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1. Semperitin käsineitä käytetään
suomalaisissa sairaanhoitopiireissä
Itävaltalainen Semperit on yksi maailman
suurimmista sairaalakäsinevalmistajista. Sen
nitriili- ja luonnonkumikäsineitä tuotetaan
Thaimaassa Semperitin ja thaimaalaisen Sri
Trang Groupin yhteisomistuksessa olevissa
Siam Sempermed -tehtaissa. Kolmesta tehtaasta muodostettu tehdaskompleksi sijaitsee Etelä-Thaimaassa, Songkhlan maakunnassa, Hatyain kaupungissa. Tehtaat sijaitsevat kumiteollisuuteen keskittyneellä alueella,
jonka ympäristössä levittäytyy hehtaareittain
kumiplantaaseja. Siam Sempermedin lisäksi
alueella toimii myös muun muassa amerikkalaisen Kimberly Clarkin käsinetehdas.

Vuonna 2012 julkaistussa luonnonkumin tuotanto-oloja tutkineessa Finnwatchin raportissa One Med Oy kertoi, että sen alihankkijat sitoutuvat eettiseen ohjeistoon, jossa
vaaditaan muun muassa ihmisoikeuksien ja
ILOn keskeisten sopimusten kunnioittamista2.
Finnwatchin tuoreen kenttätutkimuksen
valossa näyttää siltä, että näitä ohjeita ei ole
noudatettu thaimaalaisessa Siam Sempermed -tehtaassa.

Siam Sempermedin toinen pienempi thaimaalainen tehdas sijaitsee Surat Thanin maakunnassa. Kyseisen tehtaan työoloja ei ole tarkasteltu tässä raportissa. Semperitin mukaan
sen työntekijöistä 70 prosenttia työskentelee
Aasiassa, pääasiassa Thaimaassa.1

SONGKHLA

1

4

Semperit, http://www.semperitgroup.com/en/
about-us/sustainable-company-management/fairworking-conditions/ (viitattu 21.3.2014)

2

Finnwatch, Lapsityövoimaa ja vaarallisia kemikaaleja, saatavilla osoitteessa: http://ﬁnnwatch.org/
images/ﬁnnwatch%20luonnonkumi%20web.pdf
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Thaimaa

Suomessa Semperitin käsineitä markkinoi
One Med Oy, ja niitä käytetään lukuisissa suomalaisissa sairaanhoitopiireissä. Vuonna 2014
Semperitin Sempercare-merkkisiä käsineitä
on käytössä ainakin Etelä-Karjalan, VarsinaisSuomen, Länsi-Pohjan, Satakunnan ja Lapin
sairaanhoitopiireissä sekä Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymässä.

2. Semperit ei reagoinut ilmoitukseen ongelmista
Finnwatch sai tiedon Siam Sempermedin
työolojen ongelmista paikallisilta kumppaneiltaan jo vuoden 2013 lopussa. Väärinkäytöksiä ilmoitettiin tapahtuvan erityisesti tehtaan
pakkausosastoilla. Tiedotimme Siam Sempermedin itävaltalaista emoyhtiötä Semperitiä Finnwatchille raportoiduista työelämän
oikeuksien loukkauksista ja pyysimme heitä
tutkimaan Thaimaassa sijaitsevaa tehdastaan
koskevat vakavat syytökset.
Semperit vastasi Finnwatchille, mutta oli
lähinnä kiinnostunut siitä, oliko työntekijähaastatteluihin saatu lupa tehtaalta ja kuka
haastattelut oli tehnyt. Finnwatchin pyyntöön selvittää kiireesti ongelmat työoloissa ei
reagoitu.
Tammikuussa 2014 Finnwatchin paikalliset
kumppanit kertoivat, ettei tehtaan työoloissa
ollut tapahtunut minkäänlaisia muutoksia.
Koska asiaa ei saatu ratkaistua ei-julkisella
dialogilla, Finnwatch päätti teettää paikallisten yhteistyökumppaniensa kanssa erillisen
kenttätutkimuksen tehtaalla.
Kenttätutkimuksessa haastateltiin 18 tehtaan
pakkausosastojen työntekijää. Haastattelut on nauhoitettu ja niiden tueksi on kerätty

muun muassa työntekijöiden henkilökortteja
ja valokuvia tehtaan palkkalistoista. Kaikki
haastatellut työntekijät ovat siirtotyöntekijöitä Burmasta. Haastateltujen työntekijöiden
työnkuvaan kuuluu hanskojen suoristus ja
asettelu laatikoihin.
Semperitin oman merkin Sempercare- ja Semperguard-käsineiden lisäksi
tehdas valmistaa käsineitä myös muun
muassa Marigold-, Sensicare-, Nova- ja
Fitguard-tuotemerkeillä.
Työntekijähaastattelut antavat vahvoja viitteitä siitä, että Siam Sempermedin työolot rikkovat Thaimaan lakeja ja loukkaavat kansainvälisiä työelämän oikeuksia.
Semperitin vastauksia Finnwatchin raporttiin on käsitelty selvityksen lopussa ja raportin liitteenä on julkaistu Semperitin kirjalliset
vastaukset kokonaisuudessaan. Semperit
kiisti kaikki kenttätutkimuksen tulokset eikä
vastannut yksityiskohtaisesti Finnwatchin
löydöksiin. Yrityksen mukaan työntekijähaastatteluista saadut tiedot perustuvat ”monilta
osin vahvistamattomaan spekulointiin ja kuulopuheisiin”. Yritys vastusti aktiivisesti Finnwatchin raportin julkaisemista.

Siam Sempermedin tehdas Thaimaassa, Hatyain
kaupungissa.
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3. Työolot Siam Sempermedin pakkausosastoilla
Finnwatchin teettämissä työntekijähaastatteluissa kävi ilmi, että Siam Sempermedin työntekijät joutuvat työskentelemään kohtuuttoman pitkiä työpäiviä voimatta itse vaikuttaa
työajan pituuteen. Pakkausosastoilla työskennellään kolmessa vuorossa. Haastatteluihin
osallistuneet työntekijät raportoivat, että pakkausosaston työntekijät saapuvat urakkatöihin päivittäin tunteja ennen työvuoron alkua.
Esimerkiksi aamuvuoroon työntekijät tulevat
töihin jo klo 4.30. He eivät kuitenkaan voi
leimata kellokorttejaan ennen tehtaan virallisen työpäivän alkua, joka aamuvuorolaisilla
alkaa kello 7.
Finnwatchin Semperitin kanssa käymä vuoropuhelu tuotti ilmeisesti ”tuloksia”, sillä tehdas
esti myöhemmin keväällä 2014 työntekijöiden saapumisen töihin ennen kello kuutta
aamulla. Samalla työntekijöille kuitenkin
ilmoitettiin, että työntekijät, jotka eivät pääse
tulostavoitteisiin työpäivän aikana irtisanotaan huhtikuun alussa.
Työntekijöiden mukaan heidän kellokorttinaan toimivat henkilökortit takavarikoidaan
työpäivän ajaksi ja ne ovat esimiesten hallussa siihen saakka kunnes työntekijät päästetään lähtemään kotiin tehtaan tulostavoitteiden täytyttyä. Työntekijöiden mukaan
tehtaan työpäivä loppuu aamuvuorolaisille
useimmiten kuudelta iltapäivällä. Jos työntekijä lähtee leimaamatta kellokorttiaan, hän
menettää koko päivän palkan.
Työntekijät kertoivat tiukkojen tulostavoitteiden alkaneen vuoden 2013 alusta, jolloin paikallinen minimipalkka nousi 300 bahtiin. Työntekijöiden viranomaisille toimittaman valituksen mukaan pakkausosastolla työskennelleitä
henkilöitä vaadittiin pakkaamaan 14 kuljetuslaatikkoa käsineitä ennen kuin he saivat
lähteä kotiin. Ylityökorvauksia vaatineet työntekijät erotettiin.3
Tutkimukseen haastateltujen työntekijöiden
mukaan tavoitteet vaihtelevat pakattavien
käsineiden ja kuljetuspakkausten mukaan.
3
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Lisätietoa työntekijöiden jättämästä viranomaisvalituksesta on annettu sivulla 7.

Työntekijöiden mukaan työpäivään ei sisälly
Thaimaan työlainsäädännön mukaisia taukoja,
joita kahdeksan tunnin työpäivään kuuluu
virallisesti vähintään yksi tunti. Ennen yli kaksi
tuntia kestävän ylityöajan alkua tauon on
oltava vähintään 20 minuutin mittainen. Työntekijöiden mukaan lounastauko on usein alle
puolen tunnin mittainen eikä ennen ylitöiden
alkua saa pitää lainkaan taukoa.
Pitkistä, jopa 13 tunnin mittaisista, työpäivistä maksetaan työntekijöille vain 300–400
bahtia (7–9 euroa). Thaimaan laillisen minimipalkan (300 bahtia kahdeksan tunnin työstä)
ja ylityökorvauksen (56 bahtia ylityötunnista)
sijaan palkka perustuu urakkakorvaukseen.
Haastatellut työntekijät eivät ymmärtäneet
urakkakorvauksen laskuperusteita eivätkä ne
käyneet ilmi myöskään Finnwatchin tutkijoiden haltuun saamasta tehtaan thainkielisestä
palkkalistasta.
Työntekijöille ei anneta palkkakuitteja eikä
heillä ollut kenttätutkimuksen teon aikana
hallussaan työsopimusta. Palkat ilmoitetaan työpaikan ilmoitustaululla, mutta taululla olevat summat eroavat työntekijöiden
mukaan heidän pankkitileilleen maksetuista
summista. Tehtaan ilmoitustaululla mainittavat palkat eivät ilmeisesti sisällä palkoista
vähennettäviä asumis- ja asiakirjakuluja.
Myöhemmin, Finnwatchin ilmoitettua löydöksistä Semperitille, työntekijät saivat allekirjoittaa burmankielisen työsopimuksen. Finnwatchin hallussa olevassa työsopimuksessa
on väärät allekirjoituspäivät vuodelta 2011.
Väärät päivämäärät on laitettu sopimukseen
ilmeisesti siksi, että näyttäisi siltä, että se on
allekirjoitettu jo työsuhteen alussa. Työsopimuksessa oleva palkka on kuitenkin vasta
vuoden 2013 alussa voimaan astunut minimipalkka (300 bahtia), joka ei ollut voimassa
työntekijän aloittaessa työt vuonna 2011.
Työntekijät raportoivat, että heidän ei anneta
pitää vuosilomia tai olla poissa töistä kansallisten vapaapäivien aikana. Työskentelystä
näinä päivinä ei myöskään makseta lainmukaista kaksinkertaista palkkaa.

Useat työntekijät kertoivat myös, että Siam
Sempermed ei maksa palkkaa sairasloman
ajalta. Sairasloman aikainen palkka jätetään maksamatta jopa silloin, kun sairaalla
on esittää sairaalan laatima sairaustodistus.
Tämän lisäksi muutamat työntekijät kertoivat, että tehtaan esimiehet kieltäytyvät päästämästä sairaita työntekijöitä kotiin kesken
työvuoron.
Vain harva haastateltu Siam Sempermedin
työntekijä oli poistunut tehtaan läheisyydestä
viimeisten vuosien aikana. Kohtuuttoman
pitkät työajat ja lomien epääminen sitovat
työntekijät tehtaalle käytännössä lähes kokonaan. Työntekijät kertoivat Finnwatchin tutkijoille olevansa erittäin uupuneita, tarvitsevansa lomaa ja kaipaavansa lyhyempiä
työaikoja.

3.1 EPÄSELVYYKSIÄ IRTISANOMISISSA
Haastateltujen työntekijöiden mukaan Siam
Sempermediltä on erotettu laittomasti huomattava määrä siirtotyöntekijöitä. Irtisanotuille työntekijöille ei ole maksettu lain vaatimaa erorahaa. Haastateltavat raportoivat,
että työntekijöitä erotetaan ilman riittävää
syytä. Laittomaan erotukseen voivat johtaa
esimerkiksi tilanteet, joissa työntekijä pitää
lomaa kansallisina, virallisina vapaapäivinä.
Laillista lomaa viettänyt työntekijä irtisanotaan väittäen, että hän on ollut luvatta pois
tehtaalta.

Ongelmat kumikäsinetuotannossa
ovat yleisiä
Semperitin osaomistuksessa oleva
Siam Sempermed ei ole ainoa kumikäsinetehdas, jonka epäillään kohtelevan
työntekijöitään huonosti. Vuonna 2012
ruotsalainen Mölnlycke Health Care nousi
otsikoihin irtisanottuaan thaimaalaiselta
tehtaaltaan ammattiliiton toiminnassa
mukana olleita työntekijöitä. Finnwatchin
ruotsalainen sisarjärjestö Swedwatch
jätti syksyllä 2013 yhtiön toiminnasta valituksen Ruotsin kansalliselle
OECD-yhteyselimelle.4
Kolmas väärinkäytöksistä epäilty kumikäsineitä tuottava ylikansallinen yritys on
australialainen Ansell, joka irtisanoi 294
lakkoon osallistunutta työntekijäänsä Sri
Lankassa. Kansainvälinen teollisuusalojen
ammattiliitto IndustriALL on jättänyt
Ansellin toiminnasta OECD-valituksen ja
tapausta on käsitelty myös Sri Lankan
korkeimmassa oikeudessa. IndustriALLin
mukaan oikeus on kehottanut Ansellia
tekemään sopimuksen tehtaan ammattiliiton kanssa, mutta Ansell on kieltäytynyt
neuvotteluista.5

Työntekijähaastatteluihin osallistuneet raportoivat myös, että Siam Sempermed ei anna
työntekijöille niin kutsuttua bay jeng awk
-todistusta, mikä estää työnantajan vaihtamisen. Tämä asiakirja on virallinen irtisanomiskirje, jonka siirtotyöntekijät tarvitsevat saadakseen uuden, laillisen työn.
Osa irtisanotuista työntekijöistä oli jättänyt
valituksen erottamisestaan paikallisille työviranomaisille joulukuussa 2013. Kielimuurista
ja tiedon puutteesta johtuen siirtotyöntekijöiden jättämät viralliset valitukset ovat erittäin
harvinaisia Thaimaassa.

4
5

Swedwatch, http://www.swedwatch.
org/sites/default/ﬁles/molnlycke_ncp_
eng_130409.pdf
IndustriALL, http://www.industriall-union.
org/ansell-continues-to-defy-supreme-courtinstruction (viitattu 20.3.2014)
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Siam Sempermedin
ilmoitustaululla olevasta
monimutkaisesta palkkataulukosta ei saa selvää.
Työntekijöiden mukaan
tileille maksetut summat
eivät vastaa palkkataulukon lukuja.

Työntekijöiden valitus hylättiin helmikuussa
2014, eikä heidän katsottu olevat oikeutettuja korvauksiin. Työviranomaiset vetosivat
siihen, että irtisanotut työntekijät ovat allekirjoittaneet työnantajan laatiman irtisanomista
koskevan sopimuksen. Päätöksessä ei otettu
huomioon lainkaan sitä, että työntekijät eivät
ymmärtäneet mitä heidän allekirjoittamissaan irtisanomiskirjeissä luki, sillä ne oli kirjoitettu työntekijöille vieraalla thainkielellä. Osa
työntekijöistä kertoi myös, etteivät he olleet
lainkaan allekirjoittaneet sopimusta. Työviranomaiset jättivät käsittelemättä muut valituksessa esiin nostetut kohdat puutteellisista
työoloista.
Finnwatchin teettämään kenttätutkimukseen
osallistuneet työntekijät arvelivat, että osasyy
työntekijöiden laittomaan erottamiseen on
pakkausosaston johdon halu saada korkea
rekrytointipalkkio uusista työntekijöistä. Rekrytointimaksu on alhaisimmillaan noin 9,000
bahtia (200 euroa) ja kaikki uudet tehtaan
työntekijät joutuvat maksamaan palkkion saadakseen työpaikan.
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3.2 KORKEITA ASIAKIRJAMAKSUJA JA
LAITTOMIA VÄHENNYKSIÄ PALKOISTA
Rekrytointimaksujen lisäksi Siam Sempermedin uudet siirtotyöntekijät joutuvat maksamaan työn aloittaessaan suuria kuluja työlupa-asiakirjoista. Asiakirja- ja rekrytointimaksut vähennetään suoraan työntekijöiden palkoista. Siirtotyöntekijöille tulevat kulut sisältävät muun muassa työlupamaksun, viisumin
ja passin voimassaoloajan pidentämisen.
Työntekijähaastattelujen perusteella asiakirjat maksavat Siam Sempermedin työntekijöille arviolta jopa 3–4 kertaa virallisia kuluja
enemmän.
Työntekijät eivät usein tienneet näiden prosessien ja dokumenttien oikeaa hintaa, sillä
heillä ei ollut annettu minkäänlaisia kuitteja
asiakirjoista. Työntekijät raportoivat lukuisista
laittomista palkkavähennyksistä, jotka sisälsivät muun muassa asumiskustannuksia.
Vaikka kaikki haastatellut työntekijät maksavat säännöllisesti palkastaan työlupa- ja
muita asiakirjamaksuja, vain hyvin harvalla
heistä on hallussaan voimassaoleva työlupa
tai edes työluvan alkuperäinen kuitti. Työntekijät kertoivat Siam Sempermedin johdon
ja esimiesten pitäneen asiakirjat hallussaan.
Thaimaan lain mukaan työluvan ja alkuperäisen työlupakuitin ottaminen työntekijältä on
laitonta. Myös rekrytointimaksujen tai asumiskulujen pidätykset palkasta ovat laittomia.

ANNINA MANNILA

Työntekijät kertoivat
Finnwatchin tutkijoille
olevansa erittäin uupuneita, tarvitsevansa
lomaa ja kaipaavansa
lyhyempiä työaikoja.

3.3 LAPSIA TYÖSKENTELEE TEHTAALLA
VÄÄRENNETYILLÄ PASSEILLA?

3.4 SIIRTOTYÖNTEKIJÖIHIN
KOHDISTUU SYRJINTÄÄ

Haastateltujen työntekijöiden mukaan
Siam Sempermedin tehtaalla työskentelee
15–17-vuotiaita nuoria, joiden työllistäminen
ylitöihin on laitonta. Haastatellut työntekijät
kertoivat, että nuoret, alle 18-vuotiaat työskentelevät tehtaalla passeilla, joissa on väärä
ikä.

Siirtotyöntekijöihin kohdistuva syrjintä on
hyvin yleistä Thaimaassa. Myös Finnwatchin
paikalliselle tutkijalle raportoitiin sekä Siam
Sempermedin johdon että lähiesimiesten syrjivän siirtotyötekijöitä. Thaimaalaisille työntekijöille maksetaan lainmukainen palkka, kun
taas siirtotyöntekijöiden palkka on laittoman
alhainen. Suurin osa tehtaan esimiehistä on
työntekijöiden mukaan thaimaalaisia.

Väärennetyt passit ovat iso ongelma Thaimaassa ja ongelmasta on raportoitu myös
Finnwatchin aikaisemmissa Thaimaata käsittelevissä raporteissa6. Burman viranomaiset
myöntävät väärällä syntymäajalla passeja
työntekijöille, joilla ei ole henkilötodistusta
tai jotka ovat valmiita maksamaan pienen
summan lahjuksena.
Finnwatch ei usko, että tehtaaseen on tahallisesti palkattu alaikäisiä työntekijöitä ja
aidoissa passeissa oleviin vääriin syntymäaikoihin liittyvään ongelmaan on epäilemättä
vaikeaa puuttua. Asian ratkaisemiseksi käytävän keskustelun sijaan Semperit tyytyi toistelemaan Finnwatchille, että se palkkaa vain
työntekijöitä, joilla on täysi-ikäisyyttä osoittava passi tai muu henkilötodistus.
6

Siam Sempermedin työntekijät kertoivat,
että tehtaan heille järjestämät tulkit eivät ole
ammattitaitoisia. Tämä on yksi osasyy siihen,
että työntekijät raportoivat olevansa epätietoisia oikeuksistaan ja työehdoistaan. Haastateltavat kertoivat, ettei heille ollut lainkaan
selvitetty heidän työehtojaan tai jos ne oli
selvitetty, oli tehdas käyttänyt tulkkeja, jotka
eivät osanneet kertoa asioita ymmärrettävällä kielellä. Tämän lisäksi tehtaan ilmoitustaulu, joka sisältää tietoa tulostavoitteista
sekä ylityötunneista on kirjoitettu ainoastaan
thain kielellä, tehden ohjeistusten ymmärtämisen mahdottomaksi vain burmaa puhuville
työntekijöille.

Ks. esim. Finnwatch, Halvalla on hintansa -raportti,
saatavilla osoitteessa: http://ﬁnnwatch.org/
images/ﬁnnwatch_private_label_web_2_rev.pdf
tai Finnwatch, Ojasta allikkoon -raportti, saatavilla
osoitteessa: http://ﬁnnwatch.org/images/ﬁnnwatch_private_label_followup_web.pdf
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3.5 VAARALLINEN TYÖMATKA
Sekä mies- että naispuoliset työntekijät
raportoivat useista työntekijöihin kohdistuneista väkivaltaisista hyökkäyksistä työmatkalla. Työntekijöitä muun muassa raiskataan
ja yritetään kidnapata. Hyökkäyksien raportoitiin tapahtuvan erityisesti myöhään illalla
tai aikaisin aamulla työntekijöiden mennessä
töihin pimeinä aamuyön tunteina täyttääkseen tuotantotavoitteet. Kenttähaastatteluihin osallistuneet työntekijät kertoivat, että
hyökkäyksien takana olivat usein paikalliset
jengit.

Siam Sempermedin tehdas sijaitsee Malesiaan
johtavan vilkkaan tien
varrella, jossa erilaiset
liikenneonnettomuudet
ovat tavallisia.
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Siam Sempermedin tehdas sijaitsee Malesiaan johtavan vilkkaan tien varrella, jossa
myös erilaiset liikenneonnettomuudet ovat
tavallisia. Työntekijät kulkevat töihin tehtaalle
jalan tai polkupyörillä tien pientareella.
Työntekijöiden mukaan tehdasalueen ja työmatkan yleistä turvallisuutta tulisi parantaa
esimerkiksi järjestämällä työntekijöille turvallinen kuljetus työpaikalle.

3.6 AUDITOINTIEN TULOKSIIN
YRITETÄÄN VAIKUTTAA
Kaikki haastatteluihin osallistuneet työntekijät raportoivat, että Siam Sempermed kouluttaa työntekijänsä vastaamaan auditoijille tai
vierailijoille. Työntekijöitä pyydetään valehtelemaan muun muassa työtauoista, lomakorvauksista ja sairaslomamaksuista. Lisäksi
työntekijät kertoivat, että auditoijat ja asiakkaat puhuvat todella harvoin itse työntekijöiden kanssa vieraillessaan tehtaalla.

ANNINA MANNILA

Useat siirtotyöntekijät kertoivat myös olevansa täysin epätietoisia työterveys- ja -turvallisuuskomiteoiden toiminnasta. Työntekijät arvelivat, että muut kuin thaimaalaiset
työntekijät eivät voi päästä jäseneksi näihin
komiteoihin.

4. Semperitin vastaukset Finnwatchin löydöksiin
Kuten luvussa 1 todettiin, Semperit reagoi
varsin hitaasti Finnwatchin yhteydenottoihin ja dialogi käytännön löydöksistä saatiin
käyntiin vasta Finnwatchin ilmoitettua helmikuussa 2014 julkaisevansa löydökset. Semperit suhtautui löydöksiin puolustelevasti, ja
kertoi, ettei yrityksen thaimaalaisen tehtaan
toiminnassa ole yli 20 vuoden aikana tullut
yhtään ilmoitusta siitä, että yrityksessä rikottaisiin paikallisia lakeja tai kohdeltaisiin huonosti työntekijöitä.
Paikallistenkin lakien rikkominen on yleistä
Thaimaassa ja erilaisia väärinkäytöksiä, korruptiota ja laittomuuksia on löytynyt kaikilta
Finnwatchin aikaisemmin Thaimaassa tutkimilta tehtailta. Haavoittuvassa asemassa
olevien siirtotyöntekijöiden käyttö työntekijöinä on yleistä Thaimaan kumiteollisuudessa
ja siirtolaisten oikeuksiensa takaaminen vaatii
yrityksiltä erityistä huolellisuutta. Se, että
Semperit ei ole kuullut väärinkäytöksistä, ei
Finnwatchin näkemyksen mukaan johdu siitä,
että tehtaassa ei ole ongelmia, vaan siitä, että
tehtaan valitusmekanismit ja vastuullisuusvalvonta on puutteellisella tasolla.
Semperitin mukaan sen työntekijät voivat
kertoa mahdollisista ongelmista palautelaatikon kautta tai kontaktoimalla tehtaan henkilöstöosastoa. Yrityksen mukaan työntekijät voivat myös puhua ”luotetuille kolmansille osapuolille”. Finnwatchin näkemyksen
mukaan työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ammattiliittojen puuttuessa näyttävät
olemattomilta. Semperit piti lausunnossaan
Finnwatchin keräämiä työntekijähaastatteluja
ja muuta dokumentaatiota kuulopuheina ja
spekulaationa.
Semperit kertoi Finnwatchille, että sen tehtaalla on tehty BSCI-auditointi7 maaliskuussa
2013. Yrityksen mukaan auditoinnissa ei löytynyt laittomuuksia ja muut havaitut poikkeamat kansainvälisistä työelämänstandardeista
olivat merkitykseltään vähäisiä. Toisessa Finnwatchille antamassaan lausunnossa Semperit
7

Business Social Compliance Initiative on yritysten
yritysvastuuverkosto, lisätietoa osoitteessa www.
bsci-intl.org

kertoi, että tehtaalle tehdyt kolmannen osapuolen auditoinnit ovat korostaneet yrityksen pitävän hyvää huolta työntekijöistään.
Semperit ei kuitenkaan suostunut antamaan
auditointiraporttia Finnwatchille eikä kertomaan auditoinnin tuloksista edes numero- tai
yleisarvosanatasolla8. BSCI:n auditointiraportit
eivät ole julkisia, joten Semperitin väitteitä on
mahdotonta todentaa.
Finnwatch pyysi Siam Sempermedin auditointituloksesta erillisen lausunnon BSCI:ltä.
Lausunnossaan BSCI vahvisti, ettei Semperitin antama tieto auditoinnin tuloksista vastaa
totuutta. BSCI kertoo ryhtyvänsä toimenpiteisiin ja vaativansa Semperitiä korjaamaan virheellisen lausuntonsa.9
Semperit ei vastannut Finnwatchin löydöksiin yksityiskohtaisesti vaan tyytyi kommentoimaan löydöksiä vain muutamilla virkkeillä.
Finnwatchin näkökulmasta näyttää siltä, ettei
Semperitin Itävallan toimistolla ole yritysvastuukysymysten asiantuntemusta eikä kontrollia Thaimaassa sijaitsevan Siam Sempermed
-tehtaan työoloihin.
Semperit pyysi Finnwatchia lykkäämään
raportin löydösten julkistamista toukokuulle
2014, jotta yritys voisi toimittaa Finnwatchille
BSCI:n uudelleen auditoinnin tulokset. Finnwatch ei nähnyt syytä suostua pyyntöön, sillä
yritys oli saanut tiivistelmän raportin löydöksistä jo joulukuussa 2013. Semperitin puoliksi
omistaman tehtaan vastuullisuuden varmistaminen ja toimeenpano ei voi olla pelkän kolmannen osapuolen suorittaman auditoinnin
varassa.
Koska Finnwatchin ja Semperitin näkemykset
Siam Sempermed -tehtaan työoloista poikkeavat lähes täysin toisistaan, Finnwatch julkaisee raportin lopussa Semperitin vastaukset sellaisenaan.

8

9

BSCI-auditoinnista on mahdollista saada kolme erilaista yleisarvosanaa: Good (auditointi on hyväksytty), Improvements needed (yrityksen tulee tehdä
parannuksia ennen auditoinnin hyväksymistä) tai
Non-compliant (yritys ei läpäise auditointia).
BSCI, Veronica Rubio, sähköposti 25.3.2014
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5. Suositukset

SEMPERITILLE JA SIAM SEMPERMEDILLE
• Semperitin tulee palkata yritysvastuukysymyksiin riskimaissa perehtynyttä henkilökuntaa ja varmistaa, että sillä on mahdollisuudet valvoa sen yhteisomistuksessa
olevan tehtaan työoloja Thaimaan kaltaisessa riskimaassa.
• Semperitin tulee sitoutua kansainvälisiin
yritysvastuustandardeihin ja ottaa vastuullisuus mukaan yrityksen strategiaan ja
toimintaperiaatteisiin.
• Tulostavoitteista Siam Sempermedin pakkausosastolla tulee luopua. Kaikille tehtaan
työntekijöille on maksettava lainmukaiset
päiväpalkat ja ylityökorvaukset. Maksamattomat palkat ja ylityökorvaukset tulee
korvata työntekijöille taannehtivasti.

• Vuosilomat on korvattava ja annettava työntekijöille vapaana. Myös kansallisina vapaapäivinä työntekijöillä tulee olla mahdollisuus
pitää vapaapäivä.
• Työntekijöiden tulee saada työluvat ja työluvista maksettujen maksujen kuitit itselleen.
• Kaikille työntekijöille tulee antaa erilliset
palkkakuitit, joissa on selkeästi ilmoitettava
millä perusteella palkat on laskettu.
• Siam Sempermedin tulee järjestää työntekijöille turvallinen kuljetus työalueelle.

JULKISILLE HANKKIJOILLE
• Semperit-käsineiden ostoja ei tule lopettaa
vaan julkisten hankkijoiden tulee sitoutua
työolojen selvittämiseen yhdessä niiden
suomalaisen tavarantoimittajan One Med
Oy:n kanssa.
• Julkisten hankkijoiden tulee asettaa tarjouspyyntöihin sosiaalisia erityiskriteereitä aina
kun ostetaan tuotteita, joiden valmistusta
tapahtuu riskimaissa. Asetettujen sosiaalisten erityiskriteerien toteutumista on valvottava koko sopimuskauden.

• Hankintalakia uudistettaessa Suomen tulee
asettaa sosiaalisten erityiskriteerien käyttäminen pakolliseksi kaikissa julkisissa
hankinnoissa.
• Lisää suosituksia julkisten hankintojen
vastuullisuuden lisäämiseksi löytyy Finnwatchin vuonna 2013 julkaistusta raportista
Alkuperä tuntematon – Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa10.

10 Raportti saatavilla osoitteessa: http://ﬁnnwatch.
org/images/kuntahankinnatweb.pdf
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