista.

b) Miten varmistatte, että tuotteitanne valmistavat työntekijät ovat tietoisia järjestäytymis- ja
kollektiivisesta neuvotteluoikeudestaan ja että nämä oikeudet toteutuvat myös käytännössä
ilman, että työntekijöitä uhkaillaan tai painostetaan järjestäytymisen johdosta? Koulutatteko
työntekijöitä/ esimiehiä tehtailla järjestäytymis- ja kollektiivisesta neuvotteluoikeuksista?

BSCI-auditointien yhteydessä tarkistetaan, että tehdas on asettanut BSCI Code of Conductin 
henkilöstön nähtäville paikallisella kielellä ja työntekijähaastatteluissa kysytään työntekijöiden 
tietoisuudesta omista oikeuksistaan. Lisäksi kartoitamme kirjallisen kyselyn avulla ja 
tehdasvierailujen yhteydessä, onko tehtailla esimerkiksi työntekijäkomitea. 

BSCI:n toimintamalliin kuuluu myös koulutuksen järjestäminen auditointiprosessissa olevien 
tehtaiden henkilöstölle. Koulutuksissa käydään läpi BSCI:n toimintaperiaatteiden sisältöä ja niiden 
käytännön toteuttamista. Koulutukseen kutsutaan tehtaiden edustajia esimerkiksi ennen BSCI-
auditointia tai auditoinnin jälkeen, jos auditoinnissa on havaittu erityisiä koulutustarpeita tiettyyn 
toimintaperiaatteiden osa-alueeseen liittyen. Koulutustarpeet arvioidaan tehdaskohtaisesti.  

5. Edellyttekö tavaratoimittajiltanne, että

a) kullakin tehtaalla on ammattiliiton kanssa neuvoteltu työehtosopimus

b) kullakin työntekijällä on henkilökohtaisesti allekirjoitettu työsopimus?

a) Emme edellytä. Työehtosopimukset ovat asia, jota ohjaavat kunkin maan lait ja säädökset. 
Yritystasolla työntekijöiden ja työnantajan dialogi on avainasemassa, Marimekko ei ole siinä 

http://www.bsci-intl.org/bsci-list-risk-countries-0


osapuolena. Voimme osaltamme olla mukana vaikuttamassa toimintaohjeidemme kautta. Ne 
edellyttävät sitä, että alihankkijat kunnioittavat työntekijöiden järjestäytymisoikeutta ja kollektiivista 
neuvotteluoikeutta.

b) Kirjallinen työsopimus on yksi BSCI Code of Conductin periaatteisiin sisältyvä edellytys. 

BSCI-järjestelmä 

Yrityksenne on BSCI:n jäsen. BSCI-järjestelmän ei kuitenkaan ota huomioon eräitä 
keskeisiä kriteereitä, jotka varmistaisivat ihmisoikeuksien toteutumisen tuotantoketjussa.

Elämiseen riittävä palkka on keskeinen ihmisoikeus, joka on tunnustettu monissa 
ihmisoikeussopimuksissa. Riskimaissa valtion asettama minimipalkka ei (lähes koskaan) 
kata elämiseen tarvittavia kustannuksia. BSCI -järjestelmä taas ei vaadi elämiseen riittävää 
palkkaa.

6. Onko yrityksenne sitoutunut maksamaan elämiseen riittävää palkkaa tuotteitanne 
tekeville työntekijöille? Miten varmistatte, että tuotteitanne tekevät työntekijät saavat 
elämiseen riittävää palkkaa? 

BSCI:n toimintaperiaatteet edellyttävät työntekijöille oikeudenmukaista korvausta, joka on riittävä 
turvaamaan kohtuulliset elinolot heille itselleen sekä heidän perheilleen. Olemme sitoutuneet 
edellyttämään tavarantoimittajiltamme BSCI:n toimintaperiaatteiden mukaisesti vähintään 
lainmukaisen minimipalkan tai alan työehtosopimuksessa määritellyn palkan maksamista 
työntekijöille. Palkkojen lain- tai työehtosopimuksenmukaisuus tarkistetaan BSCI-auditoinnin 
yhteydessä. Samalla lasketaan paikallinen ns. perustarpeisiin riittävä basic needs wage, jota 
vertailemalla paikalliseen lainmukaiseen minimipalkkaan voidaan arvioida lainmukaisen 
minimipalkan riittävyyttä työntekijöiden kohtuullisiin perustarpeisiin. 

Olemme selvittäneet Marimekon BSCI:n määrittelemissä riskimaissa toimivien sopimusvalmistajien
maksamia palkkoja. Tiedossamme ei ole, että tehtaissa maksettaisiin alle minimipalkan olevia 
palkkoja. Keskimäärin työntekijöiden palkat ylittävät minimipalkan työntekijöiden asemasta ja 
kokemuksesta riippuen. 

Ihmisoikeusvaikutusten kattava arviointi

BSCI vaatii jäseniään tekemään kartoituksen/itsearvioinnin tuotantonsa vaikutuksista 
BSCI:n eettiseen ohjeistoon (Code of Conduct) nähden. BSCI:n eettinen ohjeisto ei 
kuitenkaan kata eräitä keskeisiä ihmisoikeusriskejä (kuten yllämainittu elämiseen riittävä 
palkka). Ruggien periaatteissa keskeinen idea on, että yritysten tulee suorittaa 
ihmisoikeusvaikutusten kattava arviointi eli due diligence -prosessi. 

7. Tekeekö yrityksenne kattavaa tuotantonne ihmisoikeusvaikutusten arviointia (laajemmin 
kuin mitä BSCI- velvoittaa)? Entä jos huomaatte merkittäviä ihmisoikeusriskejä 
tuotannossanne, teettekö toimeenpanosuunnitelmaa siitä, miten näitä voisi välttää? 

Teemme ihmisoikeusvaikutusten arviointia alkuperämaa-, toimittaja-, ja tuotekohtaisesti.  Jos 
arvion perusteella tunnistamme merkittäviä riskejä ihmisoikeusrikkomuksista, teemme 
toimenpidesuunnitelman riskien eliminoimiseksi tai minimoimiseksi ja riskeihin vastaamiseksi. 

Ruggien periaatteiden keskeinen viesti on, että yritysten pitää kunnioittaa ihmisoikeuksia, 
vaikka valtiot, joissa ne toimivat, eivät niin tekisikään. Vastuu ihmisoikeusloukkauksista ja 
niihin puuttumisesta on tällöin myös yrityksillä, ei vain valtioilla. Useiden valtioiden, 
varsinkin kehitysmaiden, lainsäädäntö on ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta liian 
löyhää tai sitä ei valvota riittävästi. On siis tärkeää, että yrityksillä on omaa 
toimintaohjeistusta ihmisoikeusloukkauksien varalle, eivätkä ne luota liikaa valtion 
toimenpiteisiin. 

8.a) Miten toimitte, jos huomaatte, että ihmisoikeusloukkauksia (kuten orjatyötä, lapsityötä) 
tapahtuu tuotantoketjunne varrella? Onko teillä omaa toimintaohjeistoa tällaisten tapausten 



varalle? 

Pyrimme toimimaan ihmisoikeusloukkausriskien osalta ensisijaisesti ennaltaehkäisevästi. 
Esimerkiksi BSCI:n toimintaperiaatteiden kommunikointi sopimusvalmistajille, periaatteiden 
täytäntöönpanon valvonta ja BSCI-auditoinnit ovat osa tätä ennaltaehkäisevää työtä. Jos 
todennettavia ihmisoikeusloukkauksia havaittaisiin, toimintamalli tilanteeseen muodostetaan 
kyseisen tapauksen olosuhteet huomioiden. Prosessiin kuuluu olennaisena osana tiedonkeruu 
siitä, mitä on tapahtunut ja miksi sekä korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta. 
Tärkeää on myös selvittää loukkauksen taustalla olevat syyt. Jos on syytä olettaa, että 
loukkauksen suorittava taho jatkaa vastaavaa toimintaa tai ei suostu yhteistyöhön korjaavien 
toimenpiteiden osalta, joudumme harkitsemaan yhteistyön päättämistä.  

b) Onko yrityksenne sitoutunut hyvittämään tuotantonne mahdolliset 
ihmisoikeusloukkaukset uhreille? Onko teillä toimintaohjeistossanne mainintaa siitä, miten 
pyritte hyvittämään ihmisoikeusloukkaukset uhreille? 

Mahdollisten ihmisoikeusloukkauksien kirjo on laaja. On tärkeää, että asiaan saataisiin 
kansainvälinen linjaus ja käytännöt. Olemme seuranneet esimerkiksi Bangladeshin 
tehdasromahdukseen liittyvistä korvauksista käytyä keskustelua. Jos oma tuotantomme aiheuttaisi 
korvausvelvollisuuteen johtavia ihmisoikeusloukkauksia, kunkin mahdollisen loukkauksen 
hyvitystarve- ja tapa tulisi arvioida tapauskohtaisesti. Inhimillisen kärsimyksen arvon määrittäminen
on erittäin vaikeaa, ja asia herättää paljon tunteita. Ihmisoikeusloukkausten korvaamiseen ei ole 
kansainvälisesti hyväksyttyä yhtä oikeaa lähestymistapaa, vaan toimintamalleja on monia. 
Lähtökohtaisesti mahdollisesta taloudellisesta hyvityskorvauksesta vastaa loukkaajataho. 
Marimekko voisi osallistua kustannuksiin tapauskohtaisesti. 

9. Miten suuri osa kaikista tehtaista, joista omien merkkienne tuotteet tulevat, on auditoitu?

BSCI-auditoinnit koskevat BSCI:n määrittelemissä riskimaissa toimivia sopimusvalmistajiamme. 
Näiltä tehtailta tehdyistä hankinnoista oli BSCI-auditointien piirissä vuoden 2013 lopun tilanteessa 
60 %. BSCI-auditointien lisäksi useita riskimaissa toimivia sopimusvalmistajiamme auditoidaan 
toisten sosiaalisen vastuun auditointijärjestelmien puitteissa. BSCI ja muut vastaavat auditoinnit 
kattoivat vuoden 2013 lopussa yhteensä 83 % riskimaissa toimivien sopimusvalmistajiemme 
ostoista. 

10. Auditoitteko itse omia tavarantoimittajienne tehtaita? Jos, niin miten suuren osan 
auditoitte itse? Millainen toimintaohjeisto teillä on käytössä omilla tarkastuksillanne? 
Millaisia tuloksia olette saaneet omista auditoinneistanne? 

Vierailemme säännöllisesti sopimusvalmistajiemme tehtailla. Euroopassa toimivien tehtaiden 
osalta emme teetä kolmannen osapuolen tekemiä ulkopuolisia sosiaalisen vastuun auditointeja. 
BSCI:n toimintaperiaatteet koskevat myös Euroopassa toimivia sopimusvalmistajiamme, vaikka he 
eivät ole BSCI:n monitorointi- eli auditointiprosessin piirissä. Marimekon omilla tehdasvierailuilla 
käydään tarpeen mukaan läpi myös vastuullisuusnäkökulmia, kuten työaika- ja palkkaus- sekä 
työturvallisuusasioita. Marimekon ostajilla on käytössään BSCI:n tarkistuslista tehdasvierailuille. Se
ohjaa osaltaan kiinnittämään huomiota tiettyihin, esimerkiksi työturvallisuuteen liittyviin seikkoihin 
tehtaalla. 

11. Miten suuri osa tavarantoimittajienne käyttämistä tehtaista on auditoitu BSCI 
-järjestelmän puitteissa? Miten suuri osa näistä tehtaista on saanut BSCI-tarkastuksessa 
arvosanan a) Good, b) Improvement needed tai c) Non-compliant? Mitä teette jos tehdas ei 
läpäise BSCI-auditointia (eli saa arvosanan non-compliant)?

Ks. vastaus kysymykseen 9. 

72 % tehtaista on vuoden 2013 lopun tilanteessa läpäissyt auditoinnin arvosanalla ”Good” tai 
”Improvement needed”. 28 % tehtaista on saanut arvosanan ”non-compliant”. Niiden toimittajien, 
jotka eivät ole läpäisseet auditointia, kohdalla puutteet on käyty yksityiskohtaisesti läpi ja 
toimittajalle on laadittu korjaavien toimenpiteiden suunnitelma tarvittavista kehityskohteista sekä 



aikataulu niiden suorittamiselle. Yleisimmät auditoinneissa havaitut puutteet koskevat työaika- ja 
turvallisuuskäytäntöjä. Osa kehityskohteista, kuten esimerkiksi tarvittavien poistumistiekylttien 
asentaminen, on suhteellisen helppo ja nopea toteuttaa. Osa kehitystyöstä taas vaatii 
pitkäjänteistä työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä. Esimerkiksi työturvallisuuskulttuurin 
rakentamisessa henkilökohtaiset tavat ja tottumukset muuttuvat joskus hitaasti. Marimekko pyytää 
toimittajilta päivitystä korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta sitä mukaa kun niitä tehdään. Kun 
toimittaja on tehnyt kaikki korjaavat toimenpiteet, suoritetaan seuranta-auditointi. Seuranta-
auditointi suoritetaan vuoden sisällä alkuperäisestä auditoinnista, ja usein jo aiemmin, heti kun 
korjaavat toimenpiteet on saatu suoritettua.  

SA8000 -sertifikaatti on BSCI:stä erillään oleva itsenäinen sertifikaatti, jota BSCI -verkosto 
suosittelee ”parhaana käytäntönä”. SA8000-sertifikaatissa on mm. vaatimus elämiseen 
riittävästä palkasta.

12. Vaaditteko tavarantoimittajiltanne BSCI:n auditointeja tiukemman version, SA8000-
standardin läpäisyä? Miten monilla tavarantoimittajistanne on voimassa oleva SA8000-
sertifikaatti? 

Emme edellytä sopimusvalmistajiltamme SA8000-sertifikaattia, mutta uusia toimittajia 
kartoittaessamme suosimme SA8000-sertifioituja ja BSCI-auditointien piirissä jo olevia toimittajia. 
Vuoden 2013 lopussa neljällä sopimusvalmistajallamme oli voimassa oleva SA8000-sertifikaatti. 

Ihmisoikeusloukkauksiin tehtailla on usein monia syitä. Keskeinen vaikuttava tekijä on 
aikataulu- ja hintapaineet, jotka asettavat tehtaat usein tukalaan asemaan.

13. Tarkistatteko omien ostokäytäntöjänne, kuten hinta- ja aikataulupaineiden, vaikutuksia 
kun havaitsette ihmisoikeusloukkauksia? Entä silloin kun tehdas ei läpäise omaa/BSCI-
auditointia? Olisitteko valmiita muuttamaan ostokäytäntöjänne, jos havaitsette niiden 
vaikuttavan negatiivisesti tehtaiden työoloihin?

Emme ole havainneet merkittäviä ihmisoikeusloukkauksia suorassa hankintaketjussamme. 
Olemme kuitenkin valmiita muuttamaan ostokäytäntöjämme, jos havaitsemme ostokäytäntöjemme 
vaikuttavan negatiivisesti tehtaiden työoloihin. Pyrimme toimimaan omien tilaustemme suhteen 
niin, että sopimusvalmistajalla on riittävästi aikaa tilauksen valmistamiseen ja toimittamiseen. 
Käsityksemme ja saamamme palautteen mukaan olemme reilu ja joustava asiakas 
toimittajillemme. On hyvä huomata, että Marimekko on usein melko pieni asiakas 
tavarantoimittajille ja olemme yleensä vain yksi tehtaan monista asiakkaista, joten hinnoittelu- ja 
aikataulukysymykset ovat riippuvaisia useammasta toimijasta.

Hinta ja vastuullisuus saattavat usein olla ristiriidassa keskenään alihankkijoita valittaessa. 

14. Miten pyritte välttämään tätä ristiriitaa? Onko teillä ostopoliittista 
vastuullisuusohjeistusta? Miten valitsette alihankkijanne? Paljonko alihankkijoiden 
valinnassa painaa heidän vastuullisuutensa (esimerkiksi se, maksavatko he elämiseen 
riittävää palkkaa)? Entä paljonko hinta, laatu, toimitusvarmuus ja vastaavat tekijät?

Marimekon ostajille on laadittu erillinen toimintaohje vastuullisuusnäkökohtien arvioimiseksi uusia 
toimittajia valitessa. Marimekon hankinnan lähtökohtana on löytää aina kullekin tuotteelle sopivin ja
osaavin valmistaja.  Toimittajavalinnat tehdään huolella, ja aina uutta toimittajaa valittaessa 
tehdään kokonaisvaltainen arvio, jossa huomioidaan esimerkiksi toimittajan osaaminen ja laatu, 
tuotantokapasiteetti, toimitusajat, valmistuskustannukset sekä vastuullisuusnäkökulmat, kuten 
työolosuhteet, työturvallisuuskäytännöt ja mahdolliset sosiaalisen tai ympäristövastuun sertifikaatit 
ja auditoinnit. Kartoittaessamme uusia toimittajia EU:n ulkopuolisissa maissa, suosimme SA8000-
sertifioituja tai BSCI-auditointien piirissä jo olevia toimittajia. Tapauskohtaisesti toimittajiksi voidaan 
hyväksyä myös muiden sosiaalisen vastuun auditointien piirissä olevia toimittajia. 

Pyrimme kartoittamaan hyviä käytäntöjä siitä, miten yritykset voivat ottaa ihmisoikeudet 
huomioon tuotannossaan. Olemme kiinnostuneita vastuullisuudestanne erityisesti 
ihmisoikeuksien osalta.



15. Mikä vastuullisuustyössänne on erityisen onnistunutta?

Marimekon toiminnan ytimessä on kestävä ja ajaton suunnittelu ja laadukkaat tuotteet, jotka 
koemme omaksi vahvuudeksemme kestävän kehityksen näkökulmasta. Toimialallemme 
poikkeuksellisesti valtaosa tuotteistamme valmistetaan edelleen Euroopassa. Vaatetuksen osalta 
Euroopassa valmistettiin vuonna 2013 myydyistä tuotteista lähes 90 prosenttia. Useat 
sopimusvalmistajamme ovatkin pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita.   

Vuonna 2013 liityimme kansainväliseen puuvillan tuotanto-oloja kehittävään Better Cotton Initiative
- aloitteeseen. ”Decent work” on yksi BCI:n sosiaalisista kriteereistä ja sen puitteissa pyritään 
kehittämään puuvillan tuotanto-olosuhteita eritoten ihmisoikeuksien näkökulmasta. Olemme 
innoissamme BCI-aloitteesta ja meillä on sen suhteen kunnianhimoiset tavoitteet.  Puuvilla on sekä
Marimekolle että muille alan toimijoille globaalisti merkittävä luonnonkuitu ja raaka-aine, joka 
tarjoaa miljoonille pienviljelijöille kehittyvissä maissa elannon ja linkin globaaliin talouteen. 
Haluamme olla mukana edistämässä paremman puuvillan tuotantoa. 

16. Mikä on vastuullisin tuotteenne ja miksi?

Kehitämme Marimekossa toimintaamme jatkuvasti ja kartoitamme esimerkiksi uusia ekologisempia
materiaalivaihtoehtoja. Tästä esimerkki on alkuvuodesta muotinäytöksessämme esitelty 
kotimaisesta sellukuidusta valmistettu Allu-mekko. Ansaitakseen paikkansa kauppojen hyllyillä 
tuotteemme ovat käyneet läpi suunnittelu-, tuotekehitys-, hankinta- ja laatutiimiemme tarkan 
seulan. Asiakkaat osaltaan auttavat tekemään tuotteesta vastuullisen sitoutumalla sen hyvään 
hoitoon.  Omassa kangaspainossamme Helsingin Herttoniemessä painetut sisustus-, vaatetus- ja 
laukkukankaat ja näistä ommellut tuotteet ovat meille tärkeitä, myös vastuullisuusnäkökulmasta. 
Kangaspaino on toimintamme sydän ja sielu – Marimekko tunnetaan kuvioistaan. Valtaosa 
kangaspainon pohjakankaista hankitaan saksalaiselta kangastoimittajalta, joka kehrää itse langan 
raakapuuvillasta ja kutoo kankaan, joten pohjakankaiden hankintaketju on kohtalaisen lyhyt. Oman
kangaspainon avulla ylläpidetään ja kehitetään kotimaista osaamista kuviosuunnittelussa ja 
tuotekehityksessä. 

17. Kuinka loppukuluttajat saavat tietoa tuotteidenne valmistusolosuhteista? 

Kaikkiin tuotteisiimme on merkitty valmistusmaa vuodesta 2006 lähtien, vaikka 
valmistusmaamerkintä ei vielä ole pakollinen EU-maissa. Tavoitteenamme on parantaa 
hankintaketjumme läpinäkyvyyttä lähivuosina julkaisemalla tuotteittamme valmistavien tehtaiden 
tietoja. Asiasta sopiminen on parhaillaan käynnissä sopimusvalmistajiemme kanssa, ja tietoja on 
tarkoitus julkaista vuoden 2015 loppuun mennessä. 

18. Oletteko suunnitelleet johonkin muuhun vastuullisuusjärjestelmään (esim. Ethical 
Trading Initiative, Fair Wear Foundation) liittymistä?

Tällä hetkellä olemme sitoutuneet BSCI-järjestelmään ja työskentelemme aktiivisesti sen parissa. 
Kartoitamme säännöllisesti myös muita vaihtoehtoja ja voimme liittyä muihinkin järjestelmiin, mikäli
se on tarkoituksenmukaista.

19. Haluatteko kertoa jotain muuta liittyen vastuullisuustyöhönne?

Olemme äskettäin julkaisseet aiempaa laajemman Marimekon vastuullisuuskatsauksen ja 
toivomme tietysti, että sidosryhmämme tutustuvat katsaukseen ja antavat siitä meille palautetta, 
jotta voimme kehittää vastuullisuusviestintäämme edelleen. Katsaus löytyy verkkosivuiltamme 
osoitteesta: http://company.marimekko.fi/yritysvastuu/vastuullisuuskatsaus. Myöhemmin tänä 
vuonna aloitamme myös vastuullisuustrategiamme päivittämisen vuoteen 2020 saakka. Tähän 
työhön kutsumme syksyllä mukaan myös sidosryhmiämme. Toivomme että mahdollisimman moni 
sidosryhmiemme edustaja haluaa osallistua ja kertoa meille odotuksistaan vastuullisuustyötämme 
kohtaan. 

http://company.marimekko.fi/yritysvastuu/vastuullisuuskatsaus


Lisäkysymys Marimekolle: Teettekö tehtaiden kanssa kehitystyötä myös auditointien lisäksi? Jos, 
niin millaista?

Vastaus 23.9:

Vastauksena lisäkysymykseenne yhteistyöstä tehtaiden kanssa, pyrimme mahdollisimman hyviin ja
pitkäaikaisiin kumppanuuksiin tuotteitamme valmistavien tehtaiden kanssa. Monen tehtaan kanssa 
teemme esimerkiksi tiivistä tuotekehitystyötä yhdessä. Vastuullisuusnäkökulmiin liittyen mahdolliset
kehitystarpeet ja niihin tarvittava tuki arvioidaan tapauskohtaisesti. Olemme esimerkiksi tarjonneet 
tehtaalle tukea työturvallisuuskoulutuksen järjestämiseen. Lisäksi BSCI:n avulla voimme tarjota 
tehtaille koulutusta liittyen BSCI:n toimintaperiaatteiden eri osa-alueisiin kuten työturvallisuuteen, 
työaikoihin ja palkkaukseen, jos tällaisia koulutustarpeita havaittaisiin esimerkiksi BSCI-auditointien
yhteydessä. 


