
Finnwatchin hankintapolitiikka

Finnwatch hankkii tuotteita ja palveluja, jotka on valmistettu vastuullisesti sosiaalisen, ekologisen  
ja taloudellisen kestävyyden näkökohdat huomioon ottaen. Vastuullisen hankinnan myötä 
Finnwatch kantaa omalta osaltaan vastuuta ihmisoikeuksien ja ekologisesti kestävän tuotannon 
toteutumisesta järjestön käyttämien tuotteiden ja palveluiden toimitusketjuissa. Finnwatch kiinnittää  
hankinnoissaan huomiota myös taloudelliseen kestävyyteen kuten vero-oikeudenmukaisuuteen ja 
eettiseen sijoittamiseen.

Hankintapolitiikan toteutumista seurataan johdonmukaisesti toivottujen vaikutusten 
aikaansaamiseksi. Vastuullisten hankintojen tekemiselle varataan myös riittävät resurssit sekä 
osoitetaan tarpeen mukaan koulutusta hankinnoista vastaavalle henkilökunnalle.

Sosiaalisesti kestävät hankinnat

Finnwatchin ostaa palveluita ja tuotteita toimittajilta, jotka kunnioittavat toiminnassaan  
ihmisoikeuksia alla määritellyllä tavalla. 

• ILO:n yleissopimukset pakkotyöstä, lapsityöstä, syrjinnästä sekä järjestäytymisvapaudesta ja 
järjestäytymisoikeudesta (numerot 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 ja 182) 

• YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 32 artikla

• valmistusmaan työsuojelulainsäädäntö

• valmistusmaan voimassa oleva työlainsäädäntö, mukaan lukien vähimmäispalkkaa ja 
sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö. 

• Lisäksi toimittajan tulee pyrkiä omassa tuotantoketjussaan ja alihankkijoidensa tuotannossa 
kohti elämiseen riittävää palkka (living wage). 

Esimerkkejä varmennusmenetelmiksi:

• Kansainvälisen standardin mukainen sertifikaatti (jos olemassa). Tällaisia ovat esimerkiksi  
Reilu kauppa tai SA8000.

• Ulkopuolisen, riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama tarkastus.

• Muu asiakirja, joka vahvistaa vaatimustenmukaisuuden.

Taloudellisesti kestävät hankinnat

Finnwatch pyrkii ostamaan palveluita ja tuotteita toimittajilta, jotka eivät käytä veroparatiiseja tai  
muita keinoja aggressiiviseen verosuunnitteluun. Tämän arvioimiseksi:

• Toimittajan tulee raportoida maakohtaisesti.

• Toimittajan tulee julkistaa konsernirakenteensa.



• Toimittajan yhteiskuntavastuuraportoinnissa tulee olla huomioituna myös taloudellisen 
kestävyyden näkökohdat.

• Toimittaja noudattaa tiukkoja eettisen sijoittamisen periaatteita. 

Finnwatch huomioi, että sen kaikki nykyiset palveluntarjoajat eivät täytä näitä vaatimuksia eikä  
vaatimukset täyttäviä palveluita ole vielä kattavasti saatavilla markkinoilla (esim. pankki- ja  
vakuutustoiminta). Finnwatch ottaa vaatimukset kuitenkin huomioon uusia palveluntarjoajia  
valitessa ja arvioi vuosittain mahdollisuudet vaihtaa nykyisiä palveluntarjoajia vastuullisempiin.

Ekologisesti kestävät hankinnat

• Pyrimme aina ensisijaisesti olemaan ostamatta uusia tavaroita. Finnwatch suosii kierrätettyjä  
ja käytettyjä tuotteita.

• Kiinnitämme huomiota ostettavien tuotteiden pitkäikäisyyten, korjattavuuteen ja  
päivitettävyyteen (esim. elektroniikan osalta). 

• Toimistollamme käytetään sertifioitua Ekoenergiaa. Sähkön ja lämmön kulutusta pyritään 
tietoisesti vähentämään.

• Vähennämme painotuotteiden määrä ja käytämme sähköistä viestintää aina kun se on 
tarkoituksenmukaista. Painotuotteiden tulee olla FSC-sertifioituja.

• Pyrimme vähentämään lentämistä. Suosimme esimerkiksi etäkokouksia ja valitsemme 
mahdollisuuksien mukaan paikallisia tutkijoita tekemään kenttätutkimuksia. Lähialueille  
suuntautuvat matkat tehdään aina julkisilla kulkuneuvoilla.


