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Vuoden 2020 kohokohdat

Paransimme 
CDP-ilmasto-
luokitustamme
Tokmannin luokitus B  
on kolmanneksi paras luokitus 
organisaatioiden ilmastotoimia 
ja ympäristöraportointia 
arvioivan Carbon Disclosure 
Project -järjestön ilmasto-
arvioinnissa. 

Liikevaihtomme kasvoi 
13,6 % 1 073,2 milj. euroon. 
Kiitoksena erinomaisesta 

työstä palkitsimme 
henkilökuntaamme 3,7  

miljoonalla eurolla.

Aurinko
paneelit 
joka viidennen 
Tokmannin 
myymälän 
katolla.

*Tavoitteena on pitää maapallon lämpenemisraja 
korkeintaan 1,5 celsiusasteessa
**Vuoden 2015 tasoon verrattuna

Asetimme hyväksytysti Science 
Based Targets -aloitteen 
mukaiset ilmasto tavoitteet* 
kolmantena kaupan alan 
yrityksenä Pohjoismaissa:

80 % -70 %

***Scope 1 & 2

Oman toimintamme*** päästöt

vuonna 2020

-7,5 %

tavaran
toimittajista 
asettaa tieteeseen 
perustuvat 
ilmastotavoitteet 
vuoteen 2025 
mennessä.

oman  
toiminnan 
absoluuttiset 
päästöt vuoteen 
2025** mennessä.

Tieteeseen perustuvat 
ilmastotavoitteet
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*Jäljitettäviä 
tekstiilejä
Lähdimme mukaan kehittämään 
välineitä tekstiilien jäljitettävyyteen 
FINIX-hankkeeseen, jota johtaa 
Aalto-yliopisto.

Lahjoitimme jokaisesta 
1.5.–30.8. myymästämme 
Pisaratuotteesta 5 senttiä 
John Nurmisen Säätiön 
kautta Itämeren suojeluun. 

53 000
Itämeren 
suojeluun

€

94 % :lla*

riskimaissa sijaitsevista tehtaista 
oli voimassa BSCIauditointi, 
jossa tarkastetaan työolot. Lisäksi 
omat asiantuntijamme tekivät 
tehtaille 60 tarkistusta.

Tokmanni ja Unilever Finland 
luovuttivat 

100 000 €:n  
arvoisen tuotelahjoituksen  

Veikko ja Lahja Hurstin 
Laupeudentyö ry:lle.

Tokmanni sai 
Valtioneuvoston kanslian 

suomalaisyritysten 
ihmisoikeustyötä 

selvittävässä SIHTI
tutkimuksessa 48,1 pistettä 

(100), mikä on reilusti yli 
UNGPmittareilla arvioitujen 

yritysten keskiarvon 
(23,9/100).

Pilotoimme anonyymia rekrytointia. Sen laaja 
käyttöönotto vaatii rekrytointijärjestelmämme 
uudistamista, joka on parhaillaan työn alla.

*Edellytämme, että käyttämillämme tehtailla on voimassa oleva BSCI-auditointi. Auditointia ei aina saada uusittua ajoissa ja siksi 100 prosentin kattavuutta on käytännössä hankala saavuttaa.

Jatkamme yhteistyötä Suomen 
Punaisen Ristin kanssa yksinäisyyden ja 
syrjäytymisen vähentämiseksi. Vuonna 
2020 autoimme Suomen Punaista Ristiä 
huomioimaan ystävätoiminnan kautta 
noin 2 500:aa ihmistä.

Tokmanni  
Suomen punainen risti
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Tokmanni on nostanut riman 
korkealle vastuullisuustyössään

VASTUULLISUUSTYÖ edellyttää päivittäin 
selvittämistä ja harkintaa sekä päätöksiä 
asioista, joista on rajatusti tietoa ja joihin ei 
ole helppoja ratkaisuja.

Olemme vauhdittaneet Tokmannin vas-
tuullisuustyötä ja asettaneet kunnianhimoisia 
vastuullisuustavoitteita. Tavoitteemme ja 
yhteiskunnan kasvavat odotukset vastuul-

lisuutta kohtaan velvoittavat meitä teke-
mään yhä enemmän töitä sen eteen, että 
asiakkaamme ja muut sidosryhmämme 
voivat luottaa Tokmannin vastuulli-
suustoimenpiteiden olevan kestäviä, 
johdonmukaisia ja vaikuttavia. 

Meille on tärkeää toimia rehdisti ja 
tuoda vastuulliset, hinta-laatusuhteel-
taan erinomaiset tuotteet ja palvelut 
kaikkien ulottuville. Kehitämme 
jatkuvasti toimitusketjumme 
vastuullisuutta varmistaaksemme 
muun muassa sen, että tuottei-
tamme valmistavien ihmisten oikeu-
det täyttyvät. Jatkossa tuomme 
valikoimiimme esimerkiksi nykyistä 
enemmän vastuullisuusmerkittyjä 

tuotteita. 
Kesällä 2020 Tokmanni asetti 

yhtenä maailman edelläkävijöistä tie-

teeseen perustuvat, Science Based Targets 
-aloitteen virallisesti hyväksymät ilmasto-
tavoitteet. Niissä Tokmanni on sitoutunut 
rajoittamaan lämpötilan nousun korkeintaan 
1,5 celsiusasteeseen omassa toiminnassaan. 
Ilmastotavoitteemme ovat rohkeita ja näyttä-
vät suuntaa koko kaupan alalle.

Raportoimme Tokmannin päästöistä 
vuosittain kansainväliselle, yritysten ilmasto-
toimia ja ympäristöraportointia arvioivalle 
Carbon Disclosure Projectille. Vuonna 2020 
ylsimme ilmastoarvioinnin Management- 
tason luokitukseen B. Arvio osoittaa, että 
Tokmanni tekee aktiivisesti toimenpiteitä 
päästöjen vähentämiseksi, ilmastoriskien 
torjumiseksi ja vähähiilisen talouden kehit-
tämiseksi. Olemme iloisia edellisvuodesta 
selvästi parantuneesta tuloksesta, mutta 
ehdoton tavoitteemme on saavuttaa ilmasto-
arvioinnin paras luokitus. 

Tokmanni on mukana kotimaisissa 
ja  globaaleissa aloitteissa kehittämässä 
vastuullisuutta ja kestäviä toimintatapoja. 
Olemme esimerkiksi Yhdistyneiden kansa-
kuntien Global Compact -aloitteen jäsen ja 
sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehi-
tyksen tavoitteita liiketoiminnassamme. 

Rakennamme yhä yhdenvertaisempaa 

Tokmannilla vastuullisuus on tärkeässä osassa yhtiön 
strategiassa ja jokapäiväisessä liiketoiminnassa.

ja monimuotoisempaa työyhteisöä. Vuoden 
2020 lopussa työllistimme 4 056 henkilöä, 
jotka puhuivat yli 23:a äidinkieltä. Tokmanni 
tunnetaan erityisesti nuorten kesätyönteki-
jöiden ja -harjoittelijoiden työllistäjänä. Meille 
on tärkeää, että voimme olla omia itsejämme 
ja viihdymme työssämme.

Koronaviruspandemia on vaikuttanut 
arkeemme monin tavoin. Olemme erittäin 
kiitollisia siitä, että henkilöstömme, asiak-
kaamme ja muut sidosryhmämme ovat 
huolehtineet yhteisestä turvallisuudestamme 
sekä Tokmannilla että sen ulkopuolella. 
Samaan aikaan olemme harmissamme 
esimerkiksi siitä, ettemme voineet tehdä 
omia tarkastuksia tehtaille vuonna 2020 yhtä 
paljon kuin olimme suunnitelleet.

On hienoa voida todeta Tokmannin 
vastuullisuustyön edenneen vauhdilla myös 
vuonna 2020. Emme kuitenkaan tyydy tähän, 
vaan jatkamme asiakkaidemme palvelemista 
parhaalla mahdollisella tavalla ja Tokmannin 
kehittämistä yhä vastuullisemmaksi halpa-
kaupaksi. l   

    Mika Rautiainen
  toimitusjohtaja 

  Tokmanni Group Oyj
  Mäntsälässä 23.3.2021
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Seuraavaksi eniten hankimme tuotteita Kiinasta, jossa Tokmanni omistaa 
hankintayhtiön yhdessä norjalaisen halpakauppaketjun Europrisin kanssa.

KESKITYMME TEHTAIDEN työolosuhteiden 
valvonnassa riskimaihin, joissa on Maailman-
pankin luokituksen mukaan suurin  riski 
työ- ja ihmisoikeusloukkauksiin. Noin 63 
prosenttia Tokmannin omien tuotemerkkien 
tuotteista hankitaan riskimaista, erityisesti 
Kiinasta. Tokmanni edellyttää näiltä 
riskimaissa toimivilta valmis tajilta amfori 
BSCI-, SA8000-, SMETA- tai lelutoimialan 

YLI 75 PROSENTTIA TUOTTEISTAMME HANKITTIIN SUOMESTA VUONNA 2020

Aasia 15,01 %
(Kiina 11,93 %)

Eurooppa 9,72 %

Suomi 75,26 %

PohjoisAmerikka 0,01 %

ICTI Care -tarkastuksia. Auditointien 
avulla varmistetaan muun muassa, että 
 tehtaiden työntekijöillä on ammatillinen 
järjestäytymisvapaus ja neuvotteluoikeus. 
Olemme aloittaneet myös aktiivisen 
yhteistyön amfori BEPI -ympäristöohjelman 
kanssa, joka on yritysten tukema aloite 
ympäristötehokkuuden kehittämiseksi 
toimitusketjuissa. l

Suurimmat hankintamaat (kunkin 
osuus alle 2 % ostoista) Suomen ja 
Kiinan jälkeen ovat Tanska, Alankomaat, 
Bangladesh, Ruotsi, Saksa, Puola ja Viro.
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Kuljetuspäästöt 
suhteutettuna 
liikevaihtoon, CO2 /€

Kuljetuspäästöt vähenivät liikevaihtoon suhteutettuna 3 % vuoden 2015 tasoon verrattuna

Tokmanni kasvatti pitkien HCT-ajoneuvojen 
osuuden 23 prosenttiin kaikista kotimaan 
kuljetuksista vuonna 2020 vähentääkseen 
päästöjä.

23 %
kotimaan kuljetuksista 
tehdään pitkillä rekoilla

Olemme keskittäneet kuljetuksemme 
kymmenelle pitkäaikaiselle kumppanillemme. 
Sen ansiosta voimme yhdistellä toimituksia, 
optimoida kuljetusreittejä ja hyödyntää 
kulkuneuvojen kantokapasiteetin aiempaa 
paremmin. Omien kuljetustemme päästöt 
vuonna 2020 olivat 11 885 CO₂, joka vastaa 
noin 17 % päästöistämme*.

Vuonna 2020 noin 17 % Helsingin 
Vuosaareen saapuneista Tokmannin 
lähimerikuljetuksista tuotiin nesteytetyllä 
maakaasulla (LNG) käyvillä laivoilla. 
5 % lasteista kuljetettiin Tokmannin 
keskusvarastolle Mäntsälään LNG-
rekoilla.

Kasvatamme 
nesteytetyllä 
maakaasulla 

(LNG) kulkevien 
rekkojen  
määrää.

32
Osuudet 

kuljetusten 
päästöistä,   

%

21

46

Suomi

Aasia ja muut 
maat

Eurooppa

*Päästöt kiinteistöjen energian käytöstä, jätteistä, kuljetuksista, postituksesta ja työmatkoista. Mukaan ei ole laskettu tuotteista ja palveluista aiheutuvia päästöjä. 

Kuljetuskumppanimme käyttävät useita reittejä Aasiasta eri puolille maailmaa. 
Laivakuljetus Suomeen tapahtuu Suezin kanavan kautta Välimerelle ja sieltä 
esimerkiksi Rotterdamiin tai Hampuriin, josta tuotteet siirretään Suomeen 
matkaavaan kuljetukseen.

Kiina
Bangladesh

Vietnam
Intia

Puola
Viro

Bulgaria

Alankomaat Saksa

Matka voi 
kestää jopa 
50 päivää.

Yksi HCT-ajoneuvo 
käyttää 14 % enem-
män polttoainetta, 
mutta sen kantokyky 
on 20–50 % suu-
rempi kuin tavallisen 
rekan. Tätä päästöjen 
vähentymistä ei ole 
otettu huomioon
vuoden 2020 päästö-
laskelmissa.

Jopa 50 % 
suurempi 
kapasiteetti

Tokmanni on korvannut lähes kaikki 
 Kiinasta tulevat lentokuljetuksensa juna
kuljetuksilla. Esimerkiksi kasvomaskeja 
sisältäviä pikakuljetuksia tehtiin ilma
teitse vuonna 2020 yhteensä vain 
14 kpl (alle 0,5 % kaikista ulkomaan 
kuljetuksistamme).

suurimmilla 
kumppaneillamme  

on ISO 14001 
-ympäristö-
sertifikaatit.

Suurin osa 
Aasiasta tulevista 

tuotteista
kuljetetaan 

laivalla.

0,0115
0,01112015
2020

Eniten 
toimituksia 

näistä  
maista 
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Kiristämme puuvillan, 
kalan, palmuöljyn ja puun 
vastuullisuusvaatimuksia

OLEMME SITOUTUNEET käyttämään vuoden 
2024 loppuun mennessä vain puuvillaa, joka 
on luomua,  kierrätettyä tai valmistettu Rei-
lun kaupan tai  Better Cotton Initiative (BCI) 
-merkin edellyttämällä tavalla. BCI on vas-
tuullisuusohjelma, joka esimerkiksi opastaa 
viljelijöitä veden, torjunta-aineiden, lannoittei-
den ja maaperän kestävään käyttöön.

Lisäksi olemme kieltäneet Turkmenistanista 
ja Uzbekistanista peräisin olevan  puuvillan 
käytön. Aloitimme vuonna 2021 myös Kii-
nasta peräisin olevan puuvillan  alkuperän 
seurannan alue- tai maakunta tasolla, emmekä 
salli Xinjiangin alueella tuotettua puuvillaa tai 
siellä valmistettuja tuotteita. 

Vastuullinen kalastus
Hankintakäytäntömme kieltää kalatuotteet, 
jotka ovat Maailman luonnonsuojeluliiton 
(WWF) Kalaoppaan punaisella listalla. Lisäksi 
edellytämme, että omien tuotemerkkiemme 
tuotteiden sisältämä kala on pyydetty kes-
tävistä kannoista vuoden 2022 loppuun 

mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että tuot-
teilla on esimerkiksi MSC (Marine Steward-
ship Council) -sertifiointi tai ne eivät sisällä 
WWF:n Kalaoppaan punaisen listan kaloja 
tai äyriäisiä.

Sitoumus eläinten hyvinvointiin
Meille eläinten hyvinvointi on erityisen 
 tärkeää, ja olemme sitoutuneet eläin ko-
keiden ja kipua aiheuttavien menetelmien 
kieltämiseen. Varmistamme esimerkiksi, että 
käyttämämme merinovilla on mulesing-va-
paa ta ja että untuva on tuotettu Responsible 
Down -standardin mukaan. 

Teemme työtä puuta ja palmuöljyä 
koskevien vaatimusten eteen
Liityimme vuoden 2021 alussa palmu-
öljyn kestävää käyttöä edistävään RSPO:iin 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil), ja 
 jatkamme palmuöljyä ja puuta koskevien 
hankintalinjaustemme päivittämistä vuonna 
2021. l  

Olemme määritelleet puuvillan, palmuöljyn, puun ja 
kalan merkittävimmiksi riskiraaka-aineiksemme. 
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Lue lisää vastuullisuustyöstämme osoitteesta ir.tokmanni.fi/vastuullisuus


