IHMISOIKEUDET
1
Kerrotaanko tuotteiden
alkuperämää
verkkokaupassa?

2
Onko yritys julkisesti sitoutunut
kunnioittamaan ihmisoikeuksia
kaikessa toiminnassaan?

3
Julkaiseeko yritys
logistiikkakeskustensa
sijainnin?

4
Raportoiko yritys siitä, miten
työoikeudet toteutuvat sen
logistiikkakeskuksissa?

Ei omaa logistiikkaa

=Kyllä

=Ei / Tietoa ei ole saatavilla

IHMISOIKEUDET – VERKKOKAUPPOJEN OMAT MERKIT
5
Onko verkkokauppalla omia
tuotemerkkejä?

6
Onko yrityksellä
tavarantoimittajille
eettinen ohjeistus?

7
Julkistaako yritys
tehdaslistan?

8
Onko yritys sitoutunut
elämiseen riittäviin
palkkoihin
tuotantoketjussaan?

9
Käyttääkö yritys kolmannen
osapuolen sosiaalisen vastuun
auditointeja ja julkaiseeko se tietoa
niiden tuloksista?

About You, Edited

Käyttää Amfori BSCI -auditointeja, ei
julkaise tuloksia.

Esim. Pinzon, AmazonBasics, Solimo,
Mama bear, Amazon Elements

Käyttää useita auditointijärjestemiä.
Julkaisee yleiskuvan auditointituloksista.

Esim. Ellos Home, Ellos Kids, Ellos
Collection, Ellos plus Collection

Käyttää useita auditointijärjestemiä,
mutta ei julkista tietoja tuloksista.

NA-KD

Käyttää Amfori BSCI -auditointeja, ei
julkaise tuloksia.

Esim. Anna Field, Even&Odd, Friboo,
Pier One, Yourturn, ZIGN

Käyttää useita auditointijärjestemiä.
Julkaisee auditointien määrän mutta ei
tietoa tuloksista.

Esim. Ströme-pienkoneet, Procastertelevisiot ja GZR-sähköpyörät ja
Anton Oliver

Käyttää useita järjestelmiä mutta ei
täsmennä mitä. Julkaisee yleiskuvan
auditointituloksista. Niiden mukaan
tehtailla on vakavia puutteita.
Käyttää pääosin Amfori BSCI auditointeja. Julkaisee auditointien
määrän ja tyypillisen tuloksen (C,
asteikolla A-E).
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?

?

?

Myy vain omia merkkejä

YMPÄRISTÖ
10
Julkaiseeko yritys
käyttämänsä
pakkausmateriaalin
määrän?

11
Julkaiseeko yritys kierrätysmateriaalien
osuuden pakkauksissa?

12
Julkaiseeko yritys
tuotteiden
palautusprosentin?

13
Julkaiseeko yritys tiedon siitä, mitä
palautetuille tuotteille tehdään ja mikä
tuotteista myydään uudelleen?

87 %

50 %

97 %

Kuljetuspakkauksista 100 % ja tuotepakkauksista
50 % on tehty kierrätysmateriaaleista.

Käyttää kierrätyspakkauksia mutta osuus
kokonaismäärästä on epäselvä.
Ei omaa logistiikkaa. Tuotteet lähetetään suoraan merkeiltä.

21 %
Pakkausmateriaalit on tehty pääosin
kierrätysmateriaaleista. Tarkkaa osuutta ei ole
julkaistu.
Käyttää kierrätettyjä kuljetuspusseja mutta osuus
kaikista pakkausmateriaaleista on epäselvä.
Ei omaa logistiikkaa. Tuotteet lähetetään suoraan merkeiltä.

97 %
1%

100 %

20 %

100 %

16 %

Tuotteet palautetaan myyjille. Ivalon
minimivaatimus myyjille on, ettei palautettuja
tuotteita polteta tai viedä kaatopaikalle

ILMASTO
14
Julkaiseeko yritys
oman toimintansa
ilmastopäästöt?

15
Ovatko yrityksen oman toiminnan
päästöt vähentyneet edelliseen
vuoteen verrattuna?

16
Julkaiseeko yritys arvoketjun
päästöt (Scope 3)?

17
Ovatko yrityksen arvoketjun päästöt
vähentyneet edelliseen vuoteen
verrattuna?
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ILMASTO
18
Julkaiseeko yritys
toimitusten
päästöt?

19
Ovatko toimitusten
päästöt vähentyneet
edelliseen vuoteen
verrattuna?

20
Kompensoiko yritys
päästöjään ja onko
kompensaatiosta julkaistu
täsmällistä tietoa?

21
Onko yritys asettanut
päästövähennystavoitteen?

Asettanut SBTi:n mukaiset päästövähennustavoitteet ja on vähentänyt
oman toimintansa päästöjä. Sen kokonaispäästöt ovat kuitenkin
kasvaneet
Ei ole julkistanut päästövähennystavoitetta
Asettanut SBTi:n mukaiset päästövähennystavoitteet. Sekä oman
toiminnan että kokonaistoiminnanpäästöt ovat kasvaneet edelliseen
vuoteen verrattuna.

?

?

Omasta toiminnasta ei synny päästöjä. Kokonaispäästöjen muutoksesta
ei ole tietoa.

?

Asettanut SBTi:n mukaiset päästövähennustavoitteet. Oman toiminnan
tai kokonaispäästöjen muutoksesta ei ole tietoa.

?

?

Asettanut nettonollatavoitteen vuodella 2040. Sekä oman toiminnan että
kokonaispäästöt ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna.

?

?

Asettanut nettonollatavoitteen oman toimintansa muttei koko
arvoketjunpäästöille. Se on laskenut oman toimintansa päästöjä viime
vuoteen verrattuna. Kokonaispäästöjen muutoksesta ei ole tietoa.

?

Asettanut SBTi:n mukaiset päästövähennustavoitteet. Oman toiminnan
tai kokonaispäästöjen muutoksesta ei ole tietoa.

?

Asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2030. Oman toiminnan tai
kokonaispäästöjen muutoksesta ei ole tietoa.

?

?

Ei ole julkistanut päästövähennystavoitetta

Ei omaa logistiikkaa

?
?
?

?
?

Ei ole julkistanut päästövähennystavoitetta
Ei ole julkistanut päästövähennystavoitetta
Ei ole julkistanut päästövähennystavoitetta
*SBTI Science based Target Initiative

