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Maaliskuussa vuonna 201  4 Finn watch jul-
kaisi raportin “Huolenpitoa kä sistä , ei 
työ ntekijö istä  – Työ olot Siam Sempermedin 
kä sinetehtaalla”1. Työelämän oikeuksien louk-
kauksia sairaalakäsineiden tuotannossa Thai-
maassa paljastanut raportti herätti runsaasti 
julkista keskustelua julkisten hankintojen vas-
tuullisuudesta. Kohun seurauksena Finn watch 
aloitti tiiviin vuoropuhelun tutkitun Siam Sem-
permed -tehtaan itävaltalaisen omistajan 
Semperitin ja sen sairaalakäsineitä pohjois-
maissa markkinoivan OneMedin kanssa.

Tämän nyt julkaistavan seurantaraportin 
tavoitteena on tarkastella sitä, miten Siam 
Sempermedin työolot ovat muuttuneet Finn-
watchin vuonna 2014 julkaiseman raportin 
jälkeen. Selvitys on erittäin ajankohtainen, 
sillä Suomessa valmistellaan parhaillaan han-
kintalain kokonaisuudistusta uusien sosiaa-
lista vastuullisuutta korostavien EU-direktii-
vien pohjalta. 

Raportin ensimmäinen luku kertaa vuonna 
2014 julkaistun raportin löydökset ja luvussa 
2 käydään kronologisesti läpi raportin julkai-
sun jälkeen tehtyjä toimenpiteitä ja eri toimi-
joiden kanssa käytyä vuoropuhelua. Luvussa 
3 esitetään Finn watchin uuden heinäkuussa 
2015 toteutetun kenttätutkimuksen tulokset 
Siam Sempermedista sekä yrityksen kom-
mentit sen työntekijähaastatteluihin perus-
tuviin löydöksiin. Luku 4 listaa OneMedin 
suunnittelemia toimenpiteitä tutkitun tehtaan 
työolojen korjaamiseksi. Luku 5 tekee yhteen-
vedon tehtaan tilanteesta ja antaa suosituk-
sia niin Semperitille, Siam Sempermedille, 
sen kauppakumppaneille, julkisille hankkijoille 
kuin kotimaisille lainsäätäjille. Liitteenä esi-
tetään myös kokonaisuudessaan Semperitin 
Finnwatchille toimittama kirjallinen vastaus.

Raportti on tuotettu ulkoasiainministeriön 
viestintä- ja globaalikasvatustuella, ja se on 
osa Finn watchin Ihmisarvoisen työn tutki-
musohjelmaa. Ihmisarvoisen työn ohjelmaa 

1   Finn watch, Huolenpitoa kä sistä , ei työ ntekijö istä  – 
Työ olot Siam Sempermedin kä sinetehtaalla, saatavil-
la osoitteessa: http://www.fi nnwatch.org/images/pdf/
semperit_fi .pdf

tukevat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 
JHL, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, 
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto, Solidaa-
risuus, Tehy, Palvelualojen ammattiliitto PAM 
ja Ammattiliitto Pro. Raportin kenttätutkimuk-
seen ja englanninkieliseen käännökseen on 
saatu tukea myös Norjan sairaanhoitopiirien 
ostoyhtymältä Hinasilta2.

2   Hinas, http://www.hinas.no
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Siam Sempermed sijaitsee Thaimaan Songkhlan maakun-
nassa, Hat Yain kaupungissa.
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Siam Sempermed on Thaimaassa Songkhlan 
maakunnassa Hat Yain kaupungissa toimiva 
erilaisia kumikäsineitä hygieniakäyttöön val-
mistava tehdas. Siam Sempermedin omista-
vat itävaltalainen Semperit ja thaimaalainen 
Sri Trang Group. Yrityksen mukaan se on Thai-
maan suurin ja maailman neljänneksi suurin 
käsinetehdas.3 Siam Sempermedin valmista-
mia käsineitä myydään ympäri maailmaa, ja 
ne ovat olleet myös suomalaisten sairaan-
hoitopiirien käytössä. Vuonna 2014 Semperi-
tin käsineitä ostettiin ainakin Etelä-Karjalan, 
Varsinais-Suomen, Länsi-Pohjan, Satakunnan 
ja Lapin sairaanhoitopiireihin sekä Kainuun 
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään. 

Finn watch kiinnostui Siam Semperme-
distä vuoden 2013 lopussa kun se sai Thai-
maasta tiedon työoloihin liittyvistä ongelmista 
tehtaan pakkausosastolla. Finn watch tiedotti 
Siam Sempermedin itävaltalaista emoyh-
tiötä Semperitiä raportoiduista työ elä mä n 
oikeuksien loukkauksista ja pyysi yritystä tut-
kimaan Thaimaassa sijaitsevaa tehdastaan 
koskevat vakavat syytö kset. Semperit vastasi 
Finn watchille, mutta ei reagoinut pyyntö ö n 
selvittä ä  kiireellisesti ongelmat työ oloissa.

Finn watch pä ä tti teettä ä  paikallisten 
yhteistyö kumppaniensa kanssa erillisen 

3   Semperit Group, vuosiraportti 2014, http://www.sem-
peritgroup.com/f-books/Geschaeftsbericht-2014-EN/
index.html; Siam Sempermed, http://www.siamsem-
permed.com (viitattu 4.8.2015)

kenttä tutkimuksen tehtaalla. Tutkimusta 
varten haastateltiin 18 tehtaan pak-
kausosastojen työ ntekijä ä  sekä käytiin läpi 
työ ntekijö iden henkilö kortteja ja valoku-
via tehtaan palkkalistoista. Kaikki haasta-
tellut työ ntekijä t olivat siirtotyö ntekijö itä  
Myanmarista. Haastateltujen työ ntekijö iden 
työ nkuvaan kuului hanskojen suoristus ja 
asettelu laatikoihin. 

Haastateltujen työntekijöiden mukaan Siam 
Sempermed -tehtaalla työntekijöitä pako-
tettiin pitkiin ylitöihin, heille maksettiin lait-
toman alhaisia palkkoja ja estettiin lomien 
pitäminen.

Työntekijät kertoivat pakkaavansa käsineitä 
laatikoihin jopa 13 tuntia päivässä ilman laki-
sääteisiä taukoja. Ylityöt olivat työntekijöiden 
mukaan pakollisia, eivätkä he saaneet lähteä 
kotiin ennen tulostavoitteiden täyttymistä.

Semperit kiisti ongelmat tehtaassaan ja kertoi 
Finn watchille ulkopuolisten auditointien vah-
vistaneen sen kohtelevan työntekijöitään 
hyvin. Tehtaan auditoinnissa käytetyn stan-
dardin kehittänyt Business Social Compliance 
Intitiative BSCI -verkosto kuitenkin kiisti Finn-
watchille antamassaan lausunnossa Sem-
peritin väitteet ja kertoi, etteivät ne vastaa 
tehtaan auditointitulosta.4

4   Finn watch, Huolenpitoa kä sistä , ei työ ntekijö istä  – 
Työ olot Siam Sempermedin kä sinetehtaalla, saatavil-
la osoitteessa: http://www.fi nnwatch.org/images/pdf/
semperit_fi .pdf

1.  Tiivistelmä Finn watchin vuonna 2014 julkaistun 
 raportin löydöksistä
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Aikajana

30.3.2014  Finn watch julkaisi raportin “Huolenpitoa kä sistä , ei työ ntekijö istä  – Työ olot 
Siam Sempermedin kä sinetehtaalla”5. Raporttiin haastateltujen työntekijöiden 
mukaan Siam Sempermed pakotti pakkausosastolla työskentelevät työnteki-
jät pitkiin ylitöihin, maksoi laittoman alhaisia palkkoja ja esti lomien pitämisen. 
Siam Sempermedissä valmistettuja käsineitä käytettiin useissa suomalaisissa 
sairaanhoitopiireissä. Siam Sempermedin toinen omistaja, itävaltalainen Sem-
perit kiisti kaikki raportin löydökset.

4.4.2014  Semperitin pohjoismaiden markkinoilla toimiva edustaja OneMed tiedotti 
suomalaisille asiakkailleen Finn watchin raporttiin liittyvistä toimenpiteis-
tään. OneMed kertoi aikeistaan käydä vuoropuhelua Finn watchin kanssa 
sekä suorittaa tehtaalla oma itsenäinen auditointi varmistaakseen työolojen 
asianmukaisuuden.

20.5.2014  Finn watch tapasi OneMedin edustajia Helsingissä. Tapaamisessa keskusteltiin 
Finn watchin raportin löydöksistä sekä OneMedin omista yritysvastuukäytän-
nöistä ja toimintasuunnitelmasta Siam Sempermedin työolojen asianmukaisuu-
den varmistamiseksi.

21.5.2014  Ammattiliitot Tehy ja JHL järjestivät Hanskat naulaan -mielenilmauksen vas-
tustaakseen epäeettisiä julkisia hankintoja. Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa 
työskentelevät JHL:n ja Tehyn jäsenet kertoivat etteivät halua käyttää käsineitä, 
joiden tuotanto vaarantaa työntekijöiden terveyden ja rikkoo työelämän oikeuk-
sia Thaimaassa.6

23.5.2014  Semperit julkisti teettämänsä uuden auditointiyritys SGS:n toteuttaman BSCI-
vastuullisuusauditoinnin tulokset. Semperitin mukaan auditointi on vahvista-
nut tehtaan noudattavan 99 prosenttisesti BSCI:n kriteereitä. Tehdas on saanut 
huomautuksen vain ylitöiden määristä.7

3.6.2014  OneMed tiedotti suomalaisille asiakkailleen Siam Sempermedin BSCI-auditoin-
nin tuloksista. Kirjeessä julkisille hankkijoille tarjottiin mahdollisuutta saada 
kopio auditointiraportista.8 

5.6.2014  OneMed sopi auditoinnin tekemisestä Siam Sempermediin auditointiyhtiö 
Intertekin kanssa. Auditointi keskittyi Finn watchin raportissa esiin nostettuihin 
ongelmiin ja raportin oli määrä sisältää tehtaan ulkopuolella tehtäviä työnteki-
jähaastatteluja, paikallisten kansalaisjärjestöjen haastatteluja sekä siirtotyönte-
kijöiden ja pakkausosastojen työntekijöiden haastatteluja. Auditointi suunnittel-
tiin Finn watchilta saatujen kommenttien perusteella.9

5   Ibid.
6   JHL, Hanskat naulaan -mielenilmaus TYKSissä: suojakäsinehankinnat syyniin epäinhimillisten työolojen takia, http://

www.jhl.fi /portal/fi /jhl-tieto/uutisarkisto/?bid=4218 (viitattu 4.8.2015)
7   Semperitin kirje yhteistyökumppaneille, 23.5.2014
8   OneMed, tiedote 3.6.2014, saatavilla osoitteessa: http://www.onemed.fi /Archive/Images/ProduktBilder/OM_Finl_ima-

ges/OMFI_MedSupplies/Semperit_asiakastiedote.pdf
9   Finn watchin sähköposti OneMedille 5.6.2014 koskien aiemmin tehdyn BSCI-auditoinnin puutteita: “the re-audit was 

very short and it seems that there was not a lot of interest to fi nd any problems that we had reported (no off-site in-
terviews, no stakeholder consultation, very little Myanmar workers interviewed, no special focus on packaging de-
partment from where problems were reported)”

2. Mitä raportin julkaisun jälkeen tapahtui?
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9.6.2014  Finn watch teetti Thaimaassa uusia työntekijähaastatteluja. Yhdeksän haasta-
teltua pakkausosaston työntekijää kertoi työolojen parantuneen hieman Finn-
watchin ensimmäisen raportin julkaisun jälkeen. Työntekijät olivat mm. saaneet 
palkkakuitit ja työsopimukset omalla kielellään. Monet ongelmat pakkausosas-
tolla jatkuivat kuitenkin edelleen ja työntekijät raportoivat mm. korkeista asia-
kirjamaksuista, kohtuuttomista tuotantotavoitteista ja niihin liittyvästä painos-
tuksesta. Työntekijöiden mukaan tehdas oli siirtynyt rekrytoimaan kambodzalai-
sia tyntekijöitä siksi, että myanmarilaiset olivat tehneet valituksia työoloistaan. 
Finn watch ei julkistanut löydöksiä vaan pyysi niihin Semperitiltä kommentteja.

23.6.2014  Finn watch, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus, Semperit ja OneMed 
tapasivat Helsingissä. Keskusteluissa käytiin läpi Siam Sempermed -tehtaan jäl-
jellä olevia ongelmia sekä BSCI-auditoinnin tuloksia.

17.7.2014  Semperit julkisti tiedotteen, jossa se kertoi ongelmista thaimaalaisessa 
yhteisomistusyrityksessään Siam Sempermedissä. Semperitin mukaan 
“However, in recent times, from Semperit’s point of view, the partnership has 
no longer been able to fulfi ll current requirements for increased transparency 
as well as the necessary objectivity, corporate governance and accountability 
of management decisions.”10

13.8.2014  Siam Sempermedin siirtotyöntekijöitä (20 henkilöä, pääosin pakkausosastoilta) 
haastateltiin tehtaan ulkopuolella OneMedin tilaaman ja Intertekin toteutta-
man auditoinnin yhteydessä. Haastatteluissa käytettiin Intertekin omia tulkkeja.  
Työntekijät raportoivat auditoijille muun muassa pakotetuista ylitöistä. Lisäksi 
haastateltiin paikallista järjestöä nimeltä Stella Maris.

14.8.2014  Semperit lähetti Finn watchille lyhyet vastaukset osaan kesäkuussa esiin tuo-
duista ongelmista. Yhtiö vahvisti, että Siam Sempermed rekrytoi nyt enemmän 
kambodzalaisia työntekijöitä, kiisti passien takavarikoinnin sekä kertoi työnte-
kijöiden maksamien korkeiden asiakirjamaksujen olevan “markkinahintojen” 
mukaisia.

14–15.8.2014  Intertekin auditointimallin mukainen Working Conditions Assessment WCA 
-auditointi11 suoritettiin Siam Sempermedin tehtaalla kahden päivän aikana. 
Auditoinin aikana haastateltiin 40 työntekijää Intertekin oman tulkin avulla. 
Lisäksi vierailtiin tehtaan tuotantotiloissa sekä tehtaan omalla työntekijöiden 
asuinalueilla.

Syksy 2014  OneMed sai auditoinnin tulokset Intertekiltä ja tiedotti niistä Semperitille 
vaatien korjaavia toimenpiteitä auditoinnissa havaittujen puutteiden korjaa-
miseksi. Semperitiltä pyydettiin myös lupa jakaa auditointiraporttia eteenpäin 
sidosryhmille. Semperit kertoi suhtautuvansa löydöksiin vakavasti ja aikovansa 
ryhtyä sisäisesti toimenpiteisiin, jolla varmistetaan ongelmien ratkaiseminen.

16.10.2014  OneMed tiedotti suomalaisia asiakkaitaan oman, Intertekin toteuttaman audi-
tointinsa tuloksista. OneMedin mukaan Siam Sempermedin työolot vastasi-
vat lähes täysin BSCI:n vaatimuksia (kriteerien mukaisuus auditoinnissa 88 
prosenttia). Tehtaan ulkopuolella tehtyjen työntekijähaastattelujen tuloksista 

10   Semperit, tiedote 17.7.2014, Adhoc Announcement Semperit AG Holding, Semperit Aims to Realign Its Joint Venture 
in Thailand, http://www.sempermed.com/fi leadmin/img/holding/pdf_dateien/Pressemitteilungen/2014-07-17_Sem-
perit_PR_JV_E.pdf

11   Lisätietoa WCA-auditoinneista, ks. Intertek, http://www.intertek.com/business-assurance/supplier-management/
workplace-conditions/
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ei mainittu, mutta OneMed tarjosi hankkijoille mahdollisuutta saada kopiot 
auditointiraporteista. 

6.-7.11.2014  OneMed toimitti Finn watchille tiedoksi Siam Sempermedissä tekemänsä audi-
tointiraportit. Auditointiraportit sisältävä Intertekin Workplace Conditions 
Assessment report -auditoinnin sekä erillisen OneMedin tilaaman tehtaan ulko-
puolella toteutetun työntekijöiden haastatteluista koostuvan raportin. Tehtaan 
työntekijöiden haastattelut vahvistavat Finn watchin raportin löydökset: työn-
tekijät kertovat tehtaan mm. teettävän pakollisia ylitöitä. Intertekin WCA-stan-
dardimallinen auditointiraportti kuitenkin antaa tehtaalle puhtaat paperit. Finn-
watch tapasi OneMedin Helsingissä ja pyysi lisätietoa auditointiraporttien ilmei-
sistä ristiriitaisuuksista.

talvi 2014–15  OneMed pyysi lisätietoja ja selvityksiä Intertekiltä auditointiraporttien ristiriitai-
suuksista. Intertek tarjosi lisätietoja12, mutta ne eivät Finn watchin näkemyksen 
mukaan olleet riittäviä selittämään raporteissa olevia suuria eroja13

14.1.2015  Semperit vahvisti OneMedille, että se on toteuttanut kaikki Intertekin WCA-
auditoinnissa esiin nousseet korjaavat toimenpiteet.

13.4.2015  Finn watch ja useat eurooppalaiset julkiset hankkijat pitivät yhteisen palaverin 
Siam Sempermedin tilanteesta. Suurin osa hankkijoista kertoi, ettei ollut saanut 
tietoonsa OneMedin teettämän ja Intertekin toteuttaman työntekijähaastatte-
luihin perustuvan auditoinnin tuloksia. Finn watch lupasi pyytää auditointirapor-
tit hankkijoille nähtäväksi.

24.4.2015  Finn watchin ja OneMedin edustajat sopivat Intertekin molempien auditointira-
porttien toimittamisesta eurooppalaisille julkisille hankkijoille.

kesä 2015  Toisin kuin oli sovittu, OneMed ei lähettänyt auditointiraportteja eurooppalai-
sille ostajille. Finn watch muistutti ja pyysi lisätietoa asiasta toistuvasti touko–
kesäkuun aikana, mutta ei saanut vastausta.

kesä 2015  Finn watch lopetti vuoropuhelun OneMedin ja Semperitin kanssa tuloksetto-
mana, ja aloitti uuden työntekijähaastatteluihin perustuvan kenttätutkimuksen 
Thaimassa. Haastattelujen tulokset esitetään seuraavassa luvussa.

Dialogi OneMedin ja Semperitin kanssa käyn-
nistyi uudelleen syyskuussa 2015 kun Finn-
watch lähetti tämän raportin ensimmäisen 
version kommentoitavaksi. Semperitin ja 
OneMedin kommentit on sisällytetty raport-
tiin. Lisäksi OneMedin korjaavia toimenpiteitä 
esitellään luvussa 4. Semperitin kirjallinen 
vastaus esitetään kokonaisuudessaan rapor-
tin liitteenä.

12   Intertek, Guntita Suachom, sähköpostit 27.11. ja 
4.12.2014.

13   Finnwatch, Sonja Vartiala, sähköposti OneMedille 
16.12.2014.
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Tätä seurantaraporttia varten haastateltiin 
27 Siam Sempermedissä työskentelevää siir-
totyöläistä Hat Yain kaupungissa Thaimaassa 
heinäkuussa 2015. Haastatelluista työnteki-
jöistä 20 oli myanmarilaisia ja 7 kambodzalai-
sia. Haastattelut toteutettiin thain, khmerin ja 
burman kielellä. Haastattelujen lisäksi käytiin 
läpi työntekijöiden henkilökortteja, työlupia ja 
palkkakuitteja.

Haastatelluista työntekijöistä suurin osa, 23, 
työskentelee tehtaan pakkausosastoilla.

Pakkausosastoilla työskentelevien työnteki-
jöiden tehtävänä on järjestellä tehtaan tuot-
tamat käsineet laatikoihin14. Haastateltujen 
työntekijöiden mukaan he pakkaavat muun 
muassa Sempercare-, StarMed-, StarMed 
Rose-, Semperguard- ja Tender Touch 
-käsineitä. 

Haastatelluista työntekijöistä neljä työskenteli 
tehtaan kahdella muulla, ei pakkaukseen kes-
kittyvällä osastolla. Haastateltujen mukaan 
ongelmat työoloissa keskittyivät edelleen 
pakkausosastoihin. Muilla osastoilla työsken-
televät työntekijät raportoivat saavansa lain-
mukaista palkkaa (300 bahtia päivässä kah-
deksan tunnin työstä, 56 bahtia ylityökorvauk-
sia tunnissa) ja lainmukaiset vapaapäivät, ja 
he olivat melko tyytyväisiä työoloihinsa. Seu-
raavissa alaluvuissa keskitytäänkin käymään 
läpi pakkausosastoilta raportoituja ongelmia.

3.1 OSA AIEMMIN RAPORTOIDUISTA 
ONGELMISTA ON KORJATTU

Työntekijät eivät enää raportoineet lait-
tomista irtisanomisista ja irtisanomiskor-
vausten maksamatta jättämisistä. Tämä on 
selkeä parannus, sillä Finn watchin edelli-
sessä selvityksessä työntekijät kertoivat lait-
tomien irtisanomisten olevan yleisiä ja osa 

14   Työntekijöiden kuvaama ja Aamulehden 30.3.2014 
julkaisema videokuva käsineiden pakkaamisesta on 
saatavilla osoitteessa: http://www.aamulehti.fi /Koti-
maa/1194889127494/artikkeli/raju+paljastus+naissa+
oloissa+tuotetaan+kasineita+suomen+sairaaloihin+ka
tso+video.html

3.  Ongelmat Siam Sempermedin pakkausosaston 
työoloissa jatkuvat

työntekijöistä oli myös jättänyt viranomaisille 
valituksen irtisanomisista. 

Kaikki työntekijät saavat nyt myös palkka-
kuitit omalla kielellään. Parannus on merkit-
tävä, sillä sen myötä työntekijöiden on mah-
dollista paremmin ymmärtää palkanmaksun 
perusteet sekä tarkistaa maksetun palkan 
ja siitä mahdollisesti tehtyjen vähennysten 
oikeellisuus.

Osa haastatelluista työntekijöistä on saa   nut 
kirjallisen työsopimuksen omalla kielellään. 
Suurin osa kuitenkin kertoi ettei heillä ole vie-
läkään kirjallisia sopimuksia tai että työvoima-
välittäjä tai esimies oli pitänyt allekirjoitetun 
sopimuksen molemmat kopiot itsellään. 

Vuosilomien ja yleisten vapaapäivien pitämi-
seen liittyen raportoitiin vähemmän ongel-
mia. Työntekijät olivat kuitenkin tyytymättö-
miä siihen, että palkattomia lomia ei saanut 
pitää useita päiviä peräkkäin eikä heillä sen 
vuoksi ollut mahdollista lainkaan vierailla 
kotimaassaan. 

Myös sairaslomien pitämiseen oli saatu 
parannuksia ja suurin osa työntekijöistä 
raportoi esimiesten antavan helpommin 
sairaille työntekijöille luvan lähteä kotiin. 
Työnantaja ei myöskään enää vaadi lääkärin-
todistusta kaikista poissaoloista vaan todistus 
tulee toimittaa vain jos sairasloma kestää yli 
kaksi päivää.

Suurin osa haastatelluista vahvisti myös, että 
wc-käyntejä ei enää rajoiteta. Pakkausosas-
ton tuotantotavoitteiden alaiset työntekijät 
kertoivat kuitenkin välttävänsä juomista voi-
daakseen olla käyttämättä aikaa wc-käyntei-
hin. Tällä voi olla negatiivinen vaikutus työnte-
kijöiden terveyteen. 
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3.2 PAKKAUSOSASTOLLA 
MAKSETTAVA PALKKA PERUSTUU 
EDELLEEN SUORITTEISIIN

Pakkausosaston palkka perustuu suorittei-
siin ja työntekijät saavat noin 12–13 bahtia 
jokaisesta pakkaamastaan laatikosta15. Pak-
kausosastolla suoritepalkkaa saavat työnte-
kijät eivät saa tuntikohtaista ylityökorvausta 
(Thaimaan lain mukainen ylityökorvaus on 56 
bahtia tunnilta), sen sijaan ylityönä tehty työ 
maksetaan korotettuna suoritekohtaisena 
palkkana. Ylitöistä maksettuja korvauksia ei 
merkitä pakkausosastolla työskentelevien 
työntekijöiden palkkakuitteihin. 

Yötyötä tekevät työntekijät saavat lisäksi 20 
bahtin yötyökorvauksen. Lisäksi työnteki-
jöille maksetaan 20 bahtin päivittäinen läs-
näolokorvaus jos he eivät ole poissa töistä 
enempää kuin yhden päivän palkanmaksu-
kauden aikana. 

Pakkausosastolla työntekijöihin kohdistetaan 
painetta tehdä työtä    erittäin nopeasti. Kun 
työntekijöiden kolmen kuukauden koeaika on 
ohi, työntekijöille asetetaan tiukat henkilö-
kohtaiset tuotantotavoitteet. Työntekijöiden 
mukaan heidän tulee pakata 12–24 myyn-
tierää päivässä. Jokaisessa myyntierässä on 
10 laatikkoa, joihin pakataan 50–200 käsi-
nettä kuhunkin. Osaa käsineistä on han-
kalampi pakata sillä ne tarttuvat toisiinsa. 
Monotoninen sorminäppäryyteen perustuva 
työ vaatii herkeämätöntä keskittymistä.

Jos työntekijä ei pääse tavoitteeseen häntä 
uhkaillaan erottamisella tai hänet siirretään 
toiselle osastolle, jossa työ voi olla fyysisesti 
raskaampaa tai sitä tehdään kuumissa olo-
suhteissa. Työntekijät kokivat siirrot osas-
toilta toiselle rangaistuksena. Haastateltujen 
mukaan osa työntekijöistä on kokenut tulos-
tavoitteet niin ahdistavina ja kohtuuttomina, 
että ovat irtisanoutuneet vapaaehtoisesti. 

Haastateltujen työntekijöiden mukaan pak-
kausosaston esimiehet pitävät työntekijöiden 
kellokortteja hallussaan eivätkä anna niitä 
takaisin ennen kuin tuotantotavoitteet on 
täytetty. Jos työntekijä lähtee ilman kellokor-
tin leimaamista hän menettää koko päivän 

15   Pakkauskohtainen hinta vaihtelee pakattavien käsinei-
den laadun ja määrän mukaan.

palkan. Semperit kiisti käytännön vastauk-
sessaan. Yrityksen mukaan kellokortteja vain 
säilytetään esimiehen pöydällä työntekijöiden 
rekisteröinnin ja läsnäolon tarkistamiseksi. 
Semperitin mukaan työntekijät voivat koska 
tahansa ottaa korttinsa pöydältä. Finn watchin 
näkemyksen mukaan käytäntö altistaa työn-
tekijät esimiesten mielivallalle. Jos työntekijät 
voivat ottaa kortin milloin tahansa halutes-
saan, ei ole järkevää syytä miksi kortteja tulisi 
säilyttää esimiehen pöydällä.

Haastatellut pakkausosaston työntekijät ker-
toivat saavansa kymmenen tunnin työpäi-
västä ylityökorvaukset sisältävää peruspalk-
kaa usein vain 350 bahtia (8,6 euroa). Korvaus 
on Thaimaan kansallista minimipalkkaa alhai-
sempi16. Työntekijät kertovat myös aloitta-
vansa työt epävirallisesti ilman kellokortin 
leimaamista tuntia tai puoltatoista tuntia 
aikaisemmin voidakseen saavuttaa annetut 
tuotantotavoitteet. Työntekijät tinkivät myös 
lakisääteisestä lounastauostaan: tunnin tauon 
sijaan he pitävät vain 15–25 minuutin tauon. 
Työntekijät eivät pidä lakisääteistä 20 minuu-
tin taukoa myöskään ennen ylitöitä. Yhteensä 
työntekijät työskentelevät noin 11 tuntia päi-
vittäin.

Semperitin mukaan tehtaan työntekijät voivat 
tulla työpaikalla milloin tahansa, mutta tämä 
johtuu siitä, että tehdas tarjoaa työntekijöille 
ruokaa, liikuntamahdollisuuksia sekä yhteis-
henkeä lisäävää toimintaa. Yrityksen mukaan 
tehdas edellyttää työntekijöitä pitämään laki-
sääteiset tauot.

  3.3 KOHTUUTTOMAN SUURIA 
MAKSUJA PERITÄÄN SUORAAN 
PALKASTA, TYÖNTEKIJÖIDEN 
MUKAAN MATKUSTUSASIAKIRJOJEN 
TAKAVARIKOINTI JATKUU

Haastateltujen työntekijöiden mukaan siir-
totyöläiset joutuvat maksamaan rekry-
tointimaksuja aloittaessaan työt tehtaalla. 
Maksuja perii tehtaan tulkki ja niiden suuruus 

16   Minimipalkka on Thaimaassa kahdeksan tunnin työstä 
300 bahtia (7,4 euroa) ja ylityötunnit on korvattava 56 
bahtin (1,4 euron) tuntitaksalla.
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vaihtelee 4 500 bahtista (111 eurosta) 7 000 
bahtiin (172 euroon) henkilöä kohden. Rekry-
tointimaksujen suuruus on pienentynyt työn-
tekijähaastatteluissa aiemmin raportoidusta 
9 000 bahtista (221 eurosta). Rekrytointimak-
sut ovat silti erittäin ongelmallisia eikä työn-
tekijöiden tulisi joutua maksamaan työpaikan 
saamisesta.

Semperit kiisti tehtaan itse perivän rekrytoin-
timaksuja, mutta ei kommentoinut väitettä 
maksuja perivästä tehtaan työntekijästä. 

Haastatelluista työntekijöistä 12 (seitsemän 
kambodzalaista ja viisi myanmarilaista) oli 
saapunut Thaimaahan virallisen MoU-proses-
sin17 kautta. Kaikki raportoivat maksaneensa 
erittäin suuria maksuja niin kotimaassaan 
kuin Thaimaassa ennen työpaikan saamista. 
Myanmarin puolella kulut olivat noin 540 
euroa henkilöä kohden, Kambodzassa 270 
euroa ja Thaimaassa 540 euroa. Maksetut 
summat sisältävät maksuja muun muassa 
kuljetuksista, asiakirjoista ja lääkärintarkas-
tuksista. Thaimaan puolella maksettuja kuluja 
vähennetään palkasta jopa 1 000 bahtia (25 
euroa) kahden viikon välein.

Kaikki haastatellut MoU-prosessin kautta 
Thaimaahan tulleet työntekijät kertoivat Siam 
Sempermedin takavarikoineen passit ja työ-
luvat. Myanmarista tulleilla työntekijöillä oli 
kuitenkin hallussaan heidän Myanmarista 
saamansa työkortti, joissa olevat nimet vasta-
sivat tehtaan antamissa kellokorteissa olevia 
nimiä.

Haastateltujen kambodzalaisten työntekijöi-
den mukaan tehtaalta on viimeisten kuukau-
sien aikana karannut noin 20 MoU-prosessin 
kautta maahan saapunutta työntekijää, jotka 
eivät olleet pystyneet maksamaan takai-
sin velkojaan ja jotka olivat pettyneitä pak-
kausosaston työoloihin ja alhaisiin palkkoihin. 
Työntekijät olivat jättäneet henkilökohtaiset 
asiakirjansa tehtaan haltuun, sillä heillä ei 
ollut mahdollista saada niitä takaisin ennen 

17   MoU-prosessissa työntekijät saapuvat Thaimaahan 
virallisen valtioiden välillä sovitun prosessin kaut-
ta. Thaimaan ja Myanmarin välinen MoU-sopimus 
on saatavissa täällä: http://www.ilo.org/asia/info/
WCMS_160932/lang--en/ index.htm, Thaimaan ja Kam-
bodzan välinen MoU-sopimus on saatavissa täällä: 
http://www.ilo.org/asia/info/WCMS_160844/lang--en/
index.htm

velkojen takaisinmaksua. Työntekijöiden 
mukaan tehtaalta ei ole mahdollista irtisanou-
tua ennen velkojen takaisin maksua. Haasta-
teltujen mukaan karanneet työntekijät olivat 
maksaneet 4 000 bahtia (98 euroa) paikalli-
selle poliisin ja maahanmuuttoviranomaisten 
suojeluksessa toimivalle salakuljettajalle, joka 
oli luvannut viedä heidät takaisin Kambod-
zaan ilman virallisia matkustusasiakirjoja. 

Työntekijät, jotka olivat tulleet maahan pape-
rittomina tai jotka olivat hävittäneet vanhen-
tuneen passinsa työskentelevät tehtaalla 
väliaikaisella työluvalla (ns. pink card18). Työn-
tekijöiden mukaan Siam Sempermed on taka-
varikoinut myös väliaikaisen työluvan eikä 
anna sitä takaisin työntekijän haltuun. 

Väliaikaisen työluvan saaneiden siirtotyönte-
kijöiden tulee Thaimaan lain mukaan jatkaa 
rekisteröitymistä ja muun muassa hankkia 
uusi passi (ns. National Verifi cation -pro-
sessi). Tehdas perii näistä rekisteröitymis-
prosessiin kuuluvista asiakirjoista erittäin 
korkeita maksuja. Kambodzasta Thaimaa-
han tulleet haastatellut työntekijät kertoivat 
maksaneensa asiakirjamaksuja yhteensä 18 
000 bahtia (442 euroa). Suurin osa työnteki-
jöistä ei osannut kertoa erilaisten asiakirjojen 
tarkkaa hintaa sillä maksuja peritään suoraan 
heidän palkastaan eivätkä he saa maksetuista 
maksuista kuitteja. 

Suoraan palkoista tehtävät rekrytointimaksui-
hin tai asiakirjoihin liittyvät vähennykset ovat 
laittomia19. 

Semperitin mukaan työntekijöiltä peritään 
vain maksuja, joihin he ovat itse suostuneet. 
Maksujen suuruus vastaa yrityksen mukaan 
normaaleja markkinahintoja. Yritys ei kuiten-
kaan toimittanut Finnwatchille kopioita työn-
tekijöiden kanssa solmituista sopimuksista 
eikä tietoja maksujen suuruudesta vaikka 
niitä pyydettiin erikseen.

Yhdelläkään haastatellulla työntekijällä ei 
ollut hallussaan voimassa olevaa työlupaa 

18   Väliaikaista työlupaa kutsutaan vaaleanpunaiseksi kor-
tiksi sen värin takia.

19  Thaimaan työlaki, Labour Protection Act, kohta 
76, englanninkielinen käännös saatavilla osoit-
teessa: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEB-
TEXT/49727/65119/E98THA01.htm#c6
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tai alkuperäistä20 kuittia työluvasta makse-
tuista maksuista. Työntekijöiden mukaan 
tehdas pitää myös nämä dokumentit hallus-
saan. Haastattelujen perusteella työnteki-
jöiden henkilökohtaisten asiakirjojen laiton 
takavarikointi vaikuttaa olevan edelleen 
systemaattista.

Semperit kiisti jyrkästi takavarikoivansa työn-
tekijöiden matkustusasiakirjoja. Yrityksen 
mukaan työntekijät saavat asiakirjat takaisin 
sen jälkeen kun viralliset hallinnolliset proses-
sit on viety loppuun. 

Useiden haastateltujen työntekijöiden palkka-
kuiteissa ei ollut näkyvissä lainkaan sosiaali-
turvamaksuista tehtäviä vähennyksiä. Monilla 
ei myöskään ollut hallussaan sosiaaliturvaan 
oikeuttavaa korttia, vaikka he olivat työsken-
nelleet tehtaalla yli vuoden ja heidän palkas-
taan oli tehty sosiaaliturvamaksuja koskevia 
vähennyksiä. 

20  Osalla työntekijöistä oli hallussaan kopio työluvasta tai 
sen kuitista. Kopio ei korvaa virallista työlupaa, mutta 
sen avulla työntekijä välttää yleensä pidätyksen polii-
siratsioissa.

3.4 TYÖNANTAJA EI EDELLEENKÄÄN 
JÄRJESTÄ KULJETUSTA 
VAARALLISELLE TYÖMATKALLE

Haastatellut työ ntekijä t raportoivat edelleen 
työ ntekijö ihin kohdistuneista vä kivallanteoista 
työ matkoilla.    Työ ntekijö iden mukaan rais-
kaukset ja sieppaukset ovat yleisiä erityisesti 
pimeään aikaan. 

Siam Sempermedin tehdas sijaitsee Male-
siaan johtavan vilkkaan tien varrella, jossa eri-
laiset rikokset ja liikenneonnettomuudet ovat 
tavallisia. Työ ntekijä t kulkevat tö ihin tehtaalle 
jalan tai polkupyö rillä  tien pientareella ajaen. 

Työ ntekijät toivovat edelleen työnantajan jär-
jestävän kuljetuksen tehtaalle.

Semperitin mukaan Siam Sempermed on 
lisännyt turvatoimia työmatkoille muun 
muassa lisäämällä vartijoita ja teiden valais-
tusta. Semperitin mukaan kuljetuksen järjes-
täminen ei olisi tarkoituksenmukaista, sillä 
työntekijöitä on 3 000 ja työmatka vain noin 
yhden kilometrin mittainen. Finn watch huo-
mauttaa, ettei kuljetusta tarvittaisi kaikille 
tehtaan työntekijöille vaan vain niille, joiden 
työmatka on pitkä ja jotka tekevät vuorotyötä 
öiseen aikaan.
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Siam Sempermedin teh-
das sijaitsee Malesiaan 
johtavan vilkkaan tien var-
rella, jossa erilaiset liiken-
neonnettomuudet ovat ta-
vallisia.
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3.5 TEHTAALLA TYÖSKENTELEE 
EDELLEEN ALLE 18-VUOTIAITA 
TYÖNTEKIJÖITÄ

Haastateltujen työntekijöiden mukaan teh-
taalla työskentelee yhä 15–17 vuotiaita 
alaikäisiä nuoria, joilla on hallussaan väärällä 
syntymävuodella varustettu virallinen passi. 
Työn  tekijöiden mukaan alaikäiset MoU-pro-
sessin kautta maahan saapuvat myanmarilai-
set työntekijät joutuvat maksamaan passeis-
taan Myanmarin viranomaisille ylimääräisiä 
maksuja. 

Viralliset, mutta väärillä syntymävuosilla 
varustetut passit ovat Thaimaassa yleinen 
haaste. Tehtaan on vaikeaa tai jopa mahdo-
tonta puuttua ongelmaan, sillä se ei pysty 
tunnistamaan alaikäisiä työntekijöitä. Vastaa-
via tilanteita on tavattu Thaimaassa useissa 
muissakin siirtotyöntekijöitä palkkaavissa 
tehtaissa.21

Semperit kiistää ehdottomasti, että Siam 
Sempermed -tehtaalla työskentelisi alle 
18-vuotiaita työntekijöitä ja korostaa kaikessa 
toiminnassaan toimivansa Thaimaan lakien 
mukaan. Semperit kertoo, että kaikkien työn-
tekijöiden passit tarkistetaan ja että työnte-
kijöiden täysi-ikäisyyteen on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota. Finn watch huomauttaa, ettei 
passien tarkistaminen auta ongelman ratkai-
sussa, sillä väärällä iällä varustetut passit ovat 
aitoja viranomaisten myöntämiä dokument-
teja eikä niitä voi erottaa muista passeista. 
Yli 15-vuotta täyttäneiden työntekijöiden 
työskentely tehtaalla on laillista. Tärkein tapa 
ongelmaan puuttumiseksi on varmistaa, että 
kaikki tehtaalla teetettävä ylityö on vapaaeh-
toista eikä työntekijöitä painosteta ylitöihin 
esimerkiksi tuotantavoitteiden kautta (ks. 
luku 3.2).

21  Esimerkiksi: Finnwatch, 2014, Ojasta allikkoon, s. 19, 
saatavilla osoitteessa: http://www.fi nnwatch.org/images/
pdf/fi nnwatch_private_label_followup_web.pdf

Myös Ansellin Malesian tehtaalla 
raportoitu vakavia ongelmia

Ruotsin maakuntien sosiaalisesti vastuulli-
siin hankintoihin keskittynyt yhteistyöelin 
Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphan-
dling teetti auditoinnin Ansellin sairaa-
lakäsineitä valmistavalla malesialaisella 
tehtaalla kesäkuussa 2015. Auditoinnin 
toteutti GoodPoint-yritys ja sen pohjana 
käytettiin Ruotsin kuntayhtymien omia 
yritysvastuuperiaatteita.

Finnwatchin saaman auditointiraportin 
kuvaamat tulokset ovat karuja: työnteki-
jöiden liikkumista rajoitetaan, tehdas pitää 
siirtotyöläisten passeja hallussaan, työsopi-
muksissa työntekijät velvoitetaan pakollisiin 
ylitöihin eivätkä he voi lopettaa työntekoa 
ennen määräaikaisen työsopimuksen päät-
tymistä. Lisäksi tehdas vähentää työnteki-
jöiden palkasta lainoja, joita työntekijät ovat 
joutuneet ottamaan maksaakseen takaisin 
rekrytoinnin hoitaneelle yritykselle.

Australialaisen Ansellin käsineitä markkinoi 
suomalaisen Berner Oy:n tytäryhtiön 
Bröderna Berner Handels AB:n yksikkö 
Berner Medical. Ansellin käsineitä tuodaan 
myös Suomen markkinoille. Ruotsalaisen 
auditointiraportin mukaan kesäkuussa 
2015 tehty auditointi oli ensimmäinen 
sosiaalinen auditointi, joka oli koskaan 
tehty tehtaalle. Tämä tieto asettaa ky-
seenalaiseksi paitsi Ansellin, mutta myös 
Berner Medicalin yritysvastuuprosessien 
riittävyyden. 
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3.6 TEHTAAN TARJOAMISSA 
ASUNNOISSA EI OLE RIITTÄVIÄ 
PESEYTYMISTILOJA

Haastatellut työntekijät asuivat joko itse 
vuokraamissaan asunnoissa tai tehtaan 
omassa majoituksessa tehdasalueen sisäpuo-
lella. Tehtaan majoituksessa asuvien työnteki-
jöiden palkasta vähennettiin suoraan 400–800 
bahtin suuruinen vuokra kahden viikon 
välein. Majoitus on työntekijöiden mukaan 
hyvin alkeelli   sta eikä huoneissa ole esimer-
kiksi peseytymistiloja. Työntekijöiden tuleekin 
peseytyä huoneen ulkopuolella sermeillä raja-
tuilla alueilla, joissa ei työntekijöiden mukaan 
ole riittävää yksityisyyttä. 

Kalliimmissa asunnoissa on siistimmät wc-
tilat ja puhdas vesi. Halvemmissa huoneissa 
vesi on työntekijöiden mukaan likaista. 
Vedestä ja sähköstä maksetaan kahden 
viikon välein käytön mukaan 70–300 bahtia. 

Työntekijöiden mukaan majoitustiloissa tulee 
noudattaa tehtaan asettamia sääntöjä. Majoi-
tustilojen ulkopuolelle ei saa esimerkiksi 
ripustaa kuivumaan vaatteita eikä alueella 
saa ottaa valokuvia. 

Semperit korostaa, että työntekijöille tarjo-
taan markkinahintaa alhaisempia vuokra-
asuntoja. Semperitin mukaan tehdas on lisän-
nyt peseytymistiloihin suihkuverhoja, jotka 
parantavat yksityisyyttä. Yrityksen mukaan 
Siam Sempermed tekee parhaillaan työtä 
asuinalueen modernisoimiseksi.  

3.7 AUDITOINNEISSA ONGELMIA, 
SIIRTOTYÖNTEKIJÄT EIVÄT 
SAA ÄÄNTÄÄN KUULUVIIN

Työntekijöiden mukaan tehtaalla toteutetaan 
erilaisia työoloja tarkastelevia auditointeja ja 
vierailuja. Näillä tarkastuskäynneillä keskus-
tellaan haastateltujen mukaan kuitenkin vain 
harvoin työntekijöiden kanssa ja auditoinnit 
keskittyvät muihin kuin pakkausta tekeviin 
osastoihin. Jos auditoijat puhuvat työntekijöi-
den kanssa, h  e käyttävät tehtaan omia tulk-
keja. Työntekijöiden mukaan tulkit ovat itse 
mukana työvoimavälitystoiminnassa ja peri-
mässä rekrytointimaksuja ja jättävät siksi 
tärkeät asiat tulkkaamatta. 

Semperitin mukaan auditoinneissa haastatel-
laan aina edustava otos työntekijöitä tehtaan 
eri osastoilta ja auditoijat valitsevat itse haas-
tateltavat työntekijät. Semperit kertoo kan-
nustavansa auditoijia ottamaan jatkossa 
mukaan omat riippumattomat tulkit. 

Työntekijöiden mukaan heidän on vaikeaa 
tuoda näkemyksiään esiin sillä tehtaan työn-
tekijäkomitea ei edusta siirtotyöntekijöitä. 
Työntekijät kokivat tehtaalla olevan erilaista 
syrjintää ja heidän mukaansa thaimaalaisia 
työntekijöitä kohdellaan siirtotyöntekijöitä 
reilummin. 

Semperitin mukaan työntekijäkomiteat on 
nyt avattu myös siirtotyöntekijöille, mutta 
yksikään siirtotyöläinen ei ole halunnut liittyä 
komiteaan. Tehdas lupaa lisätä komiteoihin 
liittyvää tiedotusta. 

Semperit kertoi, että tehtaalla on käytössä 
myös ympärivuorokautinen puhelinpalvelu, 
jonka kautta työntekijät voivat raportoida 
ongelmista. Yritys ei kuitenkaan toimitta-
nut Finnwatchille puhelinpalvelun numeroa, 
vaikka sitä pyydettiin erikseen.
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OneMed osallistui aktiivisesti Finn watchin 
lö ydö sten lä pikä ymiseen ja yrityksen kom-
mentit on sisä llytetty mukaan raportin edellä 
esitettyihin lukuihin. Lisä ksi yritys ilmoitti tut-
kimuksen teon aikana ryhtyvä nsä  useisiin toi-
menpiteisiin, joista osaa on jo alettu toteut-
taa. 

OneMed:

•  aikoo käydä Finn watchin uudet löydökset 
läpi Semperitin kanssa ja vaatia korjaavia 
toimenpiteitä. 

•  järjestää tehtaalla uuden seuranta-auditoin-
nin keskitty  en Finn watchin uudessa rapor-
tissa nousseisiin kysymyksiin.

•  aloittaa vuoropuhelun paikallisten kansa-
laisjärjestöjen sekä Siam Sempermedin pai-
kallisen johdon kanssa. Finn watch kutsu-
taan mukaan tapaamiseen. 

•  jatkaa viestintää työolojen kehittymisestä 
asiakkailleen ja sidosryhmilleen. 

4. OneMed reagoi raportin löydöksiin

A
N

N
IN

A
 M

A
N

N
IL

A Siirtotyöntekijä näyttää 
miten sairaalakäsineitä 
pakataan. Kuva vuodelta 
2014.
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Siam Sempermedin tulee viipymättä korjata 
kaikki tässä raportissa esiin tuodut ongelmat. 

Erityisesti tehtaan tulee 

•  poistaa työntekijöille asetettavat tuotanto-
tavoitteet pakkausosastolta. Pakollisten tuo-
tantotavoitteiden sijaan tehdas voi palkita 
nopeita työntekijöitä erilaisilla bonuksilla.

•  lopettaa kaikenlainen rekrytointimaksujen 
periminen ja varmistaa, että sen henkilös-
tön edustajat eivät myöskään peri rekrytoin-
timaksuja. Rekrytointimaksujen kieltämi-
sestä tulee tehdä julkinen ilmoitu   s, joka on 
saatettava kaikkien työntekijöiden tietoon 
näiden omalla kielellä.

•  varmistaa, että sen työntekijäkomitean 
jäsenyys on avoin myös siirtotyöntekijöille. 
Haavoittuvassa asemassa olevia siirtotyön-
tekijöitä tulee tukea ja rohkaista komiteaan 
liittymiseksi.

•  Siirtotyöntekijöiden tulee maksaa itse vain 
passin hankkimiseen liittyvät viranomais-
kustannukset. Työnantajan tulee maksaa 
kaikki muut työntekijän rekrytointiin ja työn 
vastaanottamiseen liittyvät kulut ja maksut.

•  varmistaa, että työntekijöillä on hallussaan 
kaikki henkilökohtaiset asiakirjat. Kaikenlai-
nen matkustusasiakirjojen tai työlupien tai 
niihin liittyvien maksukuittien takavarikointi 
tulee lopettaa välittömästi.

•  parantaa tehtaan tarjoamia tulkkipalveluita, 
ja varmistaa etteivät tulkit ole osallisia rek-
rytointi- ja työvoimavälitystoiminnassa.

•  parantaa tehdasalueen majoitusta. Työnte-
kijöille tulee muun muassa osoittaa asian-
mukaiset peseytymistilat.

•  aloittaa vuoropuhelu paikallisen kansa-
laisyhteiskunnan kanssa ja etsiä aktiivisesti 
ratkaisuja siirtotyöntekijöiden työolosuhtei-
den parantamiseen. Työntekijöille tulee jär-
jestää koulutusta heidän oikeuksistaan ja 
varmistaa, että heillä on turvallisia kanavia 
tuoda esiin mahdollisia väärinkäytöksiä.

•  Semperitin tulee palkata työelämän oikeuk-
siin perehtynyttä henkilökuntaa varmista-
maan sosiaalisen vastuullisuuden toteutu-
minen yrityksen omissa tuotantolaitoksissa 
ja alihankintaketjuissa.

5. Yhteenveto ja suositukset

SIAM SEMPERMEDILLE JA SEN OMISTAJILLE

JULKISILLE HANKKIJOILLE

•  Thaimaan kaltaisista riskimaista ostoja teh-
täessä on jo tarjouspyyntövaiheessa ase-
tettava systemaattisesti sosiaalista vas-
tuullisuutta koskevia ehtoja. Sosiaalista 
vastuullisuutta koskevien ehtojen noudat-
tamista tulee valvoa uskottavasti läpi koko 
sopimuskauden.
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Julkisia hankintoja tehdään Suomessa vuosi-
tasolla jopa 35 miljardin edestä. Finn watchin 
selvityksen perusteella tuotteita hankitaan 
kunnissa pääasiassa halvimman hinnan 
perusteella kyselemättä tuotteiden alkuperän 
ja vastuullisuuden perään.22 

Suomessa valmistellaan parhaillaan han-
kintalain kokonaisuudistusta EU-direktiivien 
(2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU) 
pohjalta. Finn watch esittää muutoksia ja toi-
menpidesuositusta valmisteilla olevaan han-
kintalakiin ja julkisia hankintoja koskevaan 
politiikkaan, jotta julkisia hankintoja tehdään 
jatkossa ihmisoikeuksia kunnioittaen. Muu-
tosehdotukset pohjautuvat virkamiestyöryh-
män toukokuussa 2015 julkaistuun mietin-
töön ja ehdotukseen uudesta hankintalaista23. 
Lopullinen hallituksen esitys hankintalaiksi 
annetaan eduskunnalle vuoden loppuun men-
nessä ja lain on määrä tulla voimaan direktii-
veissä asetetussa määräajassa eli huhtikuu-
hun 2016 mennessä.

Normatiiviset perusteet 
(lakiehdotuksen yleisperustelut ja 2 §:n 
ja 3 §:n yksityiskohtaiset perustelut)

•  Lain perusteluissa on viitattava YK:n yri-
tystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin 
ohjaaviin periaatteisiin yhtenä vastuulli-
suuskriteerien käytön normatiivisista perus-
teista. Suomi on sitoutunut YK:n yrityksiä ja 
ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaat-
teiden toimeenpanoon ja noudattamiseen. 
Periaatteiden mukaan valtioiden on edistet-
tävä ihmisoikeuksien kunnioittamista yrityk-
sissä, joiden kanssa niillä on kaupallista toi-
mintaa (erityisesti julkiset hankinnat). Valtio 
ja kunnat ovat ostajan asemassa vastuussa 
hankintaketjussaan tapahtuvista kielteisistä 
ihmisoikeusvaikutuksista. 

22  Finnwatch, 2013, Alkuperä tuntematon, saatavilla 
osoitteessa: http://www.fi nnwatch.org/images/pdf/
kuntahankinnatweb.pdf

23  Työ- ja elinkeinoministeriö, Hankintalain kokonais-
uudistuksen valmisteluryhmän mietintö, saatavil-
la osoitteessa: https://www.tem.fi /fi les/42893/TEM-
jul_37_2015_web_13052015.pdf

Lain tavoitteet ja hankintaperiaatteet 
(lakiehdotuksen 2 § ja 3 §)

•  Hankintalain tavoitteeksi tulee säätää julkis-
ten varojen tehokkaan käytön lisäksi niiden 
vastuullinen käyttö. Hankintayksiköille tulee 
säätää tavoite toteuttaa julkinen hankinta 
paitsi ekologisesti ja sosiaalisesti vastuul-
lisesti, myös taloudellisesti vastuullisesti. 
Työryhmän esityksessä viitataan kestävyys-
tavoitteeseen, mutta yhteiskuntavastuun 
korostamiseksi tavoitepykälään on syytä 
lisätä myös vastuullisuus esimerkiksi seu-
raavasti: lailla tulee ”edistää laadukkaiden, 
innovatiivisten, kestävien ja vastuullisten 
hankintojen tekemistä” (2.1 §).

Hankinnoissa tulee pyrkiä aktiivisesti estä-
mään se, että tarjoajat saisivat ansaitse-
matonta kilpailuetua työntekijöiden oikeuk-
sia polkemalla. Lakiehdotuksen 2.1 §:n 
nykyinen muotoilu hankintatoimen järjes-
tämisestä ”ympäristö- ja sosiaaliset näkö-
kohdat huomioon ottaen” on löysä ja sitä 
tulee selkeyttää säätämällä hankintayksi-
köille tavoite ”järjestää hankintatoimensa 
ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 
vastuullisesti”.

•  EU-direktiivin (2014/23/EU, jäljempänä han-
kintadirektiivi) ns. sosiaalinen lauseke on 
implementoitava hankintalakiin direktiivin 
mukaisesti sitovana hankintaperiaatteena 
(3 §), ei vain tavoitesäännöksenä (2 §). Han-
kintadirektiivin mukaan ”[j]äsenvaltioiden 
on toteutettava aiheellisia toimenpiteitä 
varmistaakseen, että talouden toimijat nou-
dattavat hankintasopimuksia toteuttaes-
saan sovellettavia ympäristö-, sosiaali- ja 
työoikeudellisia velvoitteita, jotka on vah-
vistettu unionin oikeudessa, kansallisessa 
lainsäädännössä, työehtosopimuksissa tai 
[hankintadirektiivin] liitteessä X luetelluissa 
kansainvälisissä ympäristö-, sosiaali- ja 
työoikeudellisissa säännöksissä.” Nykyi-
nen virkamiesesitys uudesta hankintalaista 
kuitenkin esittää sosiaalilauseketta vain 
tavoitepykälään (2 §) vaikka direktiivin 18.2 
artiklassa siitä on säädetty nimenomaan 
hankintaperiaatteena.

SUOMALAISILLE PÄÄTTÄJILLE
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•  Lain 2 ja 3 §:n perusteluissa on selvennet-
tävä, että sisämarkkinaoikeuden vapaan 
liikkuvuuden tavoitteet ovat yhteensovi-
tettavissa sosiaalisen lausekkeen mukais-
ten velvoitteiden sekä myös sitä laajem-
pien vastuullisuus- ja kestävyystavoitteiden 
kanssa ja että tavoitteet ovat myös toisiaan 
tukevia.

Vastuullisuuskriteerit eri 
hankintamenettelyvaiheissa 
(lakiehdotuksen 9 ja 10 luku)

•  Sosiaalisen lausekkeen velvoitteiden nou-
dattaminen on varmistettava eri hankin-
tamenettelyvaiheita koskevissa säännök-
sissä ilman poikkeuksia ja hankintayk-
siköille jätettävää harkinnanvaraa. Siitä 
tulee säätää pakollisena poissulkemis-
perusteena (80 §), ei harkinnanvaraisena 
poissulkemisperusteena.

•  Valtio ja yritykset ovat vastuussa sosiaalisen 
lausekkeen velvoitteiden noudattamisesta 
koko arvoketjussa YK:n yrityksiä ja ihmisoi-
keuksia koskevien ohjaavien periaatteiden 
mukaisesti. Hankintadirektiivin 8.2 artiklan 
mukaan Suomen ja muiden EU:n jäsenval-
tioiden velvollisuus on varmistaa sosiaalisen 
lausekkeen noudattaminen. Työryhmän mie-
tinnössä sosiaalista lauseketta on esitetty 
vain harkinnanvaraiseksi poissulkemispe-
rusteeksi, mikä on riittämätöntä.

•  Kaikki hankintayksiköt on myös velvoitet-
tava ottamaan hankintasopimuksiin sosiaa-
lisen lausekkeen noudattamista koskeva 
ehto koskien Suomessa ja sen ulkopuolella 
tehtävää työtä (98 §). Työryhmämietinnössä 
esitetään, että vain rakennusurakoissa 
kaikkien hankintayksiköiden on käytettävä 
kyseistä ehtoa. Muissa hankinnoissa vel-
voite koskisi vain keskushallintoviranomai-
sia hankinnoissa, joissa työ toteutetaan 
Suomessa. Rajaus ei ole perusteltavissa 
hankintalain korostuneiden yhteiskuntavas-
tuutavoitteiden ja sosiaalisen lausekkeen 
velvoitteiden näkökulmasta (ks. ed.kohta).

•  Hankintalain perusteluissa on selvennet-
tävä, että hankintayksiköt voivat asettaa 
yhteiskuntavastuukriteereitä kaikissa 
menettelyvaiheissa eli ennen kaikkea vertai-
luperusteissa (93 §) ja hankintasopimuksen 
erityisehdoissa (98 §) sekä periaatteessa 
myös soveltuvuusvaatimuksissa (83–86 §) 
tai hankinnan kohteen kuvauksissa (75 §).

•  Hankintalain soveltuvissa pykälissä tai 
perusteluissa tulee määritellä, mitä ekolo-
gisten, sosiaalisten ja taloudellisen yhteis-
kuntavastuunäkökohtien huomioiminen 
käytännössä merkitsee julkisissa hankin-
noissa. Lain perusteluissa tulee esittää 
konkreettisia esimerkkejä vastuukriteerien 
erilaisista käyttötilanteista eri menettely-
vaiheissa, mikä on tärkeää lainsäädännön 
läpinäkyvyyden, ymmärrettävyyden ja enna-
koitavuuden kannalta. Esimerkiksi vertailu-
perusteiden osalta on lakiehdotuksen 93.2 
§:ssä tai sen perusteluissa selvennettävä, 
että vastuullisuuden varmistavien due dili-
gence -prosessien luotettavuutta pitää 
voida pisteyttää kokonaistaloudellisesti 
edullisinta tarjousta valittaessa.

•  Hankintalaissa on kiellettävä hankintayk-
siköitä käyttämästä pelkästään hintaa tai 
kustannuksia hankintasopimuksen ainoana 
tekoperusteena, tai rajoitettava tätä merkit-
tävästi. Vain näin voidaan vaikuttaa siihen, 
ettei hankinta merkitse esimerkiksi heik-
koja työehtoja, vaarallisia työolosuhteita 
tai aggressiivisen verosuunnittelun takia 
saamatta jääneitä verotuloja (93 § koko-
naistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
valinta).

•  Lakiehdotuksen elinkaarikustannuksia kos-
kevan 95.2 §:n perusteluissa tulee selven-
tää, ettei elinkaarikustannusten laskeminen 
saa merkitä ihmisoikeuksien kunnioittami-
sen heikentymistä julkisissa hankinnoissa. 
Ihmisoikeudet ovat kaikille kuuluvia louk-
kaamattomia oikeuksia, joita ei voi arvioida 
kustannuksina. Tämä tulee huomioida myös 
kehitettäessä sosiaalisten elinkaarikustan-
nusten arvioimiseksi puolueetonta ja mitat-
tavaa menetelmää (hankintadirektiivin joh-
dannon 96 kohta).
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Hankinnan toteuttajan ja sen 
alihankinnan läpinäkyvyys ja 
valvonta (lakiehdotuksen 9 luku)

•  Hankintalaissa on selvennettävä, että han-
kintayksikkö voi vaatia erityisesti audi-
tointiraportteja näyttönä siitä, että tarjous 
täyttää asetetut vaatimukset ja että se on 
tarjouspyynnössä esitetyn kokonaistalou-
dellisen edullisuuden tai sopimuksen toteut-
tamisehtojen mukainen (73 §). Auditoinnit ja 
niistä saatavat raportit ovat keskeinen tapa 
varmistaa työelämän oikeuksien toteutu-
minen yritysten alihankintaketjuissa. Toisin 
kuin riskimaahankintoja tekevät suomalai-
set suuryritykset, julkiset hankkijat eivät ole 
juurikaan hyödyntäneet kolmannen osapuo-
len auditointeja, minkä vuoksi auditointira-
portit on syytä mainita erikseen lakiehdo-
tuksen 73 §:ssä ja sen otsikossa.

•  Hankintalain implementoinnissa on hyö-
dynnettävä kaikki direktiivin suomat mah-
dollisuudet myös pääsopimuskumppanin 
käyttämien alihankkijoiden vastuullisuuden 
varmistamiseksi, jotta hankintalain velvoit-
teita ei voitaisi kiertää. Laissa tulee edellyt-
tää, että hankintayksiköt vaativat tarjoajia 
ilmoittamaan jo tarjouksissaan alihankin-
toina teetettävien sopimusten osuudet sekä 
ehdotetut alihankkijat (77.1 §). Työryhmän 
esityksessä ilmoituksen vaatimista tarjous-
ten yhteydessä esitetään hankintayksiköille 
harkinnanvaraisena, mikä ei ole riittävää.

•  Hankintayksiköiden tulee vaatia tarjoajilta 
selvityksiä siitä, miten riskimaissa toimivien 
alihankkijoiden vastuullisuus varmistetaan. 
Näin varmistettaisiin osaltaan, että YK:n yri-
tyksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia 
periaatteita toteutetaan käytännössä (77 §).

•  Alihankinnan avoimuus- ja vastuullisuus-
säännösten pitää koskea kaikkia hankin-
talain mukaisia julkisia hankintoja, myös 
tavarahankintoja ja hankintoja jotka on suo-
ritettu muualla kuin hankintayksikön välit-
tömässä valvonnassa olevissa tiloissa (77.2 
§). Työryhmän mietinnön ehdotuksessa on 
tehty tältä osin perusteettomasti rajaus 
hankintayksikön välittömässä valvonnassa 
olevissa tiloissa toteutettavaan raken-
nusurakkaan taikka palveluhankintaan.

•  Hankintayksiköt on velvoitettava tarkista-
maan kaikki hankintalain mukaiset poissul-
kemisperusteet myös alihankinnan osalta, 
jotta sosiaalisen lausekkeen velvoitteiden 
noudattamisesta voidaan varmistua koko 
hankinnan toteuttamisen osalta (78 §).

Työryhmän mietinnössä esitetään sosiaa-
lista lauseketta vain harkinnanvaraisena. 
Rajaus ei ole perusteltavissa hankintalain 
korostuneiden yhteiskuntavastuunäkökoh-
tien ja sosiaalisen lausekkeen velvoitteiden 
näkökulmasta.

•  Hankintalaissa tulee esittää malli toimitta-
jien ja alihankintaketjun valvontamenette-
lylle, jotta hankintayksiköt voivat varmistaa, 
että alihankkijat noudattavat sosiaalisen 
lausekkeen mukaisia velvoitteita ja hankin-
tayksiköiden asettamia vastuukriteereitä.

•  Hankintalaissa tulee säätää hankinnan 
toteuttajan ja alihankintaketjun vastuusta, 
jonka tulee rakentua koko hankintaketjun 
läpileikkaavaan sitovaan huolellisuusvel-
voitteeseen (due diligence) YK:n yrityksiä ja 
ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaat-
teiden edellyttämällä tavalla. Huolellisuus-
velvoite sisältää vaatimuksen ihmisoikeus-
riskien arvioinnista sekä toimintasuunni-
telman kielteisiin ihmisoikeusvaikutuksiin 
puuttumiseksi, uhrien auttamiseksi ja vahin-
kojen korvaamiseksi.

Työryhmän esittämästä lakiehdotuksesta 
puuttuvat säännökset huolellisuusvelvoit-
teesta ja toimittajien ja niiden alihankinnan 
valvonnasta. Nämä säännökset ovat välttä-
mättömiä sosiaalisen lausekkeen mukais-
ten velvoitteiden ja yhteiskuntavastuun 
toteutumiseksi.

•  Hankintayksiköiden tulee vaatia tarjoajilta 
hankinta-asiakirjalomakkeessa vakuutus 
siitä, että tarjoajilla on riittävät proses-
sit ihmisoikeusvaikutusten valvomiseksi ja 
loukkauksiin puuttumiseksi sosiaalisen lau-
sekkeen mukaisten velvoitteiden osalta (87 
§). Hankintadirektiivissä ja työryhmän esit-
tämässä lakiehdotuksessa ongelmallista 
on hankinta-asiakirjalomakkeen kuvaami-
nen ”näyttönä”. Näytön sijaan kyse on tar-
joajan tai ehdokkaan vakuutuksesta ehtojen 
ja soveltuvuuden täyttymisestä, mikä sen 
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tulee myöhemmin osoittaa todeksi. Han-
kinta-asiakirjalomakkeen käyttäminen ei 
saa johtaa selvitysvelvoitteesta tinkimiseen.

•  Laissa tulee säätää siitä, että valitun tar-
joajan tulee osoittaa, että sillä on riittävät 
prosessit sosiaalisen lausekkeen velvoittei-
den noudattamiseksi, ihmisoikeusvaikutus-
ten valvomiseksi ja loukkauksiin puuttumi-
seksi (88 §).

•  Laissa ei tule edellyttää alihankkijan kor-
vaamista välittömästi sen jälkeen, jos sopi-
muskaudella alihankinnassa havaitaan pois-
sulkemisperusteita, toisin kuin työryhmä 
esittää (78 §). YK:n yrityksiä ja ihmisoi-
keuksia koskevien ohjaavien periaatteiden 
mukaisesti on ensisijaisesti pyrittävä vaikut-
tamaan alihankkijan toimintatapoihin siten, 
että alihankinnan työelämän oikeuksien ja 
ihmisoikeuksien loukkaukset oikaistaan ja 
hyvitetään ja näin vaikutetaan sosiaalisesti 
vastuullisen tuotannon edistämiseen. Han-
kintayksikkö voi poissulkea tarjoajan, irtisa-
noa hankintasopimuksen tai vaatia alihank-
kijaa korvattavaksi lähtökohtaisesti vasta 
silloin, jos asianmukaiset korjaamistoimen-
piteet eivät tuota tulosta.

•  Pakollisia poissulkemisperusteita ja sosiaa-
lisen lausekkeen loukkauksia havaittaessa 
hankintalaissa tulee käydä läpi yksityiskoh-
taisesti niitä korjaavia toimenpiteitä, joita 
ehdokas/tarjoaja/hankinnan toteuttaja voi 
tehdä asiantilan korjaamiseksi ja luotetta-
vuutensa osoittamiseksi (82 §).

Kansallisia hankintoja ja erityisiä 
palveluhankintoja koskevien 
menettelysäännösten täydentäminen 
(lakiehdotuksen 11 ja 12 luku)

•  Myös kansallisissa hankinnoissa tulee edel-
lyttää poissulkemisperusteiden tarkista-
mista ja alihankinnan vastuullisuuden var-
mistamista (11 luku). Myös sosiaali- ja ter-
veyspalveluja koskevissa hankinnoissa sekä 
muissa erityisissä palveluhankinnoissa tulee 
edellyttää alihankinnalta avoimuutta ja vas-
tuullisuutta (12 luku). Mietinnön ehdotuk-
sesta puuttuvat kyseiset säännökset näiden 
hankintojen osalta ilman perusteluita.

Joustavat menettelyt myös 
vastuullisuuden edistämiseksi 
(lakiehdotuksen 5 luku 34–39 § ja 
42–43§)

•  Hankintalaissa tulee tehdä selväksi, että 
joustavia hankintamenettelyitä eli neuvot-
telumenettelyitä, innovaatiokumppanuutta 
ja puitejärjestelyä voidaan hyödyntää eri 
tavoin myös hankintojen vastuullisuuden 
edistämiseen. Hankintalain perusteluissa 
tulee selventää, että esimerkiksi innovaatio-
kumppanuuden kehittämiskohteena voivat 
olla ratkaisut, joilla huomioidaan paremmin 
sosiaalisia ja taloudellisia vastuullisuusnä-
kökohtia kuin mitä markkinoilla on muutoin 
tavanomaisesti saatavilla. Innovaatiokump-
panuudella pystyttäisiin pitkällä aikavälillä 
esimerkiksi kehittämään alihankintaketju-
jen valvontaa tai raaka-aineiden sertifi ointia 
tuotteissa, joissa markkinoilla ei ole jo ole-
massa vastuullisia vaihtoehtoja (lakiehdo-
tuksen 41 ja 42 §).

Neuvonnasta säännös lakiin (puuttuu 
työryhmän lakiehdotuksesta)

•  Hankintalaissa tulee säätää hankintayksi-
köille annettavasta neuvonnasta, joka sisäl-
tää vastuullisuusnäkökohtien huomioimisen 
julkisissa hankinnoissa. Neuvonnan järjestä-
jäksi tulee osoittaa ensisijainen vastuutaho 
valtionhallinnossa.

Virkamiestyöryhmän mietinnössä todetaan, 
että neuvonnan toteuttaminen on kansal-
lisessa harkinnassa ja että neuvonnasta ei 
olisi tarvetta säätää hankintalaissa. Han-
kintadirektiivin 83 artiklan kohdan mukaan 
jäsenvaltioiden on kuitenkin varmistettava, 
että julkisia hankintoja koskevan unionin 
oikeuden tulkinnasta ja soveltamisesta on 
saatavilla tietoja ja neuvontaa veloituksetta 
hankintaviranomaisten ja talouden toimi-
joiden auttamiseksi. Lisäksi on varmistet-
tava, että hankintaviranomaisille on tarjolla 
tukea hankintamenettelyjen suunnitte-
luun ja toteuttamiseen. Selvitykset osoitta-
vat, etteivät hankintayksiköt tällä hetkellä 
pyri juurikaan varmistamaan toimittajiensa 
sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta ja 
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hankintayksiköt kertovat tarvitsevansa lisää 
koulutusta ja neuvontaa. Neuvonta on siten 
välttämätöntä, jotta hankintayksiköt osaisi-
vat käyttää ja tosiasiassa alkaisivat käyttä-
mään sosiaalisia ja taloudellisia vastuukri-
teereitä. Näistä syistä neuvonnasta on syytä 
ottaa lakiin sitä tehostava erillinen säännös.

•  Hankintalaissa tulee säätää neuvontavel-
voitteen proaktiivisuudesta eli neuvontaa 
antavien tahojen on jaettava aktiivisesti 
tietoa vastuullisuuskriteerien käyttötavoista 
ja kehitettävä tätä koskevaa ohjeistusta. 
Neuvonnassa on viran puolesta kiinnitettävä 
neuvoa kysyvän hankintayksikön huomioita 
vastuullisuuskriteereihin ja suositeltava 
niiden käyttöä. Neuvontatahon on tarjottava 
tukea hankintamenettelyjen vastuullisuus-
riskien kartoittamiseen ja suunnitteluun ja 
toteuttamiseen hankintojen toteuttamiseksi 
yhteiskuntavastuullisesti.

Toimenpiteet hankintalain 
säätämisen jälkeen

•  Hankintalain säätämisen jälkeen Suomessa 
tulee laatia hankintayksiköille ohjeistus 
sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullisten 
hankintojen tekemiseksi. Ohjeistuksessa 
tulee asettaa numeerisia tavoitteita niin 
sosiaalisten näkökohtien kuin veronmaksun 
ja taloudellisen avoimuuden osalta vastaa-
vasti kuin on asetettu ekologisesti kestäville 
hankinnoille.

•  Hankintayksiköt tulee ohjeistaa päivit-
tämään hankintastrategiansa ja han-
kintaohjeensa hankintalakiuudistuksen 
yhteiskuntavastuunäkökohdat huomioi-
den. Hankintastrategioiden arvopohjaksi 
tulee ottaa myös verovastuullisuus, joka 
tulee huomioida ennakoivasti jo hankintaa 
suunnitellessa.

•  Hankintayksiköitä tulee ohjeistaa ylläpitä-
mään julkista rekisteriä niistä toimittajista, 
jotka ovat antaneet hankintayksiköiden 
pyytämät vastuullisuusselvitykset ja -sitou-
mukset ja jotka ovat vastuullisuuslinjauksis-
saan sitoutuneet vastuullisuuskriteereihin, 
kuten alihankintaketjujen ja veronmaksun 
vastuullisuuteen.

•  Hankintayksiköitä on ohjattava kehittämään 
käytännön työkaluja ja menettelytapoja vas-
tuullisten hankintojen toteuttamiseksi, joita 
ovat muun muassa kaikkia tarjoajia/hankin-
nan toteuttajia sitovien yleisten vastuulli-
suusehtojen laatiminen, vastuullisuusriskejä 
ja hankinnan toteuttamisen valvontaa kos-
kevat itsearviointilomakkeet, auditoinnit ja 
tarkastusmenettelyt tuotantopaikoilla.

•  Kun lainsäädännön noudattamisesta on 
saatu riittävästi kokemuksia, on järjestet-
tävä vaikutusarviointi siitä, miten direktiivin 
ja hankintalain yhteiskuntavastuutavoitteet 
ovat toteutuneet käytännössä. Arvioinnissa 
tulee käydä läpi hankintayksiköiden han-
kintastrategioita ja vastuullisuutta koskevia 
menettelytapauudistuksia, hankintayksiköi-
den kokemia käytännön vaikeuksia ja hyviä 
käytänteitä yhteiskuntavastuun toteut-
tamiseksi hankinnoissa sekä identifi oida 
ne hankinnan kohteena olevat tavara- ja 
palvelusektorit, joihin liittyy eniten ongel-
mia. Havaittuihin ongelmakohtiin puuttumi-
seksi tulee laatia suunnitelma sosiaalisesti 
ja taloudellisesti vastuullisten hankintojen 
edistämiseksi erityisesti riskialoilla.

•  Yritystoiminnan läpinäkyvyyttä, avoimuutta 
ja vastuullisuutta tulee edistää myös muulla 
kuin hankintasääntelyllä. Kansainvälisesti 
toimiville yrityksille tulee säätää sitova 
ihmisoikeuksia koskeva huolellisuus- ja 
raportointivelvoite. 
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LIITE: Semperitin kommentit Finnwatchin raportin 
löydöksiin
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