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JÄSENJÄRJESTÖT

STRATEGIA
Finnwatchin hallitus hyväksyi yhdistykselle uuden strategian toukokuussa 2012. Uusi strategia 
korostaa vaikuttamistyön roolia tutkimustoiminnan rinnalla.

Finnwatch pyrkii kasvattamaan toimintansa yhteiskunnallista painoarvoa, tarjoamaan suomalaista 
lisäarvoa kansainväliseen yritysvastuukeskusteluun ja tiivistämään kansainvälistä yhteistyötä.

TUTKIMUSOHJELMAT 
 

Ihmisarvoisen työn ohjelma
Ihmisarvoisen työn ohjelmassa tuotetussa tutkimuksessa paneudutaan muun muassa kollektii-
vista sopimista, työaikoja, työntekijöiden toimeentuloa, työterveyttä ja työturvallisuutta koskeviin 
kysymyksiin kehitysmaiden alihankintaketjuissa. 

Kestävän talouden ohjelma
Kestävän talouden ohjelma pureutuu rahoitusmarkkinoiden globaaleihin ongelmiin ja etsii keinoja 
edistää avoimuuteen perustuvaa sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää rahoi-
tustoimintaa. 

Ohjelman tutkimustoiminta on käynnistynyt vuoden 2013 alussa.
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SELVITYKSET 
Vuoden 2012 aikana Finnwatch julkaisi seitsemän tutkimusta suomalaisten ja Suomessa toimivien 
yritysten toiminnasta.

6.3.2012 

Kielletyt hedelmät 

Suomessa toimivien yritysten 
yhteydet Israelin laittomiin  
siirtokuntiin.

Selvityksessä tarkasteltiin suomalaisten 
ja Suomessa toimivien yritysten yhteyk-
siä Israelin laittomiin siirtokuntiin miehi-
tetyillä palestiinalaisalueilla. Tutkimuksen 
löydösten mukaan yli 30 Suomessa 
toimivalla yrityksellä on yhteyksiä Israelin 
laittomiin siirtokuntiin.

Monet yritykset tuovat siirtokuntatuottei-
ta maahan, myyvät siirtokuntien varus-
teluun käytettäviä tuotteita tai palveluja, 
sijoittavat siirtokunnissa toimiviin yrityk-
siin tai tekevät muulla tavoin yhteistyötä 
siirtokunnissa toimivien yritysten kanssa. 
Jotkut yritykset jopa tukevat Israelin 
siirtokuntia rakentavia tahoja omalla 
hyväntekeväisyystoiminnallaan.

Siirtokuntatuotteiden merkintöihin muutoksia

 + Joulukuussa K- ja S-ryhmä ilmoittivat tarkentavansa käytäntöjään Israelin 
siirtokunnista tulevien tuotteiden suhteen. Raportin ilmestymisen jälkeen 
ulkoministeriö on selvitellyt yhdessä valvontaviranomaisten ja kaupan alan 
toimijoiden kanssa, miten Israelin siirtokunnista tulevat tuotteet tulisi merkitä.

“Tästä on tullut kysymyksiä ulkoministeriöön. Ihmiset ovat kiinnostuneita siitä,  
miten tietää, mistä tuotteet ovat kotoisin. Yritämme viranomaisten kesken  
selvittää, onko [merkitseminen] mahdollista ja kuka sitä valvoisi” 

ulkoministeri Erkki Tuomiojan (sd) erityisavustaja Tarja Kantola. HS 2.8.2012
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4.5.2012 

Menetetty  
vallankumous? 

Ihmisoikeusloukkaukset arkipäi-
vää Bangladeshin tekstiiliteolli-
suudessa työskenteleville naisille  

Finnwatchin ja Swedwatchin selvityk-
sessä tarkasteltiin alhaisten palkkojen ja 
pitkien työpäivien vaikutuksia nais-
työntekijöiden elämään. Tutkimuksen 
keskeisiä löydöksiä olivat naistyönte-
kijöiden heikko taloudellinen tilanne, 
huonot asuinolot, heikko terveys ja 
turvattomuus. 

Naiset myös joutuvat olemaan erossa 
lapsistaan voidakseen työskennellä 
tehtailla. Elämiseen riittämätön palkka, 
patriarkaaliset yhteiskuntarakenteet ja 
naisten alhainen tietoisuus oikeuksistaan 
ylläpitävät tekstiilityöläisten köyhyyttä.

H&M vaatii minimipalkan nostamista

 + H&M vaati syyskuussa Bangladeshin hallitukselta toimia tekstiilialan minimi-
palkkojen nostamiseksi.

 + Selvitys herätti tekstiilialan yritysten keskuudessa tarpeen lisätä auditointeihin 
sukupuolinäkökulma.
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25.6.2012 

Hikistä hommaa

Clas Ohlsonin, Bilteman, Fiskar-
sin ja muiden kodintarvikeyritys-
ten vastuullisuus Kiinassa 

Finnwatch ja Swedwatch selvittivät eri-
laisten puutarha-, harraste- ja kodintar-
vikkeiden valmistusolosuhteita Kiinan 
eteläisessä Guangdongin maakunnassa 
sekä näitä tuotteita Suomessa myyvien 
yritysten ostopolitiikan vastuullisuus-
käytäntöjä. 

Kenttätutkimuksessa selvisi, että 
tehdastyöläisten työehdoissa ja 
-olosuhteissa on paljon parantamisen 
varaa: työntekijät tekevät kohtuuttomia 
ylitöitä vaarallisissa työoloissa ja pie-
nellä palkalla, työntekijöiden oikeutta 
vapaaseen järjestäytymiseen loukataan 
eikä heillä ole lakisääteisiä vakuutuksia. 

Yritykset ottivat vakavasti raportin löydökset

 + Clas Ohlson aloitti tavarantoimittajien omien alihankkijoiden tarkastukset.

 + Fiskars käsitteli epäkohtia toimittajan kanssa ja auditoi tehtaan syksyllä 2012.

“Se auttaa meitä omissa jatkuvissa ponnisteluissamme parempien  
työolojen puolesta.” 

Fiskarsin globaalin hankintatoimen johtajan Mikael Demitz-Helinin,  
Talouselämä 26.6.2012

”Aina on parantamisen varaa, Stockmannin viestintäpäällikkö Malin tunnustaa.” 

Talouselämä 26.6.2012
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23.10.2012 

Lapsityövoimaa ja  
vaarallisia kemikaaleja. 

Luonnonkumituotannon  
ongelmat Aasiassa 

Finnwatchin ja Danwatchin yhteistyös-
sä toteuttamassa tutkimuksessa tarkas-
teltiin sairaalakäsineiden ja ajoneuvojen 
renkaiden vastuullisuuskäytäntöjä. 
Näiden tuotteiden avulla selvitettiin 
Indonesian ja Malesian luonnonkumi-
tuotannon ongelmia. 

Tutkimuksen mukaan vakavia ongel-
mia ovat alhaiset palkat, vaarallisten 
kemikaalien käyttö, lapsityövoiman 
hyväksikäyttö sekä siirtotyöläisten 
heikko asema ja kuminkerääjien heikot 
työsuhteet.

Mölnlycke muuttaa toimintaansa 

 + Raportin seurauksena Mölnlycke aloittaa vuonna 2013 koulutuksen kaikissa 
maissa toimiville työntekijöilleen yrityksen vastuuohjeistojen noudattamisesta. 

 + Mölnlycke arvioi myös alihankkijoille tarkoitetun koodistonsa muokkaamista 
Finnwatchin suositusten mukaisesti ja kehittää kolmannen osapuolen avulla 
myös toimittajien vastuullisuusarviointia. 

 + Lisäksi Mölnlycken ostajat selvittävät yrityksen mahdollisuuksia ostaa FSC-
sertifioitua kumia.

 + Nokian Renkaat kiinnittää huomiota prosessoijiensa kykyyn seurata raaka-
aineensa tuotanto-oloja ja korostaa näiden roolia työolojen valvonnassa.
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12.12.2012 

Maassa maan tavalla?

Vapaan järjestäytymisoikeuden  
toteutuminen Meksikossa toimi-
vissa suomalaisyrityksissä

Selvitys tarkasteli Meksikon ammatti-
yhdistysliikettä ja vapaan järjestäyty-
misoikeuden rajoituksia Meksikossa. 
Selvityksessä kartoitettiin ammattiyh-
distysten toimintaa sekä työehtoso-
pimuskäytäntöjä suomalaisyritysten 
tehtailla. 

Tutkittujen suomalaisyritysten tehtailta 
löytyi ongelmia vapaan järjestäytymisoi-
keuden toteutumisessa; monet suoma-
laisyritykset rajoittavat työntekijöidensä 
vapaata järjestäytymistä Meksikossa. 
Samalla ne rikkovat omia vastuuohjeis-
tojaan ja loukkaavat ihmisoikeuksia. 

Huhtamäki aloittanut muutokset

 + Huhtamäki on ryhtynyt toimiin poistaakseen ILOn periaatteiden vastaisen 
työntekijöiden järjestäytymisvapautta koskevan lausekkeen  
työehtosopimuksesta.
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21.1.2013  

Halvalla on hintansa.

Kaupan omien merkkien  
tuotteiden vastuullisuus

Selvitys tutki S-ryhmän, Keskon, Suomen 
Lähikauppa/Tuko Logisticsin sekä Lidl 
Suomen omien merkkituotteiden vas-
tuullisuutta. Selvityksessä tarkastellaan 
vähittäiskaupan käytäntöjä ja prosesseja 
alihankintaketjun vastuullisuuden var-
mistamisessa sekä kartoitetaan ostaja-
voiman haitallisia vaikutuksia kehittyvien 
maiden tuottajiin. 

Esimerkkituotteina selvityksessä käytet-
tiin tonnikala- sekä ananasmehutuotan-
toa Thaimaassa. Selvityksen löydösten 
mukaan ananasmehukonsentraattia 
tuottavassa tehtaassa rikotaan räikeästi 
Thaimaan lakeja ja loukataan ihmisoi-
keuksia. Myös tutkituissa tonnikalateh-
taissa poljettiin työntekijöiden oikeuksia.

Epäkohtiin luvataan puuttua

 + Kauppaketjut reagoivat raporttiin aloittamalla selvitykset tavarantoimittajien 
toiminnasta ja lupasivat korjata epäkohdat.

 + Myös tutkitut tonnikalatehtaat lupasivat arvioida käytäntöjään. TUM ja Unicord 
lupasivat esimerkiksi antaa alkuperäiset työluvat kaikille siirtotyöntekijöille 
sekä tehdä parhaansa saadakseen sairasvakuutuskortit kaikille työntekijöille.

”Mediahuomio vie yritysvastuuta eteenpäin nopeammin kuin lainsäädäntö.”

Tutkija Merja Pentikäinen, maailma.net 30.1.2013

”Tutkijat uskovat, että eilen maanantaina julkaistu raportti epäeettisistä  
tuotanto-oloista voi muuttaa kuluttajien käsitystä kauppojen omista  
tuotemerkeistä.” 

Helsingin Sanomat 22.1.2013

“Tämä ei varmasti ole vain yksittäistapaus.” 

SOK:n vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen, Talouselämä 3.2.2013
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MUUT SELVITYKSET

14.06.2012 

Opas kansalaisjärjestöjen  
eettiseen hankintaan

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Finnwatch 
julkistivat oppaan järjestöjen eettiseen hankintaan kesäkuussa. 
Ohjeistossa annetaan konkreettisia vinkkejä järjestöjen yleisim-
pien hankintojen kuten kampanja- ja painotuotteiden sekä erilais-
ten tarjoomusten vastuulliseen ostamisen. 

31.10.2012 

Mobile responsibility? 

A look on the human rights and sustainability practices 
DNA, Elisa and TeliaSonera 

Selvityksessä tarkastellaan, kuinka Suomen kolmen suurimman 
teleoperaattorin – DNAn, Elisan ja TeliaSoneran – vastuullisuuskäy-
tännöt ovat kehittyneet viime vuosina. Keskeisiä edistysaskeleita 
on alihankkijoille esitetyt eettiset vaatimukset. Yritykset myös 
kieltävät pakko- ja lapsityövoiman käytön sekä työntekijöiden 
syrjinnän ja häirinnän sekä edellyttävät kohtuullisia työterveys- ja 
-turvallisuuskäytäntöjä. Kuitenkin yritysten valvontakäytännöt 
kaipaavat edelleen kehittämistä. Yritysten tulisi esimerkiksi vaatia 
toimittajiaan maksamaan työntekijöilleen elämiseen riittävää 
palkkaa ja takaamaan aito järjestäytymisoikeus. 

5.12.2012 

From Congo with (No) Blood 

Recent developments relating to the sourcing of 
conflict-free minerals from the Democratic Republic of 
the Congo

Finnwatchin yhdessä ruotsalaisen Swedwatchin kanssa tekemä 
selvitys tarkasteli 30 monikansallisen elektroniikkayrityksen vas-
tuullisuuskäytäntöjä Kongon konfliktimineraaleihin liittyen. Kaikilla 
tutkituilla yhtiöillä oli käytännöissään kehittämisen varaa, mutta 
parhaiten vertailussa selviytyivät Philips, Microsoft ja HP. Valtaosa 
selvityksessä käsitellyistä yrityksistä oli ryhtynyt jonkinlaisiin 
toimiin. 18 yritystä ei tosin vastannut kyselyyn lainkaan. Niiden 
joukossa olivat muun muassa Apple, IBM, Dell ja Canon.

Finnwatchin kannanotot vuonna 2012 

21.3. Finnwatch: statement concerning the Government’s document U 14/2012 
to the Parliament

21.3. Finnwatchin lausunto valtioneuvoston U-kirjeeseen hankintadirektiivin 
uudistamisesta 

10.4. Yhteiskunta- ja yritysvastuun periaatepäätöksen päivitys, Finnwatchin  
kommentteja uuden periaatepäätöksen runkoon

16.5. Finnwatchin kannanotto Suomen yritysvastuupolitiikan resurssoinnista

12.7. Response to information request by the United Nations Special Rapporteur 
On The Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied 
Since 1967

17.8. Finnwatchin ja Kepan lausunto Aid for Trade -toimintasuunnitelmaan 

30.8. Järjestöjen kommentit yhteiskuntavastuun periaatepäätöksen luonnokseen

13.9. Järjestöjen kirje ministeri Kataiselle transaktioverosta

16.10. Järjestöjen kirje Finnfundin veroparatiisisijoituksista ministeri Hautalalle

ASIANTUNTIJAROOLI MEDIASSA
Vuoden 2012 ja 2013 alussa Finnwatchin tutkimustyöstä uutisoitiin laajasti kotimaisessa mediassa 
ja selvitykset toimivat laajan yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä. Finnwatch esiintyi medi-
assa yritysvastuun asiantuntijana, jonka tutkimustuloksia pidetään luotettavina. 

Finnwatchia käytettiin lähteenä myös muissa ei suoraan raportteihin liittyvissä yritysvastuuta 
koskevissa uutisoinneissa. Vuonna 2012 Finnwatch esiintyi asiantuntijana muun muassa Israelin 
siirtokuntatuotteisiin, Bangladeshin tekstiiliteollisuuden työolojen ja eettisen kuluttamisen kysy-
myksiin liittyen.

VAIKUTTAMISTYÖ
Vuonna 2012 Finnwatchin vaikuttamistyön kärkinä olivat vastuulliset julkiset hankinnat, yhteis-
kunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan resurssien kasvattaminen sekä Suomen yritysvastuu-
politiikan terävöittäminen ja rahoitustoiminnan avoimuutta lisääviin lainsäädäntöprosesseihin 
vaikuttaminen.

Osana vaikuttamistyötään Finnwatch koordinoi yritysvastuukysymyksistä kiinnostuneiden kan-
salaisjärjestöihin ja -liikkeisiin kuuluvien toimijoiden ja tutkijoiden epämuodollista Finnwatchers-
verkostoa. Verkostossa on yli 100 jäsentä. 
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CSR-kompassi

Työ- ja elinkeinoministeriön CSR-kompassi on laadittu sidosryhmäyhteistyössä Finnwatchin, 
Hansel Oy:n ja Suomen Yrittäjien kanssa. CSR-kompassi on verkkotyökalu, joka auttaa hankkijoita 
edistämään toimitusketjujen vastuullisuutta tekemissään tavara- ja palveluhankinnoissa. 

Kompassiin on koottu konkreettisia neuvoja ja malleja hankkijoille. Hankintaviranomaisia neu-
votaan kuusivaiheisen prosessin kautta toimitusketjun ja julkisten hankintojen vastuullisuuden 
hallintaan.

 Puolustusvoimien hankintavaatimukset muuttuivat

 + Puolustusvoimat asetti EU-tason tekstiilikilpailutuksiin uudet CSR-kompassiin 
pohjaavat vastuullisuusvaatimukset. Jatkossa toimittajan on osoitettava, että 
tuotteet on valmistettu ILO:n pakkotyötä, lapsityötä, syrjintää, järjestäytymis-
vapautta ja -oikeutta koskevia yleissopimuksia sekä YK:n lapsen oikeuksien 
yleissopimusta ja valmistusmaan työ- ja työsuojelulainsäädäntöä noudattaen. 

Vuonna 2012 Finnwatch esiintyi seuraavissa tilaisuuksissa:

17.1. Valtion omistajapolitiikka -seminaari

22.2. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, liike-elämän etiikka -kurssi:   
kommenttipuheenvuoro aiheesta Julkinen paine vs sääntely  
yritysvastuun edistämisessä.

2.4. Tilastokeskuksen rahoitusmarkkinaveroseminaari

26.4. Työ- ja elinkeinoministeriö: Suomalaiset yrityset ja kansainväliset  
pelisäännöt -seminaari

25.–26.5. Maailma kylässä -festivaali

6.6. Kalevi Sorsa -säätiö ja Eetti: The Reality of Wine Production – The Corporate 
Responsibility of State-Owned Companies -seminaari

14.6. Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen kevätseminaari

17.7. Kepan Yrityskohujen talvi - hiipuuko suomalaisyritysten vastuullisuus?  
-paneelikeskustelu Suomi Areenassa.

2.10. Kehys ry:n Globaali talous -seminaarin paneelikeskustelu

2.10. Siemenpuu-säätiön Citizens against corruption -tilaisuus

9.11. Ulkoministeriö: Kehityskysymysten tutustumisohjelmasta  
yhteiskunnallisille vaikuttajille

14.11. PWC: Vastuuraportointi muuttuvassa ympäristössä -koulutus

23.11. Työ- ja elinkeinoministeriö: Yhteiskuntavastuun seminaari

29.11. Hanken: Luento aiheesta ”Money, Power and Food”

3.12. Alustus Kepan Köyhyys tulee elokuviin -elokuvaillassa

4.12. Eduskunnan Palestiina-ystävyysryhmän paneelikeskustelu

YRITYSVASTUUKESKUSTELUUN OSALLISTUMINEN
Suoran poliittisen vaikuttamistyönsä lisäksi Finnwatch osallistuu aktiivisesti julkiseen  
yritysvastuukeskusteluun. 
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Vuonna 2012 Finnwatch julkaisi seuraavat  
mielipidekirjoitukset, tiedotteet ja uutiset:

6.3. Suomessa toimivilla yrityksillä yhteyksiä Israelin siirtokuntiin 

16.3. Järjestöt vaativat ihmisarvoista työtä 

30.3. Lupaukset eivät riitä Applen ongelmien poistamiseksi  
(yhdessä Eetti ry:n kanssa)

18.4. TeliaSonera osallinen ihmisoikeusloukkauksiin

4.5. Slummielämää, nälkää ja tauteja muotivaatteiden takana

25.6. Kesän sesonkituotteiden takana on laittomia ylitöitä ja  
vaarallisia työolosuhteita

9.8. Mielipidekirjoitus HS: Kuluttajilla on oikeus tietää siirtokunnista  
tulevien tuotteiden alkuperä

6.10. Veroparatiisiyhtiöitä voitaisiin suitsia myös julkisissa hankinnoissa 

23.10. Kumituotteiden taustalla on lapsityövoimaa, vaarallisia myrkkyjä ja  
siirtotyöläisten hyväksikäyttöä 

31.10. Teleoperaattoreiden vastuullisuus on parantunut viime vuosina 

5.12. Kongon väkivaltaisuuksien yltyminen uhkaa pahentaa  
konfliktimineraaliongelmaa 

11.12. Meksikossa toimivissa suomalaisyrityksissä loukataan  
vapaata järjestäytymisoikeutta
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