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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

• xxx



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.

&



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



FSC: vastuullisia tuotteita

metsistä

FSC® F000100
FSC® A.C. All rights reserved 

Mari Koistinen, @marikoo
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FSC on maailmanlaajuinen sertifiointijärjestelmä –
toimintaa ohjaavat globaalit ongelmat

Ihmisoikeudet
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Perustettu 1992 Rion ilmastokokouksen jälkeen. 
Tavoite: luoda vastuulliselle metsien käytölle globaalit säännöt 

ja vastaamaan metsien käytön ekologisiin ja sosiaalisiin 
ongelmakohtiin



Samat kymmenen periaatetta ohjaavat
toimintaamme kaikkialla maailmassa.

Perustettu 1992 Rion ilmastokokouksen jälkeen





FSC metsä- ja alkuperäketjun sertifiointi

Metsäsertifiointi

199 274 840 hehtaaria
82 maassa

Alkuperäketjun sertifiointi
33 759 sert. (yli 52 000 yritystä)

122 maassa

Globaalisti



Suomen FSC:n jäsenistö

Alcea Ab      Oy Silvacultura Ab

Talouskamari Ympäristökamari Sosiaalikamari

Yhdessä teemme päätöksiä siitä, miten metsiämme hoidetaan. Yhteinen 
vastuu päätöksistä on aitoa vastuullisuutta. 



Esimerkkejä FSC-merkityistä tuotteista

- Paperituotteet: hygieniatuotteet, kirjat ja vihkot, 
kattaus- ja askartelutuotteet, kopiopaperit jne. 

- Huonekalut, esim. puutarhakalusteet, ja muut puiset 
tuotteet 

- Rakentamisen puutuotteet
- Pahvi- ja paperipakkaukset
- Puiset sisustustuotteet
- Luonnonkumituotteet
- Tekstiilit (esim. bambu, lyocell)
- Uudet materiaalit mm. muovia korvaamaan
- Voi olla myös mm. hunajaa, pähkinöitä tai muita 

metsätuotteita



Kuva: IKEA Kuva: Duni



FSC® F000100
FSC® A.C. All rights reserved 

Forest Stewardship Council®

FSC Suomi
Kuortaneenkatu 1
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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!



Tampereen kaupunki on Reilun kaupan 
kaupunki

Suunnittelija Aino Järventausta

Tampereen kaupunki, kestävä yhdyskunta -yksikkö

2.5.201824



Vastuullisuusnäkökulma laajemmin 
kaupungin toiminnassa

• Kaupunkistrategia:
• Toimintatavoissa keskeistä vastuullisuus: ”Kannamme vastuuta hyvinvoinnista ja ympäristöstä 

toimimalla ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.”

• Vastuullisuus ja kestävä kehitys nostettu talousarvioon kaupungin 
hankintojen periaatteisiin ja strategisiin painopisteisiin.
• Vuonna 2018 ympäristövaikutusten kannalta merkittävimpiä hankintoja kartoitetaan ja 

vastuullisuusnäkökulmat huomioidaan hankinnan suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. 

• Kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksessa Tampereen kaupunki 
sitoutuu lisäämään Reilun kaupan kriteerien mukaisten tuotteiden 
hankintoja vuosina 2017-2018. https://sitoumus2050.fi/
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Mikä Reilun kaupan kaupunki? 
Kriteerit

• 1. Kaupunki käyttää Reilun kaupan kahvia tai teetä sekä kaupungintalolla 
että omissa tilaisuuksissaan. 
• Tämän lisäksi kaupunki käyttää jotakin muuta Reilun kaupan tuotetta säännöllisesti.

• 2. Kaupungissa toimiva tarkoitusta varten perustettava 
kannatustyöryhmä tukee toimintaa ja tiedotusta.

• 3. Kahviloissa, ravintoloissa ja hotelleissa on tarjolla Reilun kaupan 
tuotteita.

• 4. Työpaikoilla, seurakunnissa ja muissa yhteisöissä nautitaan Reilun 
kaupan tuotteita.

• 5. Kaupunki osallistuu Reilun kaupan viikkoihin ja tiedottaa asukkailleen 
reilun kaupan kaupungin asioista.
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Reilu kauppa kaupungin organisaatiossa

• Missä kaupunki käyttää Reilun kaupan tuotteita:
• Raatihuoneella

• henkilöstöravintoloissa

• Tampereen Voimia Liikelaitoksen muissa ravintoloissa

• Kaupungilla käytössä olevia Reilun kaupan tuotteita:
• Kahvi, tee, banaani, appelsiinimehu, kaakao, suklaa, ruokopalasokeri, hunaja, tofu, keksi, 

hedelmät, siirappi.
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Vuosi 2017, 
Voimia:

33 000 kg 
banaaneja

Vuosi 2017, 
Voimia: 

5 500 kg kahvia

Vuosi 2017, 
Voimia: 
660 kg 

appelsiinimehua

Vuosi 2017, 
Voimia: 
125 kg 

annoskaakaota



Toukokuussa kampanja kaupunkilaisille
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Hienoa, että olette mukana edistämässä 
vastuullisuutta!

Voisiko vastuullisuus ja Reilun 
kaupan tuotteiden käyttö näkyä 
toimipisteissänne, 
nettisivuillanne tai somessa vielä 
enemmän?
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Lisätietoja

www.reilutampere.fi
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https://www.facebook.com/ReiluTampere/

Aino Järventausta
Suunnittelija, Reilun kaupan kaupungin 10-vuotisjuhlavuoden koordinaattori
Tampereen kaupunki, Kestävä yhdyskunta –yksikkö
aino.jarventausta@tampere.fi
040-194 0799

http://www.reilutampere.fi/
https://www.facebook.com/ReiluTampere/
mailto:aino.jarventausta@tampere.fi


Reilu kauppa – mitä se tarkoittaa ja takaa?

Taika Koivula
Reilu kauppa ry



Reilun kaupan merkki tarkoittaa:

• Kehitysmaiden viljelijöiden elinkeino

• Sosiaalinen vastuullisuus

• Lapsityövoiman hyväksikäyttökielto

• Taloudellinen turvaverkko

• Ympäristön hyvinvoinnista huolehtiminen

• Erillinen valvonta



Kahden kaupasta kansanliikkeeksi – tuotteita Suomessa yli 1000



Asiakkaat arvostavat, muista kertoa!

• 89% suomalaisista tunnistaa Reilun kaupan 

merkin

• Reilu kauppa ry käytettävissä

• Kampanjat, materiaalit maksuttomia

• Viikko 19 Reilu kahvitauko

• Viikko 43 Reilun kaupan viikko



Viestimällä aktiivisesti kehität vastuullisuusmielikuvaa



Kiitos !


