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Ympäristömerkityt tuotteet 
Green Key –sertifioiduissa kohteissa

Aina Green Key -kohteissa:

• Päivittäiset puhdistusaineet

• Pehmopaperit

• Lähi- ja luomuruoka

• Toimistopaperit ja painotuotteet

Valinnaisia mm.:

• Astianpesuaine 

• Pyykinpesuaine

• Shampoot ja saippuat

• Kestokulutustuotteet

• Toimittajien eri sertifikaatit



Tuotteiden vastuullisuudesta 
kertovia merkkejä – pesuaineet
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Tuotteiden vastuullisuudesta 
kertovia merkkejä – elintarvikkeet

Vähintään puolet tuotteen 

sisällöstä tulee sertifioidulta 

tilalta. Kriteerit sertifioinnille liittyvät 

ympäristönsuojeluun, kestävään 

kehitykseen sekä työntekijöiden, 

perheiden ja paikallisten 

yhteisöjen suojeluun.

Kahviin, teehen ja kaakaoon 

keskittynyt sertifikaattimerkki

Sertifikaatin kriteerit liittyvät 

tuotannon sosiaalisiin- ja 

ympäristövaatimuksiin

MSC:n tavoitteena on vähentää 

ylikalastusta eli luonnonvarojen 

kestämätöntä käyttöä. MSC-

sertifikaatti pyrkii takaamaan 

sertifioitujen tuotteiden 

ekologisuuden asettamiensa 

ympäristönormien kautta.
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Tuotteiden vastuullisuudesta 
kertovia merkkejä – elintarvikkeet

Sirkkalehtimerkki 

kotimaisille 

puutarhatuotteille, 100% 

suomalainen. 

Kasviraaka-aine 

kotimaista, jalosteissa 

muilla raaka-aineilla ei 

kriteerejä (Kotimaiset 

kasvikset ry)

Kotimaisuusaste vähintään 50%. 

(Suomalaisen Työn Liitto)

Maakuntien Parhaat on valtakunnallinen 

pienyritysten laatumerkki. ProAgria

Keskusten Liitto myöntää sen 

hakemuksesta osaaville elintarvike-, 

käsityö- ja maaseutumatkailuyrittäjille. 

Pakatuille elintarvikkeille. Lopputuotteen suomalaisuusaste 

on vähintään 75 %. Kaikki liha, kala, muna ja maito sekä 

yhden ainesosan tuotteet ovat kaikissa tuotteissa täysin 

suomalaisia. (Ruokatietoyhdistys ry)



Tuotteiden vastuullisuudesta 
kertovia merkkejä – IT ja toimisto



Tuotteiden vastuullisuudesta 
kertovia merkkejä – huomioitavaa

• Kuka merkin myöntää?
• Kolmannen osapuolen myöntämä vai tuotteen valmistaja?

• Yhteiskunnallista hyvää ajava järjestö vai kaupallinen toimija?

• Miten merkin saa?

• Miten valvotaan?

• Mille tuotteille tai tuoteryhmälle sopii?

• Mikä on vaatimustaso?
• Esim. kotimainen 100% vai 50%



Lähiruoka

• Lähiruoan määritelmiä on useita

• Green Keyssä käytössä maa- ja metsätalousministeriön määritelmä:

”Lähiruoka on mahdollisimman lähellä tuotettua kotimaista ruokaa, 

jonka alkuperä, tuottaja ja valmistaja tiedetään.”

• Lähiruokaan yhdistetään myös puhtaus ja korkea laatu. 

• Lähiruoan ekologinen jalanjälki on usein pienempi, koska jakeluketjut ovat lyhyemmät ja 
pakkausjätteen määrä vähäisempi kuin kauempaa tulevissa elintarvikkeissa.

• Maa- ja metsätalousministeriön lähiruokaselvitys (2012) tiivistää lähiruoan olevan 
paikallisruokaa - siis ruoantuotantoa ja -kulutusta, joka käyttää oman alueensa raaka-
aineita ja tuotantopanoksia ja joka samalla edistää alueen taloutta, työllisyyttä ja 
ruokakulttuuria.



Mikä luomu?

• Luomu-merkki kertoo, että ruoka on tuotettu ilman kemiallisia torjunta-
aineita ja lannoitteita sekä eläinten hyvinvoinnista huolehtien.

• Luomuviljelymenetelmät vaalivat luonnon monimuotoisuutta ja maan 
elinvoimaa.

• Luomutuotantoa valvotaan luomutiloille ja 

yrityksiin vuosittain tehtävillä tarkastuskäynneillä.

• Suomen peltoalasta lähes 12 % on 

luomutuotannossa.

• Luomutuotteiden määrä kasvaa jatkuvasti.



Luomu-sertifikaatit

Tuotteen tuotannossa on noudatettu EU:n 
luomuasetusta ja valmistuksessa käytetyistä 
maatalousperäisistä raaka-aineista vähintään 95 
% on luomua. 

Suomen kansallinen luomumerkki, jolla 
varustetun tuotteen on täytettävä EU:n 
luomuasetuksen ehdot sekä oltava suomalaisen 
luomuvalvontaviranomaisen valvonnassa.



Muita luomumerkkejä

Leppäkerttumerkki 

• Luomuliiton myöntämä ja valvoma

• Täytettävä EU:n luomuasetuksen 
ehdot

Krav

• Ruotsalaisen luomujärjestön valvoma 
merkki

• Krav-tuotteet noudattavat EU:n 
luomuehtoja ja osin Kravin omia 
tuotantoehtoja.



Onko tavalliseen maitoon keitetty 
puuro luomua?

• Puuron, tai minkä tahansa tuotteen, maatalousperäisistä raaka-aineista 
95 % oltava luomua, jotta sitä voidaan kutsua luomuksi

• Loput 5 % tavanomaisesti tuotettuja maatalousperäisiä raaka-aineita tai 
luomussa sallittuja lisäaineita vain, jos kyseistä raaka-ainetta ei ole 
saatavilla luomuna. 

• Eli vain luomumaitoon luomuhiutaleista tai veteen luomuhiutaleista 
keitetty puuro on luomua.

• Luomupuuro vs. luomuhiutaleista keitetty puuro vs. lähitilan 
kaurahiutaleista keitetty puuro

• Myös jalostettujen luomuelintarvikkeiden valmistusta säädellään tarkoin 
(esim. leipä, juusto, lihamakaronilaatikko)



Onko metsästä poimitut marjat 
ja sienet luomuja?

• Kaikki luonnontuotteet eli metsämarjat, -sienet ja yrtit eivät ole 
automaattisesti luomua. 

• Ne ovat luomua, jos ne kerätään luomusertifoidusta metsästä. 

• Suomen Lapissa on erityisen paljon luomusertifioituja metsiä, mutta myös 
eteläisemmässä Suomessa muutamat luomutilat ovat sertifioineet 
metsänsä luomuksi.

• Lähimetsästä poimitut marjat ja sienet 

ovat kuitenkin aina lähiruokaa!



Kiitos!


