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Tausta

• Käynnistimme kesäkuussa 2017 yhteistyöprojektin Finnwatchin kanssa sosiaalisesti vastuullisten 
hankintojen edistämiseksi

• Tavoitteet 
• Edistää sosiaalisesti vastuullisia julkisia hankintoja luomalla kysyntää ja
• Saada aikaan onnistunut kilpailutus ja levittää parhaita käytäntöjä muille julkisille hankkijoille erityisesti 

kuntasektorilla
• Kohde

• Kalusteiden (toimisto-, oppi-, hoiva- ja päiväkoti) kilpailutus
• Kohde valikoitiin Kuntahankintojen tulevista kilpailutuksista sen perusteella, että kalusteiden tuotantoon voi 

sisältyä työelämän oikeuksien loukkauksia
• Finnwatch kartoitti alustavasti millaisia työelämän oikeuksien riskejä kalusteiden tuotantoon liittyy

• Alkukartoituksen perusteella tekniseen vuoropuheluun valittiin kysymykset koskien kankaita, metalliosia ja 
sähköpöytien moottoreita
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Kokemukset teknisestä vuoropuhelusta

• Teknisessä vuoropuhelussa käytiin läpi yritysten toimitusketjun hallintaa ja tarvittaessa sovittiin 
lisätapaamisia aiheen tiimoilta

• Metalliosat jätettiin pois tarkastelusta, sillä teknisen vuoropuhelun perusteella kävi ilmi, ettei niissä ollut 
riskimaatuotantoa

• Sosiaalisen vastuullisuuden tarkastelun piiriin jäi sähkömoottorien kokoonpanomaat ja verhoilukankaiden 
kudontamaat

• Huomioita teknisen vuoropuhelun perusteella
• Yritysten vastaanotto on positiivista
• Yritysten valmiudet ovat kuitenkin erilaisia
• Yritysten vaikutusmahdollisuudet ovat erilaisia



Kilpailutuksessa asetetut vaatimukset

• Tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset 
• Riskimaaperusteinen poissulkemisperuste koskien sähkömoottoreiden kokoonpanomaita ja kankaiden 

kudontamaita. (ESPD IV C Tekninen ja ammatillinen pätevyystoimitusketjun hallinta)
• Selvitys, missä maassa/maissa tuotekorituotteiden sähkömoottorit kootaan ja missä maassa/maissa verhoilukankaat kudotaan
• Mikäli tuotanto on ILOn perussopimukset ratifioineissa valtioissa, ei muuta selvitysvelvollisuutta
• Kolmannen osapuolen vastuullisuusauditointi, mikäli tuotanto maassa, jossa ei ole ratifioitu ILOn perussopimuksia. Mikäli 

raportointi ei valmis kilpailutushetkellä, toimitetaan ja käydään läpi Kuntahankintojen kanssa 31.12.2018 mennessä

• Puitesopimus
• Asetetaan toimittajalle toimenpiteitä sosiaalisen vastuullisuuden huomioimiseksi toiminnassaan
• Varataan Kuntahankinnoille tarkastusoikeus
• Määritellään seuraamukset Code of Conductin ja puitesopimuksessa määritettyjen toimenpiteiden 

rikkomisesta
• Code of Conduct – Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet

• Sitoutetaan sopimuskumppani ja tämän toimitusketju noudattamaan keskeisiä YK:n ja ILO:n sopimuksia sekä ilmastonsuojelua 
koskevia sopimuksia.

• Laajuudeltaan CoC:n vaatimukset koskevat toimittajan hinnastotuotteita ja –komponentteja eli tavoitteena että koskee 
kokonaisuudessaan ns. vakiomallistoa 



Kokemukset sopimuskaudelta

• Puitesopimus on alkanut syyskuussa 2018 ja kaikkien sopimuskumppaneiden osalta on käyty 
sosiaalisen vastuullisuuden toteutuminen läpi

• Valtaosa sähkömoottoreiden kokoonpanosta ja verhoilukankaiden kudonnasta tapahtuu ILOn
perussopimukset ratifioineissa maissa

• Niiltä vähäisiltä osin kuin tuotantoa on muissa maissa ollaan saatu tarvittavat selvitykset
• Palautteen mukaan kilpailutuksessa oli tähän mennessä pisimmälle menneet sosiaalisen 

vastuullisuuden vaatimukset, mutta ne eivät olleet ylitsepääsemättömiä
• Sopimuskaudella seurantaa jatketaan säännöllisissä yhteistyötapaamisissa



© Hansel Oy

• Oletteko käyttäneet sosiaalisen vastuun kriteereitä 

omissa hankinnoissanne / suunnitellaanko käytettävän 

hankinnoissa? 

• Millä toimialoilla?

• Mistä olet saanut apua kriteereiden laatimiseen?

• Mitä odotatte ryhmältä ja sen toiminnalta?

Keskustelua

• Keskustele kysymyksistä 

parin kanssa n. 5 min.

• Nostot yhteiseen 

keskusteluun: Mitä 

vinkkejä keskustelussa 

nousi esille? 



Kiinnostavatko hankintakeinot? 

• Muista www.hankintakeino.fi ...

• /uutiskirjetilaus
• /ajankohtaista/tapahtumat/tulevat 
• /ajankohtaista/uutiset-artikkelit 

Tai seuraa meitä Twitterissä @hankintakeino
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