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    Toimittajakysely

Täytä kyselylomake ja toivot 14 päivän palautusta Pipsa Kämäräiseen.

Kysymyksiä kaikille valmistajille (materiaalit ja lopputuotteet):

1 Yritystiedot
1.1. Yleistä tietoa
1.2. Yrityksen profiili
2 Hiilijalanjälki
2.1. Suunnittelu ja raportointi
2.2. Energiankulutus
2.3. Ulkopuolinen valvonta
3 Prosessit
3.1. Laadunvalvonta
3.2. Logistiikka
3.3 Jätehuolto
3.4. Työolot

Kysymykset vain materiaalien valmistajille (ohita, jos toimitat lopputuotteen kokoonpanon):

4 Materiaalit
4.1. Hankinta
4.2. Vedenkulutus
4.3. Kemikaalit

Tämä kyselylomake on tarkoitettu keräämään tärkeitä tietoja toimitusketjustamme kaikilta 
yhteistyökumppaneiltamme. Tästä kyselylomakkeesta kerättyjä tietoja käytetään keräämään 
raportti valmistusprosesseistamme. Uhanan sisäiseen käyttöön kehitystyössä ja sekä 
tiedottaa loppukäyttäjille yhteisistä toimintamalleista ja vastuullisuustyöstä.

* Merkityt kysymykset on tarkoitettu vain Uhanan yksityiskäyttöön, eikä niitä julkaista 
missään. Toivomme alle ilmoitusta mitä muita tietoja ei voida paljastaa julkisesti,jos sellaisia 
on. Lisätkää mieluusti mistä syystä.



1.1. Yleistä tietoa

1.1.1. Yrityksen nimi

1.1.2. Osoite

1.1.3. Puhelin

1.1.4. Sähköposti

1.1.5. Verkkosivusto

1.1.6. Toimitusjohtajan nimi

1.1.7. Yhteyshenkilön nimi

1.1.8. Henkilöstön määrä yhteensä

1.1.9. Tuottavien työntekijöiden lukumäärä

1.1.10. Hallinnossa olevien työntekijöiden lukumäärä

1.1.11. Tehtaiden lukumäärä

1.1.12. Perustamisvuosi

1.1.13. Jos yritys on osa suurempaa ryhmää, anna pääkonttorin nimi ja osoite

1.1.14. Yritysmuoto (Oy tms.)

1.1.15. Yrityksen organisaatiokaavio * (anna lyhyt kuvaus, liitä tiedosto tai linkki verkkosivustoon 
tätä varten)



1.2. Yrityksen profiili

1.2.1. Vuosiliikevaihto*

 <1M

 1-10M

 10-100M

 > 100M

1.2.2. Tuotantopaikkojen sijainti

1.2.3. Liiketoiminta. Millaista palvelua tarjoat

1.2.4. Luettelo alihankkijoista ja / tai tytäryhtiöistä, jos niitä on

1.2.5. Minkä osan Uhanan tuotannosta yrityksenne tekee

1.2.6. Jos Uhanan tuotannossa käytetään alihankkijoita, ilmoittakaa kunkin alihankkijan nimi 
ja sijainti sekä se, minkä osan tuotannosta kukin alihankkija tekee.

1.2.7. Muut tärkeät asiakkaat, joiden kanssa työskentelet *



2 Hiilijalanjälki

2.1. Suunnittelu ja raportointi

2.1.1. Onko yritykselläsi kestävän kehityksen ohjelmaa 
ja / tai vastuullisuusraporttia?

2.1.2. Onko yrityksesi laskenut hiilijalanjälkensä omalle toiminnalleen?

2.1.3. Onko yrityksesi laskenut hiilijalanjälkensä koko toiminnalleen?
(Sisältää koko toimitusketjun, joka on oman toiminnan ulkopuolella)

2.1.4. Korvaako yrityksesi jollain tavalla hiilijalanjälkensä?
Jos kyllä, selvitä miten

2.1.5 Onko yrityksesi toiminta hiilidioksidineutraalia tai onko se suunnitteilla?
Jos kyllä, minkä vuoden loppuun mennessä

Jos vastasit kyllä   yllä oleviin kysymyksiin, liitätositteet mahdollisuuksien mukaan.

2.1.6. Jos vastasit kieltävästi yllä oleviin kysymyksiin, aikooko yrityksesi:

2.1.7. Laatia kestävyysohjelma ja / tai vastuullisuusraporttia?
Jos kyllä, minkä vuoden loppuun mennessä

2.1.8. Laskea yrityksesi hiilijalanjälki?
Jos kyllä, minkä vuoden loppuun mennessä

2.1.9. Kompensoida yrityksesi hiilijalanjäljen?
Jos kyllä, minkä vuoden loppuun mennessä

Kyllä         Ei

2.2. Energiankulutus

2.2.1. Sähkötyyppi, jota käytetään yrityksen omissa tiloissa

2.2.2. Jos käytetään sähköä uusiutuvista energialähteistä, kuten tuuli- tai aurinkoenergiaa, 
kuinka suuri prosenttiosuus yrityksesi energiankulutuksesta on?

2.2.3. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian toimittaja(t)

2.2.4. Voitko vahvistaa, että yrityksesi käyttää uusiutuvista energialähteistä 
tuotettua sähköä?

2.2.5. Onko yritykselläsi tietoa siitä, millaista energiaa sen koko tuotantoketjussa 
käytetään omien prosessien ulkopuolella?

2.2.6. Jos kyllä, mikä prosenttiosuus käytetystä sähköstä tuotetaan uusiutuvista lähteistä, 
kuten tuuli- tai aurinkoenergiasta?

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei



2.3. Ulkopuolinen valvonta

 

2.3.1. Antaisitko meidän tai kolmannen osapuolen tarkastaa tilasi?

2.3.2. Onko jokin ulkopuolinen taho auditoinut yrityksesi?

Jos kyllä, mikä taho ja milloin?

2.3.3. Mitä nykyisiä sertifikaatti yritykselläsi on?

(Esim. SA8000, amfori BSCI, Sedex, Fair Wear Foundation)

2.3.4. Koskevatko sertifikaatit koko toimintaa?

Jos ei, selitä todistuksen laajuus.

2.3.5. Onko yritykselläsi tapahtumia, joissa se ei ole pystynyt

täyttääkseen lain vaatimukset?

Jos kyllä, kerro yksityiskohtaisesti tapahtumasta ja siitä, kuinka tilanne on oikaistu

Jos vastasit kyllä   yllä oleviin kysymyksiin, liitä jäljennökset mahdollisuuksien mukaan.

2.3.6. Jos yrityksesi ei ole sertifioitu, onko yritykselläsi suunnitelmia 

saada jokin sertifikaatti?

2.3.7. Jos sinulla on suunnitelmia tai olet parhaillaan saamassa uutta sertifiointia yrityksellesi, 

ilmoittakaa mitä ja milloin nämä olisivat voimassa?

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei



3 Prosessit

3.1. Laadunvalvonta

3.1.1. Onko yritykselläsi laatukäsikirjaa?
Jos kyllä, lisää sisällysluettelo

3.1.2. Suoritatko itse yrityksesi tilojen tarkastusta?
Jos kyllä, kuinka ja kuinka usein?

3.1.3. Kuinka varastointiolosuhteita seurataan / hallitaan?

 

3.1.4. Onko sinulla tuholaistorjuntajärjestelmää?
Jos kyllä, minkä tyyppinen?

3.1.5. Kuinka tunnistat ja järjestät materiaalit ja tavarat?

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei



3.1.6. Suoritetaanko saapuville materiaaleille laatutarkastuksia?

Jos kyllä, millaisia?

3.1.7. Suoritetaanko lähteville tuotteille laatutarkastuksia?

Jos kyllä, millaisia?

3.1.8. Onko yritykselläsi olemassa muodollinen valitusmenettely?

Jos kyllä, minkä tyyppinen?

3.1.9. Reklamaatiotapausten jälkeen, kuinka seuraat korjaavien toimien tehokkuutta ja 

ongelman korjaantumista?

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei



3.3 Jätehuolto

3.3.1 Onko yritykselläsi tietoja syntyvien jätteiden määrästä ja tyypistä?

3.3.2. Onko yrityksesi ottanut käyttöön konkreettisia käytäntöjä 
minimoidakseen jätteen määrää?

3.3.3. Jos kyllä, kuinka paljon nämä käytännöt ovat vaikuttaneet jätteiden määrään 
edelliseen raportointivuoteen verrattuna?

3.3.4. Mitä konkreettisia käytäntöjä yritykselläsi on jätteiden käsittelyyn, kuten lajittelu?

3.3.5. Kuinka yrityksesi hallitsee jätemateriaaleja, kuten leikkuujätettä?

3.3.6. Mitä suunnitelmia yrityksesi on tehnyt jätteiden minimoimiseksi ja / tai jätteiden 
käsittelemiseksi vastuullisemmin tulevaisuudessa?

3.2. Logistiikka

3.2.1 Arvioi prosenttiosuus siitä, kuinka yrityksesi toimittajat kuljettavat tavaroita sinulle?

Autolla

Junalla

Lentäen

3.2.2. Arvioi prosenttiosuus siitä, kuinka yrityksesi kuljettaa tavaroita toimittajillesi?

Autolla

Junalla

Lentäen

3.2.3. Mikä prosenttiosuus yrityksesi pakkausmateriaaleista on valmistettu uusiutuvista tai 
kierrätetyistä materiaaleista?

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei



3.4. Työolot

3.4.1. Onko yrityksesi ottanut käyttöön ohjeita työntekijöiden fyysisen hyvinvoinnin 
takaamiseksi? (Lain velvoitteita laajemmin)

3.4.2. Jos kyllä, selvitä mitä tämä sisältää

3.4.3. Onko yrityksesi ottanut käyttöön ohjeita työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin 
takaamiseksi? (Lain mukaisen vähimmäissääntelyn laajentaminen)

3.4.4. Jos kyllä, selvitä mitä tämä sisältää

3.4.5. Onko yritykselläsi turvallisuuskäsikirja?

3.4.6. Jos näin on, lisää sisällysluettelo

3.4.7. Onko yrityksesi sitoutunut vaalimaan syrjimätöntä työympäristöä?
(Liittyen ikään, sukupuoleen, uskontoon, seksuaalisuuteen jne.)

3.4.8. Onko yrityksesi valmis julkisesti vastustamaan syrjiviä käytäntöjä?
(Liittyen ikään, sukupuoleen, uskontoon, seksuaalisuuteen jne.)

3.4.9. Onko yritykselläsi ohjeita työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
varmistamiseksi oman toimintansa ulkopuolelle koko toimitusketjunne?

3.4.10. Jos kyllä, selvitä mitä tämä sisältää

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei



4. Materiaalit

4.1. hankinta

4.1.1. Mistä raaka-aineesi hankitaan?
Luettele kaikkien Uhanan tuotannossa käytettyjen materiaalien alkuperämaat.

4.1.2. Missä mainittujen raaka-aineiden jalostus tapahtuu?
Luettele kaikki Uhanan tuotannossa käytetyt materiaalit tuottajamaista.

4.1.3. Kuinka yrityksesi raaka-aineiden toimittajat hyväksytään ja kenen toimesta?

4.1.4. Onko yritykselläsi tai toimittajallasi luettelo kaikista raaka-aineiden 
tarjoajista?

4.1.5. Jos kyllä, voimmeko luettelon toimittaa meille, jos sitä kysytään?

4.1.6. Jos yrityksesi käsittelee eläinperäisiä materiaaleja (villa, silkki jne.),
Onko yritykselläsi ohjeita eläinten eettisen kohtelun varmistamiseksi?

4.1.7. Jos yrityksesi käyttää eläinperäisiä materiaaleja (villaa, silkkiä jne.),
Onko yritykselläsi tietoa eläinten kohtelusta koko tuotantoketjussa?

4.1.8. Jos kyllä, miten yrityksesi valvoo ja varmistaa eläinten eettisen kohtelun?

4.1.8. Mitä kolmansien osapuolten tarkistuksia materiaalien eettisestä hankinnasta 
yritykselläsi on? (Auditoinnit, sertifikaatit jne.)

Jos vastasit kyllä   yllä oleviin kysymyksiin, liitä jäljennökset mahdollisuuksien mukaan.

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei



4.2. Vedenkulutus

4.2.1. Mikä on yrityksesi vuosittainen vedenkulutus?

4.2.2.Voiko yrityksesi antaa erityisiä tietoja vedenkulutuksesta jokaiselle
vaiheelle yrityksesi omissa prosesseissa?

4.2.3. Jos kyllä, kerro yksityiskohtaisesti Uhanan materiaalien vedenkulutus yrityksesi 
omissa prosesseissa? (Ole mahdollisimman tarkka, esim. Litramäärä kangasmetriä 
kohden, vaiheittain)

4.2.4. Voiko yrityksesi antaa erityisiä tietoja vedenkulutuksesta jokaiselle 
vaiheelle yrityksesi omien prosessien ulkopuolelle koko toimitusketjussa?

4.2.5.Jos kyllä, kerro yksityiskohtaisesti Uhanan materiaalien täydellinen vedenkulutus 
yrityksesi omien prosessien ulkopuolella koko toimitusketjun kautta? 
(Ole mahdollisimman tarkka)

4.2.5. Onko yritykselläsi tietoja Uhanan materiaalien muista ympäristövaikutuksista 
yrityksen omissa prosesseissa? (Esimerkiksi vaikutukset maaperään, veteen, 
ilmaan, biodiversiteettiin)

4.2.6. Jos kyllä, selvitä mitä tämä sisältää

4.2.7. Mitä kolmansien osapuolten tarkistuksia yrityksesi vedenkulutuksesta ja muita 
ympäristövaikutuksia koskevista laskelmista on?
(Auditoinnit, sertifikaatit jne.)

Jos vastasit kyllä   yllä oleviin kysymyksiin, liitä jäljennökset mahdollisuuksien mukaan.

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei



4.3. Kemikaalit

4.3.1. Noudatako yrityksesi omissa prosesseissaan REACHin vaatimia rajoituksia
(Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset EU: ssa)?

4.3.2. Onko yritykselläsi tietoja omien prosessien lisäksi, täyttävät materiaalit 
REACHin vaatimukset koko toimitusketjun ajan?

4.3.3. Onko Uhanan tuotteissa käytetyillä materiaaleilla voimassa olevaa voimassa olevaa 
sertifiointia?(Esim. Globaali orgaaninen tekstiilistandardi, Oeko-Tex ® Standard 
100, bluesign®-järjestelmä ja EU-ympäristömerkki.)

4.3.4.Jos kyllä, kerro, mitä sertifikaatit liittyvät mihinkin Uhanan tuotannossa käytettyihin 
materiaaleihin.

4.3.5. Onko yritykselläsi täydellinen luettelo kemikaaleista, joita käytetään
materiaalien käsittely?

4.3.6. Käytetäänkö jotain tai seuraavia kemikaaleja Uhanan tuotannossa käytettyjen 
materiaalien prosessoinnissa?
   1) CHLORINATED SOLVENTS (TCE) 

 2) NONYLPHENOL ETHOXYLATES (NPEO) & NONYLPHENOL (NP)

  3) AZO DYES

 4) HEAVY METALS: antimony, cadmium, lead, mercury and chromium VI

  5) CHLOROBENZENES

  6) PHTHALATES

  7) ORGANOTIN COMPOUNDS

 8) PERFLUORINATED CHEMICALS (PFCs)

  9) FORMALDEHYDE

 10) SHORT-CHAIN CHLORINATED PARAFFINS (SCCPs)

4.3.7. Kuinka yrityksesi varmistaa kemikaalien turvallisen käytön ja hävittämisen omissa 
prosessissaan ja koko toimitusketjussaan?

Jos vastasit kyllä   yllä oleviin kysymyksiin, liitä jäljennökset mahdollisuuksien mukaan.

Yes     No

Yes     No

Yes     No

Yes     No

Yes     No

Yes     No

Yes     No

Yes     No

Yes     No

Yes     No

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei

Kyllä         Ei


