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Toimeenpanoehdot 
yhteistyökumppaneille, jotka 
kuuluvat amfori BSCI:n 
valvonnan piiriin (Tuottajat) 

I. Johdanto 

Tämän asiakirjan yhteydessä tuottajalla tarkoitetaan amfori BSCI:n jäsenen toimitusketjun 
osana toimivaa yhteistyökumppania, joka valmistaa tuotteita (elintarvikkeita tai muita tuotteita) 
tai tuottaa raaka-aineita ja joka kuuluu amfori BSCI:n jäsenen tai yhteistyökumppanin due 
diligence -selvityksen johdosta amfori BSCI:n valvonnan piiriin. 

Päätöksestä voi ilmoittaa suoraan amfori BSCI:n jäsen tai välillisesti amfori BSCI:n jäsenen 
yhteistyökumppani. 

amfori BSCI:n jäsenet pidättävät oikeuden minä ajankohtana tahansa sisällyttää tuottaja 
valvonnan piiriin tai jättää tuottaja valvonnan ulkopuolelle omien riskiarvioittensa perusteella. 

Allekirjoittamalla nämä toimeenpanoehdot tuottajat hyväksyvät amfori BSCI:n 
toimintaperiaatteissa määritellyt arvot ja periaatteet ja sitoutuvat ryhtymään asianmukaisiin 
toimenpiteisiin toteuttaakseen amfori BSCI:n toimintaperiaatteita omissa toimitiloissaan. 

Lisäksi tuottajat edellyttävät omien merkittävien yhteistyökumppaniensa toimivan 
vastuullisella tavalla. 

 

II. Sitoutuminen sosiaalisesti vastuulliseen 
liiketoimintaan 

2.1. Sitoutumalla amfori BSCI:n toimintaperiaatteissa määriteltyihin velvoitteisiin tuottajat 
toimivat yhteistyössä amfori BSCI:n jäsenten kanssa ja pyrkivät rakentavaan ja avoimeen 
vuoropuheluun sidosryhmien kanssa koskien amfori BSCI:n toimintaperiaatteiden 
soveltamista. 
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2.2. Tuottajat viestivät aktiivisesti amfori BSCI:n toimintaperiaatteiden noudattamisesta 
sekä omassa organisaatiossaan että yhteistyökumppaneilleen. Tuottajien on huolehdittava 
siitä, että amfori BSCI:n toimintaperiaatteet ovat helposti nähtävillä ja luettavissa 
paikallisella kielellä. 

2.3 Tuottajat vahvistavat lukeneensa ja ymmärtäneensä amfori BSCI:n 
toimintaperiaatteet ja niihin liittyvät heitä koskevat toimeenpanoehdot ja sitoutuvat pyrkimään 
noudattamaan niitä kokonaisuudessaan oman vaikutuspiirinsä puitteissa. 

2.4. Tuottajilla on käytössään menettelyt ja riittävät voimavarat huolehtiakseen amfori 
BSCI:n toimintaperiaatteiden heille asettamista velvoitteista ja varmistaakseen, että 
periaatteiden toteuttaminen tapahtuu jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti. 

2.5 Tuottajat edellyttävät merkittävien yhteistyökumppaniensa pyrkivän noudattamaan 
amfori BSCI:n toimintaperiaatteita kokonaisuudessaan ja ryhtymään oman vaikutuspiirinsä 
puitteissa tarvittaviin toimenpiteisiin saadakseen myös omat yhteistyökumppaninsa 
noudattamaan niitä. 

2.6. Tuottajat hyväksyvät, että amfori BSCI:n toimintaperiaatteissa määriteltyjen 
arvojen ja periaatteiden laiminlyöminen ja/tai minkä tahansa näiden 
toimeenpanoehtojen rikkominen ovat riittävä peruste amfori BSCI:n jäsenen tai 
asianomaisen yhteistyökumppanin irtisanoa allekirjoittaneen tuottajan kanssa solmimansa 
liikesuhde. Tällaisissa tilanteissa todistustaakka kuuluu tilanteen mukaan joko amfori BSCI:n 
jäsenille tai yhteistyökumppaneille. 

 

III. Sosiaalisen vastuun sisällyttäminen osaksi 
yrityskulttuuria 

3.1.  Tuottajien tulee noudattaa hyvää johtamiskäytäntöä taatakseen sen, että työntekijät 
ja heidän edustajansa pääsevät osalliseksi toimivaan tiedostusjärjestelmään, jonka 
puitteissa jaetaan tietoa työpaikan asioista. 

3.2. Tuottajilla tulee olla käytössään toimintatavat ja menettelyt, joilla voidaan 
varmistaa, että amfori BSCI:n toimintaperiaatteita noudatetaan ja että työntekijät nauttivat 
asianmukaista suojelua. 

3.3. Tuottajien tulee erityisesti huolehtia siitä, että työntekijät ovat tietoisia omista 
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevat 
ryhmät (esim. siirtotyöläiset). 

3.4. Tuottajien tulee kehittää esimiestensä ja työntekijöidensä riittävää osaamista amfori 
BSCI:n toimintaperiaatteiden sisällyttämiseksi yrityksen toimintakulttuuriin. 

3.5. Tuotanto-, henkilöstöhallinto- ja muiden asianomaisten osastojen (tai henkilöiden) on 
saatava koulutusta ja kannusteita, jotka edistävät vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden 
sisällyttämistä yrityksen toimintakulttuuriin. 
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IV. Yhteistyö ja voimaannuttaminen omassa 
toiminnassa ja toimitusketjussa 

4.1. Tuottajat kouluttavat ja tukevat omaa henkilöstöään kehittääkseen tarvittavaa 
osaamista amfori BSCI:n toimintaperiaatteissa määriteltyjen periaatteiden toteuttamiseksi. 

4.2. Tuottajat pyrkivät rakentavaan ja avoimeen vuoropuheluun työntekijöidensä 
sekä heidän edustajiensa kanssa amfori BSCI:n toimintaperiaatteiden noudattamista 
koskevissa vastuuasioissa. 

4.3. Tuottajat pyrkivät rakentavaan ja avoimeen vuoropuheluun merkittävien 
yhteistyökumppaneidensa kanssa amfori BSCI:n toimintaperiaatteiden noudattamista 
koskevissa asioissa ja tukevat heitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

V. Oman toiminnan ja toimitusketjun due 
diligence 

5.1. Tuottajat sitoutuvat noudattamaan erityistä huolellisuutta (a) arvioidessaan 
liiketoimintansa todellisia tai mahdollisia amfori BSCI:n toimintaperiaatteiden määrittelemien 
arvojen ja periaatteiden vastaisia vaikutuksia; (b) selvittäessään, missä kohtaa heidän omaa 
toimintaansa ja toimitusketjuaan näillä vaikutuksilla on suurin todennäköisyys esiintyä ja (c) 
ryhtyessään toimenpiteisiin vaikutusten ehkäisemiseksi ja/tai puuttuakseen niihin amfori 
BSCI:n toimintaperiaatteiden edellyttämällä tavalla. 

5.2. Tuottajat keräävät ja arvioivat luotettavaa tietoa omasta ja 
yhteistyökumppaneidensa vastuullisesta toiminnasta ja säilyttävät tarpeellisen 
dokumentaation, josta käy ilmi, että yhteistyökumppanit ovat toimineet 
asianmukaisesti. He hankkivat tarkentavaa tietoa mahdollisten toimintaperiaatepoikkeamien 
perussyistä ja toteuttavat tarvittavat korjaavat toimenpiteet. 

5.3. Tuottajat edellyttävät yhteistyökumppaneidensa säännöllisesti raportoivan heille 
edistymisestään amfori BSCI:n toimintaperiaatteiden käyttöönotossa ja/tai noudattamisessa 
sekä niiden toimenpiteiden vaikuttavuudesta, joihin he ovat ryhtyneet puuttuakseen 
kohtaamiinsa tekijöihin, jotka vaikeuttavat amfori BSCI:n toimintaperiaatteiden arvojen ja 
periaatteiden toteutumista. 

5.4. Tuottajien on mahdollisuuksiensa mukaan kehitettävä tai ylläpidettävä tehokasta 
valitusmekanismia, jonka kautta voidaan puuttua haittoihin, joita heidän toimintansa 
aiheuttaa yksilöille (etenkin heidän omille työntekijöilleen) ja yhteisöille. 
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VI. Tiedonhallinta 

6.1. Tuottajat raportoivat säännöllisesti amfori BSCI -jäsenille suunnitelmien ja 
jatkuvan kehittämisen toteutumisesta sekä niiden toimenpiteiden vaikuttavuudesta, joihin he 
ovat ryhtyneet puuttuakseen kohtaamiinsa tekijöihin, jotka vaikeuttavat amfori BSCI:n 
toimintaperiaatteiden arvojen ja periaatteiden toteutumista. 

6.2. Tuottajat pyrkivät ymmärtämään niiden asianomaisten sidosryhmien näkökohtia, 
joilta he mahdollisesti joutuvat pyytämään neuvoa, ja neuvottelemaan luotettavien, 
riippumattomien ulkoisten asiantuntijoiden kanssa. Näihin sidosryhmiin kuuluu mm. 
valtiovallan, kansalaisyhteiskunnan ja työntekijöiden edustajat, joiden tehtävänä on todentaa 
toimeenpanoprosessin tehokkuus. 

6.3. Tuottajat sitoutuvat välittömästi ilmoittamaan mahdollisuuksiensa mukaan amfori 
BSCI:n jäsenelle kaikista omista ja/tai yhteistyökumppaniensa, etenkin alihankkijoiden, 
väärinkäytöksistä, jotka ovat tulleet heidän tietoonsa ja jotka saattavat vaikeuttaa amfori 
BSCI:n toimintaperiaatteissa määriteltyjen arvojen ja periaatteiden toteutumista. 

 

VII. Kehitystyön valvonta 

7.1. Tuottajat valvovat sitä, että he itse ja heidän tuotantoprosessiinsa osallistuvat 
yhteistyökumppaninsa noudattavat amfori BSCI:n toimintaperiaatteita kehityspainotteista 
lähestymistapaa noudattaen. 

7.2. Tuottajat ymmärtävät luottamuksellisten suhteiden tärkeyden eivätkä vääristele 
mitään tietoja, etenkään heidän oman toimintansa eettisyyden ja amfori BSCI:n 
toimintaperiaatteiden mukaisuuden valvontaan liittyvää dokumentaatiota. 

7.3. Tuottajat hyväksyvät sen, että amfori BSCI -auditointia suorittavan auditointiyrityksen 
palveluksessa toimiva ja sellaista edustava yksittäinen auditoija voi kerätä tarvittavaa 
dokumentaatiota. Tähän kuuluu – näihin rajoittumatta – tuotantotilasta tai -tiloista otetut 
valokuvat sekä auditoinnin kannalta oleelliset asiakirjakopiot. 

7.4. Tuottajat hyväksyvät, että auditoijat haastattelevat luottamuksellisesti vapaasti itse 
valitsemiaan työntekijöiden edustajia ja työntekijöitä tuottajan tähän millään tavalla 
puuttumatta. 

7.5. Tuottajat hyväksyvät, että kaikki auditointitieto tallennetaan amfori BSCI -
tietokantaan. Tämä tietokanta mahdollistaa auditointiraporttien jakelun amfori BSCI:n 
jäsenten keskuudessa. 

7.6. Tuottajat hyväksyvät, että heidän tiloissaan amfori BSCI -auditoinnin aikana kerättyä 
tietoa voidaan jakaa kolmansille osapuolille sillä edellytyksellä, että (i) tiedonjakaminen 
tapahtuu amfori BSCI:n toiminnan puitteissa; (ii) tiedonsiirto on välttämätöntä amforin / amfori 
BSCI:n toiminnan kannalta; ja/tai (iii) kolmannet osapuolet ehdottomasti sitoutuvat 
käyttämään tietoa asiallisesti ja ainoastaan kyseessä olevan tapauksen kannalta oleellisella 
tavalla. 
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7.7. Tuottajat hyväksyvät, että amfori BSCI:n auditoijat voivat joutua todistaja-auditoinnin 
kohteeksi suorittaessaan amfori BSCI -auditointia tuottajan tiloissa.  Todistaja-auditointien 
tarkoituksena on amfori BSCI -auditointeja suorittavien auditoijien/auditointiyritysten 
laadunvarmistus. Todistaja-auditoinnit eivät vaikuta tuottajan suorituksen arviointiin tai 
auditointitulokseen eivätkä aiheuta tuottajalle lisäkustannuksia. Tuottajat suostuvat siihen, 
että pyydettäessä heidän eettisen toimintansa amfori BSCI -auditointiprosessiin kuuluu myös 
todistaja-auditointi ja että tämän johdosta tuottajan tiloihin annetaan pääsy myös ylimääräisille 
auditoijille. 

7.8. Tuottajat hyväksyvät, että heidän toimi- ja tuotantotilansa voivat joutua tutkinnan 
kohteeksi amfori BSCI:n auditointimallin puitteissa; näitä tutkintatoimenpiteitä voivat olla 
mm. todistaja-auditoinnit, kaksoisauditoinnit ja satunnaiset pistotarkastukset. Jos satunnaisen 
pistotarkastuksen tulokset poikkeavat kielteisesti aikaisemmasta auditointituloksesta, kaikki 
pistotarkastuksesta aiheutuneet kustannukset lankeavat tuottajalle. 

 

 

 

 
 
 
Allekirjoitus yrityksen puolesta                                            Päiväys 
 
 
 
 
 
Yrityksen nimi 
 
 
 
 
Henkilön nimi 
 


