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IT-laitteiden hankintakategoria
• Tietokoneet

• PC/Windows
• Ruggeroidut tietokoneet
• iOS/MacOS DPS

• Esitystekniikan laitteet

• Mobiilipäätelaitteet

• Tulostus
• Tulostuksen hallintapalvelu
• Tulostuslaitteet



Vastuullisuuden vaikutus työhön
• Kilpailutukset: tasapuolisuus ja syrjimättömyys

• Projektiryhmä
• Esteellisyys (hallintolaki, hankintalaki)
• Toimittajien tapahtumiin osallistuminen

• Kilpailutettava kohde
• Taloudellinen vastuullisuus
• Ympäristövastuullisuus
• Sosiaalinen vastuullisuus

• Sopimuksen aikainen toiminta
• Sopimusehtojen toteutumisen valvonta
• Tilaajavastuulain mukaiset tarkastukset sitä koskevissa sopimuksissa





Case Tietokonehankinnat –
pohdintoja (1)

• Taloudellinen vastuullisuus -> ok

• Ympäristövastuullisuus 

• Energiatehokkuuslainsäädäntö -> Energy Star

• Haitalliset aineet

• Pakkaukset, pakkausmateriaalit

• Kierrätysmuovi



Case Tietokonehankinnat – pohdintoja (2)
• Sosiaalinen vastuullisuus

• ”Tehtaalla”
• Elämiseen riittävä palkka: laskentamalli, todentaminen?
• Konfliktimineraalit: toimittajan politiikka?
• Työajat: onko ok teettää töitä 60 tuntia viikossa?
• Kokoontumisoikeus: onko ok, että kaikissa maissa ei ole oikeutta järjestäytyä?
• ILO:n sopimuksien noudattaminen: mm. lapsityö -> pakollista
• Terveys ja turvallisuusseikat: haitalliset aineet, onko huolehdittu henkilösuojauksista jne.? 

Työterveyshuolto?
• Samaa tuotetta valmistetaan useilla eri tehtailla



Case Tietokonehankinnat – pohdintoja (3)
• Sosiaalinen vastuullisuus

• Alihankintaketjut usein pitkiä – mille tasolle 
järkevää mennä?

• Alan omat suositukset ja toimintatavat
• Auditointimenetelmät

• toimittajan itse tekemät auditoinnit vai 
riippumattoman 3. osapuolen tekemät 
auditoinnit? 

• Auditointien kattavuus ja luotettavuus?
• Sopimusehdot, jos havaitaan 

poikkeamia?



Mitä saatiin aikaiseksi
• Uusi yhteishankintasopimus tietokoneista

• Sosiaalisen vastuullisuuden huomioiminen
• Uusi Code of Conduct –elektroniikkahankinnoille

• Yhtenä vertailuperusteena uusi Vastuullisuusliite

• Yhteishankintasopimus, jossa vastuullisuuteen liittyviä 
vaatimuksia sekä kehityskohteita sopimuskaudelle

⇒Katso Finnwatchin julkaisu 1/2018, 
”Sanoista tekoihin”

• Kokemukset ja opit

https://finnwatch.org/images/pdf/Vastuulliset-hankinnat.pdf


Code of Conduct
• Johdanto
• Vaatimukset

A. Lainsäädännön noudattaminen
B. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen
C. Työehtoihin ja työn tekemisen olosuhteisiin liittyvät velvoitteet

i. Lapsityön kielto
ii. Pakkotyön kielto
iii. Syrjinnän kielto
iv. Järjestäytymisvapaus
v. Palkkaus ja työajat
vi. Terveellinen ja turvallinen työympäristö

D. Ympäristönsuojelu
E. Konfliktimineraalit
F. Korruption vastustaminen

• Loppumääräykset
• Vaatimustenmukaisuus
• Rikkomuksista ilmoittaminen

Velvoitteita 
myös 
toimittajan 
toimitus-
ketjulle



Esimerkki – Code of Conduct



Esimerkki –
Vertailtava 
sosiaalisen 
vastuun kriteeri



Esimerkki – Sopimusehdot [1/2]



Esimerkki – Sopimusehdot [2/2]



Mitä opittiin?
• Code of Conductin tekemisessä vuoropuhelu potentiaalisten tarjoajien kanssa ennen kilpailutusta oli 

välttämätöntä.

• Sekä ympäristö- että sosiaalisen vastuullisuuden vaatimusten asettaminen vaati paljon työtä ja 
osaamista.

• Laatuvertailu sosiaalisen vastuullisuuden kriteereillä osoittautui haastavaksi, joten painopistettä tulee 
siirtää sopimuskaudella tehtävään seurantaan.

• Kunnianhimoisilla vaatimuksilla ja vertailuperusteilla luodaan kilpailuetua vastuullisesti 
toimiville yrityksille ja kehitetään markkinoiden vastuullisuutta.
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