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Raportista

Tämä on KappAhlin raportti koko konsernin ympäristötyöstä ja yhteiskuntavastuusta,
englanniksi corporate social responsibility, CSR. Raportti kattaa ajanjakson, joka päättyi 31.
elokuuta 2008. KappAhlin ympäristöjohtaja vastaa raporttia koskeviin kysymyksiin.
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Toimitusjohtajan haastattelu

Toimitusjohtaja Christian W. Janssonin
haastattelu
Millainen on KappAhlin kaltaisen
muotiyrityksen yhteiskuntavastuu?

Miten KappAhl vastaa
hahmottamaasi kuvaa?

– Moraalinen vastuumme on sama kuin
kaikkien muiden yhteiskunnan jäsenten, ei
suurempi eikä pienempi. Se koskee kaikkea
sitä, mitä teemme toimittajapuolella, mutta
myös ympäristövaikutusta. Meidän on oltava
askeleen verran asiakkaidemme edellä, jotta
he tuntevat KappAhlin tuotteiden ostamisen
turvalliseksi.

– Varsin hyvin, ja meidän pitää olla ylpeitä
siitä, mitä olemme saaneet aikaan. Kaikki ei
onnistu sataprosenttisesti, mutta pärjäämme kaiken kaikkiaan paremmin kuin monet
uskovatkaan. Se voi johtua siitä, että kunnioitamme suuresti oikeiden asioiden tekemistä ja asiakkaitamme. Lisäksi mahdolliset
virheet toiminnassamme saattasisivat olla
mediassa huomion kohteina.
Miksi KappAhl harjoittaa CSR-toimintaa?

– Varsin hyvin, ja meidän pitää olla ylpeitä
siitä, mitä olemme saaneet aikaan. Kaikki ei
onnistu sataprosenttisesti, mutta pärjäämme kaiken kaikkiaan paremmin kuin monet
uskovatkaan. Se voi johtua siitä, että kunnioitamme suuresti oikeiden asioiden tekemistä ja asiakkaitamme. Lisäksi mahdolliset
virheet toiminnassamme saattasisivat olla
mediassa huomion kohteina.

Miksi KappAhl harjoittaa CSR-toimintaa?

– Korkea moraalimme on sen ensisijainen
käyttövoima. Haluamme olla oikeudenmukainen ja luotettava yritys. Meidän ei tarvitse reagoida ulkopuolisten aiheuttamaan
paineeseen; tuotamme sen itse sisäisesti.
Meidän täytyy aina olla valppaita ja harkitsevia. Onko tämä merkityksellistä vai ei?
On ihmisiä, joiden mielestä meidän pitäisi
periaatteessa vastata kaikesta, Uzbekistanissa sijaitsevasta puuvillaviljelmästä
eteenpäin, mutta sellainen ei tietenkään
käy. Silloin siitä tulee maatalouspolitiikkaa,
ja se EI kuulu toimialaamme.
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Mikä on tärkein roolisi CSR-työssä
toimitusjohtajana ja pääomistajana?

– Varmistaa, että löytyy työntekijöitä, joilla
on sama vakaumus ja tukea heitä. Taloudellisesti edullisen ja moraalisesti hyväksyttävän välillä on aina jonkinlainen ristiriita.
Silloin minä saan avustaa päätöksenteossa. Joissakin tapauksissa moraali on hintaa
tärkeämpi. Päätös on helppo. Esimiehinä
meidän pitää myös antaa tunnustusta
työntekijöille, jotka huomioivat asioita ja
huomauttavat niistä.
Miten suuressa määrin osallistut
itse tähän työhön?

– Oikeastaan vain siten, että keskustelen
säännöllisesti asioista vastaavien ihmisten
kanssa, jotta tietäisin missä mennään, miten ajattelemme ja työskentelemme. CSRasioiden parissa työskentelyä pitää ohjata
sieltä, missä asiat osataan parhaiten, ei
ylimmästä johdosta käsin. Kannustan,
seuraan ja varmistan, että työskentelemme
järjestelmällisesti.

Mistä olet eniten ylpeä?

– Työntekijöiden osaamisesta ja sitoutumisesta ja siitä, että olimme niin aikaisin ja
niin johdonmukaisesti liikkeellä. Nyt korjaamme 1990-luvun alkupuolella tehdyn
päätöksen hedelmiä. Olemme tehneet tätä
työtä jo 15 vuotta, ja nyt koemme, että asiakkaamme arvostavat sitä, mitä teemme.
Mikä on kaikkein tärkeintä tällä sektorilla?

– Se, että valvomme toimittajiamme, se on
tärkeämpää kuin mikään muu. Valvontapuolella olemme viimeksi kuluneen vuoden
aikana muuttuneet jämäkämmiksi ja selkeämmiksi vahvistettuamme organisaatiota
osaavilla ja kokeneilla ihmisillä.
Mitä voisitte tehdä paremmin?

– Parannettavaa löytyy kaikkialta, mutta laivakuljetukset on alue, jossa vaikutuksemme
on erityisen suuri ja joka huolestuttaa minua.
Kuljetusten hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat kuin olemme tähän mennessä ymmärtäneet. Tässä voimme yhdessä muiden
suurten kuljetuspalveluja ostavien yritysten
kanssa vaikuttaa esittämällä vaatimuksia.
Sen teemmekin Clean Shipping –projektin
puitteissa.

Asettavatko sijoittajat tai omistajat
KappAhlille mitään CSR:ään liittyviä
erityisvaatimuksia?

–CSR-työskentelyä pidetään nykyään
itsestäänselvyytenä, ja tarkastusten yhteydessä saamme vahvistuksen siitä, että työtämme arvostetaan. Lisäksi on olemassa
sijoitusrahastoja, jotka sijoittavat eettisesti
ja ympäristöllisesti korkeatasoisiin kohteisiin ja joiden vaatimukset täytämme.
Miten CSR-työ vaikuttaa kannattavuuteen?

– Olisimme kuitenkin ryhtyneet siihen kaikesta huolimatta. Mutta jos olisimme viis
välittäneet CSR-työstä, se olisi todennäköisesti nakertanut tavaramerkkiä eli heikentänyt kannattavuutta. Sitä ei kuitenkaan voi
mitata.
Mitä haasteita on edessä?

– CSR-työn jatkaminen nykyisellä voimalla ja asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden
toteuttaminen.
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Toiminnan riskit
KappAhlin suurimmat riskit ympäristötyön ja sosiaalisen vastuun osalta
liittyvät Kiinan, Bangladeshin ja Intian kaltaisissa kehitysmaissa tapahtuvaan

Lue lisää riskeistä osoitteessa:

www.amnestybusinessgroup.se/
Filer/Branschriskertextil_10345.pdf

vaatevalmistukseen. Sikäläiset riskimme liittyvät ihmisoikeuksien loukkauksiin ja
ovat hyvin pitkälle samat kuin ne, jotka Amnesty Business Group on todennut
tekstiilialalle kokonaisuutena.
· Hintapaineet ja lyhyet odotusajat johtavat huonompiin työehtoihin ja
-olosuhteisiin
· Pitkät työrupeamat ja alhaiset palkat

Pyrimme hallitsemaan kyseisiä
riskejä lähinnä työskentelemällä
aktiivisesti oman Code of Conduct
-ohjeemme jalkauttamiseksi.
Lue lisää aiheesta ”Näin työskentelemme – Code of Conduct”.

· Huonot työolosuhteet ja riittämätön työsuojelu
· Suuremmat riskit vapailla talousvyöhykkeillä
· Puutteellinen oikeus ja mahdollisuus ammatilliseen järjestäytymiseen
· Käyttäytymisohjeistot eivät automaattisesti johda parannuksiin
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Strategiat ja ohjelmat
Päävisiomme on: “KappAhlista tulee joh-

Code of Conduct

tava ja kannattavin pohjoismainen muo-

KappAhl käyttää Code of Conduct -ohjetta, jota yhtiö oli mukana laatimassa
Business Social Compliance Initiativessa, BSCI-järjestössä. Se perustuu mm.
YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, YK:n
sopimukseen lasten oikeuksista sekä
ILO:n työoikeuksia ja työoloja koskeviin
sopimuksiin.

tiketju asiakasryhmälle 30–50-vuotiaat.”
Jotta voimme saavuttaa vision, vaaditaan
taloudellisen menestyksen lisäksi, että
saavutamme tuon menestyksen pitkällä aikavälillä kestävällä tavalla, ts. että
otamme vastuuta ympäristöstä ja yhteiskunnallista vastuuta. Siinä työssä on
kolme asiakirjaa keskeisellä sijalla: Code
of Conduct -ohjeemme, ympäristöohjelmamme ja työympäristöohjelmamme.
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BSCI:n Code of Conduct –ohje kattaa
seuraavat alueet:
· Lait ja asetukset
· Järjestäytymisoikeus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin
· Syrjintäkielto
· Palkat ja korvaukset
· Työaika
· Työympäristö, terveys ja turvallisuus
· Lapsityökielto
· Pakkotyökielto
· Ympäristö- ja turvallisuuskysymykset
· Johtamisjärjestelmä
Lue koko ohjeisto osoitteessa:
www.bsci-eu.org/content.
php?page=BsciCoreTools

Ympäristöohjelmamme

Työympäristöohjelma

”KappAhl kantaa vastuuta ihmisestä ja
ympäristöstä. Toimimme ympäristöä ja
luonnonvaroja säästäen.
Tämä merkitsee sitä, että…
· kaikki työntekijämme ottavar
ympäristönäkökulmat huomioon
omissa päätöksissään.
· teemme jatkuvia parannuksia yhdessä
asiakkaidemme ja toimittajiemme
kanssa.
· noudatamme lakeja ja asetuksia
positiivisella marginaalilla.
· keskustelemme avoimesti
ympäristötyöstämme.”

Ote KappAhlin työympäristöohjelmasta:
”Hyvä ja turvallinen työympäristö on
KappAhlille tärkeä strateginen kysymys.
KappAhlin työympäristöohjelman tavoitteena on tarjota kaikille työntekijöille
fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti
terve ja kehittävä työpaikka, jossa työperäisten vammojen ja sairauksien riskit on
torjuttu.”
Muut ohjelmat

Meillä on muitakin ympäristötyötämme ja
sosiaalista vastuutamme ohjaavia ohjelmia esim. sponsoroinnin, tasa-arvon
ja moninaisuuden osalta, sekä vaatteisiimme liittyviä ohjelmia, joissa torjumme
väkivaltaa, rasismia, seksismiä, turkiksia
ja eläimiin kohdistuvaa julmuutta.
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Näin työskentelemme
KappAhl ei omista tehtaita, vaan on yksi
itsenäisten valmistajien monista asiakkaista. Myymälöissämme myytävät
tuotteet valmistetaan etupäässä Aasiassa. Sikäläisen tuotantomme kautta
syntyy työpaikkoja, ja voimme siten
myötävaikuttaa taloudelliseen kehitykseen paikallisesti. Kestävän kehityksen
osalta KappAhlilla on pitkän aikavälin
suunnitelmia ja pitkän aikavälin tavoite.
Sekä johtomme että koko toimintamme
on sitoutunut yhteiskuntavastuuseemme
(Corporate Social Responsibility, CSR).
Se on perusedellytys sille, että voimme
päästä tavoitteisiimme tehtaiden työolosuhteiden parantamiseen tähtäävässä
työssämme.

Konkreettisesti olemme KappAhlissa
jo pitkään pyrkineet systemaattisesti
vähentämään ympäristöriskejä ja yhteiskunnallisia riskejä sekä niiden vaikutuksia kautta koko toimintaprosessimme:
suunnittelusta, tuotannosta, kuljetuksesta ja varastosta myymälään. Operatiivista CSR-työtä johdetaan kustakin
toiminnosta käsin, ja tekijöitä löytyy niin
konsernijohdossa kuin hallituksessa.
Työ on selkeästi delegoitu ja integroitu muuhun organisaatioon ollakseen
hyvin ankkuroitu, tehokasta ja jatkuvasti
elävää. Tässä käymme läpi sen, minkä
olemme tehneet ja mitä teemme.
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Code of Conduct
KappAhl haluaa myydä ainoastaan
sellaisia vaatteita, jotka on valmistettu
hyväksyttävissä oloissa. Siksi laadimme
ensimmäisen Code of Conduct –ohjeen
toimittajillemme jo vuonna 1997, ja ryhdyimme seuraavana vuonna valvomaan
sen noudattamista. Vuodesta 2004
olemme käyttäneet BSCI:n Code of
Conduct -ohjetta, ja tämä on se ohjeisto,
jota vajaat 200 toimittajamme ovat sitoutuneet noudattamaan. Kaksi kolmasosaa
toimittajistamme on tarkoitus tarkastuttaa kolmen vuoden kuluessa ulkopuolisella tarkastusyrityksellä BSCI:n säännöstön osalta. Ne toimittajat, jotka eivät
vastaa vaatimuksia, joutuvat uusintatarkastukseen vuoden kuluessa. Hyväksytyt toimittajat tarkastetaan uudelleen
kolmen vuoden kuluttua.

BSCI järjestää säännöllisesti tiedotus- ja
koulutuspäiviä jäsenille, toimittajille ja
tarkastajille. On ainutlaatuista, että kilpailevat yritykset ja heidän toimittajansa
tapaavat avoimessa ilmapiirissä, ja tämä
on myötävaikuttanut BSCI:n voimakkaaseen laajenemiseen.
Kaksinkertainen tarkastusjärjestelmä

Osallistuminen BSCI:n työhön ei riitä
meille. Meillä on myös rinnakkainen järjestelmä ja omat tarkastukset. Selvitäksemme näistä olemme palkanneet lisää
väkeä, eli tarkastajia, joilla on sopiva
koulutus ja työkokemus ja jollaisia olemme sijoittaneet jokaiseen tuotantotoimistoomme. Tarkastajamme tarkastavat,
miten kaikki toimittajamme noudattavat
BSCI-ohjeistoa.

Jos tarkastaja havaitsee työssä puutteita, toimittaja saa toimenpidesuunnitelman, jonka noudattamista valvotaan
seuraavan käynnin yhteydessä. Siten
emme pelkästään tarkasta toimittajiamme, vaan osallistumme myös heidän
kanssaan jatkuvaan parannustyöhön.
Vuonna 2008 suoritimme noin 270 omaa
tarkastuskäyntiä toimittajilla; näistä noin
70 oli seurantakäyntejä
Toimittajien työolot

Oikein maksettu ylityö ja palkat ovat nykyään ne asiat, joiden hoitaminen tuottaa eniten vaikeuksia toimittajille. Yhdessä toimittajiemme kanssa sopimiemme
vaatimusten ja toimintasuunnitelman
myötä meillä on koko ajan käynnissä
myönteiseen kehitykseen tähtäävä parannustyö.
KappAhl
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KappAhlin käyttäytymisohjeisto lähtee
tuotantomaan omasta lainsäädännöstä,
ja toimittajat sitoutuvat noudattamaan
sitä minimivaatimuksena.
Läheisempi yhteistyö toimittajien kanssa

Ennen kuin KappAhl tekee sopimuksen
uuden toimittajan kanssa, tuotantoyksiköt tarkastetaan, jotta ne voidaan todeta
vaatimustemme mukaisiksi. Meille on
tärkeää, että kaikki toimittajamme ovat
selkeästi kiinnostuneita yhteistyöstä
ja että he tekevät ne muutokset, jotka
tehtyään he vastaavat kaikille yhteistyökumppaneillemme asettamiamme
vaatimuksia. Haluamme työskennellä
pitkäjänteisesti toimittajiemme kanssa, ja
siksi olemme vuosien saatossa vähitellen vähentäneet toimittajien lukumäärää,
jotta saisimme vielä paremmat yhteydet
valikoimiemme yhteistyökumppaneiden
kanssa. Samalla olemme siirtyneet myy-

mäläverkostomme laajentamiseen, minkä vuoksi tarvitsemme entistä enemmän
vaatteita. Koska heillä on siitä konkreettista hyötyä – useampia ja suurempia tilauksia – monet toimittajamme ovat siksi
halukkaita täyttämään vaatimuksemme.
Nykyään yhä useampi yritys tiedostaa,
että hyvän työympäristön tarjoava tehdas on suoranainen kilpailuetu.
Laatuvarmistettua tilastointia

Jotta voisimme helpommin nähdä
kokonaisuuden ja pystyäksemme seuraamaan toimittajiemme työskentelyä,
olemme ryhtyneet kehittämään erityistä
tietokoneohjelmaa. Siksi pystymme tulevaisuudessakin esittämään laadultaan
varmistettua tietoa useimmista tähän
alueeseen liittyvistä asioista, Kyseessä
saattaa olla esim. suoritettujen BSCI-tarkastusten lukumäärä, omien tarkastusten lukumäärä ja se, miten hyvin kukin

toimittaja noudattaa Code of Conduct
-ohjetta.
Ympäristöohje

Vuonna 2008 laadimme uuden ohjeiston,
ympäristöohjeiston. Uuden ohjeiston
avulla voimme tarkastaa ne toimittajat,
joilla on oma märkäprosessi, eli ne, jotka
tuottavat valmiin vaatteen langasta lähtien. Ohjeisto koostuu kolmesta osasta:
kemikaalit, jätteet ja vesi. Tekstiilien
värjäämiseen kuluu paljon vettä sekä
jonkin verran kemikaaleja ja energiaa.
Siksi keskitymme sekä siihen, miten
paljon vettä vaatteen värjäämiseen kuluu
että siihen, miten vesi puhdistetaan
ennen kuin se lähtee tehtaalta. Olemme
toteuttaneet koulutusta ja pilottiprojekteja Bangladeshissa ja Kiinassa. KappAhl
jatkaa koulutusponnistelujaan ja ympäristöohjeen jalkauttamista erityisesti
Intiassa ja Bangladeshissa.
KappAhl
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KappAhlilla on eniten toimittajia Kiinassa, jossa valmistuu suurin osa tuotteistamme. Bangladesh ja Intia ovat myös
suuria valmistusmaita. Meillä on omat
toimistot valmistusmaissamme; Kiinassa
meillä on esim. kolme toimistoa. Toimistojen työntekijät tekevät yhteistyötä
Ruotsissa keskitetysti toimivan ostoosastomme kanssa ja vierailevat säännöllisesti toimittajiemme toimistoissa ja
tuotantolaitoksissa. Toimistoissamme
työskentelee laaduntarkkailijoita, jotka
tarkastavat jokaisen tuotannossa olevan
tilauksen ainakin kahdesti varmistaakseen, että se vastaa laatustandardiamme. Jokaisessa toimistossa on myös
väkeä, joka työskentelee yksinomaan
käyttäytymisohjeistoomme liittyvien
asioiden parissa.

He tarkastavat tehtaita, pisteyttävät
ne 4-portaisella asteikolla ja esittävät
parannusehdotuksia, jotka toimittajamme hyväksyy. Seuraavan käynnin yhteydessä tarkastamme, onko parannuksia
toteutettu.
Taustaa

Bangladesh on KappAhlin suurimpia
tuotantomaita. Se on hyvin köyhä maa,
johon nuori ja kukoistava tekstiiliteollisuus on tuonut merkittäviä muutoksia,
erityisesti niille 2,5 miljoonalle naiselle,
jotka siinä työskentelevät. Heidän sosiaalinen ja taloudellinen statuksensa on
kohonnut kodin ulkopuolella olevan työn
ja sen tuomien omien tulojen ansiosta.
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Tuotteet
KappAhl huolehtii siitä, että myymämme
vaatteet ovat mahdollisimman ympäristö- ja ihmisystävällisiä. Varmistaaksemme tämän ja taataksemme tuotteiden
korkean laadun olemme laatineet Test
and Manufacturing Guide –ohjeistuksen,
jota toimittajamme sitoutuvat noudattamaan. Siinä on esimerkiksi luettelo
kielletyistä kemikaaleista ja kemikaaleista, joiden käyttö on säänneltyä, selostus
vaatteille asetettavista fyysisistä vaatimuksista (esim. värien pysyvyys, kutistuminen ja väriäpäästävyys kuivana) sekä
selostus lastenvaatteiden turvallisuudesta. Ohjeistus päivitettiin vuonna 2008, ja
sen käyttäjille – omille tuotantokonttoreissa toimiville laaduntarkkailijoillemme
ja toimittajillemme – pidetään ohjeistusta
koskevia kursseja.

Kemikaalit syyniin

Käytetyt kemikaalit eivät näy vaatteesta.
Saadaksemme tuotantokemikaalien käytön täydellisesti hallintaamme käynnistimme siksi vuoden 2008 alussa No risk
‑projektin. Lähtökohtana on Test and
Manufacturing Guide –ohjeistossamme
oleva kemikaaliluettelo, jossa olevat
kemikaalit on jaettu yli 20 ryhmään,
mm. karsinogeeneihin ja allergeeneihin.
Vuoden 2009 loppuun saakka keräämme satunnaisotannalla näytteitä kaikkien
toimittajiemme tuotannosta ja teetämme
noin 1000 testiä riippumattomilla testauslaitoksilla. Jos vaatteissa havaitaan
kiellettyjä ja säänneltyjä kemikaaleja,
toimittajalle annetaan toimenpidesuunnitelma, jonka noudattamista valvomme.

KappAhl
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Tämän projektin avulla voimme tarkastaa myös toimittajastamme seuraavana
olevan portaan, eli sen, jolta ne ostavat
kankaansa ja kemikaalinsa. Meille tämä
on yksi tapa varmistaa, että ohjeistoamme noudatetaan.
Pysyäksemme ajan tasalla juuri kemikaaliasioissa osallistumme Swerea
IVF:n johtamaan ns. Kemikaaliryhmään.
Ryhmässä yritykset ja asiantuntijat kokoontuvat keskustelemaan tekstiileistä
ja kemikaaleista ja oppimaan niistä lisää.
Viimeksi kuluneen vuoden aikana Reach,
EU:n uusi kemikaalilainsäädäntö, on
ollut usein keskustelun kohteena.

Ympäristömerkittyjen vaatteiden
osuutta lisättävä

Olemme jo pitkään tuottaneet ympäristö- ja terveysmerkittyjä vaatteita, mutta
asiakkaat tuntuvat vasta nyt kiinnostuvan niistä laajemmin. Jotta sellaiset
vaatteet menestyisivät, niiden on mielestämme oltava yhtä muodikkaita kuin
muut valikoimamme. Käyttämämme
merkinnät ovat Öko-Tex Standard 100,
EU-kukka, Organic Cotton ja Organic
Linen, ja näistä Öko-Tex-merkintä on
ylivoimaisesti yleisin. Vuonna 2008 n.
6 miljoonaa vaatettamme on merkitty
yhdellä noista merkeistä. Ympäristömerkittyjen tuotteiden määrä, joka
nousee jatkossa. Vuonna 2008 saimme
Öko-Tex-sertifioinnin, mikä tarkoittaa,
että saamme markkinoida merkintää.

Alkuvuonna 2007 ryhdyimme myös
ostamaan sertifioitua ekologista puuvillaa, joka on jäljitettävissä aina viljelijään
saakka.
Pesuohje asiakkaille

Suorittamamme vaatteiden ilmastotutkimus osoittaa, että myös vaatehuolto
aiheuttaa suuria hiilidioksidipäästöjä,
jopa 20–40 prosenttia kokonaispäästöistä. Lue lisää kohdassa ”ESIMERKKI/Tpaidan ja housujen ilmastoanalyysi”.
Siksi olemme syksyllä 2008 laatineet
Pese oikein! –kirjasen, joka sisältää ympäristöä, vaatteita ja lompakkoa helliviä
yksinkertaisia vihjeitä.

KappAhl
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Tuotteet

Elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt
T-paita – yhteensä 5,3 kiloa hiilidioksidia

22

3

65

10

Tuotanto
Kuljetus
Kauppa
Pesu ja rumpukuivaus

Terveys- ja ympäristömerkinnät

· Öko-Tex Standard 100: Johtava merkki tekstiileille, jotka eivät sisällä ihmisille haitallisia aineita.
· EU-kukka: Eurooppalainen ympäristömerkintä, joka kattaa koko ketjun
raaka-aineesta valmiiksi vaatteeksi.
· Organic Cotton/Linen: Puuvilla ja pellava, joka on viljelty haitallisia aineita
tai kemikaaleja käyttämättä.
T-paidan ja housujen ilmastoanalyysi

37

44

5

14

Puuvillahousut
– yhteensä 4,8 kiloa hiilidioksidia

Keväällä 2008 teetimme tutkimuksen saadaksemme paremman kuvan
vaatteiden valmistuksen ilmastovaikutuksista elinkaaritasolla, viljelystä
ja valmistuksesta siihen saakka, kun
loppuun käytetty vaate hävitetään.

Esimerkiksi valitsimme omasta valikoimastamme puuvillasta valmistetun
t-paidan ja puuvillahousut; molemmat valmistettu Kiinassa ja kulutettu
Ruotsissa. Tulos oli seuraava: T-paita
aiheutti 5,3 kiloa hiilidioksidipäästöjä
(CO2), housut 4,8 kiloa. Taulukoista
näkyy, miten hiilidioksidipäästöt jakautuvat elinkaaren eri osille. Tämän analyysin perusteella pyrimme nyt vähentämään ilmastovaikutustamme siten,
että saamme aikaan mahdollisimman
suuren vähennyksen.

KappAhl
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Ympäristö

Ympäristö
KappAhl on alamme ympäristötietoisimpia yrityksiä, ja haluamme, että meitä
myös pidetään sellaisena. Vuonna 1999
meistä tuli ensimmäinen ISO 14001
–ympäristöstandardin mukaan sertifioitu
muotialan ketju. Nykyään ympäristöjohtamisjärjestelmä kattaa koko tavaravirtaketjun: suunnittelun, valmistuksen,
kuljetuksen jakelukeskukseen ja jakelun
myymälöihin sekä pääkonttorin, jakelukeskuksen ja myymälöiden toiminnan
Ruotsissa ja Suomessa. Pyrimme siihen,
että myös myymälätoiminta Norjassa ja
Puolassa liitetään järjestelmään.

Tarkempi seuranta

Ympäristöjohtamista on viime vuosina saatu tehostettua tarkastusmenetelmiemme yksinkertaistuessa ja
parantuessa. Taustalla on SAM, uusi
turvallisuus-, työympäristö- ja ympäristöasioiden suunnittelu- ja seurantajärjestelmä. Olemme myös kouluttaneet
useita uusia sisäisiä ympäristötarkastajia. Kerran vuodessa kaikki (pääkonttorissa, jakelukeskuksessa ja myymälöissä
toimivat) esimiehet käyvät läpi SAM:n
ympäristöosion, jolloin he samalla keskustelevat ympäristöasioista järjestelmällisesti ja rakentavasti.

KappAhl
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Ympäristö

Tuloksena on kunkin yksikön ympäristöasioiden toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle, joka lähetetään yksikön
vetäjän lähimmälle esimiehelle.
Samassa yhteydessä todetaan myös
keiden työntekijöiden tulisi päivittää
ympäristöosaamistaan. Se hoituu verkkopohjaisen Miljöjakten-koulutuksemme
kautta.

Puhtaampaa vettä pilottiprojektissa

Kuljetuksille tiukemmat vaatimukset

Suurimmat kielteiset ympäristövaikutuksemme liittyvät lankojen ja kankaiden
valmistukseen sekä kuljetukseen, jonka
hiilidioksidipäästöt myötävaikuttavat
ilmastonmuutokseen. Erityisesti näillä
alueilla olemme jo runsaan kymmenen
vuoden ajan kiristäneet vaatimuksemme
jatkuvasti vähentääksemme ympäristövaikutustamme. Vuonna 2008 toteutimme esimerkiksi vedenpuhdistusprojektin
neljällä toimittajalla Bangladeshissa.
Jatkossa pyrimme siihen, että kaikkien
märkäprosesseja käyttävien toimittajiemme jätevedet puhdistuvat.

Pyrimme määrätietoisesti siirtämään
mahdollisimman suuren osan tavaroista
mahdollisimman vähän saastuttaville
kuljetusvälineille: ilmasta merille, teiltä
raiteille. Käymme myös aktiivisia keskusteluja huolitsijoiden kanssa uusista
polttoaineista ja moottoreista ja usean
vaatealan yrityksen yhteisistä kuormista; panostamme myös tehokkaaseen
reittisuunnitteluun. Vuoden 2008 loppupuolella lähdimme mukaan Clean Shipping –projektiin; se on kuljetuspalvelujen
ostajien välinen yhteistyö, joka vaatii,
että laivanvarustajien tulee vähentää ympäristövaikutustaan.

KappAhl
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Ympäristö

Tavarakuljetusten hiilidioksidipäästöt
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Juna Yhteensä

Siten kiristämme merkittävästi merikuljetuksille asettamiamme ympäristövaatimuksia; se onkin alue, joka on aikaisemmin jäänyt vähemmälle huomiolle. Clean
Shippingin vaatimukset sisältyvät jo nyt
KappAhlin kuljetuspalvelujen tarjouskyselyihin.

2007/08

Vähentynyt kokonaisvaikutus ilmastoon

Toimintavuonna 2007/2008 KappAhlin
kaikkien tavarakuljetusten hiilidioksidipäästöt olivat 17 624 tonnia – ja
siitä huolimatta, että ostomme ovat
kasvaneet, päästöt ovat vuosien saatossa pienentyneet tasaisesti. Vuodelle
2009/2010 olemme asettaneet tavoitteeksi, että päästöt suhteessa liikevaihtoon ovat 10 prosenttia pienemmät kuin
perusvuonna 2005/2006.

Lentomatkojen ilmastovaikutusten
kompensointi

Alan ensimmäisenä pohjoismaisena
yrityksenä KappAhl kompensoi lentäen
tehtyjen työmatkojen ympäristövaikutuksia. Tilikaudella 2007/2008 tehdyistä
matkoista KappAhl on ostanut ilmastoyhtiö Tricoronalta ilmastokompensointia
1000 hiilidioksiditonnin edestä. Tilikaudella 2008/2009 jatkamme lentäen
tehtyjen työmatkojen ilmastovaikutusten
kompensointia. Ilmastokompensointi
toteutetaan tuulivoimaprojektina, joka
tuottaa sähköä 250 pienyritykselle
Tamil Nadussa, Intiassa. Projekti on
n.s. CDM-projekti (Clean Development
Mechanism) ja on siten YK:n sertifioima
Kioton sopimuksen mukaan.

KappAhl
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Työntekijät

Työntekijät
KappAhl haluaa olla hyvä ja haluttu työnantaja lähes 4 500 hengen henkilökunnalleen, joka jakautuu lähes 300 toimipaikalle: pääkonttori, Mölndalin jakelukeskus,
Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Puolassa sijaitsevat myymälät sekä Hongkongissa, Kiinassa, Bangladeshissa, Intiassa,
Liettuassa, Ukrainassa ja Turkissa sijaitsevat tuotantokonttorit.

SAM = Turvallisuus Työympäristö
Ympäristö (Säkerhet Arbetsmiljö Miljö)

Vuodesta 2006 olemme käyttäneet ympäristöpuolenkin käyttämää SAM-työkalua
suunnitellessamme ja seuratessamme
jokaisen työntekijän tilannetta työpaikalla. Asiat, joihin paneudumme, ovat
esim. työympäristö, turvallisuusrutiinit ja
palosuojelu, yhteistyö, stressi, loukkaava
erityiskohtelu ja terveydenhoito. SAM:n
turvallisuusosioon ja työympäriustöön
liittyvät asiat käydään vuosittain läpi myymäläpalavereissa. Palaverit on koordinoitu siten, että analyysien ja toimenpiteiden
vaikutus on mahdollisimman suuri, Tuloksena saadaan turvallisuuteen ja työympäristöön liittyvät myymälä- ja yritystason
konkreettiset toimintasuunnitelmat.

KappAhl
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Terveysasiat parempaan hallintaan

Erilaiset kokemukset ovat voimavara

KappAhl on viimeiset vuodet panostanut sairauspoissaolojen vähentämiseen. Pyrkimyksessä on onnistuttu ja
yrityksessä panostetaan myös entistä
enemmän terveydenhoitoon ja työilmapiirin parantamiseen. Pyrimme konkreettisilla toimenpiteillä luomaan terveellisiä
työpaikkoja sekä auttamaan työntekijöitämme löytämään hyvän tasapainon
työelämän ja yksityiselämän välille.
Tukemalla liikuntaharrastuksia taloudellisesti pyrimme innostamaan henkilökuntaa fyysiseen toimintaan ja omasta
kunnosta huolehtimiseen.

KappAhl rekrytoi ja kouluttaa aktiivisesti
ja panostaa urakehitykseen ja johtajuuteen. Pyrimme palkkaamaan oikean
henkilön oikeaan paikkaan ja oikeaan
työtehtävään. Siksi pidämme hyvin
tärkeänä, että viestimme jo aikaisessa vaiheessa yrityskulttuuristamme ja
selkeistä odotuksistamme. Pidämme
sisäistä rekrytointia hyvin mielekkäänä
vaihtoehtona: pääkonttorin vapaista
työpaikoista kolmasosa miehitetään
sisäisen rekrytoinnin kautta. Tällä tavalla
saadaan sopivassa suhteessa tuttuja ja
uusia kasvoja. Panostamme vuosittain
useisiin koulutustilaisuuksiin, jotka tähtäävät työntekijöiden osaamisen vahvistamiseen ja jotka siten auttavat heitä
kasvamaan ja kehittymään. Toistaiseksi
suurimman koulutuspanostuksemme
teimme helmikuussa 2007.

Tuolloin kaikki myyjämme osallistuivat
yhden päivän koulutustilaisuuteen, jonka
avainsanat olivat inspiraatio, työn ilo ja
oma kehitys. Olemme myös useita vuosia tehneet yhteistyötä lähinnä kaupan
alaan ja designiin liittyvien oppilaitosten
ja yliopistojen kanssa. Pyrimme saamaan yhteistyöstä uusia ideoita, mutta
pyrimme myös sen kautta profiloimaan
KappAhlia kiinnostavana työpaikkana.
Selkeä tiedottaminen

Avoin ja selkeä tiedottaminen on avain
sitoutumiseen, osallistumiseen ja turvallisuuden tunteeseen. Erittäin voimakkaasti hajautuneessa organisaatiossamme hyvät viestintäkanavat ovat
suorastaan elinehto; säännölliset yhteiset palaverit, KappNet ja Inside-henkilöstölehti ovat näistä tärkeimmät.
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Työntekijät

Läheinen vuoropuhelu
ammattiyhdistysten kanssa.

Meillä on myös avoin ja läheinen yhteistoiminta ammattijärjestöjen kanssa.
Eurooppalaisia yritysneuvostoja koskevan lainsäädännön puitteissa olemme
vuodesta 1996 vuosittain kokoontuneet
Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa toimivien luottamushenkilöiden kanssa keskustelemaan syvällisesti erilaisista työvoimaa
koskevista asioista. Liitämme Puolan
toimintomme mukaan myöhemmin.

Naisvaltainen johto

Tyytyväiset työntekijät

Pidämme tärkeänä, että olemme tasaarvoinen työpaikka, jossa kaikilla työntekijöillä on samat mahdollisuudet ja
samanlaiset edellytykset sukupuolesta,
syntyperästä, uskonnosta, vammasta tai
sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta ja että siten heijastamme yhteiskuntamme ja asiakaskuntamme rakennetta.
Alamme on naisvaltainen, mutta sopiva
sukupuolten välinen tasapaino on myönteinen ja tavoittelemisen arvoinen asia.
KappAhlin johtoryhmään kuuluu viisi
naista ja kolme miestä; hallituksessa istuu
kuusi naista (joista neljä ammattiliittojen
edustajaa) ja kolme miestä. Olemme siten
Ruotsin naisvaltaisimpia pörssiyhtiöitä,
mikä onkin hyvä asia henkilöstön sukupuolijakaumaa ajatellen.

Teetämme vuosittain koko henkilökunnan mielipiteitä luotaavan KappAhl
Attitude Survey ‑tutkimuksen saadaksemme tietää, mitä henkilökunta ajattelee työtilanteestaan, lähimmästä esimiehestään, myymälästään/osastostaan ja
koko yrityksestä. Vuoden 2008 analyysi
näyttää hyvin myönteiseltä KappAhlin
osalta: keskiarvomme on sekä koko alaa
että koko talouselämää korkeampi jokaisella neljällä osa-alueella. Näin toteaa
tutkimusta hallinnoiva Mercuri International. Yli 60 prosenttia henkilökunnasta
näkee työskentelevänsä KappAhlilla yli 3
vuotta eteenpäin ja lähes 97 prosenttia
voi suositella meitä työnantajana.
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Jotta myymälämme työympäristö olisi
mahdollisimman hyvä, olemme jo viimeiset viisi vuotta ainoastaan asentaneet
korkeudeltaan säädettäviä kassapöytiä
korjatessamme myymälöitä tai rakentaessamme uusia. Kassalla on myös
selän kuormitusta lievittävä erikoismatto.
Asetamme myymäläsisustukselle myös
ympäristövaatimuksia vähentääksemme
valmistuksen aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja henkilökunnan altistusta
allergisoiville aineille.
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Virstanpylväitä

Yhteistyö ja osallistuminen
KappAhl suhtautuu myönteisesti muiden kanssa
harjoitettavaan yhteistyöhön: se antaa voimaa
toimenpiteisiin, parantaa tuloksia ja antaa
mahdollisuuden käyttää asiantuntijapalveluja.
Puhtaan sponsoroinnin osalta valitsemme
tuettaviksi kohteita, joilla on selkeät sosiaali- ja
ympäristötavoitteet. Seuraavassa muutama
konkreettinen esimerkki.

KappAhl

Better Cotton Initiative, BCI.

Vuodesta 2007 lähtien olemme tukeneet
BCI:tä, joka vahvistaa tavanomaisin
menetelmin toimivia puuvillanviljelijöitä
kouluttamalla heitä ja antamalla heille
tietoa, tavoitteena muuttaa viljely
ympäristöystävällisempään suuntaan.
www.bettercotton.org

Virstanpylväitä
1993
·· Ympäristötyö alkaa: kaksi työryhmää
saa tehtäväkseen muuttaa yritystä
ympäristöystävällisempään suuntaan
·· Ensimmäinen ”ekovaatemallisto”
julkistetaan
·· Laaditaan rajoituslista vaatteiden
valmistuksessa käytettävistä
ympäristölle ja terveydelle vaarallisista
aineista

Business Social Compliance Initiative, BSCI.

1,6 miljonerklubben (1,6 miljoonan klubi).

1995

Olemme osallistuneet aktiivisesti vuonna
2002 aloitettuun BSCI:n rakentamiseen, ja
olemme olleet sen jäsen vuodesta 2004,
eli alusta alkaen. BSCI on kansainvälinen
yhteistyöorganisaatio, johon nykyään kuuluu
200 ennen kaikkea tekstiilialan yritystä,
joille kaikille on yhteistä halu parantaa
toimittajamaiden työoloja.
www.bsci-eu.org

Vuodesta 2007 olemme sponsoroineet
1,6 miljonerklubbenia, ruotsalaista
organisaatiota, joka haluaa kiinnittää
huomiota naisten terveyteen. Myymällä
pinssejä ja valikoituja vaatteita tuemme
heidän Go Red –kampanjaansa, joka tukee
naisten sydän- ja verisuonitautien tutkimusta.
www.1.6miljonerklubben.com,
www.goredforwomen.se

·· Aloittaa jätteiden lajittelun ja
vastuullisen jätteidenkäsittelyn
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1997
·· Laaditaan ensimmäinen Code of
Conduct -ohje
·· Laaditaan koko toimintaa koskeva
ympäristöselvitys ja nimitetään
ympäristökoordinaattori
·· Öko-Tex-merkityt vaatteet ilmestyvät
myymälöihin

Virstanpylväitä

Barnens Rätt i Samhället, BRIS
(Lasten oikeudet yhteiskunnassa).

Tuemme aatteellista BRIS-yhdistystä, joka
antaa vaikeuksissa oleville lapsille ja nuorille
neuvoja ja tukea. www.bris.se
Hungerprojektet (Nälkäprojekti).

Vuodesta 2004 olemme sponsoroineet
Hungerprojektet-järjestöä, jonka toiminnan
tavoitteena on maailman nälän vähentäminen
auttamalla hädänalaisia kehitysmaiden
asukkaita parantamaan omaa tilannettaan.
www.hungerprojektet.se
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Kuljetusyhteistyö.

1998

Olemme vuodesta 2007 toimineet yhteistyössä Ruotsin tielaitoksen sekä RnB, Lindex,
Intersport, Stadium ja Team Sportia –muoti- ja
urheiluketjujen kanssa projektissa, jonka tavoitteena on saada aikaan yhteinen ympäristöä
ja liikenneturvallisuutta koskeva vaatimustaso
kuljetuspalveluhankintoihin.

·· Päätetään ensimmäisestä
ympäristöohjelmasta
·· Ensimmäiset varsinaiset
toimittajatarkastukset
·· Kaikki työntekijät saavat
ympäristökoulutuksen
1999

KappAhlin muista yhteistyökuvioista ja sen
tukemista asioista mainittakoon eettiseen
kaupankäyntiin liittyvä Initiativ för Etisk handel,
Amnesty Business Group, lastenvaatteiden
turvallisuuteen paneutuva SIS/TK 160 –standardointiryhmä, sekä Transfer (joka välittää talouselämässä toimivia luennoitsijoita kouluihin).
Lisäksi yhtiöllä on puhtaita sponsorointiyhteistyösopimuksia mm. Erikshjälpenin ja Majblommanin kanssa sekä projekteja tuotantomaissamme, mm. tukea Bangladeshin katulapsille
sekä Liettuassa sijaitseville lastenkodeille.

·· Koulutetaan sisäisiä
ympäristötarkastajia
·· Kuljetusten suorittajille asetetaan
ympäristövaatimuksia
·· Koko tavaravirtaketju
ympäristösertifioidaan ISO 14001
–standardin mukaisesti
·· Kaikki Ruotsin toimipaikat toimivat
vihreällä sähköllä
·· Aloitetaan DressCode-projekti yhdessä
Rena Kläderin sekä H&M, Lindex ja
Indiska –vaateketjujen kanssa

Virstanpylväitä

Sidosryhmäviestintä
Haluamme käydä avointa, suoraa ja rakentavaa vuoropuhelua CSRtyöstämme sidosryhmiemme (työntekijät, asiakkaat, sijoittajat, media,
vapaaehtoisjärjestöt ym.) kanssa. Siksi arvostamme yhteydenottosi, jos
sinulla on mielipiteitä siitä, mitä teemme tai ajatuksia siitä, mitä meidän
pitäisi tehdä. Yhteystietomme löytyvät tämän raportin viimeisellä sivulla.
Ota yhteyttä!

2000
· Lahjoitetaan ylijäämävaatteita
hyväntekeväisyysjärjestöille
2001
· Sopimus tavarajakelun
junakuljetuksista
2002
·· Osallistuu Foreign Trade Associationin
käyttäytymisohjeistotyöjärjestelmän
rakentamiseen; sen tuloksena
perustetaan Business Social
Compliance Initiative, BSCI
·· Kieltää PVC:n käyttämisen sade- ja
ulkovaatteissa
2004
·· Liittyy BSCI:n jäseneksi
·· EU-kukalla merkityt vaatteet
ilmestyvät myymälöihin
2005
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· Kaasukäyttöinen ekoauto jakelee
vaatteet Göteborgin alueen
myymälöihin

Virstanpylväitä

Arvioita meistä

2006
·· Muovihenkareiden kierrätys alkaa

Olemme pyytäneet kahta sosiaaliseen vastuuseen liittyvää työtämme hyvin

·· Kehittää SAM-työkalun tehostamaan
turvallisuus-, työympäristö- ja
ympäristötyötä

tuntevaa ihmistä, sijoittajaa ja tilintarkastajaa, kommentoimaan asiaa.

2007

Anna Nilsson, Swedbank Roburin etiikka- ja ympäristöanalyysitoiminnon päällikkö:
“KappAhl on etiikkarahastojemme hyväksytty sijoituskohde kymmenen vuotta sitten alkaneen
toimittajatarkastustyönsä sekä yrityksen toimialaan nähden poikkeuksellisen laajan sisäisen
ympäristötyönsä ansiosta. Odotamme laajempaa selvitystä ympäristötyön tuloksista,
henkilöstötyöstä ja toimittajaseurantatyön avainluvuista sekä siitä, miten hyvin toimittajat
noudattavat Code of Conduct -ohjetta.”
Mikael Süld, tarkastusjohtaja, SP Certifiering:
“Ympäristökysymys on luonnollinen osa KappAhlin toimintaa. Se vaikuttaa mitä erilaisimmilla
alueilla, esimerkkeinä tuote (vaatteet), kuljetukset, vaikutus toimittajiin, myymälöiden sisustus,
ostettava sähkö, työpaikoilla juotava kahvi, lentomatkojen ilmastokompensointi ym. Viimeksi
kuluneen vuoden aikana ympäristökysymyksiin on kiinnitetty entistä enemmän huomiota,
ja projekteja on käynnistetty useilla alueilla. Parannettavaa on tämän asian jalkauttaminen
organisaatioon, erityisesti myymälöihin, joissa voidaan tuntea olo turvatuksi kaikkien ympäristöön
liittyvien toimenpiteiden osalta.
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·· Toteuttaa tähän mennessä
laajimman koulutusohjelmansa:
kaikki myyjät käyvät kurssin, jonka
aiheina ovat inspiraatio, työnilo ja
henkilökohtainen kehittyminen
·· Liittyy Better Cotton Initiativen
jäseneksi
·· Uusi panostus ekologisesta
puuvillasta valmistettuihin mallistoihin
·· Matkustusohjeisto saa selkeän
ympäristöprofiilin
·· Myymälöiden sisustukselle asetetaan
ympäristövaatimuksia
·· Työ Code of Conduct –ohjeen parissa
uudistuu ja tehostuu
·· Yhtiö tulee hyväksytyksi Swedbank
Roburin kaikkien etiikkarahastojen
sijoituskohteeksi

Virstanpylväitä

2008

Ota yhteyttä
KappAhl AB, Idrottsvägen 14, Box 303, SE-431 24 Mölndal, Ruotsi
Puhelin: +46 31 771 55 00
Sähköposti: csr@kappahl.com
www.kappahl.com

·· Käynnistää No risk –projektin
saadakseen tietoonsa kaikki
valmistuksessa käytettävät
kemikaalit
·· Kompensoi johdon ja ostajien
lentäen tehtyjen työmatkojen
ilmastovaikutukset
·· Suorittaa t-paitojen ja housujen
ilmastoanalyysin
·· Käyttää vihreää osoitteellista
suoramainontaa
·· Testaa ensimmäisenä vaateketjuna
maksulliset muovikassit tietyissä
myymälöissään
·· Ympäristölaukku on myyntimenestys
·· Liittyy Clean Shipping
‑laivakuljetusyhteistyöhön

