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JÄSENJÄRJESTÖT

STRATEGIA
Finnwatch edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullista liiketoimintaa vaikut-
tamalla yrityksiin, talouden sääntelyyn ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Finnwatch pyrkii 
kasvattamaan toimintansa yhteiskunnallista painoarvoa, tarjoamaan suomalaista lisäarvoa kan-
sainväliseen yritysvastuukeskusteluun ja tiivistämään kansainvälistä yhteistyötä. 

TUTKIMUSOHJELMAT 
 

Ihmisarvoisen työn ohjelma
Ihmisarvoisen työn ohjelmassa tuotetuissa selvityksissä keskitytään muun muassa järjestäyty-
misvapautta, työaikoja, elämiseen riittävää palkkaa ja työturvallisuutta koskeviin kysymyksiin 
kehitysmaiden alihankintaketjuissa.

Kestävän talouden ohjelma
Vuonna 2013 käynnistyneessä Kestävän talouden ohjelmassa paneudutaan taloudellisen vastuulli-
suuden kysymyksiin. Tutkimusohjelma tarkastelee Suomessa toimivien monikansallisten yritysten 
kytköksiä veroparatiiseihin ja rahoitussalaisuusalueisiin, finanssikeinottelun yhteiskunnallisia 
vaikutuksia sekä vastuullista sijoittamista.
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SELVITYKSET 
Vuoden 2013 aikana Finnwatch julkaisi viisi tutkimusta suomalaisten ja Suomessa toimivien yritys-
ten toiminnasta.

21.1.2013

Halvalla on hintansa

Kaupan omien merkkien  
tuotteiden vastuullisuus

Selvityksessä tarkasteltiin Suomessa 
toimivien vähittäiskauppojen S-ryhmän, 
Keskon, Tuko Logisticsin ja Lidlin vas-
tuullisuutta niiden omien private label 
-tuotteiden osalta. 

Vähittäiskaupan suorien ja epäsuorien 
riskimaaostojen vastuullisuuskäytän-
nöt nostettiin lähempään tarkasteluun 
tonnikalasäilykkeiden ja ananasmehun 
kautta. Selvityksen kenttätutkimuk-
sessa löydettiin vakavia ongelmia 
tonnikalatehtaista. Erityisen räikeitä ih-
misoikeusloukkauksia paljastui ananas-
mehukonsentraattia suomalaisketjuille 
valmistaneen Natural Fruit -yrityksen 
tehtaalta.

  Raportin seurauksena Kesko lähetti kyselyn kaikille sen private label -tuot-
teiden toimittajille ja pyysi tietoa niiden alihankkijoiden auditoinneista ja 
sertifioinneista. Kesko vieraili Thaimaassa tavarantoimittajiensa luona ja kävi 
vuoropuhelua raportin löydöksistä.

  S-ryhmä lähetti kyselyn kaikille tavarantoimittajilleen ja pyysi tietoa niiden 
vastuullisuusvalvonnasta. S-ryhmä vieraili Thaimaassa tavarantoimittajiensa 
luona ja kävi vuoropuhelua raportin löydöksistä.

  Eurooppalainen vastuullisuusverkosto BSCI otti kantaa Finnwatchin raporttiin 
ja järjesti roundtable-keskusteluja teollisuudelle Thaimaassa.

  Tutkitut tonnikalatehtaat lupasivat muutoksia toimintaansa.

  Finnwatchin raportin löydökset nousivat esiin Thaimaan ja Euroopan unionin 
välisissä kauppaneuvotteluissa.
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3.9.2013

Stora Enso ja  
ihmisoikeudet

CASE: Työelämän oikeuksien 
toteutuminen Stora Enso Inpac 
Intiassa

Finnwatchin ja Swedwatchin yhteistyös-
sä tekemässä selvityksessä tarkasteltiin 
ihmisoikeuksien toteutumista Stora 
Enson toiminnassa. 

Kenttätutkimus Stora Enso Inpacin Intian 
tehtaalla osoitti, että tehtaan työoloissa 
oli puutteita. Suurimmat ongelmat kos-
kivat turvallisuuskoulutuksen puutetta, 
liian korkeita työskentelylämpötiloja, 
elämiseen riittämätöntä palkkaa ja mää-
räaikaisten työntekijöiden epäoikeuden-
mukaisia työsuhteiden ehtoja. Naisten ja 
dalitien asema työelämässä Intiassa on 
heikko, eikä Stora Enso ollut kiinnittänyt 
asiaan tarpeeksi huomiota. 

Stora Enso ryhtyi useisiin toimenpiteisiin raportin löydösten  
seurauksena. 

  Yritys kertoi muun muassa päivittävänsä tehtaan laillisen ohjesäännön sekä 
oman henkilöohjeistonsa ajan tasalle, kääntävänsä henkilöstöohjeistot tamilik-
si, nopeuttavansa toimenpiteitä tehtaan työskentelylämpötilan alentamiseksi, 
selvittävänsä mahdollisuuksia naisten ja dalitien aseman parantamiseksi, jat-
kavansa keskustelua elämiseen riittävästä palkasta sekä lisäävänsä yritysvas-
tuuraportointia Intian toiminnoistaan.
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29.10.2013

Ei tietoja, ei tuloja? 

Outotec, Attendo ja vastuullinen 
veronmaksu

Raportissa tarkasteltiin yritysten veron-
maksun vastuullisuutta kahden esimerkki-
yhtiön, Outotecin ja Attendon kautta. 

Attendon konsernilainat ja veroparatii-
siyhtiöt ovat auttaneet yritystä vältty-
mään veroilta. Puutteellinen lainsäädäntö 
mahdollistaa yhtiöiden aggressiivisen 
verosuunnittelun ja vastuuttomuuden 
veronmaksussa. Outotecin kohdalla oli 
ongelmia talous- ja verotietojen saami-
sessa yhtiön toiminnoista kehitysmaissa. 
Esimerkit osoittavat, että veronmaksun 
avoimuutta ja sääntelyä on tarpeen lisätä. 

Kehitysmaat menettävät verotuloja monin-
kertaisesti kehitysavun määrään nähden, 
mikä tekee verojen välttelystä keskeisen 
kehityskysymyksen. 

  Raportti herätti keskustelua kunnissa ja eduskunnassa, jossa se mainittiin 
veroparatiiseihin liittyneessä kirjallisessa kysymyksessä (KK 966/2013 vp).
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19.11.2013

Alkuperä tuntematon

Sosiaalinen kestävyys kuntien 
julkisissa hankinnoissa

Finnwatch tutki kuntien tekemiä tekstii-
li-, elektroniikka-, katukivi- ja elintarvi-
kehankintoja viimeisen vuoden ajalta. 
Selvityksessä tarkasteltiin 76 kuntien 
tarjousasiakirjaa, joista vain neljässä oli 
riittäviä sosiaalisen vastuun kriteereitä. 
Lähes 80 prosentissa tarjouspyynnöistä 
kriteerinä käytettiin vain halvinta hintaa.

Suomi on kansainvälisissä sopimuk-
sissa sitoutunut ihmisoikeuksiin ja 
hallitusohjelmassa on tehty linjaus 
vastuullisuuden edistämiseksi julkisissa 
hankinnoissa. Aktiiviset toimenpiteet so-
siaalisesti vastuullisten julkisten hankin-
tojen lisäämiseksi kuitenkin puuttuvat.

  Alkuperä tuntematon -selvitys julkaistiin osana ulkoasiainministeriön rahoit-
tamaa hanketta, jonka tavoitteena oli lisätä julkisten hankintojen vastuulli-
suutta. Selvitystyön lisäksi Finnwatch koulutti julkisia hankkijoita sosiaalisesti 
vastuullisempien hankintojen tekemisessä. Finnwatch osallistui myös työ- ja 
elinkeinoministeriön marraskuussa 2013 julkaiseman Sosiaalisesti vastuulliset 
hankinnat -oppaan laatimiseen.
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10.12.2013 

Suomalaisten  
designtuotteiden  
vastuullisuus 

CASE: Iittala ja Marimekko  
Thaimaassa

Finnwatch tutki Iittalan ja Marimekon 
alihankkijan toimintaa Thaimaan Nakhon 
Pathomin maakunnassa. Design-lasia tuotta-
valta tehtaalta löytyi vakavia työturvallisuus-
ongelmia, alhaisia palkkoja ja epäselvyyksiä 
muun muassa vuosilomien korvaamisessa. 

Finnwatch moitti Marimekkoa myös 
avoimuuden puutteesta. Yritys kieltäytyi 
kertomasta alihankkijoitaan Finnwatchille 
vaikka järjestö olisi ollut valmis suojamaan 
tiedot salassapitosopimuksella.

Raportti tarkasteli myös kuntien astiahan-
kintojen sosiaalista vastuullisuutta. Vain 
muutamissa tarjouspyynnöissä oli asetettu 
sosiaalisia erityiskriteereitä.

  Fiskars ja Marimekko lupasivat jatkossa tehdä yhteistyötä alihankkijansa 
vastuullisuuden lisäämiseksi.

  Fiskars lupasi muun muassa puuttua työturvallisuusongelmiin sekä varmistaa, 
että tehtaan työntekijät saavat jatkossa kirjalliset palkkakuitit.
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OIKEUSTOIMET FINNWATCHIN TUTKIJAA  
ANDY HALLIA VASTAAN
Finnwatchin kenttätutkijana Thaimaassa toiminutta siirtolaiskysymysten asiantuntijaa Andy 
Hallia vastaan nostettiin vuonna 2013 neljä kannetta. Finnwatchin selvityksessä (ks. s. 6) tutkittu 
ananasmehukonsentraattia valmistava Natural Fruit -yhtiö syyttää Andy Hallia kunnianloukkauk-
sesta ja Finnwatchin selvityksen tulosten julkistamisesta medialle. 

Finnwatch katsoo oikeustoimien loukkaavan sananvapautta sekä häiritsevän ihmisoikeuspuolus-
tajan työtä. Finnwatchin lisäksi useat ihmisoikeusjärjestöt ja ammattiyhdistysliike ovat ottaneet 
kantaa Andy Hallin puolesta.

 

Finnwatch julkaisi 18.9.2013 

lyhytdokumentin, Halvalla on 

hintansa -raportin löydöksistä 

ja seurauksista. Dokumentin 

ohjasi Sonja Potenze. Elokuva on 

nähtävissä Finnwatchin Youtube-

kanavassa.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto OHCHR vaati tutkintaa
YK:n keskeisimpiin ihmisoikeuselimiin kuuluva ihmisoikeusvaltuutetun toimisto OHCHR vaati Na-
tural Fruitin tutkintaa keväällä 2013. Viiden ihmisoikeusraportoijan allekirjoittama kirje pyysi myös 
selvitystä ihmisoikeuspuolustajien suojelusta Thaimaassa. 

 � Human Rights Watch 

 � Migrant Forum Asia

 � Burma Campaign UK

 � International Trade Union  
Confederation ITUC

 � Building and Wood Workers’  
International BWI

 � Front Line Defenders

 � UNI Global Union

 � International Union of Food workers IUF

 � Thai State Enterprises Workers’ Relation 
Confederation SERC

Andy Hallia tukevat muun muassa:



18 19

HYVIÄ UUTISIA VUODEN 2012 RAPORTEISTA
Vuonna 2013 Finnwatch teki seurantatutkimuksen kolmesta edellisenä vuonna julkaistusta  
raportista.

11.2. SEURANTATUTKIMUS: 
Edistystä ja uusia ongelmia luonnonkumituotteiden vastuullisuudessa 

Finnwatchin 23.10.2012 julkaistussa Lapsityövoimaa ja vaarallisia kemikaaleja -raportissa 
kumiteollisuuden keskeiseksi ongelmaksi nousi kumiraaka-aineen puutteellinen jäljitettävyys. 
Ihmisoikeusloukkaukset jatkuvat helposti valvonnan puuttuessa. Tutkimuksessa mukana olleista 
sairaanhoitopiireistä useimmat eivät olleet ottaneet hankintojen eettisyysvaatimuksia käsittelyyn, 
mutta yritysten osalta ilmeni myönteistä kehitystä vastuullisuuden edistämisessä.

HYVÄT UUTISET
  Sairaalakäsinevalmistaja Mölnlycke Health Care on ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin: Yhtiö 
ilmoitti aloittavansa vuonna 2013 koulutuksen työntekijöilleen yrityksen vastuuohjeisto-
jen noudattamisesta kaikissa sen toimintamaissa. 

  Mölnlycke myös kertoi kehittävänsä toimittajien vastuullisuusarviointia kolmannen osa-
puolen avulla ja harkitsevansa myös alihankkijoille tarkoitetun koodistonsa muokkaamis-
ta Finnwatchin suositusten mukaisesti. Lisäksi Mölnlycke selvittää mahdollisuuksia ostaa 
FSC-sertifioitua luonnonkumia. 

  Nokian Renkaat korostaa kumiprosessoijilleen niiden roolia alihankkijoidensa raaka-
aineen tuotanto-olojen valvonnassa muun muassa työskentelyolojen, oikeudenmukaisen 
palkkauksen, lapsityövoiman käytön estämisen ja työsuojaimien saatavuuden osalta. 

14.3. SEURANTATUTKIMUS:
Parannuksia Guangdongin hikipajoissa? 

Kesäkuussa 2012 julkaistu Hikistä hommaa -raportti paljasti vakavia ongelmia kodintarvikeyritys-
ten kiinalaisilla tehtailla. Seurantatutkimuksessa useimpien yritysten vastuullisuuskäytännöistä 
löytyi pieniä ja hieman isompiakin parannuksia, mutta osan kohdalla tilanne on edelleen huoles-
tuttava. 

HYVÄT UUTISET
  Raportin seurauksena Clas Ohlson sisällytti yhteiskunta- ja yritysvastuuvaatimukset han-
kintapäätöksiinsä. Yhtiö aloitti myös tavarantoimittajien omien alihankkijoiden tarkastuk-
set. Lisäksi Clas Ohlson suunnittelee lisäpanostusta tehdaskoulutuksiin. 

  Fiskars käsitteli epäkohtia tutkitun toimittajan kanssa ja auditoi tehtaan syksyllä 2012. 
Yhtiö ilmoitti myös tekevänsä vuoden 2013 keväällä tehtaalla seurantakartoituksen audi-
tointiyritys Intertekin kanssa. Lisäksi toimittajien toimintaohjeen seurantaa ja auditointi-
käytäntöjä on tarkennettu ja Kiinan-organisaatiossa vastuullisuusosaamista on lisätty. 

  Biltema ja sen ostoista vastaava Birgma ovat tehneet pieniä aloitteita vastuullisuusasi-
oissa. Birgma on laatinut ohjeiston ostotoimintaan ja aikoo palkata yritysvastuujohtajan. 
Biltema on luvannut aloittaa alihankkijoidensa valvonnan. 

21.3. SEURANTATUTKIMUS: 
SodaStream jatkaa toimintaansa Israelin laittomassa siirtokunnassa

Maaliskuussa 2012 julkaistu Kielletyt hedelmät -raportti on saanut liikehdintää aikaan niin yrityk-
sissä, eläkeyhtiöissä kuin poliittisellakin tasolla. Yrityksissä toimenpiteisiin on ryhdytty siirtokunta-
tuotteiden merkitsemiseksi tai kauppasuhteet on katkaistu kokonaan.

HYVÄT UUTISET
  S-ryhmä edellyttää tavarantoimittajilta siirtokunnissa valmistettujen tai viljeltyjen tuottei-
den merkitsemistä. 

  Kesko ei hyväksy siirtokunnista tulevia hedelmiä tai vihanneksia valikoimiinsa. 

  LähiTapiola eläkeyhtiö kertoo nostaneensa Israelin siirtokuntakysymyksen esille sijoitus-
kohteidensa kanssa. 

  Ilmarinen kertoo jatkaneensa aktiivista vuoropuhelua sijoituskohteidensa kanssa siirto-
kuntiin liittyvistä kysymyksistä.

  Suomi pitää esillä tarvetta saada asiassa yhtenäinen ohje EU-tasolla. Jos asia ei EU-tasolla 
etene, Suomen viranomaiset arvioivat erillisten kansallisten suositusten tarvetta. 
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9.11. SEURANTATUTKIMUS: 
Edistysaskelia Metson Meksikon tehtaalla

Vuoden 2012 lopussa julkaistussa Maassa maan tavalla? -raportissa selvitettiin työntekijöiden jär-
jestäytymisoikeuden toteutumista Meksikossa toimivissa suomalaisyrityksissä. Useissa yrityksissä 
järjestäytymisoikeutta rajoitettiin suojelusopimusjärjestelmillä. Meksikon työtyölainsäädäntöä 
on sittemmin päivitetty. Muutokset ovat osaltaan kirvoittaneet yrityksiä muutoksiin, mutta laki ei 
vielä turvaa vapaata järjestäytymisoikeutta, jos työnantaja päättää toimia vastuuttomasti. 

HYVÄT UUTISET
  Metso poisti työntekijöiden järjestäytymisoikeutta rajoittaneen ehdon työehtosopimuk-
sestaan. Muutos menee pidemmälle kuin laki edellyttäisi. 

  Huhtamäki on ilmoittanut ryhtyneensä toimenpiteisiin järjestäytymistä estävän lausek-
keen poistamiseksi.
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2.4. Reilun kaupan edistämisyhdistys: Luento Halvalla on hintansa -raportista

25.4. Suomen elintarviketyöläisten liiton (SEL) hallituksen kokous: Luento Halvalla on hintansa 
-raportista

20.4. Elektroniikkajätettä käsittelevä tilaisuus Suomen sosiaalifoorumissa

25.-26.5. Maailma kylässä -festivaali, Andy Hallin vierailu Suomessa

14.6. SASK:n kevätseminaari

6.9. Nuorten Akatemia: Luento Corporate Social Responsibility -kurssilla

13.9. Hanken: Luento Finnwatchin tuoreimmista raporteista

17.9. Eettisen kaupan puolesta ry: luento Stora Enso -raportin löydöksistä

19.9. Alustus Kepan vero-oikeudenmukaisuuskoulutuksessa

25.9. Pöyryä koskevan OECD-valituksen jälkipuintikeskustelu Tieteiden talolla

26.9. Jyväskylän kaupunki: Luento Kestävät hankinnat -seminaarissa

26.9. Helsingin yliopisto: Tiedekulman keskustelutilaisuus ”Rahan liikkeet globaalissa taloudessa”

28.9. Attac ja Eetti: Alustus kansalaisjärjestöjen veroparatiisikampanjan koulutuksessa

4.10. Hanken: Luento Finnwatchin Halvalla on hintansa -raportista

7.10. HYY: Paneelikeskustelu orjuudesta Tiedekulmassa

9.10. Kepa: Kauas verot karkaavat -seminaari

11.10. Tampereen yliopisto: Yritysvastuuluento kehy-viikoilla

23.10. Helsingin yliopisto: Tiedekulman Intia-keskustelu

24.10. Reilun kaupan viikot Joensuussa: Luento vastuullisista julkisista hankinnoista

31.10 Kommenttipuheenvuoro ulkoministeriön vaikuttajaohjelman seminaarissa

5.11. Alustus STTK:n veroaiheisessa seminaarissa

12.11. Turun Kauppakorkeakoulu: Luento yritysvastuusta

19.11. Paneelikeskustelu Lens Politica -elokuvafestivaalin veronkiertoillassa

26.11 Alustus Eduskunnan Attacin ja Sosialidemokraattien eduskuntaryhmän veroparatiisiaihei-
sessa tilaisuudessa

26.11. Koulutus JHL:ssä hoiva-alan yritysten verosuunnittelusta

28.11. Palkansaajasäätiö: Alustus verosuunnittelusta säätiön valtuuston kokouksessa

3.12. Oulun kaupunki: Luento kestäviä julkisia hankintoja käsittelevässä koulutuksessa

4.12. Alustus Eetin veroparatiisiaiheisessa aamupalatilaisuudessa

4.12. Osallistuminen Hankenin seminaariin ”Tax planning: Friend or Foe”

17.12. Solidium: Kommenttipuheenvuoro Ihmisoikeudet ja yritysvastuu kasvumarkkinoilla -tilai-
suudessa

VAIKUTTAMISTYÖ
Vuonna 2013 Finnwatchin vaikuttamistyön keskiössä olivat taloudelliseen vastuullisuuteen, avoi-
muuteen ja ihmisoikeuksiin liittyvät yritysvastuukysymykset. 

Finnwatchin kannanotot vuonna 2013 
 

28.3. Finnwatchin ja 57 muun järjestön kannanotto monikansallisten yritysten verotuskäy-
täntöihin

17.4. Finnwatchin ja Kepan kirjallinen lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle EU:n 
rahanpesudirektiivistä 

23.4. Finnwatchin lausunto Team Finland -hankkeen strategiasta

2.5. A level playing field? The need for non-G20 participation in the BEPS process

20.5. Finnwatchin ja Ihmisoikeusliiton kommentit Thaimaan työviranomaisten Natural 
Fruitia koskevaan tarkastusraporttiin

3.6. Finnwatchin toiminnanjohtajan Sonja Vartialan eriävä kanta Yhteiskunta- ja yritys-
vastuun neuvottelukunnan lausuntoon Pöyry Oyj:ta koskevassa OECD-valituksessa

13.6. Finnwatchin ja Kepan lausunto hallintovaliokunnalle EU:n rahanpesudirektiivistä

26.6. Kansalaisjärjestöjen lausunto EU:n konfliktimineraalilainsäädännön uudistustarpees-
ta (Finnwatch mukana makeITfair ja Good Electonics -verkostojen kautta)

3.9. Fixing the cracks in tax: a plan of action – Joint recommendations to the G20 and 
OECD for tackling base erosion and profit shifting

9.9. Finnwatchin lausunto talousvaliokunnalle yritysvastuuraportointia koskevasta direk-
tiiviehdotuksesta

30.9. Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kaupparekisterilain muuttami-
sesta (HE 59/2013 vp)

Finnwatch on ollut myös mukana kommentoimassa työ- ja elinkeinoministeriön 20.11.2013 jul-
kaistua sosiaalisesti vastuullisia julkisia hankintoja käsittelevää opasta sen valmisteluvaiheessa. 

YRITYSVASTUUKESKUSTELUUN OSALLISTUMINEN
Finnwatch osallistuu aktiivisesti julkiseen yritysvastuukeskusteluun suoran poliittisen  
vaikuttamistyön lisäksi.

Vuonna 2013 Finnwatch esiintyi seuraavissa tilaisuuksissa: 

15.1. Metalliliitto: Luento Ammattiosaston kansainvälinen toiminta -kurssilla

19.2. Hanken: Luento kurssilla Business, Government and Society

8.3. Ulkoasiainministeriön Business and Human Rights -tilaisuus:  
kommenttipuheenvuoro

17.3. Eetin Reiluttaja-koulutus: Luento Halvalla on hintansa -raportista

25.3. Procom ry: Luento Halvalla on hintansa -raportin viestinnästä
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Vuonna 2013 Finnwatch julkaisemat mielipidekirjoitukset,  
tiedotteet ja uutiset: 

8.1. Puolustusvoimien tekstiilihankinta on entistä vastuullisempaa 

21.1. Pirkka-, Rainbow- ja Eldorado-ananasmehujen taustalla pakkotyövoiman käyttöä 

21.1. Finnwatch reveals serious human rights violations behind European food brands 

29.1. Tonnikalateollisuuden ongelmat eivät lopu tehtaaseen 

11.2. Edistystä ja uusia ongelmia luonnonkumituotteiden vastuullisuudessa 

11.2. Tutkimus: Ruokajätti ABF ei maksa veroja Sambiassa 

22.2. Lähteet: Natural Fruit on haastanut Finnwatchin tutkijan oikeuteen 

8.3. Kolumni: Turpa kiinni

14.3. Parannuksia Guangdongin hikipajoissa?

21.3. Finnwatchin seurantatutkimus: SodaStream jatkaa toimintaansa Israelin laittomassa 
siirtokunnassa

28.3. Yritysten verosäännöt on laitettava uusiksi

1.4. Oikeustoimet Finnwatchin tutkijaa vastaan ovat hyökkäys sananvapautta ja ihmisoikeus-
puolustajia kohtaan

1.4. Legal actions against Finnwatch researcher are an attack against human rights defenders 
and freedom of expression

5.4. Suomalaisyritykset velvoitettava kunnioittamaan ihmisoikeuksia kehittyvissä maissa

9.4. Andy Hallille laaja kansainvälinen tuki

9.4. Wide international support for Andy Hall

18.4. Hankintojen vastuullisuutta voidaan edistää

29.4. Pelkät puheet eivät riitä veroparatiisien suitsimiseen

22.5. Kommentti: Kuluttajavaikuttamiseen keskittyminen johtaa harhaan

28.5. Raha ja kasvot

12.6. Luotettava yritys raportoi vastuullisuudestaan

18.6. Finnwatch: Pöyry pääsi kuin koira veräjästä

20.6. Ajatko Volvoa?

28.8. Thaimaan työviranomaisten raportti Natural Fruitista vuosi julkisuuteen

2.9. Stora Enson Intian tehtaalta löytyi alhaisia palkkoja ja puutteita työturvallisuudessa

9.9. Nokia Solutions and Networks NSN estää työntekijöiden järjestäytymistä Intiassa?

18.9. Natural Fruit pitkittää Finnwatchin tutkijan oikeusjuttua, tehtaan ongelmat ratkaisematta

18.9. Natural Fruit’s Harassment of Finnwatch Researcher Drags On, Illegalities at Thai Factory 
Remain Unsolved

29.9. Finnwatch: Puutteellinen sääntely sallii Attendon verokikkailun

29.10 Kommentti: Attendon vastine ei tuo uutta tietoa

9.11. Edistysaskelia Metson Meksikon tehtaalla

9.11. Progress made at Metso’s factory in Mexico

18.11. Kuntien hankinnoissa ei kiinnitetä huomiota vastuullisuuteen

10.12. Suomalaista designia tehdään vaarallisen halvalla Thaimaassa
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HENKILÖSTÖ

 
Sonja Vartiala
Toiminnanjohtaja 
puh. 044 568 7465
sonja.vartiala@finnwatch.org

Matti Ylönen
Tutkija

Henri Purje
Tutkija (5.9.2013 asti)

Jessica Diepenbroek
Työkokeilija 
Syys – marraskuu 2013

Rosa Lampela
Korkeakouluharjoittelija 
Maalis – kesäkuu 2013

Katariina Vihersalo
Työelämävalmennettava 
Syyskuu 2012 – helmikuu 2013

Finnwatchin toimintaa vuonna 2013 ohjasi jäsenjärjestöjen edustajista koostuva hallitus.  
Hallituksen puheenjohtajana toimi jäsenjärjestöjen ulkopuolinen edustaja Pekka Ihalainen. 

MITEN FINNWATCH RAHOITTAA TOIMINTANSA?
Finnwatchin tulot vuonna 2013 olivat noin 186 000 euroa. Järjestö saa rahoitusta lukuisilta taus-
tatahoilta, jotka rahoittavat toimintaa pääasiassa kahden tutkimusohjelman, Ihmisarvoisen työn 
ohjelman ja Kestävän talouden ohjelman, kautta.




