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Amfori auditointi Sustainability Evaluation Itsearviointi Muut sertifioinnit

Toteutus amforin audit integrity ohjelman 
mukaisen koulutuksen saaneet 
auditoijat, akkreditoidun 
palveluntarjoajan toimesta.

Ammattitaitoiset auditoijat, 
ulkopuolisen auditointiyrityksen 
toimesta, vaatimuksena toimiala 
ja/tai toimialatuntemus.

Yrityksen itse suorittama 
arviointi omasta toiminnasta. 
Perustuu subjektiiviseen, 
vaikkakin ammattitaitoiseen 
arvioon. 

Eri sertifointijärjestelmien
akreditoimien auditoijien 
tekemät auditoinnit, kunkin 
järjestelmän omien 
laatukriteerien mukaisesti.

Sisältö amforin eettisten 
toimintaperiaatteiden integrointi 
yrityksen toimintaan, ”based on 
evidence”. 

amforin eettisten 
toimintaperiaatteiden integrointi 
yrityksen toimintaan, ”based on 
general observations”. Sisältää 
myös ympäristökysymyksiä.

amforin eettisten 
toimintaperiaatteiden 
integrointi yrityksen 
toimintaan, ”based on self-
assessment”

Valitut vastuullisuuden 
kriteerit kunkin järjestelmän 
asettamien laatumääreiden 
mukaisesti.

Kesto
(oletus  80-100 
työntekijää)

1,5-2 vrk 1-1,5 vrk ? Vaihtelee

Kustannus
(suuntaa antavia)

2 000-2500 eur, ilman matkakuluja 1 000-1 200 eur, ilman matkakuluja 0 eur, käytetty aika Vaihtelee

Validiteetti eri 
arvioinneissa

Voidaan katsoa eduksi (korjaavat 
toimenpiteet ja seuranta).

Ei voida katsoa eduksi koska ei ole 
akkreditoituneen auditoijan tekemä.

Ei voida katsoa eduksi. Voidaan katsoa eduksi 
(riippuen tasosta)

Tavoite Saadaan ulkopuolisen arvioijan 
todennettavissa oleva näkemys 
yrityksen eettisten 
toimintaperiaatteiden käytäntöön 
viemisestä. FOKUS: yksittäinen 
toimija.

Saadaan ulkopuolisen arvioijan 
yleinen näkemys rajatulla alueella 
sijaitsevien toimijoiden eettisten 
toimintaperiaatteiden käytäntöön 
viemisestä.  FOKUS: Useamman 
toimijan ryhmä.

Saadaan toimijan oma-arvio 
eettisten toimintaperiaatteiden 
käytäntöön viemisestä, esim. 
auditoinnin tai muun 
syvemmän arvioinnin tueksi.

Huomioidaan jo tehty työ ja 
vähennetään toimijoiden 
päällekkäistä työtä eri 
järjestelmien osalta. 
Huomioidaan osana Alkon 
huolellisuus-velvoitteen 
mukaista riskiarviointia.
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Alkon Sustainability Evaluation –prosessi (pilotti)
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VASTUUT

Alkon vastuullisuusasiantuntija (VA)
• Koostaa ja analysoi Alkolle toimitetut 

hankintaketjutiedot
• Kutsuu koolle Alkon sisäiset 

kokoukset
• Tiedotus tavarantoimittajille

Alkon tuotepäällikkö (TP)
• Huolehtii yhteistyössä 

vastuullisuusasiantuntijan kanssa 
tuottajan ja tavarantoimittajan 
tiedottamisesta

• Vastaa mahdollisesta tuotteiden 
poistaminen valikoimasta ja siihen 
liittyvän prosessin toimeenpanosta

Auditointiyritys (A)
• Suorittaa onsite Sustainability

Evaluationin ja raportoi Alkolle.

Tuottaja (T)
• Tekee käytännön suunnitelman 

korjaavista toimenpiteistä
• Vastaa korjaavien toimenpiteiden 

toimeenpanosta

Tavarantoimittaja (TT)
• Kerää hankintaketjutiedot tuottajilta
• Tiedottaa hankintaketjuaan
• Vastaa suorasta yhteydenpidosta 

tuottajaan
• Vastaa tuottajan toimenpiteiden 

seurannasta
• Raportoi Alkolle korjaavien 

toimenpiteiden edistymisestä

Aloitetaan Sustainability
Evaluation –prosessi (VA)

jos:
• Alkon edustaja on havainnut 

vierailullaan mahdollisia 
epäkohtia. (buyer’s checklist)

• NAM yhteistyössä ko. alue on 
todettu riskialueeksi

• Maplecroft -raportin mukaan ko. 
alueella kohonnut riski.

• Muu indikaatio mahdollista 
epäkohdista (esim. media)

Poikkeamien 
läpikäynti Alkon 
sisäisesti (VA)

Päätetään 
mahdollisen amforin 

auditoinnin 
tilaamisesta (VA) 

Edellytetään 
tuottajalta korjaavia 

toimenpiteitä ja 
suunnitelma 

toteutuksesta (2kk). 
(T, TT)

Tavarantoimittaja 
seuraa tuottajan 

edistymistä 
korjaavien 

toimenpiteiden 
edistämisessä. Ja 
raportoi edelleen 

Alkolle. (TT, VA, TP)

Kerätään alueelta 
tuotekohtaiset 

hankintaketjutiedot 
(VA)

Tiedotetaan tuottajaa ja 
tavarantoimittajaa 

lähestyvästä 
Sustainability

Evaluationista 3kk 
etukäteen (Conf. Call + 

kirjallinen viestintä) 
(VA+TP)

Tiedotetaan tuottajaa ja 
ko. tavarantoimittajaa 

(VA+TP)Sustainability Evaluationissa
havaitaan lieviä tai 

kohtalaisia 
puutteita/epäkohtia

Sustainability Evaluationissa 
ei havaita puutteita tai 

epäkohtia.

Alkon yhteistyökumppani 
suorittaa Sustainability

Evaluationin tuottajalla ja 
mahdollisilla farmeilla, ja 

raportoi Alkolle. (A)

Ei lisätoimenpiteitä –
yhteistyötä jatkuu 

normaalisti

Sustainability Evaluationissa
havaitaan vakavia puutteita 

ja/tai
nollatoleranssitapaus

Teetetään amfori 
BSCI auditointi (VA) 
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Seuraavaksi

• Kilpailutuksen vieminen loppuun.
• Viimeinen haastattelu perjantaina 24.5.2019.

• Valikoimaanotto-ohjeen päivittäminen, täsmentäminen.
• Arviointikohteiden lopullinen valinta ja valituille ilmoittaminen.

• Pilotin kohde Etelä-Espanja.
• Markkinointi tuottajalle => Saa ilmaisen ulkopuolisen arvioinnin omasta 

toiminnastaan ja sen kehittämiskohteista, eettisten toimintaperiaatteiden 
näkökulmasta.

• Auditoijan ja Alkon valmistautuminen.
• Auditoinnin sisällön ja toteutustavan viimeistely.
• Käyntien ajankohdan sopiminen auditoijan kanssa => toteutetaan ns. semi-

announced käynteinä, jolloin annetaan aikaikkuna minä aikana käynti 
tapahtuu => tavoitteena syyskuun aikana.
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Muuta ajankohtaista keskusteltavaa

• Koulutuksiin esim. Etelä-Amerikassa ei ole tullut ilmoittautumisia, jonka 
takia koulutuksia on jouduttu perumaan. Mikä syynä? Mikä lääkkeeksi?
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Kiitos keskustelusta! Workshopissa saatu 
palaute:
• Tavarantoimittajien osallistaminen selkeämmin osana prosessikuvausta.
• Prosessikuvaus mahdollisimman läpinäkyvä jotta voimme ohjata syntyviä odotuksia. 
• Toimintamallin tulee perustua avoimeen dialogiin ”niin kuin muutoinkin toimitaan”.
• Etukäteisviestinnän tärkeyttä ei voi liikaa korostaa.
• Toimintamallin taustat täytyy avata selkeästi: 

• Kuluttajien odotukset ohjaavat toimintaa
• Alko ja ostosuhde edellä
• Toimintamalli on osa ennalta ehkäisevää tekemistä
• Pohjoismaiset asiakkaat ovat pidemmällä vastuullisuusodotuksissa.

• Tapaamiselle on hyvä luoda yleinen agenda: esim.
• Taustat
• Tavoitteet (iso kuva alueelta, oppimiskokemus tuottajalle…)
• Tuottajan puheenvuoro kertoa omasta vastuullisuustoiminnastaan. 

• Sustainability Evaluation: Nimi vielä pohdintaan, luo ennakko-odotuksia.
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