
GRI G4 -SISÄLTÖVERTAILU 2013

Tunnus  GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto

 Strategia ja analyysi   

G4-1  Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 2–3 Toimitusjohtajalta

G4-2  Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Kyllä 14–15 Vastuullisuus Marimekossa – vaikutukset, riskit ja 
    mahdollisuudet

 Organisaation kuvaus   

G4-3–10 Organisaation kuvaus  Kyllä 1, 4–5 Marimekko lyhyesti, Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen

G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten Osittain - Vuoden 2013 lopussa Marimekon Suomen henkilöstöstä 
 piiriin kuuluva henkilöstö   noin 82 % kuului kollektiivisesti neuvoteltujen 
    työehtosopimusten piiriin. 

G4-12 Organisaation toimitusketju Kyllä 20–25 Vastuullinen hankinta

G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, Kyllä - Ei kyseisiä merkittäviä muutoksia raportointikaudella. 
 rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa 

G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen  Osittain - Varovaisuuden periaate huomioitu BSCI:n 
    toimintaperiaatteissa.

G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät 
 ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Kyllä - Vastuullisuus Marimekossa, ILO yleissopimukset, 
    BSCI toimintaperiaatteet, Responsible Sourcing Network 
    Cotton Pledge, Better Cotton Initative, OECD ohjeet 
    monikansallisille yrityksille.

G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvonta- Kyllä 13 Sidosryhmät 
 organisaatioissa

 Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat   

G4-17, Konsernin laskentaraja, olennaisia näkökohtia Kyllä 36 Raportointiperiaatteet 
G4-20–23 koskevat laskentarajat ja muutokset   

G4-18 Raportin sisällönmäärittely Kyllä 8, 15, 36 Vastuullisuus Marimekossa, Raportointiperiaatteet

G4-19 Olennaiset näkökohdat Kyllä 8 Vastuullisuus Marimekossa

 Sidosryhmävuorovaikutus   

G4-24–27 Sidosryhmät (määrittely, toiminta, esiin Kyllä 12–13 Vastuullisuus Marimekossa 
 nostamat asiat)  

 Raportin kuvaus   

G4-28–30, Perustiedot raportoinnista, varmennuskäytäntö Kyllä 36 Raportointiperiaatteet 
33    Raportointijakso on 1.1.– 31.12.2013, myös joitain   
    tapahtumia vuodelta  2014 on sisällytetty. Edellinen  
    raportointi vuosikirjan yhteydessä huhtikuussa 2013.  
    Katsaus julkaistaan vuosittain. 

G4-31 Yhteystiedot  Kyllä 1, 36 Marimekko lyhyesti, Raportointiperiaatteet

G4-32 GRI-sisältövertailu Kyllä - GRI-taulukko

 Hallinto   

G4-34 Hallintorakenne  Kyllä - http://company.marimekko.fi/yrityksesta/hallitus-ja-johto 
    hallitus

 Liiketoiminnan eettisyys   

G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Kyllä 6 Vastuullisuus Marimekossa, http://company.marimekko.fi 
    yrityksesta/arvot

 TALOUDELLINEN VASTUU   

G4-EC1  Organisaation sidosryhmilleen tuottama Osittain 4–5, 34 Vuosi 2013 lukuina, Vastuullinen liiketoiminta 
 taloudellinen lisäarvo  

G4-EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset, Osittain 14–15, 6–9 Vastuullisuus Marimekossa – vaikutukset, riskit ja 
 riskit ja mahdollisuudet   mahdollisuudet  

G4-EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset  Osittain 34 Vastuullinen liiketoiminta

G4-EC9 Paikallisten ostojen osuus merkittävissä toimipaikoissa Osittain 21 Vastuullinen hankinta



Tunnus  GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto

 YMPÄRISTÖ   

 Materiaalit   

G4-EN1  Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan Osittain 27 Tuotannon ympäristövaikutukset 

 Energia   

G4-EN3  Organisaation oma energian kulutus Kyllä 27 Tuotannon ympäristövaikutukset

G4-EN5 Energiaintensiteetti Kyllä 27 Tuotannon ympäristövaikutukset

G4-EN6 Energiankulutuksen vähentäminen Kyllä 27 Tuotannon ympäristövaikutukset

 Vesi   

G4-EN8  Kokonaisvedenotto vesilähteittäin Kyllä 27 Tuotannon ympäristövaikutukset

 Päästöt   

G4-EN15  Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) Osittain 27 Tuotannon ympäristövaikutukset

G4-EN16  Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) Osittain 27 Tuotannon ympäristövaikutukset

G4-EN18 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Kyllä 27 Tuotannon ympäristövaikutukset

 Jätteet ja jätevedet   

G4-EN23 Jätteiden kokonaismäärä  Osittain 27 Tuotannon ympäristövaikutukset

 Tuotteet ja palvelut   

G4-EN27 Tuotteiden ympäristövaikutusten vähentäminen Osittain 16–19 Kestävä design, Tuotannon ympäristövaikutukset

G4-EN28 Kierrätettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien osuus  Osittain 28 Tuotannon ympäristövaikutukset

 Määräystenmukaisuus   

G4-EN29  Merkittävät ympäristölainsäädännön ja -säännösten Kyllä - Ei kyseisiä rikkomuksia raportointikaudella. 
 rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot  

 Toimittajien ympäristöarvioinnit   

G4-EN33  Merkittävät ympäristövaikutukset toimitusketjussa Osittain 20–21 Vastuullinen hankinta

 SOSIAALINEN VASTUU   

 Työllistäminen   

G4-LA1  Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus Osittain 32 Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen 
    sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna  
    Rajaukset: jaottelua ei ole tehty ikäryhmittäin, sukupuolen  
    mukaan ja alueittain.

 Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet   

G4-LA4 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava Osittain - Vähimmäisilmoitusajassa noudatetaan paikallista 
 vähimmäisilmoitusaika ja sen sisältyminen   lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia.  
 kollektiivisiin työehtosopimuksiin   

 Työterveys ja -turvallisuus   

G4-LA6  Työtapaturmat ja sairauspoissaolot Osittain 32 Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen

 Koulutus   

G4-LA10  Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen Osittain 30–32 Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen 
 liittyvät ohjelmat 

G4-LA11  Kehityskeskustelut ja suoritusarvioinnit Osittain - Kehityskeskustelut käydään työntekijöiden kanssa 
    vuosittain.

 Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet   

G4-LA12  Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja Osittain 32 Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen 
 henkilöstön jakauma    Rajaukset: ei raportoitu ikäryhmittäin ja vähemmistö- 
    ryhmittäin.
    http://company.marimekko.fi/yrityksesta/ 
    hallitus-ja-johto/hallitus 

 Tasa-arvoinen palkitseminen   

G4-LA13 Naisten ja miesten peruspalkkojen ja palkitsemisen Ei - Näkökohta on tunnistettu olennaiseksi, mutta 
 suhde   palkitsemisen suhdetta ei ole raportoitu.
    Palkitseminen perustuu työehtosopimukseen ja/tai 
    työtehtävän vaatimustasoon, ja on riippumaton 
    työntekijän sukupuolesta. 



Tunnus  GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto

 Toimittajien työolojen arviointi   

G4-LA15  Merkittävät negatiiviset työoloihin liittyvät Osittain 20–22 Vastuullinen hankinta 
 vaikutukset toimitusketjussa    

 Investoinnit   

G4-HR1  Ihmisoikeusarvioinnin tai ihmisoikeusehtoja sisältävät Kyllä - Ei kyseisiä merkittäviä investointisopimuksia raportointi- 
 merkittävät investointisopimukset    kaudella. Kaikki toimittajien kanssa solmittavat   
    ostosopimukset sisältävät vaatimuksen ILO:n yleis- 
    sopimusten noudattamisesta.

 Syrjinnän kielto   

G4-HR3  Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät Kyllä - Ei kyseisiä syrjintätapauksia raportointikaudella. 
 korjaavat toimenpiteet 

 Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimusoikeudet   

G4-HR4  Toimintojen ja toimittajien yhdistymisvapauden ja Kyllä - Tietoomme ei tullut raportointikaudella omien toimintojen 
 kollektiivisen neuvotteluoikeuden rikkomukset tai uhat   tai suorien toimittajien yhdistymisvapauden ja kollektiivi- 
    sen neuvotteluoikeuden rikkomuksia tai uhkia. 
    BSCI Code of Conduct -toimintaperiaatteet sisältävät 
    vaatimuksen järjestäytymis- ja neuvotteluoikeudesta. Niis- 
    säkin maissa, joissa ammattiyhdistystoiminta on laitonta  
    tai joissa vapaata ja demokraattista ammattiyhdistys- 
    toimintaa ei sallita, yhteistyökumppaneiden on kunnioitet- 
    tava järjestäytymis- ja neuvotteluoikeutta ja sallittava  
    työntekijöiden vapaasti valita itselleen omat edustajansa,  
    joiden kanssa yhtiö voi keskustella työpaikan asioista. 
    Kiinassa yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoi- 
    keus ovat paikallisen lainsäädännön puitteissa rajoitettuja,  
    mutta kyseisen maan tavarantoimittajiemme BSCI-audi- 
    toinneissa ei ole havaittu neuvotteluoikeuden rikko- 
    muksia.

 Lapsityövoima   

G4-HR5  Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta on tunnistettu Osittain 20–25 Vastuullinen hankinta 
 merkittävä lapsityövoiman käytön riski, ja käytön   Marimekolla ei ole suoria toimittajia, joiden osalta olisi 
 estämiseksi toteutetut toimenpiteet   tunnistettu lapsityövoiman käytön riski. 
    Lapsityövoiman käytön riski kohdistuu epäsuoriin raaka- 
    puuvillakuidun tuottajiin tietyillä puuvillan viljelyalueilla,  
    kuten Uzbekistan. Marimekko ei hyväksy uzbekistanilaista 
    puuvillaa tuotteissaan. 

 Pakko- ja rangaistustyövoima   

G4-HR6  Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta on tunnistettu Osittain 20–25 Vastuullinen hankinta 
 merkittävä pakko- ja rangaistustyövoiman käytön     Marimekolla ei ole suoria toimittajia, joiden osalta olisi 
 riski, ja käytön estämiseksi toteutetut toimenpiteet   tunnistettu pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riski. 
    Pakkotyövoiman käytön riski kohdistuu epäsuoriin 
    raakapuuvillakuidun tuottajiin tietyillä puuvillan 
    viljelyalueilla, kuten Uzbekistan. Marimekko ei hyväksy 
    uzbekistanilaista puuvillaa tuotteissaan. 

 Ihmisoikeusarvioinnit   

G4-HR9  Toiminnot, joissa on toteutettu ihmisoikeuksien Osittain 24 Vastuullinen hankinta 
 läpikäynti tai vaikutusarviointi    

 Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit   

G4-HR11  Merkittävät ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset Osittain 24 Vastuullinen hankinta  
 toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet 

 Paikallisyhteisöt   

G4-SO2 Toiminnot, joilla on nykyisiä ja mahdollisia negatiivisia Osittain 20–25, 30 Vastuullinen hankinta, Henkilöstön hyvinvointi ja 
 vaikutuksia paikallisyhteisöihin   osaaminen. Mahdolliset negatiiviset vaikutukset 
    paikallisyhteisöihin liittyvät suoraan ja välilliseen 
    työllistämiseen omissa toiminnoissa ja hankintaketjussa. 

 Lahjonta ja korruption vastaisuus   

G4-SO4 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin Osittain 6 Vastuullisuus Marimekossa 
 liittyvä kommunikointi ja koulutus    Marimekon Code of Conduct -toimintaohje
    henkilöstölle on työn alla ja valmistuu vuonna 2014.  
    Valmis ohje kommunikoidaan ja henkilöstöä koulutetaan  
    asiasta vuoden 2014 aikana. Korruption vastaisuus 
    sisältyy BSCI:n toimintaperiaatteisiin.



Tunnus  GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto

 Määräystenmukaisuus   

G4-SO8 Merkittävät lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen Kyllä - Ei kyseisiä sakkoja tai ei-rahallisia sanktioita 
 liittyvät sakot ja sanktiot    raportointikaudella.

G4-SO10 Merkittävät negatiiviset yhteiskunnalliset vaikutukset Kyllä - Ei tunnistettuja merkittäviä negatiivisia yhteiskunnallisia  
    vaikutuksia toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet 
    toimitusketjussa.     

 Asiakkaiden terveys ja turvallisuus   

G4-PR2  Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien Kyllä - Ei kyseisiä rikkomuksia raportointikaudella. 
 määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden 
 rikkomukset

 Tuote- ja palvelutiedot   

G4-PR5  Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Ei - Asiakastyytyväisyystutkimusta ei toteutettu vuonna   
    2013. Edellinen tutkimus tehty vuonna 2012.  

 Markkinointiviestintä   

G4-PR7  Markkinointiviestintään ja mainontaan liittyvien Kyllä - Ei kyseisiä rikkomuksia raportointikaudella.  
 määräysten ja periaatteiden rikkomukset

 VAATETUS- JA JALKINETEOLLISUUDEN TOIMIALAKOHTAISET SISÄLLÖT   

 Toimittajien eettiset toimintaohjeet   

AF1.  Eettisten toimintaohjeiden sisältö ja kattavuus Osittain 22 Vastuullinen hankinta

AF2.  Eettisten toimintaohjeiden valvonnasta vastaavat Kyllä - Toimittajien toimintaohjeen valvonnasta vastaa 
 tahot ja henkilöstö   johtoryhmätasolla tuote- ja hankintajohtaja ja 
    operatiivisella tasolla tuotelinjapäälliköt, ostajat ja 
    yhteiskuntavastuupäällikkö.  

AF3.  Toimitusketjun auditointiprosessi Kyllä 20–21 Vastuullinen hankinta

 Toimittajien osaamisen kehittäminen   

AF5. Osaamisen kehittäminen sosiaalisen ja Osittain 20–23 Vastuullinen hankinta 
 ympäristövastuun osalta 

AF6. Tavarantoimittajien valinta - ja hallintaprosessi Osittain 20-23 Vastuullinen hankinta

 Auditointiprosessi   

AF8.  Suoritettujen auditointien lukumäärä ja kattavuus Kyllä 21 Vastuullinen hankinta

 Toimintaohjeiden rikkomukset   

AF9.  Toimintaohjeiden rikkomukset lakisääteisiin Osittain 22 Vastuullinen hankinta 
 velvoitteisiin tai neuvotteluvapauteen liittyen 

AF10.  Toimintaohjeiden rikkomukset ylitöihin liittyen Osittain 22 Vastuullinen hankinta

AF12.  Toimintaohjeiden rikkomukset lapsityövoiman Kyllä 21 Ei kyseisiä rikkomuksia tiedossa raportointikaudella.  
 käyttöön liittyen 

AF13. Toimintaohjeiden rikkomukset sukupuoleen Kyllä 21 Ei kyseisiä rikkomuksia tiedossa raportointikaudella. 
 kohdistuvaan syrjintään liittyen  

AF14. Toimintaohjeiden rikkomukset  Osittain 21 Vastuullinen hankinta

AF15. Auditointitulosten yhteenvetoanalyysi Osittain 21–22 Vastuullinen hankinta

 Korjaavat toimenpiteet   

AF16. Käytännöt korjaavien toimenpiteiden osalta Osittain 21–22 Vastuullinen hankinta 
 rikkomustapauksissa 

 Liiketoimintakäytännöt   

AF17. Toimenpiteet toimintaohjeiden noudattamiseen Osittain 20–22 Vastuullinen hankinta 
 vaikuttavien liiketoimintakäytäntöjen tunnistamiseksi 
 ja mitigoimiseksi 

AF19. Käytännöt turvallisempien kemikaalien Osittain 28 Tuotannon ympäristövaikutukset 
 kartoittamiseksi käytettäväksi rajoitettujen erityistä 
 huolta aiheuttavien kemikaalien sijaan. Kemikaalien 
 hallintajärjestelmän kuvaus 



Tunnus  GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto

 Ympäristö/tuotteet    

AF20. Luettelo ympäristön kannalta parempien materiaalien Kyllä 16-19 Kestävä design, Vastuullinen hankinta. Ympäristön 
 käytöstä tuotteissa   kannalta parempien materiaalien määrittelyssä on 
    hyödynnetty MADE BY -organisaation kuituluokittelua.  
    Kuituluokat A–C käsitellään ympäristön kannalta 
    parempina. 

AF21.  Kulutetun energian määrä ja uusiutuvan energian Kyllä 27 Tuotannon ympäristövaikutukset
 osuus.  

EN26 Ohjelmat tuotteiden ympäristövaikutusten Osittain 16–17, 28 Kestävä design, Tuotannon ympäristövaikutukset 
 vähentämiseksi. Kierrätysmateriaalien käyttö tuotteissa 
 ja pakkauksissa sekä tuotteen tai pakkauksen 
 kierrätettävyys.




