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Kestävän kehityksen tavoitteet – Agenda 2030

Kestävän kehityksen tavoitteiden 
päämääränä on tehdä 
maailmasta parempi paikka 
meille kaikille. 

Se on mahdollista, jos 
huomioimme sekä ympäristön, 
ihmiset, ihmisoikeudet ja talouden 
näkökulmat.

Lähde: https://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/kehitys/post-2015
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Sosiaalisia näkökohtia -> Sosiaalisen vastuun tavoitteita eli 
mihin pyritään 

Tavoitteita Esimerkkejä keinoista eli vaatimuksista tai sopimusehdoista

Kansallisten ja EU:n sosiaalisten oikeuksien ja työoikeuksien 
sekä ihmisoikeuksien noudattamisen edistäminen
Ihmisarvoisen työn edistäminen (decent work), esim. ILOn
perussopimusten noudattaminen

Tietokoneiden hankinnassa pyydetty toimittajia sitoutumaan ns. code
of conductin ehtoihin toimitusketjussa. Toimittajien tulee varmistaa, 
että tuotteiden kokoonpano tapahtuu olosuhteissa, jotka täyttävät 
ILOn yleissopimusten vaatimukset, jos tuotantolaitos sijaitsee 
valtiossa, joka ei ole pannut täytäntöön ILOn yleissopimuksia. 
Seuranta sopimuskaudella.

Työllisyysmahdollisuuksien edistäminen
Nuorten, pitkäaikaistyöttömien, iäkkäiden, vammaisten ja heikossa asemassa olevien 
(siirtotyöläiset, etniset ja muut vähemmistöt) työllisyyden edistäminen

Siivous- ja turvallisuuspalvelujen osalta Hansel ja toimittajat selvittävät sopimuskaudella, miten kukin toimittaja 
on edistänyt työllistymistä.

Esteettömyyden, saavutettavuuden ja kaikille sopivan suunnittelun (design for all) edistäminen Kokous- ja majoitustilojen kilpailutuksessa asetettu vaatimuksia tilojen esteettömyydelle.

Eettistä kauppaa koskevien kysymysten huomioon ottaminen  Reilun kaupan tuotteita elintarvikkeiden puitesopimuksessa
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Lisätietoja: TEM: Opas sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80010

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80010


Sosiaalinen vastuu hankintalaissa

• HankL 2§ 1 mom.
• Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman 

taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset 
näkökohdat huomioon ottaen. 

• HankL 79 § 3 mom.
• Hankintayksikkö voi päättää olla tekemättä hankintasopimusta 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 

jättäneen tarjoajan kanssa, jos se on todennut, ettei tarjous ole 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen ympäristö-, sosiaali- ja 
työoikeudellisten velvoitteiden mukainen.

• HankL 80 § 4 mom.
• Pakollinen poissulkuperuste 3) kohta: rikoslain 25 luvun 3 §:ssä tarkoitettu ihmiskauppa tai 25 luvun 3 a §:ssä tarkoitettu törkeä 

ihmiskauppa;
• HankL 81 § 1mom

• Harkinnanvarainen poissulkuperuste 5) kohta: joka on rikkonut Suomen tai Euroopan unionin lainsäädännön, työehtosopimusten taikka 
liitteessä C lueteltujen kansainvälisten sopimusten ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteita, ja hankintayksikkö voi näyttää 
rikkomuksen toteen;

• HankL 93 § 2 mom:
• Hankintayksikkö voi asettaa hinta-laatusuhteen vertailuperusteita, jotka liittyvät laadullisiin, yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosiaalisiin 

näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin.
• HankL 98 § 1 ja 2 mom:

• Hankintayksikkö voi asettaa hankintasopimuksen toteuttamiselle erityisehtoja edellyttäen, että ehdot liittyvät hankinnan kohteeseen 94 
§:ssä tarkoitetulla tavalla. Ehdot voivat liittyä hankinnan taloudellisiin tai sosiaalisiin taikka innovaatio-, ympäristö- ja työllisyysnäkökohtiin. 
Hankintasopimuksen erityisehdoista on ilmoitettava hankintailmoituksessa, neuvottelukutsussa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.

• Valtion keskushallintoviranomaisen ja tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan väliseen hankintasopimukseen on otettava ehto, jonka mukaan 
Suomessa toteutettavassa hankintasopimukseen sisältyvässä työssä on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita 
Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä.

• Liite C: Luettelo ympäristö-, sosiaali- ja työoikeuden sopimuksista: -> ILO:n yleissopimukset.



Maailman työjärjestön ILO:n yleissopimukset

• ILO:n yleissopimus nro 87, joka koskee järjestäytymisvapautta ja 
järjestäytymisoikeuden suojelua;

• ILO:n yleissopimus nro 98, joka koskee järjestäytymisoikeutta ja 
kollektiivista neuvotteluoikeutta;

• ILO:n yleissopimus nro 29, joka koskee pakkotyötä;
• ILO:n yleissopimus nro 105, joka koskee pakkotyön poistamista;
• ILO:n yleissopimus nro 138, joka koskee vähimmäisikää;
• ILO:n yleissopimus nro 111, joka koskee työmarkkinoilla ja 

ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää;
• ILO:n yleissopimus nro 100, joka koskee samanarvoisesta työstä 

maksettavaa samaa palkkaa;
• ILO:n yleissopimus nro 182, joka koskee lapsityövoiman käytön 

pahimpia muotoja;

Lähde:  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_374809.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_374809.pdf


Toimittajaluokittelu riskinäkökulmasta
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Riskialttius, mm. riskialtis toimiala, 
tuotantoketju tai valmistusmaa

Hankinnan arvo
Yhteishankinnan 
arvo ja onko 
muita toimittajia?

Pieni riski

Keskisuuri 
riski

Suuri riski

• Sopimusehdot
• Valvonta sopimuskaudella

• Keskisuuren riskin yrityksille 
vastuullisuuskysely, code of 
conduct –vaatimukset ja toimittajan 
selvitykset

• Suuren riskin yrityksiin myös 
toimittaja-arviointikäynti 
mahdollinen, jos yritys Suomessa

Maineriskin hallinta

Lähde mukaillen: http://offentlig.csr-kompassen.se/

http://offentlig.csr-kompassen.se/


Sosiaalisen vastuun riskien arviointi

• Sosiaalisten ongelmakohtien selvittäminen esim. seuraavilla kysymyksillä:
• Toimitusketju:

• Millainen se on? Kuinka monen maan kautta se menee ja mitä nämä maat ovat? 
• Onko se monimutkainen? Onko todennäköistä, että siihen kuuluu useita alihankkijoita? 
• Tavarat, joiden valmistuksessa käytetään useita välituotteita, ovat usein toimitusketjultaan 

vaikeaselkoisempia, ja niiden hallitseminen on haasteellista.
• Tuotantoprosessi:

• Millainen se on? Missä toimitusketjun osassa on suurin riski, että työntekijöiden oikeuksia rikotaan? 
• Tässä voidaan selvittää, millaisia prosesseja tavaran tuotanto pitää sisällään.

• Työvoima:
• Millaista työvoimaa vastaavanlaisessa tuotannossa/toimituksissa yleensä käytetään? 
• Millaista työtä tuotantoon sisältyy? Esimerkiksi tavallisesti kausityövoimaa hyödyntävässä tuotannossa on 

olemassa riski, että työntekijöiden oikeuksia rajoitetaan.
• Tiedossa olevat aiemmat ongelmat:

• Onko kyseisellä alalla esiintyneistä väärinkäytöksistä raportoitu aiemmin? 
• Huonoista työoloista on raportoitu esimerkiksi tekstiili- ja elektroniikkateollisuuden sekä katukivien ja 

leikkikalujen valmistuksen yhteydessä. 
• Sosiaalinen polkumyynti on yleistyvä ongelma palveluntoimittajien piirissä, ja sen riski on erityisen suuri 

esimerkiksi ravintola- ja siivouspalveluiden sekä rakennusalan yhteydessä
• TEM: Opas sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin
• Lähde mukaillen: http://offentlig.csr-kompassen.se/
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Riskialttiuden kriteerit 

Ulkomainen tuotetoimittaja
• Kriteerit

• Valmistusta maassa, jossa on korkea riski sille, että työntekijöiden työoikeuksia 
ei noudateta tai ihmisoikeuksia ei noudateta. 

• Riskimaita eivät ole Euroopan maat (pl. BSCI-riskimaat mm. Bulgaria, 
Romania, Venäjä, Ukraina), USA, Kanada, Japani, Australia eikä Uusi-
Seelanti.

• Valmistustapa on työvoimavoittoinen (tuotantoa ei ole automatisoitu tai koneita 
käytetään valmistuksessa vain osittain)

• Tuote koostuu suuresta määrästä osia tai osakomponentteja, jotka vaativat 
kokoonpanoa (joka on työvoimaintensiivistä).

• Tuotantoprosessissa raaka-aineiden käsittely vaatii ihmistyötä ja raaka-
ainetoimittajat pääosin Euroopan ulkopuolelta

• Alihankkijoiden lukumäärä on suuri tai alihankkijoiden/hankintojen 
ketjuttaminen on tyypillistä

• Toimitusketju pitkä (joko raaka-aineiden osalta tai tuotteen osakomponenttien 
osalta)

• Lähde: http://offentlig.csr-kompassen.se/ mukaillen
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Lähde: https://docs.wixstatic.com/ugd/81d92e_c1cc8faa519a4a2f827e083534249e07.pdf

http://offentlig.csr-kompassen.se/
https://docs.wixstatic.com/ugd/81d92e_c1cc8faa519a4a2f827e083534249e07.pdf


Riskien toteutumisen todennäköisyys
Ulkomainen tuotetoimittaja

• Pieni
• Uusi sosiaalisen vastuun ongelmatoimiala

• Alaan kiinnitetty vasta vähän huomiota kansainvälisissä selvityksissä  
• Sosiaalisen vastuun ongelmat esillä harvoin kansalaisjärjestöjen ja/tai lehdistöntoimesta 

• Keskisuuri
• Melko tyypillinen sosiaalisen vastuun ongelmatoimiala

• Alaan kiinnitetty huomiota kansainvälisissä selvityksissä  
• Sosiaalisen vastuun ongelmat esillä silloin tällöin kansalaisjärjestöjen ja/tai lehdistöntoimesta

• Suuri
• Tyypillinen sosiaalisen vastuun ongelmatoimiala

• Alaan kiinnitetty paljon huomiota kansainvälisissä selvityksissä
• Sosiaalisen vastuun ongelmat esillä toistuvasti kansalaisjärjestöjen ja/tai lehdistöntoimesta
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Riskialttiuden kriteerit 

Kotimainen palvelutuottaja
• Kriteerit

• Palvelu on työvoimavaltainen  
• Työvoimasta on osa ulkomaisia  
• Kuuluu matalapalkka-alaan  
• Alihankkijoiden lukumäärä on suuri tai alihankkijoiden/hankintojen ketjuttaminen 

on tyypillistä
• Työsuhteen ehtojen noudattamiseen ei kiinnitetä työnantajan toimesta riittävästi 

huomiota tai noudattamisessa on puutteita.

• Lähde: http://offentlig.csr-kompassen.se/ mukaillen
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Riskien toteutumisen todennäköisyys
Kotimainen palveluntuottaja

• Pieni
• Uusi sosiaalisen vastuun ongelmatoimiala

• Alaan kiinnitetty vasta vähän huomiota hallitusohjelman harmaan talouden torjunnan ohjelmassa ja/tai tilaajavastuun 
noudattamisen selvityksissä tai muissa selvityksissä  

• Sosiaalisen vastuun ongelmat esillä harvoin kansalaisjärjestöjen ja/tai lehdistöntoimesta 

• Keskisuuri
• Melko tyypillinen sosiaalisen vastuun ongelmatoimiala

• Alaan kiinnitetty huomiota hallitusohjelman harmaan talouden torjunnan ohjelmassa ja/tai tilaajavastuun noudattamisen 
selvityksissä  

• Sosiaalisen vastuun ongelmat esillä silloin tällöin kansalaisjärjestöjen ja/tai lehdistöntoimesta

• Suuri
• Tyypillinen sosiaalisen vastuun ongelmatoimiala

• Alaan kiinnitetty paljon huomiota hallitusohjelman harmaan talouden torjunnan ohjelmassa ja/tai tilaajavastuun noudattamisen 
selvityksissä

• Sosiaalisen vastuun ongelmat esillä toistuvasti kansalaisjärjestöjen ja/tai lehdistöntoimesta

43 13.2.2019



Riskianalyysi. Ulkomainen tuotetoimittaja. Pohja

Kriteerit Tietokoneet Kalusteet xxxxx

Valmistusta maassa, jossa on korkea riski sille, että 
työntekijöiden työoikeuksia ei noudateta tai ihmisoikeuksia 
ei noudateta. 

Valmistustapa on työvoimavoittoinen (tuotantoa ei ole 
automatisoitu tai koneita käytetään valmistuksessa vain 
osittain)

Tuote koostuu suuresta määrästä osia tai 
osakomponentteja, jotka vaativat kokoonpanoa (joka on 
työvoimaintensiivistä).

Tuotantoprosessissa raaka-aineiden käsittely vaatii 
ihmistyötä ja raaka-ainetoimittajat pääosin Euroopan 
ulkopuolelta

Alihankkijoiden lukumäärä on suuri tai 
alihankkijoiden/hankintojen ketjuttaminen on tyypillistä

Toimitusketju pitkä (joko raaka-aineiden osalta tai tuotteen 
osakomponenttien osalta)

Riskien toteutumisen todennäköisyys:
pieni, keskinkertainen, suuri

Hankinnan ennakoitu arvo sopimuskaudella
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Riskin suuruuden arviointi – Mitä sitten?

• Riskialttiuden kriteerien toteutuminen

• Erittäin pieni
• Vain yksi riskialttiuden kriteeri tai ei yhtään 

toteutuu
• Pieni

• Kaksi toteutuu
• Keskisuuri

• Kolme toteutuu
• Suuri

• Neljä toteutuu 
• Erittäin suuri

• Viisi tai kuusi toteutuu   
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Lähde: 
https://www.amfori.org/sites/default/files/Amfori%20
BSCI-CoC%20Poster-ENG.pdf

https://www.amfori.org/sites/default/files/Amfori%20BSCI-CoC%20Poster-ENG.pdf
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