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VASTUULLISUUS HUS LOGISTIIKASSA

• Olennaisuusanalyysi (tunnistetaan kilpailutuskalenterista 
ne tuoteryhmät, joissa ns. riskimaa valmistusta ja/tai 
merkittäviä ympäristönäkökulmia) 

• Tunnistetaan markkinavuoropuhelun avulla keskeiset 
vastuullisuuteen liittyvät riskit ja mahdollisuudet  ks. 
tuoteryhmässä sekä yritysten valmiudet

• Yleisesti käytössä olevat sos.vastuun vaatimukset 
tarjouspyynnöissä: 

- Code of Conduct sopimusliitteenä
- Valmistuspaikka (maa ja osoite)
- Kolmannen osapuolen suorittama sertifioitu 
auditointiraportti
- Mahdollisuus erityisauditointeihin sopimuskaudella
- Rekrytointimaksut kieltävä politiikka
- Lapsityön kieltävä politiikka 
- Työajan seuranta ja raportointi 
- Kansallisen lainsäädännön mukainen palkkaus

Oma toiminta

https://www.hus.fi/hus-tietoa/liikelaitokset-ja-tukipalvelut/hus-
logistiikka/Sivut/Vastuullisuus.aspx



A) Lainsäädännön noudattaminen
B) Ihmisoikeuksien kunnioittaminen
- Toimittaja ei salli ihmisoikeusrikkomuksia tai niistä hyötymistä myöskään silloin, kun kyseessä on sen toimitusketjuun kuuluva yritys.

- Toimittajalla on menetelmät haitallisten ihmisoikeusvaikutusten havaitsemiseksi ja niihin puuttumiseksi kaikissa toiminnoissaan, mukaan lukien sen toimitusketjussa mahdollisesti 
tapahtuvat kielteiset ihmisoikeusvaikutukset.

B) Työehtoihin ja työn tekemisen olosuhteisiin liittyvät velvoitteet

i. Lapsityön kielto
- Työntekijöiden vähimmäisikä ei saa olla alle iän, jossa kansallinen oppivelvollisuus päättyy tai missään tapauksessa alle 15 vuotta. Jos lapsityötä havaitaan, toimittaja puuttuu tilanteeseen 

ja varmistaa lapsen edun toteutumisen yhteistyössä työnantajan, lapsen ja hänen perheensä sekä tarvittaessa muiden tahojen kanssa.

ii. Pakkotyön kielto
- Työntekijän kanssa tulee tehdä kirjallinen työsopimus kielellä, jota työntekijä ymmärtää. Työantajat ja työnvälitysagentit eivät saa pitää hallussaan tai muutoin piilottaa, takavarikoida tai 

tuhota työntekijän henkilöllisyyttä ja oleskeluoikeutta osoittavia asiakirjoja, kuten henkilöllisyystodistuksia, passeja tai työlupia, eivätkä estää työntekijältä pääsyä näihin asiakirjoihin

- Työntekijöitä ei saa vaatia maksamaan työnantajille, työnvälitysagenteille tai muille tahoille mitään maksuja, kuten rekrytointimaksuja, työsuhteen tai työnvälityksen vastineeksi. 

iii. Syrjinnän ja häirinnän kielto
- Toimittaja kunnioittaa työntekijöiden oikeutta järjestäytyä, liittyä tai olla liittymättä valitsemiinsa organisaatioihin, sekä työntekijöiden kollektiivista neuvotteluoikeutta.

iv. Järjestäytymisvapaus

v. Palkkaus ja työajat
Palkka on maksettava suoraan työntekijälle sovittuna ajankohtana kokonaisuudessaan. Palkasta ja muista eduista ei saa tehdä vähennyksiä kurinpitotarkoituksessa, tai muita kuin 
kansallisessa lainsäädännössä eriteltyjä vähennyksiä. Palkan yhteydessä työntekijälle on annettava kirjallinen palkkakuitti tai vastaava erittely, josta hän voi tarkistaa palkan oikeellisuuden.

vi. Terveellinen ja turvallinen työympäristö

vii. Ympäristön suojelu

viii. Korruption vastaisuus
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CODE OF CONDUCT- HUS



• Yhteistyö muiden sairaanhoitopiirien kanssa -> Yhteinen hankintojen vastuullisuus 
opas valmistuu loppuvuodesta

• Pohjoismainen yhteistyö (vaatimusten yhtenäistäminen)
• Finnwatch- yhteistyöprojekti
• Sailab- yhteistyö
• Lisäksi verkostoiduttu pk-seudun kaupunkien ja muiden 
julkisten hankintayksiköiden kanssa (esim. Hansel)
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TAVOITTEENA YHTENEVÄISET TOIMINTATAVAT


