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Tuomi Logistiikka Oy

• Tuomi Logistiikka on julkisella sektorilla toimiva pirkanmaalainen hankinta- ja 
logistiikkayhtiö. Tuomi Logistiikka Oy syntyi 1.1.2016, kun Tampereen Logistiikka Liikelaitos ja 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin materiaalipalvelut yhdistettiin. Vuoden 2019 alusta lukien saimme 
19 uutta Pirkanmaan kuntaa omistajiksemme.

• Tuomi Logistiikka on saanut nimensä Pirkanmaan maakuntakasvin, tuomen, innoittamana.

• Missiomme on hankinta- ja logistiikkaosaamisella tuottaa taloudellista vaikuttavuutta asiakkaille.

240
henkilöä

3 
toimipistettä

101M€
liikevaihto

52 000
tuotetta 

valikoimassa

250
kilpailutusta 

vuodessa



Liiketoimintamme lyhyesti

Yhteishankittavien ja 
erillishankittavien 

tavaroiden, palveluiden ja 
urakoiden kilpailuttaminen 

ja sopimukset 
asiakkaillemme sekä 

hankinnan 
asiantuntijapalvelut ja 

konsultointi

Sähköinen tilauskanava, 
hyllytyspalvelu, 

terminaalitoiminnot sekä 
asiantuntijapalvelut ja 

konsultointi

Kuljetusratkaisut niin 
toimipisteiden välillä kuin 

yksikön sisällä, erilaiset 
tavarakuljetukset ja 

kotijakelu

Kuntien lakisääteiset ja 
vapaaehtoiset henkilö- ja 

ryhmäkuljetukset sekä 
hoitolaitoksista lähtevät 

kiireettömät potilassiirrot 

Palveluliikenne PALI 
ikäihmisille ja 

liikuntaesteisille asiakkaille

Hankinta Valikoima ja osto Kuljetus ja varastointi Henkilöliikenne



Kokemukset CSR KOMPASSI 
itsearviointilomakkeen käytöstä

• Sosiaalisen vastuun itsearviointilomake yrityksille sisältää kysymyksiä 
mm. tuotteiden valmistuspaikasta ja raaka-aineiden alkuperästä, 
riskiarvion laatimisesta, toimittajille asetetuista vaatimuksista, 
toimittajien auditoinneista, ongelmien korjaamisesta, ammatillisesta 
järjestäytymisestä

• Ollut käytössä 1.1.2016 lukien kaikissa hoitotarvikekilpailutuksissa, joissa 
tuotteita valmistetaan riskimaissa

• Pyydetään sopimustoimittajalta sopimusneuvotteluissa
• Antaa kuvan toimittajan ”kypsyysasteesta” vastuullisena toimijana 
• Miten toimittajat työskentelevät sosiaalisen vastuun parissa ja kehittävät 

toimintaansa jatkuvasti
• Aika moneen kysymykseen vastataan vain viittauksella Code of 

Conduct:iin



Kokemukset CSR KOMPASSI 
itsearviointilomakkeen käytöstä
• Jos paljon vastauksia ”Ei” tai ”En tiedä”, tilanne vaatii 

lisäselvitystä
• Kysymyksiä ehkä liikaa
• Osa kysymyksistä vaikeita toimittajille vastata
• Oikeaan valvontaan sopimuskaudella ei ole resursseja
• Joudumme luottamaan toimittajien antamiin raportteihin ja 

asiakirjoihin (omavalvonnan riippumattomuus?)
• Auditoinnit tuotteita valmistaviin tehtaisiin (auditoijan 

riippumattomuus?)/ Tilaajan toteuttamat auditoinnit
• Toimitusketjun läpinäkyvyys



Esimerkkejä käytetyistä 
ympäristövaatimuksista/lisäpisteistä
• Vaatimuksia raaka-aineille (ympäristö, potilas)
• Vaatimuksia/lisäpisteitä muovituotteille, ei sisällä PVC:tä/ pehmittimiä 

(DEHP, DBP, DIBP, BBP)
• Vaatimuksia/lisäpisteitä pakkausmateriaalille, 

kierrätettyä/kierrätyskelpoista kartonkia/muovia (poltettavaa). 
Pakkaustehokkuus

• Tilausten keskittäminen, kuljetusten minimointi
• Alkuperämaa kysytään



Kiitokset

Tuoteryhmävastaava
Nina Wihlman
040 508 8504
nina.wihlman@tuomilogistiikka.fi 

Hankinta-asiantuntija
Taina Kyyhkynen
040 170 2189 
taina.kyyhkynen@tuomilogistiikka.fi
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