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Raaka-ainehankinnassa toteutetut toimet 

Vastuullisuus on kaiken toimintamme ytimessä ja paransimme merkittävästi vastuullisia 
hankintakäytäntöjämme vuoden 2021 aikana.  

Viime vuonna päivitimme vastuullisuusstrategiamme ja vahvistimme keskittymistämme 
vastuullisuuteen. Vastuullisen raaka-ainehankinnan osalta toteutimme erilaisia toimenpiteitä: 
tarkastelimme sitoumuksiamme ja politiikkojamme, lisäsimme resursseja, arvioimme 
ihmisoikeusriskejä ja palkkasimme ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Alla olevissa taulukoissa on lueteltu vuonna 2021 toteutetut ja vuodelle 2022 suunnitellut 
toimenpiteet. 

2021 

Sitoutuminen YK:n 
UNGP- periaatteisiin 

• Sitoutuminen YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin 
periaatteisiin (UNGP)  

• Politiikkojen arviointi sitoumuksen pohjalta 
• Toimintaohjeen ja toimittajavaatimusten päivitys 

ihmisoikeuspainotuksella 
• Koko henkilökunnan kouluttaminen toimintaohjeesta 
 

Ihmisoikeudet / 
UNGP:n 
toteuttaminen 

• Ihmisoikeusriskien arviointi tehty Deloitten kanssa UNGP-periaatteiden 
mukaisesti 

• Hankinnan ihmisoikeusosaamisen kehittäminen 
• Ulkoisten asiantuntijoiden palkkaaminen toimittajien 

ihmisoikeusarviointeihin 
• Riskitoimittajien tunnistaminen ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa 

tehtävää auditointia varten 

Toimittajavaatimukset 

• Toimittajavaatimusten päivitys ihmisoikeuspainotuksella 
• Raaka-ainetoimittajia koskeva lisäys toimittajavaatimuksiin 
• Vastuullisuusnäkökulman lisääminen toimittaja-arviointeihin  
• Toimittajien perehdytysprosessin tarkastelu ja tehostettu 

ihmisoikeustarkastus 

Toimittajien valvonta 

 
• Resurssien lisääminen toimittajien vastuullisuuden hallintaan 
• Poikkeusten hallintaprosessin kehittäminen 
• EcoVadis-vastuullisuusarviointien ottaminen käyttöön toimittajien 

arvioinneissa 
• Toimitusketjun kartoitus laajeni suorien toimittajien ulkopuolelle  
• Toimittajakohtaisten CO2-päästöintensiteettien kerääminen aloitettiin 
• Kolme paikan päällä toteutettua vierailua matkustusrajoitusten 

helpottamisen jälkeen 
• Seuraavan ihmisoikeusvaikutusarvioinnin suunnittelu sisältäen 

vierailun Guatemalaan 
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2022  

Ihmisoikeudet / 
UNGP:n 
toteuttaminen 

• Ihmisoikeuspolitiikan viimeistely 
• Ihmisoikeusriskien arvioinnin ja due diligence -prosessin integrointi 

olemassa olevaan riskienhallintaan 
• Toimenpiteiden määrittely havaittujen merkittävien ihmisoikeusriskien 

varalta, mukaan lukien Brasiliassa suoritetusta arvioinnista saadut opit 
• Tehostettu ihmisoikeuksien tarkastus otetaan käyttöön toimittajan 

käyttöönottoprosessissa 
• Arviointiohjelma tunnistetuille korkean riskin toimittajille yhdessä 

ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa 

Toimittajavaatimukset 

 
• Outokummun toimittajien toimintaohjeiden kehittäminen 
• Sopimusten tarkistaminen sen varmistamiseksi, että kaikki sopimukset 

kattavat vastuullisuusnäkökulmat 

Toimittajien valvonta 

• Toimittajakohtaisten CO2-päästötietojen keräämisen jatkaminen 
• Toimittajien määrän lisääminen EcoVadis-luokitusjärjestelmässä 
• Toimittajien arvointi vastuullisuusnäkökulman sisältävällä uudella 

arviointimallilla 
• Paikan päällä tehtävien vierailujen, auditointien ja 

vaikutustenarviointien määrän lisääminen 
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