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Vuoden 2018 kohokohdat

Enemmän työpaikkoja 
Tokmannin henkilökunta kasvoi 
vuodesta 2017 lähes 10 prosenttia. 
Tokmannilla työskenteli vuoden 
2018 lopussa 3 558 henkilöä.

Vertailukelpoinen 
liikevoitto

48,6 
miljoonaa euroa   
Tokmannin vertailu
kelpoinen liikevoitto 
kasvoi 19,7 prosenttia 
vuodesta 2017 
eli yhteensä 48,6 
miljoonaan euroon (40,6). 
Kiitoksena hyvästä 
työstä maksoimme 
henkilös töllemme noin  2 
miljoonaa euroa myynti 
ja tulospalkkioita.

Eettinen toiminta ohjeistus  
ohjaa jokaista
Eettinen toimintaohjeistus ohjaa 
kaikkia tokmannilaisia muun muassa 
kohtelemaan kaikkia tasa arvoisesti 
ja syrjimättä. Työntekijöiden käytössä 
on ilmoituskanava, jonne epäkohdista 
voi ilmoittaa nimettömänä.

15 612
Tokmannilla oli  vuoden 2018  lopussa  yhteensä 
15 612  rekisteröityä osakkeen omistajaa.

omistajaa

Tokmannilla toimii 
työntekijöistä koostuva 

monimuotoisuustyöryhmä, 
jonka tehtävänä on varmistaa, 

että Tokmanni palkkaa 
palvelukseensa erilaisia ihmisiä 
laajentaakseen ja palvellakseen 
paremmin monimuotoistuvaa 

asiakaskuntaansa.

Oma 
monimuo toisuus

työryhmä 
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*amfori BSCI on kansainvälinen järjestelmä, joka tarkastaa ja arvioi työntekijöiden oikeuksien toteutumista, työolosuhteiden laatua ja 
turvallisuusseikkoja riskimaiden tehtailla. Tuotteita ostetaan vain tehtailta, joilla auditointi on voimassa. Joidenkin myynnissä olevien tuotteiden 
tehtailla vanhenemassa olevaa auditointia ei olekaan uusittu, ja siksi 100 prosentin kattavuutta on käytännössä hankala saavuttaa.
 **Kulutustarkastelussa oli määrällisesti yksi myymälä edellisvuotta enemmän. Avasimme yhteensä 11 uutta myymälää, joista yksi muutti 
uudelle paikkakunnalle ja yhdeksän sähkönkulutusta ei ole laskettu vielä vuonna 2018.

Tavoitteena tarkastaa itse 25 % uusista 
riskimaatehtaista  
BSCIauditointien lisäksi tarkastimme itse 13 
prosenttia kaikista riskimaatehtaista vuonna 2018. 
Omissa tarkastuksissa hankinnan työntekijät valvovat 
tuotteiden laatua ja tarkistavat, että BSCIauditoijan 
ehdottamat korjaukset työoloihin myös toteutetaan.

79 %
jätteestä  
uudelleen käyttöön  
tai kierrätykseen
Tokmannin jätteistä 44 
prosenttia uudelleen  käytetään 
ja 35 prosenttia kierrätetään. 
Loput hyödynnetään    
esi merkiksi energiana.

Sähkönkulutus 

9 %
Kokonaissähkön kulutuk
semme laski vuodesta 
2017 9 prosenttia siitäkin 
huolimatta, että myymälä
verkostomme kasvoi**.

98 %
riskimaatehtaista  
BSCIauditoitu 
Hankimme esimerkiksi 
Kiinassa, Bangladeshissa ja 
Intiassa valmistetut omien 
merkkiemme tuotteet tehtailta, 
joiden työolot kolmas osapuoli 
on tarkastanut ja arvioinut 
BSCIauditoinnilla*. 

Kunnioitamme  eläimiä
Eläinten hyvinvointi on 

meille tärkeää, ja olemme 
sitoutuneet edistämään sitä 

toimitusketjussamme. Emme 
esimerkiksi hyväksy aitoja turkiksia 
tai missään tuotannon vaiheessa 

eläintestattuja kosmeettisia 
tuotteita. Edellytämme myös villan 
tai muun eläimen karvan alkuperän 

jäljittämisen maatilalle asti.

3Suunta Reilu kohteluRehti liiketoiminta GRIVastuullinen hankinta ja tuotteet Viisas resurssien käyttö



KAIKKIEN KAUPPA

Sisältö
SUUNTA
Suomen johtava halpakauppa........................6

Toimitusjohtajan alkusanat..............................7

Strategiana kannattava kasvu........................9

Arvot vastuullisuustyön perustana................11

Megatrendit  mahdollisuudet ja riskit..........12

Yhteistyötä sidosryhmien kanssa.................15

Vastuullisuustyön kärkiteemat......................18

Vastuullisuutta johdetaan läpi koko 

liiketoiminnan................................................19

Ihmisoikeudet vastuullisuutta ohjaavana 

periaatteena..................................................21

Eettinen toimintaohjeistus.............................23

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.............25

REHTI LIIKETOIMINTA
Tavoitteet ja saavutukset...............................28

Yksityisyyden suoja Tokmannilla...................29

Vastuullinen markkinointi...............................30

Taloudellista lisäarvoa sidosryhmille.............31

REILU KOHTELU
Tavoitteet ja saavutukset.............................33

Sitoutunut henkilöstö..................................34

Tasaarvoinen työpaikka.............................36

Case: Meillä palvellaan espanjaksi,  

arabiaksi tai vaikka viittoen.........................39

Työntekijöille mahdollisuuksia  

kouluttautua ja kehittyä...............................40 

Työterveys ja turvallisuus...........................42

VASTUULLINEN HANKINTA JA 
TUOTTEET
Tavoitteet ja saavutukset.............................45

Vastuullinen hankinta...................................46 

Case: Tpaidan matka Tokmannin  

myymälään..................................................49

Näin kehitämme vaatetuotantomme 

vastuullisuutta.............................................50 

Keskeiset riskiraakaaineet ja tuotteiden 

sertifiointi.....................................................51 

Tuoteturvallisuutta testataan tarkasti..........53

VIISAS RESURSSIEN KÄYTTÖ
Tavoitteet ja saavutukset..................................56

Energiatehokasta liiketoimintaa....................... 57 

Katse kiinteistöjen energiankulutuksessa........58 

Kuljetusten päästöt vuoden 2015 tasolla........60 

Jätteet ja materiaalit tehokkaaseen käyttöön..61

GRI
Raportointiperiaatteet...................................... 65

Laskennan lähtötiedot......................................66

Data..................................................................68 

GRIsisältöindeksi............................................74

Vastuullisuusviestinnän kumppani. enneconsulting.fi

Raportin tuotti:

4Suunta Reilu kohteluRehti liiketoiminta GRIVastuullinen hankinta ja tuotteet Viisas resurssien käyttö

https://enneconsulting.fi/


KAIKKIEN KAUPPA

Suunta
Teemme töitä fiksun ostamisen puolesta 
ja kehitämme vastuullista halpakauppaa. 
Vastuullisuus on menestymisemme 
edellytys ja strateginen fokusalue, johon 
panostamme aina johtoryhmätasolta 
myymälöihin ja toimitusketjuun saakka. 
Visiomme ja strategiamme määrittelevät 
suunnan, jota kohti etenemme. 

Suomen johtava halpakauppa..............6
Vastuullisuustyömme...............................7
Strategiana kannattava kasvu...............9
Arvot vastuullisuustyön perustana.....11
Megatrendit  mahdollisuudet  
ja riskit.........................................................12
Yhteistyötä sidosryhmien kanssa......15
Vastuullisuustyön kärkiteemat.............18

Vastuullisuutta johdetaan läpi koko 
liiketoiminnan.............................................19
Ihmisoikeudet vastuullisuutta 
ohjaavana periaatteena...........................21
Eettinen toimintaohjeistus......................23
YK:n kestävän kehityksen  
tavoitteet.....................................................25

TÄSSÄ OSIOSSA
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Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa. 
Olemme ylpeästi halpa – tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita 
tuotteita, jotka hankimme tehokkaasti ja vastuullisesti.

VUODEN 2018 aikana Tokmannin myymäläver
kosto kasvoi 11 myymälällä yhteensä 186 myy
mälään ympäri Suomen. Myymälöiden lisäksi 
Tokmannilla on verkkokauppa.

Tokmannilta löytyy laaja valikoima halpoja 
tuotteita esimerkiksi kodin kunnostamiseen 
ja puhdistamiseen, pukeutumiseen ja vapaa 
aikaan sekä sisustamiseen ja puutarhaan. Vali
koimamme koostuu johtavista kansainvälisistä 
tuotemerkeistä, Tokmannin omista tuotemer
keistä (private label), lisenssituotemerkeistä 
ja eibrändätyistä tuotteista. Omia tuote
merkkejämme ovat muun muassa Autoplus, 
BBQ King, Brücke, Energy+, Future TT Sport, 
 Ideale+, Iisi, Kraft,  Kotikulta, Pola, Priima,  
Tok Garden ja Vaeltaja.

Hallinto ja logistiikkakeskuksemme sijait
see Mäntsälässä. Suomentoimintojen lisäksi 
Tokmanni omistaa puolet Shanghaissa sijait
sevasta, hankintaan keskittyvästä yhteisyri
tyksestä, jonka toinen omistaja on norjalainen 
Europris ASA.

Tokmannilla ei ole omaa tuotantoa, vaan han
kimme myymämme tuotteet suoraan kotimaisil
ta ja kansainvälisiltä valmistajilta, maahantuojil
ta ja agenteilta. Ostamme noin 76 prosenttia 
tuotteistamme suomalaisilta tavarantoimittajilta, 
14 prosenttia Aasiasta ja 10 prosenttia muualta 
Euroopasta. Olemme sitoutuneet vastuullisiin 
hankintakäytäntöihin. Riskimaiden tehtaista 98 
prosenttia on  BSCIauditoitu, eli työskentelyolo
suhteet ovat kolmannen osapuolen tarkastamia 
ja tarkasti arvioimia. 

Tokmanni on pörssiyhtiö, jonka osakkeet on 
listattu Nasdaq Helsingin päälistalle. Joulukuun 
2018 lopussa Tokmannilla oli 15 612 rekiste
röityä osakkeenomistajaa. Vuoden lopussa 
 Tokmanni Group Oyj:n suurimmat omistajat oli
vat Takoa Invest Oy 17,70 prosentin osuudella, 
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 8,07 
prosentilla, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 
Varma 7,38 prosentilla, OPSuomisijoitus
rahasto 2,54 prosentilla ja Sijoitusrahasto 
 Nordea Pro Suomi 2,29 prosentilla. l

Suomen johtava halpakauppa 
 Liikevaihto

870,4  
milj. euroa 
796,5 v. 2017;  
775,8 v. 2016

 Vertailukelpoinen 
liikevoitto  
48,6 
milj. euroa 
40,6 v. 2017;  
47,7 v. 2016
> 5,6 % liikevaihdosta 
5,1 % v. 2017;  
6,1 % v. 2016

 Työntekijöitä 
3 558 
3 255 v. 2017;  
3 224 v. 2016

 Vakituiset 
työsuhteet 
76 % 
78 % v. 2017;  
76 %  v. 2016

Kokoaikaiset  
työsuhteet 
36 % 
36 % v. 2017;  
35 % v. 2016

 Riskimaa
tehtaista  
BSCIauditoitu*  
98 % 
99 % v. 2017;  
95 % v. 2016

Jätteiden 
hyötykäyttöaste 
100 % 
100 % v. 2017; 
99,8 % v. 2016

 Kokonais
energian kulutus 
117 374  
MWh 
115 697 MWh v. 2017;  
118 411 MWh v. 2016

 Kasvua viime vuodesta
 Laskua viime vuodesta

Tunnusluvut 2018

*Tuotteita ostetaan vain tehtailta, joilla auditointi on voimassa. Joidenkin myynnissä olevien tuotteiden tehtailla vanhenemassa olevaa auditointia ei olekaan uusittu, ja siksi 100 %:n kattavuutta on käytännössä hankala saavuttaa.
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Tokmanni on arkipäiväinen valinta asiakkaillemme: palvelemme 
asiakkaitamme verkkokaupassa ja 188 myymälässä ympäri Suomen. 
Tärkein tehtävämme on tuottaa hyötyä ja iloa asiakkaillemme halvoilla 
hinnoilla ja mukavalla asiointikokemuksella. Tehtävässä menestyminen 
edellyttää meiltä vastuullista toimintatapaa kaikessa, mitä teemme.

TOKMANNIN VASTUULLISUUDEN ohjaavana 
periaatteena on ihmisten ja ympäristön arvos
taminen, ja tavoitteenamme on vahvistaa toi
mintamalliamme, jossa halpa hinta ja vastuul
lisuus yhdistyvät yhä paremmin. Teemme joka 
päivä sen eteen paljon työtä, mutta samalla 
voin todeta, että paljon on vielä tehtävääkin. 

Halpa hinta muodostuu meillä monesta 
eri tekijästä. Sitä edesauttavat muun muassa 
omien merkkien suora tuonti, pitkät toimitta
jasuhteet, tuoteerien hankinta ja tehokkaat 
prosessit. Käytämme kustannustehokasta toi
mintamallia ja keskitymme tehokkuuteen koko 
arvoketjussa tehtaasta asiakkaalle saakka. 
Vuonna 2018 suoran tuontimme osuus liike

Tokmannin visio – koko Suomen 
vastuullinen halpakauppa

vaihdosta oli 24,4 prosenttia (23,0). Myydyistä 
tuotteista 14,1 prosenttia (13,6) hankimme 
hyödyntäen Shanghain hankintayhtiötä, jonka 
Tokmanni omistaa yhdessä norjalaisen Europri
sin kanssa. 

Jotta pystymme kartoittamaan tuotantoket
jujemme ihmisoikeusriskejä, meidän on tiedet
tävä, missä myymiemme tuotteiden tuotanto 
tapahtuu. Työskentelemme pitkäjänteisesti 
toimitusketjumme läpinäkyvyyden lisäämisek
si. Tärkeitä työkaluja vastuullisuustyössämme 
ovat sopimuskumppaneidemme tarkka valinta, 
sitoumukset, selkeät toimintaohjeet ja jatku
va vuoropuhelu kumppaneiden kanssa sekä 
auditoinnit ja omat tehdasvierailut. Olemme 
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sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja 
vaadimme sitä myös toimittajakumppaneiltam
me. Voit lukea lisää hankintakäytännöistämme 
sivuilta 44–54. 

Tokmanni on kaikkien kauppa
Vaikutuksemme yhteiskuntaan ovat moni
naiset. Olemme Suomessa suuri työllistäjä. 
Konsernillamme oli 3 558 (3 255) työntekijää 
vuoden 2018 lopussa. Meidät tunnetaan var
sinkin nuorten työllistäjänä, ja vuonna 2018 
Tokmannilla työskenteli satoja nuoria. Valmen
namme systemaattisesti henkilöstöämme, 
jotta varmistamme oikeanlaisen osaamisen 
meille yrityksenä sekä mielekkään työpaikan 
työntekijöillemme. Vuosittaisen henkilöstötut
kimuksemme tulokset osoittavat, että olem
me matkalla oikeaan suuntaan: tutkimuksen 
tulokset ovat olleet tasaisessa kasvussa niin 
suosittelun, tyytyväisyyden, tiedonkulun kuin 
ilmapiirinkin osalta. 

Asiakaskuntamme monimuotoistuu, ja 
palvellaksemme asiakkaitamme paremmin 
palkkaamme Tokmannille monenlaisista taus
toista tulevia ihmisiä. Esimerkiksi Helsingin 
Itäkeskuksen myymälässä palvelemme asiak
kaitamme yhdeksällä eri kielellä (s. 39). Vuoden 
2018 aikana käynnistimme myös monimuotoi
suusohjelman, jonka puitteissa teimme tiivistä 
yhteistyötä muun muassa Lasten ja nuorten 
säätiön kanssa. Lisäksi käynnistimme yhteis
työn Helsingin kaupungin kanssa syrjäytymisen 
vaarassa olevien nuorten tukemiseksi.

Uskomme, että pienilläkin teoilla on merki
tystä. Jatkossa haluamme yhä vahvemmin olla 
osa paikallista yhteisöä paikkakunnilla, joissa 

toimimme, ja kantaa myös yhteiskunnallista 
vastuuta. Tähän panostamme kuluvasta vuo
desta alkaen.

Haluamme vastata kasvaviin odotuksiin
Vastuullisuus ja siihen liittyvät vaatimukset ke
hittyvät koko ajan. Yritysten toimintaa läpiva
laistaan jatkuvasti. Monet asiakkaat seuraavat 
yhä tarkkaavaisemmin, mitä yritykset tekevät 
ja minkä takia ne sanovat olevansa olemassa. 
Vastuullisuus voi tarkoittaa asiakkaillemme 
hyvin monenlaisia asioita tuotteiden ja pakka
usten alkuperästä työntekijöiden monimuo
toisuuteen. Toimialallamme vastuullisuutta ja 
läpinäkyvyyttä odotetaan erityisesti hankinta
ketjulta. Haluamme tuoda sekä asiakkaillemme 
että henkilökunnallemme varmuuden siitä, että 
tuote on vastuullisesti tuotettu, vaikka hinta on 
halpa. 

Lisäksi meille on tärkeää varmistaa, että 
kaikki myymämme tuotteet ovat turvallisia 
käyttää. Valvomme tuoteturvallisuuden, vas
tuullisuuden ja huolellisuusvelvoitteen toteu
tumista omavalvonnalla, tavarantoimittajavie
railuilla sekä omilla ja kolmannen osapuolen 
tekemillä tuotetestauksilla. Vuonna 2018 teim
me valtakunnallisen takaisinvedon koristeva
loille hetkeäkään epäröimättä löydettyämme vi
allisia muuntajia asiakaspalautteen perusteella.

Lisäämme läpinäkyvyyttä yhä pidemmälle 
hankintaketjussa
Olemme sitoutuneet vastuullisten toimintamal
lien kehittämiseen strategiamme mukaisesti. 
Pyrimme esimerkiksi asteittain lisäämään toi
mitusketjumme läpinäkyvyyttä raakaainetuo

tantoon asti. Kaikkiin tuotteisiimme on merkitty 
alkuperämaa vuodesta 2018 lähtien. Tehtävää 
vielä riittää, sillä emme ole kartoittaneet ma
teriaalien ja raakaaineiden käsittelypaikkaa 
emmekä kaiken kattavasti raakaaineiden al
kuperää. 

Jatkossa pyrimme lisäämään sertifioiduista 
ja kierrätetyistä raakaaineista (esim. puuvilla) 
valmistettujen vaihtoehtojen määrää valikoi
duissa tuoteryhmissämme. Aiomme myös 
tarjota asiakkaillemme yhä kattavammin tietoa 
tuotteissamme käytettävistä materiaaleista 
ja niiden valmistuksesta. Tutkimme mahdolli
suuksia vähentää toimitusketjumme ympäris
tökuormitusta ja kehitämme kiertotalouteen 
perustuvia ratkaisuja esimerkiksi kuljetuksissa 
käytettävälle kalvomuoville. Jatkamme pa
nostuksia uusiutuvaan energiaan sekä ener
giatehokkuuden lisäämiseen. Elokuussa 2018 
Tokmannin hallinto ja logistiikkakeskuksessa 
Mäntsälässä käynnistettiin yksi Suomen suu
rimmista aurinkovoimaloista.

Olemme hyvällä reitillä vastuullisen hal
pakaupan kehittämisessä. Kutsumme kaikki 
asiakkaamme auttamaan Tokmannia vastuulli
suuden toteuttamisessa. Yhdessä voimme ke
hittää Tokmannista entistäkin vastuullisemman 
yrityksen. l 

 

Mäntsälässä 5.3.2019,
Mika Rautiainen
Toimitusjohtaja
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Vuoden 2018 aikana Tokmannin asiakasmäärä kasvoi 6,9 prosenttia ja 
kokonaisliikevaihto 9,3 prosenttia yhteensä 870,4 miljoonaan euroon. 

TAVOITTEENAMME ON jatkaa asemamme vah
vistamista Suomen johtavana halpakauppana 
hyödyntämällä keskeisiä kilpailuetujamme: hal
vaksi koettua hintamielikuvaa, houkuttelevaa ja 
laajaa tuotevalikoimaa sekä hyvää asiointiko
kemusta. Haluamme, että asiakkaamme voivat 
luottaa Tokmannin tuotteiden turvallisuuteen ja 
vastuullisuuteen.

Asiakkaiden luottamus keskiössä
Vuoden 2018 pääfokuksemme oli asiakas
luottamuksen parantaminen. Keskityimme pa
rantamaan asiakasluottamusta panostamalla 
halpoihin hintoihin, monipuolistamalla ja laajen
tamalla valikoimaamme, uudistamalla myymä
läkonseptia ja vahvistamalla markkinointia. 

Uudistunut ja laajentunut valikoima useis
sa eri tuoteryhmissä otettiin hyvin vastaan. 
Kampanjatuotteiden osuus myynnistä  kasvoi 
hieman edellisvuodesta Tarjoussanomien 
 sivumäärän noustua.

Myymälöistä houkuttelevia konsepteja
Taataksemme asiakkaillemme miellyttävän 
asiointikokemuksen kehitämme  jatkuvasti 

 myymälä ja osastokohtaisia konsepteja. 
 Myymäläkonseptin kehittämisen avain tekijöitä 
ovat tilojen optimointi ja jakaminen sekä 
helppo  käyttöisten ja houkuttelevien ”maail
mojen”  kehittäminen.

Testaamme myymäläkonseptin uusia ele
menttejä pilottimyymälöissä jatkuvasti. Parhaat 
elementit tuomme joko osittain tai kokonaan 
kaikkiin myymälöihin. 

Vuonna 2018 jatkoimme myös myymäläte
hokkuuden kehittämistä. Tavoitteenamme on 
esimerkiksi helpottaa esillepanotyötä ja va
pauttaa myymälähenkilökunnan aikaa entistä 
parempaan asiakaspalvelutyöhön.

11 uutta myymälää ympäri Suomen
Myymäläverkoston laajentaminen on yksi 
 Tokmannin liikevaihdon ja tuloksen kehittämi
sen tavoitteista. Vuonna 2018 avasimme uudet 
myymälät Kalajoella ja Liperissä sekä ostimme 
AleMakasiinin yhdeksän myymälää. 

Lisäksi sijoitimme uudelleen kolme myymä
lää ja laajensimme kolmea myymälää. Yhteen
sä kasvatimme myyntipintaalaamme noin   
25 700 neliömetrillä. 

Strategiana kannattava kasvu
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Vuonna 2018 investoimme myymäläverkos
ton kehittämisen lisäksi edellisvuosia voimak
kaammin myymäläverkoston ylläpitoon. 

Teimme merkittäviä muutoksia noin 70 myy
mälässä uusimalla myymäläkonseptia muun 
muassa pukeutumisen ja kodin osastoilla sekä 
uusimalla täysin yhdeksän tuoreelintarvike
myymälän elintarvikeosastot. Tässä yhteydes
sä elintarvikeosastojen kylmälaitteet uusittiin 
vähemmän energiaa kuluttaviin laitteisiin, joissa 
käytetään myös ympäristö ystävällisempiä kyl
mäaineita.

Lisäämme omien merkkien osuutta
Tokmannilla asiakas voi valita tarvitsemansa 
laajasta ja mielenkiintoisesta tuotevalikoimasta. 
Panostamme erityisesti kuuteen eri tuoteryh
mään: elintarvikkeet; kodin puhdistus ja henki
lökohtainen hygienia; pukeutuminen; työkalut 
ja sähkötarvikkeet; koti, sisustus ja puutarha 
sekä vapaaaika ja kodintekniikka. 

Valikoimamme koostuu Tokmannin omista 
tuotemerkeistä (private label) ja eibrändätyistä 
tuotteista sekä johtavista kansainvälisistä ja 
kotimaisista tuotemerkeistä. Tavoitteenamme 
on lisätä kannattavuuttamme nostamalla suo
ran tuonnin ja omien tuotemerkkiemme osuut
ta. Näin voimme myös vaikuttaa paremmin nii
hin olosuhteisiin, joissa tuotteet valmistetaan.

Vuonna 2018 panostimme Tokmannin 
omien tuotemerkkien portfolion laajentamiseen 
sekä omien tuotemerkkien markkinoimiseen. 

Suoran tuonnin osuus liikevaihdosta kasvoi 
vuodesta 2017 23 prosentista 24,4 prosenttiin.

Omistamme norjalaisen halpakaupan Euro
prisin kanssa yhteisen hankintayhtiön Shang
haissa. Jatkossa hyödynnämme Shanghain 
hankintayhtiötä entistä voimakkaammin suoran 
tuonnin lisäämisessä. Vuonna 2018 myydyistä 
tuotteista 14,1 prosenttia hankittiin Tokmannin 
Shanghain hankintayhtiön kautta.

Kivijalka ja verkkokaupan toimiva liitto
Jatkamme strategiamme toteuttamista tavoit
teena vahvistaa asemaamme Suomen suu
rimpana ja tunnetuimpana halpakauppana. 
Vuonna 2019 tulemme keskittymään vahvas
ti liiketoimintamme suorituskyvyn parantami
seen. Tehostamme prosessejamme siten, että 
kiinteiden kulujen suhteellinen osuus pienenee. 
Samalla huolehdimme, että vastuullisuus ja 
eettiset toimintaohjeemme otetaan huomioon 
prosessien kaikissa vaiheissa.

Lisäksi jatkamme verkkokaupan käytettä
vyyden parantamista ja nimikemäärän kasvat
tamista. Tavoitteenamme on kasvattaa verkos
sa myytävien tuotteiden määrää merkittävästi 
ja samalla tukea kivijalkamyymälöiden myyntiä 
ja Tokmannibrändiä. Jo toteutettujen kehi
tystoimien perusteella arvioimme  Tokmannin 
verkkokaupan ja yritysmyynnin kehittyvän 
myönteisesti. Lisäksi tulemme panostamaan 
digitaalisen markkinoinnin sekä analytiikan ja 
optimointityökalujen kehittämiseen. l

Tähtäämme vakaaseen ja kannattavaan  
pitkän aikavälin kasvuun

• hyödyntämällä yhdenmukaista Tokmannin 
brändimielikuvaa ja tarvelähtöistä tuoteryhmä
johtamista, jatkuvalla myymäläkonseptin ja 
valikoiman kehittämisellä sekä panostamalla yhä 
enemmän digitaalisuuteen ja monikanavaisuuteen 

• lisäämällä myyntipintaalaa nettomääräisesti 
laskettuna noin 12 000 neliömetrillä 
vuosittain, mikä tarkoittaa noin viittä uutta tai 
uudelleensijoitettua myymälää 

• parantamalla kannattavuutta ja käyttöpääoman 
hallintaa tehokkaammilla prosesseilla ja työkaluilla 
hankinnassa, toimitusketjun hallinnassa ja 
tuote ryhmä johtamisessa sekä kehittämällä 
myymälätehokkuutta.
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Vuoden 2018 aikana Tokmannille luotiin uudet arvot, joita oli synnyttämässä 
henkilökuntaamme eri tiimeistä ympäri Suomea. Arvot viitoittavat suuntaa kaikessa 
tekemisessä silloinkin, kun valintojen tekeminen voisi muuten olla hankalaa.

Arvot vastuullisuustyön perustana

• Uskallamme uudistua ja erottua 
muista.

• Kehitymme ja opimme yhdessä 
epäonnistumisia pelkäämättä.

• Tartumme toimeen omaaloitteisesti 
ja kannamme vastuun.

• Asiakkaidemme sekä 
henkilöstömme tyytyväisyys toimii 
mittarina onnistumisellemme.

• Olemme ylpeitä tarjotessamme 
asiakkaillemme hyvää laatua 
halvimpaan hintaan.

• Ostamme vastuullisesti ja 
tehokkaasti.

• Välitämme ympäristöstä 
sekä ihmisistä ja toimimme 
vastuullisesti kaikessa, mitä 
teemme.

Ylpeästi halpa YhdessäUskallamme uudistua

• Meillä hyvä yhteistyö pohjaa 
keskinäiseen luottamukseen 
ja kunnioittamiseen.

• Olemme avoin, luotettava ja 
rehti kumppani kaikille.
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Megatrendit  mahdollisuudet ja 
riskit Tokmannille

Demografiset muutokset 
vaikuttavat kulutustottumuksiin

TOKMANNILLE RELEVANTTEJA demografisia 
muutoksia ovat erityisesti väestön ikääntymi
nen ja ikäihmisten nousu merkittäväksi kulut
tajaryhmäksi. Kulutustottumuksiin vaikuttavat 
myös muun muassa muuttoliike kaupunkeihin, 

perhekoon pienentyminen, kansallisuuksien 
ja uskontojen määrän kasvu Suomessa sekä 
omistamisen merkityksen väheneminen erityi
sesti nuoremmissa ikäluokissa.

Mahdollisuus

●●l Kaupungistumisen ja väes tön 
ikääntymisen huomioiminen 
verkostosuunnittelussa

●●l Asiakaskunnan 
monipuolistuminen 
●●l Smart shopping trendi 
●●l Hintatietoisen ikääntyvän 
väestön nousu merkittäväksi 
kuluttajaryhmäksi

Riski

●●l Kaupungistumisen jatkumi
nen ja asukasmäärien  lasku 
pienillä paikkakunnilla

●●l Pienempien perhekokojen, 
asiakaskunnan moninai
suuden ja väestön ikäänty
misen vaikutus valikoimien 
sirpaloitumiseen ja tuottei
den pakkaus kokoihin
●●l Nuorten kuluttamisen 
väheneminen

Vastaus

●●l Verkkokauppa ja  
kattava myymäläverkosto 
Suomessa

●●l Monimuotoinen työvoima 
ja tuotevalikoima
●●l Tuotteiden ja palveluiden 
kehittäminen muuttuvia 
asiakasryhmiä ja tarpeita 
vastaaviksi
●●l Kiertotalouteen perustuvat 
liiketoimintamallit

Kaupan 
sijainti

Asiakkaat 
ja kulutus

tottumukset

1. 

Tokmannin toimintaan erityisesti vaikuttavat megatrendit liittyvät (1) demo
grafiseen kehitykseen ja yhteiskunnan muutokseen, (2) ilmastonmuutokseen 
ja resurssien niukkuuteen sekä (3) teknologian kehitykseen ja digitalisaatioon. 
Megatrendit ja niiden luomat mahdollisuudet ja riskit kartoitetaan osana 
strategista suunnittelua ja niitä päivitetään vuosittain. 
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Ilmastonmuutos 
edellyttää päästöjen 
vähentämistä 
ja varautumista 
uudenlaisiin 
olosuhteisiin

Mahdollisuus

●●l Kilpailuetua vastuullisuudesta ja 
ympäristö ystävällisyydestä
●●l Ympäristövaikutusten vähentäminen koko 
arvoketjussa 
●●l Energiatehokkaiden ja kustannustehokkai
den ratkaisujen, kuten aurinkopaneelien ja 
LEDvalaistuksen tuominen myymälöihin

●●l Hankinnan kustannusten hallinta
●●l Paikallinen työllistäminen, koulutus 
ja myötävaikuttaminen talouden 
kehittymiseen hankintamaissa

●●l Ympäristöystävällinen tuotevalikoima
●●l Kilpailuetua tuoteturvallisuuden 
hallinnasta, laadunvarmistuksesta sekä 
vahvasta hintalaatumielikuvasta
●●l Uutta liiketoimintaa kiertotaloudesta
●●l Palvelut tuotteiden sijaan tai lisäksi

●●l Kuluttajien luottamuksen kasvattaminen 
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lisäämällä 
koko arvoketjussa
●●l Tuotteiden ja palveluiden tarpeellisuus 
yksi näkökulma yritysten kokonaisvaiku
tusten ja vastuullisuuden arvioinnissa 

Riski

●●l Uusien myymälöiden aiheuttama 
lisääntynyt energiankulutus, 
logistiikan päästöt sekä kasvavat 
jätemäärät ja näihin liittyvät 
kustannukset

●●l Erityisesti rannikolla ja kehittyvillä 
markkinoilla sijaitsevien tehtaiden 
toiminnan keskeytykset esimerkiksi 
tulvien, myrskyjen ja muiden luon
nonilmiöiden takia
●●l Toimitusketjun ja yhteistyökumppa
neiden vastuullisuuden puutteet

●●l Tuotteiden ja pakkausten raaka
aineiden rajallisen saatavuuden 
vaikutus Tokmannin tuotteiden 
saatavuuteen ja hintaan pitkällä 
tähtäimellä
●●l Tuoteturvallisuuden ja laadun 
valvonnan puutteet

●●l Maineriskit ja niiden vaikutus 
myynnin laskuun sekä työn
antajakuvan heikentymiseen ja 
osaavan työvoiman houkutteluun

Vastaus

●●l Energian kulutuksen vähentäminen 
kaikissa toiminnoissa
●●l Tehokkaampi resurssien käyttö, jätteen 
vähentäminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys

●●l Monsuunien huomioiminen 
tilausaikatauluissa
●●l Toimittajavalinnat ja vaatimukset  
(BSCIjärjestelmä)
●●l Ihmisoikeusarvioinnit ja ihmisoikeus
rikkomuksiin puuttuminen
●●l Ekologisemmat kuljetusvaihtoehdot: 
reittien ja kuormien optimointi, 
vaihtoehtoiset polttoaineet

●●l Huomion kiinnittäminen raakaaineisiin, 
uusiutuvat raakaaineet, tuotteiden kier
rätys ja kierrätettyjen tuotteiden myynti, 
tuotteiden modulaarisuus ja huollettavuus
●●l Ympäristövaikutuksia pienentävät tuotteet 
(esim. aurinkopaneelit)
●●l Pakkausmateriaalien ja menetelmien sekä 
pakkausten kierrätyksen kehittäminen
●●l Kiertotalouteen perustuvien 
liiketoimintamallien kehittäminen 
●●l Tuotteiden sijaan paino tarpeiden 
täyttämiseen ja ratkaisujen löytämiseen 
(esim. tuotteiden vuokraus, yhteiskäytöt)

●●l Lisääntyneet vaatimukset toimitusketjun 
tuntemiselle, läpinäkyvyydelle sekä 
viestinnälle; kuluttajille tietoa tuotannon 
vastuullisuudesta
●●l Tarpeellisina koettujen arjen käyttö
tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen
●●l Sidosryhmäyhteistyön lisääntyminen

ILMASTONMUUTOKSEN PYSÄYTTÄMINEN 
 edellyttää päästöjen minimoimista esimer
kiksi vähentämällä ja tehostamalla energian
kulutusta sekä käyttämällä uusiutuvaa ener
giaa. Ilmastonmuutoksen seurauksena 
äärimmäiset sääilmiöt kuten rankkasateet ja 
myrskyt lisääntyvät, ja tällä on vaikutusta sekä 
Tokmannin omiin operaatioihin että toimitus
ketjuun ja kuljetuksiin. 

Resurssien niukkeneminen voi johtaa tuot
teiden ja erityisesti niiden raakaaineiden saa
tavuusongelmiin ja hintojen nousuun. Lisäksi 
tuotteiden alkuperä ja sosiaalinen vastuullisuus 
koko yrityksen arvoketjussa ovat yhä tärkeäm
piä valintaperusteita kuluttajille. Valikoimien, 
hintojen ja tuotteiden alkuperän läpinäkyvyys
vaatimukset kasvavat tuoteturvallisuuden ja 
laadun rinnalla.

Myymälät  
ja koko  

arvoketju

Globaali  
hankinta 

Tuote ja 
palvelu

valikoima

Kuluttajien  
vaatimukset 

vastuulli
suudesta 

ja läpinäky
vyydestä

2. 
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Digitalisaatio 
muuttaa arvoketjua ja 
asiakkaiden odotuksia

TEKNOLOGIAN KEHITTYESSÄ tuotantoa pys
tytään automatisoimaan yhä enemmän. Esi
neiden internet (Internet of things) ja antu
rit kiinteistöissä puolestaan mahdollistavat 
energian käytön optimointia. Samanaikaisesti 
tietoturvavaatimukset ja läpinäkyvyyden vaati
mukset kasvavat.

Automatisaatiolla ja robotiikalla voidaan te
hostaa tuotantoa ilman uusien työntekijöiden 
palkkaamista. Ammatilliset vaatimukset kaupan 
alalla muuttuvat, ja työvoiman tarve vähenee. 
Työ muuttuu paikasta ja ajasta riippumattomaksi.

Samalla ostaminen nopeutuu, kun verkosta 
voi ostaa tarvitsemansa 24/7. Kaupassa voi os
taa ilman korttia tai rahaa, ja mobiiliostaminen 
nopeuttaa ostotilanteita. Sosiaalinen media hel
pottaa tuotteiden ja palveluiden vertailemista 
kilpailijoihin. Näin palveluodotukset kasvavat. 
Kuluttamisen mallit muuttuvat: Kuluttaja mak
saa mielellään hyvästä palvelusta  helppou
desta ja ajan säästämisestä. Asiakas odottaa 
palvelua kaikissa kanavissa. Nämä kaikki mää
rittävät asiakaskokemusta. l

Mahdollisuus

●●l Automatisaation, robotiikan 
ja tekoälyn hyödyntäminen 
esimerkiksi toimitusketjun 
hallinnassa, varasto ja 
logistiikkatoimintojen 
tehostamisessa sekä 
tietomassojen käsittelyssä
●●l RFIDtunnisteet ja lohko
ketjuteknologia helpottavat 
toimitusketjun kulunvalvon
taa ja hallintaa
●●l Etätyöskentely ja muut 
ajasta ja paikasta riippu
mattomat työskentelymallit
●●l Ohjelmistojen rajapintojen 
avautuminen ja kehitys
mahdollisuudet

●●l Digitaalisuuden 
hyödyntäminen esimerkiksi 
markkinoinnissa sekä 
uusissa tuotteissa ja 
palveluissa
●●l Digitalisaation valjasta
minen vastuullisuuden 
kehittämiseen (esimerkiksi 
materiaalien, energian ja 
hävikin vähentäminen sekä 
läpinäkyvyyden varmista
minen hankintaketjussa)
●●l Uudet liiketoimintamallit 
kuten jakamistalous ja 
kiertotalous

Riski

●●l Liian nopea muutosvauhti 
●●l Epäonnistuminen tieto
turvavaatimuksissa
●●l Kyvyttömyys vastata 
kattavasti kuluttajien 
läpinäkyvyys vaatimuksiin
●●l Työkalut ja henkilökun
nan osaaminen eivät pysy 
muutos vauhdissa mukana

●●l Kilpailu kiristyy ja 
sitä käydään entistä 
globaalimmalla ja 
läpinäkymättömämmällä 
kentällä

Vastaus

●●l Liiketoimintaprosessien 
tehostaminen ja tekoälyn 
hyödyntäminen koko liike
toiminnassa
●●l Läpinäkyvyyden jatkuva 
lisääminen arvoketjussa
●●l Panostukset työvoiman 
koulutukseen
●●l Uudenlaisen osaamisen 
kehittäminen ja rekrytointi

●●l Digitaalisen palvelutarjoa
man ja monikanavaisen 
 Tokmannin kehittäminen
●●l Digitaalisen markkinoinnin 
kehittäminen ja digitalisaa
tion hyödyntäminen organi
saation viestinnässä
●●l Monipuoliset tilaus  
ja toi mi tustavat ja 
kanavat, toimitusketjun 
läpinäkyvyyden lisääminen 
viestinnässä

Auto
matisaatio 

kiinteistössä 
ja toimitus

ketjussa

Digitaalisuus 
kuluttaja

rajapinnassa

3. 
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Edistämme vastuullisuuttamme 
yhteistyössä sidosryhmiemme 
kanssa. 

TÄRKEIMPIIN SIDOSRYHMIIN eli asiakkaisiin, 
henkilöstöön, omistajiin, sijoittajiin ja tava
rantoimittajiin pidämme yhteyttä eri kanavien 
kautta päivittäin. Sijoittajille viestimme muun 
muassa verkkosivujen ja raporttien kautta sekä 
käymme vuoropuhelua henkilökohtaisissa ta
paamisissa. 

Edistämme suomalaista kauppaa 
järjestöissä ja yhteisöissä 
Osallistumme aktiivisesti erilaisten valta
kunnallisten järjestöjen, kuten Kaupan liiton, 
Päivittäistavarakauppayhdistyksen (PTY), 
Teknokemian yhdistyksen ja kauppakeskusyh
distyksien toimintaan. 

Kaupan liitossa Tokmannilla on edustajia 
kemikaaliryhmässä, koulutusvaliokunnassa, 
lakivaliokunnassa, maksuvälinevaliokunnassa, 

Yhteistyötä 
sidosryhmien 
kanssa
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turvallisuusvaliokunnassa, työelämävaliokun
nassa, vastuullisuusryhmässä, viestintävalio
kunnassa, yhdyskuntasuunnitteluvaliokunnas
sa ja ympäristövaliokunnassa. 

PTY:ssä Tokmanni on mukana hallituksessa, 
vähittäiskaupparyhmässä, viestintäryhmässä, 
tuoteturvallisuusryhmässä ja omavalvontaryh
mässä. 

Osallistumme Helsingin seudun kauppaka
marin toimintaan koulutus ja työvoimaasiain 
valiokunnassa sekä ansiomerkkitoimikunnassa. 
Tokmanni on mukana monissa paikallisissa yh
teisöissä myymäläpaikkakunnillaan ja pääkont
toripaikkakunnallaan Mäntsälässä.

Aktiivisesti mukana tuottajayhteisöissä ja 
kestävän kehityksen aloitteissa
Teemme viranomaisyhteistyötä erilaisten hank
keiden kehittämis ja suunnitteluvaiheesta 
alkaen. Tokmanni on mukana Kestävän kehi
tyksen yhteiskuntasitoumuksen mukaisessa 
Ympäristöministeriön ja Kaupan liiton välisessä 
muovikassisitoumuksessa. 

Meille on tärkeää tukea kestävän kehityk
sen periaatteita. Olemme yritysvastuuverkosto 
FIBSin ja sen Monimuotoisuusverkoston jäsen. 
Lisäksi olemme sitoutuneet YK:n Global Com
pactin vastuullisen yritystoiminnan periaattei
siin ja tuemme päivittäistavarakaupan yhteistä 
näkemystä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia 
koskevien periaatteiden noudattamisesta han
kintaketjuissa. Osallistumme aktiivisesti myös 
tuottajayhteisöjen toimintaan. Tokmannin tur
vallisuus ja kiinteistötoimintojen päällikkö toi
mii paristojen ja akkujen tuottajayhteisö Recser 
Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä sähkö 

ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisö SELT 
ry:n hallituksessa.

Advisory Board antaa arvokasta tietoa 
sidosryhmiemme odotuksista
Vuonna 2017 perustettu vastuullisuuden Ad
visory Board koostuu ulkopuolisista asiantun
tijoista sekä muun muassa yhtiön toimitus
johtajasta ja useasta johtoryhmän jäsenestä. 
Advisory Board antaa Tokmannille arvokasta 
tietoa sidosryhmiemme odotuksista ja siitä 
miten pystymme parhaiten niihin vastaamaan. 
Board kokoontui vuonna 2018 suunnitellut 
kaksi kertaa. Lue lisää Advisory Boardista.

Tukea nuorille ja hauraassa asemassa 
oleville
Paikallisen hyväntekeväisyystyön lisäksi tuim
me vuonna 2018 muun muassa Veikko ja Lahja 
Hurstin Laupeudentyö ry:tä yhdessä Unilever 
Finlandin kanssa. 

Pilotoimme myös Lasten ja Nuorten sää
tiön kanssa yhteistyötä, jonka fokuksena on 
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työelämä
taitojen vahvistaminen. Pilotissa yhdeksän tok
mannilaista vieraili kouluissa kertomassa ura
tarinaansa. Lisäksi tarjosimme neljälle vaikeasti 
työllistyvälle nuorelle harjoittelupaikan.

Työllistimme yhteensä noin tuhat täysiikäis
tä kesätyöntekijää tai alaikäistä Tutustu työelä-
mään ja tienaa kesäharjoittelijaa ympäri Suo
mea. Olimme myös mukana valtakunnallisessa 
Vastuullinen kesäduuni kampanjassa, jossa 
pyritään varmistamaan, että nuorille on tarjol
la laadukkaita kesätyöpaikkoja ja työnantajille 
osaavaa työvoimaa myös tulevaisuudessa.

Advisory 
Board antaa 
arvokasta tietoa 
sidosryhmiemme 
odotuksista.
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Tokmanni

Huolenaihe:  
Tuotevalikoima, 
tuotteiden saa
tavuus ja hinta, 

tuoteturvallisuus ja 
laatu, hankinnan 

vastuullisuus

Huolenaihe:  
Työelämän  
oikeudet,  

koulutukset

Huolenaihe: 
Taloudellinen 

tulos,  
vastuullinen 

toiminta

Huolenaihe:  
Ostoihin liittyvät 
asiat, reilu koh
telu, toimittaja 

vaatimukset

Huolenaihe: 
Lakien  

noudattaminenHuolenaihe:  
Tiedon saaminen,  

vaikuttaminen

Huolenaihe:  
Toimintaan  

aktiivisesti osal
listuminen, tiedon 

jakaminen

Huolenaihe: 
Yhteistyö,  

tiedonsaanti 

Huolenaihe:  
Vastuullisuus koko 
arvoketjussa, läpi
näkyvyys, tiedon 

jakaminen

Huolenaihe:  
Aktiivinen tiedon 

 tarjoaminen, kyse
lyihin vastaaminen 

 nopeasti ja kattavasti

Omistajat ja  
sijoittajat

Asiakkaat

Päättäjät

Media Henkilöstö

Viranomaiset

Tavaran
toimittajat

Kansalais
järjestöt

Oppi
laitokset

Kaupan alan 
järjestöt

Tokmannin vastaus:  
Monipuoliset ja edulliset tuot
teet, laadun ja turvallisuuden 
varmistaminen itse ja käyttä
mällä ulkopuolista apua, amfori 
BSCI:n jäsenyys ja sosiaalisen 
vastuun vaatimukset tehtaille, 
omat auditoinnit, viestintä ja 
dialogi

Tokmannin vastaus:  
Lakien ja määräysten noudat
taminen, eettinen toiminta
ohjeistus, työhön liittyvät 
poli tiikat, periaatteet ja ohjeet, 
koulutus, viestintä ja dialogi

Tokmannin vastaus:  
Sosiaalinen media, verkko
sivut, vastaukset kyselyihin

Tokmannin vastaus:  
Strategian mukaan toimiminen, 
eettinen toimintaohjeistus, 
sijoittajaviestintä

Tokmannin vastaus:  
Rekrytointi, harjoittelut ja 
muut yhteiset projektit, 
luennot

Tokmannin vastaus:  
Lakien ja määräysten 
noudattaminen, eettinen 
toiminta ohjeistus, tapaamiset

Tokmannin vastaus:  
Tokmannilaiset eri työryhmissä, 
yhteiset kannanotot

Tokmannin vastaus:  
Verkko sivut, tapaamiset ja 
dialogi

Tokmannin vastaus:  
Eettinen toimintaohjeistus, 
amfori BSCI:n jäsennyys ja 
vaatimukset tehtaille, audi
toinnit, tapaamiset, vastauk
set kyselyihin Tokmannin vastaus:  

Sopimukset, amfori BSCI 
vaatimukset, pitkät toimittaja
suhteet, tapaamiset ja dialogi

Jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa
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Rehti  
liiketoiminta
• Taloudellinen tulos
• Työllistäminen
• Korruption vastaisuus
• Yksityisyyden suoja
• Eettinen markkinointi

Vastuullinen 
hankinta ja 
tuotteet
• Vastuullinen hankinta
• Vastuulliset tuotteet ja 

pakkaukset
• Tuoteturvallisuus
• Tuotteiden asian

mukaiset merkinnät

Viisas  
resurssien  
käyttö
• Materiaalien tehokas 

käyttö
• Energiatehokkuus
• Tehokas logistiikka
• Jätteiden tehokas  

kierrätys

Reilu  
kohtelu
• Työterveys ja turvallisuus
• Työntekijöiden koulut

taminen ja kehittäminen
• Tasaarvoisuus työssä ja 

palkkauksessa
• Syrjimättömyys

Vastuullisuustyön 
kärkiteemat
VASTUULLISUUSTYÖMME olennaiset teemat 
ovat rehti liiketoiminta, reilu kohtelu, vastuul
linen hankinta ja tuotteet sekä viisas resurs
sien käyttö. Teemat määritettiin vuonna 2015 
analyysissa, jossa Tokmannin toiminnan vai
kutuksia peilattiin sidosryhmien odotuksiin, 
megatrendeihin sekä johdon näkökulmaan 
liike toiminnasta.

Teemojen valinta noudattaa GRI 101 
Foundation standardissa esitettyjä määrittelyn 
periaatteita. Teemat ovat edelleen ajankohtaisia.  

Tokmannin omalla toiminnalla on suoria 
vaikutuksia rehtiin liiketoimintaan, reiluun 
kohteluun ja viisaaseen resurssien käyttöön. 
Vastuullisessa hankinnassa ja tuotteissa 
vaikutukset ovat pääsääntöisesti välillisiä, ja 
ne kohdistuvat toimitusketjuihin, Tokmannin 
yhteistyökumppaneihin sekä  Tokmannin 
myymiä tuotteita käyttäviin asiakkaisiin. 

Vuonna 2018 vastuullisuus valittiin uuteen 
strategiaan yhdeksi painopiste alueeksi. Työ
tä eteenpäin viemään käynnistettiin neljällä 
vastuullisuuden osaalueella projektikokonai
suudet, jotka jatkuvat vuoden 2020 loppuun 
asti. Osaalueiksi valikoituivat monimuotoi
nen  Tokmanni, ihmisoikeuksia  kunnioittava 
 Tokmanni, hiilineutraali  Tokmanni ja kiertota
loutta tukeva  Tokmanni. l 
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Yritysvastuu on olennainen osa Tokmannin päivittäistä liiketoimintaa. 
Sen tavoitteena on liiketoiminnan riskien minimointi, siihen liittyvien 
mahdollisuuksien hyödyntäminen ja lisäarvon tuottaminen sidosryhmille.

YRITYSVASTUUTYÖN PERUSTA Tokmannissa 
ovat yrityksen arvot sekä eettinen toimintaohje 
sitä täydentävine periaatteineen, politiikkoi
neen ja ohjeistuksineen. Tokmannin eettinen 
toimintaohje ja periaatteet ovat hallituksen 
hyväksymiä. Politiikat hyväksyy johtoryhmä ja 
ohjeistukset osastojen johto. 

Toimitusjohtaja vastaa kokonaisuudesta
Tokmannin yritysvastuuasioista vastaa viime 
kädessä toimitusjohtaja, joka raportoi niistä 
säännöllisesti hallitukselle. 

Hallitus käsittelee yritysvastuuasioita tar
peen mukaan, ja päätöksenteon tukena toimii 
Tokmannin vastuullisuusasiantuntijoiden tuot
tamat esitykset ja tiedot. Hallitus myös hyväk
syy toimintakertomuksessaan kirjanpitolain 
3aluvun mukaan esitettävät muut kuin talou-
delliset tiedot. 

Vastuu työn operatiivisesta johtamisesta 
on talous ja hallintojohtajalla, joka on johto
ryhmän jäsen ja jolle vastuullisuuspäällikkö 
raportoi. 

Vastuullisuuspäällikkö johtaa  
tavoitteiden jalkauttamista
Vastuullisuuspäällikkö johtaa työryhmää, joka 
koostuu osastojen ja henkilöstön edustajista. 
Heidän tehtävänään on vastata ryhmän määrit
tämien yritysvastuutavoitteiden saavuttamises
ta osastoilla. 

Operatiivinen työ tehdään yrityksen eri 
osastoilla, joille on asetettu omat vastuullisuus
tavoitteet ja määritelty toimenpiteet niihin pää
semiseksi.

Yritysvastuun indikaattorit raportoidaan 
kerran vuodessa, ja operatiivisia mittareita 
seurataan neljännesvuosittain ohjausryhmien 

Vastuullisuutta johdetaan 
läpi koko liiketoiminnan
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kokouksissa. Tavoitteista raportoidaan kunkin 
olennaisen alueen kohdalla erikseen tässä ra
portissa.

Yritysvastuun riskienhallinta on osa yhtiön 
riskienhallintaprosessia. Varovaisuusperiaatetta 
pyritään noudattamaan kaikessa toiminnassa. 
Johtamista seurataan jatkuvasti Tokmannilla, 
ja tavoitteita, resursseja sekä toimintatapoja 
muokataan tarvittaessa. 

Hankinta ja kuljetukset mukana  
raportoinnissa
Tokmannin yritysvastuuraportissa keskitytään 
ainoastaan asioihin, jotka ovat täysin Tokmannin  
määräysvallassa lukuun ottamatta kuljetuksia ja 
hankintaa. 

Tokmanni omistaa Shanghaissa yhdessä 
norjalaisen Europris ASA:n kanssa hankinta
toimiston TokmanniEuropris (Shanghai) Tra
ding Co. Ltd., joka raportoi vastuullisuustyös
tään hankinnassa ja tuotevastuussa. Muuten 
Shanghain hankintatoimiston rooli Tokmannin 
vastuullisuustyössä on marginaalinen, sillä 
yhteisyrityksen henkilöstön määrä on alle pro
sentin Tokmannin koko henkilömäärästä, ja 
sen ympäristövaikutukset syntyvät ainoastaan 
toimiston ja matkustamisen vaikutuksista.

Tokmannin tuotteiden kuljetusten päästölu
vut on saatu kuljetuspalvelujen tarjoajilta ja len
toliikenteen luvut matkatoimistolta. l

Olennaisten aiheiden johtaminen

Olennainen aihe Keskeiset ohjaavat periaatteet ja politiikat Tavoitteet ja toimenpiteet 2019

Rehti liiketoiminta

Taloudellinen tulos: 2011 Laskentaperiaatteet, International Financial Reporting Standards (IFRS), 
Hallintotavan kuvaus

Taloudelliset tavoitteet

Korruption vastaisuus: 2052, 2053, 2061, 4151 Eettinen toimintaohje, Lahjonnan vastaiset periaatteet, Hallintotavan kuvaus Rehdin liiketoiminnan tavoitteet

Kilpailuoikeudellisten normien noudattaminen: 2061 Eettinen toimintaohje, Kilpailuoikeusperiaatteet Rehdin liiketoiminnan tavoitteet

Vastuullinen markkinointi: 4173 Eettinen toimintaohje Vastuullisten tuotteiden tavoitteet

Asiakkaan yksityisyyden suoja: 4181 Eettinen toimintaohje, Tietosuojaperiaatteet, Ihmisoikeusperiaatteet Rehdin liiketoiminnan tavoitteet

Reilu kohtelu

Työllistäminen: 4011, 4012 Henkilöstöpolitiikka Reilun kohtelun tavoitteet

Työterveys ja –turvallisuus: 4031, 4032 Eettinen toimintaohje, Henkilöstöpolitiikka, Työterveyshuoltoyhteistyön 
toimintasuunnitelma, Ihmisoikeusperiaatteet

Reilun kohtelun tavoitteet

Työntekijöiden kouluttaminen ja kehittäminen: 4043 Koulutussuunnitelma Reilun kohtelun tavoitteet

Henkilöstön ja työntekijöiden väliset suhteet: 4021 Eettinen toimintaohje, Henkilöstösuunnitelma, Henkilöstöpolitiikka,   
Tasaarvosuunnitelma, Ihmisoikeusperiaatteet

Reilun kohtelun tavoitteet

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet:  
4051, 4052

Eettinen toimintaohje, Yhdenvertaisuussuunnitelma, Ihmisoikeusperiaatteet Reilun kohtelun tavoitteet

Syrjimättömyys: 4061 Eettinen toimintaohje, Yhdenvertaisuussuunnitelma, Ihmisoikeusperiaatteet Reilun kohtelun tavoitteet

Vastuullinen hankinta ja tuotteet

Vastuullinen hankinta: 3081, 3082, 4071, 4081,  
4091, 4141, 4142

Eettinen toimintaohje, amfori BSCI:n eettinen toimintaohje, Vastuullisen hankin
nan periaatteet, Vastuullisen hankinnan toimintaohje, Ihmisoikeusperiaatteet

Vastuullisen hankinnan tavoitteet

Tuoteturvallisuus: 4161, 4162 Tokmannin laatu ja pakkausohjeet, Ihmisoikeusperiaatteet Vastuullisten tuotteiden tavoitteet

Sosiaalisten ja taloudellisten vaatimusten  
noudattaminen: 4171, 4191

Tokmannin laatu ja pakkausohjeet Vastuullisten tuotteiden tavoitteet

Viisas resurssien käyttö

Materiaalien tehokas käyttö: 3011 Eettinen toimintaohje, Ympäristöpolitiikka Viisaan resurssien käytön tavoitteet

Energiatehokkuus ja päästöt: 3021, 3023,  
3051 – 3054

Eettinen toimintaohje, Ympäristöpolitiikka Viisaan resurssien käytön tavoitteet

Jätteiden tehokas kierrätys: 3062 Eettinen toimintaohje, Ympäristöpolitiikka, Muovipussisitoumus Viisaan resurssien käytön tavoitteet

Tehokas logistiikka: 3053 Eettinen toimintaohje, Ympäristöpolitiikka Viisaan resurssien käytön tavoitteet
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Toimintamme perustuu muun muassa YK:n ihmisoikeuksia koskeviin 
kansainvälisiin perusasiakirjoihin, ILO:n julistukseen työelämän 
perusperiaatteista ja oikeuksista sekä YK:n Global Compactiin. 

TOKMANNI ON SITOUTUNUT edistämään toi
minnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoit
teita (Sustainable Development Goals, SDG), 
joiden tarkoituksena on edistää globaalisti kes
tävää toimintaa vuoteen 2030 asti. 

Vuonna 2018 olemme täsmentäneet arvio
tamme Tokmannin toiminnan kannalta olen
naisimmista kestävän kehityksen tavoitteista. 
Kestävän kehityksen tavoitteiden ja Tokmannin 
vastuullisuustavoitteiden suhdetta kuvataan 
taulukossa sivuilla 25–26.

Huolellisuusperiaate ohjaa
Toimintaamme ohjaavat myös YK:n yrityksiä ja 
ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet. 
Huolellisuusperiaatteen mukaisesti olemme 
arvioineet ja seuraamme toimintamme ihmis
oikeusvaikutuksia. Tarvittaessa ryhdymme 
 korjaaviin toimenpiteisiin. 

Viestimme toimintamme potentiaalisis
ta ihmisoikeusvaikutuksista osallisuutemme, 
mahdollisuuksiemme ja vaikutusvaltamme mu
kaan. Ihmisoikeusperiaatteemme ja yhteenveto 
vuonna 2016 tehdystä ihmisoikeusvaikutusten 
arvioinnista löytyvät Tokmannin kotisivuilta. 

Arvioinnin perusteella Tokmannin merkittä
vimmät potentiaaliset ihmisoikeusvaikutukset 
liittyvät terveyteen ja turvallisuuteen, rakennus
ten turvallisuuteen, liiallisiin ylitöihin, elämiseen 
riittävään palkkaan sekä lapsi ja pakkotyövoi
man käyttöön. Nämä voivat vaikuttaa useisiin 
ihmisoikeuksiin, kuten oikeuteen työhön, ter
veyteen, elämään ja perheelämään. 

Henkilöstön työturvallisuutta ja terveyttä on 
entisestään parannettu, samoin matkustami
sen turvallisuutta. Työn joustavuutta on paran
nettu muun muassa etätyöllä ja osatyökykyisil
le räätälöidyillä ratkaisuilla. 

Ihmisoikeudet vastuullisuutta 
ohjaavana periaatteena
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Erillisiä ihmisoikeusarviointeja riskimaihin
Vuonna 2017 teetimme erillisiä ihmisoikeusau
ditointeja Bangladeshissa, Kiinassa, Myanma
rissa ja Turkissa toimittajiemme tehtaille. Audi
toinnit olivat kolmannen osapuolen tekemiä, ja 
niiden tehtävä on varmistaa tunnistamiemme 
potentiaalisten ihmisoikeusvaikutuksien paik
kansapitävyys.

Nämä erilliset auditoinnit ovat sisältäneet 
myös työntekijöiden haastatteluja tehtaiden 
ulkopuolella. Ihmisoikeusarvioinnit on otettu 
huomioon vastuullisen hankinnan riskienhallin
nan kehityksessämme, ja raportoimme niistä 
2019 aikana kotisivuillamme.

Olemme kehittäneet vastuullisen hankinnan 
strategiaamme ja toimenpidesuunnitelmaa 
osana strategiaprosessiamme. Muun muassa 
valitus ja korvausmekanismeihin liittyviä seik
koja on ideoitu ihmisoikeustyöhön erikoistu
neen konsultin johtamissa työpajoissa muiden 
yritysten kanssa. Tämä työ jatkuu edelleen. 

Hankinnan vastuullisuutta kehitetään 
jatkuvasti
Hankinnan vastuullisuutta kehittääksemme 
olemme aloittaneet projektin, joka tähtää uu
den toimittajien hallintajärjestelmän käyttöön
ottoon. Vastuullisen hankinnan vaatimukset 
läpinäkyvyydestä ja jäljitettävyydestä ovat kes
keisessä roolissa järjestelmän suunnittelussa. 

Kehitystyössä selvitetään lisäksi, mistä 
toimittajamme hankkivat erityisesti riskiraaka 
aineita. Myös tämä työ jatkuu edelleen.  

Useita merkittäviä ihmisoikeusvaikutuksia 
voitaisiin riskimaissa ratkoa takaamalla työn
tekijöille mahdollisuus ammatilliseen järjestäy
tymiseen ja työehtosopimusneuvotteluihin. Ne 
ovat keino edistää esimerkiksi elämiseen riittä
vää palkkaa ja ehkäistä liiallisia ylitöitä. 

Tällä hetkellä ammatillisen järjestäytymisen 
ja työehtosopimusneuvottelujen toteutumista 
toimittajien tehtailla valvotaan BSCIauditoin
neilla. Näissä tarkastuksissa lähes kaikki teh
taat ovat saaneet järjestäytymisoikeuksien ja 
neuvotteluiden toteutumisesta parhaan mah
dollisen arvosanan eli A.

Päivitämme ihmisoikeusarviotamme jat
kossa kerran vuodessa. Päivityksen lähteenä 
käytetään amfori BSCI auditointien ja omien 
auditointien tuloksia sekä eri kanaviin tulleita 
valituksia. Tavoitteena on vähentää negatiivi
sia ihmisoikeusvaikutuksia jatkuvasti. Myös 
Tokmannin yhteistyökumppaneiden odotetaan 
kunnioittavan ihmisoikeuksia sopimusten mu
kaisesti. l

Tarkastuksissa  
lähes kaikki tehtaat 
ovat saaneet järjes
täy tymis oikeuksien 
 toteutumi sesta 
 parhaan  mahdollisen 
arvosanan eli A.
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Tokmannilla toimitaan selkeiden yhteisten pelisääntöjen mukaan. 
Työntekijöiden eettinen toimintaohje ohjaa jokaista tokmannilaista 
päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa. 

EETTISESSÄ OHJEISTUKSESSAMME keskeisiä 
kohtia on syvennetty periaatteilla, kuten esi
merkiksi lahjonnan vastaisilla periaatteilla ja 
 ihmisoikeusperiaatteilla. Lisäksi Tokmannilla on 
osastokohtaisia ohjeita päivittäisten asioiden 
hoitamiseen. 

Tämä kolmen tason ohjeistus on  saatavissa 
kokonaisuudessaan englanniksi ja  suomeksi 
Tokmannin intranetissä. Päivittäistä  työtä 
ohjaava toimintaohje (Code of Conduct) 
 tulostetaan työntekijöille, ja se löytyy myös 
 Tokmannin  kotisivuilta.

Säännölliset koulutukset eettisistä 
pelisäännöistä
Vuonna 2018 toimintaohjetta, siihen liittyvää 
intranetkurssia sekä politiikkoja päivitettiin 
vastaamaan uusia arvoja ja periaatteita. Päivi
tyksen viivästymisen ja henkilövaihdosten joh
dosta koko henkilökunnan koulutusta siirrettiin. 
Koulutus järjestetään kaikille tokmannilaisille 

vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla, ja tä
män jälkeen koulutus on uusittava vuosittain.

Myös Tokmannin hallituksen jäsenet  sekä 
Shanghaissa sijaitsevan hankintatoimiston 
henkilökunta käyvät koulutuksen ja sitoutuvat 
yhteisiin pelisääntöihin. Johtoryhmä ja keskei
set työntekijät ovat saaneet lisäkoulutusta liit
tyen korruption torjuntaan, kauppapakotteisiin 
ja kilpailulainsäädäntöön. Myös tämä koulutus 
järjestetään uudestaan vuonna 2019. 

Tavarantoimittajat sitoutuvat amfori 
BSCI:n periaatteisiin
Tavarantoimittajiltamme ja palveluntarjoajiltam
me edellytämme sitoutumista Business Social 
Compliance Initiativen (amfori BSCI) eettisiin 
periaatteisiin. Seuraamme tavarantoimittajiem
me toimintaa omilla ja kolmannen osapuolen 
tekemillä auditoinneilla. Suhteemme tavaran
toimittajiimme perustuu rehellisyydelle, reiluu
delle ja molemminpuoliselle luottamukselle.

Eettinen toimintaohjeistus 
ohjaa tokmannilaisia 
päivittäisessä työssä
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Yhteistyökumppaneiden osalta  Tokmanni  
tekee tarkistuksia korruption torjuntaan ja 
kauppapakotteiden noudattamiseen liittyen. 

Kuka tahansa voi ilmoittaa rikkomuksista 
anonyymisti
Jokaisella tokmannilaisella on velvollisuus toi
mia ohjeistuksen mukaan, esittää kysymyksiä, 
ilmoittaa rikkomuksista ohjeistusta vastaan se
kä tuoda esille hyviä käytäntöjä esimiehelleen 
tai Complianceyksikölle ilmoituskanavan kaut
ta. Kanavan esittely on osa eettisen toiminta
ohjeistuksen koulutusta, ja lisäksi kanavasta 
muistutetaan intranetissä ja sähköpostitse. 

Kuka tahansa voi ilmoittaa anonyymisti toi
mintaohjeen rikkomuksista Tokmannin ilmoitus
kanavaan (ilmoituskanava(at)tokmanni.fi), puhe
limitse Complianceyksikön jäsenelle tai kirjeitse 

Eettinen toimintaohjeistuksemme sisältää  
muun muassa seuraavat pelisäännöt:
• Kohtelemme kaikkia tasaarvoisesti ja syrjimättä
• Minimoimme työtapaturmat
• Noudatamme lakia
• Emme lahjo
• Suojaamme liikesalaisuudet ja yhtiön omaisuuden
• Kunnioitamme yksityisyyden suojaa
• Tuemme reilua kilpailua
• Minimoimme ympäristövaikutukset
• Vaadimme, että tuotteet on valmistettu eettisesti
• Viestimme läpinäkyvästi ja luotettavasti
• Markkinoimme hyvän tavan mukaisesti eri 

kohderyhmät huomioon ottaen

osoitteeseen Tokmanni Oy / Compliance 
yksikkö, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä. Epäil
lyistä väärinkäytöksistä tulee  ilmoittaa välittö
mästi.

Vuonna 2018 otettiin lisäksi käyttöön sekä 
suomen että englanninkielisillä kotisivuillam
me vastuullisuusilmoituksetlomake vastuutto
mista tuotteista ja toiminnasta ilmoittamiseen. 
Kanava on myös Tokmannin ulkopuolisten 
 sidosryhmien käytettävissä. 

Complianceyksikkö käsittelee ilmoitukset 
luottamuksellisesti
Tokmannin ohjeidenmukaisuudesta vastaa 
Complianceyksikkö. Yksikkö käsittelee ilmoi
tuskanavan tai muuta kautta tulleet ilmoitukset 
taloudellisista väärinkäytöksistä tai  Tokmannin  
eettisen toimintaohjeistuksen vastaisesta toi
minnasta ja tekee päätökset mahdollisista seu
raamuksista. Kanaviin saapuneet ilmoitukset 
käsitellään luottamuksellisesti tietosuojalain
säädännön mukaisesti. Compliance yksikkö 
kokoontuu säännöllisesti kerran kahdessa 
 kuukaudessa, mutta kiireelliset asiat käsitellään 
viipymättä.

Complianceyksikköä johtaa Chief Comp
liance  Officer, joka raportoi suoraan toimitus
johtajalle sekä informoi säännöllisesti myös 
hallitusta. Complianceyksikköön kuuluvat hä
nen lisäkseen neljä Compliance Officeria, joilla 
jokaisella on oma vastuualueensa. Compliance 
Officerit vastaavat omaan alueeseensa liittyviin 
kysymyksiin sekä huolehtivat heidän vastuul
leen kuuluvien periaatteiden ja ohjeiden päivit
tämisestä.

Tokmannilla ei ollut yhtään korruptio tai kil
pailuoikeudenrikkomistapausta vuonna 2018. l

Kuka tahansa voi 
ilmoittaa anonyymisti
toimintaohjeen 
rikkomuksista 
ilmoitus kanavaamme.
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Olemme sitoutuneet edistämään toiminnassamme useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable 
Development Goals, SDG), joiden tarkoituksena on edistää globaalisti kestävää toimintaa vuoteen 2030 asti.  

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Lue  
lisää 
s. 27

Lue  
lisää 
s. 32

Tokmannin 
vastuullisuuden 
kärkiteemat

Kärkiteemaan 
liittyvät YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen 
tavoitteita edistävät Tokmannin 
vastuullisuus  tavoitteet 2019

Näin edistämme YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden 
toteutumista

Rehti 
liiketoiminta

Ihmisarvoinen työ ja 
talouskasvu

Rauha ja oikeudenmukaisuus

●●l Kaikki tokmannilaiset ovat saaneet 
koulutuksen päivitetystä eettisestä 
toimintaohjeesta
●●l Ilmoituskanavaan tulleet ilmoitukset 
käsitellään asianmukaisesti
●●l Tokmannilla ei ole yhtään korruptiotapausta
●●l Tokmannilla ei ole yksityisyydensuojan 
loukkauksia
●●l Tokmanni ei saa huomautuksia 
viranomaisilta markkinointiin liittyen

●●l Tokmannilaisten rehti toiminta 
sidosryhmiä kohtaan tukee 
oikeudenmukaisuutta ja vahvoja 
instituutioita sekä myötävaikuttaa 
talouskasvuun Suomessa ja 
hankintamaissa

Reilu kohtelu Terveys ja hyvinvointi 

Sukupuolten tasaarvo 

Ihmisarvoinen työ ja 
talouskasvu

●●l Ilmoituskanavaan tulleet ilmoitukset 
käsitellään asianmukaisesti
●●l Arvojen jalkauttaminen jatkuu
●●l Kehitämme henkilöstön kanssa 
asiakaspalvelua, työyhteisötaitoja sekä 
oston, asiakaspalvelu ja esimiestyön 
osaamista
●●l Järjestelmä turvallisuushavaintojen 
raportointiin on otettu käyttöön
●●l Turvallisuushavaintoja tehdään ja raportoi
daan aktiivisemmin ja työympäristö kehittyy 
turvallisemmaksi ja terveellisemmäksi
●●l Tiedolla johtamisen kehittäminen jatkuu 
(vuonna 2019 henkilöstön NPS)

●●l Kohtelemme kaikkia työn
tekijöitämme tasaarvoisesti ja 
pyrimme edistämään hyvinvointia 
työpaikoilla. Ilmoituskanavan 
kautta haluamme edistää reilua 
kohtelua niin Suomessa kuin 
toimitusketjussamme.
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Lue  
lisää 
s. 44

Lue  
lisää 
s. 55

Tokmannin 
vastuullisuuden 
kärkiteemat

Kärkiteemaan 
liittyvät YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen 
tavoitteita edistävät Tokmannin 
vastuullisuus  tavoitteet 2019

Näin edistämme YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden 
toteutumista

Vastuullinen 
hankinta ja 
tuotteet

Terveys ja hyvinvointi 

Ihmisarvoinen työ ja 
talouskasvu 

Vastuullinen kuluttaminen 

Yhteistyö ja kumppanuus

●●l Ei vakavia tuoteturvallisuusvirheitä 
myymissämme tuotteissa tai tuotteidemme 
aiheuttamia onnettomuuksia 
●●l 98 % suorista riskimaaostoista amfori 
BSCI:ssä olevilta tehtailta
●●l BSCIauditoinnin tuloksen varmistaminen 
vähintään 100:lla omalla auditoinnilla 
●●l Vähintään 25 % uusista riskimaatehtaista 
auditoidaan BSCIauditoinnin ohella 
 Tokmannin toimesta 
●●l Vastuullisen hankinnan riskienhallinnan 
edelleen kehittäminen sekä tuotekatego
rioiden myydyimpien omien tuotteiden että 
suurimpien ihmisoikeusriskien osalta
●●l Kehitetään edelleen tuotekategorioiden 
myydyimpien tuotteiden laadun
varmistusprosesseja

●●l Tokmannin omat auditoinnit  
BSCIauditointien ohella  
varmistavat ihmisoikeuksien 
toteutumista toimitusketjussa
●●l Hankintakäytäntömme myötä
vaikuttavat työn ja talouskasvun 
luomiseen sekä edistävät 
terveellisiä työskentelyolosuhteita 
hankintamaissa
●●l Teemme yhteistyötä eri orga nisaa
tioiden kanssa ihmisoikeusriskien 
pienen t ämiseksi
●●l Tarjoamme asiakkaillemme 
sertifioidun vaihtoehdon 
valikoiduissa tuotteissa 

Viisas resurssien 
käyttö

Edullista ja puhdasta 
energiaa 

Kestävä teollisuus 
innovaatiot ja infrastruktuuri 

Vastuullinen kuluttaminen

●●l Kiinteistöjen sijaintiperusteisten 
hiilidioksidipäästöjen (Scope 1 ja 2) 
vähentäminen 3 % vuodesta 2018
●●l Kuljetusten aiheuttamat kasvihuone
kaasut vuoden 2015 tasolla liikevaihtoon 
suhteutettuna
●●l Jätteiden kierrätysaste 36 % ja 
uudelleenkäyttöaste 44 % 
●●l Vertailukelpoisen sähkönkulutuksen 
vähentäminen 5 % vuodesta 2018
●●l Kokonaissähkönkulutuksen vähentäminen 
2 % vuodesta 2018

●●l Pyrimme hyödyntämään  
resursseja, kuten energiaa ja 
jätteitä, tehokkaasti ja inves toimme 
uusiutuvaan energiaan. Teemme 
riskimaissa yhteistyötä kestävää 
infrastruktuuria tukevien tehtaiden 
kanssa.
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Rehti  
liiketoiminta
Otamme liiketoiminnassamme 
huomioon asiakkaat, työntekijät, 
sijoittajat ja ympäröivän 
yhteiskunnan.

Tavoitteet ja saavutukset.................................... 28
Yksityisyyden suoja Tokmannilla..................... 29 

Vastuullinen markkinointi....................................30  
Taloudellista lisäarvoa sidosryhmille...............31
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• Tokmannilaiset 
on koulutettu  
eettiseen 
toiminta ohjeis
tukseen

• Ilmoitus
kanavaan  
tulleet  
ilmoitukset 
 käsitellään 
asian 
mukaisesti

• Tokmannilla 
ei ole yhtään 
korruptio
tapausta

• Tokmannilla 
ei ole yksityi
syyden  suojan 
 loukkauksia 

Tokmannin liike toiminnan keskeinen periaate on vastuulli suus 
asiakkaita, työntekijöitä, sijoit tajia sekä muita sidos ryhmiä kohtaan. 
Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja, asetuksia ja hyvää 
hallinnointi tapaa. Yhtiötä ohjaa myös eettinen toiminta ohjeistus, 
joka koostuu Tokmannin eettisestä toimintaohjeesta sekä sitä 
täydentävistä periaatteista, politiikoista ja ohjeista.

Rehti liiketoiminta

Saavutukset ja tavoitteet 2018
l Saavutettu    l Osittain saavutettu    l Ei saavutettu

Tavoitteet 2019

• Tokmannilaiset on koulutettu  
eettiseen toiminta    ohjeis tukseen

• Ilmoitus kanavaan tulleet ilmoitukset 
 käsitellään asian mukaisesti

• Tokmannilla ei ole yksityisyyden  
suojan  loukkauksia 

• Tokmanni ei saa huomautuksia 
 viranomaisilta markkinointiin liittyen

• Tokmannilla ei ole yhtään 
korruptio tapausta

• Tokmanni 
ei saa huo
mautuksia 
viranomaisilta 
markkinointiin 
liittyen
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TOKMANNI NOUDATTAA yksityisyyden suo
jan osalta kaikkia siihen liittyviä lakeja ja mää
räyksiä. Varmistaaksemme, ettei toiminnas
sa loukata kenenkään yksityisyyden suojaa, 
Tokmannilla seurataan tietosuojaperiaatteiden 
noudattamista ja teknisten järjestelmien ajanta
saisuutta myös tietoturvan näkökulmasta. 

Lisäksi tietoturvakoulutus on osa kaikkien 
työntekijöiden perehdytystä.

Tavoitteenamme on, että hallinnoimissam
me järjestelmissä ja rekistereissä ei ole yhtään 
tapausta, jossa yksityisyyden suojaa olisi lou
kattu tai epäilty loukatun. 

Vuonna 2018 saavutimme tämän tavoitteen 
osittain. Vuoden 2018 aikana teimme yhden 
ilmoituksen lievästä tietoturvaloukkauksesta 
valvontaviranomaiselle. Ilmoitus tehtiin siitä 
huolimatta, että emme katsoneet ilmoitusvel
vollisuuden edellytysten täyttyneen siten, että 
tapahtuneesta olisi aiheutunut riskiä kenen
kään oikeuksille tai vapauksille.

Emme kuitenkaan saaneet yhtään huomau
tusta yksityisyyden suojan rikkomisesta tai 
asiakastiedon katoamisesta.

Suhtaudumme tietosuojaasetuksen 
soveltamiseen vakavasti
EU:n tietosuojauudistuksen mukainen tieto
suojaasetuksen soveltaminen alkoi maan
laajuisesti 25. toukokuuta 2018. Asetuk
sen tavoitteena on yhdenmukaistaa EU:n 
tietosuoja käytäntöjä ja parantaa EU:n kansa
laisten yksityisyyden suojaa. 

Vuoden 2018 aikana viimeistelimme jo 
vuonna 2017 aloitettua prosessien ja tieto
turvakäytänteiden tarkistamista sekä päivitim
me henkilötietojen käsittelysopimukset yhteis
työkumppaneidemme kanssa. 

Henkilöstölle pidettiin useita koulutustilai
suuksia tietosuojaasioista. Koko henkilöstö 
velvoitettiin myös suorittamaan osaksi pakol
lisia perehdytyskoulutuksia otettu tietosuojan 
verkkokoulutus. 

Keväällä 2018 määriteltiin myös Tokmannin 
tietosuojan hallinnointimalli sekä toimenpiteet 
mahdollisissa tietoturvaloukkauksissa. Henkilö
tietoja käsitteleviin järjestelmiin tehtiin tieto
suojaa tukevia muutoksia ja eri henkilötietoja 
käsittelevistä rekistereistä laadittiin tietosuoja
selosteet. Vuoden 2018 aikana määriteltiin 
myös Tokmannin tietosuojapolitiikka. l

Yksityisyyden suoja Tokmannilla

Suhtaudumme 
tietosuojaasetuksen
soveltamiseen 
vakavasti.
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VUONNA 2018 kiinnitimme edellisvuosien ta
voin paljon huomiota vastuulliseen markkinoin
tiin. Tavoitteenamme on markkinoida eettises
ti, rehdisti ja ymmärrettävästi sekä noudattaa 
markkinointia koskevaa lainsäädäntöä.

Panostamme muun muassa siihen, että 
markkinointimateriaalien sisältämät tuotetiedot 
ja hintamerkinnät antavat totuudenmukaisen ja 
ostopäätöksen tekemistä helpottavan käsityk
sen tuotteista. 

Esimerkiksi tieto tuotteen valmistusmaasta 
on tärkeä monelle kuluttajalle, joten olemme 
vuoden 2018 alusta lähtien ilmoittaneet sen 
kaikkien omien merkkiemme uusissa tuote
pakkauksissa. Lisäksi hyödynnämme erilaisia 
vastuullisuusmerkkejä tuotteidemme markki
noinnissa.

Enemmän valvontaa ja vähemmän muovia
Kiinnitimme erityistä huomiota alkoholijuomien 
ja tupakkatuotteiden sijoitteluun ja hintamer
kintöihin sekä ikärajavalvottavien tuotteiden 
myynnin valvontaan vuonna 2018. 

Olemme sitoutuneet vähentämään muovi
kassien kulutusta osana kansallista muovikassi
sitoumusta. Sen tavoitteena on, että vuoden 
2025 loppuun mennessä Suomessa käytetään 
enintään 40 muovikassia henkilöä kohden. 

Vuoden 2018 joulukuussa muutimme kas
soillamme myytävien ostoskassiensa hinnoitte
lua niin, että muovi ja paperikassit hinnoiteltiin 
samanhintaisiksi.

Lisäksi viestimme vastuullisuustyöstämme 
muun muassa verkkosivuillamme, sosiaalisen 
median kanavissamme ja myymäläradiossam
me. Vuonna 2018 panostimme myös esimer
kiksi kampanja tuotteiden saatavuuden paran
tamiseen järjestelmiä kehittämällä. 

Tavoitteena nolla huomautusta
Markkinointiamme ei edellisvuoden tavoin 
käsitelty Mainonnan eettisessä neuvostossa 
vuonna 2018. 

Tarkastelujakson aikana myymälämme saivat 
viisi huomautusta viranomaisilta. Huomautuk
sista yksi liittyi alkoholituotteiden esillepanoon, 
yksi tupakointivälineen esillepanoon, yksi vaa
kojen taaraukseen ja kaksi lupien esillä pitoon.

Tavoitteenamme on välttyä saamasta mark
kinointiin liittyviä huomautuksia viranomaisilta 
ja Mainonnan eettiseltä neuvostolta vuonna 
2019. l  

Vastuullinen markkinointi on rehtiä ja ymmärrettävää

Ilmoitamme 
valmistusmaatiedot 
kaikissa omien 
merkkiemme uusissa 
tuotepakkauksissa.
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Olemme sitoutuneet kannattavaan kasvuun ja kilpailukykymme 
kehittämiseen. Kehitämme liiketoimintaamme vastuullisesti eli 
siten, että kasvu tukee kykyämme huolehtia henkilöstöstämme, 
omaisuudestamme ja asiakkaidemme tarpeista. Raportoimme 
läpinäkyvästi toiminnastamme, taloudellisesta kehityksestämme 
sekä suorista ja epäsuorista taloudellisista vaikutuksistamme.

Taloudellista lisäarvoa sidosryhmille

Tuotamme taloudellista lisäarvoa eri sidosryhmille (MEUR)*

2018

Myynti (asiakkaat) 870

Ostot (tavaran ja palveluntoimittajat) 575

Tuotettu lisäarvo / Myyntikate 295

Palkat ja työsuhdeedut (henkilöstö) 107

Verot (julkinen sektori) 9

Rahoituskulut (luottolaitokset) 6

Liiketoiminnan muut kulut 137

Voittovarat 36

* Luvut laskettu IFRS-standardin mukaisesti.

Verojalanjälki 
yhteensä 
124,5 M€

43,3 M€

9,5 M€

71,7 M€

Ennakonpidätykset ja työnantajamaksut
Tilitetyt ennakonpidätykset 16,3 
Työnantajan eläkevakuutusmaksut 26,2 
Työnantajan sosiaaliturvamaksu 0,7 
  
Tulo ja kiinteistöverot
Yhteisöjen tuloverot 8,4 
Kiinteistöverot 1,1 

Välilliset verot
Arvonlisävero 62,7 
Valmisteverot 3,1 
Maahantuonnin tullit 4,0 
Sähkövero 1,7 
Vakuutusmaksuvero 0,2 
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Reilu  
kohtelu
Avoin ja reilu yrityskulttuuri, jossa jokaista 
kunnioitetaan, on avain menestykseen ja 
kestävään liiketoimintaan.

Tavoitteet ja saavutukset............................................................................. 33
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Case: Meillä palvellaan espanjaksi, arabiaksi tai vaikka viittoen.....39
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Vastuullinen toiminta,  moni muotoi nen henkilöstö ja osaamisen 
kehittäminen tukevat Tokmannin yritys arvon kasvua. Tunnis tamme 
monimuotoisuuden ja arvostamme sitä. Osallistavan ja oikeuden mukaisen 
henkilöstö johtamisen avulla pystymme kehittymään, hyödyntämään 
uusia mahdollisuuksia, vähen tämään liike toiminnan riskejä ja tuottamaan 
lisäarvoa kaikille sidos ryhmillemme.  Seuraamme jatkuvasti hyvän 
johtamisen, esimiestyön, työ ilmapiirin ja  tasaarvon kehittymistä. 

Reilu kohtelu

Saavutukset ja tavoitteet 2018
l Saavutettu    l Osittain saavutettu    l Ei saavutettu

• Henkilöstön osal
listaminen kehittä
miseen jatkuu. 

• Uudet arvot ja 
johtamisperiaat
teet on luotu ja 
jalkautettu koko 
henkilöstölle.

• Turvallisuus
havaintoja tehdään 
ja raportoidaan 
aktiivisemmin. 

• Työympäristö 
kehittyy turvalli
semmaksi ja 
terveellisemmäksi.

• Henkilöstöön 
liittyvät toiminnan 
mittarit uudis
tetaan ja tiedolla 
johtaminen 
paranee.

Tavoitteet 2019

• Arvojen jalkauttaminen jatkuu. 
• Kehitämme henkilöstön kanssa 

asiakaspalvelua, työyhteisötaitoja 
sekä oston, asiakaspalvelun ja 
esimiestyön osaamista.

• Järjestelmä turvallisuushavaintojen 
 raportointiin on  otettu käyttöön. 

• Turvallisuushavaintoja tehdään ja 
raportoidaan aktiivisemmin ja työ
ympäristö kehittyy turvallisemmaksi 
ja terveellisemmäksi.

• Tiedolla johtamisen kehittäminen 
jatkuu (vuonna 2019 henkilöstön 
NPS).
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INNOSTUNEET JA SITOUTUNEET työntekijät 
ovat Tokmannin menestyksen perusta. Vuon
na 2018 henkilöstömme kasvoi yli 9 prosenttia, 
ja työntekijät viihtyvät Tokmannilla keskimäärin 
peräti 8,9 vuotta.

Vuoden 2018 lopussa tokmannilaisia oli   
3 558, 303 työntekijää enemmän kuin vuoden 
2017 lopussa. Henkilöstön määrän kasvuun 
vaikutti paitsi uusien myymälöiden perusta
minen myös 1. marraskuuta 2018 solmittu 
AleMakasiinien liiketoimintakauppa. 

Keskimäärin Tokmannilla työskenteli 3415 
henkilöä vuonna 2018. Raportoitavissa henkilö
määrissä ovat mukana myös poissaolojaksol
la, kuten äitiys, isyys, vanhempain, hoito, 
 opinto ja vuorotteluvapaalla, olevat työntekijät.

Paljon vakituisia työsuhteita
Tokmannin henkilöstöstä 76 prosenttia työs
kenteli vuoden 2018 lopussa vakituisessa työ
suhteessa ja 24 prosenttia määräaikaisessa 
työsuhteessa. Kokoaikaisten työntekijöiden 
osuus oli 36 prosenttia ja osaaikaisten 64 pro
senttia. Vähittäiskaupan alalla vilkkaat sesongit 
vaikuttavat henkilöstötarpeeseen, ja suurin osa 
osaaikaisista työntekijöistä oli kassamyyjiä. 

Vuoden 2018 aikana alkaneita vakituisia 
työsuhteita oli 377, ja vastaavasti päättyneitä 

Sitoutunut henkilöstö
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vakituisia työsuhteita oli 307. Vakituisen henki
löstön tulovaihtuvuus raportointikauden aikana 
oli 14,8 prosenttia ja lähtövaihtuvuus 12,1 pro
senttia*. Vaihtuvuusluvuissa ei ole huomioitu 
eläkkeelle siirtymisiä. 

Henkilöstön sitoutuneisuudesta kertoo 
myös se, että vuoden 2018 ansiomerkkijuhlis
sa 209 henkilöä palkittiin 10, 20 tai 30vuoti
sesta palveluksesta Tokmannilla. Vuoden 2018 
lopussa vakituisessa työsuhteessa olevien 
henkilöiden keskimääräinen palvelusaika oli 
8,9  vuotta ja yli 10 vuotta palvelleiden osuus oli 
41,3  prosenttia.

Vähän vuokratyövoimaa
Tokmannilla käytetään vuokratyövoimaa vain 
vähän. Lakisääteisen velvoitteen mukaisesti 
tarjoamme lisätyötä aina ensisijaisesti omalle 
osaaikaiselle henkilöstölle. Lisäksi työllistäm
me vuosittain noin 1 000 määräaikaista kausi
apulaista erityisesti myymälöissä erilaisissa 
tehtävissä.

Vuonna 2018 jatkoimme yhteistyötä Barona 
Logistiikkaratkaisut Oy:n kanssa, ja osa logis
tiikkaorganisaation työntekijöistä työskentelee 
Baronan palveluksessa.

Työehtosopimusten piirissä
Tokmannilla noudatetaan kaikkia yhteistoimin
talain (laki yhteistoiminnasta yrityksissä) sekä 
kaupan alan työehtosopimuksessa määriteltyjä 

76 % vakituisessa  
työsuhteessa

64 % osaaikaisessa  
työsuhteessa

% %

24

64

36

 Vakituiset työsuhteet

 Määräaikaiset työsuhteet

 Kokoaikaiset työsuhteet

 Osaaikaiset työsuhteet

76

Laskennassa mukana kaikki vuoden 2018 lopussa voimassa olleet työsuhteet.

* Tulovaihtuvuus kuvaa alkaneiden työsuhteiden ja 
lähtövaihtuvuus päättyneiden työsuhteiden määrää 
suhteessa henkilöstön määrään vuoden 2018 lopussa.

säännöksiä mukaan lukien uudelleenjärjestely
tilanteisiin liittyvät lainsäännökset ja ilmoitus
ajat. Kaikki muut henkilöstöryhmät paitsi johto 
ja ylemmät toimihenkilöt ovat kollektiivisesti 
neuvotellun kaupan alan työehtosopimuksen 
piirissä. Johdon ja ylempien toimihenkilöiden 
osuus koko henkilöstöstä vuoden 2018 lopus
sa oli 1,5 prosenttia. Myös näissä henkilöstö
ryhmissä noudatetaan pääsääntöisesti kaupan 
alan työehtosopimusta. l
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HALUAMME VARMISTAA TASA-ARVOISUUDEN 
 kaikissa työtehtävissä ja palkkauksessa sekä 
taata syrjimättömyyden kaikkiailla yhtiössä.

Tasapuoliset ja monipuoliset etuudet
Henkilöstöllämme on laajat henkilöstöetuudet, 
ja samat etuudet joitakin poikkeuksia (esim. 
TETharjoittelijat) lukuun ottamatta ovat voi
massa työsuhteen laadusta ja sopimustunneis
ta huolimatta sekä vakituisella että määräai
kaisella henkilöstöllä. Johtoryhmä määrittelee 
henkilöstöedut vuosittain. 

Lakisääteisten etujen kuten työterveyden 
lisäksi Tokmannilla muita etuja ovat muun 
muassa monipuoliset ostoedut, pikkujoulu ja 
virkistysrahat sekä työnantajan osittain kustan
tamat liikunta ja kulttuurisetelit. Myös työter
veyshuolto on toteutettu lakisääteistä laajem
pana eli yleislääkäritasoisena palveluna.

Kannusteita työhön
Tokmannilla on koko henkilöstöä koskeva 
kannustepalkkiojärjestelmä lukuun ottamatta 
varastohenkilökuntaa, jolla on oma tuotanto
lisäjärjestelmä. Kannustepalkkion perusteena 
vuonna 2018 oli Tokmannin vertailukelpoisen 
myynnin kehitys henkilön tehtävistä riippuen. 

Palkkiot määräytyvät saavutetun tuloksen ja 
asetettujen organisaatiokohtaisten mittareiden 
perusteella kvartaaleittain. Avainhenkilöillä on 
yhtiön menestykseen pohjaava kannustejär
jestelmä, jossa rahapalkitsemisen lisänä on 

osakepohjainen palkitseminen. Vuodesta 2018 
kannustepalkkioita ja tuotantolisää maksettiin 
yhteensä 1 304 459 euroa. Muutamilla johdon 
jäsenillä ja ylemmillä toimihenkilöillä on työnan
tajan kustantamia vapaaehtoisia vakuutuksia, 
jotka ovat pääosin siirtyneet Tokmannille yritys
ostojen kautta.

Kaikilla tasavertaiset mahdollisuudet
Tavoitteenamme on luoda sellaiset toimintatavat 
ja olosuhteet, joissa jokainen työntekijä kokee 
olevansa yhdenvertaisessa ja tasaarvoisessa 
asemassa suhteessa muihin työtovereihin.

Tasaarvoinen työpaikka

Tokmanni palkkaa 
palvelukseensa erilaisia 
ihmisiä laajentaakseen ja 
palvellakseen paremmin 
monimuotoistuvaa 
asiakaskuntaansa.
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Suurin osa, noin 85 prosenttia, Tokmannin 
henkilöstöstä on suoraan kaupan työehto
sopimuksen palkkataulukon piirissä. Johdon 
ja toimihenkilöiden peruspalkka ja palkitsemi
nen määräytyvät tehtävän ja työn vaativuuden 
lisäksi kokemuksen, osaamisen ja tulosten 
perusteella. Tokmannilla sopimuspalkkaisten 
palkat määräytyvät Hay Groupin vaativuusluo
kittelua apuna käyttäen tehtävien vaativuuden 
perusteella. Myymälöissä päällikkötehtävien 
palkkoihin vaikuttaa erityisesti myymälöiden 
koko ja liikevaihto.

Työtyytyväisyyttä kehittämässä
Seuraamme henkilöstömme työtyytyväisyyttä 
vuosittaisella kyselyllä. Kyselyllä seurataan, 
 miten muun muassa tasaarvoisuus, työilma
piiri, esimiestyö ja oikeudenmukainen johtami
nen toteutuvat ja kehittyvät Tokmannilla. 

Valitsemme kyselyn jälkeen vuosittaiset 
koko Tokmannia koskevat kehityskohteet. 
Vuonna 2018 fokuksena oli ennen kaikkea 
työntekijöiden kuuntelemisen lisääminen. Li
säksi jokainen tiimi käy läpi onnistumiset sekä 
valitsee omat kehityskohteensa. Kehitettävien 
asioiden etenemistä seuraamme säännöllisesti 
tiimeissä sekä muutaman kysymyksen sisältä
neellä pikakyselyllä. 

Seuraava kysely tehdään vuoden 2019 
maaliskuussa, ja seuraamme syksyllä valittu
jen kehityskohteiden etenemistä pikakyselyn 
avulla.

Monimuotoinen työyhteisö
Tavoitteenamme on monimuotoinen työyhtei
sö ja yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen 
koko henkilöstölle heti rekrytoinnista lähtien. 

*Johtoryhmässä on yhteensä 8 jäsentä. **Hallituksessa on yhteensä 6 jäsentä.  
Laskennassa mukana kaikki vuoden lopussa voimassa olleet työsuhteet.

Koko henkilöstöstä kaupan alalle 
tyypillisesti valtaosa naisia

Johtoryhmässä* yksi nainen

Henkilöstön keskiikä  
38 vuotta

Hallituksessa** kaksi naista

Naiset Miehet

Naiset Miehet Naiset Miehet

82

18

3050 v.alle 30 v. yli 50 v.

33

46

21

%

% %

%

87,5

67

12,5

33
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Monimuotoisuus tarkoittaa Tokmannilla tasa
vertaisia mahdollisuuksia esimerkiksi syntype
rästä tai sukupuolesta riippumatta. 

Tokmanni on osa FIBSin monimuotoisuus
verkostoa, ja näemme monimuotoisuuden 
kilpailutekijänä. Kartoittaaksemme henkilös
tömme monimuotoisuutta kielitaidon osalta 
alamme vuonna 2019 kerätä tietoa henkilös
tömme äidinkielistä.

Tokmannilla toimii myös oma monimuotoi
suusohjausryhmä sekä projektiryhmä, jonka 
jäsenet edustavat laajaalaisesti Tokmannin 
työntekijöitä. Ryhmän tehtävänä on varmistaa, 
että Tokmanni palkkaa palvelukseensa erilaisia 
ihmisiä laajentaakseen ja palvellakseen parem
min monimuotoistuvaa asiakaskuntaansa.

Vuoden 2018 lopussa hallituksessa oli kuusi 
henkilöä, joista kaksi oli naisia. Vuoden 2018 
aikana Tokmannin johtoryhmään tuli viisi uutta 
jäsentä. Raportointikauden lopussa johtoryh
män jäsenmäärä oli kahdeksan, joista naisia 
oli yksi. 

Osallistamalla ja valmentavaa johtamista
paa kehittämällä haluamme rohkaista kehitys
ehdotusten esille nostamista ja lisätä henkilös
tön vaikuttamismahdollisuuksia. Epäasiallisen 
kohtelun käsittelemiseksi ja ennaltaehkäisemi
seksi Tokmannilla on selkeät menettelyohjeet.

Ohjeistuksen mukaan epäasialliseen koh
teluun pitää puuttua välittömästi. Jos työn
tekijällä on epäselvyyttä Tokmannin eettisen 
ohjeistuksen tulkinnassa tai henkilöstöasioissa, 
hän voi ottaa yhteyttä yhtiön Compliance 
yksikköön. l

Syksyllä 2018 toteutimme tutkimuk
sen, johon haastateltiin maahan
muuttajataustaisia työntekijöitä sekä 
heidän kanssaan työskenteleviä 
myymäläpäälliköitä. Tutkimuksen 
tarkoituksena oli ymmärtää parem
min sekä työhyvinvointikysymyksiä 
maahanmuuttajataustaisten työnte
kijöiden näkökulmasta että heidän 
kohtaamiaan haasteita. Tutkimuk
seen haastateltiin yhteensä 27 työn
tekijää.

Maahanmuuttajataustaiset 
työntekijät näkevät Tokmannin rei
luna työnantajana, jolle yhdenver
taisuus on tärkeää. He näkevät, 
että  Tokmanni tarjoaa varman ja 
turvallisen työpaikan sekä selkeät 
ohjeet työtehtäville ja prosesseille. 
Myymäläpäälliköt näkevät maahan
muuttajataustaiset työntekijät ahke
rina, joustavina ja nopeina oppijoina. 

Useat myymäläpäälliköt näkivät 
heidät myös erinomaisina asiakas
palvelijoina.

Tutkimuksessa todettiin, että 
työpaikan monimuotoisuus tuo mu
kanaan myös haasteita. Kielitaito on 
yleisin ongelma, sillä kaikki työnte
kijät eivät puhu täydellistä suomen 
kieltä. Syrjintä ja rasismi ovat huo
lestuttavampia monimuotoisuuteen 
liittyviä ilmiöitä. Maahanmuuttaja
taustaiset työntekijät kohtaavat 
herkemmin ja joskus jopa päivittäin 
ennakkoluuloja, epäasiallisia kom
mentteja ja ulkonäköön tai aksenttiin 
liittyviä negatiivissävytteisiä huomioi
ta asiakkailtamme. 

Tutkimus oli hyödyllinen. Sen 
löydösten pohjalta suunnittelimme 
myymälähenkilökunnalle helposti 
käyttöön otettavat ohjeet tilanteisiin, 
joissa he kohtaavat rasismia.

Maahanmuuttajataustaiset työntekijät viihtyvät 
Tokmannilla hyvin ja saavat kiitosta joustavuudestaan
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Helsingin Itäkeskuksessa sijaitseva Tokmanni Itis kuulostaa asiakkailtaan – 
kassalla puhutaan seitsemää eri äidinkieltä. Myymäläpäällikkö Toni Virtanen 
uskoo, että monimuotoinen henkilöstö saa asiakkaatkin palaamaan.

PIDÄ PENKISTÄ KIINNI. Tästä lähtee litania: 
espanja, italia, ranska, saksa, belgia, hollanti, 
ruotsi, englanti ja suomi. 

Itiksen Tokmannin kassalla kielitaito ei lopu 
äidinkieliin. Yksistään Antonio Guisado puhuu 
sujuvasti listan kaikkia yhdeksää kieltä.

 Noh, hollannin kieltä tarvitsen melko har
voin, mutta englantia päivittäin. Joskus myös 
ranskaa, jo 20 vuotta talossa työskennellyt 
 Antonio tuumii.

Viidennen kielen jälkeen oppiminen käy kuu
lemma kuin itsestään. Näinköhän?

 Kyllä mä luulen, että mulla on vähän lah
jakkuuttakin, hän lopulta myöntää.

 
Monta oikeaa tapaa
Antonion matka kohti Itistä alkoi yli 30 vuotta 
sitten. Hän pakkasi 18vuotiaana laukkunsa 
kotimaassaan Espanjassa ja lähti tutkimaan 
maailmaa. 

Sille tielle hän jäi, ja samalla hänestä on kas
vanut asiakaspalvelun piinkova ammattilainen. 
Antonio myös tietää, millaista on työskennellä 
paitsi italialaisessa ja suomalaisessa myös hol
lantilaisessa työyhteisössä.

 Kun enemmistö edustaa jotain tiettyä kult
tuuria, sinä tavallaan sopeudut heidän tapoi
hinsa. Tässä meidän työyhteisössä Tokmannilla 
jokaisella on hieman erilainen tausta, joten 
työkulttuurikin on joustavampi. Ymmärrät, ettei 
ehkä ole vain yhtä oikeaa tapaa hoitaa homma, 
Antonio selittää kädet viuhuen.

Mukava työilmapiiri selittänee sen, miksi 
työntekijät viihtyvät Itiksessä jopa kymmeniä 
vuosia. Työpaikka vapautuu keskimäärin kerran 
muutamassa vuodessa.

Suoraa palautetta
 Elän unelmaani! talon uusin työntekijä Zahra 
Al-Saro ilmoittaa heti alkuun.

Leveää hymyä ei tohdi epäillä.
 Tässä työssä saan kantaa vastuun omasta 

työstäni ja näen heti palautteen asiakkaan kas
voilla, hän perustelee.

Irakista 18 vuotta sitten Suomeen muuttanut 
Zahra on työskennellyt aiemmin muun muassa 
lastenhoitajana. Syksyllä 2018 hän päätti ottaa 
askeleen lähemmäs pitkäaikaista unelmaansa 
ja marssi Itiksen Tokmannille kysymään, olisiko 
työntekijälle tarvetta. 

Meillä palvellaan espanjaksi, 
arabiaksi tai vaikka viittoen 

Kuukauden päästä alkoi työkokeilu. Sen 
lähestyessä loppuaan myymäläpäällikkö Toni 
 Virtanen yllätti Zahran kesken työvuoron.

 Kun Toni kysyi, haluanko töihin, halusin 
tarjota asiakkaille kaiken ilmaiseksi. En voinut 
uskoa sitä, Zahra iloitsee.

Se ratkaiseva tekijä
Zahra palvelee suomen lisäksi arabiaksi ja kan
sainvälisellä viittomakielellä. Ratkaisevin tekijä 
hyvässä asiakaspalvelussa lienee kuitenkin jo
kin muu kuin kielitaito.

 Kahden kuukauden aikana olen saanut jo 
kolme viestiä, joissa on kiitelty Zahran pelas
taneen päivän iloisella hymyllään. Se on harvi
naista, Toni kertoo. 

Itis on Suomen mittakaavassa erityinen 
paikka, sillä ainakin 60 prosenttia asiakkaista 
on maahanmuuttajataustaisia. 

 Uskon, että asiakkaitakin sitoo myymälään 
paitsi se, että he saavat palvelua omalla äidin
kielellään myös se, että he näkevät, että täällä 
on erilaisia ihmisiä töissä, Toni summaa. l
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NOPEASTI KEHITTYVÄSSÄ maailmassa jatkuva 
oppiminen on tärkeää. Kehittämällä henkilös
tömme osaamista pyrimme varmistamaan stra
tegisten tavoitteidemme saavuttamisen. 

Tuemme Tokmannilla työntekijöidemme op
pimista ja kehittymistä, mutta jokaisella on vas
tuu oman ammattitaidon ylläpitämisestä ja ke
hittämisestä. Uusia asioita oppii ottamalla 
vastaan tehtävän, jollaista ei ole aiemmin teh
nyt, harjoittelemalla käyttämään uutta järjestel
mää tai laajentamalla osaamistaan ottamalla 
käyttöön uusia ominaisuuksia jo käytössä ole
vasta ohjelmasta.

Toisin tekeminen haastaa astumaan epämu
kavuusalueelle, jolloin oppii väistämättä uutta. 

Tarjoamme henkilöstöllemme myös erilais
ta koulutusta ja kehittymismahdollisuuksia. Am
matillista osaamista kehitetään erilaisilla lähi ja 
verkkokoulutuksilla kaikissa tehtävissä. Koulu
tukseen ja henkilöstön osaamisen kehitystyöhön 
osallistuvat talon omat asiantuntijat yhdessä ul
kopuolisten koulutuskumppaneidemme kanssa. 

Vahvaa esimiesvalmennusta ja työtä
Viime vuosina Tokmannilla on kehitetty valmen
tavan esimiestyön taitoja. Kaikki esimiehet saa
vat koulutuksen valmennusohjelmassa, joka 
sisältää työvälineitä ja käytäntöjä ihmisten oi
keudenmukaiseen johtamiseen. 

Johtamismallissa korostetaan esimiehen 
roolia valmentajana, tuloksen tekijänä, yhteis

Työntekijöille 
mahdollisuuksia 
kouluttautua ja kehittyä
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Henkilöstömme 
arvioi esimies
työmme asteikolla 
1–5 keskimäärin 
arvosanalla 4.

työn rakentajana ja muutoksen johtajana. Kurs
silaisten palautteen mukaan esimieskoulutus 
on ollut toimiva ja ajatuksia herättävä, ja vuo
den 2019 aikana sille pilotoidaan jatkoosa. 

Henkilöstöpäällikkömme kiertää Suomea 
säännöllisesti ja kouluttaa esimiehiämme työ
lainsäädännöstä ja työehtosopimuksesta. Uu
det esimiehet saavat valmennuksen myös HR 
järjestelmään sekä työvuorosuunnitteluun. 

Vuoden 2018 aikana esimiehiä on valmen
nettu myös työhyvinvointiin ja työkykyyn liit
tyvissä asioissa, joilla on suuri merkitys 
hen  ki  löstön jaksamiseen, innostumiseen ja si
toutumiseen. Esimiehille on jaettu oppia myös 
rekrytoinnista sekä heidän roolistaan työnanta
jamielikuvan rakentajina. 

Vuonna 2018 käynnistimme Uudellamaal
la esimiehille pilotin liittyen parhaiden käytäntö
jen jakamiseen ja vertaistukeen. Tuloksia pilotin 
onnistumisesta saamme vuoden 2019 aika
na ja jos pilotti onnistuu, sparrausmalli otetaan 
käyttöön myös muilla alueilla. 

Lisäksi yrityksen uudistunutta johtoryhmää 
valmennettiin vuoden 2018 aikana, ja prosessi 
jatkuu käytännön johtoryhmätyön kehittämisel
lä vuoden 2019 aikana.

Henkilöstö arvioi esimiestyötä vuoden 2018 
alussa toteutetussa kyselyssä. Henkilöstömme 
arvioi esimiestyömme asteikolla 1–5 keskimää
rin arvosanalla 4. Palkitsimme Pulssihenkilös
tötutkimuksessa erityisen hyviä tuloksia saa
neita esimiehiä. Palkittavia oli yhteensä 39. 

Traineeohjelma uutena tulokkaana
Vuoden 2018 aikana vietiin läpi Tokmannin en
simmäinen traineeohjelma, johon osallistui kak
si vastavalmistunutta nuorta. He pääsivät vuo

den aikana tutustumaan laajasti Tokmanniin, 
myös hankintaamme Aasiassa. Traineet aloitti
vat traineeohjelman jälkeisen työn asiantuntija
rooleissa Tokmannilla vuoden 2019 alussa. 

Tutkintoon johtava ammatillinen koulutus 
on Tokmannilla suosittu tapa kehittää osaamis
ta kaupan, logistiikan ja johtamisen aloilla. Am
matillista osaamisen kehittämistä tuetaan siksi 
Tokmannilla jatkuvasti oppisopimuskoulutuksil
la, joita Tokmannilla suoritetaan eri aloilla vuo
sittain lähes sata. 

Tokmanni järjesti vuoden 2018 aikana kvar
taaleittain konttorihenkilöstölle mahdollisuu
den oppia lisää ajankohtaisista aiheista omalla 
työpaikalla. Tätä tapaa jatketaan myös vuon
na 2019. Vuoden 2018 aikana jokaisella kont
torin työntekijällä oli mahdollisuus kuulla pu
heenvuoroja esimerkiksi työn murroksesta ja 
ajattelun laadusta sekä aivojen toiminnasta ja 
vastuullisuudesta. 

Kehityskeskustelut kerran vuodessa
Kehityskeskustelujen piiriin kuuluvat kaikki 
työntekijät, ja ne käydään Tokmannilla kerran 
vuodessa ainakin kaikissa vähintään vuoden 
kestävissä työsuhteissa. 

Kehityskeskusteluissa arvioidaan menneen 
kauden työsuoritusta ja edelliselle vuodelle ase
tettujen tavoitteiden saavuttamista sekä sovitaan 
yhdessä tavoitteet tulevalle kaudelle. Kehitys
keskusteluun kuuluu myös henkilön oman osaa
misen kehittämisen suunnittelu sekä esimies
työn, ilmapiirin ja tiimin toiminnan kehittäminen 
sekä mahdolliset muut esiin nousevat aiheet. 

Vuonna 2018 kehityskeskustelun esimie
hensä kanssa kävi noin 80 prosenttia tokman
nilaisista. l
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TOKMANNI MENESTYY, kun terve ja tyytyväi
nen henkilöstö saa tehdä työtään turvallisessa 
ympäristössä. Henkilöstön terveydestä, työky
vystä ja turvallisuudesta huolehditaan työkyky
johtamisella.

Tokmannin työkykyjohtamisen tavoitteena 
on henkilöstön työterveysriskien ennakointi, 
työtyytyväisyyden parantaminen ja työurien 
pidentäminen. Tokmannin keskiikä on 37,8 
vuotta, ja eläkkeelle jäädään noin 63vuotiaa
na. Kuluneena vuonna tokmannilaisten kes
kiikä laski hieman ja työurat pidentyivät jous
tavien työjärjestelyiden avulla.

Työsuojelutoiminta on Tokmannissa järjes
tetty lainsäädäntöä noudattaen. Lakisääteistä 
työsuojelutoimikuntaa edustaa Tokmannilla 
työhyvinvointiryhmä, jossa kaikki henkilöstö
ryhmät ovat edustettuina. Ryhmä kokoontuu 
vähintään neljä kertaa vuodessa ja sen tavoit
teena on parantaa Tokmannin työturvallisuus
kulttuuria. Kuluneena vuonna tapaturmien 
määrä väheni niin työpaikoilla kuin työmatkoil
lakin. Tapaturmataajuus oli Tokmannilla 29, 
mikä on samaa tasoa kuin vähittäiskaupan toi
mialalla keskimäärin (28,3). 

Tokmannin työkykyjohtamisen toimintamallit 
pohjaavat tehtyihin riski ja tarvekartoituksiin. 
Toimintaa ohjaa kumppanuusohjausryhmä, 
joka koostuu Tokmannin, työterveyshuollon, 
eläkevakuutusyhtiön ja tapaturmavakuutus
yhtiön edustajista. 

Osatyökykyisille joustavaa työtä 
Määrittelimme yhdessä työterveyshuollon ja 
eläkevakuutusyhtiön kanssa selkeät toimin
tatavat, tavoitteet ja tarkennetut mittarit sai

rauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläkkeiden 
vähentämiseksi. Yhteistyön tavoite on ohjata 
osatyökykyiset tokmannilaiset entistä varhai
semmassa vaiheessa kuntoutukseen ja sitä 
kautta takaisin työelämään. Näin vältetään 
ennen aikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä. 

Osatyökykyisten paluuta työelämään tue
taan henkilöstöyksikön ja liiketoiminnan yhteis
työllä. Joustavilla työjärjestelyillä helpotetaan 
osatyökykyisten työssä pysymistä ja määritel
lään osatyökykyisille soveltuvat työtehtävät eri 
organisaatioissa. Syksyllä 2016 aloitettu jous
tavan työn toimintamallin kehitys jatkui vuonna 
2018. 

Vuonna 2018 perustettiin alueelliset, koordi
noivat työterveyshuoltotiimit ohjaamaan yhdek
sällä maantieteellisellä alueella toimivia työter
veyshuollon toimipisteitä, joiden tavoitteena on 
toimia läheisessä yhteistyössä Tokmannin yh
deksän alueellisen myyntiorganisaation kanssa.

 Kuluneena vuonna tuimme myös nuor
ten työntekijöiden työssä jaksamista yhteis
työhankkeessa Baronan ja Varman kanssa. 
Työurahuolto nuorille työntekijöille hankkeen 
tarkoituksena oli ohjata nuoria työelämässä 
eteenpäin esimerkiksi jatkoopiskelun avulla. 
Hanke jatkuu vuonna 2019.

Tokmannilla toimii myös Taitomanniniminen 
tytäryhtiö, joka tukee osatyökykyisten työnteki
jöiden työkyvyn nopeampaa palautumista.

Esimiesten työkykyjohtamista 
vahvistetaan valmennuksen avulla 
Vuoden 2018 aikana pyrimme erityisesti vah
vistamaan esimiesten kykyä tunnistaa työnte
kijöiden työkyvyn riskit varhaisen välittämisen 

Työterveys ja turvallisuus
mallin avulla. Tokmannin myymäläpäälliköt ta
paavat säännöllisesti paikallisia työterveyshuol
lon edustajia pienryhmissä. Tapaamisissa pyri
tään lisäämään työterveyshuollon ja esimiesten 
yhteistyötä, parannetaan myymäläpäälliköiden 
työkykyjohtamisen taitoja sekä vahvistetaan 
vertaistuella esimiesten jaksamista. 

Valmensimme esimiehiä erikseen myös otta
maan työntekijöidensä kanssa  puheeksi asioita, 
joilla voi olla vaikutusta työntekijän hyvinvoin
tiin. Jatkossa jokainen Tokmannin esimies tulee 
osallistumaan sekä työkykyjohtamisen että niin 
kutsuttuihin puheeksiottovalmennuksiin. 

Työergonomiaa ja turvallisuutta 
kehitetään koulutuksilla ja uusilla välineillä 
Suurin osa tokmannilaisten pitkittyneistä sai
rauspoissaoloista ja ennenaikaisista työky
vyttömyyseläkkeistä johtuu tuki ja liikunta
elinoireilusta. Sen vuoksi sekä myymälä että 

Kuluneena vuonna 
tokmannilaisten keskiikä 
laski hieman ja työurat 
pidentyivät joustavien 
työjärjestelyiden avulla.

42Reilu kohteluSuunta Rehti liiketoiminta GRIVastuullinen hankinta ja tuotteet Viisas resurssien käyttö



KAIKKIEN KAUPPA

varastotyössä käytetään ergonomiaoppaita 
henkilöstön perehdyttämisen tukena. Henkilös
tön ergonomiavalmennuksia tehdään jatkuvas
sa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Parantaaksemme työturvallisuutta otimme 
vuonna 2018 myymälöissä käyttöön uudet 
työvaatteet ja uudet turvaveitset rullakoiden 
purkamisen avuksi. Lisäksi kartoitimme ja kehi
timme apuvälineitä työergonomian parantami
seksi. Työturvallisuuden tavoitteena oli kehittää 
henkilöstön kykyä havainnoida työturvallisuu
teen vaikuttavia tekijöitä ja oppia yhdessä vaa
ratilanteista. Tämän tavoitteen saavuttaminen 
vaatii vielä paljon työtä. Kaikki tapaturmat tut
kitaan ja käydään läpi joukkuepalavereissa ja 
työhyvinvointiryhmässä estääksemme jatkossa 
samantyyppisten tapaturmien syntymistä. Val
taosa työpaikalla sattuneista tapaturmista oli 
kompastumisia, liukastumisia ja kaatumisia.

Vuoden 2017 aikana koko logistiikkatoi
mintojen henkilöstö koulutettiin uuteen työtur
vallisuuskulttuuriajattelumalliin. Myymälöissä 
ja hallinnossa koulutusta tarjottiin esimiehille. 
Tämä turvallista työkulttuuria edistävä koulutus 
jatkuu vuonna 2019, jotta kaikki terveyteen liit
tyvät riskit voidaan minimoida. 

Henkilöstön hyvinvointia tukevia 
toimintamalleja
Tokmannin työntekijät ilmoittavat itse esimie
helle sairastumisestaan ja voivat varata ajan 
työterveyshuoltoon ohjaavasta OmaTyöter
veysajanvarausjärjestelmästä. Vaihtoehtoisesti 
fyysisen vastaanottokäynnin voi korvata digi
lääkärivastaanotolla. Pyrimme näillä palveluilla 
helpottamaan terveydenhuoltoon hakeutumista 
ja nopeuttamaan käsittelyaikoja. 

Esimiehillä on käytössään sähköinen työky

kyjohtamisen järjestelmä Kompassi, joka antaa 
kokonaisnäkymän omien työntekijöiden sai
rauspoissaoloihin ja työkykyriskien hallintaan ja 
raportointiin. Järjestelmän käyttö parantaa yk
sittäisten työkyvyttömyysriskien tunnistamista, 
oikeaaikaisen hoidon ja kuntoutustoimenpitei
den suunnittelua sekä työhön paluun seuran
taa. Kompassi ohjaa esimiehiä Tokmannin var
haisen tuen mallin mukaisesti, ja vuonna 2018 
sen käyttö oli aktiivista.

Vuonna 2018 pilotoimme kahdessa myy
mälässä Myontecälyvaatteita. Älyvaatteilla mi
tattiin työntekijän fyysistä kuormitusta ja tapaa 

työskennellä. Tuloksia hyödyntämällä pyritään 
tasaamaan työntekijöiden työn fyysistä kuormi
tusta ja löytämään apuvälineitä, joilla fyysistä 
kuormittavuutta voidaan pienentää. Älyvaatepi
lotin tuloksia hyödynnetään myös vuoden 2019 
ergonomiavalmennuksissa.

Vuonna 2019 otamme käyttöön uuden työ
terveyden sähköisen työkalun Työkykytutkan, 
jonka avulla pyrimme tukemaan yksilöitä puut
tumaan havaittuihin terveysriskeihin entistä 
varhaisemmassa vaiheessa. Lisäksi helpotam
me fysioterapeutin vastaanotolle pääsemistä 
akuutissa tuki ja liikuntaelinvaivassa. l

2016 2017 2018

Tapaturmataajuus (IR)* 36 29 29

Ammattitautitaajuus (ODR) 0 0 0

Poissaoloprosentti (AR) 6,00 5,21 5,20

Kuolemantapaukset 0 1 0

*Tapaturmat miljoonaa työtuntia kohti.

Sairauspoissaolot vähentyneet tapaturmien ohella

Työtapaturmien määrä laskussa, ammattitauteja ei lainkaan 
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Vastuullinen hankinta tarkoittaa meille erityisesti työntekijöiden 
perusoikeuksien toteutumisen varmistamista toimitusketjussa. Nämä 
perusoikeudet pohjautuvat muun muassa YK:n ihmisoikeuksia 
koskeviin kansainvälisiin perus asiakirjoihin sekä lapsen oikeuksien 
sopimukseen, ILO:n julistukseen työelämän perusperiaatteista ja 
oikeuksista sekä YK:n Global Compactiin.

Vastuullinen hankinta 
ja tuotteet 

Saavutukset ja tavoitteet 2018
l Saavutettu    l Osittain saavutettu    l Ei saavutettu

• 98 % suorista 
riskimaaostois
ta tulee amfori 
BSCI:ssä olevilta 
tehtailta.

• 25 %:ille riskimaa
tehtaista tehdään 
oma auditointi 
BSCIauditoinnin 
tuloksen varmista
miseksi.

• Pilotoimme 
 palautekanavaa 
 toimitusketjun  
ihmis oikeus rikko
muksien ilmoitta
mista varten (grie
vance  mechanism).

• Yhtään vakavaa 
tuoteturvallisuusvir
hettä ei ole havaittu 
myymissämme 
tuotteissa, eivätkä 
ne ole aiheuttaneet 
onnettomuuksia.

Tavoitteet 2019

• Vastuullisen hankinnan riskienhallinnan 
edelleen kehittäminen sekä tuotekategori
oiden myydyimpien omien tuotteiden osalta 
että suurimpien ihmisoikeusriskien osalta.

• Vähintään 100 omaa auditointia BSCI
auditoinnin tuloksen varmista miseksi. 

• Vähintään 25 % uusista riskimaatehtaista 
auditoidaan vuosittain BSCIauditoinnin 
ohella Tokmannin toimesta.

• Tuote kategorioiden myydyimpien 
tuotteiden laadunvarmistusprosessien 
kehittäminen edelleen.

• Tavoitteet  sertifioitujen ja kierrätetyistä 
raakaaineista valmistettujen tuotteiden 
lukumäärälle asetetaan  kullekin 
tuoteryhmälle.

• Yhtään vakavaa tuoteturvallisuusvirhettä 
ei ole havaittu myymissämme tuotteissa, 
eivätkä ne ole aiheuttaneet onnettomuuksia.
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VASTUULLISUUS ON keskeinen osa  Tokmannin 
ostoprosessia. Prosessia tukevat Tokmannin 
vastuullisen hankinnan periaatteet ja toimin
taohjeet, ja ne edistävät osaltaan YK:n kes
tävän kehityksen tavoitteiden toteutumista 
 Tokmannin toimitusketjussa.

Amfori BSCI:n (Business Social  Compliance  
Initiativen) jäsenenä Tokmanni on sitoutu
nut noudattamaan sen eettisiä periaatteita. 
 Tokmanni  edellyttää myös tavarantoimittajiltaan 
sekä heidän alihankkijoiltaan ja tuottajiltaan si
toutumista amfori BSCI:n eettisiin periaatteisiin, 
joihin kuuluu myös reilu palkkaus. Elämiseen 
riittävä palkka lasketaan SA8000:n mukaan niin 
kutsuttua Ankermetodologiaa käyttäen.

Hankinnan vastuullisuustyö keskittyy 
riskimaihin 
Keskitymme hankintamme vastuullisuuden val
vonnassa erityisesti riskimaihin, joissa Maail
manpankin riskimaaluokituksen perusteella on 
suurin vaara työ ja ihmisoikeuksien loukkauk
siin. Tokmannin kaikista hankinnoista vuon
na 2018 merkittävä osa oli Tokmannin omaa 
maahantuontia. Omasta maahantuonnista noin 
59 prosenttia hankitaan maista, jotka kuuluvat 
Maailmanpankin määrittelemiin riskimaihin.

Tokmannin riskimaatoimittajista suurin osa 
sijaitsee Kiinassa. Muita tärkeitä hankintamaita 
ovat Intia, Bangladesh, Turkki ja Vietnam. 

Kiinnitämme ensisijaisesti huomiota T ok
mannin lähimmän vaikutuspiirin eli omien tuo

temerkkien ja yksinoikeustuotteiden tavaran
toimittajiin.  Edellytämme, että näitä tuotteita 
valmistavalla, riskimaassa sijaitsevalla tehtaal
la on voimassa oleva amfori BSCI tai SA8000 
auditointi. 

Tapauskohtaisen arvioinnin perusteella hy
väksytään myös lelualan ICTI Care auditoinnit 
lelutehtaille. Myös brändituotteita toimittavilta 
tavarantoimittajilta vaaditaan ostosopimukses
sa sitoumus amfori BSCI:n vaatimusten tasoi
seen tuotantoon. 

Vastuullisuuden arviointi alkaa jo tavarantoi
mittajien kilpailutuksessa. 

98 prosenttia riskimaaostoista 
auditoiduilta tehtailta 
Vuoden 2018 suorista riskimaaostoista 98 pro
senttia tehtiin BSCIauditoiduilta tehtailta. Sa
dan prosentin kattavuutta BSCIauditoinneissa 
on vaikea saavuttaa, sillä BSCIauditoinnit ra
portoidaan kalenterivuosittain. Jos esimerkik
si hankimme alkuvuodesta tuotteita tehtaalta, 
joka päättää loppuvuonna jättää auditoinnin 
uusimatta, tehdas lasketaan raportoinnissam
me auditoimattomaksi tehtaaksi siitä huolimat
ta, että auditointi oli tilausaikana voimassa. 
Tällöin tehtaalle ei kuitenkaan tehdä uusia tila
uksia ennen BSCIauditoinnin uusimista.

BSCIauditoinnit ovat riippumattoman kol
mannen osapuolen toteuttamia. Amfori BSCI:n 
hyväksymä auditointiyritys tarkastaa ja laatii 
riskimaissa sijaitsevista tehtaista raportin, jota 

Vastuullinen hankinta edellyttää järjestelmällistä työtä

BSCIauditointien yleisin arvosana C

C

A ja B

D

SA8000

E

694

3236

6

Yhteensä 
768, kpl

Kokonaisarvosanat A ja B ovat voimassa kaksi vuotta.  
Kokonaisarvosanat C, D ja E vaativat uusinta-auditoinnin vuoden sisällä.Amfori BSCI Fair Remuneration Living Wages around the World
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Tokmannin ostoorganisaation vastuullisuus
asiantuntija analysoi. 

Auditointeja ei tehdä täysin satunnaisina 
 aikoina, vaan pääsääntönä tehtaalle annetaan 
tiedoksi noin neljän viikon ajanjakso, jonka ai
kana auditointi tapahtuu. Näin tehtaan on mah
dollista valmistautua auditointiin esimerkiksi 
varmistamalla, että BSCI:n toteutuksesta vas
taavat johtajat ovat paikalla tai keräämällä tar
vittavia asiakirjoja ja todistuksia. 

Amfori BSCI:n auditointitulokset arvioidaan 
viisiportaisen arviointiasteikon mukaan kokonai
sarvosanoilla A, B, C, D tai E. Mikäli kokonaistu
los on D tai E (tai merkittäviä puutteita sisältävä 
C), Tokmanni lähettää ongelmalöydöt korjaus
pyyntöineen tavarantoimittajalle. SA8000audi
toidut tehtaat saavat amfori BSCI järjestelmäs
sä automaattisesti hyvän kokonaisarvion. 

BSCIauditointien yleisin arvosana C
Suurin osa tehtaista sai kokonaisarvosanan C 
(acceptable). Auditoinnin voimassaoloaika ja 
uusinta aikataulu riippuvat tehtaan saamas
ta arvosanasta, joten luvuissa ovat mukana ai
noastaan ne tehtaat, joiden auditointi on uu
sittu vuoden 2018 aikana. Lisäksi kuudelle (5) 
tehtaalle tehtiin SA8000auditointi. 

Eniten ongelmia amfori BSCI auditoinneis
sa löytyi johtamisjärjestelmien, työaikojen sekä 
työntekijöiden osallistumismahdollisuuksien ja 
tietoisuuden lisäämisen osaalueilta. 

Amfori BSCI järjestelmässä osa tehtaista 
on Tokmannin vastuulla, sillä Tokmanni on niin 
kutsuttu RSPvastuuyritys kyseiselle tehtaal
le. Jos näiltä tehtailta löytyy ongelmia, vaatii 
 Tokmanni heiltä myös konkreettisen korjaus
suunnitelman aikatauluineen havaittujen puut

*BSCI-auditoinneissa elämiseen riittävä palkka lasketaan 
nk. Anker-metodologialla.A          B          C          D          E

Amfori BSCI auditointien tulokset 15.5.20155.2.2019

Amfori BSCI seurantaauditointien tulokset 15.5.20155.2.2019

Kohtuulliset työajat

Kohtuulliset työajat

Eettinen liiketoiminta

Eettinen liiketoiminta

Oikeudenmukainen korvaus*

Oikeudenmukainen korvaus*

Ei pakkotyötä

Ei pakkotyötä

Ei lapsityötä

Ei lapsityötä

Ei syrjintää

Ei syrjintää

Ei epävakaita työsuhteita

Ei epävakaita työsuhteita

Työterveys ja turvallisuus

Työterveys ja turvallisuus

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Sosiaaliset hallintajärjestelmät ja kerrannaisvaikutukset

Sosiaaliset hallintajärjestelmät ja kerrannaisvaikutukset

Nuorten työntekijöiden erityinen suojelu

Nuorten työntekijöiden erityinen suojelu

Järjestäytymis ja neuvotteluoikeus

Järjestäytymis ja neuvotteluoikeus

Työntekijöiden osallistuminen ja suojelu

Työntekijöiden osallistuminen ja suojelu

0 500 1000 1500

0 200 400 600 800 1000

1800
Amfori BSCI CoC 2.0 auditoinnit

Amfori BSCI CoC 2.0 auditoinnit
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teiden korjaamiseksi. 
Lisäksi korjaussuunnitelma pyydetään teh

tailta, joilta löytyy merkittäviä puutteita, vaikka 
Tokmanni ei olisikaan niiden vastuuyritys. Vuon
na 2018 Tokmannin tuotteita valmistaville teh
taille tehtiin 914 (604) amfori BSCI auditointia.* 

Auditointien ohella jaamme jatkuvasti tava
rantoimittajiemme tehtaille tietoa amfori BSCI:n 
periaatteista, koulutuksista ja auditoinneista. 
Tarkoituksenamme on auttaa toimittajiamme 
rakentamaan vastuullisempaa toimintakulttuu
ria ja viedä vastuullisia käytäntöjä eteenpäin 
Tokmannin arvoketjussa. 

Omilla auditoinneilla varmistetaan, että 
korjauksia tehdään
Tokmanni tekee tehtaille sekä riskimaissa että 
muissa valmistusmaissa myös omia tarkastuk
sia. Omia auditointeja tehdään erityisesti po
tentiaalisten uusien tavarantoimittajien tehtai
siin sekä sellaisiin tehtaisiin, joissa arvioitu riski 
ihmisoikeusloukkauksista on korkein. 

Vuonna 2018 tavoitteenamme oli  tehdä 
  BSCIauditointien lisäksi Tokmannin oma 
 auditointi 25 prosentissa riskimaatehtaista. 
 Tokmannin  omien vastuullisuusauditointien lu
kumäärä jäi kuitenkin vajaaksi, vaikka lisäsimme 
etenkin kenkä ja asustetehtaiden audi tointeja. 

Vuonna 2018 Tokmanni teki 100 (102) omaa 
auditointia Bangladeshissa, Italiassa, Kiinassa 
ja Ukrainassa. Näistä 98 auditointia tehtiin ris
kimaissa sijaitsevilla tehtailla, eli noin 13 pro
sentissa kaikista riskimaatehtaista. 

Omissa auditoinneissa keskitytään amfo
ri BSCI raporttien ongelmakohtiin ja tarkiste
taan, onko korjauksia tehty. Lisäksi huomiota 

kiinnitetään erityisesti työturvallisuuteen ja laa
dunvarmistukseen.

Tavarantoimittajien tulee vaatia Tokmannin 
eettisten periaatteiden noudattamista myös 
mahdollisilta alihankkijoiltaan. Tokmanni pi
dättääkin ostosopimuksissa oikeuden tutkia 
 tarvittaessa koko toimittajan käyttämän ali han
kintaketjun.

Testissä valituskanava tehtaiden 
työntekijöille
Vuodelle 2018 asetimme tavoitteeksi ihmisoi
keusrikkomuksien ilmoittamista varten luodun 
palautekanavan testaamisen. Palautekanavaa 
testattiin täytettävällä lomakkeella Tokmannin 
verkkosivuilla. 

Lomake löytyi sekä suomen että englan
ninkielisiltä verkkosivuiltamme otsikolla ”Ilmoi
ta vastuuttomasta toiminnasta tai tuotteesta 
 Tokmannilla”.

Tarkoituksemme oli luoda palautekanava 
erityisesti Tokmannin toimitusketjussa työsken
televille, mutta kanava ei tässä muodossa ta
voittanut haluamaamme kohderyhmää, ja to
tesimme pilotin epäonnistuneeksi. Pidemmällä 
aikavälillä pyrimme luomaan palautekanavan, 
jota myös tehtaiden työntekijät voivat käyttää. 
Palautekanavan tarpeiden kartoituksessa aloi
tamme tekstiilitehtaista, joissa ihmisoikeusrik
komuksien riskiä pidetään suurimpana. 

 
Tavoitteena lisätä hankintaketjun 
läpinäkyvyyttä
Osana vastuullisen hankinnan kehittämistä 
Tokmannin käytäntöjä muutettiin niin, että alku
perämaatiedot ovat pakollisia uusissa tuotteis

sa. Vuoden 2018 alusta alkaen Tokmanni on 
merkinnyt valmistus tai alkuperämaan omien 
tuotemerkkiensä tuotteiden pakkauksiin. 

Vuonna 2019 tutkimme mahdollisuutta teh
dastietojen julkistamiseen valikoiduilla tuot
teilla, joiden toimitusketjussa riski ihmisoi
keusrikkomuksiin on katsottu suurimmaksi. 
Julkistaminen vastaa asiakkaiden jatkuvasti 
kasvavaan kiinnostukseen ostamiensa tuottei
den alkuperää kohtaan. 

Toimitusketjun läpinäkyvyyden katsotaan 
edistävän työntekijöiden oikeuksien toteutu
mista ja vastuullisempaa hankintatapaa laa
jemmin. Tehdastietojen julkistamisessa haas
teena on kuitenkin tietojen ajantasaisuuden 
varmistaminen. 

Kehitämme hankinnan vastuullisuutta jat
kuvasti myös säännöllisillä henkilöstön kou
lutuksilla. Tokmannin oston vastuullisuudes
ta vastaavat työntekijät osallistuvat jatkuvasti 
amfori BSCI:n ja muiden yhteistyötahojen, ku
ten FIBS in ja TMA:n vastuullisuustyöryhmän 
koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Sidosryhmäyhteis
työ auttaa pysymään ajan tasalla vastuullisen 
 hankinnan kehityksessä globaalisti. l

Teimme omia 
tarkastuksia 13 
prosentille kaikista 
riskimaatehtaista 
BSCIauditointien 
lisäksi.

* Joillakin tehtailla tehtiin vuonna 2018 useampi auditointi.
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Tpaidan matka Tokmannin myymälään

Tokmannilla myytävät vaatteet 
mukailevat ajankohtaisia trendejä ja 
kestävät aikaa. Tpaitaa myydään 
niin kauan, kunnes erä loppuu, ja 
kaikki vaatteet päätyvät käyttöön.

3. Tuotanto 
Bangladeshissa
Riskimaiden yhteistyö
kumppanien tehtaat BSCI
auditoidaan eli kolmas osapuoli 
tarkistaa työntekijöiden olot ja 
oikeudet säännöllisesti.

2. Toimittajan 
valinta
Suurin osa Tokmannin 
puuvillavaatteista valmis
tetaan Bangladeshissa. 
Ostajat vierailevat tehtailla 
säännöllisesti ja tuntevat 
monet sopimuskumppanit 
vuosien takaa. 

Tilaukset 
tehdään 
hyvissä 
ajoin.

Puuvilla on määritelty 
riskiraakaaineeksi, ja siksi 
Tokmannin tavoitteena on 
lisätä sertifioidun puuvillan 

ja kierrätyspuuvillan 
määrää tuotteissaan.

1. Suunniteltu arjen 

käyttövaatteeksi

Tarkkaan valvotut työolosuhteet

Tuotteita ostetaan vain BSCIauditoituilta tehtailta, ja lisäksi 
Tokmanni tarkastaa pääosan vaatetustehtaista itse.

5. Myymälässä 

Tokmannin omat suunnittelijat 
suunnittelevat Mäntsälässä 
arjen käyttövaatteita, jotka 
mitoitetaan suomalaisille 
vauvasta vaariin. Sesonki
mallistot suunnitellaan  kuusi 
kertaa vuodessa jokaiseen 
vuodenaikaan sopivaksi.

Laivamatka 
Suomeen kestää 

6–8 viikkoa.

Tehtaan valintaan 
vaikuttaa

Laatu 

Hinta 

Toimitusvarmuus

Tuotantokyvykkyys

4. Tarkkaa 
laadunvalvontaa
Ennen tuotantoa tehdas 
toimittaa Mäntsälään 
useita materiaalinäytteitä 
ja vastamallikappaleita. 
Ennen laivausta kolmas 
osapuoli tarkastaa, että 
tuotannossa on noudatettu 
laatuvaatimuksia.

Suomi

Bangladesh
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Tokmannilla myytävät vaatteet valmistetaan pääosin Aasiassa, muun muassa Kiinassa ja Bangladeshissa. 
Teemme pitkäjänteistä työtä tuotannon vastuullisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi.

Teemme aikaa kestäviä arjen 
käyttövaatteita
Vaatemallistot suunnitellaan  Tokmannilla Mänt
sälässä, ja sesongin valikoima vaihtuu kuusi 
kertaa vuodessa. Tokmannin valikoimista et 
löydä kertakäyttömuotia, vaan suunnittelijat 
valitsevat trendien joukosta mallit ja värit, jotka 
kestävät aikaa ja toimivat monen suomalaisen 
arjessa. Vaatteet mitoitetaan eriikäisille ja ko
koisille asiakkaille. 

Tilaukset tehdään ajoissa
Vaatteet ostetaan tehtailta jo noin puoli vuotta 
ennen myyntiä. Näin tehtaat ehtivät hyvissä 
ajoin suunnitella tuotannon ja työntekijöiden 
aika taulut. Ennakoimalla Tokmanni minimoi 
kuljetuksen kustannukset ja päästöt, sillä tila
uksia ei tarvitse lennättää Suomeen. Vaatteilla 
on jopa pari kuukautta aikaa matkustaa Suo
meen laivan konteissa yli valtamerten.

Tehtaiden työoloja valvotaan 
järjestelmällisesti
Tokmanni edellyttää yhteistyökumppaneiltaan 
BSCIjäsenyyttä. Tämä tarkoittaa, että kolmas 

osapuoli tarkastaa, että esimerkiksi työturval
lisuusvaatimuksista sekä reiluista työehdoista 
ja oloista pidetään tehtailla kiinni. Tarkastuk
set tehdään arvosanasta riippuen yhden tai 
kahden vuoden välein. Tulokset raportoidaan 
seikkaperäisesti, ja ne ovat BSCI:n jäsenten 
luettavissa BSCI:n tietokannassa. 98 prosent
tia* Tokmannin kaikista riskimaissa sijaitsevista 
yhteistyötehtaista on BSCIauditoitu.

Kaikilla tehtailla pyritään vierailemaan itse
BSCIauditointien lisäksi Tokmannin omat 
työntekijät pyrkivät vierailemaan jokaisella 
tehtaalla ennen yhteistyösopimusten tekoa. 
Omissa tarkastuksissa tarkastellaan tuotteiden 
laatua ja tehtaan kykyä valmistaa tietynlaisia 
tuotteita sekä sitä, miten BSCIauditointien 
työolojen kehityskohteet on otettu huomioon. 

Vaalimme pitkäikäisiä kumppanuuksia
Tokmanni on tehnyt monen yhteistyökumppa
nin kanssa töitä useiden vuosien ajan. Pitkän 
työn tuloksena kumppanien kanssa voi luon
tevasti keskustella kehityskohteista. Tämä on 
tärkeää esimerkiksi silloin, jos tuotannossa 

Tokmanni pyrkii olemaan vastuullisesti halpa –  
Näin kehitämme vaatetuotantomme vastuullisuutta

ilmenee yllätyksiä tai jos BSCIauditoinneissa 
on tullut esiin puutteita. Näin haasteisiin voi
daan varautua ajoissa ja kehitystyötä tehdä 
yhdessä.

Laatua valvotaan tarkasti
Ennen tuotantoa tehdas toimittaa Mäntsälään 
materiaali ja värinäytteet hyväksyttäväksi. 
Myös istuvuus tarkastetaan, ja mallikappalei
siin tehdään tarvittavat muutokset. Vielä ennen 
kuljetusta Suomeen kansainvälisesti hyväksyt
ty tarkastuslaitos varmistaa tuotteiden laadun 
ja että tuotteet on valmistettu sovitussa teh
taassa ja pakattu oikein. 

Kaikki vaatteet käyttöön
Vaatteet ovat myynnissä niin kauan, kunnes 
erä loppuu. Jokainen Tokmannilla myytävä 
vaate päätyy käyttöön. l

Suurin osa 
Tokmannin 
puuvillavaatteista 
valmistetaan 
Bangladeshissa.

*Tuotteita ostetaan vain tehtailta, joilla auditointi on 
voimassa. Joidenkin myynnissä olevien tuotteiden tehtailla 
vanhenemassa olevaa auditointia ei olekaan uusittu, ja siksi 
100 %:n kattavuutta on käytännössä hankala saavuttaa.
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OLEMME MÄÄRITELLEET keskeisiksi riski
raakaaineiksi erityisesti palmuöljyn, puun, 
 kalan ja puuvillan. 

Edellytämme toimittajiamme ilmoittamaan 
riskiraakaaineiden alkuperämaan ja tuotteiden 
mahdolliset vastuullisuussertifioinnit sekä an
tamaan tarvittaessa lisätietoja raakaaineiden 
alkuperästä. Raakaaineiden alkuperän ja vas
tuullisen tuotannon varmistamiseksi pyrimme 
lisäämään sertifioitujen tuotteiden määrää. 

Yksi vuoden 2019 tavoitteista on tarkem
pien tavoitteiden määrittäminen vastuullisuus
merkityille tuotteille. Vastuullisuusmerkintöjä 
tulisi käyttää erityisesti Tokmannin omissa tuo
temerkeissä. Painotamme erityisesti seuraavia 
vastuullisuusmerkkejä: FSC, Joutsenmerkki, 
luomu, MSC, Reilu kauppa, UTZ ja ÖkoTex.

Sitoudumme eläinten hyvinvointiin
Pidämme eläinten hyvinvointia tärkeänä, ja 
olemme sitoutuneet edistämään sitä toimitus
ketjussamme. Edellytämme, että kaikki Tok
mannilla myynnissä olevat eläinperäisiä raa
kaaineita sisältävät tuotteet ja niiden tuotanto 
noudattavat lakeja ja määräyksiä läpi koko 
toimitusketjun. 

Tokmannin periaatteet eläinten hyvinvoin
nista perustuvat kansainvälisesti hyväksytyil
le IsoBritannian Ympäristö, elintarvike ja 
maaseutuosaston (Defra) viidelle vapaudelle: 
vapaus nälästä ja janosta; vapaus epämuka

vuudesta; vapaus kivuista, vammoista ja sai
rauksista; vapaus normaaliin käyttäytymiseen 
sekä vapaus pelosta ja ahdingosta. 

Edellytämme, että eläinperäiset tuotteemme 
tulevat eläimistä, jotka on kasvatettu elintarvi
ketuotantoon tai ovat kala tai nilviäisperäisiä 
(kuten kosmetiikan raakaaineet). Eläimiä ei 
saa ensisijaisesti teurastaa niiden nahan, tur
kin, sarvien, höyhenien tai muiden osien myyn
tiä varten. 

Ei eläinkokeita tai kivuliaita toimenpiteitä
Eläinten hyvinvointipolitiikkaan noudattamista 
valvotaan hankinnoissa dokumenttitarkastuk
sin ja sopimuksin. Tällaisia ovat muun muassa 
villan alkuperää koskevien dokumenttien tar
kastaminen tai lampaille kivuliaan mulesing 
toimenpiteen kieltävän sopimuksen tekeminen. 

Lisäksi osassa tuotteita politiikan noudat
tamista voidaan todentaa sertifikaattien pe
rusteella. Esimerkki tällaisesta on Responsible 
Down Standard, jonka mukaista untuvaa käy
tetään Tokmannin oman merkin untuvatakkien 
materiaalina. 

Kosmetiikassa eläinkoetestien kielto kos
kee myös kosmetiikan raakaaineita (Kosme
tiikkaasetus 2009). Käytämme omissa tuo
temerkeissämme ainoastaan eurooppalaisia 
valmistajia, joiden tulee noudattaa EU:n lain
säädäntöä omassa toiminnassaan. 

Keskeiset riskiraaka-aineet ja tuotteiden sertifiointi 
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Tuotantoeläimet
●●l Emme hyväksy tuotteita 
tiloilta, joiden toimitusketjus
sa (myös kuljetus ja teuras
tus) ei kunnioiteta eläinten 
viittä vapautta

Eläinten karva
●●l Hyväksymme kar
van  ainoastaan elävistä 
kotitalous eläimistä
●●l Emme hyväksy tuotteis
samme kanin karvaa (esim. 
angorakani), häkkieläinten 
karvaa emmekä uhanalais
ten eläinten karvaa
●●l Edellytämme karvan 
alkuperän jäljittämisen 
maatilalle asti

Villa
●●l Tokmanni ei hyväksy 
mulesingtoimenpidettä; 

Australiasta tulevalle villalle 
vaadimme vakuutusta siitä, 
ettei villa ole mulesingvillaa 
National Wool Declarationin 
mukaisesti
●●l Edellytämme villan alku
perän jäljittämisen maatilalle 
asti ja hyväksymme ainoas
taan eläinten viittä vapautta 
noudattavilta tiloilta tulevan 
villan
●●l Emme hyväksy uusissa 
tuotteissamme mohairvillaa. 
Luovumme mohairista 
kokonaan vuoden 2020 
valikoimassa. 

Turkikset
●●l Emme hyväksy aitoja 
turkiksia

Untuva ja höyhenet
●●l Emme hyväksy untuvaa tai 
höyheniä, jotka on nypitty 

elävistä linnuista tai maa
tiloilta, joilla tätä tehdään
●●l Emme hyväksy untuvaa 
tai höyheniä tiloilta, joissa 
eläimiä pakkosyötetään
●●l Hyväksymme untuvaa tai 
höyheniä ainoastaan lihaksi 
kasvatetuista teurastetuista 
linnuista (ei kuitenkaan 
hanhenmaksatuotanto)
●●l Emme hyväksy uhanalaisten 
eläinten untuvaa tai 
höyheniä
●●l Kaikki käyttöömme tuleva 
untuva ja höyhenet on 
sterilisoitava

Nahka
●●l Hyväksymme ainoastaan 
nahan, joka on valmistettu 
lehmästä, lampaasta, buffa
losta, vuohesta, kalasta tai 
siasta, jotka on kasvatettu 
ruoantuotantoon
●●l Emme salli lehmän, vasikan 

tai härän nahkaa Intiasta
●●l Emme hyväksy nahkaa 
Bangladeshista nahkatehtai
den huonojen olojen vuoksi
●●l Emme hyväksy abortoitujen 
eläinten nahkaa (esim. 
karakul tai persianlammas)

Eksoottiset nahat
●●l Emme hyväksy aitoja 
eksoottisten eläinten 
nahkoja (esim. käärmeet, 
liskot tai alligaattorit)

Eläinkokeet
●●l Emme hyväksy missään 
tuotannon vaiheessa 
eläintestattuja kosmeettisia 
tuotteita
●●l Emme hyväksy eläimillä tes
tattuja kosmeettisia aines
osia tuotteissamme oman 
maahantuonnin tai oman 
kosmetiikan tuotteissa l
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MEILLE TOKMANNILLA on tärkeää varmis
taa, että kaikki myymämme tuotteet ovat tur
vallisia käyttää. Valvomme tuoteturvallisuuden, 
vastuullisuuden ja huolellisuusvelvoitteen to
teutumista omavalvonnalla, tavarantoimittaja
vierailuilla sekä omilla ja kolmannen osapuolen 
tekemillä tuotetestauksilla. 

Vastaamme tuotteiden turvallisuudesta ja 
laadusta 
Toimimme myymiemme tuotteiden jakelijana, 
maahantuojana tai valmistajana. Valmistajana 
toimimme myös omien merkkiemme tuotteille, 
jotka on valmistanut toinen yritys. 

Olemme vastuussa omien merkkiemme 
tuotteiden tuoteturvallisuudesta, jota valvom
me tarkastamalla dokumentaatiota, valvomalla 
laatua valmistuksen aikana ja tekemällä tavara
erätarkistuksia ennen tuotteiden toimittamista 
myymälöihin. Teetämme myös kolmannen osa
puolen tuotetestauksia ja teemme omavalvon
taan kuuluvia tarkastuksia tavaroiden saavut
tua Suomeen. 

Vastuu maahantuomistamme tuotteista
Omien merkkiemme tuotteiden lisäksi tuom
me EUalueen ulkopuolelta useita muiden val
mistajien tavaroita ja tavaramerkillä varustettu
ja tuotteita. 

Näissä tuotteissa Tokmannilla on maahan
tuojan vastuu, mikä pitää sisällään paljon val
mistajan velvollisuuksiin verrattavia vaatimuksia. 

Edellytämme kaikilta maahantuomiltamme 
tuotteilta korkeaa tuoteturvallisuuden tasoa, 
tuotetyypin mukaisia turvallisuusasiakirjoja ja 
Suomen lainsäädännön mukaisia tuotemerkin
töjä. Varmistamme maahantuojan vastuun täyt
tämisen muun muassa sopimushallinnalla sekä 
tuote ja asiakirjatarkistuksilla. 

Jakelijana suurelle osalle tuotteita
Valmistajan ja maahantuojan lisäksi  Tokmanni 
toimii ainoastaan jakelijana isolle määräl
le myymiään tuotteita. Näitä ovat esimerkiksi 
EUalueelta myyntiin tulevat muut kuin omien 
tuotemerkkien käyttötavarat. 

Myös näissä tuotteissa Tokmannin on nou
datettava tuoteturvallisuuslainsäädännön edel
lyttämää huolellisuusvelvoitetta ja pystyttä
vä tunnistamaan eri tuoteryhmien vaatimukset 
esimerkiksi tuotemerkintöjen ja vaatimusten
mukaisuuden osalta. 

Edellytämme tavarantoimittajiltamme hyvän 
tuoteturvallisuustason noudattamista ja var
mistamme tuoteturvallisuuden muun muassa 
sopimushallinnalla sekä satunnaisin omaval
vontatarkastuksin. 

Tavoitteena laadukkaat, turvalliset tuotteet
Vuoden 2018 tavoitteenamme on ollut ylläpitää 
erityisesti omien tuotemerkkiemme, lisensoi
miemme tuotemerkkien ja maahantuomiemme 
tuotteiden turvallisuuden sekä tuote ja käyttö
laadun tasoa. 

Tuoteturvallisuutta testataan tarkasti

Edellytämme kaikilta 
maahantuomiltamme 
tuotteilta korkeaa 
tuoteturvallisuuden 
tasoa.

Mittarina tuoteturvallisuuden ja käyttölaa
dun arvioimisessa on käytetty edellä mainittu
jen tuotetyyppien lukumäärää, jotka eivät täyt
täneet kaikkia asettamiamme vaatimuksia. 
Näitä tapauksia havaittiin vuonna 2018 yhteen
sä 20 (15) kappaletta, joista suurin osa johtui 
poikkeamasta tuotteen käyttölaadussa. Tyypil
linen esimerkki käyttölaadun poikkeamasta on 
pesussa väriä päästävä neule.

Laatu varmistetaan toimitusketjun eri 
kohdissa
Tokmanni tekee omavalvontaa omille tuote
merkeilleen ja maahantuomilleen tuotteille 
riski perusteisesti. 

Tuotteiden turvallisuutta ja laatua valvotaan 
lähtömaassa, keskusvarastolla ja myymälöis
sä. Tuotteille tehdään teknisiä tuotetarkastuk
sia, tavaraerätarkastuksia sekä riskiperusteisia 
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omavalvontatarkastuksia. 
Kaikki poikkeamat tuoteturvallisuudessa ja 

käyttölaadussa pyritään ehkäisemään ennen 
Tokmannin maahantuoman tai omalla merkil
lä myytävän uuden tuotteen päätymistä asiak
kaalle. Tämä varmistetaan tuotelaadun ja do
kumentaation tarkastuksilla, joissa tarkistetaan, 
että tuotteet täyttävät lain vaatimukset ja sopi
vat Suomen markkinoille. 

Ennakkotarkastuksia ennen toimitusta
Tokmannilla tarkastettiin tai uusittiin  vuoden 
2018 aikana 2 169 (1 675 kpl v. 2017) omien tuo
temerkkien merkintää. Vuonna 2018  Tokmannin 
tuotteiden omavalvonnassa tarkastettiin 66 
(282) tuotetta, ja kolmannen osapuolen pääosin 
tehtailla tapahtuvia tuotetestauksia ja tarkas
tuksia tehtiin 2067 kappaletta (758 v. 2017). 

Muuta omavalvontaa on viime vuosina vä
hennetty parempien laatuohjeiden vaikutuksen 
vuoksi. Paremmat ohjeet ovat vaikuttaneet sii
hen, että varastokierroksilta ei löydy virheelli
siä tuotteita yhtä usein kuin aiemmin. Laadun
varmistuksen painopistettä siirrettiin sen sijaan 
tehtaalla tapahtuviin tarkastuksiin. 

Ledkoristevaloille takaisinveto
Vuonna 2018 teimme yhden takaisinvedon 
omien tuotemerkkiemme tuotteille, joita kerä
simme takaisin asiakkailta. 

Takaisinveto koski useita eri ledkoristeva
lomalleja. Valojen muuntajissa havaittiin loppu
vuodesta asiakaspalautteen perusteella teh
dyssä omavalvonnassa valmistusvirhe, jonka 
katsottiin voivan aiheuttaa vaaratilanteita. 

Lisäksi vuoden 2017 lopulla tehdyn ledva
lonheitinten takaisinvedon selvittäminen jatkui 
vielä alkuvuodesta 2018. 

Omavalvonnan riski luokitus on muodos-
tettu tuotteen tai tuotetyypin riskinarvioin-
nin perus teella siten, kuinka paljon tähän 
kohdistuu mm. erillis lainsäädäntöä yleisen 
tuoteturvallisuuslainsäädännön lisäksi, 
tuotetyyppikohtaisia erillisvaatimuksia, 
tuotetyyppi  tai tuoteryhmäkohtaisia tur-
vallisuusstandardeja, tuoteryhmäkohtaisia 
merkintävaatimuksia sekä onko tuoteryh-
mässä noussut esiin tuoteturvallisuus-
poikkeamia kansallisissa tai kansainväli-
sissä markkinavalvontarekistereissä.

Emme ole saaneet tietoomme tuotteidem
me aiheuttamia onnettomuuksia vuonna 2018. 

Vuonna 2018 teimme kokonaisuudessaan 
97:lle (109 kpl v. 2017) Tokmannin myymäl
le tuotteelle tai tuoteperheelle takaisinvedon 
tai asetimme sen myyntikieltoon. Tokmanni ei 
saanut sakkoja vuoden 2018 aikana tuotteisiin 
ja palveluihin liittyvän lainsäädännön ja sää
dösten rikkomuksista.

Lainsäädännön muutokset parantavat 
tuoteturvallisuutta 
Tokmanni seuraa jatkuvasti muuttuvaa lain sää
däntöä tuoteturvallisuuden varmistamiseksi. 

Vuonna 2018 ei otettu käyttöön merkittäväs
ti Tokmannin toimintaan vaikuttavaa lain sää
däntöä. 

Vuonna 2019 käyttöön tulee tupakkateolli
suuden track & trace järjestelmä, joka paran
taa tupakkatuotteiden jäljitettävyyttä Euroopas
sa. Vuoden 2019 alussa voimaan on tulossa 
myös elintarvikelain uudistus, ja lisäksi vireil
lä on EUasetus tuotteiden vaatimuksenmukai
suudesta ja markkinavalvonnasta. Asetuksen 
lopullinen muoto on vielä vahvistamatta, mut
ta asetuksella voi olla merkittäviä vaikutuksia 
etenkin EU:n ulkopuolisten verkkokauppojen 
toiminnalle sisämarkkinaalueella. l

52 % vuoden 2018 ostoista sai korkean riskiluokituksen

Keskitason riskiKorkea riski Matala riski

52

29

19

%
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Pyrimme käyttämään liike  toimin nassamme resursseja tehokkaasti. 
 Selvitämme jatkuvasti uusia mahdol lisuuksia hyödyntää 
vaihtoehtoisia energia muotoja, energiaa säästäviä  laitteita ja 
ympäristö ystävällisempää logistiikkaa. Seuraamme tarkasti 
 varastossa ja myymälöissämme  syntyvien jätteiden määrää ja 
 parannamme aktiivisesti jätteiden  kierrätystä.

Viisas resurssien 
käyttö

Saavutukset ja tavoitteet 2018
l Saavutettu    l Osittain saavutettu    l Ei saavutettu

• Kiinteistöjen si
jaintiperusteisten 
hiilidioksidi päästöt 
(Scope 1 ja 2)  
5 % vuodesta 
2017

• Kuljetusten osalta 
kasvihuonekaasut 
vuoden 2015 
 tasolla liikevaihtoon 
suhteutettuna

• Jätteiden  
kierrätys aste  
34 % ja 
 uudelleen käyttö 
62 %

Tavoitteet 2019

•  Kiinteistöjen sijainti perusteisten 
hiilidioksidi päästöt (Scope 1 ja 2) 
 3 % vuodesta 2018

• Kuljetusten  aiheuttamat kasvi
huonekaasut vuoden 2015 tasolla 
liikevaihtoon suhteutettuna 

• Vertailu kelpoinen*  
sähkönkulutus  5 % vuodesta 2018,  
sähkön kulutus 2 % vuodesta 2018

• Jätteiden kierrätysaste  36 % ja  
uudelleen käyttö 44 %

* Sähkönkulutus suhteessa viime vuoden 
vastaaviin myymälöihin.
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ILMASTOVAIKUTUSTEN vähentäminen on yksi 
tärkeimpiä yritysvastuun alueita Tokmannilla. 
Ilmastostrategiamme pääpaino on oman toi
mintamme suorissa ilmastovaikutuksissa eli 
kiinteistöjen energiankulutuksen ja hiilidioksidi
päästöjen vähentämisessä. Vuonna 2018 hiili
jalanjälkemme kasvoi hieman kylmän talven ja 
kaukolämmön päästökertoimen kasvun takia.

Otamme ilmastonmuutoksen vakavasti ja 
haluamme tehdä oman osamme sen hillitse
miseksi. Energiankulutuksen ja hiilidioksidi
päästöjen vähentäminen tukevat Tokmannin 
liiketoimintastrategian tavoitteita ja parantavat 
kannattavuutta, sillä energiankulutuksen vä
hentäminen laskee myös kustannuksia. Lisäksi 
esimerkiksi aurinkoenergian käyttö parantaa 
energiaomavaraisuuttamme.

Selvitämme jatkuvasti uusia mahdollisuuk
sia energiankulutuksen vähentämiseen ja uu
siutuvan energian hyödyntämiseen kiinteistöis
sä sekä pyrimme ympäristöystävällisempään 
logistiikkaan. Ilmastonmuutokseen liittyy lisäksi 
liiketoimintariskejä, kuten sääilmiöiden aiheut
tamat toiminnan keskeytymiset ja maineriskit, 
joita pyrimme minimoimaan.

Suurin osa Tokmannin tuotteiden elinkaaren 
aikaisista ilmastovaikutuksista syntyy tuottei
den valmistuksessa ja niiden käytön aikana. 
Vaikutusmahdollisuutemme näihin ovat rajalli

Energiatehokasta liiketoimintaa Hiilijalanjälki, ton CO₂
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Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1)

Scope 2:ssa mukana hankintaperusteiset kasvihuonekaasupäästöt 
(pääosin lämmitys ja sähkö).
Scope 3:ssa mukana tavarankuljetukset kotimaassa ja ulkomailla, 
postin kuljetukset sekä lentomatkustaminen.
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8 349
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18 474
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set ja niiden mittaaminen haasteellista. Sama 
koskee osin kuljetuksia. 

Siksi pyrimme pienentämään ennen kaikkea 
suoran toimintamme ilmastovaikutuksia. Seu
raavan vuoden aikana ilmastostrategiamme 
pääpaino on kiinteistöjen energiankulutuksen 
ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Ta
voitteemme on olla hiilineutraali kiinteistöjen, 
lentomatkustamisen sekä leasingautojen pääs
töjen osalta vuoteen 2030 mennessä. 

Saavutamme tavoitteemme:
• Pienentämällä energiankulutusta ja 
parantamalla energiatehokkuutta
• Käyttämällä uusiutuvaa energiaa
• Hankkimalla uusiutuvan energian 
sertifikaatteja
• Kompensoimalla lentomatkojen päästöt.

Uusia vaihtoehtoja päästöjen 
vähentämiseen
Kansainväliset kasvihuonekaasuja vähentä
vät toimintamallit kuten kiertotalous, uudet 
ekotuotteet sekä teknologiat logistiikassa, 
hallinnossa, markkinoinnissa ja myymälöissä 
tarjoavat mahdollisuuksia myös Tokmannille. 
Selvitämme, miten voimme hyödyntää uusia 
keinoja Tokmannin päästöjen vähentämisessä 
tulevina vuosina. l

33 002

27 638

20 314 20 385
21 647
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MERKITTÄVIMMÄT OMAN toimintamme ilmas
tovaikutukset syntyvät vuokraamiemme kiin
teistöjen sähkönkulutuksesta ja lämmityksestä 
(scope 1 & 2). Siksi pyrimme hillitsemään ener
giankulutusta erityisesti kiinteistöissä, joiden 
energiaratkaisuihin voimme vaikuttaa suoraan. 

Kontrolloimme Mäntsälän logistiikkakes
kuksen energiaratkaisuja, minkä lisäksi yhtiön 
kontrollissa on noin 40 (43) prosenttia myymä
läkiinteistöjen määrästä ja noin 60 (67) prosent
tia koko konsernin energiankulutuksesta. Muut 
myymälät ovat liike tai kauppakeskuksissa, 
eikä Tokmanni voi suoraan vaikuttaa niiden 
energiaratkaisuihin.

Kiinteistöissä eniten sähköä kuluu valais
tukseen, ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen.  
Pyrimme pienentämään energiankulutusta 
ja siitä aiheutuvia päästöjä erityisesti raken
nusautomaation etäohjauksella, seuraamalla 
optimaalisen käytön tasoa ja ohjaamalla sitä. 
Tokmannilla on toimintasuunnitelma ledvalo
jen lisäämiselle myymäläverkostossa. Lisäksi 
muiden uusien tekniikoiden vaikutusta kustan
nuksiin ja energiankulutukseen seurataan. 

Pitkällä tähtäimellä ledvalaistus ja uudet 
teknologiat vähentävät merkittävästi sähkön
kulutusta.

Vuonna 2018 lisäsimme ledvaloja 20:ssa 
myymälässä Mäntsälän logistiikkakeskuksen 
lisäksi ja uusimme 11:ssä myymälässä kylmä
kalusteita. 

Vuonna 2016 käynnistimme henkilöstöä 
osallistavan Deep Green hankkeen, jolla pyri
tään vähentämään Tokmannin Mäntsälän toi
miston ympäristövaikutuksia energiankulutus 
mukaan lukien. Hankkeessa henkilökunta saa 
muun muassa opastusta energiansäästöön 
toimistossa ja heitä kannustetaan autojen yh
teiskäyttöön työmatkoilla. Hankkeen suunnitel
tu laajentaminen myymälöihin viivästyi vuonna 
2018 muun muassa henkilöstövaihdosten joh
dosta. Vuonna 2019 tarkennamme lähestymis
tapaamme myymälöiden ympäristövaikutusten 
vähentämiseen.

Katse kiinteistöjen energiankulutuksessa

Tavoitteena kokonaisenergiankulutus vuoden 2015 tasolla, MWh

Luvuissa mukana mitattu ja arvioitu energian kulutus. 
Kokonaisenergiankulutus: scope 1 & 2.

SähköLämmitys
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Lisäämme aurinkoenergiaa
Vähennämme hiilidioksidipäästöjämme myös 
uusiutuvan energian käytöllä. Vuonna 2018 
asensimme aurinkopaneelit kolmeen kohtee
seen: hallinto ja logistiikkakeskukseemme 
Mäntsälään sekä myymälöihimme Kala joelle 
ja Kouvolaan. Uusien aurinkovoimaloiden ar
vioidaan tuottavan energiaa noin 860 MWh 
vuodessa. Mäntsälän ja Kouvolan voimaloiden 
osuus kohteen vuosittaisesta kokonaiskulu
tuksesta on noin 13–14 prosenttia ja Kalajoella 
noin 26 prosenttia. Pyrimme lähivuosina lisää
mään aurinkoenergian käyttöä myymälöissäm
me ympäri Suomen. 

Kompensoimme hiilidioksidipäästöjämme 
myös uusiutuvan energian sertifikaateilla. Vuon
na 2018 käytimme uusiutuvan energian ser
tifikaatteja Tokmannilla 53 590 MWh (62190), 
joka on 77 (74) prosenttia kokonaissähkön 
kulutuksesta. Mäntsälän logistiikkakeskuksen 
sähkönkulutus ja oman sähkönhankinnan piiris
sä olevien myymälöiden sähkönkulutus katettiin 
sertifikaateilla kokonaan. 

Lentomatkustamisen päästöt (scope 3) on 
kompensoitu vuonna 2018 investoimalla uusiu
tuvan energian projekteihin. Kompensoimme 
päästöjä yhteistyökumppaniemme Bangla
deshissa ja Vietnamissa tekemillä Gold Stan
dard  projekteilla. l

Ostoenergiankulutus noussut hieman vuodesta 2017,  
valtaosa uusiutuvaa energiaa, MWh*
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Luvuissa mukana sekä mitattu että arvioitu kulutus. Sähkö sisältää itse tuotetun aurinkosähkön.
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TOKMANNI PYRKII kasvusta ja myymäläver
koston laajentumisesta huolimatta edelleen pi
tämään kuljetusten kasvihuonepäästöt vuoden 
2015 tasolla liikevaihtoon suhteutettuna. Sekä 
kotimaan että ulkomaankuljetusten (scope 3) 
yhteenlaskettu osuus kaikista päästöistä on 
alle puolet.

Pyrimme keskittämään kuljetukset pitkä
aikaisille sopimuskumppaneille, joiden kanssa 
etsimme yhdessä keinoja hiilidioksidipäästöjen 
sekä kuljetusten muiden ympäristöhaittojen 
 vähentämiseksi. 

Yhteistyökumppaneiden kuljetuskalusto on 
ajanmukaista ja sitä uusitaan jatkuvasti ympä
ristötehokkaammaksi. Yli puolella yhteistyö
kumppaneista on käytössään sertifioitu ympä
ristöjärjestelmä.

Lisäksi kuljettajia koulutetaan ympäristö
tietoiseen ja taloudelliseen ajotapaan. Kes
kittäminen antaa paremmat mahdollisuudet 
lähetysten yhdistelemiseen, kuljetusyksikköjen 
täyttöasteen parantamiseen ja kuljetusreittien 
optimointiin. Nämä myös alentavat ympäris
tön kohdistuvia haittavaikutuksia. JOT (juuri 
oikeaan tarpeeseen) ajattelu on asettanut 
haasteita kuljetusyksiköiden maksimaalisen 
täyttöasteen saavuttamiselle. Teemme yhteis
työkumppaneiden kanssa jatkuvasti työtä tyh
jien kilometrien välttämiseksi. 

Rautatie ja konttikuljetuksia lisätty 
Tuontikuljetuksemme Euroopasta noudetaan 
kuormaautoilla sekä konteilla, jotka voivat 
kulkea osan matkaa junalla. Tavoitteenamme 
on edelleen lisätä rautatie ja konttikuljetuksia 
päästöjen vähentämiseksi. Päästömäärä kont
tia kohden on suuressa konttilaivassa huomat
tavasti pienempi kuin päästöt traileria kohden 
niin kutsutussa roroaluksessa.

Varustamot uusivat aluksia kaiken aikaa. 
Uudet laivat ovat suurempia ja tehokkaampia, 
mikä pienentää päästöjä kuljetusyksikköä koh
den. 

Tokmanni on vaihtanut lentokuljetuksia ju
nakuljetuksiin Kiinasta. Kiinasta on vuoden 
2018 aikana alkanut suorat junayhteydet Suo
meen Kouvolaan sekä Helsingin Vuosaareen. 
Tämä lyhentää kuljetusaikaa sekä poistaa au
tokuljetusten tarpeen MannerEuroopasta. Hii
lijalanjälki on junakuljetuksissa huomattavasti 
pienempi kuin lentokuljetuksissa.

Kotimaankuljetusten päästöjen 
pienentämisessä haasteita
Vuoden 2018 aikana emme pystyneet toteut
tamaan toimitusrytmin optimointia, ja lisäksi 
jouduimme volyymin kasvun takia kuljettamaan 
tuotteita myös toisesta varastosta. Näiden joh
dosta toimitusten ajokilometrit kasvoivat. 

Kuljetusten päästöt vuoden 2015 tasolla

Keskusvarastosta yli 400 kilometrin päässä 
sijaitsevien myymälöiden määrä on kasvanut 
merkittävästi. Tähän pyrimme löytämään rat
kaisun lisäämällä runkokuljetuksia pitkillä HCT 
ajoneuvoyhdistelmillä. Otimme ensimmäisen 
pitkän HCTajoneuvoyhdistelmän käyttöön jou
lukuussa 2018 Mäntsälän ja Oulun välille.  

   Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenam
me on hallita toimituserien kokoa. Olemme 
ottamassa käyttöön tilausten priorisointiin ja 
työmäärän hallintaan uusia työvälineitä, jotka 
mahdollistavat tasaisemmat kuormakoot myös 
kuljetuksiin. Muun muassa näin pyrimme kom
pensoimaan myymälämäärän lisääntymisestä 
aiheutuvaa hiilidioksidipäästöjen kasvua. l
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PYRIMME MINIMOIMAAN polttolaitoksiin kulje
tettavan jätteen määrää vähentämällä jätteen 
syntymistä ja kierrättämällä jätettä. Uudelleen
käytimme jätteistämme 44 prosenttia ja kier
rättimme 35 prosenttia vuonna 2018. Loput 
jätteestä ohjattiin hyötykäyttöön, kuten kierrä
tyspolttoaineeksi korvaamaan fossiilisia polt
toaineita. 

Vuonna 2019 tavoitteenamme on pitää 
uudelleenkäyttö 44 prosentissa ja nostaa kier
rätysaste 36 prosenttiin. Jätteen kierrätystä 
voidaan edelleen tehostaa lajittelemalla jäte 
huolellisesti myymälöissä ja logistiikkakeskuk
sessa sekä toimistoissa, seuraamalla jätejakei
den käyttöä ja ohjeistamalla henkilöstöä.

Myymälöiden ruokahävikkiä vähennetään 
erityisesti toimintaohjeilla ja seurannalla, kau
pan alan kampanjoilla sekä lahjoittamalla van
haksi menevää ruokaa hyväntekeväisyyteen. 

Vuonna 2016 sitouduimme ympäristöminis
teriön ja Kaupan liiton Green Deal sopimuk
seen ja vähentämään muovisten pikkupussien 
käyttöä 50 prosenttia asiakasta kohden vuo
teen 2026 mennessä. Esimerkiksi kevyiden 
muovipussien tarjoaminen kassoilla on lopetet
tu. Samalla muovikassien myyntiä on vähen
netty tarjoamalla asiakkaille vaihtoehtoisista 
materiaaleista valmistettuja kasseja.

Pakkausmateriaalit kierrätetään
Olemme vastuussa markkinoille tuomiemme 
laitteiden ja pakkausten kierrätyksestä sekä 

muusta jätehuollosta. Hoidamme tuottajavas
tuun eri tuottajayhteisöiden kautta ja kehittäm
me aktiivisesti yhteisöjen kanssa yhteistyössä 
toimia kestävän kehityksen varmistamiseksi. 

Tokmannin jätteistä suurin osa on pakkaus
materiaaleja. Pyrimme vähentämään pakkaus
materiaalien määrää, seuraamaan aktiivisesti 
varastossamme ja myymälöissämme syntyvien 
jätteiden määriä sekä parantamaan jatkuvasti 
jätteiden kierrätystä. Testaamme parhaillaan, 
miten paljon voimme vähentää muovin käyttöä 
siten, että lähtevät rullakot kelmutettaisiin vain 
tarvittaessa.

Osana Tokmannin tuottajavastuuta rapor
toimme käytetyistä pakkausmateriaaleista 
 RINKItuottajaosuuskunnalle. RINKIekopisteitä 
on myös useiden myymälöidemme yhteydessä, 
joten myös asiakkaamme voivat käyttää niitä. 

Pakkaustemme materiaaleina ovat paperi
kuidut, muovi, lasi, metallit ja puu. PVCmuovin 
käyttö on tuotteissamme kielletty, ellei sille ole 
erityistä syytä (esim. UVvalon kesto). Julkai
semme tarkemmat tiedot vuonna 2018 käyttä
mistämme pakkausmateriaaleista verkkosivuil
lamme maaliskuun 2019 aikana. 

Huolehdimme sähkö ja elektroniikkalait
teiden kierrätyksestä SELT ry:n ja Stena Oy:n 
kautta. Paristoista ja akuista olemme tehneet 
sopimukset Recser Oy:n ja Akkukierrätys Pb 
Oy:n kanssa. Recser ylläpitää valtakunnal
lista keräysverkostoa kannettaville paristoille 
ja akuille, ja Akkukierrätys on lyijypohjaisten 

Jätteet ja materiaalit tehokkaaseen käyttöön

Uudelleenkäytimme
jätteistämme 
44 prosenttia ja 
kierrättimme
35 prosenttia.
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akkujen kierrätykseen erikoistunut tuottajayh
teisö. Renkaiden keräyksestä ja hyötykäytös
tä Tokmannilla on yhteistyösopimus Suomen 
Rengaskierrätys Oy:n kanssa.

Digitaalisuus kasvaa printtimainonnan 
rinnalla
Digitaalisen markkinointiviestinnän rooli on 
kasvanut merkittävästi viime vuosien aika
na myös Tokmannilla. Vuonna 2018 panos
timme edellisvuotta enemmän digitaaliseen 
markkinointiin esimerkiksi avaamalla omat 
Facebooksivut 139:lle Tokmannimyymälälle, 
kehittämällä verkkopalveluamme ja sosiaali
sen median kanaviamme sekä tekemällä vai
kuttajayhteistyötä useiden toimijoiden kanssa. 
Lisäksi markkinoimme muun muassa radiossa, 
televisiossa, verkossa ja lukuisissa muissa ka
navissa. Vuonna 2019 Tokmannin tavoitteena 
on edelleen jatkaa digitaalisen viestinnän ke
hittämistä.

Digitaalisten kanavien ohella panostamme 
markkinoinnissamme vahvasti painettuun me
diaan, sillä se on yksi tärkeimmistä keinoista 
asiakkaidemme tavoittamisessa. Kiinnitämme 
huomiota esimerkiksi paperin ympäristövaiku
tuksiin ja hyödynnämme suorajakelumainon
nassamme vastuulliseksi varmennettua pape
rin raakaainetta. 

Vuoden 2018 maaliskuussa siirryimme käyt
tämään aiempaa ohuempaa paperia (48 g/m², 
52 g/m² vuonna 2017) pääosassa Tarjoussano
matsuorajakelumainoksiamme.* Vuonna 2018 
Tarjoussanomatsuorajakelumainoksiamme 
painettiin yhteensä yli 122 miljoonaa kappa
letta, mikä on noin 15 miljoonaa kappaletta eli 
noin 14 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kas
vuluvut johtuvat etenkin myymäläverkostomme 
ja mainosten jakelualueen laajentumisesta.

Viikoittaisen suorajakelumainonnan ohella 
olemme usein julkaisseet myös sesonkikohtai
sia tuotekuvastoja ja mainostaneet sanomaleh

Uudelleenkäyttö pitää 
sisällään logistiikkakeskuksen 
uudelleenkäytetyt kuormalavat. 
Tiedot on saatu palveluntarjoajilta. 
Palveluntarjoaja on vaihtunut 2017.

Jätteenpoltto

Hyödyntäminen

Loppusijoitus

Kierrätys

Uudelleenkäyttö

Yhteensä 2014: 13 708 tn
Yhteensä 2015: 13 527 tn
Yhteensä 2016: 12 924 tn
Yhteensä 2017: 14 379 tn
Yhteensä 2018: 15 106 tn

Jätteistä 79 % uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen, %
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* Kyseisellä paperilla on seuraavat sertifioinnit: EMAS, EU 
Ecolabel, FSC Chain-of-Custody, ISO 14001, ISO 9001 ja 
PEFC Chain-of-Custody. 
** Joulusesongin aikaan julkaisimme kuitenkin lelukuvaston, 
jota painettiin 235 000 kappaletta myymälöissämme ja 
aikakauslehtien välissä jaettavaksi.

dissä, kuitenkin edellisvuosia vähemmän. 
Vuonna 2018 emme julkaisseet kesä tai 

joulusesongin kuvastoa painettuna, vaan mark
kinoimme sesonkituotteita digitaalisesti erityi
sesti omia medioita ja kanavia hyödyntäen.** 

Lisäksi pyrimme hyödyntämään digitaali
sia, ympäristöä vähemmän kuormittavia vaih
toehtoja erilaisille markkinointimateriaaleille. 
Esimerkiksi vuonna 2018 julkaisimme mark
kinointi ja muita asiakasviestejä edellisvuotta 
enemmän ainoastaan digitaalisessa muodos
sa, kuten myymäläradiomainoksina. 

Vuoden 2018 maaliskuussa lopetimme kas
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sakuittien automaattisen tulostamisen myymä
löissämme. Toimintatapamme on jo nyt tuonut 
merkittäviä säästöjä, sillä esimerkiksi vuonna 
2018 lähes joka seitsemäs myymäläasiak
kaamme kertoi, ettei tarvitse kuittia ostokses
taan. Näin vältyimme noin 6,8 miljoonan kassa
kuitin tulostamiselta vuonna 2018.

Ruokahävikkiä ehkäistään tehokkaasti
Suomessa koko ruokaketjussa kotitaloudet 
mukaan luettuna syntyy ruokahävikkiä vuosit
tain noin 400 miljoonaa kiloa, mikä on 10–15 
prosenttia kaikesta syömäkelpoisesta ruuasta. 
Sen lisäksi, että hävikki kuormittaa turhaan 
ympäristöä, päiväyshävikki aiheuttaa kaupalle 
aina tappiota. 

Tavoitteenamme on pienentää myymälöis
sä elintarvikkeista syntyvää päiväyshävikkiä 
13 prosentilla vuodesta 2016 vuoteen 2021 
mennessä*. Hävikki on nostettu myynnin or
ganisaatiossa yhdeksi keskeiseksi mittariksi 
vuoden 2015 alusta, ja sitä on aktiivisesti py
ritty pienentämään. Työkaluina ovat olleet uusi 
johtamisjärjestelmä ja hävikin seuraaminen 
jokaisessa myymälässä aiempaa tarkemmalla 
tasolla. 

Ruokahävikkiä ehkäistään toimivalla elintar
vikevalikoimalla, oikeilla tilaus ja toimitusmää
rillä sekä ajoilla, seuraamalla myymäläkohtais
ta menekkiä tarkasti sekä alentamalla hintoja 
hetkeä ennen viimeistä myyntipäivää. 

Kaikissa myymälöissä on otettu näitä toimia 
käyttöön. Lisäksi 30 myymälää, joilla on eniten 

Tiedot on saatu palveluntarjoajilta ja ne kattavat 
myymälät sekä logistiikkakeskuksen.

Jätteet jätelajeittain, %

haasteita hävikin suhteen, on otettu erityiseen 
seurantaan. Näitä myymälöitä varten on tehty 
yhdessä prosessineuvojien kanssa myymälä
kohtainen toimintasuunnitelma, ja näissä myy
mälöissä syntyvää hävikkiä seurattiin viikoittain 
alueorganisaatiossa.

Tehotoimista huolimatta myymälöissä jää 
aina väistämättä jonkin verran käyttökelpoi
sia tuotteita hävikkiin. Siksi aloitimme vuoden 
2015 lokakuussa luovuttaa hyväntekeväisyys
tarkoituksiin elintarvikkeita, joiden parasta en
nen päiväys on umpeutunut.

Teemme aina myymälän ja paikallisen hy
väntekeväisyysjärjestön kanssa kirjallisen so
pimuksen, johon kirjataan, miten elintarvikkeita 
tulee käyttää ja käsitellä. Näin varmistetaan, 
että tuotteet päätyvät hyväntekeväisyyteen ja 
turvallisesti loppuasiakkaalle. Jo 92 myymä
lää on jakanut ruokaa hyväntekeväisyyteen. 
Tarkoitus on, että jatkossa Tokmanni pystyy 
luovuttamaan kaikkien myymälöiden hävikkiin 
jääneet elintarvikkeet hyötykäyttöön paikallisille 
toimijoille. l

Muu jäte, %Vaarallinen jäte, %

Yhteensä 
14 225 tn

99

1

*Elintarvikealan materiaalitehokkuussitoumuksen mukaisesti.
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GRI
Raportoimme Tokmannin 
vastuullisuudesta Global Reporting 
Initiativen (GRI) standardien 
mukaisesti. Tästä osiosta löydät 
tarkempaa tietoa raportointimme 
kattavuudesta ja periaatteista sekä 
yhteenvedon GRI:n mukaisista 
indikaattoreista. 
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LUKUUN OTTAMATTA kuljetuksia ja hankintaa,
Tokmannin yritysvastuuraportissa keskity
tään ainoastaan asioihin, jotka ovat täysin
Tokmannin määräysvallassa. Hankinnan ja
tuotevastuun osalta Shanghain toimisto on
mukana raportoinnissa. Olemme saaneet kul
jetusten osalta päästöluvut kuljetuspalvelujen 
tarjoajilta ja lentoliikenteen osalta matkatoimis
tolta.

Shanghain hankintatoimisto on
Tokmannin puoliksi omistama yhteisyritys
norjalaisen Europris ASA:n kanssa. Sen
vaikutus Tokmannin vastuullisuuden näkö
kohtiin on marginaalinen, lukuun ottamatta
vastuullista hankintaa ja tuoteturvallisuutta,
sillä yhteisyrityksen henkilöstön määrä on
alle prosentin Tokmannin koko henkilömää
rästä ja sen ympäristövaikutukset syntyvät
ainoastaan toimiston ja matkustamisen
vaikutuksista.

Raportin tiedot on kerätty vuodelta 2018,
ja joidenkin indikaattorien osalta esitetään
myös historiatietoa silloin, kun sitä on saatavis
sa. Tokmanni julkaisee jatkossa yritysvastuu
tietoja vuosittain joko erillisessä yritysvastuura
portissa tai osana vuosikertomusta. Edellinen 
yritysvastuuraportti julkaistiin helmikuussa 
2018. Raporttia ei ole varmennettu.

Raportointi noudattaa GRIstandardien

suppeaa tasoa, eli jokaisesta olennaisesta
aiheesta on raportoitu vähintään yksi indi
kaattori. Indikaattorit on valittu siten, että
ne muodostaisivat mahdollisimman katta
van kuvan Tokmannin yritysvastuuasioista.

Raportointiperiaatteet

Lisätietoja
ir.tokmanni.fi/fi/responsibility

Yhteystiedot
Emilia Koski
Head of Corporate Responsibility
corporate.responsibility@tokmanni.fi
emilia.koski@tokmanni.fi
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Sähkön ympäristöprofiilin laskennassa on 
käytetty seuraavia lähtötietoja:
> Hankittu sähkö on pörssisähköä. Omassa 
kontrollissa olevien myymälöiden ja Mäntsälän 
logistiikkakeskuksen hankkima sähkö on katet
tu uusiutuvan energian sertifikaateilla. Näissä 
kohteissa hankintaperusteinen (marketbased) 
ominaispäästökerroin on 0 g CO₂/kWh.
> Tokmannin oman kontrollin ulkopuoliselle 
sähkölle on käytetty Energiaviraston julkaise
maa jäännösjakaumalaskennan ympäristö
profiilia vuodelle 2017¹. 
> Vuoden 2017 jäännösjakaumassa uusiutu
mattomien energialähteiden osuus on  42,71 %,  
uusiutuvien energialähteiden 13,32 % ja ydin
voiman 43,97 %. Sähköntuotannon keski
määräiset hiilidioksidin ominaispäästöt ovat 
264,04 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen 
määrä 1,21 mg/kWh.
> Primäärienergiakertoimina laskelmissa on 
käytetty: uusiutuvat polttoaineet 1, uusiutumat
tomat polttoaineet 1,75 ja ydinvoima 3,03²
> Sijaintiperusteisena (locationbased) päästö
kertoimena on käytetty Motivan julkaisemaa, 
Suomen keskimääräistä sähkönhankinnan 
CO₂päästökerrointa laskettuna viiden vuoden 
liukuvana keskiarvona, joka on 164 g CO₂/
kWh³.

Lämmön ympäristöprofiilin laskennassa 
on käytetty seuraavia lähtötietoja:
> Kaukolämmön hankintaperusteisena 
CO₂-päästökertoimena on käytetty Tokmannin 
kohteille laskettua arvoa 163 g CO₂/kWh.⁴ 
> Sijaintiperusteisena päästökertoimena on 
puolestaan käytetty Suomen kaukolämmön 
yhteis tuotantoalueiden hyödynjakomenetel
mällä laskettua keskimääräistä CO₂kerrointa 
188 g CO₂/kWh.⁴
> Tiedot kaukolämmön jakautumisesta uusiu
tuviin ja uusiutumattomiin polttoaineisiin on 
Energiateollisuuden kaukolämpötilastosta⁵. 
> Primäärienergiakertoimena laskelmassa on 
käytetty: 0,9⁶
> Kaasun ja öljyn päästökertoimina on käytetty 
Tilastokeskuksen ilmoittamia polttoaineiden 
päästökertoimia⁷

Kotimaan kuljetusten päästötiedot on saatu 
palvelutarjoajalta. Päästöjen laskennassa on 
käytetty todellisten kulutusten ja päästöarvojen 
keskiarvoa. Laskennassa on huomioitu asiak
kaan lähetysten kappalemäärästä ja painosta 
laskettu keskiarvoinen lähetyseräkoko, lähe
tysten kuljetusmatkat (laskutuskilometrit, ei siis 
todelliset kilometrit, jotka lähetys on kuorma
tilassa ollut), sekä liikennöitsijöiltä kerättyjen 

Laskennan lähtötiedot
kulutus ja päästöarvojen keskiarvot ajoneuvo
tyypeittäin. Terminaalien kautta kulkevan lähe
tyserän raja on aiemmin ollut 2 500 kg, mutta 
vuoden 2018 tilastoon raja on ollut 3 000 kg.

Vertailuvuotena käytetään vuotta 2015. 
 Tokmanni on kerännyt tiedot ulkomaan kulje
tusten päästöistä eri toimijoilta. Päästölaskelmi
en perusteita ja kuljetusten energiankulutuksia 
ei ole tiedossa. Vertailuvuotena käytetään vuot
ta 2015. Tokmanni hoitaa itse omilla sopimuk
silla ostojen kuljetuksesta 36 % (35).  Tokmanni 
raportoi omilla sopimuksilla kuljetetuista tuon
tikuljetuksista 99,51 % (99,99). Varastolta myy
mälöihin lähtevistä kuljetuksista raportoidaan 
100 %. Kaikki Postin palvelut Suomessa ovat 
hiilineutraaleja Posti Green palveluja, joista ei 
aiheudu asiakkaille päästöjä. Postilta käytetty
jen palveluiden päästöt vuonna 2015 olivat en
nen kompensointia 15 tonnia CO₂.⁸ ja ⁹

Lentomatkustamisen päästöraportti on 
saatu matkatoimistolta. Energiankulutusta ei 
ole tiedossa. Vertailuvuotena käytetään vuotta 
2015.

Laskentaperusteista sekä tiedon 
tarkkuudesta
Tokmannin logistiikkakeskuksen ja myymälöi
den sähkön ja lämmönkulutusten osalta käyte

¹ Energiavirasto. 2017. Jäännösjakauma vuodelta 2017.
² ja ⁶ Matias Keto. Energiamuotojen kerroin. Yleiset perusteet ja toteutuneen sähkön ja 
lämmöntuotannon kertoimet, Raportti Ympäristöministeriölle.
³ ja ⁴ Motiva. 2017. CO₂päästökertoimet.

⁵ Energiateollisuus. 2017. Kaukolämpötilasto 2017.
⁷ Tilastokeskus, Polttoaineluokitus 2018.
⁸ ja ⁹ http://annualreport2016.posti.com/vastuullisuus/ymparisto/vihrealogistiikkajapostigreen
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tään ensisijaisesti kulutusseurannasta saatavaa 
mitattua kulutustietoa. Kaikkien myymälöiden 
osalta mitattua tietoa ei kuitenkaan ole saatavil
la. Tästä syystä seurannan ulkopuolisten aktii
visten myymälöiden kulutus on arvioitu kulutus
seurannassa olevien myymälöiden kulutusten 
perusteella. Toisin sanoen, kulutusseurannassa 
oleville myymälöille on laskettu ominaiskulutuk
set (kWh/kokonaispintaala m²). Näin saadun 
ominaiskulutuksen on oletettu vastaavan myy
mälöiden keskimääräistä kulutustasoa ja tällä 
ominaiskulutuksella on laskettu kokonaiskulu
tus seurannan ulkopuoliselle myymäläkannalle. 
Vertailuvuotena kulutusten ja päästöjen lasken
nassa käytetään vuotta 2015.

Mikäli kiinteistön lämmitystapa ei ole ollut 
tiedossa, se on oletettu kaukolämmöksi. Tämä 
siitä syystä, että suurin osa kohteista, joiden 
lämmönkulutusta ei ole mitattu, sijaitsevat 
kauppakeskuksissa, ja näistä suurin osa on 
paikallisten kaukolämpöverkkojen piirissä.

GHG Protocol standardin päivitys vuodel
ta 2015 ohjeistaa raportoimaan ostosähkön ja 
lämmön päästöt sekä hankintaperusteisen, 
että sijaintiperusteisen kertoimen mukaan. 
Hankintaperusteiset kertoimet ovat energiayh
tiökohtaisia ja niissä on huomioitu uusiutuvan 
energian sertifikaatit. Sijaintiperusteiset kertoi
met ovat kansallisia keskiarvokertoimia, joissa 
ei oteta huomioon uusiutuvan energian serti
fikaatteja. Raportissa päästöistä on raportoitu 
vain CO₂ päästöt. Kiinteistöjen osalta muiden 
päästökomponenttien (CH₄, N₂O) CO₂ekv vai

kutus olisi arviolta noin 4,5 % kokonaispääs
töistä. 

Kaukolämmön hankintaperusteisia ympäris
tövaikutuksia laskiessa on huomioitu seuraavat 
seikat: Niille kohteille, joiden kaukolämmön 
kulutukset on mitattu, on käytetty Motivan 
raportoimaa, kyseessä olevan paikkakunnan 
lämmöntuotannon (yhteis tai erillistuotanto) 
päästökerrointa. Näiden tietojen avulla on las
kettu päästökerrointen painotettu keskiarvo, 
joka kuvaa Tokmannin kohteiden keskimää
räistä CO₂kerrointa.

Kohteiden, joiden kaukolämmön kulutus ja 
toimittaja ei ole tiedossa, hankintaperusteinen 
päästökerroin on 164 g CO₂/kW. Se kuvaa 
Suomen kaukolämmön yhteistuotantoalueiden 
hyödynjakomenetelmällä laskettua keskimää
räistä CO₂kerrointa. 

Laskennassa on käytetty viimeisintä saata
villa olevaa tietoa. Energiaviraston, Motivan ja 
Energiateollisuuden tiedot päivittyvät vuosittain, 
eikä vuoden 2018 tietoja ollut laskentaa tehtä
essä vielä saatavilla. Aiempien vuosien ympä
ristöluvuille ei ole tehty uudelleenlaskentaa.  

Oman lämmöntuotannon kokonaiskasvi
huonekaasupäästöt on arvioitu Tilastokeskuk
sen julkaisemien polttoaineiden päästöker
rointen perusteella. Kaasun päästökerroin on 
199,08 g CO₂/kWh ja öljyn päästökerroin on 
264,6 g CO₂/kWh⁷.

Jätteiden määrät, käsittelytavat sekä mää
rittely jätteen vaarallisuudesta on saatu Lassila 
& Tikanoja Oyj:n koostamista tilastoista, lukuun 

ottamatta SERtietoja, jotka on saatu Stena 
Oy:n keräämistä tilastoista. 

Energiankulutuksen lähtötiedoista
Vuodenvaihteessa 2018 Tokmannilla oli 176 
(177) aktiivista myymälää sekä yksi logistiik
kakeskus. Aktiivisella myymälällä tarkoitetaan 
myymälää, joka on normaalikäytössä. Aktiivisiin 
myymälöihin ei lueta uusia myymälöitä, jotka ei
vät vielä ole toiminnassa, eikä myymälöitä jotka 
ovat kyseiseen kuukauteen mennessä poistu
neet myymäläkäytöstä. Vuoden 2018 lopussa 
mukaan tulleita AleMakasiinin kohteiden (9 kpl) 
kulutuksia ei ole huomioitu näissä laskennois
sa. Vuoden aikana on avattu 4 uutta myymälää, 
poistunut 3 ja 1 uudelleen sijoitettu myymälä.

Aktiivisista myymälöistä sähkön kulutus
seurannan piirissä vuodenvaihteessa 2018 
oli 76 % (72 % vuonna 2017) myymälöiden 
kokonais pintaalasta, ja lämmön (kaukolämpö, 
kaasu ja öljy) kulutusseurannassa 49 % (41 %  
vuonna 2017) kokonaispintaalasta. Kun huo
mioidaan myös logistiikkakeskus, kulutus
seurannassa, on sähkön osalta 79 % (78 % 
vuonna 2017) kokonaispintaalasta ja lämmön 
osalta 56 % (54 % vuonna 2017) kokonaispin
taalasta. Seurannasta puuttuvien kiinteistöjen 
kulutus on arvioitu perustuen seurannassa 
 olevien kiinteistöjen ominaiskulutukseen.

Vuoden 2018 energiaintensiteetti taulukos
sa on käytetty edellisestä raportoinnista mi
tattujen kohteiden pintaala ja sitä vastaavaa 
kulutusta.
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Data

2014 2015 2016 2017 2018 Muutos %

Sähkö, kokonais 72 409 75 083 85 389 84 003 75 703 9,9

Kaukolämpö, kokonais 29 506 30 236 31 557 29 885 38 165 27,7

Kaasu 1 637 1 623 1 104 1 484 1 661 12,0

Öljy 461 96 360 324 1 844 468,8

Lämmitys, kokonais 31 605 31 956 33 022 31 693 41 670 31,5

Kokonais energian kulutus 104 013 107 038 118 411 115 697 117 374 1,4

3021 Organisaation oma energiankulutus

a. Sähkön ja lämmityksen kokonaiskulutukset, MWh

b. Organisaation ostoenergian kulutus, MWh

Aktiivisista myymälöistä sähkön kulutus seurannan piiris
sä vuodenvaihteessa 2018 oli 76 % (72 % vuonna 2017) 
myymälöiden kokonais pintaalasta, ja lämmön (kaukoläm
pö, kaasu ja öljy) kulutusseurannassa 49 % (41 %  
vuonna 2017) kokonaispintaalasta. Kun huomioidaan 
myös logistiikkakeskus, kulutus seurannassa, on sähkön 
osalta 79 % (78 % vuonna 2017) kokonaispintaalasta ja 

lämmön osalta 56 % (54 % vuonna 2017) kokonaispin
taalasta. Seurannasta puuttuvien kiinteistöjen sähkönku
lutus on arvioitu perustuen seurannassa olevien kiinteistö
jen ominaiskulutukseen. Omaa aurinkosähkön tuotantoa 
kokonaiskulutuksesta oli 193,2 MWh. Vuonna 2018 lisät tiin 
useisiin kohteisiin LEDvalaistusta sekä uusittiin kylmä
laitteita.

2014 2015 2016 Muutos % 2017 Muutos % 2018 Muutos %

Uusiutumaton (öljy) 461 96 360 275,00 324 9,87 1 844 468,77

Uusiutumaton (kaasu) 1 637 1 623 1 104 31,98 1484 34,35 1 661 11,98

c. Organisaation oman energiantuotannon kulutus, MWh

Tokmannin GRIraportissa energiankulutus on esitetty käyt
tökelpoisena sekundäärienergiana sähkön ja kaukolämmön 
osalta, oman organisaation energiantuotannon kulutus 
on esitetty primäärienergiana. Primäärienergia tarkoittaa 
energialähteiden sisältämää energiaa niiden neitseellisessä 
muodossa ennen muunnosprosessia käyttö kelpoiseksi 
sekundäärienergiaksi. Primäärienergian avulla kuvataan eri 

energialähteistä saatavissa olevaa energiaa sekä energi
anlähteinä käytettävien luonnonvarojen määrää, käyttöä ja 
kulumista. Energian muuttaminen muodosta toiseen aiheut
taa aina hävikkiä, ja tästä syystä primäärienergian määrä on 
aina sekundäärienergiaa suurempi. 2018 öljyn kulutukseen 
on otettu mukaan ominaiskulutuksen kautta tiedossa olevat 
viisi öljykohdetta, joiden kulutusta ei mitata.

2104 2015 2016 Muutos % 2017 Muutos % 2018 Muutos %

Yksikkö Sähkö Lämpö Yht. Sähkö Lämpö Yht. Sähkö Lämpö Yht. Sähkö Lämpö Yht. Sähkö Lämpö Yht. Sähkö Lämpö Yht. Sähkö Lämpö Yht. Sähkö Lämpö Yht.

Ostettu energia MWh 72 409 29 506 101 915 75 083 30 236 105 319 85 389 31 557 116 946 13,73 4,37 11,04 84 003 29 885 113 889 1,62 5,30 2,61 75 703 38 165 113 868 9,88 27,70 0,02

Uusiutumaton MWh 29 524 21 204 50 728 20 476 21 804 42 280 8 288 22 677 30 965 59,52 4,00 26,76 10 292 19 724 30 016 24,18 13,02 3,06 7 204 24 425 31 629 30,00 23,83 5,38

Uusiutuva MWh 11 944 8 302 20 246 27 500 8 432 35 932 68 253 8 880 77 133 148,19 5,31 114,66 64 257 10 161 74 418 5,86 14,43 3,52 61 083 13 739 74 822 4,94 35,22 0,54

Ydinvoima MWh 30 941 0 30 941 27 107 0 27 107 8 848 0 8 848 67,36 0,00 67,36 9 455 9 455 6,86 0,00 6,86 7 417 7 417 21,56 0,00 21,56
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3023 Energiaintensiteetti

3051 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1)

Energiaintensiteetti energiatyypeittäin

Ominaiskulutus on laskettu vertailukelpoisista kohteista. Sähkö: kokonaispintaala. Kaukolämpö: mitattujen vertailukelpoisten kohteiden pintaala. Vuonna 2018 öljyn kulutuskohteisiin otettu mukaan viisi kohdetta, joissa kulutusta ei mitata. 

2104 2015 2016 Intensi-
teetin 

muutos 
%

Kulutuk sen 
muutos 

%

2017 Intensi-
teetin 

muutos 
%

Kulutuksen 
muutos 

%

2018 Intensi-
teetin 

muutos 
%

Kulutuksen 
muutos 

%

Myymälät
Kulutus 
MWh

Koko
naisala 

m²
KWh/ 

m²
Kulutus 
MWh

Koko
naisala 

m²
KWh/ 

m²
Kulutus 
MWh

Koko
naisala 

m²
KWh/ 

m²
Kulutus 
MWh

Koko
naisala 

m²
KWh/ 

m²
Kulutus 
MWh

Koko
naisala 

m²
KWh/ 

m²

Sähkö 58 538 432 967 135 59 525 444 287 134 66 065 457 928 144 7,7 11,0 77 693 520 409 149 3,5 17,6 70 651 518 103 136 8,7 9,1

Kaukolämpö 11 191 214 354 52 10 613 214 283 50 10 688 201 656 53 6,3 0,7 12 322 220 342 56 5,5 15,3 16 281 218 312 75 33,4 32,1

Kaasu 1 637 18 927 87 1 623 18 927 86 1 104 17 880 62 28,0 32,0 1 484 22 565 66 6,4 34,3 1 661 22 565 74 12,0 12,0

Öljy 461 5 807 79 96 1 551 62 360 4 034 89 44,1 274,8 324 4 034 80 9,9 9,9 1 844 20 215 91 13,5 468,8

Yksikkö 2014 2015 2016 Muutos % 2017 Muutos % 2018 Muutos 
(2017-2018) % 

Uusiutumaton 
(öljy) MWh 461 96 359,8 275,00 324 9,87 1844 468,77

Uusiutumaton 
(kaasu) MWh 1637 1623 1104,4 31,98 1484 34,35 1661 11,98

Kasvihuone-
kaasupäästöt ton CO₂ 445 346 315 8,94 382 21,13 821 115,21

Organisaation oman energiantuotannon kulutus ja CO₂-päästöt
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3052 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2)

Ostoenergian kulutus ja CO₂-päästöt

2104 2015 2016 Muutos % 2017 Muutos 
(2016-2017)% 2018 Muutos 

(2017-2018)%

Yksikkö Sähkö Lämpö Yht. Sähkö Lämpö Yht. Sähkö Lämpö Yht. Sähkö Lämpö Yht. Sähkö Lämpö Yht. Sähkö Lämpö Yht. Sähkö Lämpö Yht. Sähkö Lämpö Yht.

Ostettu  
energia (G4-
EN3: Ostot)

MWh 72 409 29 506 101 915 75 083 30 236 105 319 85 389 31 557 116 946 13,73 4,37 11,04 84 003 29 885 113 889 1,62 5,30 2,61 75 703 38 165 113 868 9,88 27,70 0,02

  Uusiutumaton MWh 29 524 21 204 50 728 20 476 21 804 42 280 8 288 22 677 30 965 59,52 4,00 26,76 10 292 19 724 30 016 24,18 13,02 3,06 7 204 24 425 31 629 30,00 23,83 5,38

  Uusiutuva MWh 11 944 8 302 20 246 27 500 8 432 35 932 68 253 8 880 77 133 148,19 5,31 114,66 64 257 10 161 74 418 5,86 14,43 3,52 61 083 13 739 74 822 4,94 35,22 0,54

  Ydinvoima MWh 30 941  30 941 27 107  27 107 8 848 0 8 848 67,36 0 67,36 9 455  9 455 6,86  6,86 7 417  7 417 21,56  21,56

Ympäristövaikutukset

Kasvihuone-
kaasupäästöt  

(hankinta-
perusteiset)

ton 
CO₂ 19 101 5 107 24 209 13 309 5 165 18 474 5 368 5 676 11 044 59,67 9,90 40,22 5 802 4 673 10 475 8,10 17,68 5,15 4 454 6 228 10 681 23,24 33,28 1,97

Kasvihuone-
kaasupääs-
töt (sijainti-

perusteiset)

ton 
CO₂ 20 719 5 488 26 207 17 553 5 553 23 105 17 846 5 775 23 621 1,67 4,00 2,23 15 205 5 260 20 464 14,80 8,92 13,36 12 415 7 175 19 590 18,34 36,41 4,27

Radioaktiivinen 
jäte tonnia 0,1  0,1 0,1  0,1 0,05  0,05 51,41  51,41 0,02  0,02 50,40  50,40 0,02  0,02 11,35  11,35
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3053 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3)

3054 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti

Kuljetusten ja lentomatkustamisen CO₂-päästöt, ton CO₂

Päästöintensiteetti liikevaihtoon ja henkilöstöön suhteutettuna

2014 2015 2016 Muutos % 2017 Muutos  
(2016-2017) % 2018 Muutos  

(2017-2018) %

Kuljetukset 8 177 8 702 8 760 0,7 9 269 5,8 9 967 7,5

Posti 22 100,0 15 100,0

Lentomatkustaminen 172 116 195 68,1 237 21,6 162 31,7

Kasvihuonekaasupäästöt 8 349 8 818 8 955 1,6 9 528 6,4 10 144 6,5

Yksikkö 2014 2015 2016 Muutos % 2017 Muutos  
(2016-2017) % 2018 Muutos 

(2017-2018) %

Päästöt (Scope 1 ja 2) ton CO₂ 24 654 18 820 11 359 39,64 10 857 4,4 11 503 5,9

Liikevaihto milj, € 734 755 776 2,78 796,6 2,7 870,4 9,3

Päästö intensiteetti ton CO₂/milj € 34 25 14,64 41,28 13,3 9,0 13,2 0,8

Henkilöstö lkm 3 119 3 293 3 224 2,1 3 255 1,0 3 558 9,3

Päästö intensiteetti ton CO₂/hlö 8 6 3,52 38,46 3,3 7,4 3,2 0,8

Tunnusluvuissa 3053 huomioidaan tavarankuljetukset kotimaassa ja ulkomailla sekä lentomatkustaminen. 
Tiedot on saatu suoraan toimittajilta. Ulkomaan kuljetusten osalta on tiedot vuonna 2018 saatu 99,51 % pro
sentilta toimittajista (2017 vuonna 99,99 %, 2016 vuonna 99 %, vuonna 2015 93 %) suhteutettuna makset
tujen rahtien arvoon. Kuljetusten CO₂ päästöt ovat kasvaneet, mikä johtuu tuonnin volyymien kasvusta sekä 
pienten myymälälähetyserien määrän kasvusta. Postin toimittamien verkkokaupan kuljetusten päästöt vuon
na 2017 olivat 15 ton CO₂. Posti on kompensoinut kaikki asiakkaidensa kuljetustensa CO₂-päästöt.
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3062 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain

Jätteet jätelajeittain, tn

a. Vaarallisen jätteen kokonaispaino, jaoteltuna käsittelytavoittain b. Muun jätteen kokonaispaino, jaoteltuna käsittelytavoittain 

Jätejae 2014 2014 (%) 2015 2015 (%) 2016 2016 (%) Muutos % 2017 2017 (%) Muutos % 2018 2018 (%) Muutos %

Vaarallinen jäte 84 0,6 318 2,3 295 2,3 7,25 310 2,2 5,18 157 1,0 49,47

Muu jäte 13 624 99,4 13 254 97,7 12 629 97,7 4,71 14 068 97,8 11,39 14 949 99,0 6,26

Yhteensä 13 708 100 13 572 100 12 924 100 4,77 14 379 100 11,25 15 106 100 5,05

Käsittelytavat 2017 2017 (%) 2018 2018 (%)

Hyödyntäminen 5 1,5 2 1,1

Kierrätys 292 94,1 134 85,6

Jätteenpoltto 14 4,4 21 13,3

Loppusijoitus

Uudelleenkäyttö

Kaikki yhteensä 310 100 157 100

Käsittelytavat 2017 2017 (%) 2018 2018 (%)

Hyödyntäminen 1 804 12,8 1 978 13,2

Kierrätys 4 578 32,5 5 161 34,5

Jätteenpoltto 965 6,9 1 121 7,5

Loppusijoitus

Uudelleenkäyttö 6 722 47,8 6 689 44,7

Kaikki yhteensä 14 069 100 14 949 100

Jaottelut jätteen käsittelytavoista on saatu jätehuollosta vastaavalta alihankkijalta. Uudelleenkäyttö 
pitää sisällään logistiikkakeskuksen uudelleenkäytetyt kuormalavat. Uudelleen käytetyt lavat koostuvat 
korjatuista, toimittajille palautetuista, lavoitukseen jääneistä ja kierrätyspalvelun tarjoajan ostamista 
lavoista, sekä palautetuista vuokralavoista.
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4011 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus

a. Alkaneet vakituiset työsuhteet 2018

 Ikä- ja sukupuolijakauma henkilöstöryhmittäin

b. Päättyneet vakituiset työsuhteet 2018

alle 30 v. 30-50 v. yli 50 v. Yhteensä

naiset 125 132 36 293

miehet 43 28 13 84

Yhteensä 168 160 49 377

alle 30 v. 30-50 v. yli 50 v. Yhteensä

Johto, naiset 0 0 1 1

Johto, miehet 0 2 5 7

Ylemmät toimihenkilöt, naiset 0 13 7 20

Ylemmät toimihenkilöt, miehet 0 16 11 27

Toimihenkilöt, naiset 13 178 77 268

Toimihenkilöt, miehet 6 62 18 86

Työntekijät, naiset 867 1 187 557 2 611

Työntekijät, miehet 285 179 74 538

Yhteensä 1 171 1 637 750 3 558

alle 30 v. 30-50 v. yli 50 v. Yhteensä

naiset 88 109 24 221

miehet 48 36 2 86

Yhteensä 136 145 26 307

4051 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus
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. Sijainti, kommentit, raportoimatta jätetyt 
kohdat perusteluineen 

YK:n Global 
Compact

Kestävän kehityksen
tavoitteet (SDG)

GRI 100 Yleiset standardit

GRI 102: Yleinen perussisältö

Organisaation taustakuvaus

1021 Raportoivan organisaation nimi 6

1022 Tärkeimmät toiminnot, tavaramerkit,  
tuotteet ja palvelut 6, 9–10

1023 Yhtiön pääkonttorin sijainti 6

1024 Toimintojen sijainti 6

1025 Omistusrakenne ja yhtiömuoto 6

1026 Markkinaalueet 6

1027 Organisaation koko 6, Tilinpäätös 2018

1028 Tiedot henkilöstöstä ja työntekijöistä 6, 34–35 Periaate 6 8

1029 Toimitusketju 6, 46–50

10210 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja  
toimitusketjussa

6, Tilinpäätös 2018, Ei merkittäviä muutoksia organisaatiossa 
tai toimitusketjussa.

10211 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen 21–22

10212 Ulkopuoliset aloitteet 16

10213 Jäsenyydet järjestöissä ja  
edunvalvontaorganisaatioissa 15–16

GRIsisältöindeksi
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Strategia

10214 Toimitusjohtajan katsaus 7–8 Sitoutuminen YK 
Global compactiin

10215 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet 12–14, Tilinpäätös 2018

Liiketoiminnan eettisyys

10216 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet 11, 23–24 Eettinen toimintaohjeistus Periaatteet 1, 4, 5, 10 16

10217 Toiminnan eettisyyteen liittyvä neuvonanto ja  
väärinkäytösten ilmoittaminen 23–24, Eettinen toimintaohjeistus Periaatteet 1, 4, 5, 10 16

Hallinnointi

10218 Kuvaus hallintorakenteesta sekä yritysvastuun  
johtamisesta 19–20, Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2018

Sidosryhmävuorovaikutus

10240 Luettelo sidosryhmistä 17

10241 Työehtosopimukset 35 8

10242 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta 15–17

10243 Sidosryhmätoiminta 15–17

10244 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat  
ja huolenaiheet 17

Raportointiperiaatteet

10245 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yksiköt 6, Tilinpäätös 2018

10246 Raportin sisällön ja aiheiden  
laskentarajojen määrittely 65–67

10247 Luettelo olennaisista aiheista 18

10248 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa 65
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10249 Muutokset raportoinnissa 65

10250 Raportointikausi 65

10251 Edellisen raportin päiväys 65

10252 Raportointijakso 65

10253 Yhteystiedot lisätiedoille 65

10254 GRIstandardien mukaisuus 65, Tämä raportti on laadittu GRIstandardien mukaisesti: 
Core vaihtoehto

10255 GRIsisältövertailu 74

10256 Ulkoinen varmennus 65

GRI 103: Johtamiskäytäntö

1031 Olennaiset aiheet ja niiden laskentarajat 19

1032 Johtamistavan ja sen osaalueiden kuvaus 19 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

1033 Johtamistavan tehokkuuden arviointi 19

GRI 200: Taloudellisen vastuun standardit

GRI 201: Taloudelliset tulokset

2011 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen  
ja jakautuminen 31 5, 7, 8, 9

GRI 205: Lahjonnan ja korruption vastaisuus

2052 2052 Lahjonnan ja korruption vastainen koulutus 19–20, 23, Eettinen toimintaohjeistus Periaate 10 16

2053 Lahjonta ja korruptiotapaukset ja tehdyt toimenpiteet 28, amfori BSCI, SA8000, muut kolmannen osapuolen ja 
Tokmannin auditoinnit Periaate 10 16

GRI 206: Kilpailun vastainen toiminta

2061 Oikeustoimet kilpailun vastaisesta  
toiminnasta

24, Tokmannilla ei oikeustoimia kilpailun vastaisesta  
toiminnasta vuonna 2018. 16
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GRI 300: Ympäristövastuun standardit

GRI 301: Materiaalit

3011 Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan
Tietoa ei saatavissa. Raportointia kehitetään  
parhaillaan. Tokmanni raportoi pakkausten materiaalit  
kotisivuillaan Q2/2019 aikana.

Periaatteet 7, 8  8, 12

GRI 302: Energia

3021 Organisaation oma energian kulutus   6, 58–59, 68 Periaatteet 7, 8, 9 7, 8, 12, 13

3023 Energiaintensiteetti 69 Periaate 8 7, 8, 12, 13

GRI 305: Päästöt

3051 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1) 57, 58, 69 Periaatteet 7, 8, 9 3, 12, 13, 14, 15

3052 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2) 57, 58, 59, 70 Periaatteet 7, 8, 9 3, 12, 13, 14, 15

3053 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 3) 57, 59, 60, 71 Periaatteet 7, 8, 9 3, 12, 13, 14, 15

3054 Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti 71 Periaate 8 13, 14, 15

3055 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 56, 57, 60 Periaatteet 8, 9 13, 14, 15

GRI 306: Jätevedet ja jätteet

3062 Jätteiden kokonaismäärä 62, 72 Periaate 8 3, 6, 12, 13, 14, 15

GRI 308: Toimittajien ympäristöarvioinnit

3081 Ympäristökriteerein arvioitujen uusien  
toimittajien %osuus

6, 46, amfori BSCI, SA8000, muut kolmannen osapuolen ja 
Tokmannin auditoinnit Periaate 8

3082 Toimitusketjun nykyiset ja potentiaaliset haitalliset  
ympäristövaikutukset ja toimenpiteet niiden torjumiseksi

47, amfori BSCI, SA8000, muut kolmannen osapuolen ja  
Tokmannin auditoinnit Periaate 8

GRI 400: Sosiaalisen vastuun standardit

GRI 401: Työllistäminen

4011 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus 
sekä henkilöstön vaihtuvuus   6, 34, 35 Periaate 6 5, 8

77GRISuunta Reilu kohteluRehti liiketoiminta Vastuullinen hankinta ja tuotteet Viisas resurssien käyttö



KAIKKIEN KAUPPA

4012 Kokoaikaisen henkilöstön  
henkilöstöetuudet 36 8

GRI 402: Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet

4021 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava  
vähimmäisilmoitusaika 19, 35 Periaate 3 8

GRI 403: Työterveys ja -turvallisuus

4031 Työterveys ja turvallisuustoimikunnat 19, 42–43 8

4032 Työtapaturmat, ammattitaudit, sairaus poissaolot ja 
kuolemantapaukset 43 3, 8

GRI 404: Koulutus

4043 Suorituksen arviointi ja kehityskeskusteluprosessien 
kattavuus 19, 41 Periaate 6 5

GRI 405: Monimuotoisuus ja tasa-arvo

4051 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien  
monimuotoisuus 19, 37, 73, Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2018 Periaate 6 5, 8

4052 Naisten ja miesten tasaarvoinen  
palkitseminen Periaate 6 5, 8, 10

GRI 406: Syrjimättömyys

4061 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat 
toimenpiteet. 19, Ei syrjintätapauksia 2018 Periaate 6 5, 8, 16

GRI 407: Yhdistymisen vapaus ja oikeus kollektiivisiin työehtosopimuksiin

4071

Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta yhdistymisen 
vapautta ja oikeutta kollektiivisesti neuvoteltuihin 
työehtosopimuksiin on rikottu tai sen on tunnistettu 
olevan vaarassa olla toteutumatta, ja näiden oikeuksien 
tukemiseksi toteutetut toimenpiteet

22, 46–48, amfori BSCI, SA8000, muut kolmannen osapuolen 
ja Tokmannin auditoinnit Periaatteet 2, 3 8

GRI 408: Lapsityövoima

4081
Toiminnot ja toimittaja joiden osalta on tunnistettu 
merkittävä lapsityövoiman käytön riski, ja lapsityövoiman 
käytön estämiseksi toteutetut toimenpiteet

22, 46–48, amfori BSCI, SA8000, muut kolmannen osapuolen 
ja Tokmannin auditoinnit Periaatteet 2, 5 8, 16

GRI 409: Pakko- ja rangaistustyövoima

4091
Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta on tunnistettu 
merkittävä pakko ja rangaistustyövoiman käytön riski, 
ja pakko ja rangaistustyövoiman käytön estämiseksi 
toteutetut toimenpiteet.

22, 46–48, amfori BSCI, SA8000, muut kolmannen osapuolen 
ja Tokmannin auditoinnit Periaatteet 2, 4 8

78GRISuunta Reilu kohteluRehti liiketoiminta Vastuullinen hankinta ja tuotteet Viisas resurssien käyttö



KAIKKIEN KAUPPA

GRI 412: Ihmisoikeusarvioinnit

4121 Lukumäärä ja prosenttiosuus toiminnoista, joissa on to
teutettu ihmisoikeuksien läpikäynti tai vaikutusarviointi

22, 46–48, amfori BSCI, SA8000, muut kolmannen osapuolen 
ja Tokmannin auditoinnit Periaate 2

4122 Ihmisoikeuskoulutus henkilöstölle 28, 23 Eettinen toimintaohjeistus Periaate 1

GRI 414: Toimittajien sosiaalisen vastuun arviointi

4141 Sosiaalisen vastuun kriteerein arvioitujen uusien  
toimittajien %osuus

6, 21, 45, 46, amfori BSCI, SA8000, muut kolmannen 
osapuolen ja Tokmannin auditoinnit Periaate 2 5, 8, 16

4142 Toimitusketjun nykyiset ja potentiaaliset haitalliset sosi
aaliset vaikutukset ja toimenpiteet niiden torjumiseksi

46–48, amfori BSCI, SA8000, muut kolmannen osapuolen ja 
Tokmannin auditoinnit Periaate 2 5, 8, 16

GRI 415: Poliittinen vaikuttaminen

4151 Poliittiset tuet
19, 23, Eettinen toimintaohjeistus, Tokmanni ei tue rahallisesti 
poliittisia puolueita, ryhmiä tai yksittäisiä poliitikkoja, eikä tee 
niiltä taide tai muita hankintoja

Periaate 10 16

GRI 416: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

4161
Prosenttiosuus merkittävistä tuotteista ja palveluista, 
joiden terveys ja turvallisuusvaikutusten parantaminen 
on arvioitu

19, 53–54

4162
Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys ja turvallisuusvai
kutuksiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaat
teiden rikkomusten lukumäärä

54 16

GRI 417: Markkinointi ja tuotemerkinnät

4171
Organisaation tuotteiden ja palvelujen pakollisen  
tuoteinformaation ja merkintöjen tyypit sekä prosentti
osuus tärkeimmistä tuotteista ja palveluista, joita nämä 
vaatimukset koskevat

19, 54 12, 16

4172
Tuote ja palveluinformaatioon ja merkintöihin liittyvien 
määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten 
lukumäärä

54

4173
Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin 
liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden 
rikkomusten lukumäärä

30 16

GRI 418: Asiakkaiden yksityisyyden suoja

4181
Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja 
asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen 
valitusten lukumäärä

19, 29 16
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