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ESIPUHE 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen lainsäädäntötutkimushankkeen yksi 
pääkohde ovat olleet niin sanotut sääntelyn uudet muodot, kuten itsesäänte-
ly ja yhteissääntely1. Tutkimuksella on tältä osin ollut kolmenlaisia tavoit-
teita. Tarkastelemalla konkreettisia esimerkkialoja on pyritty kuvaamaan 
näiden sääntelyn muotojen vahvuuksia ja ongelmia. Samalla on voitu nos-
taa selkeästi näkyville, että nykyajan sääntely on kokonaisuutena paljon 
moni-ilmeisempää kuin vain julkisten toimielinten antamia sitovia oikeus-
ohjeita. Kolmantena tavoitteena on ollut lisätä teoreettista tietoa uusista 
sääntelyn muodoista ja tätä kautta yleisestikin ymmärrystä kaikenlaisen 
sääntelyn luonteesta ja toimintatavoista. 

Käsillä oleva KTT, OTK Kaisa Sorsan tutkimus, joka on laadittu tutki-
muslaitoksen tilauksesta, laajentaa sääntelyn uusia muotoja koskevaa per-
spektiiviä. Sorsan työssä on keskeisesti esillä yritystoiminnan näkökulma. 
Tämä on perusteltua siksikin, että tärkeä osa uusista sääntelyn muodoista 
koskee juuri liiketoimintaa.  

Tutkimuksen perustavat kysymykset ovat, miksi ja millä tavalla yrityk-
set tekevät yhteistyötä ja laativat omaehtoista sääntelyä sekä millaisia ko-
kemuksia sääntelyn uusista muodoista on saatu. Näiden kysymysten avulla 
voidaan valottaa sääntelyn uusia muotoja koko sääntelykehityksen kasva-
vana trendinä. Myös lainlaatijan ja eri alojen julkisen toimintapolitiikan 
kannalta on hyödyllistä analysoida ja tunnistaa, missä asioissa, millaisissa 
tilanteissa ja millä osa-alueilla sääntelyn uudet muodot voivat tarjota toi-
mivia vaihtoehtoja perinteiselle lainsäädännölle. Jo nyt voi ennakoida, että 
erilaiset julkisen ja yksityisen sääntelyn yhdistelmät tulevat nousemaan yhä 
vahvemmin esiin tulevaisuuden sääntelymaailmassa. 

Kaisa Sorsan tutkimus, jota on ohjannut tutkimusjohtaja Jyrki Tala, pe-
rustuu laajaan kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen. Pääpaino on ollut 
kolmella alalla: elintarviketeollisuus, kaupan ja kemian ala. Esimerkkiai-
neistoa on muiltakin aloilta. Sääntelymuotoja on analysoitu erikseen yrittä-
jien välisten suhteiden sekä yrittäjien ja kuluttajien suhteiden näkökulmas-
ta.  

                                                 
1 Kyttä, K. & Tala, J. Selvitys lääkemarkkinoinnin itsesääntelyjärjestelmästä. Oikeuspo-
liittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 88/2008; Pakarinen, A. & Tala, J. Mai-
nonnan eettisyys itsesääntelyn kohteena. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimus-
tiedonantoja 91/2009; Tala, J. & Pakarinen, A. & Kyttä, K. Asianajajien valvonta yhteis-
sääntelynä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 96/2009; Tala, J. 
Itsesääntely ja yhteissääntely lainsäädännön tukena ja korvaajana. Oikeusolot 2009. Oi-
keuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 244/2009, 321–346. 



Tutkimuskysymysten taustana on ollut tarkastelukehikko, jossa yritys-
maailman omaehtoista sääntelyä on selitetty neljällä eri ulottuvuudella: 
markkinahäiriöiden eli esimerkiksi ulkoisvaikutusten korjaaminen, kilpai-
luedun tavoittelu, yleiseettinen ulottuvuus eli pyrkimys vastata yleiseen 
mielipideilmastoon ja siinä ilmeneviin yleisön arvoihin sekä ammatillinen 
ulottuvuus, joka tuo sääntelyn taustalle tietyn ammattialan pyrkimyksen 
vahvistaa palvelujensa laatua.  

Monialainen tutkimusaineisto on antanut mahdollisuuksia syventää ja 
rikastuttaa tutkimuksen päätösjaksossa keskustelua sääntelyn uusien muo-
tojen roolista ja käyttömahdollisuuksista. Tutkimus perustelee osaltaan 
myös tarvetta jatkaa aihealueen tutkimustoimintaa. 

Julkaisun ulkoasusta ja taitosta on huolehtinut osastosihteeri Eira Myk-
känen. 
 
Helsingissä 11. päivänä marraskuuta 2009 
 
Tutkimusjohtaja Jyrki Tala 
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1 ITSESÄÄNTELY JA YHTEISSÄÄNTELY  
 LIIKETOIMINNAN NÄKÖKULMASTA 

1.1 Tutkimuskohde ja menetelmät 

1.1.1 Tutkimuksen tavoitteet 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää itse- ja yhteissääntelyn roolia 
liiketoiminnassa tarkastelemalla,  

1) millä tavalla ja miksi yritykset tekevät yhteistyötä ja sen myötä omaeh-
toista sääntelyä ratkaistakseen tuotantoonsa ja toimintaansa liittyviä 
haasteita tai negatiivisia ulkoisvaikutuksia (standardisointi, eettiset oh-
jeet, vakioehdot jne.)? Tässä tarkastelussa korostuu toimialatason nä-
kökulma. 

2) Milloin ja missä olosuhteissa ryhdytään yhteistoimiin esimerkiksi osal-
listumalla ympäristönsuojeluun tähtäävään itsesääntelyyn (toimialakoh-
taiset esimerkit)? 

3) Tavoitteena on lisäksi tarkastella aihetta lyhyesti lainsäätäjän näkökul-
masta. Tarkastelun avulla pyritään lisäksi kehittelemään näkökohtia 
lainsäätäjän roolin uudelleen arvioinnille – olisiko lainsäätäjän tarpeel-
lista ja järkevää jättää nykyistä enemmän tilaa itse- ja yhteissääntelylle? 

 
Itsesääntelyn eli omaehtoisen toiminnanohjauksen merkitys on kasvanut yri-
tystoiminnassa lainsäädännön määrän lisääntymisen ohella. Itsesääntelyllä 
tuotetaan muun muassa laatustandardeja, sertifiointimenetelmiä, menettelyta-
paohjeita, luottamussertifikaatteja ja vakioehtoja, joita yksityiset toimijat laa-
tivat parantaakseen tuotteidensa tai prosessiensa laatua tai kaupallista suori-
tuskykyään. Tämän tyyppinen sääntely voi edistää yleisiä kuluttajien intresse-
jä, kuten näkyä tuotteiden tai palveluiden hinnassa, turvallisuudessa jne. It-
sesääntelyllä voidaan edistää myös laajempia intressejä kuten ympäristönsuo-
jelullisia tavoitteita. (Mandelkern Report 2001, 15.)  

Itsesääntelyn tunnuspiirteiksi ovat monet tutkijat kirjanneet seuraavat omi-
naisuudet: jokin elinkeinoala, ammattiryhmä tai yhteiskunnan muu osa-ala 
1) laatii omaa toimintaansa koskevat säännöt, 2) luo niiden noudattamista tu-
kevan valvontajärjestelmän sanktioineen, ja 3) mekanismin, jolla erimielisyy-
det ja riidat voidaan ratkoa. (Tala 2007, 9.) Tästä määritelmästä puuttuu kui-
tenkin sisällöllinen ulottuvuus. Sääntöjen sisältöä koskevaa ominaisuutta voisi 
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kuvata siten, että säännöt koskevat yleensä toiminnan laatua, toimijan suhdetta 
sidosryhmiinsä tai menettelytapoja. Itsesääntelyn tunnuspiirre on monesti 
myös pyrkimys toiminnan tai laadun jatkuvaan parantamiseen joko ennakoi-
den keskeisten sidosryhmien muuttuvia tarpeita tai niihin reagoiden. Yhteis-
sääntelyyn liittyy puolestaan lisäkriteerinä se, että itsesääntelyyn kytkeytyy 
joko lainsäädäntöön tai muuhun oikeudelliseen perusteeseen sisältyvä linkki 
(ks. lähemmin jakso 4). 

Miksi yritykset lähtevät yhteistyöhön itsesääntelyn keinoin samalla alalla 
toimivien kilpailijoiden kanssa? Yksi syy saattaa olla teknologian nopea kehi-
tys, mikä avaa yrityksille uusia toimintamahdollisuuksia. Tästä hyvä esimerk-
ki on internetin ja verkkokaupan syntyminen ja sen myötä tarve vastata verk-
kokauppaan liittyviin teknologisiin, liiketaloudellisiin ja oikeudellisiin haas-
teisiin. 

Voidaan myös kysyä, onko ”hierarkian varjo”, toisin sanoen uskottava 
lainsäädännön uhka, hallintoviranomaisten väliintulo tai tuomioistuinmenette-
lyn riski välttämätön edellytys toimialan yhteistoiminnalle omaehtoisin kei-
noin? Vai kannustavatko itsesääntelyyn asiakkaiden ja suuren yleisön arvoissa 
tapahtuneet muutokset (esimerkiksi yhteiskuntavastuullisuus), jotka heijastu-
vat yrityksiin kohdistuvina vaateina? Entä edellyttääkö uusien tuotteiden ja 
palvelujen markkinointi uskottavuuden lisäämistä asiakaskunnassa? Onko 
globalisaatio yksi mahdollinen selittävä tekijä? 

Vastauksia tässä hankkeessa on haettu eri tieteenaloilta lähteviin oletuksiin 
ja teorioihin perustuvista tutkimuksista. Yksi tieteenala, jonka piirissä on tehty 
paljon itsesääntelyyn liittyvää tutkimustyötä, on uusi institutionaalinen talous-
tiede, teoreettisena lähtökohtana transaktiokustannusteoria (Williamson 1975; 
ks. myös Andersen 2000). Jos tietyn toimialan prosessit tuottavat negatiivisia 
ulkoisvaikutuksia eli haittaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle ja vaikutuk-
set ovat suuren yleisön tiedossa, kyseinen toimiala yleensä pitää parempana 
ratkaista ongelmansa itsesääntelyn keinoin sen sijaan, että lainsäätäjä ryhtyisi 
sääntelemään niitä oikeusnormein. Tämän näkemyksen mukaan, vaikka it-
sesääntely saattaa olla kallista yksityisten toimijoiden kannalta, sen etuna on 
kuitenkin se, että itsesääntelyratkaisut ovat paremmin sopeutettavissa käsillä 
olevaan ongelmaan. Yksityisillä toimijoilla on kokonaisuuden kannalta 
enemmän asiantuntemusta kuin lainsäätäjällä, jonka päätökset noudattelevat 
poliittista rationaliteettia. Poliittisessa prosessissa syntyneet normit saattavat 
olla kyseiseen ongelmaan huonommin soveltuvia kuin itsesääntelyn keinoin 
aikaansaadut normit. (Héritier & Eckert 2008, 1.) 
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Organisaatiotutkijoiden mukaan itsesääntelyä selitetään lähinnä imagoon 
liittyvillä tekijöillä ja jakelutien tai laadun hallintaan liittyvillä teemoilla (Vä-
likangas 2007, 11; Castka et al. 2004; Gereffi & Lee 2009; Humphrey 2005; 
Jahn et al. 2005). Tämä näkyy erityisesti yhteiskuntavastuuteeman sateenvar-
jon alla tehdyissä tutkimuksissa.  

Lainsäädäntötutkijat pyrkivät puolestaan selvittämään, mikä rooli itsesään-
telyllä ja yhteissääntelyllä instituutioina voisi olla ja on nykypäivän kansain-
välisessä sääntely-ympäristössä. Lainsäädäntötutkimuksen piirissä tehdyissä 
selvityksissä on tyypillisenä piirteenä itsesääntelyn tarkastelu lähinnä itsesään-
telyprosessin tai järjestelmän näkökulmasta: miten itsesääntelynormit luodaan, 
minkälainen on toimeenpanojärjestelmä, miten se toimii, liittyykö järjestelyyn 
sanktioita jne. (ks. esim. Tala 2009, 321–346; Huovinen 2007).  

Kysymys siitä, mitä liiketoiminnan osa-alueita eri toimialojen itsesääntely 
koskee ja miten itsesääntely ja uudet sääntelymuodot liittyvät yrityksen kilpai-
luedun saavuttamiseen, on jäänyt tutkimuksissa liian vähälle huomiolle. Lain-
säätäjän näkökulmasta olisi mielestäni kuitenkin hyödyllistä tunnistaa vaihtoeh-
tojen ja sääntelykeinojen käyttökelpoisuuden sekä hyväksyttävyyden arvioimi-
seksi, mitkä asiat ovat sääntelyn kohteena oleville toimijoille, kuten yrityksille 
ydinasioita ja jo muutenkin tuttuja toimintatapoja (Sorsa 2008b; Huovinen 
2009, 5; Repo 2001, 16). Oikeusnormit tulevat aina kilpailemaan muun olemas-
sa olevan normijärjestelmän kanssa (ks. Parker ja sääntelytilaa koskeva keskus-
telu, Parker 2003, 361). Tästä syystä lainsäätäjän on tarpeellista tietää ja tunnis-
taa liike-elämän käytänteitä ja itsesääntelyjärjestelmiä, kun pyritään kehittä-
mään liike-elämän toimintaympäristöä koskevaa sääntelyä (ks. Sorsa 2008c; 
Sorsa 2005, 212–217). 
 
 
1.1.2 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 
Tutkimus perustuu eri alojen kansainväliseen ja kansalliseen itsesääntelyjärjes-
telyjä ja käytäntöjä koskevaan tutkimuskirjallisuuteen. Aineiston valinnassa 
keskeinen kriteeri on ollut pyrkimys hyödyntää tutkimuksia, joissa on kerätty 
empiiristä aineistoa kyselyin, haastatteluin tai toimialakohtaisia tapauksia tut-
kimalla. Käytetty lähdemateriaali on julkaistu 2000-luvulla. Tavoitteena on 
myös hyödyntää eri tieteenaloilla tehtyjä tutkimuksia, vaikka se asettaakin eri-
tyisiä vaatimuksia. Vaikka eri tieteenalojen tutkimukset perustuvat omiin lähtö-
oletuksiinsa, tarjoaa monitieteinen lähdeaineisto kuitenkin monipuolisen kuvan 
tutkimuskohteesta. Tutkimusaineisto on valtaosalta kansainvälistä ja useissa 
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tutkimuksissa aineistoa on kerätty eri maista ja eri oikeusryhmien alueelta. Läh-
deaineistoon on kuitenkin sisällytetty myös itsesääntelyä ja yhteissääntelyä tar-
kastelevaa suomalaista tutkimusaineistoa. 

Tutkimusaineiston hyödyntämistä on vaikeuttanut se, että lähdeaineiston 
eri projekteissa eri tutkijat ovat käyttäneet hieman erilaisia määritelmiä it-
sesääntelystä ja yhteissääntelystä. Tämä on ns. sääntelyn uusien muotojen yh-
teydessä yleisestikin tunnistettu ongelma. Kuten edellä todettiin, tyypillinen 
määritelmä pitää sisällään sekä itsesääntelyn että yhteissääntelyn osalta seu-
raavat piirteet: toimialan tai ammattiryhmän toimijat 1) laativat omaa toimin-
taansa koskevat säännöt, 2) luo niiden noudattamista tukevan valvontajärjes-
telmän sanktioineen, ja 3) mekanismin, jolla erimielisyydet ja riidat voidaan 
ratkoa. 
 
 
1.2 Itsesääntelyn ja yhteissääntelyn ulottuvuudet 

Yritykset ja muut sääntelyn kohdetahot sääntelevät eri tavoin omaa toimin-
taansa, mutta ne eivät välttämättä tee sitä systemaattisesti, tehokkaasti ja taval-
la, joka täyttäisi lainsäätäjän tai ympäröivän yhteiskunnan yrityksen toimin-
taan kohdistamat odotukset. (Parker 2007, 2.) On hyvä pitää mielessä monelle 
yritykselle tunnusomainen ajatusmalli ja peruslähtökohta: ”The Business of 
Business is Business”. Toisin kuin muutama vuosikymmen taaksepäin, yritys-
ten on liiketoiminnassa otettava nykyisin huomioon ympäröivän yhteiskunnan 
ja sidosryhmien arvot ja niiden muutokset. Yritystoiminnan perustehtävä on 
kuitenkin edelleen voiton tuottaminen1. Nähdäkseni toimijoita liiketoiminnas-
sa ohjaavat ensisijassa taloudelliset intressit, mutta niiden saavuttamiseksi yri-
tysten on otettava aikaisempaa laajemmin huomioon ympäröivä yhteiskunta ja 
sidosryhmät sekä perinteinen oikeudellinen sääntely.2 

Itsesääntelylle on luonteenomaista se, että siinä mukana olevat yhteisöt itse 
ohjaavat, valvovat ja tarvittaessa sanktioivat jäsentensä tai verkostoon kuulu-
                                                 
1 Itsesääntelyn määritelmässä tämä seikka on varsin harvoin esillä. Englantilaisen Office of 
Fair Trading kuluttajaviranomaisen itsesääntelymääritelmä on tästä oivallinen poikkeus: 
”Self-regulation is defined as initiatives made by groups of businesses within an industry to 
take action to improve quality standards, which are, at least in some part, driven by a volun-
tary self-interest from industry (a profit incentive). OFT 1059, 4.  
2 Vrt. Kyttä 2009, jonka mukaan lääkealan itsesääntelyssä ”toimijoita ohjaavat eettisten 
päämäärien lisäksi taloudelliset intressit”. Nähdäkseni lääkealallakin toimijoita ohjaavat 
ensisijassa taloudelliset intressit, mutta eettiset kysymykset on otettava korostetummin huo-
mioon kuin muilla toimialoilla toimialan luonteesta johtuen. 
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vien toimijoiden käyttäytymistä. Itsesääntelyn roolin ymmärtämiseksi on tar-
peellista erottaa itsesääntelyn perinteiset kolme ulottuvuutta: yleiseettinen 
ulottuvuus, ammatillinen ulottuvuus ja markkinasääntely (Huovinen 2009). 
Nämä ulottuvuudet kuvaavat sitä, mille tavoitteille, arvoille ja standardeille 
itsesääntely on responsiivista. Esimerkiksi yritys, joka tavoittelee voittoa, on 
todennäköisesti responsiivinen myymiensä tuotteiden ja palveluiden hinta-
muutoksille markkinoilla. (Parker 2007, 2.) Yleiseettinen ulottuvuus korostaa 
itsesääntelyn ja arvojen välistä yhteyttä. Tällöin yrityksen itsesääntely on res-
ponsiivista yleisesti hyväksytyille arvoille (esim. eettiset arvot, ympäristöar-
vot, ihmisarvo jne.). Ammatillinen ulottuvuus tuo esiin itsesääntelyn käytön 
tietyn ammattialan toimijoiden osaamisen ja palvelujen laadun vahvistamis-
mekanismina (esim. asianajajien, lääkärien, tilintarkastajien toimintaohjeet). 
Markkinasääntely puolestaan tuo esiin sen, miten itsesääntelyn keinoin voi-
daan parantaa markkinoiden toimivuutta esimerkiksi toimintoja standardisoi-
malla tai poistamalla markkinoilla esiintyviä haittoja. Sääntelyjärjestelmään 
vaikuttavia erisuuntaisia voimia kuvataan kuviossa 1. 

Sakari Huovisen mukaan itsesääntelyn ammatilliseen ulottuvuuteen on his-
toriallisesti liittynyt defensiivisiä piirteitä, mikä on ilmennyt sääntelyn sisällön 
ja menettelytapojen salaamisena ulkopuolisilta. Esimerkiksi vanhat mestarikil-
lat varjelivat tarkoin ammattisalaisuuksia, jotka paljastettiin ulkopuolisille vas-
ta pitkän opetus-, koetus-, ja jäseneksi hyväksymismenettelyn jälkeen (Huovi-
nen 2008). Toisaalla avoimuuden periaate on itsesääntelyssä tärkeää itsesään-
telymenetelmän uskottavuuden ja luotettavuuden parantamiseksi (esimerkiksi 
arvopaperimarkkinoiden hyvää hallintotapaa koskevien itsesääntelyohjeistojen 
kehittämisessä).  

Näiden ulottuvuuksien rinnalle on tarpeen lisätä sääntelyjärjestelmän yh-
deksi ulottuvuudeksi markkinoilla menestymismahdollisuuksien luominen ja 
tukeminen, mikä tukee yrityksen perustehtävää. Kun itse- ja yhteissääntelyä 
tarkastellaan yritystoiminnan näkökulmasta, eivätkä tarkastelun kohteena ole 
pelkästään erilaisten sääntelykeinojen vahvuudet ja heikkoudet tai reagoimi-
nen ympäristön yritykseen ja toimialaan kohdistuviin impulsseihin, on perus-
teltua korostaa myös yritystoiminnan keskeisintä aluetta eli kilpailuedun ta-
voittelua itse- ja yhteissääntelyn vaikuttimena. Tämä näkökulma korostaa lii-
ketoiminnan ydinaluetta, – sitä, miten yritys voi olla itse luomassa ja vaikut-
tamassa tulevaan toimintaympäristöönsä toimimalla aktiivisesti itsesääntely-
järjestelmien luomisessa, käyttöönottamisessa ja ylläpitämisessä. Lähestymis-
tapa ei olekaan enää pelkästään responsiivinen tai reaktiivinen vaan enna-
koiva. (Sorsa 2009a ja 2009b; samoin Fulponi 2006a; Gereffi & Lee 2009, 13; 
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Bracke & Verbeke & Dejonckheere 2008; Huovinen 2008, 30.) Näillä perus-
teilla sääntelyjärjestelmään vaikuttavat voimat voidaan kiteyttää seuraavaan 
kuvioon.  
 
    
Markkinahäiriöt     Markkinoilla menestymisen tukeminen 
(Markkinasääntely)    (Yrityksen perustehtävä/kilpailuetu) 
 
 
 Sääntely-  
 järjestelmä 
 
 
Mielipide – responsiivisuus -tekijät  Intressiryhmien vaikutus 
(Yleiseettinen ulottuvuus)   (Ammatillinen ulottuvuus) 
 
Kuvio 1 Sääntelyjärjestelmään vaikuttavat voimat (mukaellen Bartle & Vass 2005)  
 
Kuviossa 1 esitetyt neljä vaikuttavaa voimaa ovat läsnä useimmissa itse- tai 
yhteissääntelyjärjestelmissä, poikkeuksena ammatillinen ulottuvuus joka liit-
tyy tyypillisesti ammattialakohtaiseen itsesääntelyyn. Hypoteesina on se, että 
niiden merkitys ja painoarvo on eri toimialoilla erilainen.  
 
 
1.3 Yhteissääntelyn tunnuspiirteitä 

Yhteissääntelyssä lainsäätäjän määrittelemät tavoitteet, standardit tai arvot 
pyritään saavuttamaan yhdessä itsesääntelystä vastaavien yksityisten toimijoi-
den kanssa hyödyntämällä lisäksi omaehtoisia toimenpiteitä (eli itsesääntelyn 
keinoin täydentäen). (Parker 2007, 1.) Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuu-
dessa yhteissääntelystä käytetään muun muassa käsitteitä co-regulation, em-
bedded self-regulation, open regulation, enforced self-regulation. (Bartle & 
Vass 2005; Parker 2007; Ayres & Braithwaite 1992.) 

 
Yhteissääntely on parempaa lainsäädäntöä koskevassa Euroopan unionin 
toimielinten välisessä sopimuksessa 2003 määritelty mekanismiksi, jossa 
lainsäätäjän asettamien tavoitteiden saavuttaminen annetaan yhteisön 
säädöksen nojalla tehtäväksi toimialalla tunnustetuille osapuolille (esi-
merkiksi talouden toimijoille, työmarkkinaosapuolille, valtiosta riippu-
mattomille järjestöille tai yhdistyksille) (EYVL C 321/1 31.12.2003.) Tä-
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tä kutsutaan myös vertikaalisen yhteissääntelyn malliksi, jossa taustalla 
on EU:n lainsäädäntö ja yksityisillä tahoilla on aktiivinen rooli säännös-
ten täytäntöönpanovaiheessa. Toisenlaisen yhteissääntelyn mallin mu-
kaan yhteissääntely tarkoittaa dynaamista vuorovaikutusta julkisten ja 
yksityisten järjestelyjen välillä tilanteissa, joissa eurooppalainen julkinen 
intressi on vaakalaudalla ja asioissa, joihin EU:lla ei ole toimivaltaa puut-
tua lainsäädännöllisin keinoin. Kyseessä on siis lainsäädäntö ja itsesään-
tely vaihtoehtoisina lähestymistapoina, ”horisontaalinen” vuorovaikutus 
(horisontaalinen yhteissääntely) lainsäädännöllisen väliintulon ja yksi-
tyisten toimijoiden antamien sitoumusten uskottavuuden välillä (Best 
2008, 13–14). 

 
EU-tasolla ja kansallisella tasolla Huovisen mukaan yhteissääntelyllä on eri 
merkitys. EU-asiakirjoissa yhteissääntelyllä tarkoitetaan puitelainsäädännön 
implementointimekanismia, jossa sääntelyyn osallistujat täydentävät lainsää-
däntöä yksityiskohtaisilla säännöillä komission valvoessa sääntelyn vaikutuk-
sia. EU-tasoisen sääntelyn tehtävä on varmistaa, että yhteismarkkinoilla nou-
datetaan riittävästi samankaltaisia ja yhtenäisiä pelisääntöjä. Tämän tyyppinen 
yhteissääntely on EU:n tasolla keino yhtenäistää eri maiden lainsäädäntöä.  

Kansallisella tasolla oikeusjärjestyksen tehtävänä on keskeisesti yhdenmu-
kaisuuden ja tasavertaisuuden takaaminen. (Huovinen 2006, 1212.) Yhteis-
sääntely on subsidiariteettiperiaatteen konkretisointia, sillä periaatteen mukaan 
markkinoita pyritään sääntelemään mahdollisimman lähellä toimintaa ja vain 
siinä määrin, kuin se on tarpeen selkeästi määritettyjen tavoitteiden saavutta-
miseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi (Huovinen 2006, 1213). 

Yhteissääntelyssä yhdistyvät yleensä lainsäädäntö ja itsesääntely. Yhteis-
sääntelyn keskeinen piirre on jokin linkki, joka yhdistää julkisen vallan ja yk-
sityisten toimijoiden aktiviteetit. Laissa voidaan antaa tiettyjä tehtäviä alan 
toimijoille, laissa voidaan viitata alan luomiin käytännesääntöihin esimerkiksi 
hyvän tavan ilmentäjänä tai julkisen sektorin viranomaisen ja yksityisen tahon 
välillä solmitaan tavoitesopimus esimerkiksi ympäristöpäästöjen vähentämi-
sestä (Tala 2009, 327). Yhteissääntelyksi Huovinen katsoo tavallisesti vain 
sellaiset järjestelyt, jotka on perustettu lailla tai sitovin sopimuksin julkisen 
vallan ja ei-valtiollisen toimielimen välillä (Huovinen 2006, 1216).3 Yhteis-
sääntelyn tarkka määritteleminen on vaikeaa sen lukuisten erilaisten ilmene-
                                                 
3 Myöskään se, että ei-valtiollinen elin vain tulkitsee voimassa olevan lain sisältöä rutiiniti-
lanteisiin käytettäväksi tai käyttää harkintaa lain sisällön ja tarkoitusperän ilmentämiseksi 
yksittäistapauksissa, ei ole yhteissääntelyä (Helsingin pörssin toiminta perustuu yhteissäänte-
lyyn sääntelyelimen sääntöjen osalta mutta ei sääntöjen osaksi luotujen corporate governan-
ce -suositusten suhteen. Huovinen 2006, 1217). 
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mismuotojen takia, mikä tulee ilmi myös tämän raportin yhteissääntelyä kos-
kevia esimerkkejä tarkasteltaessa.  

 
Prosserin mukaan yhteissääntely käsite kuvaa itsesääntelykäsitettä pa-
remmin erilaisten sääntelymuotojen kokonaisuutta ja todellisuutta. To-
dellisuudessa ei edes Prosserin mukaan ole sellaista ilmiötä kuin it-
sesääntely tai perinteinen komentosääntely (command and control) vaan 
aina on kyseessä erilaisten sääntelytoimenpiteiden yhdistelmä. Kun ja 
jos näitä käsitteitä käytetään, tulee Prosserin mukaan väistämättä koros-
tettua näiden tekijöiden vastakkainasettelua. Hänen mukaansa on vahva 
pyrkimys tulkita itsesääntelyä siten, että niin sanottu oletettu itsesäänte-
ly kehittyy suoran komentosääntelyn rinnalla, kun jokin kriisi on käsillä 
(esimerkiksi finanssialan kriisi). Onko kyseessä itsesääntely, komen-
tosääntely tai yhteissääntely, on pikemminkin empiirinen kysymys kuin 
määrittelykysymys. Erityisesti itsesääntelyn ja yhteissääntelyn moninai-
set muodot tekevät selkeän määrittelyn kovin vaikeaksi. (Prosser 2008, 
99–100.)  

 
Tässä tutkimuksessa yhtenä tavoitteena on kuvata empiirisesti erilaisten sään-
telymuotojen roolia käytännön liike-elämässä. Tavoitteena on ymmärtää liike-
toiminnan kontekstia, jossa itsesääntely ja yhteissääntely toimii. 
 
 
1.4 Standardit itsesääntelyn ja yhteissääntelyn  
 välineinä 

Standardisoinnilla on yhä tärkeämpi rooli sääntelyjärjestelmässä. Sääntelyä 
koskevassa tutkimuksessa on kuitenkin suhteellisen myöhään havahduttu 
huomaamaan erilaisten standardien kasvava merkitys sääntelymuotona (Tala 
2006, 190). Standardeja on monen tyyppisiä ja monia eri tarkoituksia varten. 
Tuotestandardeilla esimerkiksi varmistetaan eri tuotteiden tai teknologioiden 
yhteensopivuus (ns. tekniset yhteensopivuusstandardit) tai tuotteen, palvelun 
tai prosessin sopivuus käyttötarkoitukseensa. Tuotestandardeilla pyritään 
myös varmistamaan ja osoittamaan tuotteen laatua, tuotantoprosessin laatua 
tai laadun kontrollointia (EU/DG Final Report 2005, 9–11). Turvallisuusstan-
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dardeilla puolestaan pyritään varmistamaan tai turvaamaan terveyttä, turvalli-
suutta tai ympäristöä (Schepel 2005, 3–4).4  

Suomen Standardisoimisliiton määritelmän mukaan: Standardi on konsen-
sukseen perustuva, tunnustetun toimielimen hyväksymä normatiivinen asiakir-
ja, joka esittää yleistä ja toistuvaa käyttöä varten sääntöjä, ohjeita tai omi-
naispiirteitä toiminnoille tai niiden tuloksille optimaalisen järjestyksen saa-
vuttamiseksi tietyssä tilanteessa. (SFS-EN 45020.) 
 

Standardien ominaisuuksia (SFS-käsikirja 1, 2006, 9). 
• Standardi on kirjallinen julkaisu, joka on kaikkien saatavilla. 
• Standardi on standardisoinnista huolehtivan viranomaisen, järjestön 

tai muun tunnustetun elimen hyväksymä. 
• Standardit valmistellaan yhteistyössä ja valmistelussa pyritään yh-

teisymmärrykseen (konsensukseen). 
• Standardi on tarkoitettu yleiseen ja toistuvaan käyttöön. 
• Toisin kuin lakien ja asetusten soveltaminen, standardien käyttö on 

vapaaehtoista. 
• Sertifiointi on yleensä vaatimustenmukaisuuden osoittamista todis-

tuksella (sertifikaatilla) tai merkillä. Sertifiointi on yleensä kaupal-
lista toimintaa. Sertifiointi voi kohdistua järjestelmiin, tuotteisiin, 
palveluihin tai henkilöihin. Ennen sertifikaatin myöntämistä vaati-
mustenmukaisuus arvioidaan, testataan ja tarkistetaan (SFS-
käsikirja 1, 2006, 47). 

 
Standardien ja standardisoinnin tarkastelulla tässä työssä pyritään konkre-
tisoimaan sitä, miten oikeudellisen sääntelyn rooli yhteiskunnallisen sääntelyn 
kokonaisuudessa on muuttunut, ja miten oikeudellinen sääntely kumpuaa yhä 
erilaisemmista lähteistä eikä pelkästään lainsäädännöstä. Standardeilla on tär-
keä rooli tässä kokonaisuudessa. (Schepel 2005, 11; Cafaggi 2008/17, 13; 
Mylly 2002.) 
 
 

                                                 
4 Tuoteturvallisuusstandardeissa on Euroopassa siirrytty design standardeista (esim. raken-
nusten suunnitteluperusteita koskevat standardit) suorituskykyä tai lopputulosta kuvaaviin 
standardeihin (Cafaggi 2008/17, 8; Gereffi & Lee 2009, 6–12). 
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1.4.1 Standardien laatijat 
Standardeja tuottavia organisaatioita ja toimijoita on monia. Standardit voidaan 
jaotella syntytavan mukaan oikeudellisiksi standardeiksi (de jure -standardeiksi 
eli lakiin perustuviksi tai virallisiksi), standardointiorganisaatioiden kehittämiksi5 
tai tosiasiallisiksi standardeiksi (de facto -standardeiksi eli yritysmaailmassa 
muotoutuneiksi tai kehitetyiksi standardeiksi). Standardeja syntyy perinteisissä 
”virallisissa” toimialakohtaisissa alueellisissa kansainvälisissä standardisointieli-
missä kuten telealalla ETSI:ssä (European Telecommunications Standards Insti-
tute). Niitä voidaan tuottaa kansainvälisissä kattojärjestöissä kuten ISO:ssa (In-
ternational Organization for Standardization). Viralliset standardisointielimet ovat 
yleensä avoimia6 ja niissä pyritään pääsääntöisesti konsensukseen, mikä osaltaan 
hidastaa toimintaa huomattavasti. Vastaavasti kansallisia virallisia standardisoin-
tielimiä ovat Suomessa Suomen Standardisoimisliitto ry. 

Eurooppalaisesta standardisoinnista vastaavat ETSI:n lisäksi Euroopan 
standardisointikomitea CEN (European Committee for Standardization) ja 
Euroopan sähkötekniikan standardisointikomitea CENELEC (European 
Committee for Electrotechnical Standardization). Näistä laaja alaisin on CEN, 
jonka toimialaan kuuluvat muun muassa rakennusala, koneenrakennus, ter-
veydenhuolto, terveys- ja turvallisuus työpaikoilla, lämmitys ja ilmastointi, 
kuljetus ja pakkaaminen sekä tietotekniikka. CEN, CENELECin ja ETSIn eri-
tyisasema eurooppalaisina standardisointieliminä tunnustetaan yhteisön oi-
keudessa. Standardeilla on myös tärkeä merkitys elintarvikealalla elintarvik-
keiden turvallisuusvaatimuksia yhtenäistettäessä ja avattaessa julkisia hankin-
toja kilpailulle. (HE 214/2002.) 

Keskeiseksi standardisoimismuodoksi ovat myös nousseet yritysten muodos-
tamat, enemmän tai vähemmän väliaikaiset yhteenliittymät, konsortiot. Esimer-
kiksi teknologian alalla tällaiset konsortiot tarjoavat tuotoksensa, esim. määritel-
                                                 
5 Oikeudelliset standardit (de jure -standardit) ovat EY:n 98/34/EC direktiivin eli teknisiä 
standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 
annetun direktiivin mukaisia standardeja, jotka kehitetään standardointijärjestöissä. Standar-
dointiorganisaatioiden menettelytavat ja käytännöt takaavat sen, että standardit kehitetään 
avoimessa ympäristössä. Jokaisella osallistuvalla jäsenellä on mahdollisuus ottaa osaa stan-
dardin alaan ja ottaa osaa sen kehittämiseen ja hyväksymisprosessiin. Nämä menettelytavat 
mahdollistavat sen, että sopivin teknologia hyväksytään standardiksi. Samalla kun yritykset 
kilpailevat siitä, että niiden teknologia valittaisiin standardiksi, tasapaino saadaan aikaan 
standardointiorganisaation prosessien avulla ja paras teknologia valitaan. 
6 Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että toimintaan saisi osallistua kuka tahansa. Esim. 
ISO:ssa osallistumisoikeus on maakohtaisilla standardisointijärjestöillä, esim. Suomen osalta 
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:llä. 
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mät eli spesifikaatiot, virallisille standardointielimille hyväksyttäväksi. Usein 
määritelmistä muodostuu tosiasiallisia standardeja (de facto -standardeja), jos 
mukana ovat olleet alan keskeiset yritykset. Konsortioiden merkitsemästä suh-
teellisesta avoimuudesta hyötyvät erityisesti pienet yritykset, jotka eivät muuten 
pääsisi vaikuttamaan alalla muodostuvien standardien kehittymiseen. Konsortios-
ta hyötyvät myös suuremmat yritykset, jotka pyrkivät vaikuttamaan alan standar-
dien muotoutumiseen niille edulliseen suuntaan. (Mylly 2002.)  

Myös jotkut julkisen sektorin (ministeriöiden, eri hallinnollisten alueiden 
julkisen sektorin toimijat, paikalliset viranomaistahot) toimijat tuottavat stan-
dardeja. Standardisointiin osallistuvat toimijat ovat liittyneet toisiinsa yhteis-
työsopimuksin, jäsenyyden perusteella, akreditointijärjestelyin jne. (Schepel 
2005, 4–5). Yksityisten toimijoiden rooli standardien luomisessa on perustel-
tu, ei pelkästään siksi, että saadaan paras saatavilla oleva tieteellinen ja tekni-
nen osaaminen käyttöön vaan myös siksi, että siten edistetään innovointia (Ca-
faggi 2008/17, 10). 
 
 
1.4.2 Taloudelliset ongelmat, joita standardit auttavat  
 ratkaisemaan 
Yhteensopivuus. Erityisesti konkreettisten tuotteiden kohdalla yhteensopi-
vuus on keskeinen peruste standardisoinnille. Yhteensopivuusstandardit autta-
vat laajentamaan markkinoita, koska ne edesauttavat kasvattamaan ns. verkos-
tovaikutuksia. Ne ovat hyötyjä, joita saavutetaan osallistumalla laajempaan 
käyttäjien verkostoon (Swan 2000, 5; Abonyi 2007, 19). Teollisen tuotannon 
toisaalta keskittyessä entistä suurempiin tuotesarjoihin ja toisaalta hajautuessa 
muun muassa alihankintojen takia, voidaan standardisointia käyttää tuotteiden 
laadun, yhdenmukaisuuden ja yhteensopivuuden varmistamiseen. Lisäksi voi-
daan valmistuseriä suurentaa sekä toisaalta valmistaa standardisoitujen osa-
tuotteiden ja komponenttien avulla lopputuotteita, jotka palvelevat asiakkaiden 
yksilöllisiä tarpeita. (HE 214/2002, 3.) Kun verkostovaikutukset ovat tärkeitä 
ostajalle, viisas tavarantoimittaja tuottaa tavaroita, jotka täyttävät ko. toimi-
alan yleisen tason. Jos tuote on erikoinen eikä täytä toimialan yleisiä standar-
divaatimuksia, ei ostaja ole yleensä kiinnostunut ko. tuotteesta. (Swann 2000, 
5.) 
 
Minimilaatu/Turvallisuusstandardit. Standardien avulla on mahdollista 
suunnitella ja toteuttaa teknisesti turvallinen ja luotettava ratkaisu. Koska 
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standardisoinnissa pyritään ottamaan huomioon viimeisin käytettävissä oleva 
tekninen tieto, standardeja käyttämällä voidaan välttää vanhentuneita ja epä-
luotettaviksi havaittuja ratkaisuja.  

 
Tästä syystä teknistä turvallisuutta, luotettavuutta ja yhteensopivuutta 
koskevassa lainsäädännössä hyödynnetään laajasti standardeja. Stan-
dardin avulla on mahdollista yksilöidä teknisesti saavutettavissa oleva 
taso eikä säädöksiin ole tarpeen kirjata yksityiskohtaisia teknisiä mää-
räyksiä. (HE 214/2002, 3.) 

  
Tuotteiden minimilaatua koskevat standardit vähentävät taloustieteilijöiden 
termejä käyttäen transaktiokustannuksia ja etsintäkustannuksia. Jos standardi 
määrittelee tuotteen tavalla, joka vähentää ostajan epävarmuutta, se vähentää 
ostajan riskiä. Silloin ostajalla ei ole myöskään tarvetta kuluttaa aikaa ja rahaa 
tuotteen arviointiin ennen ostamista. Minimilaatustandardien rooli ei ole vain 
auttaa tuottajia ja asiakkaita. Ne voivat myös suojella kolmansia osapuolia 
kuten on laita ympäristöstandardien kohdalla. (Swann 2000, 6.) 
 
Valikoiman vähentäminen. Vaihtoehtojen liiallinen kirjavuus lisää kustan-
nuksia niin tuotantoketjussa kuin tuotteiden ja järjestelmien käytössäkin (HE 
214/2002, 3). Valikoiman vähentämiseen tähtäävillä standardeilla on kaksi 
funktiota. Ensinnäkin ne pyrkivät hyödyntämään mittakaavaetuja minimoi-
malla voimavarojen tuhlaamista suureen määrään vähäisessä määrin erilaistet-
tuja malleja tai tuotteita. Toiseksi, ne hyödyttävät sekä tuottajaa että asiakasta 
vähentämällä tuotteisiin liittyviä riskejä. Standardien käyttö vaikuttaa tulevai-
suuden teknologisen kehityskaaren suuntaan. (Swann 2002, 7.)  
 
Informaatio/Mittaaminen. Informaatiota ja mittaamista koskevia standardeja 
pidetään usein eri kategorioina, mutta toisaalta näitä voidaan pitää kolmen 
edellä mainitun hybridinä. Informaatio ja mittaamisstandardit ovat tuotteita 
kuvaavia standardeja. Niiden avulla voivat sekä tuottaja että ostaja varmistua 
siitä, että myytävä tuote on sellainen kuin sen odotetaan olevan. Näin myyjän 
korvausvelvollisuusriski vähenee standardin avulla ja toisaalta ostajan tavaran 
ominaisuuksiin liittyvä riski vähenee. Ostajan ei tarvitse itse suorittaa testejä 
arvioidakseen hyödykkeen ominaisuuksia. (Swann 2002, 8; Abonyi 2007, 19.)  

Informaatiostandardien rooli liittyy taloustieteessä epäsymmetrisen infor-
maation problematiikkaan. Epäsymmetrinen informaatio tarkoittaa tilannetta, 
jossa transaktion yhdellä osapuolella on enemmän informaatiota kuin toisella. 
Tyypillisesti tuotteen myyjällä on enemmän informaatiota kuin tuotteen osta-
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jalla. Myös päinvastainen tilanne on mahdollinen. Epäsymmetrisen informaa-
tion ongelmaa ei pidä nähdä kategorisesti. (Määttä 2008, 21.) Markkinoilla on 
erilaisia tuotteita informaatio-ongelman suhteen (ks. taulukko 1).  

Etsintähyödykkeet ovat hyödykkeitä, joiden laatu on havaittavissa ennen 
ostoa. Esimerkiksi kukkakaupasta ostettavien kukkien laatu voidaan havaita 
silmämääräisesti. Tuotestandardeilla voidaan myös edesauttaa ostajaa, koska 
tuotestandardin mukaisesti valmistettu tuote täyttää tuotestandardin kriteerit. 
Kokemushyödykkeiden osalta laatu on havaittavissa vasta, kun kuluttaja on 
käyttänyt tuotetta. Esimerkiksi palvelun laadun tai elintarvikkeen laadun voi 
havaita yleensä vasta palvelua käytettäessä tai elintarviketta nautittaessa. Luot-
tamushyödykkeiden kohdalla kuluttaja ei välttämättä pysty havaitsemaan hyö-
dykkeen laatua vielä senkään jälkeen, kun hän on käyttänyt hyödykkeen. Esi-
merkiksi lääkäripalvelut tai asianajajapalvelut ovat esimerkkejä luottamus-
hyödykkeistä. (Määttä 2008, 21.) 
 
Taulukko 1 Epäsymmetrisen informaation mukainen hyödykkeiden ja standardien luokittelu 
Etsintähyödyke Kokemushyödyke Luottamushyödyke 
laatu tiedossa ennen ostoa laatu tiedossa kulutuksen jälkeen laatu ei selviä kulutuksen 
    yhteydessäkään 
esim. mitta esim. maku esim. ravintoarvot, saastuttaminen
    eläinten hyvinvointi jne. 
tuotestandardit laatustandardit prosessistandardit 
 
 
Erityyppiset standardit pyrkivät auttamaan ostajaa päätöksenteossa: tuotestan-
dardit määrittelemällä tuotteen ominaisuudet, laatustandardit määrittelemällä 
tietyt laatukriteerit ja prosessistandardit määrittelemällä kriteerit hyödykkeen 
valmistusprosessille tai laajemmin valmistusprosessin ja siitä aiheutuvien hait-
tojen minimoimiseksi. Näin ollen standardiin perustuva hyödyke vähentää 
ostajan transaktiokustannuksia, mikä on yksi standardeihin perustuvan itse- ja 
muun sääntelyn tarkoitus7.  
 
 

                                                 
7 Business leadership in consumer protection. A discussion document on self regulation and 
industry-led compliance. OFT 1058 March 2009, 12. (OFT 1058.) 
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1.4.3 Standardisoinnin merkityksen kasvu 
Standardien merkityksen kasvu on nähtävissä lukuisten yksityisten standardien 
määränä esimerkiksi vähittäiskaupassa ja elintarvikealalla.  

Standardisoinnilla on kasvava merkitys myös monilla politiikan ja hallin-
non lohkoilla. EY:n sisämarkkinoiden kannalta standardeilla on tärkeä merki-
tys poistettaessa kaupan teknisiä esteitä. Tuotteiden vaatimuksia koskevaa 
EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntöä on yhdenmukaistettu erityisesti niin kutsu-
tulla uudella lähestymistavalla (New Approach), jossa lainsäädännön tukena 
käytetään yhteisiä eurooppalaisia standardeja8. Direktiivi sisältää tällöin vain 
keskeiset hyödykettä tai palvelua koskevat vaatimukset ja muutoin viitataan 
alan eurooppalaiseen standardiin (Tala 2006, 191). 

  
EY:n sisämarkkinoilla keskeisenä tavoitteena on tavaroiden ja palvelui-
den vapaa liikkuvuus, johon pyritään muun muassa yhdenmukaistamal-
la jäsenmaiden lainsäädäntöä. Standardeilla on kuitenkin tämän tavoit-
teen kannalta nykyisin keskeinen rooli. Tavaroiden ja palveluiden va-
paan liikkuvuuden nopeuttamiseksi otettiin teknistä yhdenmukaistamis-
ta ja standardointia koskevasta uudesta lähestymistavasta annetulla 
neuvoston päätöslauselmalla 1985 käyttöön niin sanottu uusi lähesty-
mistapa, jonka keskeisenä sisältönä on rajoittua lainsäädännössä olen-
naisten vaatimusten määrittämiseen ja vähentää viranomaisten ennen 
tuotteen markkinoille saattamista suorittamaa valvontaa. Uuden lähes-
tymistavan direktiivissä määriteltyjen olennaisten vaatimusten tavoit-
teena on korkea suojelun taso. Olennaiset vaatimukset liittyvät erityises-
ti käyttäjien (yleensä kuluttajien ja työntekijöiden) terveyden ja turvalli-
suuden suojelemiseen ja kattavat joskus muita perusvaatimuksia (esi-
merkiksi omaisuuden tai ympäristön suojelun).  

Olennaisissa vaatimuksissa määritellään tavoitellut tulokset tai huo-
mioon otettavat vaarat, mutta niissä ei eritellä tai ennakoida näiden 
seikkojen edellyttämiä teknisiä ratkaisuja. Olennaiset vaatimukset täyt-
tävien tuotteiden tekniset eritelmät määritellään yhdenmukaistetuissa 
standardeissa, joiden noudattaminen on vapaaehtoista. Jos tuote on 
kuitenkin valmistettu yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, tästä 
seuraa olettamus, että tuote on myös vastaavien olennaisten vaatimusten 
mukainen (vaatimustenmukaisuusolettamus), mikäli kyseisten standar-
dien viitetiedot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja 
standardit on vahvistettu kansallisesti. (HE 214/2002, 9.) 

                                                 
8 Uuden lähestymistavan direktiiveissä säädetään yleensä CE-merkinnän kiinnittämisestä. 
Täten lähes kaikki tuotteet, jotka kuuluvat uuden lähestymistavan direktiivien piiriin, on 
varustettava kyseisellä merkinnällä. Uutta lähestymistapaa on hiljakkoin uudistettu EU:n 
neuvoston hyväksymällä päätöksellä 768/2008/EY ja asetuksella 765/2008/EY. 
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Standardeilla on myös tärkeä merkitys yhtenäistettäessä elintarvikkeiden tur-
vallisuusvaatimuksia ja avattaessa julkisia hankintoja kilpailulle. Lisäksi stan-
dardit liittyvät olennaisella tavalla EU:n yhteisen kauppapolitiikan toteuttami-
seen sekä Maailman kauppajärjestön WTO:n (World Trade Organization) 
kaupan teknisiä esteitä koskevan sopimuksen (WTO/TBT-sopimus) toteutta-
miseen. (HE 214/2002, 4.) Standardien merkityksen kasvu toisaalta puhtaasti 
itsesääntelyn alueella ja toisaalta yhteissääntelyn piirissä korostaa tarvetta ot-
taa kantaa standardisointia koskevan infrastruktuurin toimivuuteen ja tehok-
kuuteen. 

Käytännön oikeuselämässä standardit konkretisoivat ja täsmentävät sään-
nösten soveltamista ja tulkintaa esimerkiksi kertomalla, millä perustein arvioi-
daan suorituksen asianmukaisuutta, hyödykkeen laatua, kyseisessä tilanteessa 
vaadittavaa huolellisuutta tai noudatettujen menettelytapojen yhteensopivuutta 
oikeudenmukaista menettelyä koskevien vaatimusten kanssa (Tala 2006, 192). 

Standardisoinnin korostunut rooli yhteiskunnallisesti tärkeiden tavoitteiden 
saavuttamisen keinona asettaa erityisiä vaatimuksia – esimerkiksi avoimuu-
teen, läpinäkyvyyteen ja konsensukseen liittyen – standardointimenettelylle ja 
siitä vastaaville standardisointielimille.  
 
 
1.4.4 Standardisointikilpailu – de facto standardit 
Riippuen siitä, mikä taho on standardin laatijana tai ”omistajana”, voidaan 
kansainvälisessä liiketoiminnassa havaita kahden tyyppisiä standardeja, joko 
tavaran tai palvelun valmistajien laatimia eli valmistajalähtöiset standardit, tai 
jälleenmyyjien laatimia eli jälleenmyyjälähtöiset standardit. Näiden eri stan-
dardien tarkoituksena on tyypillisesti joko tuotteiden erilaistaminen tai ris-
kienhallinta tuotteiden valmistusprosesseja (prosessistandardit) standardisoi-
malla. (Humphrey 2008, 26–27.) Prosessistandardeja voidaan käyttää tuote-
standardien korvaamisessa. Esimerkiksi kun ennen on käytetty tuotestandarde-
ja ja maahantuontitarkastuksessa ja pistokokein tarkastettu tuotteiden standar-
dinmukaisuus, on nykyään nähty järkevämmäksi ja paremmin toimivaksi siir-
tyä käyttämään prosessistandardeja, joilla pyritään kontrolloimaan tuotanto-
prosessia ja siellä esiintyviä riskejä.  

Ongelmien ennaltaehkäisyllä ja varhaisella havaitsemisella sekä korjaami-
sella saadaan parempi lopputulos aikaan kuin jälkikäteisellä, pistokokeisiin 
perustuvalla kontrollilla. Prosessistandardeja voidaan myös käyttää edistä-
mään toivottuja käytäntöjä kuten ympäristöystävällisten viljelymenetelmien 
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käyttöönottoa. Siirtyminen tuotestandardeista prosessistandardeihin kuvastaa 
muutosta ”tulipalojen sammuttamisesta” ja tuotetestauksista kohti ongelmien 
ennakoivaa hallintaa ongelmien syntylähteellä. Tämä on nähtävissä esimer-
kiksi elintarvikealalla (EU/DG Final Report 2005, 15–16). 

Standardeja tuottavia yksityisiä standardisointielimiä on lukuisia ja va-
paassa kilpailutilanteessa myös standardit, niin yksityiset keskenään kuin yksi-
tyiset ja julkiset standardit, niin kansalliset ja kansainväliset standardit, kilpai-
levat keskenään. Tämä on yksittäisen yrityksen kannalta ongelmallista, koska 
sen on noudatettava useita erilaisia ja kenties päällekkäisiä standardeja voi-
dakseen toimia markkinoilla (Wouters et al. 2009, 26). Ilman julkisen vallan 
väliintuloa saattaa markkinoille tulla joko liikaa tai liian vähän tai vääränlaisia 
standardeja9. Tämä voi yhteiskunnan kannalta merkitä resurssien tuhlausta. 
Standardit auttavat kehittämään markkinoita uusimpaan teknologiaan perustu-
viin tuotteisiin ja palveluihin. Yksittäisten yritysten näkökulmasta standardit 
voivat lisätä joidenkin yritysten kannattavuutta, mutta ei kaikkien, mikä on 
standardisoinnin kilpailuoikeudellisten vaikutusten tarkastelussa keskeinen 
arviointikriteeri10. Standardisointi voi jopa heikentää joidenkin yritysten kan-
nattavuutta. Arvioitaessa standardisoinnista koituvia hyötyjä, täytyy tarkastelu 
nostaa yksittäisten yritysten tasolta eli mikrotasolta kansantalouden makrota-
solle. (Swann 2000, 34.) 
 
 
1.4.5 Julkisen vallan rooli standardisointi-infrastruktuurin  
 luomisessa 
Valtion rooli standardisoinnissa on luoda standardisoinnille suotuisat puitteet. 
Taloustieteilijöiden mukaan valtiovallan roolia osallistua standardisoinnin inf-
rastruktuurin luomiseen ja ylläpitoon perustellaan sillä, että standardisointi on 

                                                 
9 Esimerkiksi tuoreessa EU:n kilpailukykyä arvioivassa raportissa kannatetaan eurooppalais-
ten standardien kehittämistä kansallisten standardien sijaan, koska Euroopan tasolla tapahtu-
va standardisointi voi vahvistaa toisaalta kansallisten ja eurooppalaisten tutkimusohjelmien 
ja standardisointiorganisaatioiden välistä yhteistyötä. The Future of EU Competitiveness 
2009, 18–19. 
10 Ks. esim. Kilpailuviraston antamaa arviointia lukkojen ja helojen murtoturvallisuuteen 
liittyvistä standardiehdotuksista ja niiden suhdetta Abloy Oy:n määräävän markkina-aseman 
vahvistumiseen, http://www.kilpailuvirasto.fi/ Dnro 105/14.00.20/2009, 31.3.2009. 
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avainasemassa innovaatioiden mahdollistamisessa11. Standardisointijärjestel-
män laatu ja käyttökelpoisuus ovat keskeisessä roolissa markkinoiden kasvun 
kannalta. Minkä verran ja minkälaisia tuotteita ja palveluja voidaan valmistaa, 
riippuu pitkälti olemassa olevasta standardisointijärjestelmästä. Toiseksi, jul-
kista valtaa tarvitaan turvaamaan sitä, että kaikki halukkaat pääsevät osallis-
tumaan standardisointityöhön. Julkisen vallan osallistumista standardisointiin 
perustellaan myös sillä, että se voi edustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja 
hyödykkeiden loppuasiakkaita. Näiden ryhmien edustusta ei välttämättä ole 
markkinavetoisessa standardisoinnissa mukana. (Swann 2000, 49–50; Schepel 
2005, 19–20).  

Suomessa standardisoinnista vastaa Suomen Standardisoimisliitto ry (SFS) 
ylimpänä standardisoinnin katto-organisaationa. Se edustaa eri toimialajärjes-
töjä12 suhteessa valtioon. SFS:n toiminta-ajatuksena on luoda elinkeinoelämäl-
le edellytyksiä osallistua standardisointiin sekä tarjota yrityksille ja muille 
sidosryhmille tietoa standardeista ja mahdollisuus vaikuttaa kansallisten ja 
kansainvälisten standardien sisältöön13.  

 
SFS hoitaa keskeiset standardisointiin liittyvät hallinnolliset tehtävät ja 
huolehtii kansallista standardisointijärjestelmän ylläpidosta. Siten SFS 
ohjaa ja koordinoi standardien valmistelua kansallisella tasolla, se vah-
vistaa kansalliset SFS-standardit, edustaa Suomea alansa kansainväli-
sissä ja eurooppalaisissa järjestöissä, pitää yllä standardikokoelmaa ja 
standardeihin liittyviä tietojärjestelmiä sekä palvelee muulla tavoin 
standardien tarvitsijoita. SFS hoitaa myös WTO-tiedotuskeskusta ja 
pohjoismaista ympäristömerkkijärjestelmää työ- ja elinkeinoministeriön 
(TEM) kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.  

 

                                                 
11 Ks. oikeudellisen sääntelyn vaikutuksista innovaatioihin tarkemmin teoksesta Määttä, 
Kalle (2001), Regulatory reform and innovations: Whether to trust the invisible hand or use 
the visible one? Sitra Reports series 10. 
12 Toimialayhteisöt ovat lähinnä elinkeinoelämän järjestöjä (Kemianteollisuus ry, Oy Keskus-
laboratorio, Metalliteollisuuden Standardisoimiskeskus, Metsäteollisuus ry, Rakennusteolli-
suus RT ry, Standardisoimisyhdistys TEVASTA, Muoviteollisuus ry, Suomen Sähköteknilli-
nen Standardisoimisyhdistys SESKO ry, jäljempänä SESKO, Yleinen Teollisuusliitto, Öljy- ja 
Kaasualan Keskusliitto), mutta joukossa on myös valtion virastoja ja laitoksia (Maa- ja elin-
tarviketalouden tutkimuskeskus/ Maatalousteknologian tutkimus (Vakola), Tiehallinto, Suo-
men ympäristökeskus, Viestintävirasto) sekä yleishyödyllinen yhteisö (TIEKE Tietoyhteis-
kunnan kehittämiskeskus ry). Toimialayhteisöistä SESKOlla ja Viestintävirastolla on erityis-
asema, koska ne ovat suoraan vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten standardisoin-
tielinten jäseniä. (HE 214/2002, 5.) 
13 Ks. tarkemmin www.sfs.fi. 
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Valtio rahoittaa standardisointia lähinnä tukemalla standardisoinnin perusra-
kenteita sekä avustamalla taloudellisesti SFS:n toimialayhteisöjen osallistu-
mista eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardisointiin. Työ- ja elinkeino-
ministeriön ja SFS ry:n välisessä tulossopimuksessa määritellään myös SFS 
ry:lle tulostavoitteet, joissa toimintaa linjataan hallituksen ja TEMin strategi-
siin linjauksiin. Vuoden 2009 tulostavoitteiksi on sovittu, että standardisointi 
tukee uusien teknologioiden kehittymistä ja kaupallistumista ja että tuotteiden 
ja toimintajärjestelmien yhteensopivuus paranee (Tulossopimus 200914). Näin 
ollen SFS:n tekemän standardisoinnin voidaan katsoa kuuluvan ns. yhteissään-
telyn piiriin, kun taas yksittäisten, toimialajärjestöjen puitteissa tapahtuva 
standardisointi olisi luonteeltaan de facto -standardisointia eli itsesääntelyä.  

 
Suomessa standardisointia sääntelee laki vuodelta 1942. Standardisoin-
tia koskevan lainsäädännön uudistaminen oli vireillä vuonna 2003, ja 
lakiluonnos oli lausunnolla keskuskauppakamarissa kesällä 2003. Lain 
jatkovalmistelu oli tarkoitus käynnistyä uudelleen aikaisintaan vuonna 
2007. TEM valmistelee virkatyönä uutta standardisointilakia. Tarkoi-
tuksena on uudistaa standardisointia koskeva lainsäädäntö kumoamalla 
vuodelta 1942 peräisin oleva standardisointilaki, jonka keskeisenä sisäl-
tönä on ollut valtioneuvoston valtuutus säätää tuotteita koskevista vaa-
timuksista ja standardien pakollisuudesta sekä näihin liittyvät viran-
omaisten valvontavaltuudet ja rangaistussäännökset. Uudessa laissa 
otettaisiin huomioon nykyiset standardisointitoimintaa ja standardisoin-
nin hallinnointia koskevat vaatimukset. Laki koskisi ns. virallista stan-
dardisointia, ei de facto -standardisointia. (HE 214/2002).  

 
Uudessa laissa otettaisiin huomioon myös Euroopan yhteisön lainsäädännössä 
omaksutut periaatteet sekä asiaa koskevat WTO:n säännöt. Standardien laa-
dinnassa tulisi noudattaa ns. hyvän standardisoinnin vaatimuksia. Varsinainen 
standardisointityö ja työn organisointi on tarkoitus jättää Suomen Standardi-
soimisliiton15 eli SFS:n liittoyhteisön vastuulle kuten aiemminkin. (Yhteys-
henkilönä toimii ylitarkastaja Matti Alasalmi.) 

                                                 
14 Työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n välinen tulossopi-
mus vuodelle 2009. http://www.sfs.fi/files/tulosohjaus/tulossopimus2009.pdf. 
15 Standardisoimisliiton ylin päättävä elin on liittokokous. Se valitsee liitolle toimin-
taa ohjaavan hallituksen. Hallitus valitsee toimitusjohtajan, joka johtaa liiton toimintaa apu-
naan liiton toimisto. Hallitus valitsee myös liitolle standardisointilautakunnan jäsenet. Standar-
disointilautakunnassa on jäseniä elinkeinoelämän yhteisöjen lisäksi julkisen vallan edustajina 
kuluttajaviraston, työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja valtiovarainministeriön 
edustajat. Lautakunta vahvistaa standardisointityön periaatteet ja muut kuin kansainvälisen 
esikuvan kanssa identtiset standardit, jotka vahvistaa liiton toimitusjohtaja. 
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1.4.6 Yhteenveto  
Standardisoinnilla voidaan parantaa yritysten toiminnan taloudellista tehok-
kuutta, edistää teknistä turvallisuutta ja luotettavuutta, madaltaa kaupan tekni-
siä esteitä sekä edistää esimerkiksi kilpailu-, kuluttajansuoja- ja ympäristöpo-
liittisten tavoitteiden toteuttamista. 

Teknisten standardien ja palvelustandardien merkitys on kasvanut niin 
kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla. Keskeinen rooli standardisoin-
nissa on ollut yksityisillä toimijoilla. EU:ssa standardisoinnin merkitys tullee 
vahvistumaan yhteissääntelyn yhteydessä, jolloin lainsäädäntö tulee raamitta-
maan yhä enemmän yksityistäkin standardisointityötä. 

Standardisoinnin merkitys korostuu erityisesti innovatiivisilla toimialoilla 
kuten kaupan alalla, elintarvikealalla ja toimialoilla, joissa ympäristöasioilla 
on keskeinen merkitys. Tilanteissa, joissa perinteisen lainsäädännön keinoin ei 
pystytä vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin hitaaksi todetun lainsäädäntöpro-
sessin takia, on standardisoinnilla keskeinen rooli. Tästä syystä myös lainsää-
täjä EU:n tasolla haluaa jättää tilaa innovaatioita edistävälle standardisoinnille 
(KOM(2009) 215, 11; 2008/2220(INI), 19). 
 





2 ARVOKETJUMALLI TARKASTELUN  
 VIITEKEHYKSENÄ  

2.1 Arvoketjumalli 

Tässä luvussa käydään läpi yhdysvaltalaisen, Harward Business Schoolin lii-
ketaloustieteen professorin Michael Porter’in kehittämän arvoketjumallin 
avulla yleisellä tasolla sitä, millä osa-alueilla itsesääntely vaikuttaa yrityksen 
toimintaan ja miksi sitä tai yhteissääntelyä on tarpeellista tarkastella myös lii-
ketaloudellisesta, sääntelytutkimuksen lähestymistapaa laajemmasta näkökul-
masta. Ensiksi kuvataan Porterin arvoketjumalli ja sen jälkeen tarkastellaan eri 
toimialojen näkökulmasta itse- ja yhteissääntelyä. Tarkastelun avulla voidaan 
tehdä päätelmiä siitä, millä osa-alueilla eri toimialojen yritykset ja alan toimi-
jat itse näkevät itsesääntelyn tai yhteissääntelyn tarpeelliseksi yritysten ja yri-
tysten yhteistyöorganisaatioiden (toimialajärjestöt jne.) omaehtoisena toimin-
tana (markkinointi/markkinointiviestintä eri keinoineen; tuote/laatu-asiat; hin-
ta/hinnoittelu; saatavuus eli jakelutoiminnot). Tarkastelussa hyödynnetään 
myös Constance Bagleyn16 tekemää tutkimusta, jossa hän on soveltanut arvo-
ketjumallia tarkastellessaan yrityksen strategian ja lainsäädännön vuorovaiku-
tusta (Bagley 2005, 14). 

Arvoketju (value chain) on käsite, joka kuvaa jonkin hyödykkeen vaiheit-
taista jalostumista raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi. Jokainen arvoketjun 
vaihe, yksittäinen prosessi, nostaa tuotteen arvoa. Arvoketjumallissa yrityksen 
tuotantoprosessi kuvataan toisiinsa kytketyillä arvoa tuottavilla toiminnoilla. 
(kuvio 2). Yksittäinen yritys voi toimia arvoketjun tietyssä vaiheessa, esimer-
kiksi yritys valmistaa vain tiettyä osaa toisen yrityksen kokoamaan laitteeseen. 
Useamman yrityksen yhteistyötä aina raaka-ainelähteiltä käyttöön ja jopa kier-
rätykseen asti Porter nimeää arvosysteemiksi (value system). Myös tämä nä-
kökulma on sittemmin arkikäytössä saanut nimen arvoketju. Koska arvoketju-
käsitettä käytetään säännönmukaisesti tutkimuskirjallisuudessa, käytetään sitä 
myös tässä raportissa kuvaamaan eri toimijoiden välistä yhteistoimintaa. Sil-
loin kun asiaa tarkastellaan yksittäisen yrityksen näkökulmasta, käytetään kä-
sitettä ’yrityksen arvoketju’. Yrityksen oma arvoketju voi siis olla osa laajem-
paa arvoketjua, joka alkaa raaka-aineista ja päätyy asiakkaalle. Arvoa tuote-
taan asiakkaalle siis suurelta osin koko arvosysteemissä, ennen tai jälkeen 

                                                 
16 Bagley toimii Harward Business School’in juridiikan professorina. 
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omassa yrityksessä tapahtuvia toimintoja. Arvoketjumallin tarkoitus on alun 
alkaen ollut auttaa maksimoimaan yrityksen arvoketjun tehokkuutta pienen-
tämällä kustannuksia. Nykyisin tarkastelutaso on nostettu jopa toimialakohtai-
selle arvoketjun tasolle. (Porter 2004, 33–53.) 

 
Kilpailuetu on myös keskeinen käsite arvoketjumallissa. Jokainen yritys 
tavoittelee itselleen kilpailuetua pärjätäkseen markkinoilla suhteessa 
asiakkaisiin, tavarantoimittajiin, korvaaviin tuotteisiin, nykyisiin ja tu-
leviin kilpailijoihin hyödyntäen erilaisia kilpailustrategioita (kustannus-
johtajuus, erilaistaminen, asiakasryhmien valinta (segmentointi). Yritys-
ten välisestä kilpailusta ollaan siirtymässä kokonaisten toimialojen ar-
voketjujen väliseen kilpailuun. Tuotteen kilpailukyky markkinoilla mää-
räytyy sen mukaan, kuinka taloudellinen ja tehokas arvoketju kokonai-
suudessaan on. Siksi yritykset pyrkivät muodostamaan kumppanuus-
suhteita, jotka mahdollistavat tehokkaan ja taloudellisen toimintamallin 
koko arvoketjun pituudella. Tähtäimenä on tuottaa suuri lisäarvo tuot-
teelle mahdollisimman pienin kustannuksin. Koko arvoketjun alueella 
toteutuessaan tämä merkitsee tuotteen parempaa laatua ja edullisempaa 
hintaa. Näin yksittäinen yritys arvoketjun osana saa huomattavaa hyö-
tyä, koska lopputuote on markkinoilla kilpailukykyinen. Vastaavasti 
ongelmat arvoketjun toimijoiden kesken koituvat kaikkien haitaksi tuot-
teen menettäessä kilpailukykyään. (Porter 1985; Porter & Kramer 2006; 
Porter 2004; Myllykangas 2009.) 

 
Kuvio 2 Arvoketju ja arvosysteemi Porterin mukaan (Porter 1985) 



 

 

23

Arvoketjumallissa yrityksen toiminnot on jaettu perustoimintoihin ja 
tukitoimintoihin. Tukitoiminnot tarkoittavat inhimillisten voimavarojen 
järjestelmää sekä yrityksen infrastruktuuria, tekniikankehittämistoimin-
toja sekä hankintoja. Perustoiminnot ovat varsinaisia arvoa tuottavia 
toimintoja: tulologistiikka, lähtölogistiikka, markkinointi ja myynti sekä 
jälkimarkkinointi. Tulo- ja lähtölogistiikka tarkoittavat tavaroiden tai 
palveluiden jakeluun liittyviä toimintoja, kuten tuotantotekijöiden han-
kintoja, varastointia, eri kuljetusmuotojen käyttöön liittyviä ratkaisuja, 
tilausten ja toimitusten käsittelyä ja toimitusten ohjaamista. (Porter 
2004, 39–45; Venäläinen 2007.) Näiden apuna on joukko tukitoimintoja 
(yrityksen infrastruktuuri, henkilöstön voimavarojen hallinta, teknolo-
gian kehittäminen, osaamisen kehittäminen). Toimintojen välille syntyy 
kytkentöjä tietyn toiminnon vaikuttaessa muiden toimintojen kustan-
nuksiin ja tehokkuuteen.  

 
Arvoketjumallissa keskeistä on asiakaslähtöisyys eli yritysten liiketoiminnan 
suunnittelu koko arvoketjun näkökulmasta sekä kysynnän ja tarjonnan tasa-
painottaminen. (Trienekens ym. 2004; Humphrey 2008, 25–26.)  

 
Arvoketjuajattelun mukaan yrityksen tuottama kokonaisarvo loppu-
asiakkaalle määräytyy sen mukaan, mitä asiakkaat ovat valmiita mak-
samaan yrityksen tuotteista tai palveluista. Yrityksen toiminta on kan-
nattavaa, jos aikaansaatu arvo ylittää vaadittavien toimintojen suoritus-
kustannukset. Yksittäinen yritys voi siis saavuttaa kilpailuetunsa joko 
kustannustehokkaalla toiminnalla, erilaistamalla tai keskittymällä tiet-
tyihin asiakasryhmiin (Porter 1985, 40). Pilkkomalla yrityksen arvoket-
ju osiin ja analysoimalla kilpailuedun kannalta keskeiset ydintoiminnot 
voidaan yrityksessä keskittyä strategisesti merkittäviin toimintoihin. 
Vähemmän tärkeitä toimintoja voidaan puolestaan ulkoistaa alihankin-
taverkostolle. (Suominen 2008, 9–10; Midttun 2008, 406.) Jokaisen yri-
tyksen on toiminnassaan otettava huomioon suhteensa muihin arvoket-
jun toimijoihin ja tarkasteltava asemaansa loppuasiakkaan näkökulmas-
ta. Yhtenä arvoketjun keskeisenä tavoitteena on tuottaa arvoa, ei yksis-
tään toimijalle arvoketjun alkupäässä vaan koko arvoketjulle mukaan 
lukien loppukäyttäjät. (Myllykangas 2009, 55; Lambert & Cooper 
2000.)  

 
Tehokas tuotanto, tuotteiden laatu tai sisäisten prosessien virheettömyys eivät 
enää kuitenkaan yksin riitä yrityksen saavuttaman kilpailuedun säilyttämiseen 
tai uuden kilpailuedun saamiseen. Virheetöntä ja laadukasta toimintaa on pi-
dettävä lähtökohtana, mutta se ei sinänsä tuo enää lisää kilpailuetua. Tästä 
syystä yritykset eivät pärjää kilpailussa yksinomaan oman yrityksen toimintoja 
parantamalla tai toimimalla yksin. Painopiste siirtyy organisaation sisäisestä 
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kehittämisestä ulkopuolisten liikesuhteiden ja -prosessien hallintaan eli orga-
nisaatioita lävistävien prosessien luomiin uudenlaisiin yhteisöihin eli arvoyh-
teisöihin. Organisaatioiden muodostaman arvoketjun tavoitteena on luoda eri 
osaamisaloista koostuva toimijoiden verkosto, joka luo arvoa paitsi asiakkaal-
le myös verkostossa toimiville kumppaneille. (Riihimaa & Ruohonen 2002, 
49; Välikangas 2007, 11–18.)  

Arvoketjumallissa ei myöskään pitäydytä valtiollisten rajojen sisään. Kil-
pailu on muuttunut pitkien arvoketjujen väliseksi ja tavoitteena on täyttää 
kaikkien osapuolten yhteisen loppuasiakkaan tarpeet. Arvoketju globaalissa 
toimintaympäristössä ulottuu valtioiden rajojen yli. (Gereffi & Lee 2009, 2; 
Midttun 2008, 406; Välikangas 2007, 11.) 

 
Esimerkiksi EU:n markkinat ovat läheisesti ja tiukasti sidoksissa kan-
sainvälisiin arvoketjuihin. Noin 65 % tavaroista, jotka tuodaan EU:n 
alueelle, käytetään EU:ssa teollisuuden raaka-aineina tai komponenttei-
na omassa tuotannossa, mikä osoittaa, että EU:ssa luotetaan globaaliin 
hankintaan ja siihen, että on mahdollista tuoda tavaroita kilpailukykyi-
sellä hinnalla. EU:n vienti puolestaan on kasvanut vuoden 1995 8,5 
prosentista vuoden 2008 12,9 prosenttiin. Avointen markkinoiden näh-
dään olevan tuottavuuden ja kasvun suurin lähde niin EU:ssa kuin glo-
baaleilla markkinoillakin. (Future of EU Competitiveness 2009, 8.) 

 
Koko toimialaa koskevassa arvoketjun tarkastelussa kyetään usein luomaan 
loppuasiakkaan ja ympäristön kannalta paras mahdollinen ratkaisu (Linnamaa 
& Markkanen LTA 1/97, 64). 

Arvoketjumallissa yrityksen toiminnan vaikutusta ympäröivään yhteiskun-
taan ja yhteiskunnan vaikutusta yrityksen toimintaan voidaan tarkastella joko 
”sisältä ulospäin” tai ”ulkoa sisäänpäin”. Ensiksi mainittu tarkoittaa sitä, miten 
arvoketju tuottaessaan tavaroita tai palveluja tuottavaa hyvinvointia yhteiskun-
taan, mutta samalla aiheuttavaa toiminnallaan ongelmia tai epäkohtia yhteis-
kunnalle (saastuttaminen, kilpailun rajoittaminen, turvallisuudeltaan puutteel-
liset tuotteet jne.). ”Ulkoa sisäänpäin” näkökulma puolestaan tarkoittaa tilan-
netta, jossa yhteiskunnassa joko lainsäätäjän tai kuluttajien ja ns. suuren ylei-
sön odotukset yritystä ja toimialaa kohtaan arvojen muuttuessa edellyttävät 
muutoksia yritysten toiminnassa. (Porter & Kramer 2006, 5–6; Middtun 
2006.)  

Yritys on usein osa jotain laajempaa arvoketjua. Monikaan yritys ei voi 
enää saavuttaa merkittävää menestystä keskittymällä toimimaan vain omin 
voimin. Arvoketjun menestymisessä on tärkeää se, miten hyvin yhteistyö-
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kumppanit pystyvät sopeuttamaan oman arvoketjunsa osaksi laajempaa arvo-
ketjua. (UNIDO 2004, 12–13.) Esimerkiksi vähittäiskaupan arvoketjussa on 
vähittäiskauppoja (jakelijoita), pakkaajia, toissijaisia tuottajia, jalostajia, tuk-
kukauppiaita jne. (CCMI7050 3.12.2008, 2.11.) Arvoketju ylittää myös lähes 
poikkeuksetta kansainväliset rajat. (Gereffi & Lee 2009, 3–4; UNIDO 2004.) 
 
 
2.2 Itsesääntelykeinot arvoketjun ohjauksen  
 välineenä 

Arvoketjun ohjaamisen kannalta on keskeistä, millä perusteella ohjaaminen 
tapahtuu ja kuka näistä periaatteista päättää. Ohjaus voi perustua (Abonyi 
2007, 12–14; Sturgeon 2000, 11–17): 

- omistukseen,  
- keskinäiseen sopimukseen,  
- yhteisiin käytäntöihin tai standardeihin (eli itsesääntelyyn).  
 

Keskeisiä käsitteitä ovat myös valta (esim. sopimussuhteessa suuryritys vs. 
pk-yritys; lainsäätäjän valta suhteessa sääntelyn kohteisiin; toimialajärjestön 
valta jäsenyrityksiin), kyky saada toinen tai toiset alan toimijat toimimaan ha-
lutulla tavalla. Se, kenellä on valta, koordinoi ja ohjaa toimintaa. Vallan läh-
teitä ovat palkitseminen, pakottaminen, asema, sopimus ja asiantuntijuus tai 
omistajuus (esim. ylikansalliset yritykset). Vaihtoehtona vallan käytölle näh-
dään usein luottamus, joka on myös käytännön edellytys yritysten väliselle 
yhteistyölle. (Välikangas 2007, 11.)  

Arvoketjun rajapintoja (esimerkiksi tulologistiikassa tavaran hankinta ta-
varantoimittajalta) hallitaan sopimuksin, kun taas itsesääntelykeinot konkreti-
soituvat toimialan tasolla horisontaalisesti (esimerkiksi luodaan toimialakoh-
taiset yhteiset hankinnassa käytettävät vakioehdot tai tavarantoimittajille yh-
teiset eettiset valintakriteerit) tai vertikaalisesti läpi eri toimialojen (esimer-
kiksi Business Social Compliance Initiative kaupan alalla). 

Yhteisiä käytäntöjä synnyttäviä välineitä voidaan luoda toisaalta vertikaa-
liseen, arvoketjun eri toimijoiden käyttöön, kuten esimerkiksi Business Social 
Compliance Initiative kansainvälisen vähittäiskaupan arvoketjussa, tai Glo-
balGAP kansainvälisen elintarvikearvoketjun tarpeisiin (näistä lähemmin jäl-
jempänä jaksoissa 3.1.2 ja 3.2.2.1). Horisontaalinen itsesääntely puolestaan 
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kohdistuu saman alan toimijoihin ja tavoitteena on yhtenäistää saman toimi-
alan tai ammattiryhmän toimintaa. (Humphrey 2008, 30.)  

 
Tämä johtuu kansainvälisen kaupan kehittymisen myötä muun muassa 
siitä, että useilla toimialoilla on syntynyt globaaleja hyödykkeiden arvo-
ketjuja, joissa tuotannon kontrollointi on mahdollista pitkienkin matkojen 
päästä ilman omistussuhdetta. Tyypillistä tämä on aluksi ollut vahvojen 
merkkituotteiden arvoketjuissa (Levi Strauss, Nike, WalMart ja Tesco), 
mutta myöhemmin myös muilla aloilla. (Jenkins 2001, 7; UNIDO 2004; 
UNESCAP 2006). Leimaa-antava piirre tällaisille jälleenmyyjävetoisille 
arvoketjuille on se, että jälleenmyyjä varmistaa, että tuottaja täyttää jäl-
leenmyyjän tuotteeseen kohdistamat laatu-, design-, ympäristöystävälli-
syys-, tuoteturvallisuus- sekä muut vaatimukset. Tästä ei ollut enää pitkä 
matka siihen, että ostajan katsottiin olevan vastuussa myös tuottajien 
työntekijöiden työskentelyolosuhteiden asianmukaisuudesta. Ensimmäi-
set 1990 luvulla laaditut käytännesäännöt syntyivät tämän tyyppisillä 
toimialoilla. Toinen kansainvälisen kaupan rakenteellinen piirre, joka se-
littää käytännesääntöjen syntymistä, on immateriaalioikeuksien kasvava 
merkitys yritystoiminnassa. Tämä konkretisoituu yritysimagoon ja sen 
haavoittuvuuteen. (Jenkins 2001, 7.) 

 
Näyttää siltä, että horisontaalinen itsesääntely on jäänyt nykyään arvoketjussa 
taka-alalle ja vertikaalinen, arvoketjujen hallintaan tähtäävä lähestymistapa on 
yleistynyt.  

Arvoketjun johtamisen konkreettisia välineitä voidaan luokitella  
1) välineisiin, jotka määrittelevät yhteisten tavoitteiden (esim. hyödykkei-

den laadun) tason (käytännesäännöt, standardit, akreditointi17, sertifioin-
tijärjestelmät18 tai lisensiointi ja toimialan ohjeet (guidelines)),  

                                                 
17 Akkreditointi tarkoittaa yhdenmukaisiin kansainvälisiin ja eurooppalaisiin arviointiperus-
teisiin perustuvaa arviointielinten pätevyyden toteamista. Laboratorioiden, sertifiointielinten 
ja tarkastuslaitosten akkreditointia koskevissa kansainvälisissä ja eurooppalaisissa arviointi-
perusteissa määritellään ne kriteerit, jotka kyseisen akkreditoitavan toimielimen on täytettä-
vä. Akkreditoinnissa keskeistä on erityisesti pätevyys ja akkreditointielimen riippumatto-
muus suhteessa akkreditoitaviin arviointielimiin. Elinkeinoelämä ja julkinen hallinto edellyt-
tävät yhä useammin, että kaikki vaatimustenmukaisuuden arviointi (conformity assessment) 
kuten testaus, tarkastus, kalibrointi, sertifiointi ja pätevyyden toteaminen on luotettavaa, 
tehokasta ja taloudellista. Näin varmistetaan, että arviointipalveluihin välillisesti pohjautuvat 
taloudelliset, sosiaaliset tai markkinoiden asiakasvaatimuksiin perustuvat tavoitteet saavute-
taan. (VANK 2005, 2 ja 15.) 
18 Sertifiointina pidetään riippumattoman osapuolen vahvistusta tuotteen, prosessin, järjes-
telmän tai henkilön vaatimuksenmukaisuudesta. (VANK 2005, 16.) 
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2) välineisiin, jotka tekevät yhteiset tavoitteet näkyviksi (rekisteröinti, eri-
laiset ’merkit’ tai brändit, julkinen sitoutuminen, itsesääntelyjärjestelyn 
hyväksyttäminen) ja  

3) välineet, joiden tavoitteena on ratkaista sääntelyn rikkomisesta johtuvat 
ongelmat (neuvonta ja koulutus, valitusten käsittelyjärjestelmä, riitojen 
ratkaisujärjestelmä, sanktiojärjestelmä). (OFT 1058 2009, 22–24.)  

 
Yhteisten tavoitteiden tasoa kuvaavilla käytännesäännöillä (Codes of practice 
tai Codes of Conduct) toimijat luovat toimintaansa kohdistuvia odotuksia. Tyy-
pillisesti käytännesääntöjen noudattaminen on sidottu sääntöjä ylläpitävien or-
ganisaatioiden jäsenyyteen, vaikkakin sääntöjen sitovuuden pakottavuus voi 
vaihdella. Käytännesääntöjä on tyypiltään monenlaisia: toimialakohtaisia (Tra-
de association codes), eri sidosryhmien yhdessä luomia, ns. multi-stakeholder19 
codes (toimialajärjestö, NGOt ja viranomaisten edustajat), mallisääntöjä (toimi-
alajärjestöjen luomia tai NGO:n luomia) ja kansainvälisiä valtioiden välisiä käy-
tännesääntöjä (esim. OECD:s Guidelines for Multinational Enterprises). (Jen-
kins 2001, 20.) 

Standardit20 voivat toimia laadun viestinnässä yksinään tai käytännesään-
töjen kanssa yhdessä siten, että käytännesäännöissä viitataan standardiin. 
Sertifiointi ja lisensiointijärjestelmät osoittavat yrityksen sopivuutta tietyn 
toiminnan harjoittamiseen. Sertifiointi voi olla vapaaehtoista tai pakollista, 
jolloin esimerkiksi alalle pääsyn vaatimuksena voi olla sertifioinnin saaminen. 
Toimialan ohjeet (guidelines) puolestaan voivat kannustaa toimialan yrityksiä 
hyödyntämään parhaita käytänteitä. Parhaat käytännöt eroavat käytännesään-
nöistä siinä, että ne eivät ole vielä siinä määrin yleistyneet, että niistä saatuja 
oppeja olisi siirretty käytännesääntöihin. (OFT 1058 2009, 22–23.) 

Itsesääntelyn välineiden käytön tarkoituksena on viestittää asiakkaille ja 
suurelle yleisölle yrityksen sitoutumista edellä mainittuihin toimintasääntöihin. 
Monesti yksinkertaisin tapa on rekisteröinti (esim. UZ Certified -sertifiointi), 
merkkituotteen luominen ja ylläpitäminen eli ”brändin” rakentaminen (Reilun kau-
pan tuotteet -brändi), julkinen sitoutuminen (esim. Responsible Care -ohjelma) tai 

                                                 
19 Multistakeholder-käsitteellä tarkoitetaan sitä, että järjestelmät ovat yleensä järjestöjen tai 
ammattiyhdistysliikkeen alulle panemia. Niissä on yleensä jäseninä järjestöjä, ammattiliittoja 
ja yrityksiä, mutta kokoonpano vaihtelee jonkin verran. 
20 Ks. standardien luokittelua jaksossa 1.4.2 sivulta 11 eteenpäin. 
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viranomaisen tai ulkopuolisen tahon hyväksyntä21. Yksinkertaisimmillaan rekis-
teröinti voi tarkoittaa sitä, että toimialajärjestön tai yrityksen johto allekirjoittaa 
eettiset käytännesäännöt. Joissakin tapauksissa rekisteröinti merkitsee itsesään-
telyjärjestelmän sisäisen tai ulkopuolisen toimijan vahvistusta siitä, että yritys 
tai toimialajärjestö on sitoutunut itsesääntelyjärjestelmään. 

Itsesääntelyvälineitä käytetään tyypillisesti erilaisten sopimusten kanssa. 
Vertikaalisessa arvoketjuyhteistyössä sopimukset vaihtelevat yksittäisistä 
transaktioista pitkäkestoisiin yhteistyösopimuksiin ja joissain tapauksissa kva-
si-yhteisyrityksiin (Hobbs & Young 2001, 19–21). Kilpailulainsäädäntö rajoit-
taa kuitenkin yhteistyötä siinä mielessä, että yhteistyöllä ei saa luoda kilpailun 
esteitä tai käyttää määräävää markkina-asemaa väärin esimerkiksi epäämällä 
kaikilta halukkailta toimijoilta markkinoillepääsy. Muilta osin yhteistyö on 
sallittua ja kannatettavaa (CCMI/050)22. Sopimukset ovat osa arvoketjun joh-
tamista, mutta sopimuksin johdetaan vain kahden osapuolen välistä suhdetta. 
 
 
2.3 Arvoketjun ohjaus – eteenpäin ja taaksepäin 

2.3.1 Arvoketjun ohjauksen tarve 
Kun saman toimialan yritykset kohtaavat riittävässä määrin yhteisiä kysyntään 
vaikuttavia muutostrendejä, jotka alkavat vaikuttaa niiden tai toimialan kilpai-
lukykyyn, ne kokoavat voimansa ja ryhtyvät ratkomaan niitä yhdessä omaehtoi-
sen ohjauksen keinoin (Kiviniemi et al. 2008, 26; Kyttä & Tala 2009, 16–17; 
Forsman-Hugg et al. 2006; Frederick et al. 2004, 6; Riihimaa & Ruohonen 
2002, 49). 

 
Yhteisiä kysyntään vaikuttavia muutostrendejä elintarvikealalla olivat 
2000-luvun alussa esimerkiksi kuluttajien vaatimukset eettisesti valmiste-
tuista elintarvikkeista (ei käytetä lapsityövoimaa, varmistutaan eläinten 
hyvinvoinnista, ympäristökysymykset), ja elintarvikkeiden laatuun koh-
distuvat kiristyneet vaatimukset (ei geenimuunneltuja elintarvikkeita). 
Yhteisiä haasteita ovat esim. uudet sähköiset maksumenetelmät, ympäris-
tön saastuminen ja ilmastonmuutos, uusi teknologinen innovaatio, elin-
tarvikkeiden turvallisuus, asiakastiedon hallinta tai maineen hallinta.  

                                                 
21 Esim. Englannissa Office of Fair Traiding ja sen luoma käytännesääntöjen hyväksymisjär-
jestelmä, Consumer Codes Approval Scheme, kannustaa yrityksiä luomaan kuluttajansuoja-
lainsäädäntöä pidemmälle meneviä itsesääntelyohjeistoja. 
22 Ks. tarkemmin OFT 1058 2009, 31–32. 
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Arvoketjua ohjataan joko eteenpäin tai taaksepäin. Loppukuluttajan vaati-
muksesta lähtevä ohjaus toimii siten, että lopputuottaja tai vähittäiskauppa 
ottaa vastaan kuluttajien vaatimuksia ja välittää ne alihankkijoilleen tai tava-
rantoimittajilleen (jälleenmyyjävetoiset arvoketjut23). Vaatimukset voivat ki-
teytyä toimialan standardiksi tai käytännesäännöiksi. Vaatimukset etenevät 
arvoketjussa taaksepäin vaiheittain. Joskus imago-, kustannus- tai eettiset syyt 
saavat arvoketjun alkupään raaka-ainevalmistajat tekemään aloitteen ja luo-
maan standardeja tai käytännesääntöjä (tuottajavetoiset arvoketjut24). (UNIDO 
2004, 12; Humphrey 2008, 28–29; Linnanen & Markkanen LTA 1/07, 66.) 
Asiakasvaatimusten muutokset kannustavat yrityksiä vahvasti lisäämään arvo-
ketjuun liittyvää tietoaan ja kontrolliaan (Hobbs & Young 2001, 19–21). 

Tarve arvoketjun johtamiseen voi syntyä asiakkaiden vaatiessa ympäris-
töystävällisempiä tuotteita. Yksittäisen yrityksen toimenpiteet eivät riitä, jos 
muiden arvosysteemin toimijoiden raaka-aineet tai tuotteet eivät ole ympäris-
töystävällisiä. Kestävän kehityksen vaateet edellyttävät koko arvoketjun toi-
mintojen muuttamista eli yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa sen varmista-
miseksi, että niidenkin toiminta on ympäristöystävällistä. Vihreään arvosys-
teemiin siirtyminen merkitsee epävarmuutta, koska ympäristömyötäisyyttä 
koskeva informaatio on epävarmaa ja päätöksentekoprosessit ovat monimut-
kaisia eivätkä ympäristöä koskevat kysymykset myöskään ole helposti ratkais-
tavissa. (Sharfman et al. 2009; Humphrey 2008, 28–29.) 

 
Esimerkiksi lääkealan markkinoinnin itsesääntelyjärjestelmä syntyi 
Suomessa 1950-luvulla reaktiona alaa kohdanneeseen kasvavaan yh-
teiskuntakritiikkiin. Itsesääntelyn tavoitteena oli myös pyrkimys estää ja 
kontrolloida vilpillistä kilpailua. (Kyttä & Tala 2009, 17.) Lääketeolli-
suus ry:n muodostivat silloiset yhdeksän lääketehdasta. Lääketeollisuus 
ry on arvoketjumallissa lääkkeitä valmistavia toimijoita yhteen kokoava 
järjestö, jonka itsesääntelyohjein pyritään luomaan eettiset markkinoin-
tipelisäännöt toisaalta loppuasiakkaisiin kohdistuvaan markkinointiin 
(kuluttajat) arvoketjun loppupäässä sekä arvoketjun muille toimijoille 

                                                 
23 Jälleenmyyjävetoiset arvoketjut ovat tyypillisiä työvoimaintensiivisillä aloilla kuten maa-
taloudessa, tekstiiliteollisuudessa, vaateteollisuudessa, jalkineteollisuudessa, leikkikalujen 
valmistuksessa, huonekaluteollisuudessa jne. UNIDO 2004, 12. Ks. myös Abonyi 2007, 12. 
24 Tuottajavetoiset arvoketjut ovat tyypillisiä korkean teknologian aloilla kuten autoteolli-
suudessa, elektroniikkateollisuudessa ja tietoliikennealalla, UNIDO 2004, 12. Kehitysmai-
den tuottajat näyttävät olevan tyypillisesti osa työvoimavaltaisia, jälleenmyyjävetoisia arvo-
ketjuja. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin Aasian teollistuneet valtiot, jotka ovat siirtyneet 
jälleenmyyjävetoisista arvoketjuista tuottajavetoisiin arvoketjuihin (autoteollisuus, elektro-
niikka ja tietoliikenneteollisuus), UNIDO 2004, 12. Ks. myös abonyi 2007, 11. 
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kuten terveydenhuoltohenkilöstölle. Itsesääntely kohdistuu siis arvoket-
jussa pääsääntöisesti eteenpäin eikä taaksepäin. 
(http://www.laaketeollisuus.fi/tiedostot/LT_eettiset_ohj08_QA.pdf) 

 
Eri arvoketjujen välinen yhteistyö (esim. elintarviketeollisuuden ja vähittäis-
kaupan arvoketjujen) on yhä enenevässä määrin yksittäisenkin yrityksen tu-
loksellisen toiminnan edellytys, esimerkiksi monitahoisten ongelmien, kuten 
ympäristön suojeluun liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi arvosysteemissä.  

 
YRITYSTASON NÄKÖKULMA: 

 
           
  
        

   
TOIMIALATASON NÄKÖKULMA: 
 
 
Aineiden  Maahan- Jatkokäyttäjä:  Tukku/vähittäis- Kuluttaja 
valmistaja   tuoja veneveistämö       kauppa 
 
Kuvio 3 Arvoketjumalli kemian alalla yritystason ja toimialatason näkökulmasta 
 
Haasteiden tai ongelmien laajuudesta riippuen itsesääntely voi konkretisoitua 
pelkästään vain arvosysteemin yhden lenkin kohdalla (esim. yksittäisen toimi-
alajärjestön itsesääntely), kun taas laajakantoisemmat kysymykset (esim. vas-
tuullinen liiketoiminta) edellyttävät koko arvoketjun tasolla toimintojen yhte-
näistämistä. Laajakantoisissa kysymyksissä on kyse erilaisten ongelmien kes-
kinäisestä riippuvuudesta, mikä luo toimijoille kannustimia entistä tiiviimpään 
yhteistyöhön (Héritier 2001, 3). Yhteistyön tulokset ilmenevät muun muassa 
itsesääntelynä. (Wouters et al. 2009, 5; Ilomäki et al. 2007, 19–20; Kiviniemi 
et al. 2008; Vesting 2004.) Myös dynaamisella, innovatiivisella ja kilpailuky-
kyisellä vähittäiskaupan toimialalla menestys perustuu toimijoiden verkostoi-
tumiseen ja yhteistyöhön. (Retail Sector 2008; Ylitalo & Timonen 2007.) 
 
 

Kemikaalien 
toimittajien 
arvoketju 

Yksittäisen 
yrityksen  
arvoketju 

Jälleenmyyjien 
arvoketju
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2.3.2 Itsesääntelyjärjestelyn rakenne ja kattavuus 
Niin arvoketjussa kuin yksittäisellä toimialallakin toteutetussa itsesääntelyssä 
tarvitaan aina jonkinlainen organisatorinen rakenne, joka määrittelee, kuka 
itsesääntelyjärjestelmässä tekee päätökset, kuten luo itsesääntelynormeja ja 
muuttaa niitä tarpeen vaatiessa, ketkä ovat säännösten kohteena ja miten sään-
nösten noudattamista valvotaan25. Yksinkertaisimmillaan organisatorinen toi-
mija voi olla eri toimijoista muodostettu neuvosto tai työryhmä (esim. Mai-
nonnan eettinen neuvosto Suomessa) ja laajimmillaan sateenvarjohanke, joka 
kokoaa erilaiset itsesääntelyjärjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi (esim. elin-
tarvikealan laatuhanke Suomessa). Toimijoiden muodostama vapaaehtoinen 
yhteistyöelin (neuvosto, työryhmä, verkosto tms.) voi toimia itsesääntelyjär-
jestelmän hallinnoijana ja riitojenratkaisuelimenä26. 

 
Esimerkiksi Keskuskauppakamarin yhteydessä toimivat Mainonnan 
eettinen neuvosto27 ja Vastuullisen tuontikaupan verkosto. Mainonnan 
eettisen neuvoston tavoitteena on soveltaa kansainvälisiä markkinoinnin 
perussääntöjä ja omia mainonnan eettisiä ohjeita. Neuvoston jäsenistä 
puheenjohtajan tulee olla riippumaton taustajärjestöistä eli Mainonnan 
neuvottelukunnan jäsenjärjestöistä ja Keskuskauppakamarista28. 
 
Vastuullisen tuontikaupan verkoston tavoitteena on se, että suomalaisille 
kuluttajille tarjottavat tuotteet on valmistettu sosiaalisesti ja eettisesti hy-
väksyttävissä tuotanto-olosuhteissa. Suomalaiset yritykset perustivat 
vuonna 2001 Vastuullisen tuontikaupan verkoston, jossa on mukana teol-
lisuusyrityksiä ja kaupan alan yrityksiä. Jäsenyyden ehtona on sitoutumi-
nen verkoston omien ILO:n ja YK:n sopimuksiin perustuvien vastuulli-
suuden periaatteiden noudattamiseen. Kyseessä on tyypillinen yritysten 
keskinäinen verkosto, jossa vaihdetaan ja levitetään tietoa. Vastuullisen 
tuontikaupan periaatteisiin kuuluu lakisääteinen minimipalkka ja mainin-
ta siitä, että palkan tulee riittää perustarpeiden tyydyttämiseen. Periaat-
teissa on mainittu myös maksimityöaika ja viittaukset ILO:n työelämän 
perusoikeuksiin. Vastuullisen tuontikaupan periaatteilla ei ole verkoston 
nettisivujen mukaan määrätty ulkopuolisia ja riippumattomia tarkastuk-
sia, mutta työryhmä pyrkii edistämään niiden käyttöönottoa. Verkoston 

                                                 
25 Säännösten noudattamisen valvonta on olennainen osa itsesääntelyn uskottavuutta.  
26 OFT 1058 2009. 
27 Mainonnan eettisyyttä ja Mainonnan eettisen neuvoston toimintaa on tarkasteltu julkaisus-
sa ”Mainonnan eettisyys itsesääntelyn kohteena”, Pakarinen & Tala 2009. 
28 http://www.chamber.fi/kkk/palvelut/Mainonnan_eettiset_ohjeet/fi_FI/Mainonnan_eettinen 
_neuvosto/ 
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roolina onkin lähinnä virittää vastuullisuutta yritysten sisällä ja välillä eli 
toimia ponnahduslautana sitovampiin käytäntöihin29.  

 
Toimialakohtainen organisaatio: tällöin itsesääntelyjärjestely tyypillisesti ke-
hitetään olemassa olevan toimialayhdistyksen puitteissa. Toimialayhdistyksel-
lä on jäseniinsä nähden jäsenyyteen perustuvaa valtaa vaikuttaa näiden mark-
kinakäyttäytymiseen. 

Joissakin tilanteissa itsesääntelyjärjestelyn hallinnointia varten on perustet-
tu itsenäinen toimielin, joka on irrallinen toimialajärjestöstä. Toteutusmuotona 
voi myös olla monimutkainen hallinnointijärjestely, jossa itsesääntelyn eri 
toiminnot (esim. sääntöjen luominen ja muuttaminen ja niiden valvonta) eriy-
tetään eri toimielinten hallinnoitavaksi intressikonfliktien vähentämiseksi. 
Näiden lisäksi on ratkaisuja, joissa eri itsesääntelyjärjestelyjä kootaan niin 
sanotun sateenvarjohankkeen alle. Sateenvarjorakenteen tarkoituksena on roh-
kaista eri hankkeita yhdenmukaisuuteen, levittää erillisistä yksittäisistä it-
sesääntelyjärjestelyistä saatuja hyötyjä ja hyödyntää mittakaavaetuja. (OFT 
1058 2009, 22–24.) 

Yhteisiin itsesääntelykäytänteisiin sitouttamista edistetään usein erilaisten 
hankkeiden avulla, kuten kemian teollisuuden kansainvälisen Responsible Ca-
re -ohjelman avulla (Forsman-Hugg et al. 2006, 30–31) tai Elintarviketeolli-
suuden ”Hyvät tuotanto- ja toimintatavat” suositusjärjestelmän30 avulla. Arvo-
ketjun ohjauksessa on luonnollisesti keskeinen rooli voimassa olevalla lain-
säädännöllä vähimmäistason määrittäjänä. (Humphrey 2008, 13–14; Gereffi & 
Lee 2009, 8; Humphrey 2005, 17–18.) 

Lainsäädännössäkin kannustetaan laajempaan yhteistyöhön arvoketjun 
toimijoiden välillä. Esimerkiksi tuottajan tai jälleenmyyjän vastuun lisäämi-
nen31 ympäristömyötäisten tuotteiden ohjauskeinona ohjaa ja kannustaa arvo-
ketjun toimijoita läheisempään yhteistyöhön myös itsesääntelyn keinoin.  

 
Kemianteollisuus on tunnettu jo 25 vuotta täyttäneestä Responsible Ca-
re itsesääntelyohjelmastaan. Nyt alan toimijoita ravistelee REACH-
asetus (eli asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenet-
telystä ja rajoittamisesta). Sen voimaantullessa 1.6.2007 kemiallisia ai-

                                                 
29 http://www.chamber.fi/kkk/edunvalvonta/Kansainvaliset_asiat/fi_FI/Vastuullinen_tuontikauppa/ 
30 http://www.etl.fi/laatustr/omavalvonta.asp?akt=4 
31 Esim. elintarvikealalla ks. jälleenmyyjän vastuusta koko arvoketjussa Gereffi & Lee 2009, 
10 ja vastuun jakautumista elintarvikealan ympäristökysymyksissä, ks. Forsman & Hugg et 
al. 2009, 65. Ympäristönsuojeluun liittyvästä jätehuollon tuottajavastuujärjestelmästä ks. 
tarkemmin Kautto & Kauppila & Lonkila 2009. 
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neita käyttävät arvoketjun (asetuksessa käytetään toimitusketju-
käsitettä) toimijat joutuivat ensimmäisenä selvittämään, mikä heidän 
roolinsa (valmistaja, maahantuoja, jatkokäyttäjä, jakelija vai kuluttaja) 
on kyseisessä arvoketjussa, sillä toimintavelvoitteet määräytyvät sen 
mukaan. Asetuksen täytäntöönpano kannustaa toimijoita yhteistyöhön, 
sillä asetuksen täytäntöönpanossa keskeisessä roolissa on tiedonkulku 
ylhäältä alaspäin (kemikaalintoimittajalta käyttäjälle) ja alhaalta ylös-
päin (käyttäjältä kemikaalintoimittajalle) sekä toimialajärjestöjen välillä 
ja teollisuuden ja viranomaisten välillä (Alaranta 2008, 36). Saman ai-
neen valmistajien tai maahantuojien muodostama rekisteröijien yhteen-
liittymä eli konsortio voi myös hyödyttää yksittäistä toimijaa siten, että 
esirekisteröinnin ja rekisteröinnin kustannuksia saadaan alennettua 
(Bergroth & Kultamaa 2008, 5–12). REACH-asetusta tarkastellaan tar-
kemmin yhteissääntelyn yhteydessä.  

 
 
2.4 Yhteenveto 

Arvoketjumallin avulla itse- ja yhteissääntelyn tarkasteluun saadaan liiketoi-
minnan logiikkaan perustuva näkökulma, joka auttaa ymmärtämään, miksi 
yritysten kannattaa osallistua itsesääntelyyn (omaehtoiseen toiminnanohjauk-
seen) ja yhteissääntelyyn yhdessä arvoketjun muiden toimijoiden kanssa. 

Arvoketjumalli tuo esiin sen, että verkottuneessa, globaalissa toimintaympä-
ristössä liiketoiminnassa on välttämätöntä ottaa huomioon myös yrityksen si-
dosryhmät laajassa merkityksessä, vaikka yksittäinen sidosryhmä ei olisikaan 
esimerkiksi suoraan sopimussuhteessa oleva asiakas tai tavarantoimittaja (tai 
alkutuottaja, jakelija, jalostaja, vähittäismyyjä, tukkumyyjä). Tällaisia sidos-
ryhmiä yrityksen näkökulmasta ovat osakkeenomistajat, itsesääntelystä vastaa-
vat organisaatiot, standardisointiorganisaatiot, lainsäätäjä ja ns. suuri yleisö. 
Itsesääntelyn eri keinot mahdollistavat ja konkretisoivat näiden sidosryhmien 
roolin avaamalla niille väylän osallistua toimialan toimintaa ohjaavien säännös-
ten luomiseen (esim. standardit, käytännesäännöt). Itsesääntelyjärjestelyt ovat 
usein luonteeltaan myös pitkän aikavälin toimintaa. 

Arvoketjuanalyysi soveltuu ympäristökysymyksissä lähinnä toimialakoh-
taiseen ja toimialojen väliseen analyysiin ja suunnitteluun. Myös horisontaali-
nen (saman alan toimijat) itsesääntely tapahtuu tyypillisesti toimialatasolla. 
Ympäristökysymykset ovat kouluesimerkki monimutkaisista, toisistaan riip-
puvista ongelmista, joita ei voida ratkaista muuttamalla vain arvoketjun yhden 
toimialan toimintatapoja. Syntyy tarve tehdä yhteistyötä laajemmin eli verti-
kaalisesti, eri toimialojen välillä. Arvoketjutarkastelu paljastaa myös sen, että 
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vertikaalinen yhteistyö mahdollistaa esimerkiksi kustannusten mittavamman 
karsinnan ja hyötyjen jakamisen yhden arvoketjun sisällä ja eri arvoketjujen 
kesken (esim. elintarvikeala ja vähittäiskauppa), kuin pelkästään yhden arvo-
ketjun lenkin toimintoja tarkastelemalla.  

Arvoketjuyhteistyö perustuu yleensä itsenäisten toimijoiden yhteistyöhön 
eikä omistussuhteisiin. Yhteistyön muodot ja välineet ovat siten erilaiset kuin 
omistajuuteen perustuva valtasuhde. Erilaisia yhteistyön muotoja ja itse- ja yh-
teissääntelyn muotoja tarkastellaan toimialakohtaisten esimerkkien avulla lu-
vuissa kolme ja neljä.  
 



3 ITSESÄÄNTELYN ROOLISTA ERI  
 TOIMIALOILLA 

Tämän jakson tarkoituksena on tuoda esiin toimialakohtaisia itsesääntleyn 
erityispiirteitä. Perinteisen näkemyksen mukaan itsesääntelyn motiiviksi esite-
tään lainsäädännön uhka. Seuraavassa on tarkoituksena nostaa esiin toimialal-
la sellaisia joko itsesääntelyn syntyvaiheisiin tai tämän hetkisiin haasteisiin 
liittyviä piirteitä, joiden avulla voidaan laajentaa ymmärrystä itsesääntelyn 
taustalla vaikuttavista motiiveista.  

Itsesääntelyä koskevissa tutkimuksissa on perusoletuksina yleensä oikeu-
dellisen sääntelyn välttäminen, markkinahäiriöiden korjaaminen tai negatiivi-
sen toimialaimagon tai ammattiryhmän imagon korjaaminen. Tutkimuksissa 
korostuu toimialan reagointi ulkoisiin muutoksiin ja negatiivisten asioiden 
esiin nostaminen: kun toimialaa on kohdannut suuri katastrofi ja pitäisi saada 
alan uskottavuutta parannettua (esim. kemian teollisuus 1980-luvulla) tai kun 
koko alan maine kärsii muutamasta hyvän tavan vastaisesti toimivista ongel-
mayrittäjistä (esim. time-share- eli lomaosakeliiketoiminta matkailualalla32) 
(Kyttä & Tala 2008, 87–98). Jos itsesääntelyä tarkastellaan yritystoiminnan 
näkökulmasta ja arvoketjumallia soveltaen, löydetään itsesääntelyn taustalta 
myös muunlaisia, näitä myönteisempiä tarkoitusperiä.  

Seuraavaksi tarkastellaan itsesääntelyn roolia muutamilla toimialoilla ja 
pohditaan, mille tavoitteille ja arvoille itsesääntely perustuu. Samoin pyritään 
tuomaan esiin se, millä perusteella arvoketjun ohjaaminen tapahtuu ja kuka 
näistä ohjausperiaatteista päättää. Ohjaus voi perustua keskinäiseen sopi-
mukseen, yhteisiin käytäntöihin, itsesääntelyyn tai omistukseen. 
 
 
3.1 Kaupan ala 

3.1.1 Kansainvälistyvän vähittäiskaupan haasteet  
 Suomessa 
Kaupan ala edustaa palvelusektoria. Tämän tarkastelun kohteena on suoma-
lainen kuluttajatuotekauppa ja siihen liittyvät, globalisaatiokehityksen toimi-
alalle tuomat vaikutukset. Päivittäistavarakaupan kilpailuetu perustuu alan 

                                                 
32 Ks. time-share liiketoiminnassa itsesääntelyn kehittymistä Sorsa 2003, 61–63. 
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toimijoiden mukaan tehokkuuteen ja tuottavuuteen sekä tuotteiden ympäristö-
myötäisyyteen ja eettisten arvojen huomioimiseen koko arvoketjussa (Ylitalo 
& Timonen 2007, 1; PTY 2008, 11; Nieminen 2007, 11).  

Päivittäistavarakauppa ja tavaratalokauppa ovat elinkeino- ja kuluttajapo-
liittisesti kaupan keskeisimmät toimialat. Käyttötavarapuolella tavaratalot 
edustavat Suomessa keskimäärin 30 % markkinaosuutta eri käyttötavarakau-
pan keskeisissä tuoteryhmissä ja ovat esimerkiksi vaatetuskaupassa suurin 
jakelukanava Suomessa33. Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) jäsenyritysten 
osuus sekä päivittäistavarakaupan että tavaratalokaupan kokonaismarkkinoista 
on yli 90 % ja yhdistyksen jäsenyritysten osuus Suomen vähittäiskaupan ko-
konaismyynnistä on yli 50 %. Lisäksi PTY edustaa vähittäiskaupan päivittäis-
tavaroiden hankinnasta ja logistiikasta vastaavia toimijoita suhteessa viran-
omaisiin ja toisaalta kaupan alaa ostajana suhteessa teollisuuden toimijoihin. 
PTY edustaa myös suurkeittiötukkukauppaa harjoittavia yrityksiä. PTY on 
toimialayhdistys, jonka toiminta vastaa integroituneen päivittäistavarakaupan 
ja tavaratalokaupan toimintaa. Siinä vähittäiskauppa- ja tukkutoiminnot on 
yhdistetty vähittäiskaupan ketjutoimintaa (ketjulla tarkoitetaan esim. K-
citymarket, S-market tai Siwa ketjuja) tukeviksi hankinta- ja logistiikkatoi-
minnoiksi. (Päivittäistavarakauppa 2005, 4.) 

Suomen päivittäistavarakaupalle on tyypillistä kaupan ketjuuntuminen ja 
keskittyminen34. Ketjutoiminnan tavoitteena on, että kuluttajan tarpeiden mu-
kaan suunnitellun valikoiman tarjoava myymälä toimisi osana tehokasta, tava-
rantoimittajalta kaupan kassalle ulottuvaa arvoketjua (Nieminen 2007, 11). Kai-
killa kaupan ryhmittymillä on keskitetty hankinta- ja logistiikkaorganisaatio. 
Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana keskitetty, kaupan hankintayhtiöi-
den35 tai ketjujen suorittama hankinta on lisääntynyt ja paikallinen, alueorgani-
saatioiden tai myymälöiden suora hankinta on vähentynyt. Kolmen suurimman 
ryhmittymän hallussa on 86,8 prosenttia päivittäistavaroiden vähittäiskaupan 
                                                 
33 Tullin mukaan Suomeen tuodaan vaatteita ja asusteita suunnilleen saman verran Euroopas-
ta kuin kehitysmaista. Käytännössä kaikki kehitysmaista tuotavat vaatteet ovat peräisin Aa-
siasta. Suomeen tulevista vaatteista suurin osa on kiinalaista alkuperää. Halvan kustannusta-
son maassa tehdyn vaatteen myyntihinnasta kuitenkin jopa 80 % voi jäädä Suomeen. (Moila-
la 2006, 5–6.) 
34 Päivittäistavarakaupan keskittymistrendi on nähtävissä myös Euroopassa eri vähittäiskau-
pan sektoreilla. Esimerkiksi elintarvikkeiden vähittäiskauppa on keskittyneintä Saksassa, 
Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ja Unkarissa, jossa viisi suurinta yritystä pitää hallussaan 
yli 70 % markkinaosuutta. Ranskassa vastaava luku on n. 60 % kun taas Italiassa ja Espan-
jassa luvut ovat alhaisempia liikkuen 30 ja 45 %:n välillä. 
35 Kaupan hankintayhtiöt: Inex Partners Oy, Ruokakesko Oy ja Tuko Logistics Oy, (Niemi-
nen 2007, 17). 
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markkinoista. Päivittäistavarakaupan kilpailuetu alan oman käsityksen mukaan 
perustuu tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Keskeisessä asemassa on ollut mate-
riaalivirtojen hallinnan tehostaminen. (Ylitalo & Timonen 2007, 1.) Vähittäis-
kaupan tuottavuus suhteessa muihin kansantalouden toimialoihin oli vuoden 
2003 tilaston mukaan Euroopan maiden keskitasoa. Suomalainen päivittäistava-
rakauppa on myös kansainvälistynyt, koska ulkomainen kilpailu, tuontikilpai-
lumahdollisuus ja EU:n laajeneminen Baltian maihin on liittänyt Suomen päi-
vittäistavarakaupan kiinteästi EU:n sisämarkkinakauppaan. (PTY 2008, 11).  

Kaupan välityksellä myytävien tuotteiden sääntelyssä on huomattavia toimi-
alakohtaisia eroja. Koska eettisyys ja vastuullisuus ovat muuttuneet kuluttajille 
yhä tärkeämmiksi, se on myös vähittäiskaupan toimijoiden mukaan keskeinen 
toimintaa ohjaava motiivi alalla. (PTY 2008, 3 ja 29; Interbrand 2008, 23–24.) 

 
Kuluttajien eettisen kulutuksen vaikutukset näkyvät myös konkreetti-
sesti kulutuslukuina. EU:n kuluttajat ostavat Reilun kaupan merkillä 
sertifioituja tuotteita vuosittain noin 1,5 miljardilla eurolla, mikä on 70 
kertaa enemmän kuin vuonna 1999, jolloin EU:n komissio hyväksyi ai-
hetta koskevan tiedonannon. Tämä menestys korostaa tarvetta siihen, 
että kuluttajaviranomaiset ja muut sidosryhmät, kuten kehitysmaiden 
tuottajajärjestöt, mittaavat Reilun kaupan todelliset vaikutukset.36 

 
Motiivin konkretisointi on näkynyt muun muassa siinä, että kaupan ala on ol-
lut kansainvälisessäkin tarkastelussa keskeisin toimiala, jolla käytännesääntöjä 
otettiin käyttöön määrällisesti eniten 1990-luvulla OECD:n jo vuonna 2000 
tehdyn tilaston mukaan. Käytännesäännöt koskivat työolosuhteita, ympäristö-
asioita, kuluttajansuojaa ja lahjontaa (Jenkins 2001, 19). Vähittäiskaupassa 
tavoitteena on tuotteiden ympäristömyötäisyyden tai valmistusmenetelmien 
tunteminen ja tuotteiden turvallisuudesta huolehtiminen. Mitä enemmän EU:n 
ulkopuolelta harjoitettava tuontikauppa laajenee, sitä tärkeämmäksi tulee tuon-
timaiden ja EU:n lainsäädännön eroavaisuuksista johtuen tuotteiden laadun-
valvonta37. (PTY 2008, 29; Moilala 2006, 20–21.) Koska kaupparyhmien koko 

                                                 
36 Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan Talous- ja sosiaa-
likomitealle. Reilu kauppa ja valtiosta riippumattomat kestävän kaupan varmistavat järjes-
telmät kestävän kehityksen edistäjinä. KOM(2009) 215, Bryssel 5.5.2009. 
37 Esimerkiksi suomalaisissa vaatealan yrityksissä erot yritysten välillä vastuullisen liiketoi-
minnan ohjeistojen käytössä Moilalan tutkimuksen mukaan ovat suuria. Yksikään esimer-
kiksi suurimmista kotimaisista vaatteita myyvistä yrityksistä ei ole kunnostautunut riippu-
mattomin yhdistysjohtoisin varmistustarkastuksin. Yritykset ilmoittivat vastuullisuusasioi-
den kuuluvan lähinnä laadunhallinnan piiriin. Ulkopuolisia tarkastuksia alihankkijoiden 
tehtailla oli ainoastaan Stockmannilla ja Seppälällä, joiden alihankkijoiden tehtailla tehtiin 
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on kasvanut, on kaupan valta-asema ja neuvotteluvoima vahvistunut suhteessa 
teollisuuteen. (Ylitalo & Timonen 2007, 9.) 

Kaupan alalla ovat tyypillisiä pitkät ylikansalliset tuoteketjut, jotka ulottu-
vat lukuisille eri tuotealoille. Muun muassa käyttötavaroiden, kodintekstiilien, 
lelujen, vaatteiden ja kenkien kohdalla on varmistettava tuotteiden täyttävän 
EU-vaatimukset (Jenkins 2001, 17–18). Kaupan sisäänostajat ovat paljon var-
tioina valitessaan kaupan hyllyille päätyviä tuotteita. Vastuullinen liiketoimin-
ta-ajattelu on kaupan alalla jatkoa 1980-luvun lopulla syntyneelle ympäristö-
kysymysten huomioimiselle ja niiden vaikutusten hallintaan tähtäävälle toi-
minnalle. (KOM (2009) 215, 5.) Vastuullisen toiminnan kehittämisvaateet 
nousevat toisaalta yrityksen sisältä, johtamiskeinona ja mahdollisuutena pa-
rantaa yrityksen operatiivista toimintaa ja toisaalta yrityksen ulkopuolelta ku-
ten lainsäädännöstä ja sidosryhmistä. Kaupan alalla potentiaaliset maineriskit 
ovat suuria ja yksi itsesääntelyyn motivoiva tekijä (Ilomäki et al. 2007, 34–35; 
Midletun 2008). Ympäristönäkökohtien merkitys on kemikaaliturvallisuuteen 
ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia lukuun ottamatta muutoin vähäi-
nen. Kaupan alallakin REACH-asetuksella38 on huomattavat seuraukset, koska 
kauppa on useiden tuotteiden maahantuoja. Tästä syystä kaupalle tulee sama 
vastuu kuin tuottajalla on (Ilomäki et al. 2007, 32, 34–35).  

 
Tähän asti kemikaalin maahantuoja tai valmistaja on välittänyt kemi-
kaalin käyttäjälle tiedot kemikaalin vaaraominaisuuksista. Jatkossa on 
välitettävä myös tiedot kemikaalien aiheuttamista riskeistä ja kemikaa-
lien turvallisesta käytöstä. Riskit koostuvat sekä vaaraominaisuudesta 
sekä altistumisesta. Kemikaalin valmistajan tai maahantuojan tulee tie-
tää kemikaalin käyttötavoista. Kemikaalien jatkokäyttäjien39 tuleekin 
ilmoittaa käyttötapatietonsa kemikaalin valmistajalle tai maahantuojal-
le. Myös esineiden sisältämistä aineista tulee joissain tapauksissa tiedot-
taa. (Bergroth & Kultamaa 2008, 22–23.) 

                                                                                                                                          
tarkastuksia BSCI:n kautta. Ulkomaiset vaatealan yritykset Suomessa puolestaan ovat yritys-
ten vastuuasioissaan selkeästi pidemmällä kuin kotimaiset. Niillä on käytössään BSCI:n, 
ILO:n tai ETI:n (Ethical Trading Initiative, perustettu Iso-Britanniassa 1998) ohjeistot tai 
tarkastusmenettelyt (Moilala 2006, 21, 26). 
38 REACH-kemikaaliasetus (Registration, Evaluatio and Authorisation and Restriction of 
Chemicals) astui voimaan 1.6.2007. REACH-järjestelmän päällimmäisenä tavoitteena on 
kemikaalien turvallisen käytön varmistaminen Euroopan yhteisön alueella. Merkittävin ero 
olemassa olevaan kemikaaliturvallisuusjärjestelmään on se, että vastuu aineiden turvallisuu-
desta siirtyy viranomaisilta teollisuudelle.  
39 Jatkokäyttäjä on luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole valmistaja eikä maahantuoja ja 
joka käyttää ainetta joko sellaisenaan tai valmisteessa omassa teollisessa tai ammatillisessa 
toiminnassaan. (Bergroth & Kultamaa 2008, 23.) 
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3.1.2 Itsesääntely kaupan alalla 
Tuontikaupan ominaispiirre sääntelyn näkökulmasta on se, että tuojamaan ja 
valmistajamaan lainsäädäntö ja sääntelyn taso voivat olla hyvin erilaisia; val-
mistajamaan lainsäädäntö voi olla vaatimustasoltaan huomattavastikin alhai-
semmalla tasolla kuin kehittyneissä maissa. Ns. riskimaiden tavarantoimittajien 
työolosuhteisiin tai valmistusprosesseihin ei vieraan maan toimijoilla ole muuta 
suoraa vaikutuskanavaa kuin itsesääntely ja sopimusperusteinen vaikuttaminen. 
Kaupan alan toimijat ovat tiedostaneet tämän ja ryhtyneet toimenpiteisiin. 

Tuontikaupassa on yleistynyt itsesääntely erilaisina standardeina. Standardien 
tehtävänä vähittäiskaupassa on toimia tavaroiden toimittajien ja ostajien arvoket-
jujen toimintojen yhteensovittamisvälineenä standardisoimalla tuotevaatimuksia 
eri jakelijoiden välillä tai vaikuttamalla tuotteiden valmistusprosesseihin. Stan-
dardit määrittelevät ja yhdenmukaistavat tuotteisiin ja jakeluun liittyviä vaati-
muksia lisäten tehokkuutta ja vähentäen transaktiokustannuksia. Järjestelmien 
lisääntyminen viime vuosien aikana kuvastaa sitä, että vähittäiskauppiaat ovat 
huomioineet kuluttajien toiveet saada enemmän tietoa esimerkiksi ostamastaan 
ruuasta (KOM (2008) 641, 20). Standardien täytäntöönpano puolestaan on suu-
ressa määrin riippuvainen uudenlaisten hankintajärjestelmien luomisesta. Käy-
tännössä se tarkoittaa siirtymistä fragmentoituneesta, hajautetusta hankintajärjes-
telmästä keskitettyyn jakelujärjestelmään, siirtymistä perinteisestä tukku- ja kä-
teismarkkinoista (spot market) erikoistuneisiin tukkukauppiaisiin ja kasvavaan 
luottamukseen sopimustoimittajiin. (Henson & Reardon 2005, 244 – 245.) 

 
Eettinen kaupankäynnin säätelyjärjestelmä (ETI) 
Eettinen kaupankäynnin säätelyjärjestelmä (ETI) on Britanniassa toimi-
va yritysten, nonprofit-organisaatioiden ja ammattiyhdistysten vapaaeh-
toinen yhteenliittymä, joka pyrkii edistämään eettisiä liiketoimintatapo-
ja ja Reilun kaupan periaatteita. ETI:n jäsenet sitoutuvat ottamaan käyt-
töön ja edistämään verkoston peruskoodia, joka perustuu ILO:n sopi-
muksiin (ja on paljolti samanlainen kuin SA8000). (Moilala 2006, 28.) 

 
Vähittäiskaupan kannustimet luoda standardeja ovat moninaiset. Yksi kan-
nustin on se, että itsesääntelyllä voidaan reagoida muuttuvaan kuluttajakysyn-
tään ja tarjota kuluttajille tuotteita, joilla on erityisiä laatuominaisuuksia 
(KOM (2008) 641, 19). Tämä kannustin on keino käyttää standardeja tuotedif-
feroinnin keinona ja sitä kautta mahdollistaa lisääntyvät tuotot tavarantoimitta-
jille. Tavarantoimittajia erilaistamiseen tähtäävä standardi kannustaa myös 
investointeihin lisätulojen myötä ja toisaalta vähittäiskaupassa saadaan loppu-
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kuluttajien tarpeita paremmin tyydytettyä monipuolisella tuotetarjonnalla. Joh-
donmukainen standardien toimeenpano sertifiointijärjestelmineen ja erilaisuut-
ta viestittävine tuotemerkkeineen yhdistää kuluttajien mielessä korkean laadun 
ja tuoteturvallisuuden tuotteisiin ja yritykseen rakentaen haluttua yrityskuvaa 
ja kilpailuetua. Toiseksi, itsesääntelyllä korvataan puuttuvaa tai riittämätöntä 
julkista sääntelyä tavaroiden valmistajamaissa. Tämä seikka on keskeinen 
silloin, kun tavaroita tai elintarvikkeita hankitaan kehitysmaista, joiden säänte-
ly on kehittyneiden maiden sääntelyä puutteellisempaa. Kolmanneksi standar-
deja käytetään alentamaan kustannuksia ja riskejä arvoketjussa. Keskeisin 
kustannusten alentamisvaikutus syntyy prosessienhallintastandardeista, joilla 
sovitetaan yhteen hankinnan ja tarjoajan intressit. Hankintaorganisaatio voi 
olla varma siitä, että tuotteet valmistetaan tiettyjä sovittuja prosesseja noudat-
taen. Lisäksi kustannusetuja syntyy siitä, että hankintaorganisaatiot käyttävät 
samoja standardeja eri maista tuleviin tuotteisiin ja tavarantoimittajiin. (Hen-
son & Reardon 2005, 244–247.)  

Kaupan vahvistunut valta-asema päivittäistavaroiden arvoketjussa niin 
kansallisella kuin Euroopan tasolla tekee kaupan yrityksistä keskeisimpiä toi-
mijoita kunkin toimialan yhteistyökulttuurin rakentamisessa. Valta-asema on 
johtanut myös siihen, että kaupan toimijat ovat pyrkineet saamaan omaan oh-
jaukseensa ja hallintaansa yhä suuremman osan arvoketjusta, mikä on näkynyt 
esimerkiksi kaupan omien private label -tuotteiden esiinmarssina40. Kaupan 
omat merkkituotteet kilpailevat muiden merkkituotteiden kanssa kysynnästä, 
mutta tämä on kaupan alalla nähty järkeväksi toimintatavaksi, jotta kauppa 
pystyisi tyydyttämään erilaisten kuluttajien tarpeet. 
 
 

                                                 
40 Private label tarkoittaa kauppaketjun tuotteita, jotka myydään valmistajan merkin sijasta 
kaupan omalla nimikkeellä. Nämä voivat olla laadullisesti samaa luokkaa kuin merkkituotteet, 
mutta säästöä saadaan sillä, että näitä tuotteita ei markkinoida lainkaan ja kaupparyhmien liit-
toutumat voivat kilpailuttaa eri valmistajia ja ostaa suuria eriä. Säästöä kertyy siten noin nel-
jännes. Rainbow-, Daily- ja X-tra-tuotteet ovat S-ryhmän ruokakaupoissa myytäviä kaupan 
oma merkki -tuotteita. Rainbow-tuotteet ovat noin 20–40 % edullisempia kuin vastaavan brän-
din tuotteet. Oma merkki -tuotteet valmistuttaa S-ryhmän hankintayhtiö Inex Partners Oy, joka 
samalla vastaa niiden hankinnasta ja laadusta. Oma merkki -tuotteita on valikoimissa yli 1 100. 
http://www.rainbow.fi/default.asp?viewID=1471. Pirkka on Keskon omistamien päivittäistava-
rakauppojen oma merkki. Se on ensimmäisenä kaupan oma merkkinä hyväksytty Patentti ja 
rekisterihallituksen ylläpitämän laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon. Listalle pääse-
minen vaatii vahvan näytön tavaramerkin tunnettuudesta Suomessa. Ks. lisää www.pirkka.fi. 
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Business Social Compliance Initiative (BSCI) 

Yksi kaupan alan merkittävistä itsesääntelystandardeista on eurooppalaisten 
kaupan alan yritysten, ammattiyhdistysliikkeiden ja järjestöjen kehittämä, 
Brysselissä sijaitseva eurooppalaisen kaupan alan poliittisia intressejä ajavan 
Foreign Trade Association -järjestön, FTA:n hallinnoima tavarantoimittajien 
yhteinen auditointijärjestelmä, Business Social Compliance Initiative (BSCI). 
Siihen voivat liittyä eurooppalaisten lisäksi yritykset ja niiden etujärjestöt 
muualtakin maailmasta. Malli tähtää riskimaiden tavarantoimittajien työolojen 
parantamiseen41 ja selkeyttää sekä yhtenäistää tavarantoimittajien valvontaa. 
BSCI pohjautuu SA8000-standardiin, vaikkakin malleilla on pieniä eroavai-
suuksia, jotka koskevat työntekijöiden palkkojen erilaisia määrittelyjä. Järjes-
telmän painopiste on sosiaalisella puolella, eli työoloissa ja sopimuksissa sekä 
tasa-arvossa, työtunneissa ja palkoissa. Social Accountability International’in 
(SAI) kehittämä SA8000-standardi edustaa parhaita käytänteitä ja yritys, jolla 
on voimassaoleva SA8000-sertifikaatti, täyttää BSCI:n vaatimukset eikä sen 
tarvitse enää osallistua BSCI-prosessiin.  

 
Social Accountability 8000 on vuonna 1997 laaduntarkastusstandardien 
pohjalta perustettu sosiaalisen vastuun (työ- ja ihmisoikeus-) standardi. 
Vaate- ja kuljetusalat ovat siinä eniten edustettuina. Standardi koskee 
sitovasti vain tehdaslaitoksia, ei niiden alihankkijoita, vaikka alihankki-
joille esitetäänkin suosituksia. Standardi oli annettu vuoden 2005 alku-
puolella vasta 655 tehtaalle tai maatilalle, mikä on vähän standardin 
suosioon ja tunnettuuteen nähden. Hakijat saavat täysin sertifioidun sta-
tuksen kahden hakijavuoden jälkeen, ja standardi pitää uusia kolmen 
vuoden välein. SA8000-standardin lankeaminen pääosin kehitysmaiden 
tuottajien maksettavaksi on ollut yksi sen puutteista. Standardia hallin-
noiva yhdysvaltalainen Social Accountability International (SAI) on 
viime vuosina yrittänyt korjata tilannetta vaatimalla myyjäyritysten 
osallistumista kustannuksiin. Toinen kritiikkiä synnyttänyt piirre oli 
edellä kuvattu järjestöjen ja ammattiliittojen sivuuttaminen työn kohdis-
tuessa pääasiassa auditointeihin, mutta SAI on parantanut toimintaansa 
siltä osin tarkastajiensa, tehtaiden johdon ja työntekijöiden koulutuksel-
la sekä ottamalla ammattiliitot ja järjestöt paremmin mukaan. SA8000-
sertifioinnin ja sen vuosittaiset tarkastuskulut sekä investoinnit maksa-
vat tuottajat. (Moilala 2006, 31.) 

                                                 
41 Sosiaalista vastuuta koskevia kansainvälisiä sopimuksia, julistuksia ja yhteistyöelimiä 
ovat: YK:n Global Compact, ILO:n työelämän perusnormit, OECD:n toimintaohjeet moni-
kansallisille yrityksille, EU:n sidosryhmäfoorumi, Kansainvälisen kauppakamarin kestävän 
kehityksen peruskirja, ks. tarkemmin Moilanen & Haapanen 2006, 15–17. 



 

 

42

BSCI-standardi perustuu myös ILO:n työoikeuksien perusperiaatteita koske-
vaan julistukseen (Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work), 
YK:n ihmisoikeusjulistukseen (1948) ja YK:n julistuksiin lasten oikeuksista ja 
naisten diskriminoinnista42. 

BSCI mallin työkaluja ovat BSCI:n käytännesääntöjen hyväksyminen, it-
searviointi, auditointi, toimintasuunnitelma puutteiden korjaamiseksi sekä uu-
delleenauditointi korjaamistoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi. Ta-
varantoimittajien kouluttaminen on myös tärkeä osa prosessia (BSCI 2008, 6–
7). Suomalaisista päivittäistavarakaupan PTY:n jäsenyritysten hankinta- ja 
logistiikkayhtiöistä kaikki ovat liittyneet BSCI auditointijärjestelmään: SOK:n 
tytäryhtiö Inex Partners Oy, Ruokakesko Oy ja Tuko Logistics. 
(http://www.bsci-eu.com/index.php?id=2029). 
 
 
BSCI:n kritiikkiä 

BSCI-standardi edustaa kaupan alan toimijoiden laatimaa standardia vaikka 
standardin toteuttamisen neuvoa antavaan (Advisory Council) ohjausryhmään 
on pyydetty edustajia voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä (NGO) sekä 
työntekijöitä edustavista ammattiyhdistyksistä, tavarantoimittajien edustajia, 
tuonti- ja vientiyhdistysten edustajia, EU:n komission edustaja, ILO:n ja YK:n 
Global Compact (YK:n yhteiskuntavastuualoite) -ohjelman edustaja. Neuvos-
to kokoontuu kahdesti vuodessa. Näillä jäsenillä ei kuitenkaan ole muuta kuin 
neuvoa antava rooli ohjausryhmässä, sillä vain yrityksillä on äänioikeus. 

Tästä syystä BSCI-standardin on kritisoitu edustavan yksipuolisesti kaupan 
alan näkökulmaa edustavaksi. Egels-Zandén ja Wahlqvistin tekemän tutki-
muksen mukaan ammattiyhdistysliikkeiden ja voittoa tavoittelemattomien yh-
distysten edustajat eivät olleet osallistuneet kertaakaan 2006 mennessä neu-
voston kokouksiin. Osallistumisen ehdoksi jotkut NGOt ja ammattiyhdistykset 
ovat vaatineet veto-oikeutta, jotta heidän mielipiteillään olisi jotain painoar-
voa. BSCI:n jäsenet ovat kuitenkin hylänneet tämän vaatimuksen. (Egels-
Zandén & Wahlqvist 2007, 181–182; Merk & Zeldenrust 2005, 11.) Toinen 
kritiikin aihe on kohdistunut työntekijöiden palkkauksen määrittelyyn käytän-
nesäännöissä: BSCI edellyttää minimipalkkaa (minimum wage), kun taas 
ammattiyhdistykset ja NGO:n edustajat vaativat elämiseen riittävän palkan eli 
”living wage” edellyttämistä. (Egels-Zandén & Wahlqvist 2007, 180). Tämän 
                                                 
42 Ks. tarkemmin yhteiskuntavastuun sosiaalisen ulottuvuuden kehittymisestä ja merkityk-
sestä yritysten arjessa Moilanen & Haapanen 2006. 
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sisällöllisen kritiikin lisäksi ammattiyhdistysliikkeiden edustajat ovat arvostel-
leet kaupan alan toimijoiden valitsemaa lähestymistapaa eli käytännesääntöjen 
käyttämistä toimialakohtaisten sopimusten sijaan (global agreements). Am-
mattiyhdistysliikkeen edustajat pitäisivät parempana lähestymistapana ammat-
tiyhdistysliikkeiden ja yritysten välisiä sopimuksia, koska heidän mukaansa 
käytännesäännöt ovat vain yritysten yksipuolinen pyrkimys sivuuttaa ammat-
tiyhdistykset (Egels-Zandén & Wahlqvist 2007, 180).  

BSCI:n järjestelmässä käytännesääntöjen valvontajärjestelmä on pyritty 
operationalisoimaan siten, että kukin tavarantoimittaja auditoidaan kerran ja 
auditoinnin tulokset kirjataan yhteiseen sähköiseen tietopankkiin, josta 
BSCI:n jäsenet voivat etsiä tietoja. Siten saadaan valvontakustannukset ale-
nemaan. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että aiemmin hyvinkin salassa pi-
detyt tiedot vähittäiskaupan toimijoiden välillä tulevat kilpailijoiden keskuu-
dessa yhteiseksi tietopääomaksi. Tämä puolestaan vahvistaa eurooppalaisten 
vähittäiskauppiaiden liittoumaa. (Egels-Zandén & Wahlqvist 2007, 180.) Val-
vonnan suorittaa riippumaton, ulkopuolinen SAI:n43 hyväksymä auditoija. 
BSCI:n jäsenten mukaan auditoijat ovat riippumattomia, koska BSCI:n jäsen-
yritysten ja auditoijien välillä ei ole suoraa yhteyttä. Ammattiyhdistysliikkei-
den ja NGO:n edustajat näyttävät olevan skeptisiä jälleenmyyjien käyttämiä 
kansainvälisten konsulttifirmojen suorittamia auditointeja kohtaan. Auditoivia 
yrityksiä ohjaa myös voiton tavoittelu, mikä kritiikin esittäjien mukaan johtaa 
siihen, että auditoijat epäröivät esittää todella vahingollisia tietoja. Kritisoijien 
mukaan kansainvälisiltä auditointiyrityksiltä puuttuu paikallistuntemus eikä 
heillä ole sen johdosta tarpeellisia kontakteja esimerkiksi paikallisiin ammatti-
yhdistyksiin. Auditointeja tehdään liian harvoin, joka kolmas vuosi, ellei edel-
lisen auditoinnin yhteydessä tullut esiin käytännesääntöjen rikkomisia. (Egels-
Zandén & Wahlqvist 2007, 180; Moilala 2006, 32.) Kaiken kaikkiaan ammat-
tiyhdistysliikkeet ja NGOt kritisoivat BSCI:n käytännesääntöjen sisältöä, val-
vontajärjestelmää sekä päätöksentekoprosessia. Myöskään auditointien tulok-
set eivät ole riittävän läpinäkyviä. (Merk & Zeldenrust 2005, 5–16.)  
 

                                                 
43 SAI eli Social Accountability International on luonut SA8000-standardin. Social Accoun-
tability International, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka toimii ihmisoikeuksien puo-
lesta pyrkien parantamaan ihmisten työoloja. Sen perustana ovat Kansainvälisen työjärjestön 
periaatteet, YK:n ihmisoikeuksien julistus sekä YK:n lapsen oikeuksien julistus. SAI:n mu-
kaan SA8000-standardia käyttävät maailmanlaajuisesti vähittäiskauppiaat, merkkiyritykset ja 
muut työnantajat, joiden vuosimyynti on yhteensä yli 175 miljardia Yhdysvaltain dollaria; 
www.sa-intl.org. 
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3.1.3 Standardit kohtaavat vähittäiskaupassa 
Edellä on kuvattu ensi sijassa yritysten välisiä jälleenmyyjälähtöisiä standardeja 
ja sertifiointijärjestelmiä (BSCI, SA8000, ETI), joiden kohderyhmänä ovat ar-
voketjun alkupään toimijat (viljelijät, tavarantoimittajat). Joissakin tuoteryhmis-
sä vähittäiskaupassa hyödynnetään jälleenmyyjien ja tavaran tuottajien standar-
deja, kuten GlobalGAP -sertifiointijärjestelmää44, Utz certified -standardia tai 
Rainforest Alliance -sertifiointia45. (Näistä jäljempänä luvussa 4.) 

 
Tuoreessa EU:n komission mietinnössä tunnustetaan yksityisiin, kestä-
vää kauppaa edistäviin aloitteisiin liittyvien ja käytössä olevien, erilais-
ten sosiaalisten tai ympäristöauditoinnin standardien lukumäärän ja 
markkinaosuuksien kasvun merkitys46. (KOM (2009) 215, 5.) 

 
Vähittäiskaupassa on myös lukuisa määrä loppukuluttajaan kohdistuvan mark-
kinoinnin itsesääntelyä, joka ilmenee erilaisina käytännesääntöinä tai tuote-
merkkeinä. Vähittäiskaupassa on private label -standardeihin eli kaupan omiin 
merkkeihin perustuvia ns. merkkituotteita, joiden merkitys on aiheuttanut kil-
pailua perinteisten valmistajalähtöisten (esim. Heinz, Nestle) ja kaupan omien 
merkkien (esim. Pirkka-tuotteet ja Rainbow-tuotteet) välillä. Näitä ei tässä kui-
tenkaan lueta itsesääntelyn piiriin kuuluviksi, koska ne ovat yrityskohtaisia ei-

                                                 
44 GlobalGap’in hedelmä- ja kasvisstandardi on elintarviketurvallisuuden arviointistandardi, 
joka on suunniteltu erityisesti hedelmien ja vihannesten arviointiin ja jonka tarkoitus on tie-
dottaa ruoan turvallisuuteen liittyvistä asioista. Tämän standardin on kehittänyt ruokakaupan 
ketjujen ja maataloustuotteita jalostavien ja myyvien yritysten kansainvälinen organisaatio 
EurepGap, jonka nimi on vuodesta 2007 ollut GlobalGap. 
45 Rainforest Alliance on kansainvälinen organisaatio, jonka tavoitteena on ekosysteemien 
sekä niistä riippuvaisten ihmisen ja eläinten suojeleminen toimimalla maanviljelykäytäntöjen 
ja kuluttajien tottumusten muuttamiseksi. Rainforest Alliance käytännesääntöjen synnyn 
taustalla on tuottajien halu varmistaa ympäristöasioiden ja työolosuhteiden huomioonotta-
minen tuotantoportaassa. Hinta määräytyy markkinahinnan mukaan. Näiden tuotteiden käyt-
täjäkunta ovat eettisyyttä korostavat asiakkaat, joilla ei ole varaa tai halua maksaa korkeam-
paa hintaa ko. tuotteista. Järjestö on luonut sertifiointiohjelman ympäristöongelmien ratkai-
semiseksi sekä vaikuttaakseen viljelijöiden huonojen sosiaalisten olojen parantamiseen. 
Rainforest Alliance sertifikaatissa on kriteerit banaaneille, kahville, teelle, sitrushedelmille, 
kaakaolle ja kukille. Pääosa sertifioidusta tuotannosta on plantaasituotantoa. Merkkiin ei liity 
takuuhintaa tuottajalle tai sosiaalista lisää vaan tuottaja ja ostaja neuvottelevat hinnat keske-
nään. Rainforest Alliancen kriteereistä keskeisimmät liittyvät ympäristökysymyksiin. Järjes-
telmä korostaa etenkin biodiversiteetin suojelemista, kierrätystä ja maatalouskemikaalien 
kulutuksen vähentämistä. (Alatalo 2006, 15.) 
46 Katso myös vastuullisen toimitusketjun hallinnan verkkosivusto, joka on laadittu osana 
yritysten yhteiskuntavastuun eurooppalaista liittoumaa; www.csr-supplychain.org.  
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vätkä toimialakohtaisia eli ne koskevat vain merkin laatijaa itseään, mutta eivät 
muita toimijoita.  

Kaupan omien merkkien lisäksi vähittäiskaupassa ovat tärkeitä ns. alkupe-
rämerkit ja ympäristömerkit, joiden kohderyhmänä ovat ensi sijassa kuluttajat. 
Vähittäiskaupalla nähdäänkin olevan hyvät mahdollisuudet ohjata kulutusta 
kestävämpään suuntaan omien toimintojensa ja toimitusketjujensa kautta sekä 
vaikuttamalla kulutustottumuksiin. (KOM(2008) 397, 9.) Kuluttajien valinnan 
helpottamiseksi on luotu erilaisia itsesääntelyvälineitä, merkkijärjestelmiä, 
jotka tekevät kaupan alan tai tavarantoimittajien yhteiset tavoitteet näkyviksi. 

Alkuperämerkit47 ovat nimensä mukaan tuotteen alkuperästä viestiviä tuo-
temerkkejä. Suomessa tunnetuimmat ovat Avainlippu, Hyvää Suomesta-
joutsenlippu ja Kotimaiset kasvikset -merkki. Nämä kolme merkkiä kertovat, 
että tuotteet ovat Suomessa tehtyjä tai viljeltyjä. Avainlipun käyttöoikeuden 
saa, jos tuotteesta tai palvelusta ainakin 50 % on valmistettu Suomessa. 

Merkki ei sen sijaan edellytä raaka-aineiden suomalaista alkuperää. Hyvää 
Suomesta -merkin voivat saada elintarvikkeet, joiden raaka-aineista ja työstä 
ainakin 2/3 on kotimaista. Teollisen elintarvikkeen raaka-aineista vähintään 
75 % on suomalaisia. Liha, kala, kanamuna ja maito ovat aina raaka-aineiltaan 
kokonaan suomalaisia. Puhtaasti kotimainen -sirkkalehtilippu puolestaan ker-
too, että kasvikset ovat ensiluokkaisia, ne on viljelty Suomessa ja kasvisval-
misteissa kaikki kasvisraaka-aine on suomalaista.  

 
Alkuperämerkinnällä varustettujen tuotteiden laatu- ja turvallisuusku-
vaa suomalaisten kuluttajien keskuudessa on tutkittu vuodesta 1996 al-
kaen vuoden/kahden vuoden välein, kohderyhmänä ns. suuri yleisö eli 
Suomessa asuvat 15–70-vuotiaat valtakunnallisesti. Avainlippu, Sirkka-

                                                 
47 http://www.kuluttajavirasto.fi/Page/f2b9631b-d03f-40f8-a309-8a7a74c0e6ce.aspx. 
Suojattu alkuperänimitys (SAN) puolestaan tarkoittaa paikallisten ja perinteisten elintarvik-
keiden nimisuojaa, jota säännellään neuvoston asetuksilla (EY) N.o 509/2006 ja 510/2006 
sekä komission asetuksella (EY) N:o 1898/2006. SAN osoittaa tuotteen, tuotannon, jalostuk-
sen ja käsittelyn tapahtuvan tietyllä maantieteellisellä alueella ja tietyillä kuvatuilla mene-
telmillä. Suomalaisista elintarvikkeista suojattu alkuperänimitys on Lapin puikulaperunalla. 
Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) osoittaa, että paikallinen tuotanto tai jalostuksen 
tai valmistuksen vaihe antaa tuotteelle erityisluonteen. Valmistuksen on tapahduttava rajatul-
la maantieteellisellä alueella käyttäen tunnettuja paikallisia menetelmiä. Kaikkien tuotteen 
raaka-aineiden ei tarvitse olla paikallisia. Suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ovat mm. 
Lyypekin marsipaani ja tanskalainen Danabu-juusto. Erityisluonnetta koskeva todistus ”aito 
perinteinen tuote” (APT) korostaa puolestaan tuotteen koostumuksen ja valmistuksen eri-
tyispiirteitä. APT-tuotetta voidaan valmistaa EU:n alueella rekisteröinnissä määrätyllä taval-
la. Suomalaisista elintarvikkeista sahti, kalakukko ja karjalanpiirakka ovat APT-nimikkeen 
saaneita tuotteita. (KTM Julkaisuja 31/2007, 24.) 
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lehtilippu ja Hyvää Suomesta -joutsenlippu tunnetaan erinomaisesti. 
Edellisvuosien tapaan noin yhdeksän kymmenestä suomalaisesta tunnis-
taa alkuperämerkit: Hyvää Suomesta -joutsenlipun on nähnyt 93 %, 
Avainlipun 92 % ja Sirkkalehtilipun 90 % kuluttajista. Enemmistö 
suomalaisista kertoo ostavansa suomalaisia elintarvikkeita, kulutustava-
roita ja palveluja. Turvallisuus ja laatu liitetään alkuperämerkkeihin. 
Merkittyjä tuotteita pitää huomattavasti tai jonkin verran merkitsemät-
tömiä turvallisempina noin 80 % kuluttajista. Laadukkuutta alkuperä-
merkityt tuotteet merkitsevät puolestaan noin 70 prosentille kuluttajista. 
Kuitenkin suurin osa suomalaista suosivista edellyttää, että tuotteet ei-
vät ole ulkomaisia kalliimpia tai niiden löytämiseksi ei tarvitse nähdä 
ylimääräistä vaivaa. Hinnan ja saatavuuden ollessa kohdallaan suoma-
laisia kasviksia ostaa 86 prosenttia, muita elintarvikkeita 82 prosenttia 
ja kulutustavaroita 72 prosenttia kuluttajista.48 

 
Ympäristömerkkien tarkoituksena on toimia suuntaa-antavina ohjeina, joiden 
avulla kuluttajan olisi helppo valita eri tuotevaihtoehdoista ympäristöystäväl-
linen. Yleisimmin käytettyjä ovat Pohjoismainen ympäristömerkki eli Jout-
senmerkki ja EU:n ympäristömerkki. EU:n vapaaehtoista ympäristömerkkiä ja 
sen hankkimismenettelyä koskee EY:n ympäristömerkintäasetus49. Suomessa 
ehkä kaikkein tunnetuin on Joutsenmerkki. Se viestii siitä, että tuote on ympä-
ristölle ystävällisempi verrattuna muihin vastaaviin tuotteisiin. Joutsenmerki-
tyn tuotteen tulee olla myös laadukas ja turvallinen50. 

 
Päivittäistavarakaupan ostajat voivat hyödyntää tuontikaupassa jälleen-
myyjälähtöisiä tai tuottajastandardeja, kuten GlobalGAP-standardia. 
Esimerkiksi Ruokakeskon hedelmien ja vihannesten tuontituottajista 
useimmat, noin 91 % ko. tuotteiden tuonnista, ovat hankkineet Global-
GAP (GAP=Good Agricultural Practice) -sertifikaatin, joka on puolueet-
toman tahon myöntämä todistus tuotannolle asetettujen jäljitettävyys-, 
tuoteturvallisuus- ja ympäristövaatimusten täyttämisestä. Myös muiden 
tropiikista peräisin olevien tuotteiden osalta on mahdollista valita serti-
fioituja tuotteita. Reilun kaupan tuotteita ovat mm. Pirkka-banaanit, 
Pirkka-kahvi sekä Pirkka-luomutee.  
 
Kaikki K-ruokakaupoissa myytävät banaanit on Keskon mukaan tuotet-
tu eettisesti, sillä myös Chiquita-banaaneilla on SA8000-sertifikaatin li-
säksi Rainforest Alliance -sertifiointi.51 Pirkka Costa Rica -kahvi on 

                                                 
48 Alkuperämerkit tutkimusraportti 4.2.2009. 
49 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1980/2000. 
50 Joutsenmerkistä tarkemmin yhteissääntelyä koskevassa luvussa EU:n ympäristömerkin 
tarkastelun yhteydessä. 
51 http://www.chiquita.be/uploads/fi/fi/pdf/certification.pdf. 



 

 

47

puolestaan Utz-sertifioitua, ja kuluttajan on mahdollista jäljittää tuote 
aina kahviplantaasille saakka pakkauksen ”parasta ennen” -merkinnän 
perusteella. (www.kesko.fi) 
 
GlobalGAP ei ole Suomessa tärkeä vain vähittäiskaupan toimijoiden kan-
nalta. Suomalaisia kasvintuottajia koulutetaan GlobalGAP sertifiointival-
miuteen esimerkiksi Etelä-Savossa, joka on merkittävä vihannesten tuotan-
toalue. Suomalaisille marjoille ja vihanneksille on potentiaalia vientiin run-
saasti. GlobalGAP-laatujärjestelmä mahdollistaa viennin ulkomaille.52  

 
Vähittäiskaupassa kuluttajille kohdistettuja erilaisia eettistä laatua, ympäristön 
hyvinvointia, työntekijöiden oikeuksien kunnioittamista, luomutuotantoa jne. 
kuvaavia merkkejä ja järjestelmiä on viime vuosina otettu käyttöön runsaasti 
(Vogel 2005, 5). Järjestelmien ja tunnusten moninaisuus herättää jo viranomai-
sissa huolta järjestelmien vaatimusten avoimuudesta sekä esitettyjen väitteiden 
uskottavuudesta ja mahdollisista vaikutuksista kauppasuhteisiin. Näistä niin 
kutsutuista erilaisista laadunvarmennejärjestelmistä näyttää aiheutuvan erityi-
sesti pientuottajille merkittäviä taloudellisia ja hallinnollisia kustannuksia: 

 
Suorat kustannukset liittyvät jäsenmaksuihin, kolmansien osapuolten 
tekemiin tarkastuksiin ja varmennuksiin. Välillisiä kustannuksia aiheu-
tuu puolestaan varmennusjärjestelmien vaatimusten noudattamisesta 
(investointikustannukset laitteiden parantamiseksi) ja toistuvat tuotan-
tokustannukset. (KOM (2009) 641, 21.) 

 
Jos viljelijä ei osallistu tiettyyn järjestelmään, hänen tuotteensa voidaan sulkea 
joidenkin markkinoiden ulkopuolelle, koska tuottaja ei saa tuotteitaan myytyä 
niihin ketjuihin, joissa edellytetään standardien noudattamista. (KOM (2009) 
641, 21.) 

Myöskään merkintäjärjestelmät eivät aina toimi halutulla tavalla. Esimer-
kiksi EU:n ympäristömerkki ei saavuta sille asetettuja tavoitteita, koska se 
tunnetaan huonosti ja se on otettu heikosti käyttöön teollisuudessa. EU:n ko-
missio on antanut asetusehdotuksen (KOM (2008) 040153), jolla parannettai-
siin EU:n ympäristömerkin tunnettuutta ja arvostusta EU:n jäsenvaltioissa ja 
ympäri maailmaa. EU:n ympäristömerkki on tarkoitus myös yhdenmukaistaa 
muiden maailmanlaajuisten ja kansallisten merkkien kanssa. 

                                                 
52 Lahikainen, Markku ”Hankkeet tukevat yrittäjiä” YrittäjäLehti 2/2009, 20. 
53 Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön ympäristömerkkijärjestelmästä 
(KOM(2008)0401- C6-0279/2008 – 2008/0152(COD). 



 

 

48

3.1.4 Yhteenveto itsesääntelystä kaupan alalla 
Yritysten välisen suhteen itsesääntely. Kaupan alalla itsesääntelyn tavoittee-
na on yritysten välisessä suhteessa ennen kaikkea tehokkuuden ja nopeuden 
aikaansaaminen arvoketjussa, elintarvikkeiden ja tuotteiden turvallisuuden 
varmistaminen sekä arvoketjusta saatavan tiedon hyödyntäminen uusien tuot-
teiden ja palveluiden kehittämiseksi. Itsesääntelyn avulla yritykset etsivät tar-
koituksenmukaisimman tavan markkinoilla esiintyvien mahdollisuuksien hyö-
dyntämiseksi ja ulkoapäin toimialaan kohdistuvien haasteiden ja ongelmien 
ratkaisemiseksi.  

Kaupan alalla itsesääntely (standardit, käytännesäännöt, sertifiointijärjestel-
mät) on keino hallita ja johtaa arvoketjua. Standardit ovat joko tuottajalähtöisiä 
tai kaupan alan ostajien luomia standardeja. Tuottajalähtöisten standardien 
avulla pyritään erilaistamaan tuotteita, myös jotkut kaupan alan omat merkit 
pyrkivät samaan tavoitteeseen. Pelkkä sopimussuhteeseen perustuva ja lyhytai-
kaisiin, yksittäisiin transaktioihin perustuva liiketoiminta ei enää riitä menestyk-
sekkään liiketoiminnan harjoittamiseen. Kauppojen on pystyttävä varmistumaan 
myytävien tuotteidensa alkuperästä (esim. ettei se ole geenimuunnelluista raaka-
aineista valmistettu) ja siitä, että valmistusprosessissa, jalostusvaiheessa ja jake-
luketjussa on otettu huomioon eettiset kysymykset (ympäristöarvot, työntekijöi-
den oikeudet). Kaupan alalla kaupan ostajien asema arvoketjun ohjaamisessa on 
tosiasia sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla. (Ylitalo & Timonen 
2007, 9; Moilala 2006, 6.) Vähittäiskauppa on niin kulutustavaroiden kuin elin-
tarvikkeidenkin keskeinen kuluttajien ostopaikka ja kauppa pyrkii liikeideansa 
mukaisesti vastaamaan nopeasti kuluttajien muuttuviin vaatimuksiin.  

Porterin malliin peilaten kaupan alan itsesääntelytoimet kohdistuvat pää-
sääntöisesti inhimillisten voimavarojen johtamiseen jakeluketjun tuottajapor-
taassa54 samoin kuin tuoteturvallisuus- ja ympäristökysymysten55 hallintaan. 
Koska kansainvälisessä toimintaympäristössä on huomattaviakin eroja kansal-
listen lainsäädäntöjen tasossa, on kansainvälisen kaupan toimijoiden melkein 

                                                 
54 Työoloihin liittyvät ongelmat ovat keskeisiä erityisesti vaatetusalalla. Vaatetusalan suu-
rimmat ongelmat kehitysmaissa ovat riittämättömät palkat, räikeät ylityötunnit sekä epäter-
veelliset työskentelyolosuhteet. Työoloja koskevat standardit olivat 1990-luvulla ensimmäi-
siä juuri vaatetusalalla. Kansainvälisesti verrattuna tavaratalojen osuus vaatteiden myynnistä 
on suuri Suomessa. Niiden vaatemyynnin kehitykseen vaikuttavat ulkomaisten kilpailijoiden 
kasvun ohella tavaratalotoiminnan kannattavuusvaikeudet. Kansainvälisiä brändejä myydään 
paljon, mutta omalla brändillä valmistaminen on kasvussa, koska omat brändit saa hinnoitel-
la itse, mikä poistaa yhden välikäden. (Moilala 2006, 10.) 
55 Tuoteturvallisuus- ja ympäristöasiat ovat keskeisiä esimerkiksi elintarvikkeiden myynnissä. 
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ainoa mahdollisuus sitoutua ja sitouttaa jakelutien jäsenet erilaisiin itsesääntely-
järjestelyihin, esimerkiksi standardeihin tai vapaaehtoisiin käytännesääntöihin.  

Liittoutumalla yhteen eurooppalaisilla ostajilla on tavarantoimittajien kes-
kuudessa myös vaikuttavuutta ja ostovoimaan liittyvää taloudellista painos-
tusvaltaa. On tärkeää huomata, että BSCI aloite on täysin kaupan alan toimi-
joista lähtöisin oleva toimintamalli. BSCI-malliin sitoutuneita yrityksiä oli 
29.3.2009 tilanteen mukaan jo 271. (www.bsci.org.) On hyvä kuitenkin muis-
taa, että erilaisten itsesääntelyjärjestelyjen valvonta on keskeinen järjestelyn 
toimivuuden kannalta ja sen toimimattomuus saa helposti kriitikot liikkeelle. 

 
Esimerkiksi suomalaiset urheilutuotteita hankkivat ja myyvät kaupan 
suuret keskusliikkeet ovat laatineet hankinnoilleen eettiset ohjeistot, ja 
kansainvälisten verkostojensa avulla ne ovat saaneet alulle myös val-
vontajärjestelmän rakentamisen. Keulakuvana on Kesko, joka on ollut 
aloitteellisesti mukana yhteiskuntavastuun sertifiointijärjestelmissä ja 
houkutellut mukaansa muitakin. Myös Suomessa toimivilla urheiluket-
juilla, kuten kotimaisella Top-Sportilla ja Stadiumilla on oma vastuuoh-
jeistonsa, mutta ulkopuolinen valvontajärjestelmä puuttuu. Pienistä ur-
heiluketjuista taas Partiokaupoilla, Elmolla tai Sport'in-ketjulla ei ole 
sen paremmin omaa eettistä ohjeistoa kuin valvontaakaan.56  

 
Erilaisten standardien ja sertifiointijärjestelmien käyttö ja painoarvo määräy-
tyy toisaalta kysyntälähtöisesti (ovatko kuluttajat halukkaita maksamaan lisä-
hintaa esim. Reilun kaupan tuotteista; tähdätään kuluttajien mielipiteiden 
muokkaamiseen) ja toisaalta siitä, täyttävätkö ne esimerkiksi riskinhallintata-
voitteet, joita standardin kehittäjät ovat toivoneet (yritysten väliset standardit). 
 
Yritysten ja kuluttajien välisen suhteen itsesääntely. Yritysten ja kuluttajien 
välisessä suhteessa itsesääntelyllä pyritään parantamaan kaupan alan mieliku-
vaa yleisesti tai rakentamaan tiettyjen tuotteiden mielikuvaa (Reilun kaupan 
tuotteet, merkkituotteet) tavoitteena toisaalta tuotteiden erilaistaminen ja toi-
saalta vähittäiskaupan ketjujen erilaistaminen. 

Kuluttajiin kohdistuvan itsesääntelyn keskeisinä keinoina ovat erilaiset eet-
tiset merkit kuten Reilun kaupan tuotemerkki, Rainforest Alliance merkki, Utz 
sertified -merkki, alkuperämerkit, ympäristömerkit jne. Näiden merkkien ta-
voitteena on viestittää kuluttajalle luotettavasti tuotteen laadusta, valmistus-
prosessiin liittyvistä menettelytavoista ja olosuhteista tai tuotteen ympäristö-
myötäisyydestä.  
                                                 
56 Pääkkönen 2008, http://www.sask.fi/kaikki_uutiset/?x115663=115000 ja Moilala 2007. 
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Taloustieteellisestä näkökulmasta erilaiset standardit, sertifikaatit ja 
tuotemerkit liittyvät lainsäädäntötutkimuksessa informaatio-ongelmien 
hallintaan (Määttä 2008), tarkemmin sanottuna epäsymmetrisen infor-
maation ongelmaan. Esimerkiksi kuluttajansuojalainsäädäntöä puoluste-
taan sillä, että epäsymmetrisen informaation ongelman korjaamiseksi 
tarvitaan oikeudellista sääntelyä. Koska kuluttaja tietää myytävästä 
hyödykkeestä vähemmän kuin myyjänä toimiva elinkeinonharjoittaja, 
kuluttajan suojaaminen elinkeinonharjoittajaan kohdistuvana tiedonan-
tovelvollisuutena ja markkinointi-informaation sisältöä koskevana sään-
telynä on perusteltua. Tämä lähestymistapa kuitenkin keskittyy yksin-
omaan oikeudellisen sääntelyn analyysiin ja on siinä mielessä liian ra-
joittunut tarkastelutapa.  

 
Oikeudellisen sääntelyn ohella on otettava huomioon yleisemminkin sosiaali-
set normit, tai ei-oikeudelliset normit, kuten edellä käsitellyt standardit, käy-
tännesäännöt, eettiset ohjeet, sekä niiden välinen suhde. Elinkeinoelämässä 
nimenomaan sosiaalisilla normeilla on ns. psykologisen taloustieteen tutki-
musten mukaan merkittävä ohjaava funktio57. Psykologisessa taloustieteessä 
on jopa tehty havaintoja, joiden mukaan oikeudelliset normit voivat jossain 
määrin heikentää sosiaalisten normien vaikuttavuutta (Panther 2000, 1018–
1019). Mikäli tämä pitää paikkansa, se tekee entistä merkityksellisemmäksi 
pohtia lainsäätäjän kannalta, milloin ja missä tilanteessa oikeudellinen säänte-
ly kannattaa ottaa sääntelyvälineeksi erityisesti, kun lainsäätäjä korostaa ta-
voitteenaan olevan toimivien markkinoiden luominen, kilpailuedellytysten 
parantaminen ja innovatiivisuuteen kannustamisen. 
 
Itsesääntelyjärjestelyjen toimivuus ja kattavuus. Sisällöllisesti kaupan alan 
itsesääntelyjärjestelmät ovat laajentuneet kattamaan sosiaalisten, työntekijöi-
den olosuhteita koskevien kysymysten lisäksi yhteiskunnan kannalta tärkeitä 
teemoja, kuten ympäristön hyvinvointia ja eettisiä kysymyksiä laajemminkin. 
On vaikea arvioida tarkasti itsesääntelyjärjestelmien suhdetta säädettyyn oi-
keuteen, koska samoja sääntöjä sovelletaan lukuisissa eri valtioissa. Kehitys-
maissa niiden voidaan sanoa täydentävän eurooppalaisittain puutteellista lain-
säädäntöä niin työolojen kuin ympäristöoikeudenkin alalla (Vogel 2008, 273).  

Erilaisten itsesääntelyjärjestelyjen keskeinen kritiikki kohdistuu yleensä 
niiden toimivuuteen; noudattavatko niihin sitoutuneiksi ilmoittautuneet itse 
luomiinsa tai muiden luomiin sääntöihin eli ovatko järjestelyt tehokkaita ja 
kattavia? Tätä pyritään varmistamaan sekä itse tehdyin että ulkopuolisten te-

                                                 
57 Ks. esim. OFT 1099, 24–28. 
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kemin tarkastuskäynnein ja auditoinnein. Erilaisiin toimintaohjeisiin sitoutta-
minen liittyy arvoketjun valtarakenteisiin ja markkinavoimiin. Jos esimerkiksi 
kehitysmaan tuottajat eivät pysty täyttämään kaupan ostajien vaatimuksia, 
heitä ei hyväksytä tavarantoimittajaksi kansainväliseen kauppaan. Jos vähit-
täiskauppa viestittää sitoutumistaan eettisiin ohjeistoihin eikä noudata niitä, se 
kärsii imagohaittoja, joiden arvoa mitataan aineettomiin oikeuksiin liittyvänä 
brändin heikkenemisenä ja sitä kautta taloudellisina tappiona (Interbrand 
2008; Moilala 2006; Pääkkönen 2008).  

Vähittäiskauppa on keskittynyt ja ketjuuntunut niin kotimaassa kuin kan-
sainvälisestikin. Vähittäiskaupan leimallinen piirre on myös ostajien voiman 
lisääntyminen suhteessa tavarantoimittajiin. Tämä näkyy ostajalähtöisten it-
sesääntelyjärjestelmien vahvistuneena asemana niin löyhempien verkostojen 
kuin organisatorisesti järjestäytyneempien järjestelmienkin lisääntymisenä. 
Vähittäiskaupan keskeisimmät itsesääntelyn motiivit (ks. kuvio 1 jaksossa 1.2) 
löytyvät mielestäni yrityksen perustoimintojen ylläpitämisen ja yleiseettisen 
ulottuvuuden alueilta. Yleiseettistä ulottuvuutta ilmentävien itsesääntelyjärjes-
telmien monimuotoisuus osoittaa asian merkityksen kasvua. Kaupan perusteh-
tävän toteutumiseen puolestaan liittyy se, mitkä näistä itsesääntelymuodoista 
konkretisoituvat missäkin kaupan ketjussa ja toisaalta missä määrin myös 
kaupan omat merkit saavat jalansijaa. 
 
 
3.2 Elintarvikeala 

3.2.1 Elintarvikealan tiukentuva lainsäädäntö EU:ssa 
Elintarvikealalla keskeinen sääntelyn tavoite on elintarvikkeiden turvallisuus 
ja torjunta-aineiden käytön minimointi elintarvikkeissa. Myös itsesääntelyssä 
tavoitteet ovat samat. Elintarviketurvallisuuteen liittyvää sääntelyä on monen-
laista: lakisääteisiä määräyksiä, yritys- ja toimialakohtaisia vaatimuksia ja vä-
hittäiskaupan toimijoiden kehittämiä standardeja. Samanaikaisesti elintarvike-
turvallisuuden periaatteista on tullut maailmanlaajuisia. Tässä tarkastellaan 
ensin elintarvikealan sääntelyä EU:n tasolla, minkä jälkeen perehdytään kan-
sallisen tason ja Euroopan tason itsesääntelyyn. Yhteissääntelyä tarkastellaan 
myöhemmin luvussa 5. 

EU:ssa elintarvikealan sääntely on kiristynyt siten, että 1) sääntelyn alaa 
on laajennettu ja sallittuja torjunta-aineiden jäämien rajoja tiukennettu elintar-
vikkeista johtuvan terveysriskitietoisuuden lisääntyessä. Torjunta-ainejäämiä 
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koskeva kontrollointi on tiukentunut samoin kuin raja-arvot eläinperäisille 
(eläinperäisistä aineista tehdyille) tuotteille (veterinary drugs). 2) EU-
sääntelyssä on tapahtunut siirtymä tarkastuksiin perustuvasta lähestymistavas-
ta riskien arviointiin perustuvaan lähestymistapaan. Tavoitteena on saada 
elintarvikeriskit hallintaan riskien syntylähteellä. Tästä parhaana esimerkkinä 
on elintarvikealan omavalvontajärjestelmä ja sitä ohjaavat periaatteet 
(HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points).  

 
HACCP-periaatteet (Hazard Analysis and Critical Control Points) ovat 
kansainvälisesti tunnustettu elintarviketurvallisuuden riskienhallinnan 
menetelmä. Periaatteet kehitettiin 1960-luvulla osana Yhdysvaltojen kuu-
lento-ohjelmaa varmistamaan avaruusmatkoille tuotettavien elintarvik-
keiden turvallisuus. HACCP-järjestelmä on vahvistettu WHO:n ja FAO:n 
yhteisen Codex Alimentarius -järjestön toimesta kansainvälistä elintarvi-
kekauppaa koskevaksi standardiksi. HACCP-järjestelmän soveltamista 
on perusteltu mm. sillä, että se on tehokkaampi ja luotettavampi tapa 
varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus kuin sitä aiemmin noudatettu, lä-
hinnä valmiiden elintarvikkeiden testaukseen perustunut riskinhallinta. 
 
Olennaista on se, että HACCP-järjestelmä ei koskaan yksinään voi 
muodostaa yrityksen riskinhallintaa, vaan sen tueksi ja rinnalla on nou-
datettava ns. tukitoimia. Näitä ovat hyvät hygieniakäytännöt sekä henki-
lökunnan koulutus. 

 
Tavoitteena on tunnistaa arvoketjun kriittiset pisteet, joissa vaaroja voi syntyä 
ja pitää yllä ennaltaehkäiseviä toimia, joiden avulla pyritään pitämään vaara-
tekijät kriittisten rajojen sisällä. Tarkka kirjanpito on myös osa HACCP-
järjestelmää samoin kuin jatkuva validointi58 ja HACCP-järjestelmän päivit-
täminen. Prosessistandardit (eli elintarvikkeen tuotantoprosessia määrittelevät 
standardit) tarjoavat tuotestandardeja (eli tuotteen ominaisuuksia määrittelevät 
standardit) tehokkaamman tavan saada varmistus siitä, että tuote täyttää odote-
tut turvallisuusvaatimukset. 3) Tuotteiden jäljitettävyysvaatimukset ovat li-
sääntyneet. Jäljitettävyys mahdollistaa ongelmien lähteille pääsyn ja mahdolli-
suuden niiden ennaltaehkäisyyn ja eliminointiin. Toisaalta jäljitettävyys 
eteenpäin arvoketjussa mahdollistaa markkinoilla olevien vaarallisten tuottei-
den poisvetämisen. 4) Prosessistandardien soveltamista on laajennettu myös 
alkutuotantoon, vaikka perinteisesti prosessien valvonta on liittynyt jalostus-
vaiheeseen. (Humphrey 2008, 13–14.) 
                                                 
58 Validointi tarkoittaa arviota siitä, täyttävätkö yrityksen toiminnot HACCP-järjestelmässä 
kuvatut muotosäännöt. 
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EU-sääntelyn keskeiset periaatteet 

Ensinnäkin, jotta voitaisiin omaksua kokonaisvaltainen ja yhtenäinen lähesty-
mistapa ’maatilalta pöytään’, elintarviketurvallisuus on varmistettava keskit-
tymällä koko arvoketjuun. EU:n elintarvikelainsäädännön yleisten periaattei-
den mukaan lainsäädännössä on otettava huomioon elintarvikeketjun kaikki 
näkökohdat tuotannosta, jalostuksesta, kuljetuksesta ja jakelusta elintarvikkei-
den ja rehujen myyntiin ja toimittamiseen saakka. Oikeudellinen vastuu elin-
tarvikkeiden turvallisuuden valvonnasta tämän ketjun kaikissa vaiheissa kuu-
luu alan toimijoille (kohta 12)59. Toiseksi, elintarviketurvallisuus perustuu 
riskienhallintaperiaatteeseen. Riskien poistaminen tai välttäminen edellyttää 
riskien arviointia, hallintaa, ja kommunikointia (kohta 17). Kolmanneksi, jälji-
tettävyyden varmistaminen on edellytys riskien hallinnalle. Neljänneksi, elin-
tarviketurvallisuuslainsäädäntö asettaa päävastuun elintarvikearvoketjun yksi-
tyisille toimijoille elintarvikkeiden turvallisuudesta (CEC 2002:L 31/3, kohta 
30)60. Tämän velvollisuuden konkretisointi edellyttää kuitenkin kansallista 
lainsäädäntöä, joka lopulta määrittelee, miten vastuu käytännössä pannaan 
täytäntöön. (Humphrey 2008, 15.) 

Elintarvikelainsäädännön yleisenä taustana on tavaroiden vapaan liikku-
vuuden periaate, joka on yhteinen muiden teollisuudenalojen kanssa. Tavoit-
teena on elintarvikealan kannattava toiminta EU:n alueella. Toisena lähtökoh-
tana on kuluttajien suojaaminen vaarallisilta elintarvikkeilta eli fyysisen tur-
vallisuuden takaaminen. Sen lisäksi kuluttajanäkökulmaan liittyy myös elin-
tarvikkeiden valikoima ja laatu, moraalisiin seikkoihin liittyvän valinnanva-
pauden suoja sekä kuluttajan taloudellisten oikeuksien suoja.61 
 
 
3.2.2 Itsesääntely kansainvälisessä arvoketjussa  
Vaikka kansainvälinen elintarvikealan sääntely on varsin kattavaa, on it-
sesääntely elintarvikealalla nähty tarpeelliseksi. Itsesääntelyssä on usein ta-
voitteena mennä pidemmälle kuin mitä laki vaatii tai luoda sääntöjä ja menet-
telytapaohjeita sinne, missä lainsäädäntöä ei ole. Tänä päivänä elintarvikkei-
                                                 
59 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 annettu 28 päivänä tammi-
kuuta 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Eu-
roopan turvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä, 
http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm. 
60 Ks. myös Lähteenmäki-Uutela 2007. 
61 Lähteenmäki-Uutela 2004, 31. 
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den valmistajien suurin haaste on tuottaa turvallisia ja terveellisiä tuotteita 
vastuullisella tavalla. Kuluttajien, vähittäiskauppiaiden ja lainsäädännön aset-
tamat uudet vaatimukset ovat tuoneet uusia paineita myös EU:n maanviljeli-
jöille ja tuottajille.  
 

EU:n säännöksissä vahvistetaan maailman tiukimpiin kuuluvat perustason 
tuotantovaatimukset. Viljelijöiden on noudatettava erilaisia tuotantovaati-
muksia, joiden tarkoituksena ei ole pelkästään varmistaa hygienia- ja turvalli-
suusvaatimukset, vaan niihin liittyy myös yhteiskunnallisia näkökohtia. Maa-
taloustuottajien on noudatettava asianmukaista huolellisuutta torjunta-
aineiden ja lannoitteiden valinnassa ja käytössä, hygieniasääntöjen noudatta-
misessa, eläin- ja kasvitautien ehkäisyssä, maatilan työntekijöiden koulutuk-
sen ja riittävän suojelun varmistamisessa, asianmukaisten hyvinvointia kos-
kevien olosuhteiden tarjonnassa maatilan eläimille sekä ympäristön suojelus-
sa. (KOM (2008) 641 lopullinen, 5–6.) EU:n parlamentti katsoo, että nämä 
EU:n erityiset laatua koskevat järjestelmät ovat EU:n tuotteille merkittävä 
kilpailuetu (2008/2220(INI) F). 

 
Markkinoille pääsyn edellytyksenä tullee olemaan se, että voidaan osoittaa 
sitoutuminen hyviin maatalous-/kalaviljelyn tuotantotapoihin. EU:n parla-
mentti on osoittanut päätöslauselmassaan huolensa suurten myymäläketjujen 
vaikutuksesta EU:n elintarvikkeiden yleiseen laatuun sekä siitä, että suurelta 
osin jälleenmyyntiin keskittyneillä markkinoilla on taipumus yhtenäistää ja 
pienentää maatalouselintarvikkeiden valikoimaa. Tämän seurauksena perin-
teisten tuotteiden saatavuus heikkenee ja jalostusaste kasvaa (2008/2220(INI) 
11). Parlamentin huoli standardien vaikutuksesta elintarvikkeiden yleiseen 
laatuun on outo, koska enimmäkseen standardeilla useimpien tutkimusten mu-
kaan näyttää olevan päinvastainen, elintarvikkeiden laatua parantava vaikutus. 
Jos taas huoli kohdistuu siihen, että pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on vai-
keuksia päästä tuotteineen ja palveluineen markkinoille, koska eivät pysty 
välttämättä täyttämään tiukkoja standardeja, on huoli aiheellinen, kuten myös 
eri tutkimuksissa on nostettu esiin. 

Kuluttajien kasvava mielenkiinto ympäristön hyvinvointia ja eettisiä ky-
symyksiä kohtaan näkyy kestävää kehitystä tukevien ostosten lisääntymise-
nä.62 Elintarvikeala vastaa tähän ”huutoon” luomalla lainsäädäntöä tiukempia 
vaatimuksia alan toimijoille itsesääntelyn keinoin. 

Itsesääntelyn tarve johtuu pitkälti siitä, että elintarvikkeita tuotetaan yhä 
enenevässä määrin kehitysmaissa, joissa on heikko ympäristö-, terveys- ja 

                                                 
62 Ks. esimerkiksi Reilua kauppaa koskeva EU:n komission tiedonanto (KOM (2009) 215, 4).  
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elintarviketurvallisuuslainsäädäntö (Wouters & Marx & Hachez 2009, 3; Ge-
reffi & Lee 2009, 8).  

 
Maatalousstandardien, ympäristönsuojelun, eläinten hyvinvoinnin ja 
työntekijöiden turvallisuuden sääntely kuuluu sen maan vastuulle, jossa 
maataloutta harjoitetaan. Tästä syystä, vaikka EU voi vaatiakin tuon-
tielintarvikkeiden täyttävän tuotetta koskevat minimivaatimukset erityi-
sesti hygienian ja turvallisuuden osalta, ei EU säännöksin voida puuttua 
elintarvikkeiden tuotantomenetelmien valvontaan EU:n ulkopuolella, 
koska niistä säädetään tuotantomaan lainsäädännössä. (KOM (2008) 
641 lopullinen, 6–7.) 

 
Itsesääntely konkretisoituu ennen kaikkea erilaisina standardeina. Elintarvik-
keiden jalostajat ja jälleenmyyjät käyttävät toimialakohtaisia tai toimintokoh-
taisia standardeja63 ja yrityskohtaisia standardeja vaihtelevista syistä. Elintar-
vikkeista johtuvat terveys- ja turvallisuusriskit tulevat kuitenkin elintarvikkei-
den jälleenmyyjien kannettavaksi kehittyneissä maissa. Välttääkseen maine-
riskejä, turvatakseen kuluttajien uskollisuuden ja markkinaosuutensa sekä en-
naltaehkäistäkseen oikeudellisia vastuitaan itsesääntely elintarvikealalla on 
lisääntynyt (Fulponi 2006a, 3–4; Neilson 2008, 1608; KOM (2009) 215; KOM 
(2008) 641 lopullinen, 19). Standardeilla voidaan myös täydentää puutteellista 
tai riittämätöntä julkista lainsäädäntöä. Toisaalta, yritykset voivat vähentää 
kustannuksiaan ja riskejään arvoketjussa tuotteiden standardisoinnilla. 

Standardeilla voidaan myös tavoitella tuotteiden erilaistamista. Tuotteiden 
erilaistaminen on tyypillistä yritystasolla mutta myös itsesääntelyn näkökul-
masta toimialatasolla, kuten esimerkiksi Utz-sertifiointi64 tai yli toimialarajo-
jen, kuten Reilun kaupan tuotteita koskeva sertifiointijärjestelmän luominen 
osoittaa. (Gereffi & Lee 2009, 9.) 

 
Elintarvikealalla standardeja on useita. Ympäristöasioiden kohdalla 
tunnetuimpia ovat ISO 14000 -sarjan ympäristöstandardi ISO 14001 se-
kä EU:n asetuksiin perustuva EMAS (Eco-Management and Audit 
Scheme). Sosiaaliseen vastuuseen liittyviä hallintajärjestelmiä ovat 
muun muassa työterveys- ja turvallisuusasioita käsittelevä OHSAS-
standardi, työelämän oikeuksiin perustuva SA8000-standardi sekä eetti-

                                                 
63 Toimintokohtaista standardisointia on esimerkiksi markkinoinnin tai ostotoimintojen oh-
jeistaminen käytännesäännöin tai eettisin ohjein. EU:n komission maataloustuotteiden laatua 
koskevassa vihreässä kirjassa näistä käytetään nimitystä elintarvikkeiden laadunvarmennus-
järjestelmät. 
64 Ks. kahvintuotantosektorin itsesääntelyjärjestelmistä ja niiden vaikutuksista Indonesian 
kahvinviljelijöiden toimintaan tarkemmin Neilson 2008. 
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sen ja vastuullisen laskentatoimen periaatteita ja sidosryhmävuorovai-
kutusta käsittelevä AA 1000S-standardi. Laadunhallinnan työkaluja 
ovat erilaiset laatujärjestelmät ja standardit esim. ISO 9000. ISO 22000 
standardi puolestaan on ensimmäinen kansainvälinen ISO:n luoma 
standardi elintarviketurvallisuuden sertifioidun hallintajärjestelmän 
käyttöönottoa varten. Standardi sisältää vuorovaikutteisen viestinnän, 
järjestelmähallinnan ja vaarojen torjunnan.  
 
Elintarvikkeita valmistavien yritysten standardeja ovat puolestaan suur-
ten tavaramerkkien haltijoiden kehittämät standardit, kuten Heinz’in tai 
Nestle’n standardit tai vähittäiskaupan ketjujen luomat merkit. (Näiden 
ei tosin katsota tässä kuuluvan itsesääntelyn käsitteen piiriin, mutta nii-
den merkitystä ei kannata vähätellä.) Ne ovat kuitenkin yksityisten yri-
tysten standardeja ja niiden merkitys on vähenemässä jälleenmyyjien 
valta-aseman kasvaessa. Niin kauan kuin suurin osa tuotannosta teh-
dään oman organisaation sisällä, ei ole suurtakaan kannustinta ryhtyä 
kehittämään standardeja. Sen sijaan, kun yritykset ulkoistavat toiminto-
jaan, tulevat valmistajan ostotoiminnot yhtä tärkeiksi kuin oma tuotan-
to. Tällaiset tuottajat saattavat keskittyä enemmän prosessistandardeihin 
kuin tuotestandardeihin, koska valmistajan kannalta on tärkeää, että ta-
varantoimittaja noudattaa tiettyjä, määriteltyjä menettelytapoja halutun 
lopputuloksen aikaansaamiseksi. (Gereffi & Lee 2009, 14–15.) 
 
 

3.2.2.1 Jälleenmyyjävetoiset standardit 
Elintarvikealan jälleenmyyjävetoisia standardeja ovat esimerkiksi GlobalGAP 
(ennen EUREBGAB), GFSI, GMP ja GAP. 

EUREPGAP oli alun perin tuoreiden hedelmien ja vihannesten kauppaa 
koskeva standardi, jonka laativat 13 eurooppalaista jälleenmyyjää 1997. Jäl-
leenmyyjät kuuluivat Euro-Retailer Working Group organisaatioon. (EU-
REP)65. GAP on lyhenne ilmaisusta Good Agricultural Practices. Vuonna 
2007 standardin nimi muutettiin GlobalGAP’iksi, koska se kuvaa paremmin 
standardin laajenevaa kansainvälistä roolia yhtenä keskeisimmistä yksityisen 
sektorin standardeista, joka liittää maanviljelijät ja jakelijat kansainvälisiin 
jälleenmyyjiin (Gereffi & Lee 2009, 8). Nykyisin standardin soveltaminen on 

                                                 
65 Keskeisessä roolissa olivat englantilaiset jälleenmyyjät, jotka pyrkivät vastaamaan uuden 
elintarviketurvallisuutta koskevan lain (Food Safety Act) vaatimuksiin. Laissa asetettiin uusia 
velvoitteita elintarvikealan toimijoille, joiden tuli vastata myymiensä elintarvikkeiden turvalli-
suudesta. Myös EU:n silloin tiukentuneet torjunta-aineiden jäämiä koskevat säännökset sekä 
Englannin hallituksen jälleenmyyjiin kohdistama ’naming and shaming’ politiikka loi jälleen-
myyjille huomattavia maineen menetykseen liittyviä riskejä. (Humphrey 2008, 30.) 
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levinnyt hedelmien ja vihannesten, kahvin ja kukkien tuotannosta myös mui-
hin tuoteryhmiin, kuten teen, lohen ja vehnän tuotantoon. Standardin kolme 
keskeistä osa-aluetta ovat elintarviketurvallisuus, ympäristövaikutukset ja 
työntekijöiden terveys ja turvallisuus sekä työntekijöiden oikeudet.  

Standardin olennaisia piirteitä ovat seuraavat: 1) Standardi on prosessistan-
dardi, jonka tavoitteena on turvallisten elintarvikkeiden tuottaminen kohtuulli-
sissa työolosuhteissa aiheuttamatta vahinkoa ympäristölle. 2) Standardi ulottaa 
riskienhallinnan alkutuotannon tasolle painottaen hyviä maanviljelyskäytäntöjä 
valmistelusta, kasvatukseen, sadonkorjuuseen ja pakkaukseen. 3) Standardi on 
yritysten välinen standardi, jota ei markkinoida kuluttajiin päin. 4) Standardin 
noudattamista valvoo kolmas, ulkopuolinen sertifioitu auditoija. 5) Standardi on 
normikokoelma, jossa on kolmen tason säännöksiä: ’major musts’ joita on nou-
datettava kokonaisuudessaan, ’minor musts’ joiden kohdalla sallitaan 5 % alit-
taminen ja näiden lisäksi on suosituksia. 6) Jäljitettävyys on olennainen osa 
standardia. 7) Standardin omistaa yksityinen FoodPlus GmbH. ( Humphrey 
2008, 30–35.)  

 
Maakohtaisista jälleenmyyjien standardeista British Retail Consortium 
(BRC) Technical Standards66 on myös paljon käytetty (Gereffi & Lee 
2009, 14–15). Toinen eurooppalainen, kansainvälisesti arvostettu elin-
tarvikkeiden laatu- ja turvallisuusstandardi on IFS (International Food 
Standard), jonka on julkaissut saksalaisten supermarketketjujen järjestö 
(HDE). Ranskalainen vastaava järjestö FCD on ottanut sen käyttöön. 
Standardi koskee merkkituotteina elintarvikkeita jälleenmyyviä tavaran-
toimittajia. Standardi edellyttää, että 
1) tavarantoimittajalla on käytössään HACCP-menetelmä. (HACCP-

järjestelmä on osa elintarvikehuoneiston omavalvontajärjestelmää. 
Siihen kuuluvilla hyvän hygienian tukijärjestelmillä luodaan puitteet 
ja pohja turvallisten, säilyvien ja elintarvikemääräykset täyttävien 
tuotteiden valmistamiselle ja myymiselle),  

2) tavarantoimittajalla on käytössään laadunhallintajärjestelmä sekä 
3) tuotantolaitoksen ympäristön, tuotteiden, prosessien ja henkilöstön 

kontrollijärjestelmä. 
4) Standardiin liittyvä sertifiointijärjestelmä luokittelee yritykset kah-

teen tasoon, perustasoon ja edistyneeseen tasoon. Suuret englantilai-
set jälleenmyyjät edellyttävät tavarantoimittajiltaan BRC-standardin 
noudattamista. 

                                                 
66 BRC-standardin pääköhdat: 1) ylimmän johdon sitoutuminen sekä jatkuva parantaminen, 
2) elintarviketurvallisuussuunnitelma – HACCP, 3) elintarviketurvallisuus- ja laadunhallin-
tajärjestelmä, 4) tehdasympäristöä koskevat vaatimukset, 5) tuotteen hallinta, 6) prosessin 
hallinta ja 7) henkilöstö. 
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Global Food Safety Initiative (GFSI) on elintarvikkeiden turvallisuuden paran-
tamiseen tähtäävä standardi. Se laadittiin vuonna 2001 ja vuonna 2006 melkein 
kaikki johtavat kansainväliset elintarvikkeiden jälleenmyyjät olivat ottaneet sen 
käyttöönsä. Muita tunnettuja, elintarvikkeiden turvallisuusstandardeja ovat 
Good Manufacturing Practices (GMP eli hyvät tuotantotavat) -ohjeistus ja Good 
Agricultural Practices (GAP eli hyvät maataloustuotantotavat) -ohjeistus (Ful-
poni 2006, 3–6). Niiden tarkoituksena on tuotanto-olosuhteiden tai maatalous-
tuotanto-olosuhteiden parantaminen ja tuotteiden laadun parantaminen.  

 
Hyvät tuotantotavat merkitsevät prosessin laadunhallintaa ja varmistus-
ta, jonka tuloksena oikeanlaisista, jäljitettävissä olevista raaka-aineista 
tuotetaan vaatimustenmukaisia hyödykkeitä. Koska eri valtioiden lain-
säädännöissä on eroja, vaativat elintarvikkeiden tuojat esim. USA:ssa 
hyviä tuotantotapoja koskevien käytännesääntöjen noudattamista.67 Toi-
saalta myös kotimaassa ”Hyvät tuotantotavat” -ohjeistuksia käytetään 
teollisuuden ostaessa raaka-aineita maataloudesta, tästä esimerkkinä vil-
janhankinnan sopimustoiminta68. 
 
EU:ssa on annettu asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien 
materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista (GMP), EY-asetus 
n:o 2023/2006. Sen mukaan tarvikkeiden ja materiaalien valmistajien 
on huolehdittava, että tuotantotoiminnassa noudatetaan hyviä tuotanto-
tapoja koskevia yleisiä sääntöjä (laadunvarmistuksen, laadunvalvonnan 
ja dokumentoinnin käsittävä laadunhallintajärjestelmä) sekä yksityis-
kohtaisia liitteen 1 sääntöjä (painovärien siirtyminen sekä painettujen 
materiaalien käsittely ja varastointi). Hyvät tuotantotavat edellyttävät 
toimijalta riittävää toimialansa lainsäädännön tuntemusta69.  

 
 
3.2.2.2 Tuottajavetoiset standardit 

Utz Certified -sertifiointijärjestelmä  

Tuottajavetoisista standardeista voi mainita esimerkkinä kahvintuottajien kes-
kuudessa maailmanlaajuisesti käytetyt Utz Certified Good inside -sertifiointi-
                                                 
67 Ks. esimerkiksi ”The Code of Good Manufacturing practice for the Australian Grape and 
Wine Industry” 1999.  
http://www.awri.com.au/information_services/publications/Publication_PDFs/WR163The.pdf. 
68 http://www.vyr.fi/www/fi/liitetiedostot/oppaat/Viljan_hyvaet_tuotantotavat_2006.pdf. 
69 Komissio asetus (EY) N:o 2023/2006 elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien 
materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2006/l_384/l_38420061229fi00750078.pdf. 
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ohjelman, Reilun kaupan sertifiointiohjelman sekä Rainforest Alliance järjes-
telmän.  

Utz Certified -ohjelman tavoitteena on taata vastuullinen kahvintuotanto ja 
kahvin jäljitettävyys viljelytiloille saakka. Utz certified -standardisointiohjel-
maan voi liittyä 1) yksittäinen kahvinviljelijä (compliant producer), 2) kahvin-
viljelijöiden ryhmä, joka on organisoitunut esimerkiksi yhdistykseksi tai en-
simmäisen asteen osuuskunnaksi (first grade cooperative) tai 3) toisen asteen 
yhteistyöorganisaatio, (second grade cooperative), 4) viejä tai kahvipaahtimo 
(esim. Suomessa Paulig Oy)70, joka tekee kahvin ostosopimukset ja/tai koulut-
taa kahvinviljelijät Utz Kapeh käytännesääntöjen mukaisesti (Utz Kapeh Code 
of Conduct 2006, 5). Käytännesääntöihin sisältyvät esimerkiksi kirjanpidon 
normit, maatalouskemikaalien minimoitu ja dokumentoitu käyttö kasvinsuoje-
lussa, työntekijöiden oikeuksien suojelu sekä työntekijöiden ja heidän per-
heidensä pääsy terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Sosiaalialalla työntekijöi-
den suojelu perustuu sekä kansallisiin lakeihin että ILO:n yleissopimuksiin, 
mutta kattaa myös asumisen, puhtaan juomaveden ja työntekijöiden koulutuk-
sen. Ympäristökriteerit liittyvät maaperän eroosion estämiseen, veden ja ener-
gian käyttöön, kestäviin energianlähteisiin ja metsien hävittämiseen. Ympäris-
tönäkökulmien ja sosiaalisten näkökulmien ohella ohjelma painottaa kahvin-
viljelijöiden ammattitaidon kehittämistä.71 

Kahvinviljelijöiden toimintaa tarkastetaan vuosittain sekä sisäisin että ul-
koisin tarkastuksin. Ulkoinen sertifiointiorganisaatio on riippumaton kolmas 
osapuoli, joka tarkastaa vuosittain, noudattavatko kahvinviljelijät käytänne-
sääntöjä. Valvontajärjestelmälle on myönnetty ISO 65 -standardi. Se on kan-
sainvälinen takuu siitä, että valvonta on puolueetonta ja läpinäkyvää ja että 
kriteerien luominen ja niiden valvominen ovat eri tahojen käsissä.72 Mikäli 
kahvintuottaja rikkoo käytännesääntöjä, hän menettää mahdollisuutensa olla 
tarjoamassa kahvia Utz Kapeh ohjelman kautta. 

Ohjelman ydinaluetta on jäljitettävyys. Sertifiointijärjestelmässä ylläpide-
tään nettipohjaista tiedonhallintajärjestelmää, jossa jokaiselle myytävälle kah-
vierälle annetaan oma koodi alusta lähtien. Jäljitettävyys taataan ”huoltajaket-
jun” (Chain of Custody) avulla. Jokaisessa kaupankäynnin vaiheessa tulee 

                                                 
70 Tällä hetkellä ohjelmaan liittyneet kahvintuottajat, ostajat ja panimot on nähtävissä ohjel-
man sivuilta: http://www.utzcertified.org/index.php?pageID=141. 
71 Ks. tarkemmin käytännesääntöjen sisällöstä http://www.utzcertified.org/index.php?pageID=114. 
72 Eurooppalaisia sertifiointiorganisaatioita ovat muun muassa Bio Inspecta Ag Sweitsistä, 
Bureau Veritas Group Ranskasta, CERES Saksasta, ks. lisää http://www.utzcertified.org/in-
dex.php?pageID=151. 
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pitää huoli siitä, että sertifioitu kahvi ei sekaannu ei-sertifioituun kahviin. Jo-
kaisen kahvintuottajan tulee olla rekisteröitynyt alkuperämaan tuottajaketjuun 
ja vastaavasti ketjun loppupään ostajan, kuten kahvinpaahtimon tulee olla re-
kisteröitynyt ”huoltajaketjun” määränpäämaan rekisteriin. Rekisteröidyt jäse-
net ovat kaikkien nähtävissä internetissä, millä varmistetaan toiminnan lä-
pinäkyvyys.73 

Ohjelman tavoitteena on, että se rahoittaa itse itsensä. Vuonna 2009 tulot 
kattavat vain puolet kustannuksista. Puuttuva osa rahoitukseen on saatu lähin-
nä hollantilaisilta voittoa tavoittelemattomilta yhdistyksiltä ja Euroopan 
Unionilta74.  
 
 
Reilun kaupan (Fair Trade) sertifiointijärjestelmä 

Reilun kaupan merkki on puolueeton sertifikaatti, jota voi käyttää järjestelmän 
periaatteiden mukaan valmistetuissa tuotteissa. Reilu kauppa vähentää kehi-
tysmaan viljelijöiden köyhyyttä kaupan avulla. Toimintaa ylläpitää kansainvä-
lisellä tasolla FLO eli Fairtrade Labelling Organizations International, joka on 
eri maissa toimivien Reilun kaupan edistämisyhdistysten ja tuottajaorganisaa-
tioiden yhteistyöelin. FLO:n toimisto sijaitsee Bonnissa, Saksassa.  

Reilun kaupan normit ovat tulosta sidosryhmien ja asiantuntijoiden kuule-
misesta. Periaatteiden luomisessa, uudistamisessa ja vahvistamisessa noudate-
taan kansainvälisen ympäristömerkintäorganisaation ISEAL:n (The Interna-
tional Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance) hyviä 
käytänteitä sosiaalisten ja ympäristöstandardien luomiseksi (Code of Good 
Practice for Setting Social and Environmental Standards). Tämä tarkoittaa 
sitä, että standardeja luodaan konsultoimalla keskeisimpiä Reilun kaupan oh-
jelmassa mukana olevia sidosryhmiä.  

ISEALissa ovat mukana johtavat kansainväliset normeja laativat ja vaati-
mustenmukaisuutta arvioivat järjestöt, jotka ovat keskittyneet yhteiskunnalli-
siin ja ympäristöasioihin. On olemassa kaksi kansainvälistä Reilun kaupan 
järjestöä, jotka vastaavat maailmanlaajuisesti normien laatimisesta ja Reilun 
kaupan järjestöjen sertifioinnista ISEAL:n periaatteiden mukaisesti: Fairtrade 
Labelling Organizations (FLO) ja World Fair Trade Organization (WFTO) 
(aikaisemmin International Fair Trade Association, IFAT). WFTO on 

                                                 
73 Ks. tarkemmin jäljitettävyysjärjestelmästä, http://www.utzcertified.org/index.php?pageID=159. 
74 http://www.utzcertified.org/index.php?pageID=112. 
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ISEAL:n jäsen. Nämä kaksi norminlaatijaa ovat laatineet myös Reilun kaupan 
periaatteiden peruskirjan. (KOM (2009) 215, 13.) 

Järjestelmässä olevia tiloja valvotaan kirjallisen dokumentaation ja vierai-
lujen avulla. Reilun kaupan kansainvälisen kattojärjestön FLO:n rinnalle on 
perustettu FLO-CERT-yhtiö, jolla on tarkastustehtävissä eri puolilla maailmaa 
yli 100 henkeä. Nämä puolueettomat tarkastajat vierailevat sertifioitujen tuot-
tajien luona säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Reilun kaupan valvonta-
järjestelmälle on myönnetty ISO 65 -standardi.  

 
Suomessa Reilun kaupan edistämisyhdistys ry. perustettiin maaliskuus-
sa 1998. Perustajina olivat Solidaarisuus (Kansainvälinen Solidaa-
risuussäätiö), Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa, Kirkon Ulko-
maanapu, Maailmankauppojen liitto, Finlands svenska Marthaförbund 
ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Reilun kaupan edistämisyhdistys ra-
hoittaa toimintansa merkin käytöstä kertyvillä lisenssimaksuilla, ulko-
ministeriön tiedotustuella, Euroopan unionin projektirahoituksella ja jä-
senjärjestöjen maksamilla jäsenmaksuilla. Esimerkiksi vuonna 2008 
Reilun kaupan edistämisyhdistyksen rahoitus jakaantui seuraavasti: li-
senssituotot 65 prosenttia, EU-hankerahoitus 16 prosenttia, valtion avut 
7 prosenttia, toimintatuotot 11 prosenttia, projektiavustukset 1 prosentti. 
  
Kaikki Reilun kaupan edistämisyhdistyksen lisenssinhaltijat (esim. 
Ruokakesko Oy ja Meira Oy) maksavat yhdistykselle lisenssimaksua, 
kun ne käyttävät Reilun kaupan merkkiä omissa tuotteissaan. Tällä 
maksulla kustannetaan myös kansainvälistä Reilun kaupan toimintaa. 
Reilun kaupan edistämisyhdistyksellä on myös jäsenjärjestöjä, jotka 
maksavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksua. Vuonna 2008 yhdistys 
sai jäsenmaksuja noin 14 300 € euroa. (www.reilukauppa.fi.) 
 
Suomessa Reilun kaupan tuotteiden myynti on kasvanut merkittävästi 
enemmän kuin muualla Euroopassa keskimäärin: Suomessa myynti kas-
voi 57 % vuoden 2008 aikana edellisvuoteen verrattuna, kun vastaava lu-
ku muualla Euroopassa oli 22 %. (Reilun kaupan myynti kasvoi yli puo-
lella Suomessa, HS 7.7.2009.) Vogelin mukaan Reilun kaupan tuotteiden 
kokonaistaloudellinen vaikutus jää vähäiseksi, koska hänen mukaansa 
kuluttajat vaikkakin kannattavat eettisesti tuotettuja tuotteita, kuitenkin 
ostavat hinnaltaan edullisia tuotteita. Kokonaisuudessaan Vogel kuiten-
kin myöntää Reilun kaupan järjestelmän olevan tehokas itsesääntelyjär-
jestelmä. (Vogel 2006, 34.) Näyttää siltä, että Reilun kaupan tuotteiden 
myynti jatkaa ainakin Euroopassa jatkuvasti nousuaan eli markkinoilla on 
kuluttajia, jotka ovat valmiita maksamaan eettisistä valinnoistaan myös 
korkeampaa hintaa, vieläpä taloudellisen laman aikana.  
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Alkunsa järjestelmä on saanut 1980-luvulla meksikolaisten kahvinvilje-
lijöiden ja hollantilaisten kehitysaputyöntekijöiden ehdotuksesta. Pas-
siivisen kehitysavun vastaanottamisen sijaan kahvinviljelijät halusivat 
oikeudenmukaisen palkan tekemästään työstä, sillä kahvin alhaisen 
maailmanmarkkinan johdosta viljelijöiden tulot eivät riittäneet perheen 
toimeentuloon.  

 
Reilun kaupan merkkijärjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden viljeli-
jöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä. 
Hyödykkeiden tuotannossa noudatetaan seuraavia periaatteita75  
 

• Kehitysmaiden viljelijät ja suurtilojen työntekijät saavat työstään 
korvauksen, joka kattaa kestävän kehityksen mukaiset viljelykus-
tannukset. 

• Osa Reilun kaupan lisätuloista käytetään yhteisöä hyödyttäviin sosiaa-
lisiin, ympäristön hyvinvointiin tai taloudellista hyvinvointia edistäviin 
hankkeisiin. 

• Mahdollistetaan tuottajille etukäteisrahoitusta, jos siihen on tarvetta. 
• Helpotetaan pitkäkestoisten kumppanuussuhteiden luomista ja mah-

dollistetaan siten parempi tuottajien kontrollointi kuin perinteisessä 
järjestelmässä. 

• Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty.  
• Kaikkien tuotteiden alkuperä tiedetään.  
• Tuotannossa noudatetaan tiukkoja ympäristömääräyksiä.  

 
Reilun kaupan ansiosta kehitysmaiden perheviljelijät pystyvät vaikuttamaan 
omalla työllään kokonaisten yhteisöjen hyvinvointiin. Reilun kaupan erikoi-
suudet takuuhinta ja yhteisöjen olojen parantamiseen tarkoitettu Reilun kau-
pan lisä ovat saaneet osakseen kritiikkiä76, mutta kritiikistä huolimatta nämä 
piirteet ovat myös Reilun kaupan mainostetuimpia puolia. Reilun kaupan lisän 
avulla yhteisössä voidaan toteuttaa sosiaalisia ja koulutuksellisia oloja kohen-
tavia projekteja. Takuuhinnan myötä tuotteista saatu korvaus kattaa tuotanto-
kustannukset. (Alatalo 2006, 15.) Näin Reilu kauppa vähentää köyhyyttä kau-
pan avulla. Kuluttajille Reilun kaupan merkki tarjoaa mahdollisuuden vaikut-
taa positiivisesti kehitysmaissa asuvien ihmisten elämään. 
 

                                                 
75 http://www.fairtrade.net/aims_of_fairtrade_standards.html. 
76 Yksi kritiikin aihe Reilun kaupan kahvituotannossa Nigaraguassa on se, että kahvinviljeli-
jät eivät edes tiedä, mitä oikeuksia tai velvollisuuksia järjestelmään kuuluminen heille tuo. 
(Valkila & Nygren 2009, 4.) 
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Rainforest Alliance 

Rainforest Alliance -sertifiointijärjestelmä painottaa enemmän ympäristöllisiä 
asioita, vaikka sosiaaliset tekijätkin ovat osa järjestelmää. Sitä ylläpitää voit-
toa tavoittelematon yhdistys, joka tekee töitä luonnon monimuotoisuuden säi-
lyttämiseksi ja kestävien maanviljely- ja metsänhoitotapojen edistämiseksi. 
Yhdistys toimii noin 60 maassa eri puolilla maailmaa. Rainforest Alliance’n 
keskeiseen sisältöön kuuluu: sosiaalinen ja ympäristöllinen hallintojärjestel-
mä, ekosysteemien suojelu, luonnonsuojelu, vesiensuojelu, työntekijöiden ta-
sa-arvoinen kohtelu ja hyvät työskentelyolosuhteet, työterveys ja työturvalli-
suus, yhteisön suhteet, integroitu maanviljely, maaperän hoito ja suojelu ja 
integroitu jätehuolto.77  
 
 
Sertifiointijärjestelmien vertailua ja kritisointia 

Toisin kuin Reilu kauppa avustusohjelmassa, Utz Certified -sertifioinnissa on 
kyse ammattimaisesta kahvinviljelystä ja jäljitettävyydestä. Koska kaikki kulut-
tajat eivät halua maksaa kestävästi kehitetyistä tuotteista kuitenkaan korkeam-
paa hintaa kuin normaaleista vastaavista tuotteista – vaikka kannattavatkin vas-
tuullista liiketoimintaa periaatteessa – Utz Certified -sertifiointiohjelman mu-
kaan tuotettu kahvi on kuitenkin ympäristöystävällisesti tuotettua ja turvallis-
ta78. Erona Reilun kaupan (Fair Trade) ohjelmaan on se, että Utz Certified ei ole 
avustusohjelma, vaan se toimii kysyntä- ja tarjontalähtöisesti. Reilun kaupan 
ohjelmassa lähtökohtana on turvata minimihinta kahvintuottajille. Tämä voi olla 
myös ongelmallista, koska Reilu kauppa ei takaa sitä, että osuuskunta pystyy 
myymään tuotantonsa reiluille markkinoille (Alatalo 2006, 14; Valkila & Ny-
gren 2009, 4). Vaarana voi myös olla se, että jos hinta on vakio, kahvin laatu 
kärsii (Rudanko 2008). Reilun kaupan ohjelmassa keskitytään pieniin viljelijöi-
hin, kun taas Utz ei tee eroa viljelijöiden koon mukaan. Utzissa tavoitteena on 
parantaa viljelijöiden toimintaedellytyksiä teknisen avun, ohjauksen, tiedonjaon 
ja läpinäkyvän kaupankäyntijärjestelmän avulla. Kahvin hinnoittelussa Utz oh-
jelman myötä viljelijöillä arvioidaan olevan paremmat neuvottelumahdollisuu-
det, koska kahvi on tuotettu sertifioitua ohjelmaa noudattaen. 

                                                 
77 http://www.rainforest-alliance.org/. 
78 Utz-sertifiointijärjestelmä on myös identtinen EurepGap’in kahvialaan sovellettavan Eu-
repGap Code for Green Coffee järjestelmän kanssa, jota vasten Utz-sertifiointijärjestelmää 
alun alkaen vertaisarvioitiinkin, Neilson (2008, 1621). 
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Rainforest Alliance (RA) on perusperiaatteiltaan lähellä Reilun kaupan jär-
jestelmää. Toisin kuin reilussa kaupassa RA ei kuitenkaan maksa viljelijöille 
takuuhintaa. Se johtuu osittain siitä, että esimerkiksi Chiquita-banaanin viljelyti-
loista osa on tuottajan omia tiloja tai sopimusviljelytiloja. RA:n kriteereistä kes-
keisimmät liittyvät ympäristökysymyksiin, kun taas Reilun kaupan järjestelmä 
painottaa enemmän sosiaalisia tekijöitä. Yksi erottava tekijä on myös se, että 
RA järjestelmässä banaanit tuotetaan suurtiloilla, kun taas Reilun kaupan järjes-
telmässä ne tuotetaan pääsääntöisesti pienillä osuuskuntaviljelmillä tuotetut ba-
naanit. (Alatalo 2006, 15.) 

Standardien sisällöllistä kehityskaarta elintarvikealalla kuvaa siirtyminen 
laatu- ja turvallisuusstandardeista johtamisjärjestelmä- ja prosessistandar-
deihin, joiden avulla valvotaan ja arvioidaan tuotteita ja tuotantoprosesseja. 
Tällaiset standardit ovat ISO 9000 laatustandardien tai ISO 14000 ympäris-
tönhallintastandardien kaltaisia tai SA8000 sosiaalisia olosuhteita koskevia 
standardeja. Esimerkiksi HACCP on elintarvikealan tarpeisiin luotu laadun- ja 
turvallisuuden hallintajärjestelmä. Toinen tärkeä kehityskaari on lisääntyvä 
yritysten välisten standardien käyttö, mikä tarkoittaa sitä, että ostajat edellyt-
tävät arvoketjussa tavarantoimittajiltaan tiettyjen standardien käyttöä. Tämä 
ilmiö on tyypillinen suurimpien elintarvikkeiden jälleenmyyjien keskuudessa 
OECD-maissa mutta myös yhä enenevässä määrin Aasiassa, Latinalaisessa 
Amerikassa ja Afrikassa. (Fulponi 2006a, 3.)  

Kolmas havaittava trendi on yritysten muodostamien koaliitioiden esiintu-
lo yksityisten, vapaaehtoisten standardien luomiseksi ja neljäntenä trendinä 
lisääntyvä yksityisten standardien käyttö erityisesti kansainvälisessä yritysten 
välisessä liiketoiminnassa (Fulponi 2006b). 
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   Yksityiset itsesääntelyjärjestelmät 
 
 
Standardi- Jälleen- Tuottaja- Serti-   Koko Klubi Sidos- 
sointiorg. myyjä- lähtöiset fiointiorg.   arvo- malli ryhmä- 
(ISO) vetoiset (Utz Sert.) EFSIS79   ketju  aloite 
 (GlobalGAP)    ’Pellolta  ’Reilu 
     pöytään’  kauppa’
  
    

Kasvava merkitys kuluttajamarkkinoinnissa 
 
Kuvio 4 Yksityiset itsesääntelyjärjestelmät ja niiden taustaorganisaatiot (Jahn et al. 2006, 

58–59) 
 
Elintarvikealan itsesääntelyn kehitystä voidaan kuvata tarkastelemalla myös 
institutionaalista rakennetta, joka toimii eri standardijärjestelmien taustalla. 
Jahn et al. ovat artikkelissaan kuvanneet itsesääntelyjärjestelmiä kuluttajaint-
ressien näkökulmasta siten, että toisena ääripäänä ovat yksityiset standardoin-
tijärjestöt, kuten ISO-organisaatio, ja toisena ääripäänä eri sidosryhmistä muo-
dostetut itsesääntelyorganisaatiot tai verkostot. Vasemmassa laidassa olevat 
yritysten väliset standardit tähtäävät arvoketjun hallintaan, kun taas enemmän 
oikeassa laidassa olevat järjestelmät pyrkivät vaikuttamaan kuluttajiin. Siitä 
vahvana esimerkkinä Reilun kaupan itsesääntelyjärjestelmä. (Jahn et al. 2006, 
58–59.) 
 
 
3.2.3 Elintarvikealan itsesääntely kansallisella tasolla 

3.2.3.1 Suomen elintarviketeollisuuden taustaa 
Kansallinen elintarvikeala on hyvä esimerkki siitä, miten toimiala on kehitty-
nyt omavaraistalouden ja kaupungistumisen myötä nykypäivään ja miten oi-
keudellisen sääntelyn rooli elintarvikealan toiminnan sääntelijänä on historian 
kuluessa muuttunut sääntelytaloudesta vapaan kilpailun tukemiseksi. Myös 
                                                 
79 European Food Safety Inspection Service eli EFSIS on yksi maailman johtavista elintarvike-
laitoksia tarkastavista organisaatioista. Saadakseen EFSIS-standardien mukaisen sertifioinnin 
yrityksellä täytyy olla toimivat rutiinit ja toimintamallit tuottaa turvallisia sekä lain että stan-
dardien vaatimukset täyttäviä elintarvikkeita. Ei riitä, että yritys on saanut sertifioinnin kerran, 
vaan EFSIS-tarkastajat tekevät säännöllisesti uudelleentarkastuksia. Toiminnan on oltava jat-
kuvasti EFSIS-vaatimusten tasolla. 
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itsesääntelyn rooli on tässä prosessissa muuttunut, sen määrä ja muodot ovat 
lisääntyneet, kuten edellä kuvatut esimerkit osoittavat. Suomalainen elintarvi-
keteollisuus joutuu kilpailemaan yhä suuremmassa määrin tuontielintarvikkei-
den kanssa pääsystä vähittäiskaupan tarjontaan. 

 
Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi suurin teollisuuden ala. 
Suurimmat elintarviketeollisuuteen kuuluvat alat ovat lihanjalostus-, 
leipomo-, panimo- ja virvoitusjuomateollisuus sekä maidonjalostusteol-
lisuus. Elintarviketeollisuuden käyttämästä raaka-aineesta 85 % on ko-
timaista alkuperää. Tyypillistä tällä teollisuudenalalla on myös se, että 
kullakin toimialalla on kaksi tai kolme isoa toimijaa ja muutama keski-
kokoinen sekä suuri joukko paikallisia ja alueellisia toimijoita, joista 
osa hyvinkin pieniä. (Ylitalo & Timonen 2007, 6–7.) 

 
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) perustettiin 1943, koska alan toimijoiden toi-
mintaedellytykset olivat riippuvaisia viranomaispäätöksistä, jotka eivät yritysten 
kannalta olleet aina hyväksyttäviä. Jotta elintarviketeollisuusyritysten neuvotte-
luvoima olisi viranomaisiin päin vahvempi, perustettiin elintarviketeollisuusliit-
to huolehtimaan elintarviketeollisuusyritysten yhteisistä elinkeinokysymyksistä 
ja edustamaan toimialaa viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin päin80. Nykyään 
ETL toimii elintarviketeollisuuden yhteisenä edunvalvonta- ja työmarkkinajär-
jestönä ja se edustaa noin 600 elintarvikealan yritystä. (Ylitalo & Timonen 
2007, 8.) Tällä hetkellä elintarviketeollisuuden itsesääntelyllä pyritään ennen 
kaikkea parantamaan toimialan kilpailukykyä kansallisilla markkinoilla mutta 
myös kansainvälisesti. 

Vuoden 1994 alusta lukien elintarviketeollisuus on toiminut EU:n sisä-
markkinoilla avoimessa kilpailutilanteessa, mikä on merkinnyt painopisteen 
siirtymistä yritysten toiminnallisen tehokkuuden turvaamiseen ja kuluttajien 
luottamuksen säilyttämiseen kotimaisiin tuotteisiin vahvan markkina-aseman 
säilyttämiseksi. Keskeisessä asemassa on myös materiaali- ja tietovirtojen 
hallinnan kehittäminen (Ylitalo & Timonen 2007, 1). Tässä työssä ovat kes-
keisiä toimintamuotoja olleet kansallinen elintarvikealan laatustrategia ja sen 
konkretisoimiseen liittyvät toimialakohtaiset itsesääntelytoimenpiteet sekä 
koulutus ja ohjaustoiminta. Ne kohdistuvat pääsääntöisesti elinkeinonharjoit-
tajien välisiin suhteisiin. Laatustrategiaa selostetaan jäljempänä luvussa neljä 
yhteissääntelyn yhteydessä. 
 
 
                                                 
80 http://www.etl.fi/ETL60vuotta/60v_historia.asp. 
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3.2.3.2 Elintarvikkeiden markkinoinnin itsesääntely  
Suomessa markkinoinnin ja mainonnan oikeellisuus turvataan ensisijaisesti 
kuluttajan asemaa vahvistavan kuluttajansuojalain (210.1.1978/38) nojalla 
sekä elinkeinoharjoittajien keskinäistä kilpailua sääntelevän sopimattomasta 
menettelystä elinkeinotoiminnasta annetun lain (22.12.1978/1061) nojalla. 
Elintarvikkeista annettavia tietoja koskevat erityissäännökset sisältyvät elin-
tarvikelakiin (13.1.2006/13, 9 §)81. 

Loppukuluttajiin kohdistuvassa itsesääntelyssä tulevat edellä mainittujen 
tuottajalähtöisten itsesääntelyjärjestelmien ja erilaisten merkkijärjestelmien 
lisäksi keskeiseksi kuluttajiin kohdistuva yleinen markkinointi. Euroopan elin-
tarviketeollisuusliiton (CIAA82) uudistetut suositukset on otettu käyttöön 
Suomen Elintarviketeollisuusliiton jäsenyrityksissä. CIAA:n yhteiseurooppa-
laiset vastuullisen markkinointiviestinnän periaatteet laadittiin ensimmäistä 
kertaa vuonna 2004. Markkinointiviestinnällä tarkoitetaan ohjeissa mitä tahan-
sa maksettua markkinointiviestintää esimerkiksi televisiossa, lehdissä, interne-
tissä, suoramarkkinointina, ulkomainontana jne. Suosituksissa korostetaan 
markkinointiviestinnän totuudenmukaisuutta, terveellisten elämäntapojen 
edistämistä, kohtuullisuutta, vanhempien päätäntävaltaa ja lasten medialuku-
taidon huomioivaa viestintämenetelmien käyttöä.  

 
CIAA on myös laatinut viitteellistä päiväsaantia tietyille ravintoaineille 
(Guideline Daily Amount, GDA) koskevan pakkausmerkintäsuosituksen, 
jonka tarkoituksena on kertoa kuluttajalle tuotteen ravintoarvo pakkausta 
kohden. Kuluttaja näkee energian lisäksi vähintään neljän muun ravinto-
aineen ravintosisällön eli rasvan, tyydyttyneen rasvan, sokerien ja nat-
riumin määrän tuotepakkausta kohden sekä annoksen osuuden prosent-
teina viitteellisestä päivittäisestä saannista. EU:n komissio antoi 
30.1.2008 asetusehdotuksen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä. Ko-
mission ehdotus pohjaa CIAA:n suositukseen. Itsesääntely on konkreetti-
sesti toiminut lainsäädännön edeltäjänä. Suomessa GDA-merkinnät tuli-
vat pakkauksiin syyskuussa 2007 ja suomalainen elintarviketeollisuus on 
ottanut muita Pohjoismaita vauhdikkaammin käyttöön vapaaehtoisen 
GDA-merkinnän. (Kapiainen-Heiskanen Eurometri 1/2008.) 

 
CIAA:n ohjeiden lisäksi alalla noudatetaan Kansainvälisen kauppakamarin 
(ICC) jo 1930-luvulta alkaen kehittämiä Markkinointiohjeita, jotka on viimek-
                                                 
81 Tarkempia säännöksiä elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla 
tavoin markkinoinnin yhteydessä annettavista tiedoista annetaan maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksella. (9.11.2007/989).  
82 Confederation of the Food and Drink Industries in the EU. 
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si uudistettu 200683. Ne tarjoavat eettisen ohjeiston vastuullisesti eri maissa ja 
oikeusjärjestelmissä, eri toimialoilla toimiville markkinoijille. Ohjeet on tar-
koitettu ensisijaisesti yrityksille niiden pyrkiessä noudattamaan korkeaa eettis-
tä vastuullisuutta markkinoidessaan ja mainostaessaan tarjoamiaan hyödykkei-
tä eri maissa ja kulttuureissa. Yritysten oletetaan noudattavan eettisiä ohjeita 
ottaen luonnollisesti ensisijaisesti aina huomioon kansallisen lainsäädännön 
markkinoijalle asettamat nimenomaiset velvoitteet. Eettisten ohjeiden mukai-
sen vastuullisen toiminnan katsotaan edesauttavan yritysten välistä rehellistä 
kilpailua ja turvaavan samalla myös kuluttajien etuja. Nämä ohjeet muodosta-
vat markkinoinnin ja mainonnan kansallisten itsesääntelyjärjestelmien perus-
tan. Suomessa esimerkiksi Mainonnan eettinen neuvosto ja Keskuskauppaka-
marin liiketapalautakunta soveltavat toiminnassaan ICC-ohjeistoa. (Mainon-
nan kansainväliset itsesääntelyohjeet, ICC 2006.) 

Eri toimialat kuten elintarviketeollisuus ovat luoneet toimiala- tai teema-
kohtaisia, usein varsin yksityiskohtaisia käytännesääntöjä, jotka omalta osal-
taan ohjaavat markkinoijaa ja mainostajaa vastuullisessa kaupallisessa viestin-
nässä. Elintarvikkeiden ja virvoitusjuomien kaupallisen viestinnän vastuulli-
seen toteuttamiseen ICC on laatinut erilliset elintarvikkeiden ja virvoitus-
juomien vastuullista kaupallista viestintää koskevat tulkintaohjeet84, jotka pe-
rustuvat jo useita vuosia käytössä olleisiin ICC:n vahvistamiin Mainonnan ja 
Myynninedistämisen kansainvälisiin perussääntöihin. Tulkintaohjeet korosta-
vat ja käsittelevät teemoja, jotka ovat erityisen tärkeitä elintarvikkeiden ja 
virvoitusjuomien kaupalliselle viestinnälle. Kukin toimija on ensisijaisesti itse 
vastuussa siitä, miten se saattaa ohjeet olennaiseksi ja jokapäiväiseksi osaksi 
yrityksen vastuullista toimintaa markkinoinnissa ja mainonnassa (Elintarvik-
keiden ja virvoitusjuomien tulkintaohjeet 2005, 2).  

 

                                                 
83 Kansainvälinen kauppakamari ICC julkaisi 28.9.2006 uudet Markkinointisäännöt, 
Advertising and Marketing Communication Practice, Consolidated ICC Code. 
http://www.keskuskauppakamari.fi/kkk/palvelut/Mainonnan_eettiset_ohjeet/fi_FI/Markkinoin
nin_kv_itsesaantelyohjeet/. Uudet perussäännöt muodostavat rakenteellisesti aikaisempaa laa-
jemman yhdenmukaisen kokonaisuuden sisältäen yleisten periaatteiden ohella ohjeet myyn-
ninedistämisestä, sponsoroinnista, suoramarkkinoinnista, sähköisestä mediasta markkinointi-
kanavana ja ympäristöväittämistä. Sisällöllisesti uudet ohjeet eivät merkittävästi poikkea aikai-
semmista ohjeista. Mainonnan eettinen neuvosto aloitti uusien ICC:n Markkinointisääntöjen 
soveltamisen 12.3.2008 jälkeen vireille tulleisiin lausuntopyyntöihin. Uuden laajan perussään-
nön ohella on olemassa yhä erilliset ICC-ohjeet suoramyynnistä, markkinointitutkimuksesta, 
elintarvikkeiden ja juomien kaupallisesta viestinnästä sekä sähköisen tuotekoodin käytöstä. 
84 http://www.panimoliitto.fi/panimoliitto/markkinointi/icc-tulkintaohjeet.doc. 
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Virvoitusjuomateollisuutta edustavan Panimoliiton itsesääntelyohjeiden 
kirjo kuvaa hyvin sitä, miten useista eri lähteistä alan toimijoihin koh-
distuvia itsesääntelyohjeita syntyy. ICC:n ohjeiden lisäksi Panimoliiton 
jäsenyritykset ovat sitoutuneet Euroopan elintarvike- ja juomateolli-
suusjärjestön CIAA:n ohjeisiin elintarvikkeiden mainonnasta85. Ohjeet 
ovat sisällöltään osittain lainsäädännön kanssa päällekkäiset (kielto har-
haanjohtavasta mainonnasta, ravitsemusväittämien oltava tieteellisesti 
todennettuja), mutta osittain korostetaan sitä, että mainonnassa ei saa 
väheksyä terveellistä ja aktiivista elämäntapaa. Ohjeet sisältävät myös 
lisäsuosituksia lapsiin kohdistetusta mainonnasta. Ohjeet eivät sisällä 
suosituksia ohjeiden valvonnasta tai rikkomusseuraamuksista (CIAA:n 
ohjeet86). Panimoliiton jäsenyritykset pyrkivät myös itsesääntelyn kei-
noin edistämään terveellisempää elämäntapaa ja ruokavaliota. Euroo-
pan virvoitusjuomajärjestö Unesda on laatinut virvoitusjuomien vas-
tuullista mainontaa ja markkinointia koskevat Euroopan laajuiset oh-
jeet. Niissä puolestaan korostetaan erityisesti lapsiin suuntautuvan mai-
nonnan vastuullisuutta, mutta ne koskevat samalla kaikkea virvoitus-
juomien kaupallista viestintää. Koulujen juoma-automaattien valikoi-
man tasapainoisuuteen ja asianmukaisiin pakkauskokoihin kiinnitetään 
ohjeissa erityistä huomiota. Kuluttajaa ohjataan tekemään hyvinvointia 
edistäviä valintoja tarjoamalla juomapakkausten sisältömerkinnöissä 
monipuolisesti tietoa juomien ominaisuuksista. (UNESDA toimintaohje 
2005, 1–10). ”Eurooppalaisen kattojärjestön ohjeiden noudattamista tul-
laan jatkossa tarkistamaan pistokokein” (Rannanpää 2006, 12). It-
sesääntelytoimien uskottavuuden säilyttämiseksi olisi kuitenkin suota-
vaa alalla kiinnittää enemmän huomiota myös itsesääntelyohjeiden 
noudattamisen valvontaan. 

 
Elintarvikealalla on käytössä lukuisa määrä kuluttajille tarkoitettuja elintar-
vikkeiden ominaisuuksista kertovia merkkejä ja laatujärjestelmiä. Siitä huoli-
matta esimerkiksi EU:n parlamentti on huolissaan siitä, että suurin osa kulutta-
jista ei saa riittävästi tietoa elintarvikeketjusta varsinkaan tuotteiden alkuperäs-
tä ja raaka-aineista. Parlamentin mukaan olisi tarvetta läpinäkyvämmille mer-
kintäjärjestelmille. (2008/2220(INI), 21.) 
 
 
3.2.4 Elintarvikealan itsesääntelyn typologia 
Kansainvälisessä toimintaympäristössä on käytössä lukuisa määrä erilaisia 
standardeja. EU:n komission teettämän elintarvikeketjujen dynamiikkaa ja 
                                                 
85 http://www.panimoliitto.fi/panimoliitto/markkinointi. 
86 http://www.panimoliitto.fi/panimoliitto/markkinointi. 
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standardisointia koskevan empiirisen tutkimuksen (DG JRC/IPTS 2005) mu-
kaan eurooppalaisella elintarvikealalla käytössä on pääasiassa yksityisten yri-
tysten luomia kansainvälisiä ja kansallisia standardeja ja toisaalta eri toimi-
joiden yhdessä luomia standardeja (kollektiiviset standardit). Standardeja on 
tutkimuksessa luokiteltu kahteen ryhmään, joista ensimmäiseen ryhmään kuu-
luvien tarkoituksena on lähinnä standardisoida tiettyjä yrityksen tai tuotanto-
laitoksen prosesseja87. Toiseen ryhmään kuuluvat standardit, joiden tarkoituk-
sena on erilaistaa tuotteet kuluttajien silmissä88. Näitä erilaisia standardityyp-
pejä kuvataan kuviossa 5. Kuvion pystyakselilla kuvataan elintarvikkeiden 
laatuun (lähinnä tuotantoprosessiin) tähtääviä standardeja ja niitä luovia orga-
nisaatioita tai ryhmittymiä. Vaaka-akselilla puolestaan kuvataan standardeja, 
joissa tavoitteena on tuotteiden erilaistaminen. 
 
 
Standardisointi/ 
takuu       ISO,  
    GlobalGAP      Yksityiset 
                standardit (Private 
             labels)  
 
 
 
         Julkisten toimijoiden, valmistajien 
         yhdistysten, jalostajien yhdistysten  
                              standardit 
 
      

Erilaistaminen 
 
 
Kuvio 5 Kansainväliset standardit tavoitteiden mukaan jaoteltuna (DG JRC/IPTS 2005, 35) 
 

                                                 
87 Standardien tavoitteena on pääasiassa turvata tuotteen hygienisyys, terveellisyys, yrityksen 
toiminnan laatu. Yleensä yritys tai sen tuotantolinja on sertifioitu eikä itse tuote. Näiden 
standardien ehdottajina ovat yleensä jälleenmyyjät ja hyvin harvoin tuottajat tai niiden orga-
nisaatiot tai julkisen sektorin toimijat. Standardeja käytetään yritysten välisissä suhteissa 
vakuuttamaan jälleenmyyjä tuotteiden laadukkuudesta.  
88 Sellaisia ovat esimerkiksi tuotteen aistinvaraiset ominaisuudet, raaka-aineiden alkuperä 
ja/tai tuotantoprosessin ominaisuudet, ympäristön ja elollisen luonnon monimuotoisuuden 
säilyttäminen, eläinten hyvinvoinnin turvaaminen ja tietoisuus siitä, että tuotanto on eettistä. 
Nämä standardit kohdistetaan kuluttajiin tai tuotteiden loppukäyttäjiin. 
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Tarkastelussa olleen tutkimusaineiston pohjalta89 voidaan havaita, että monen 
eri toimijan (kollektiivisten) standardien luominen ja käyttö on nykyinen kehi-
tyssuunta. Kaupan alan keskittyminen ja toisaalta elintarvikealan keskittymi-
nen merkitsevät käytännössä yksittäisten yritysten ja niiden luomien standar-
dien painoarvon vähenemistä. Poikkeuksen saattavat muodostaa kansainväli-
set merkkituotteet.90 

Standardien käyttö kysyntä-tarjontatilanteessa riippuu osapuolten neuvot-
telutasapainosta ja markkinarakenteesta. Gereffi & Lee ovat tarkastelleet eri-
laisten standardien esiintymistä erilaisissa markkinarakenteissa case-
tapaustutkimusten valossa91. Erilaisten standardien käyttöä kuvataan Gereffin 
ja Leen tutkimusten valossa kuvion 6 mukaisen typologian avulla. Kansainvä-
lisiä ja kansallisia markkinoita voidaan tarkastella typologiaa hyödyntäen 
muun muassa pohdittaessa erilaisia sääntelytarpeita kyseisille markkinoille. 
  

Taloustieteellisen käsityksen mukaan monet sääntelyongelmat voitaisiin 
sivuuttaa, jos markkinoilla vallitsisi täydellinen kilpailu. Markkinoilla 
on lukuisa joukko myyjiä ja ostajia, jotka eivät voi vaikuttaa hyödyk-
keen hintatasoon (hinnanottaja); markkinoilla on täydellinen informaa-
tio, jolloin osapuolet tietävät kaiken tarpeellisen vaihdannan kohteena 
olevista hyödykkeistä ja muista relevanteista seikoista; markkinoille 
pääsy (entry) ja ulospääsy (exit) on vapaa ja markkinoilla myytävät 
hyödykkeet ovat samanlaisia eli markkinat ovat homogeeniset. Todelli-
suus on kuitenkin hyvin toisenlainen. Epätäydellisen kilpailun muotoja 
ovat monopoli, jossa markkinoilla on vain yksi myyjä. Monopsonissa 
puolestaan markkinoilla on yksi ostaja. Jos markkinoilla on myyjiä ja 

                                                 
89 Komission teettämässä tutkimuksessa tarkasteltiin syvällisesti seitsemän jäsenvaltion 
(Ranska, Espanja, Tanska, Ruotsi, Suomi, Tsekkoslovakia, Puola) elintarvikkeiden jakelu-
ketjuja (viljatuotteet, hedelmät ja vihannekset, oliiviöljy, viini, maitotuotteet, liha- ja kala-
tuotteet) ja niissä esiintyviä standardeja. Niiden rinnalla oli vähäisemmällä tutkimusaineis-
tolla tarkasteltavana Saksassa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Italiassa, Hollannissa, 
Belgiassa ja Latviassa toimivia standardeja. Ks. tarkemmin DG JRC/IPTS 2005, 27–28. 
90 Ks. esim. kahvintuotannon standardien kehityksestä Neilson 2008, jonka mukaan NGO eli 
kansalaisjärjestöjen aloitteesta lähtevistä itsesääntelyjärjestelmistä on siirrytty yksityisten, 
kollektiivisten standardien suuntaan vastineena markkinalähtöisille kannustimille eli kulutta-
jien kysynnälle. (Nelson 2008, 1608–1609.) 
91 Tutkimus perustui elintarvikealan arvoketjujen ja siellä käytössä oleviin itsesääntelyjärjes-
telmien tarkasteluun. Tarkasteltavina olivat Kiinan, Kanadan, Brasilian, Meksikon ja USA:n 
elintarvikemarkkinoiden arvoketjut: 1) maitotaloustuotteiden arvoketjut Kiinassa ja Kana-
dassa, 2) naudanlihan arvoketjut Brasiliassa ja Meksikossa ja 3) melonin arvoketju Meksi-
kossa. USA oli kaikkien neljän maan tärkein vientialue. Empiirisen tarkastelun pohjana oli 
ensi sijassa toisen käden tieto ja tilastot, mikä osittain heikentää typologian yleistettävyyttä. 
(Gereffi & Lee 2009, 42.) Typologia on kuitenkin erinomainen avaus ja yritys kuvata mark-
kinarakenteiden ja itsesääntelyjärjestelmien välisiä yhteyksiä. 
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ostajia vain yksi, puhutaan bilateraalisesta monopolista. Oligopolissa 
markkinoilla on vain muutama yritys, jotka tekevät päätöksensä toinen 
toistaan seuraten eli kyseessä on strateginen käyttäytyminen. Oligop-
sonissa ostajapuolella on vain muutamia talousyksiköitä, jotka käyttäy-
tyvät strategisesti (Määttä 2008, 29). 

 
 
           Kysyntä (jälleenmyyjä/ostaja) 
   Keskittynyt          Hajautunut 
 
Tarjonta  A) Kaksipuolinen oligopoli C) Valmistajavetoinen ketju 
Keskittynyt           > Yksityiset/     > Julkiset + yksityiset/ 
   Laajimmat standardit       Turvallisuus ja laatukeskeiset 
             prosessinhallintastandardit 
 
Hajautunut       B) Jälleenmyyjävetoinen D) Perinteinen markkinarakenne 
   > Julkiset + yksityiset/  > Rajoitetusti julkisia standardeja/ 
   Turvallisuus ja laatukesk.    Suppeat standardit 
   tuotestandardit 
 
Kuvio 6 Elintarvikealan itsesääntelystandardit ja arvoketjun hallinta (Gereffi & Lee 2009, 

13) 
 
Kaksipuolinen oligopolitilanne kuvaa markkinoiden keskittyneisyyttä. Keskit-
tymisen vaarana (A) on usein se, että toimijoista tulee liian vahvoja. Vaarana 
voi olla määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Toisaalta kansainvälisten 
standardien on väitetty muodostavan kansainvälisessä kaupassa kaupan esteitä 
ja yksityisten standardien väitetään olevan WTO:n terveys ja kasvinsuojelu-
toimista tehdyn sopimuksen vastaisia (SPS-sopimus92). Väitteen taustalla on 
tilanne, jossa kehitysmaiden pienet ja keskisuuret yritykset eivät kykene täyt-
tämään tiukkojen standardien vaatimuksia. Tästä on esitetty kritiikkiä WTOl-
le. EU:n viranomaisten kanta on se, että SPS-sopimus on julkista sääntelyä 
(kansainvälisjulkisoikeudellista sääntelyä) eikä sitä voida soveltaa yksityisiin 
standardeihin. EU:ssa ei ole toistaiseksi nähty yksityisten standardien aina-
kaan elintarvikealalla aiheuttavan kaupan esteitä.  

Gereffin ja Leen mukaan muutaman vahvan toimijan tilanteessa (A) yksi-
tyisten standardien on nähty nostavan sääntelyn kohteena olevan asian kuten 
elintarvikkeiden laadun sääntelytasoa lainsäädännön minimivaatimuksia kor-
                                                 
92 Sanitary- and Phytosanitary Measures. Uruguayn kierroksella päästiin sopimukseen terveys- ja 
kasvinsuojelutoimia koskevasta WTO:n SPS-sopimuksesta. Sopimus kattaa ne tekniset määräyk-
set, standardit, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt tai muut toimet, joiden tarkoitukse-
na on elintarviketurvallisuus, eläinten tai kasvien terveydensuojelu. Vastaavalla tavalla kuin 
TBT-sopimuksessakin pyritään siihen, ettei toimista muodostu tarpeettomia kaupan esteitä. 
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keammalle, mikä on loppukuluttajan ja yhteiskunnan kannalta hyvä asia. Myös 
standardien sisältö on laajentunut kattamaan niin laatua, jäljitettävyyttä, turvalli-
suutta, ympäristövaikutuksia ja työhyvinvointia, riskienhallintaa, tuoteominai-
suuksia ja hyviä käytänteitä. (Gereffi & Lee 2009, 14; Fulponi 2006, 33.) 

Jos tarjontapuolella (B) yritykset eivät ole keskittyneet, ovat jälleenmyyjä-
vetoiset standardit avainasemassa. Niiden sisältö liittyy lähinnä tuotteiden tur-
vallisuuden ja laadun varmistamiseen yritysten välisissä suhteissa (Gereffi & 
Lee 2009, 14; Fulponi 2006, 18–22). Jos puolestaan jälleenmyyntisektori on 
hajautunut (C), ovat yksityiset standardit sisällöltään ensisijassa turvallisuus- 
ja laatukeskeisiä prosessinhallintastandardeja. Tämä johtuu siitä, että valmista-
jien standardoinnin taustalla on halu erilaistaa (differoida) tuotteet ja usein 
differoinnin osoituksena on vahvasti mainostettu merkki eli brändi. Valmista-
jan näkökulmasta on tärkeää, että arvoketjun muutkin toimijat valmistaessaan 
tuotteita noudattavat sovittuja standardeja luvatun mielikuvan ylläpitämiseksi. 
(Gereffi & Lee 2009, 15.) 

Kun sekä tarjonta- että kysyntäpuoli on hajautunut (D), on kyseessä perin-
teinen markkinarakenne, jossa on lukuisia toimijoita ja hinta on määräävä te-
kijä markkinoilla, toisin kuin edellä kuvatuissa tilanteissa, joissa tuotteita pyri-
tään erilaistamaan ja vaikuttamaan kysyntään muilla tekijöillä kuin pelkästään 
hinnalla. (Gereffi & Lee 2009, 15.) 

Yksityiset standardit ovat jossain määrin päällekkäisiä, mikä aiheuttaa yri-
tysten näkökulmasta turhia kustannuksia ja tehottomuutta. Sama yritys voi jou-
tua noudattamaan useita erilaisia standardeja, mikä yrityksen näkökulmasta 
saattaa aiheuttaa hämmennystäkin. Toisaalta standardien noudattaminen takaa 
pääsyn kansainvälisille markkinoille. (Fulponi 2006, 27; Abonyi 2006, 22–45.) 
 
 
3.2.5 Yhteenveto elintarvikealan itsesääntelystä 
Elintarvikealan itsesääntelyn taustalla vaikuttavat alan erityispiirteet eli elin-
tarvikkeiden korostuneet turvallisuus- ja jäljitettävyysvaatimukset, eettiset 
tuotantotavat, kansainvälistyminen ja alan toiminnan keskittyminen. Euroop-
palainen julkinen sääntely asettaa maailmanlaajuisesti tiukimpiin kuuluvan 
sääntely-ympäristön elintarvikkeiden turvallisuudelle, mutta itsesääntelyssä 
mennään lain minimivaatimuksia pidemmälle. Globaalin talouden haasteet 
konkretisoituvat elintarvikealan arvoketjun hallinnassa elintarvikealan toimi-
joiden omaehtoisena sääntelynä. Ostaja-myyjä voimatasapainosta riippuen 
joko jälleenmyyjävetoiset tai tuottajavetoiset itsesääntelykeinot korostuvat. 
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Markkinoiden rakenteella on vaikutusta itsesääntelyjärjestelmien syntyyn, 
kehittymiseen ja ylläpitoon. Myös julkisen vallan toimenpiteillä voidaan edis-
tää vapaaehtoisten itsesääntelyjärjestelmien kehitystä (esim. suomalainen elin-
tarviketeollisuuden laatustarategia). 

Erilaiset itsesääntelyjärjestelmät ovat Euroopassa määrällisesti lisääntyneet 
elintarvikealalla nopeaa vauhtia. Elintarvikemarkkinoilla tätä selitetään sillä, 
että jälleenmyyjien markkinavoima on 1990-luvulla kasvanut markkinoiden 
keskittymisen johdosta.  
 
Yritysten välinen itsesääntely. Yritysten välisessä suhteessa prosessistandar-
dit ovat yleistyneet ja syrjäyttäneet tuotestandardeja. Prosessistandardien käyt-
tö tukee ennakoivaa lähestymistapaa oikeuteen. Prosessistandardeja voidaan 
käyttää edistämään toivottuja käytäntöjä kuten ympäristöystävällisten vilje-
lymenetelmien käyttöönottoa. Siirtyminen tuotestandardeista prosessistandar-
deihin kuvastaa muutosta ”tulipalojen sammuttamisesta” ja tuotetestauksista 
kohti ongelmien ennakoivaa hallintaa ongelmien syntylähteellä. Erityisesti 
jälleenmyyjävetoiset standardit ovat luonteeltaan prosessistandardeja. 

Yksityisillä standardeilla on myös kauppaa lisäävä vaikutus. Vaikka yksi-
tyiset standardit ovatkin vapaaehtoisia, niiden tosiasiallinen sitova vaikutus 
(sopimuksin esim. jälleenmyyjä vaatii valmistajan noudattamaan tiettyä stan-
dardia) ja ennakoiva normien täytäntöönpanovaikutus (proactive compliance 
mechanisms) aikaansaavat useita hyötyjä. Standardit edistävät teollisuuden 
modernisointia, ne edistävät standardeja noudattaen tuotettujen tavaroiden 
pääsyä markkinoille, joilla tuotteista maksetaan korkeampi hinta ja jossa hin-
takilpailu on vähentynyt. Standardeja noudattamalla myös tuottajat pääsevät 
pitkäkestoisempaan asiakassuhteeseen jälleenmyyjän kanssa. (Wouters et al. 
2009, 21–23.) 

Koska standardeilla voidaan pahimmassa tapauksessa luoda kilpailun ra-
joituksia, on suomalainen kilpailuvirasto korostanut sitä, että kannatettavia 
elintarvikkeiden sertifiointi- ja laatujärjestelmiä tulee kehittää siten, että kai-
kille yrityksille taataan tasavertainen mahdollisuus järjestelmiin osallistumi-
seen93.  
 
Kuluttajiin kohdistuva yksityinen sääntely. Kansainvälisen arvoketjun hal-
linnassa keskeisessä roolissa ovat myös tuottajalähtöiset standardit, jotka ovat 

                                                 
93 Elintarviketeollisuus 2000 -työryhmän mietintö, http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/ 
suomi.cgi?sivu=aloit-laus/a-2000-72-0106. 
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tuotekohtaisia kuten kahvin, teen, trooppisten hedelmien jne. tuottajien kehittä-
miä. Tyypillisesti niiden kohderyhmänä ovat kuluttajat. Tuottajalähtöiset it-
sesääntelykeinot liittyvät sisällöltään joko ympäristöystävälliseen tuotantoon tai 
sosiaalisesti kestävään tuotantoon, jota viestitään kuluttajille erilaisten merkkien 
avulla: Utz-sertifiointi, Rainforest Alliance, Reilun kaupan tuotteet jne.  

Itsesääntelyllä voidaan kiinnittää huomiota ajankohtaisiin eettisiin kysy-
myksiin kuten lasten liikalihavuuden ennaltaehkäisyyn. Markkinoinnin it-
sesääntelyllä ala pyrkii pitämään yllä alaan kohdistuvaa positiivista mieliku-
vaa kuluttajien ja muiden alan tuotteita käyttävien keskuudessa. 

Markkinointiin liittyvän itsesääntelyn tavoitteena on alan tai tuotteen ima-
gon ylläpitäminen ja vastuullisen toiminnan edistäminen alan toimijoiden kes-
kuudessa. Markkinointiohjein pyritään kiinnittämään alan toimijoiden huomio 
yleiseettistä mielenkiintoa herättäviin kysymyksiin, kuten vastuulliseen mark-
kinointiin, yhteiskuntavastuulliseen toimintaan, lasten liikalihavuuteen jne. 
Markkinoinnin itsesääntelyn keskeisenä tavoitteena on useimmiten markki-
nointiviestinnän kohteena olevien alaa kohtaan tunteman luottamuksen ylläpi-
täminen ja edistäminen. Tavoitteena voi olla myös markkinointivälineiden 
erityisluonteesta johtuva ohjauksen tarve. Yleisesti voidaan todeta markki-
noinnin itsesääntelyn ensisijaisena tarkoituksena olevan tuotteiden ja palvelu-
jen menekin lisääminen markkinoilla hyväksyttävin keinoin. Itsesääntelyllä 
luoduissa säännöksissä pyritään menemään vaatimustasossa pidemmälle kuin 
mitä laki edellyttää. 
 
Itsesääntelyjärjestelyjen toimivuus ja kattavuus. Itsesääntelyn toimivuutta 
pyritään eri järjestelmissä varmistamaan, jotta kuluttajien luottamus toimintaa 
kohtaan säilyisi. Tässä järjestelmien toimivuutta voidaan arvioida vain käytös-
sä olleen aineiston pohjalta, joista keskeisimpiä olivat EU:n komission (DG 
JRC/IPTS 2005) ja OECD:n teettämät (Fulponi 2006) runsasta empiiristä ai-
neistoa koskevat tutkimukset. 

 
Utz Certified -sertifiointiohjelmassa kahvinviljelijöiden toimintaa tar-
kastetaan vuosittain sekä sisäisin että ulkoisin tarkastuksin. Ulkoinen 
sertifiointiorganisaatio on riippumaton kolmas osapuoli, joka tarkastaa 
vuosittain, noudattavatko kahvinviljelijät käytännesääntöjä. Valvonta-
järjestelmälle on myönnetty ISO 65 -standardi. Ohjelman ydinaluetta 
on jäljitettävyys. Kahvintuottajat rekisteröityvät suurelle yleisöllekin 
avoimeen rekisteriin. Järjestelmässä olevia tiloja valvotaan kirjallisen 
dokumentaation ja vierailujen avulla.  
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Reilun kaupan kansainvälinen kattojärjestö FLO edustaa tuottajia ja yh-
distyksiä, joka määrittelee tuotteet ja niiden tuottamista koskevat peri-
aatteet. Sen rinnalle on perustettu FLO-CERT-yhtiö, joka vastaa järjes-
telmän tarkastamisesta. Puolueettomat tarkastajat vierailevat sertifioitu-
jen tuottajien luona säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Reilun 
kaupan valvontajärjestelmälle on myönnetty ISO 65 -standardi.  

 
Molemmat itsesääntelyjärjestelmät pyrkivät toimimaan avoimesti ja myös tie-
dottamaan toiminnastaan. Kansallisella tasolla Elintarviketeollisuusliitto ry on 
ilmoittanut jäsenyritystensä ottaneen käyttöön CIAA:n yhteiseurooppalaiset 
vastuullisen markkinointiviestinnän periaatteet. Niiden valvonnasta ei periaat-
teissa ole kuitenkaan mitään mainintaa. Lisäksi Elintarviketeollisuusliitto suo-
sittelee jäsenilleen Kansainvälisen kauppakamarin (ICC:n) markkinointisään-
nösten noudattamista, joita valvoo Suomessa keskuskauppakamarin puitteissa 
toimiva Mainonnan eettinen neuvosto (MEN). Mainonnan eettisen neuvoston 
ratkaisukäytännön valossa elintarvikealan itsesääntelyohjeiden noudattaminen 
näyttää olevan hyvää tasoa. Vuoden 2008 aikana MEN:ille tulleesta 26 lau-
suntopyynnöstä kolme koski elintarvikealan toimijaa ja niistä yhdelle annettiin 
huomautus. Vuonna 2009 syyskuun loppuun mennessä lausuntopyyntöjä oli 
tullut 23. Niistä neljä koski elintarvikealan toimijaa. Kahdelle mainokselle 
annettiin huomautus94. On kuitenkin muistettava, että Mainonnan eettisen 
neuvoston arvioitavaksi menee vain pieni osa rikkomuksista. 

Kansainvälisten itsesääntelyjärjestelmien kattavuuden arviointi on ongel-
mallista, koska ne toimivat erilaisella logiikalla kuin esimerkiksi kansallinen 
toimialajärjestö ja sen itsesääntely. Kansallisessa järjestelmässä tiedetään suu-
rin piirtein, kuinka paljon alalla on toimijoita ja kuinka moni niistä kuuluu 
toimialajärjestöön. Sen sijaan kansainvälisen esimerkiksi Utz Certified -
sertifiointiohjelman logiikka toimii siten, että kaikki halukkaat kahvintuottajat 
maailmassa voivat liittyä järjestelmään, jos ne täyttävät itsesääntelyjärjestel-
män normit. Kattavuutta on silloin mahdoton arvioida.  
 
 

                                                 
94 Lausuntojen määriä ja sisältöjä koskevat luvut perustuvat Keskuskauppakamarin internet-
sivuilla julkaistuihin tietoihin. http://www.keskuskauppakamari.fi/kkk/palvelut/Mainonnan 
_eettiset_ohjeet/fi_FI/MEN_lausunnot%20/. 
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3.3 Kemianteollisuus ja itsesääntely 

3.3.1 Kemianteollisuuden piirteitä 
Kemianteollisuus on teollisuudenala, jossa jalostetaan ja muunnetaan toisiksi 
kemiallisia yhdisteitä erilaisten kemiallisten reaktioiden kautta. Suomen teolli-
suudessa ala on kolmanneksi suurin teknologia- ja metsäteollisuuden jälkeen.  

 
Tyypillisesti kemianteollisuus on suuren mittakaavan teollisuutta, mutta 
siihen kuuluu myös pienen volyymin tuotantoa. Kemiateollisuudessa 
tuotetaan sekä raaka-aineita muille teollisuuden aloille että valmiita 
lopputuotteita. Suomalaisen kemianteollisuuden ydinalueet liittyvät 
metsäteollisuuteen, maatalouteen, rakentamiseen elektroniikkateollisuu-
teen, elintarvikehuoltoon sekä ympäristötuotteisiin. Kemiateollisuuteen 
kuuluvia eri aloja ovat petrokemia (öljynjalostaminen), maatalouskemi-
kaalien valmistus (lannoitteet, torjunta-aineet), lääkeaineteollisuus, 
maaliteollisuus ja muoviteollisuus.  
 

 
Kuvio 7  Kemianteollisuuden ydinalueet (www.chemind.fi) 
 
Valtaosa kemianteollisuuden tuotteista myydään muun teollisuuden ja maata-
louden käyttöön. Vaikka kemianteollisuuden asiakkaita ovatkin pääsääntöises-
ti toiset yritykset, siitä huolimatta toimialalla on havaittu tärkeäksi säilyttää 
positiivinen mielikuva alasta kuluttajien keskuudessa. Kemianteollisuuden 
yritykset kiinnostavat lähiympäristönsä asukkaita ja muita yhteistyöryhmiä 
laajasti. (www.chemind.fi.) 
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Kemianteollisuus toimialana aiheuttaa erilaisia ympäristöhaittoja. Ympä-
ristöasioita hallinnoidaan EU:n tasolla pääsääntöisesti IPPC-direktiivin 
96/61/EY (Integrated Pollution Prevention and Control) avulla.  

 
Sen tavoitteena on yhtenäistää teollisesta toiminnasta aiheutuvan pi-
laantumisen ehkäisyyn ja vähentämiseen tähtääviä toimia. Suomessa 
IPPC-direktiivi on pantu täytäntöön ympäristönsuojelulailla (YSL 
2000/86) ja -asetuksella (YSA 169/2000). (Wessberg 2007, 112.) Ym-
päristönsuojelulain täytäntöönpanoa valvovat ympäristöviranomaiset 
lupa- ja ilmoitusmenettelyineen sekä Turvatekniikan keskus (TUKES). 
Ympäristökeskus tai ympäristölupavirasto myöntää toiminnalle ympä-
ristöluvan ja TUKES puolestaan vastaa teolliselle toiminnalle myönnet-
tävästä rakennusluvasta ja luvan jälkeisestä valvonnasta. (Wessberg 
2007, 120–122.)  

 
Eri viranomaisten suhtautuminen vapaaehtoisiin ympäristönhallintajärjestel-
miin tulee Wessbergin mukaan esiin toimintatavoissa silloin, kun viranomaiset 
tekevät laitostarkastuksia. TUKES hyödyntää lupa- ja valvontatyössään te-
hokkaasti yritysten vapaaehtoisia toimintajärjestelmiä, kun taas ympäristöhal-
linnossa niihin suhtaudutaan varauksellisesti. (Wessberg 2007, 121–122.) – 
Seuraavassa lyhyesti kemianteollisuudessa käytössä olevista vapaaehtoisista 
toiminnanohjausjärjestelmistä, ensi sijassa Responsible care -ohjelmasta. 
 
 
3.3.2 Responsible Care -ohjelma 

3.3.2.1 Ohjelman yleisluonnehdintaa 
Kemianteollisuuden Responsible care -ohjelma on kansainvälinen yritysten 
omaehtoinen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelma. Ohjelma sai alkunsa 
Kanadasta 1985, josta se levisi Yhdysvaltoihin 1988 ja nykyään yli 50 muuhun 
maahan kansallisten kemianteollisuuden yhdistysten kautta. (Belanger et al. 
2009.) Ohjelma sai alkunsa, koska kemianteollisuus oli menettämässä suuren 
yleisön luottamuksen useiden vakavien ympäristökatastrofien takia 1980-
luvulla. Mielipidemittauksista saadun palautteen perusteella kemianteollisuuden 
johtajat päätyivät siihen, että toimialan on voitettava yleisön luottamus takaisin. 
Luottamuksesta on tullut pääasiallinen ohjelmaa eteenpäin vievä voima: luotta-
musta ei voida tyrkyttää, vaan se pitää ansaita. Ohjelman kolme perusperiaatetta 
ovat: tehdä oikeita asioita, olla avoin ja vastaanottavainen yleisön piirissä esite-
tyille ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskeville huolenaiheille sekä ottaa 
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vastuuta tuotteista ”kehdosta hautaan”. (Belanger et al. 2009, 3–4; Druckrey 
1998.)  

 
Responsible Care eli Vastuu huomisesta -ohjelmana Suomessa tunnettu 
itsesääntelyjärjestelmä on laajin teollisuuden vapaaehtoinen ohjelma 
maailmassa. Se käynnistyi vuonna 1985 Kanadassa ja on levinnyt lähes 
kaikkiin teollisuusmaihin kuten Yhdysvaltoihin, Japaniin ja Australiaan 
sekä useimpiin Euroopan maihin. Nykyisin ohjelmaa toteutetaan jo 52 
maassa ja se kattaa valtaosan maailman kemianteollisuuden tuotannos-
ta. Maailmanlaajuisesti Responsible Care -ohjelmaa on koordinoinut 
kansainvälinen kemianteollisuuden yhteistyöjärjestö ICCA (Interna-
tional Council of Chemical Associations) vuodesta 1988.  
 
Suomessa Vastuu Huomisesta -ohjelmaan on sitoutunut 104 yritystä kemian-
teollisuuden eri aloilta. Suomessa ohjelma käynnistyi vuonna 1992. Nykyään 
kansallinen ohjelma kattaa yli 80 % Suomen kemianteollisuuden tuotannosta, 
ja yli 60 % kemianteollisuuden henkilöstöstä työskentelee ohjelmassa mukana 
olevissa yrityksissä. (http://www.chemind.fi/kansainvlinen-rc.) 

 
Luottamuksen aikaansaaminen edellytti vastuunottamista ja keskittymistä ym-
päristöön ja terveyteen liittyviin huolenaiheisiin. Silti kysytään, onko Respon-
sible care pelkkä suhdetoimintaohjelma. Ohjelmaa kohtaan esitettiin alkuvai-
heessa tämänsuuntaista kritiikkiä. Esimerkiksi Kanadan ja USA:n kemianteol-
lisuuden yhdistykset ovat ottaneet käyttöön ulkopuolisen tahon varmistusme-
netelmiä, joilla pyritään todentamaan ohjelman noudattaminen ja lisäksi kana-
dalaisilta ohjelmassa mukana olevilta yrityksiltä vaaditaan päästöjä koskevan 
raportin julkistaminen (CCPA 2009b ja Lenox & Nash 2003, 353). 

Kansainvälisesti määritellyt yleisperiaatteet toimivat Responsible Care -
ohjelman globaalina ohjenuorana. Tältä yhteiseltä pohjalta alueelliset ja kansal-
liset kemianteollisuuden järjestöt ovat muodostaneet omat lähestymistapansa. 

Yritys tulee mukaan Responsible Care -ohjelmaan allekirjoittamalla si-
toumuksen, joka velvoittaa noudattamaan ohjelman yleisperiaatteita ja toimin-
taohjeita. Yritys toimii yhteistyössä muiden yritysten kanssa ja kertoo sidos-
ryhmilleen ympäristö- ja turvallisuusasioista.  

Valtakunnallinen järjestötason yhteistyö tukee yritysten ympäristö-, terveys- 
ja turvallisuustyötä. Kemianteollisuus ry, Kemianliitto ry, Toimihenkilöunioni 
TU ry ja Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN ry allekirjoittivat 
19.5.2003 sopimuksen kemianteollisuuden Responsible Care – Vastuu Huomi-
sesta -ohjelman toimeenpanon seurannasta ja yhteistyöstä. Sopimuksen mu-
kaan järjestöt perustavat nelihenkisen työryhmän. Sen tehtävinä ovat ohjelman 
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toimeenpanon seuranta ja kokemusten vaihto sekä Suomessa että muiden toi-
mintamallia toteuttavien maiden kanssa. (www.chemind.fi.) 
 
 
Suomen ohjelman kansalliset periaatteet 

1. Pidämme ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökohtia sekä haittojen rajoit-
tamista tärkeänä ja erottamattomana osana liiketoimintaamme. 

2. Koulutamme, opastamme ja kannustamme koko henkilöstöämme toimimaan 
ympäristön, terveyden ja turvallisuuden kannalta vastuullisella tavalla. 

3. Työskentelemme jatkuvasti päästöjemme minimoimiseksi sekä raaka-
aineiden ja energian käytön tehostamiseksi. 

4. Arvioimme toimintaamme jatkuvasti ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskien 
tunnistamiseksi ja vähentämiseksi. 

5. Selvitämme mahdollisuuksien mukaan ennalta uuden prosessin tai tuotteen 
ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutukset. 

6. Kerromme viranomaisille yrityksemme toiminnasta ja sen mahdollisista ym-
päristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutuksista. 

7. Kerromme ympäröivälle yhteisölle ja muille sidosryhmille tuotannostamme 
ja tuotteistamme sekä niiden ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutuksista 
ja vastaamme huolenilmauksiin. 

8. Opastamme asiakkaitamme tuotteidemme turvallisessa käytössä ja hävittämi-
sessä. 

9. Odotamme yhteistyö- ja sopimuskumppaniemme noudattavan näitä periaat-
teita soveltuvin osin. 

10. Selvitämme teknologian siirrossa vastaanottavalle osapuolelle toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen ympäristön ja terveyden suojelemiseksi sekä turvallisuu-
den varmistamiseksi. 

 
 
Käytännön tasolla ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökohdista huolehti-
minen tapahtuu erilaisten Vastuu huomisesta -ohjelman periaatteiden lisäksi 
erilaisten hallintajärjestelmien avulla. Niihin kuuluvat esimerkiksi  

- laatustandardi ISO 9001,  
- ympäristöstandardi ISO 14001,  
- ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä EMAS sekä  
- työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardit ja -spesifikaatiot BS 
8800, OHSMS, OHSAS 18001 sekä ISRS.  

 
Edellä luetellut vapaaehtoiset ympäristöjärjestelmät ovat toimintatapoja, joi-
den avulla yritys voi osoittaa sidosryhmilleen, kuten asiakkaille, omistajille, 
kansalaisille ja viranomaisille, että yritys toimii ympäristöasioissa yhteiskun-
tavastuullisesti. Järjestelmien keskeiset periaatteet ovat jatkuva parantaminen 
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ja koko henkilöstön sitoutuminen ympäristönsuojelun huomioimiseen yritys-
toiminnassa (Wessberg 2007, 125). Yrityksillä on lisäksi omia, yrityskohtaisia 
hallintajärjestelmiään. Suurin osa yrityksillä käytössä olevista hallintajärjes-
telmistä on toimipaikkakohtaisia. Tästä johtuen useamman toimipaikan omaa-
valla yrityksellä voi olla toiminnassa useampi samaa aihealuetta käsittelevä 
hallintajärjestelmä. (www.chemind.fi.) 

Seuraaviin hallintajärjestelmiä kuvaaviin lukuarvoihin on laskettu kaikki 
Suomessa kemianalan yritysten toimipaikoissa käytössä olevat ympäristö-, 
turvallisuus- ja laadun hallintajärjestelmät: 
 

93 %:lla Responsible Care -ohjelman yrityksistä on toiminnassa ISO 9001 
ja/tai ISO 14001 -standardin mukainen hallintajärjestelmä. Lisäksi usealla yri-
tyksellä tai toimipaikalla on rakenteilla jompikumpi mainituista järjestelmistä. 
Näistä valmiista järjestelmistä 88 %:lla on ulkopuolisen sertifioijan hyväksyn-
tä. EMAS-järjestelmä on rekisteröitynä neljällä ja valmiina yhdellä yrityksellä. 
 
OHSAS 18001 -spesifikaation mukainen hallintajärjestelmä tai sitä vastaava 
hallintajärjestelmä on valmiina 44 yrityksellä tai toimipaikalla. Rakenteilla se 
on 11 yrityksessä tai toimipaikassa. Lisäksi 38 yritystä tai toimipaikkaa ilmoit-
taa muusta valmiista hallintajärjestelmästä, joita ovat esimerkiksi yritysten 
omat sisäiset tai asiakkaiden vaatimat laatujärjestelmät. 
 
Toiminnassa olevista hallintajärjestelmistä on 37 % ISO 9001 -standardin mu-
kaisia, 32 % ISO 14001 -standardin mukaisia, 2 % EMAS-järjestelmiä95, 16 % 
OHSAS 18001 -järjestelmiä tai vastaavia ja 13 % muita järjestelmiä. Responsi-
ble Care -ohjelma on otettu alalla kattavasti käyttöön (kattaa 80 % kemianteol-
lisuuden tuotannosta) ja ISO tai EMAS standardien mukaiset hallintajärjestel-
mät vahvistavat ohjelman toimivuutta. 

 
Keskeinen ero EMAS-asetuksen ja ISO 14001 -standardin välillä on suhtautu-
minen avoimuuteen ja ympäristölainsäädännön noudattamiseen. EMAS edel-
lyttää aina julkista ympäristöselontekoa ja antaa ohjeita sen laatimiseksi. ISO 
14001:n mukaan julkinen ympäristöraportti on vapaaehtoinen. EMAS-asetus 
edellyttää myös, että organisaatio noudattaa ympäristölainsäädäntöä. ISO 
14001 -standardin mukaan riittää, että organisaatiolla on menettelytavat, joiden 
avulla se pääsee lainmukaisuuden tilaan tietyn ajan kuluttua. Lisäksi EMAS-
järjestelmässä kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön osallistumiseen ym-
päristönsuojelun tason jatkuvaan paranemiseen. 
 

                                                 
95 Suomessa on ympäristöministeriön nettisivujen mukaan syyskuun 2009 lopussa 37 
EMAS-rekisteröityä organisaatiota, joissa on yhteensä 44 toimipaikkaa. EU:ssa EMAS-
rekisteröityjä toimipaikkoja on noin 6 740. 



 

 

82

ISO-standardien mukaiset hallintajärjestelmät sekä työterveys- ja työturvalli-
suusasioiden hallintajärjestelmät ovat yritysten pääasiallisia työkaluja, mutta 
erityisesti asiakkaiden omia vaatimuksia korostavat hallintajärjestelmät ovat 
lisääntyneet viime vuosina. 
 
 
3.3.2.2 Kriittistä arviointia 
Responsible Care -ohjelmasta on esitetty useita kriittisiä arvioita kansainvälisis-
sä tutkimuksissa. Ensinnäkin, ohjelmaa ei ole pantu kunnolla täytäntöön eikä 
periaatteiden ja ohjeiden noudattamisen laiminlyöntejä ole sanktioitu. Ohjelman 
käytännön organisointi ja toiminta tapahtuu kansallisten kemianteollisuuden 
organisaatioiden puitteissa ja nämä organisaatiot valvovat jäsentensä toimintaa. 
Koska yhdistykset saavat jäseniltään jäsenmaksutuloja, katsotaan tämän olevan 
yksi syy, miksi toimialaorganisaatiot ovat haluttomia rankaisemaan huonosti 
ohjeita noudattavia yrityksiä. Sanktiot olisi kuitenkin ehdoton edellytys oppor-
tunistisen ja ”greenwashing” käyttäytymisen kitkemiseksi (Topalovic 2007, 15; 
King & Lenox 2007). ISO 14001 -arviointijärjestelmään sisältyy periaate, jonka 
mukaan yritys sitoutuu toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Suomalaisissa Res-
ponsible Care -ohjelmaan sitoutuneissa yrityksissä suurella osalla on käytössään 
sekä ISO 14001, ISO 9001 ja/tai OHSAS 18001 -standardit, joten edellä mainit-
tu ongelma ei koske suomalaisia yrityksistä (Vastuu huomisesta 2008, 14). 
Suomen kemianteollisuuden Vastuu huomisesta -ohjelman toimivuutta arvioi-
daan ja mitataan vuosittain ja edistymistä kuvaavat tulokset ovat luettavissa 
Kemianteollisuus ry:n verkkosivuilla. Ohjelman uskottavuuteen vaikuttavat 
siten julkisesti saatavilla olevat tutkimustulokset. 

Suomen ympäristöviranomaiset vaikuttavat Wessbergin tutkimuksen mu-
kaan yleisesti ottaen varsin kriittisiltä ympäristöjärjestelmiä kohtaan. Isojen 
yritysten ympäristöjärjestelmät tuntuvat viranomaisten mielestä olevan erilli-
siä järjestelmiä, joilla ei ole käytännön kanssa mitään tekemistä. Pieniltä yri-
tyksiltä puolestaan viranomaisten mukaan puuttuvat täysin näytöt järjestelmän 
toimivuudesta. (Wessberg 2007, 128.) Wessbergin mukaan ympäristöhallinto 
perustuu ympäristölupien myöntämiseen ja valvontaan ja on luonteeltaan nor-
miohjaukseen keskittyvää. Viranomaisten toiminta suuntautuu normikehyksen 
mukaisesti raja-arvojen ja normien etsimiseen, laatimiseen ja vahtimiseen ja 
yritysten rooliksi jää normien täyttäminen. (Wessberg 2007, 148–149.)  

Tehokas riskien johtaminen ei kuitenkaan jätä riskien hallintaa prosessin 
ulkopuolisten päästöjen raja-arvojen tarkkailun varaan, vaan keskittyy riskien 
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ennaltaehkäisyyn prosessin sisällä. Tätä toimintatapaa edustaa TUKESin te-
kemä valvonta. TUKES toteuttaa ympäristövalvontaa yritysten ympäristöjär-
jestelmien kautta. TUKES-tarkastuksissa yrityksen turvallisuuskulttuurin ja 
organisaation toimivuuden tarkastelut ovat teknisten järjestelmien turvallisuu-
den tarkastuksen ohella olennainen osa riskien johtamisen näkökulmaa, jossa 
teollinen prosessi käsitetään sosiotekniseksi kokonaisuudeksi eli toimintajär-
jestelmän kirjallisen tarkastelun jälkeen toteutetaan käytännössä toimintajär-
jestelmän auditointi toimipaikalla sertifiointilaitosten tapaan. Viranomaistoi-
minta on tältä osin avautunut ”määräys ja valvonta” (command and control) -
kulttuurista huomioimaan yritysten vapaaehtoiset johtamisjärjestelmät hyödyl-
liseksi osaksi viranomaisvalvontaa. (Wessberg 2007, 152, 162–163.) 

Toinen kritiikin kohde Responsible care -ohjelmaan liittyy ohjelman rapor-
toinnin standardisoimattomuuteen. Ilman vakioitua raportointijärjestelmää, 
joitakin yrityksen tietoja ei julkisesti raportoida tai jos tietoja annetaankin, se 
voi olla eri yrityksiltä eri muodossa. Myöskään teollisuudenalan kattavia yh-
teisiä mittareita ohjelman vaikutusten mittaamiseksi ei ole luotu eikä riippu-
mattomia, sertifioituja kolmannen osapuolen tekemiä arviointikäytänteitä ole 
ohjelmassa säännönmukaisesti käytössä. (Topalovic 2007.) Tässä suhteessa on 
kuitenkin eroja kansallisten toimialajärjestöjen välillä, esimerkiksi Kanadassa 
yritysten on pakko julkaista päästöraportit (CCPA 2009b). Kolmanneksi, oh-
jelmaan osallistuvien yritysten välinen ja yritysten sisäinen tiedonkulku on 
vajavaista, mikä estää tietojen keräämistä, jakamista ja läpinäkyvyyttä. (Topa-
lovic 2007, 23–26.) Topalovicin kritiikkiä puolestaan voidaan Suomen osalta 
kommentoida siten, että ainakin Kemianteollisuus ry:n sivuilla on kaikille 
avoinna tilastotietoja ohjelman kehityksestä ja toimialayhdistys pyrkii tiedot-
tamaan aktiivisesti saavutetuista tuloksista, kuten esimerkiksi ympäristöpääs-
töjen vähenemisestä jne.  
 
 
3.3.3 Charter for Sustainable Cleaning 
Vuonna 2005 käynnistettiin Euroopan laajuinen pesuaineteollisuuden vapaa-
ehtoishanke Charter for Sustainable Cleaning, jolla edistetään kotitalouksille 
ja ammattilaisille pesuaineita valmistavien yritysten kestävän kehityksen mu-
kaista toimintaa. Ohjelma auttaa huolehtimaan ihmisten terveydestä ja turval-
lisuudesta sekä suojelemaan ympäristöä tulevia sukupolvia varten. Keskeises-
sä roolissa on kuluttajille ja asiakkaille viestiminen ohjelmaan kuuluvien yri-
tysten tuotteiden kestävän kehityksen mukaisuudesta. Ohjelmaa kuvaavaa lo-
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goa saavat käyttää tuotteissaan toimintaan sitoutuneet yritykset96. Ohjelman on 
käynnistänyt International Association for Soap Detergents and Maintenance 
Products.97  

Hankkeessa ulkopuolinen taho varmistaa, että ohjelmaan liittyvien yritys-
ten tuotekehitys ja tuotanto ovat kestävän kehityksen mukaisia. Yritykset puo-
lestaan sitoutuvat siihen, että tuotteet valmistetaan turvallisesti ja ympäris-
tönäkökohdat huomioon ottaen käyttämällä kemikaaleja ja luonnonvaroja 
(esim. vettä) säästeliäästi. Tehokkaalla riskinarvioinnilla varmistetaan, että 
tuotteet ovat turvallisia ja käyttöönsä soveltuvia. Yritykset myös sitoutuvat 
toimittamaan kuluttajille ja asiakkaille parempaa tietoa tuotteiden turvallisesta 
käytöstä.98 

Ulkopuolisen tahon tekemä varmistus tarkoittaa käytännössä sitä, että kan-
sallisesti viralliseksi verifiointiorganisaatioksi hyväksytty toimielin voi tehdä 
tarkastuksia ohjelmaan liittyvissä yrityksissä. Tarkastukset tehdään satunnai-
sin pistokokein. Ohjelma näyttää olevan vielä alkuvaiheessaan ja sitä kohtaan 
voidaan esittää perinteinen itsesääntelyjärjestelmiä kohtaan esitetty kritiikki: 
onko hanke pelkkä markkinointikikka? Sanktioita ei näytä olevan yrityksille, 
jotka eivät noudata ohjelman suosituksia. Hankkeen lähtökohta on kannatetta-
va, mutta toiminnan tehostamiseksi edellytetään valvonnan tehostamista.  

 
 

3.3.4 Yhteenveto 
Itsesääntelyohjelmien vaikuttavuuden arvioimiseksi tulisi tilannetta peilata 
siihen, minkälainen se olisi, jos tällaisia vapaaehtoisia ohjelmia ei olisi (ENDS 
2005, 23) – olisiko kemianteollisuudessa tilanne toinen? Mihin suuntaan toi-
mialan yritysten toiminta olisi kehittynyt ja kehittyisi? Suomalaisten tilastotie-
tojen perusteella voitaneen todeta, että Vastuu huomisesta -ohjelmalla on ollut 
myönteisiä vaikutuksia niin ympäristökysymysten hallinnan kuin työntekijöi-
den turvallisuuden kehittymisen kannaltakin. Ohjelman organisaatiomuotoa ja 
toiminnallisuutta on sen alkuvaiheista kehitetty huomattavasti ja ohjelma on 
kansainvälisesti kattava. 

 

                                                 
96 http://www.sustainable-cleaning.com/en.publicarea_chartervisual.orb. 
97 http://www.sustainable-cleaning.com/FI_charter.html. 
98 http://www.sustainable-cleaning.com/FI_charter.html. 
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Kansallinen ohjelma kattaa yli 80 % Suomen kemianteollisuuden tuo-
tannosta, ja yli 60 % kemianteollisuuden henkilöstöstä työskentelee oh-
jelmassa mukana olevissa yrityksissä. 

 
Suomalaisten ympäristöviranomaisten suhtautuminen ei varmaankaan kannusta 
yrityksiä omaehtoiseen toimintaan, tosin TUKESin toimintalinja puolestaan 
osoittaa toista kuten Wessbergin tutkimuksessa todetaan. Ehkä yritystasolla va-
paaehtoisten ohjelmiin osallistumisen kannustimet tulevatkin enemmän liiketa-
loudellisista tekijöistä kuin viranomaisten ”kannustamisesta”. Esimerkiksi 
Charter for Sustainable Cleaning ohjelma on vasta alkumetreillään, mikä kui-
tenkin osoittaa sen, että toimialalla uskotaan kuluttajainformaation ohjaavan 
kuluttajien valintoja. Tässä ohjelmassa myös viitattiin ulkopuoliseen sertifioin-
tiin, mikä ei kuitenkaan nettisivujen perusteella saatujen tietojen nojalla näyttä-
nyt vakuuttavalta. 

Kemianteollisuuden itsesääntelyohjelman perustavana motiivina on esitet-
ty suuren yleisön luottamuksen ylläpitäminen alan toimintaa kohtaan. Lain-
säädännön uhka oli ohjelman alkuvaiheessa ohjelman käynnistävä syy. Tällä 
hetkellä osallistumisen Responsible care -ohjelmaan motiiveiksi esitetään alan 
imagoon liittyviä syitä (Todd 2009, 3–16). 





4 YHTEISSÄÄNTELYN KEHITYSSUUNTIA  

4.1 Yhteissääntelyn toteutusmuotoja 

Yhteissääntelyllä tarkoitetaan viranomaisten ja sääntelyn kohteena olevien toi-
mijoiden yhteistyöhön perustuvia sääntelyn muotoja, joilla pyritään lainsäätä-
jän tai viranomaisten eli yleensä julkisen toimijan määrittelemiin tavoitteisiin 
siten, että yhteistyö tapahtuu viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoi-
den välillä. Yhteissääntely on luonteeltaan lainsäädännön tukemaa tai itsesään-
telyn toteuttamista edistävää sääntelyä, jossa lainsäädännössä yleensä määritel-
lään sääntelyn tavoitteita, tarvittavia aikarajoja, valvontaa ja toteutusta. Pääosin 
ratkaisut, erityisesti keinot joilla tavoitteet toteutuvat, jäävät kuitenkin asian-
omaisille toimijoille itselleen. (Tala 2009, 327; Midttun 2008, 410.) 

Yhteissääntelyssä on keskeistä se, että sillä tavoitellaan yhteiskunnan kan-
nalta myönteistä asiaintilaa, kuten esimerkiksi ympäristön suojelua, turvallista 
työympäristöä, kuluttajien etujen turvaamista tai turvallisia tuotteita ja palve-
luja. Australialainen sääntelytutkija Parker käyttää yhteissääntelystä kirjoitta-
essaan käsitteitä metasääntely ja avoin itsesääntely. (Parker 2007, 3; ks. myös 
Midttun 2008, 406–418.) Yhteissääntelyssä pyritään yhdistämään perinteisen 
lainsäädännön vahvuuksia – ennakoitavuus, läpinäkyvyys, oikeusvarmuus, 
sääntelyn demokraattinen valvonta ja vastuu – ns. yksityisen sääntelyn etuihin, 
joita ovat esimerkiksi yksityisten toimijoiden parempi asiantuntemus ja oma-
kohtainen vastuunotto sääntelyjärjestelmästä. (Tala 2007, 1399.) Yhteissäänte-
lyssä pyritään myös yhdistämään kaksi pyrkimystä, jotka varsinkin perintei-
sessä sääntelyssä mielletään vastakkaisiksi. Sillä pyritään varmistamaan – 
lainsäädännön tavoin – riittävä vakaus ja samalla avaamaan riittävästi tilaa 
alan toimijoiden omille valinnoille ja innovaatioille sekä näiden vastuunotolle 
sääntelyn laadusta ja noudattamisesta. (Paremman sääntelyn toimintaohjelma, 
Osa I, 2006, 125.) 

Yritystoiminnan näkökulmasta tarkasteltuna yhteissääntelyssä on kyse ti-
lanteesta, jossa itsesääntelyn yhteydessä esiin nostetut yrityksen toimintaan 
vaikuttavat ulkoiset tekijät, kuten markkinoiden epäonnistumisen aikaan saa-
mat paineet, yleiseettiset tai ammatilliset tekijät eivät ole riittävän voimakkai-
ta, jotta ne saisivat aikaan toimialan itsesääntelyn kehittymisen lainsäätäjän 
tavoitteiden kannalta toivottavaan suuntaan (Parker 2007, 7). Jos lainsäätäjä 
                                                 
99 Lainsäädäntötoiminnan laadun parantaminen ja hallituksen lainsäädäntösuunnitelma, 
http://www.optula.om.fi/uploads/o6kda.pdf. 
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kuitenkin näkee tarpeelliseksi asianosaisten toimijoiden käyttäytymisen muut-
tamisen, on lainsäätäjän pohdittava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
sitä, päästäänkö haluttuun tavoitteeseen perinteisen komentosääntelyn avulla 
vai pehmeämmin keinoin, kuten yhteissääntelyä käyttäen.  

Tala kuvaa yhteissääntelyä erittelemällä julkisen toimijan ja yksityisen 
toimijan rooleja kuviossa 8 esitetyllä tavalla. Ollakseen yhteissääntelyä edelly-
tetään yhdistävää linkkiä julkisen toimijan ja yksityisen toimijan välillä. Yh-
teissääntelyn konkreettisena osoituksena on yleensä lakiin sisältyvä valtuutus-
säännös, jossa viitataan itsesääntelyyn, esimerkiksi valtuutetaan yksityinen 
toimija laatimaan sääntöjä. Valtuutus voi koskea myös riitojen ratkaisumeka-
nismin laatimista, sanktioiden määrittelyä ja toiminnan valvontaa100. Yhteis-
sääntelyä osoittava linkki voi olla myös sopimus viranomaisen ja yksityisen 
tahon välillä. Tällainen sopimus on esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön ja 
Suomen Standardisoimisliiton välinen tulossopimus. Tulossopimuksessa mää-
ritellään konkreettisia tulostavoitteita ja mittareita Standardisoimisliiton toi-
minnan tehokkuuden mittaamiseksi. 
 
 Yhteissääntely 
 
JULKINEN toimija tarjoaa    YKSITYINEN toimija tarjoaa 
* tavoitteenasettelua     * sääntöjä ja sanktioita 
* voimavaroja      * valvontaa 
* sääntelyä (esim. valtuussäännös)   * kiistojen ratkaisumekanismin 
* tukea, kannustusta, seurantaa    * erityisasiantuntemusta 
 
Kuvio 8  Julkisen ja yksityisen toimijan roolit yhteissääntelyssä (Tala 2009, 327) 
 
Yhteissääntelyn käsitteen piiriin kuuluu hyvin monenlaisia toimintamuotoja, 
ja selvän rajan vetäminen yhteissääntelyn ja itsesääntelyn välille on vaikeaa.  

Sääntelytutkijoiden mukaan oikeudellinen sääntely on yleensä tehotonta, 
jos sääntelyn kohteet eivät noudata säännöksiä. Tämä on EU:n piirissä yksi 
keskeisimmistä ongelmista. On todennäköistä, että sääntely on tehotonta, jos 
valtiollinen sääntely ei sovi tapaan, jolla yritykset sääntelevät itse toimintaansa 
(OECD 1999). 

Yhteissääntely tulee kysymykseen vain vastuukyvyltään tietyt vähim-
mäisehdot täyttävien toimijoiden osalta. Yhteissääntelyä käytettäessä voidaan 
käyttää joko tavoitepainotteista (”direktiivityyppistä”) sääntelyä tai menettely-

                                                 
100 Ks. esimerkiksi asianajajien toimintaa koskevasta sääntelystä ja valvontajärjestelmästä, 
Tala & Pakarinen & Kyttä 2009. 
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painotteista sääntelyä (Héritier 2001, 4). Tavoitepainotteisessa sääntelyssä sään-
telyviranomainen asettaa tavoitteet, mutta delegoi sääntelyn täytäntöönpanoon 
liittyvät yksityiskohdat sääntelyn kohteille. Itsesääntelyyn voidaan myös puuttua 
saattamalla yksityisten välinen järjestely joiltakin osin sääntelyn piiriin.  

 
Tästä esimerkkinä voisi olla nykyinen kuluttajansuojalain 2 luvun 
markkinointisäännös, jonka mukaan markkinointia pidetään totuuden-
vastaisena ja harhaanjohtavana, jos elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut 
noudattavansa käytännesääntöjä, mutta ei niitä kuitenkaan noudata. 
(KSL 38/1978 6 § k 8.)  

 
Menettelypainotteisessa yhteissääntelyssä sääntelyviranomainen määrittelee 
menettelynormit, mutta se jättää tavoitteiden asettamisen yksityisille toimijoille. 
Menettelypainotteisesta yhteissääntelystä löytyy esimerkkejä ympäristölainsää-
dännön ja kuluttajansuojan alueelta. Esimerkiksi EMAS-ympäristönhallinta-
järjestelmää koskevassa EU:n asetuksessa noudatetaan tätä lähestymistapaa.  

 
 EMAS on vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä, joka perustuu EU:n ase-
tukseen organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ym-
päristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään, (EY) N:o 761/2001 
(EMAS-asetus) ja komission asetukseen (EY) N:o 196/2006, jossa esi-
tetään uudet EMAS-asetuksen liitteessä I olevan A-osan vaatimukset. 
EMAS on työkalu ympäristöasioiden järjestelmälliseen hoitoon ja ym-
päristönsuojelun jatkuvaan parantamiseen sekä työkalu sidosryhmävies-
tintään ja uskottavuuden aikaansaamiseen. 

 

 
4.2 Yhteissääntely EU:n tasolla 

4.2.1 New Approach  
Vertikaalisen yhteissääntelymallin101 havainnollinen esimerkki on ns. New 
Approach -menettely. Lainsäädännön ja standardien roolia on selkeytetty eu-
rooppalaisessa sääntelyjärjestelmässä. Vuonna 1985 Euroopan Yhteisö otti 
käyttöön uuden menettelyn, joka yksinkertaisti ja nopeutti huomattavasti lain-
                                                 
101 Vertikaalinen yhteissääntely tarkoittaa sääntelytehtävien jakamista hallinnon eri tasojen 
välillä esimerkiksi EU:ssa EU-viranomaisten ja kansallisten viranomaisten välillä ja horison-
taalinen yhteissääntely puolestaan sitä, että tehdään yhteistyötä sääntelytoiminnassa horison-
taalisella tasolla eri toimijoiden kesken, kuten julkisen sektorin toimijoiden ja yksityisen 
sektorin toimijoiden välillä (Héritier 2001, 3). 



 

 

90

säädäntöä. ”New Approach” -menettelyssä direktiiveissä esitetään vain olen-
naiset turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajasuojelua koskevat vaa-
timukset. Jos tuote täyttää ne, sitä voidaan periaatteessa kaupata esteettä koko 
EY-alueella. Ennen uutta lähestymistapaa teknisiä määräyksiä yritettiin har-
monisoida ottamalla käyttöön yksityiskohtaisia direktiivejä, jotka kukin jä-
senmaa sitten ottaisi omaan lainsäädäntöönsä. Kun yksityiskohtaiset määräyk-
set yritettiin sisällyttää itse direktiiveihin, niiden koko kasvoi suhteettomaksi 
ja valmistelu vei vuosikausia. Kun direktiivi lopulta saatiin valmiiksi, se alkoi 
olla jo vanhentunut. Erityisesti uuden teknologian aloilla ei ajantasaisia yhtei-
siä määritelmiä ollut tällä tavalla mahdollista saavuttaa. 

Uuden lähestymistavan mukaan tekniset ratkaisut, jotka täyttävät em. 
olennaiset vaatimukset, esitetään eurooppalaisten standardisointijärjestöjen 
laatimissa nk. yhdenmukaistetuissa standardeissa. Jos tuote on standardinmu-
kainen, viranomaiset eivät voi asettaa esteitä sen vapaalle liikkuvuudelle. 
Standardit eivät kuitenkaan ole velvoittavia, vaan säilyttävät vapaaehtoisen 
luonteensa. Jos tuote poikkeaa yhdenmukaistetusta standardista, valmistajan 
on pystyttävä muulla tavoin osoittamaan, että se täyttää direktiivissä esitetyt 
olennaiset vaatimukset. 

 
Uuden lähestymistavan direktiiveissä noudatettu epäsuora standardiviit-
taus muistuttaa yleisestä tuoteturvallisuudesta annetussa Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/95/EY, jäljempänä tuoteturval-
lisuusdirektiivi, asetetun yleisen turvallisuusvaatimuksen tulkintaperiaa-
tetta. Direktiivin yleistä turvallisuusvaatimusta sovelletaan kuluttaja-
tuotteisiin, joiden riskeistä ei ole erityislainsäädäntöä. Direktiivin mu-
kaan tuotteen oletetaan olevan turvallinen, jos se on soveltuvan kansal-
liseksi standardiksi vahvistetun eurooppalaisen standardin mukainen, 
jonka viitetiedot on julkaistu EY:n virallisessa lehdessä. Uuden lähes-
tymistavan direktiiveissä ja tuoteturvallisuusdirektiivissä noudatetun 
epäsuoran standardiviittauksen lisäksi EY:n direktiiveissä on myös suo-
ria standardiviittauksia. Tällöin niiden noudattaminen on yleensä pakol-
lista. 

Suomessa laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten tuoteturvalli-
suudesta (75/2004) sisältää avoimen viittauksen yhtenäistettyihin stan-
dardeihin (7§). Tuotetta tai palvelua, joka täyttää standardin vaatimukset, 
pidetään lähtökohtaisesti terveydelle tai omaisuudelle turvallisena102. 

 
                                                 
102 ”Kulutustavaraa tai kuluttajapalvelusta ei pidetä terveydelle tai omaisuudelle vaarallisena 
siltä osin kuin se on sellaisten yhdenmukaistettujen standardien mukainen, joita koskeva 
viittaus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei 3 momentista muuta joh-
du.” (75/2004, 7 §.) 
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Direktiivien alaiset, EY:n toimeksiannosta valmistellut standardit ovat lisän-
neet eurooppalaisten standardisoimisjärjestöjen työmäärää. Yhdenmukaista-
misprosessissa mukanaolo on kuitenkin kaikille osapuolille hyödyllistä. Yh-
teistyö varmistaa, että yksityiskohtaisten määräysten luomisessa on mahdollis-
ta käyttää hyväksi parasta mahdollista käytännön asiantuntemusta – yritysten 
ja kuluttajien kokemuksia, joiden esilletulo varsinaisten direktiivien laadinnas-
sa olisi huomattavasti epävarmempaa. Uuden menettelyn direktiivejä on saatu 
28 kappaletta. Laajimmat niistä käsittelevät lääkintälaitteita, koneita, raken-
nustuotteita ja henkilösuojaimia (www.sfs.fi). Käytännössä standardisointi-
työhön on kuitenkin resursseja vain suurehkoilla yrityksillä, jotka näkevät 
standardisointityöhön koituvasta ajanhukasta koituvan myös pitkällä täh-
täimellä hyötyjä yrityksen kilpailuedun kannalta103. 
 
 
4.2.2 Yhdennetty tuotepolitiikka 
Toinen tuore esimerkki uuden lähestymistavan menettelystä on EU:n yhdenne-
tyn tuotepolitiikan toteutustapa. Perinteisen, tuotantokeskeisen ympäristönsuo-
jelun aikana keskeisenä tavoitteena on ollut yksittäisiin ongelmiin puuttuminen 
sekä lainsäädännön vaatimusten täyttäminen erilaisilla ympäristöteknologisilla 
ratkaisuilla. Käytettyjä ohjauskeinoja ovat olleet muun muassa erilaiset pääs-
törajoitteet, standardit ja kiellot (Kautto 2003; Kautto 2006, 378–379; Wess-
berg 2007, 18). Perinteisellä ympäristöpolitiikalla on onnistuttu vaikuttamaan 
erityisesti teollisuuden aiheuttamaan pistekuormitukseen ja tuotantotoiminnan 
ympäristöhaittojen vähentymiseen. Pyrkimykset puuttua hajakuormitukseen ja 
tuotteiden koko elinkaaren aikaisiin haitallisiin ympäristövaikutuksiin ovat 
tavoitteita, joita on vaikea saavuttaa perinteisellä yksittäisiin ongelmiin puut-
tuvalla ja ’ylhäältä alas’ tapahtuvalla sääntelyohjauksella. Tästä syystä on 
EU:ssa ollut tarve muuttaa lähestymistapaa ympäristöongelmiin.104  

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja energiaa käyttävien tuotteiden haitallis-
ten ympäristövaikutusten vähentämiseksi on hyväksytty kolme uutta direktiiviä 

                                                 
103 Ks. esim. lukkojen ja helojen murtoturvallisuuteen liittyvistä standardiehdotuksista rtt-
2009008 ja rtt-2009009 kilpailuviraston antamaa lausuntoa Dnro 105/14.00.20/2009, 
31.3.2009. 
104 Ks. tarkemmin EY:n komission Vihreä kirja yhdennetystä tuotepolitiikasta 
KOM(2001)68 lopullinen; komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille. 
Yhdennetty tuotepolitiikka. Elinkaariajattelu politiikan perustana 18.06.2003. 
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vuosina 2003–2005105. Direktiivien vaatimukset kohdistuvat tuotteiden suunnit-
teluun, valmistukseen ja jätteenkäsittelyyn. Uudet vaatimukset eivät koske vain 
tuotteen lopputuotevalmistajia tai tuotemerkin omistajia vaan tuotteiden koko 
valmistusketjua eli maahantuojia, materiaali-, komponentti-, osakokoonpano-
toimittajia sekä sopimusvalmistajia. Tuoteketjuohjaus106, ympäristöhallintajär-
jestelmien käyttö vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa (EMAS, ISO 14000), 
standardien lisääntyvä käyttö ja tuottajavastuu ovat yhdennetylle tuotepolitii-
kalle tunnusomaisia ohjauksen välineitä. Tämä osoittaa, että ympäristönsuoje-
luun liittyvien ongelmien ratkaisemisessa lainsäätäjäkin on havainnut, että koko 
arvoketjun toiminta on otettava huomioon tehokkaita ratkaisumalleja haettaessa 
(Kautto 2006, 378–379).  

 
Uusien säännösten vaatimuksiin ei yrityksissä vastata hetkessä. Säänte-
lyn valmisteluvaihe voi kestää vuosia. Joillekin yrityksille on itsesään-
telyyn tai oikeudelliseen sääntelyyn osallistumisen motiivina halu olla 
alalla edelläkävijä. Etulyöntiasemassa sääntelyn voimaantullessa ovat 
ne, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana sääntelyn valmistelussa (esi-
merkiksi direktiivien valmistelutyössä) ja samanaikaisesti päässeet pik-
kuhiljaa muuttamaan myös omaa toimintaansa tulevan sääntelyn suun-
taan. Alansa johtavat yritykset yleensä ovat myös aktiivisia viranomai-
syhteistyössä kuten esimerkiksi Nokia Oyj matkapuhelinten valmistaja-
na tai Vaisala Oyj esim. säänmittauslaitteiden valmistajana. Esimerkiksi 
Nokia osallistui muiden suuryritysten kanssa keskusteluihin RoHS-
direktiivin valmistelutyössä. Tämä direktiivi rajoittaa lyijyn, elohopean, 
kadmiumin, kuudenarvoisen kromin, polybromattujen bifenyylien 
(PBB) ja polybromattujen difenyylien (DBDE) käyttöä tietyissä sähkö- 
ja elektroniikkatuotteissa. 1.7.2006 voimaantullut direktiivi ei koske va-
raosia eikä uudelleenkäytettäviä, ennen 1.7.2006 markkinoille tuotuja 
laitteita. Koska direktiivi on luonteeltaan täysharmonisointidirektiivi, 

                                                 
105 1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY, annettu 27.1.2003 sähkö- ja 
elektroniikkaromusta EYVL L 37 13.2.2003, 24–38 (WEEE-direktiivi); 2) Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivi 2005/32/EY, annettu 6 heinäkuuta 2005, energiaa käyttävien 
tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston 
direktiivin 92/42/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 
2000/55/EY muuttamisesta, EYVL L 191, 22.7.2005, 29–58 (EuP-direktiivi) ja 3) Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/95/EY, annettu 27.1.2003 tiettyjen vaarallisten 
aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa EYVL L 37 13.2.2003, 19–
23 (RoHS –direktiivi). 
106 Tuoteketjuohjaus tarkoittaa sitä, että tuotteen valmistaja (tai maahantuoja/markkinoille-
laskija) tehdään vastuulliseksi esim. siitä, että energiaa käyttävä tuote täyttää tuotteiden eko-
logiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavat vaatimukset. Tuotteen elinkaariajat-
telun yleistyminen on yksi syy, minkä takia tuoteketjuohjaus on korostunut ympäristöjohta-
misessa. (Heiskanen 2004, 204–205.) 
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eivät jäsenvaltiot saa kansallisessa täytäntöönpanossa poiketa sen vaa-
timustasosta. 
 
Nokia Oyj:ssä valmistauduttiin RoHS:n voimaantuloon jo 1990-luvun 
lopulta lähtien osallistumalla valmistelutyöhön, mutta ennen kaikkea 
muuttamalla omaa toimintaa useiden projektien avulla. Niistä tärkeim-
mät ovat koskeneet eri toimialaryhmiä, joissa käytiin läpi sen aikaiset ja 
uudet tuotteet RoHS-vaatimusten kannalta. Projektit toteutettiin vuosien 
2000–2005 aikana eli jo ennen direktiivin virallista voimaantuloa. Myös 
lyijyttömiä tuotteita koskeva tutkimustyö pohjusti RoHS-vaatimusten-
mukaisuuteen valmistautumista jo ennen 2000-lukua. Projektien myötä 
on osoittautunut yhä keskeisemmäksi materiaalituntemus ja materiaali-
tiedon hallinnan rooli yrityksessä. Nokiassa on oma ainelista kielletyistä 
tai rajoitetun käytön alaisista aineista ja listalla on myös lainsäädäntöä 
tiukempia, yrityksen itsensä asettamia vaatimuksia. Listaa käytetään 
tuotekehitystyössä mutta myös alihankkijoiden ja sopimusvalmistajien 
kanssa toimittaessa. Käytännön jalkauttaminen on edellyttänyt myös 
tuoteketjuohjauksen myötä vaatimusten viemisen myös toimittajasopi-
muksiin (OEM eli Original equipment manufacturer -sopimukset ja 
ODM eli Original design manufacturer -sopimukset). (Kautto & Kärnä 
2007, 13.) 

 
 
4.2.3 Eco-design-direktiivit 
Kolmas esimerkki uuden lähestymistavan soveltamisesta liittyy ns. eco-
design-direktiivin eli ekologista suunnittelua koskevan direktiivin täytäntöön-
panoon. Direktiivi on esimerkki energiankulutuksen vähentämiseen ja tuotteen 
elinkaarenaikaisten haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtää-
vän tuotepolitiikan ohjauskeinosta. Tässä ohjauskeinossa integroidaan ympä-
ristönäkökohdat ja elinkaariajattelu yhdeksi kokonaisuudeksi. Direktiivi pan-
tiin täytäntöön Suomessa säätämällä laki (Eco-design laki hyväksyttiin 
15.12.2008) tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle ase-
tettavista vaatimuksista. Laki tuli voimaan 1.1.2009. Lailla pannaan täytän-
töön energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien 
vaatimusten puitteista annettu direktiivi 2005/32/EY sekä säännösmuutokset 
neuvoston direktiivin 92/42/ETY107 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

                                                 
107 Neuvoston direktiivi 92/42/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, uusien nestemäisiä 
tai kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista.  
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direktiivien 96/57/EY108 ja 2000/55/EY muuttamisesta (ns. Eco-design-
direktiivi, EuP-direktiivi).  

Eco-design-direktiivi noudattaa uuden lähestymistavan mukaisia sääntely-
periaatteita muun muassa siten, että direktiivissä määritellään vain olennaiset 
vaatimukset. EuP-direktiivi koskee ensisijaisesti jäsenvaltioiden viranomaisia 
ja täytäntöönpanosäädösten laatijoita. Yhteissääntelyn luonteen mukaisesti 
tässä niin sanotussa puitedirektiivissä asetetaan rajat, joiden sisällä täytän-
töönpanosäädöksiä voidaan antaa, ja siinä määritellään kriteerit, joiden perus-
teella tuotteet valitaan (EuP dir. 12 artikla), ympäristönäkökohdat109, joihin 
täytäntöönpanosäädöksillä voidaan puuttua (EuP-dir. liite I), sekä menetelmät 
erityisten vaatimusten asettamiselle (EuP-dir. liite II). Direktiivillä ei siis suo-
raan oteta käyttöön sitovia vaatimuksia tietyille tuotteille. Täytäntöönpano-
toimenpiteitä laatii EU:n komission alainen sääntelykomitea direktiiviin liitty-
vän työsuunnitelman mukaisesti. Se, missä muodossa täytäntöönpanotoimen-
piteitä annetaan (direktiivi, asetus), voi vaihdella. (Kärnä 2007.) Vaikutus-
                                                 
108 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/57/EY, annettu 3 päivänä syyskuuta 
1996, kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien ener-
giatehokkuusvaatimuksista.  
109 Täytäntöönpanosäädöksissä on säädettävä yleisistä ekologisen suunnittelun vaatimuksista 
liitteen I mukaisesti ja/tai erityisistä ekologisen suunnittelun vaatimuksista liitteen II mukai-
sesti. Yleiset vaatimukset tulevat sovellettavaksi osin pakollisina kaikille tuotteille, joille 
täytäntöönpanotoimenpiteitä laaditaan. Liitteessä I ohjeistetaan menettely, jolla täytäntöön-
panotoimenpiteitä tulisi laatia yleisen tuotesuunnittelun ympäristövaatimusten osalta. Ohjeet 
koskevat tuotteen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arviointia ja siihen käytettäviä 
parametrejä (osa 1), valmistajien tuotteeseen liittyviä tiedonantovelvoitteita (osa 2) sekä 
valmistajien velvollisuutta tehdä tuotteistaan elinkaariarviointi, jonka tulokset esitellään 
ekologisen profiilin muodossa (osa 3). Energiaa käyttävien tuotteiden valmistajien on suori-
tettava arviointi energiaa käyttävän tuotteen edustavan mallin ympäristönäkökohdista sen 
elinkaaren aikana; perustana on oltava realistinen oletus normaaleista olosuhteista ja käyttö-
tarkoituksista. Arvion perusteella valmistajan on laadittava tuotteen ekologinen profiili, joka 
on ilmaistava mitattavissa olevina fysikaalisina suureina. Tätä arviointia on käytettävä vaih-
toehtoisten suunnitteluratkaisujen arvioimiseen pyrkimyksenä parantaa tuotteen ympäristön-
suojelullista tasoa ottaen huomioon ekologisen suunnittelun nykytason. Tietyn suunnittelu-
ratkaisun valinnassa on saavutettava kohtuullinen tasapaino erilaisten ympäristönäkökohtien 
kesken ja ympäristönäkökohtien ja muiden asiaan liittyvien näkökohtien kesken. Niitä ovat 
esimerkiksi turvallisuus ja terveys, toiminnallisuutta, laatua, ja suorituskykyä koskevat tek-
niset vaatimukset sekä taloudelliset näkökohdat valmistuskustannukset ja markkinoitavuus 
mukaan luettuina. Samalla on varmistettava asiaankuuluvan lainsäädännön noudattaminen. 
Arvioinnissa on käsiteltävä täytäntöönpanosäädöksen mukaisesti seuraavia tuotteen elinkaa-
ren vaiheita siltä osin kuin ne liittyvät tuotesuunnitteluun: raaka-aineiden hankintaa, valmis-
tusta, pakkaamista, kuljetusta ja jakelua, asennusta ja kunnossapitoa, käyttöä ja käyttöiän 
loppua. (EuP direktiivi, liite I.) Erityisillä ekologisen suunnittelun vaatimuksilla tarkoitetaan 
pyrkimystä parantaa tuotteen tiettyä ympäristönäkökohtaa, esimerkiksi rajoitukset veden 
kulutukselle käyttövaiheessa. (EuP direktiivi.) 
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tenarvioinnin ja sidosryhmien kuulemisen jälkeen sääntelykomitea vahvistaa 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka koskevat tiettyjä tuotteita ja niihin liittyviä 
ympäristönäkökohtia (esim. energian kulutusta, jätteiden syntymistä, vedenku-
lutusta ja käyttöiän pidentämistä). (KOM (2008) 397, 5.) Tuoteryhmäkohtaisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä tuetaan yhdenmukaistetuilla standardeilla (esim. 
minimienergiankulutusstandardi) edellä mainitun New Approach -ajattelun 
mukaisesti. 

Myöhemmin direktiivin pohjalta laadittavat tuote-/tuoteryhmäkohtaiset 
täytäntöönpanosäädökset tulevat velvoittamaan direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia, EU:n markkinoille saattajia (valmistajia, heidän valtuuttamiaan 
edustajia ja muita maahantuojia). Täytäntöönpanosäädösten kautta EuP-
direktiivillä on vaikutuksia kaikkiin sellaisiin yrityksiin, jotka valmistavat 
energiaa käyttäviä tuotteita (esim. hehkulamppuja) tai energian tuottamiseen, 
siirtämiseen ja mittaamiseen käytettäviä tuotteita. (Kärnä & Kautto 2004, 73.) 

 
EuP-direktiivissä ei ole yksilöity tuotteita, joille täytäntöönpanotoimen-
piteitä annetaan. Direktiivissä on määritelty perusteet näiden tuotteiden 
valitsemiseksi. Edellytyksenä täytäntöönpanotoimenpiteen laatimiselle 
on direktiivin 15 artiklan mukaan se, että kohteena olevaa tuotetta myy-
dään vähintään 200 000 kappaletta vuodessa EU:n alueella, tuotteella 
on oltava myös huomattavat ympäristövaikutukset ja tuotteeseen on lii-
tyttävä merkittäviä mahdollisuuksia ympäristövaikutusten parantami-
seen ilman kohtuuttomia kustannuksia. 

 
Kohteena olevalle tuoteryhmälle määritellään täytäntöönpanotoimenpiteillä 
kaksi tavoitetasoa: 

• vähimmäisvaatimukset, joka tuotteen on täytettävä, jotta se voi päästä 
sisämarkkinoille; 

• hyvän ympäristönsuojelullisen tason viitearvot, joiden avulla markkinoil-
la saadaan aikaisessa vaiheessa tieto esikuvatuotteista, joiden ympäris-
tönsuojelullinen taso on korkea. Kyseinen viitearvo osoittaa jossain mää-
rin vähimmäisarvojen tulevaa kehityssuuntaa. Viitetasolle pyrkiminen on 
kuitenkin teollisuudelle vapaaehtoista. (KOM (2008) 397, 6.) 

 
Koska direktiivin tavoitteena on tuotteiden jatkuva parantaminen, määritellään 
täytäntöönpanotoimenpiteissä myös ajankohta vähimmäisvaatimus- ja viiteta-
son uudelleentarkastelulle. Ajankohdan määrittelyssä otetaan huomioon koh-
detuoteryhmään liittyvän teknologian odotettavissa oleva kehitysvauhti. 
(KOM (2008, 397, 6.) EuP-direktiivissä säädetään markkinoiden tehokasta ja 
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dynaamista muutosta koskevista välineistä. Markkinoita voidaan ohjata em. 
vähimmäisvaatimuksilla, jolloin suorituskyvyltään heikoimmat tuotteet kielle-
tään, ja eri tuotteita käsittelevissä direktiivin täytäntöönpanotoimissa yksilöi-
tävien viitearvojen (liitteen I osassa 3 oleva 2 kohta) avulla puolestaan voi-
daan lisätä teollisuuden toimintaympäristön ennustettavuutta ja dynaamisuut-
ta. Myyntipisteissä esille pantavat, pakolliset, suorituskykyä osoittavat mer-
kinnät ovat hyvin tärkeässä asemassa, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoon pe-
rustuvia valintoja. (KOM(2007) 860, 9.) 

Teknisillä standardeilla tulee olemaan keskeinen rooli EuP-direktiivin vaa-
timuksenmukaisuuden osoittamisessa. Tekniset standardit ovat yhteissääntelyyn 
liittyvä elementti. Standardien luominen jätetään yksityisen sektorin toimijoiden 
vastuulle. Tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyy myös vaadit-
tava dokumentaatio siitä, että valmistajan tuotesuunnitteluprosessi on täytän-
töönpanotoimenpiteen vaatimusten mukainen. Sen osoittamiseksi valmistajat 
voivat valita pääsääntöisesti joko yhdenmukaistetun ympäristöasioiden hallinta-
järjestelmän (ISO 14001 -standardi tai EMAS-asetuksen mukainen ympäristö-
asioiden hallintajärjestelmä) tai tuotesuunnittelun sisäisen valvonnan. Myös 
ISO-standardin käyttö on yhteissääntelyn näkökulmasta yksityisen sektorin roo-
liin kuuluvaa sääntelyvallan käyttöä110.  

 
EuP-puitelain valvontaviranomaisena Suomessa toimii Turvatekniikan 
keskus Tukes. ”EuP-vaatimusten valvonta tullaan liittämään olemassa ole-
van sähköturvallisuusvalvonnan yhteyteen. Puitelaki ja tuoteryhmäkohtai-
set täytäntöönpanomääräykset määrittelevät pitkälti myös sen, kuinka vaa-
timuksia valvotaan”, ylitarkastaja Teemu Hartikainen Tukesista kertoo. 
Tukes valvoo markkinoilla olevien sähkölaitteiden turvallisuutta. 
 
”Tarkastajamme ostavat tuotteita eri puolilla Suomea ja vievät ne tes-
tauslaboratorioon testattaviksi. Jos niissä on puutteita, tuotteesta teh-
dään testiraportti ja Tukes ottaa maahantuojaan yhteyttä. Seurauksia 
voivat olla huomautus, toimituskielto, myyntikielto tai palautusmenette-
ly”, Hartikainen kuvaa. Toistaiseksi EuP-suunnitteluvaatimukset mää-
rittelevät vain sen, kuinka paljon energiaa tuote saa enintään käyttää. 
”Jatkossa Tukesin tarkastajat ostavat myös EuP-direktiivin alaisia tuot-
teita. Testauslaboratorioissa mitataan, täyttääkö niiden energiankulutus 
EuP-vaatimukset. Näin valvotaan, onko myynnissä tuotteita, joita EuP-
vaatimusten mukaan ei saisi olla.” (Teknologiateollisuuden ympäristö-
uutiskirje, kesäkuu 2009.) 

                                                 
110 Tämä siitä syystä, että ISO-standardin sisältö voi kehittyä ja muuttua lainsäädäntöviran-
omaisista riippumatta. 
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Ympäristösääntelyn näkökulmasta EuP-direktiivissä on joukko uusia piirteitä: 
sen myötä tuoteturvallisuusdirektiiveissä käytettyjä New ja Global Approachia 
sovelletaan ensi kertaa ympäristönäkökohtien sääntelyyn. Tämä merkitsee 
harmonisoitujen standardien käyttämistä teknisten määräysten antamisessa ja 
sitä, että vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa hyödynnetään ympäristöasioi-
den hallintajärjestelmiä (European Commission 2000). Direktiivi hyödyntää 
myös ideaa yrityksistä sääntelyn välittäjinä, jolloin tuotteita markkinoille las-
kevat yritykset valvovat omia toimittajiaan (Gunningham & Sinclair 2002; 
Vedung 1997, 153). 

EU:n tasolla yhteissääntely konkretisoituu puitedirektiivin muodossa, jos-
sa määritellään tuotteen ekologista suunnittelua koskevat yleiset periaatteet ja 
tavoitteet sekä annetaan valtuutus säätää tarkemmin täytäntöönpanotoimenpi-
teistä komission johdolla toimivalle, jäsenvaltioiden edustajista koostuvalle 
sääntelykomitealle. Teknisten standardien luominen puolestaan kuuluu EU:n 
tasolla tunnustetuille standardisointiorganisaatioille. 

Kansallisella tasolla yhteissääntely konkretisoituu siten, että direktiivi on 
Suomessa pantu täytäntöön 1.1.2009 voimaan tulleella lailla.  
 
Lain ja itsesääntelyn välinen linkki: 
Lain 7 ja 8 §:n mukaan energiaa käyttävän tuotteen vaatimustenmukaisuus osoi-
tetaan sisäisen suunnittelun valvontamenettelyllä tai vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin hallintajärjestelmällä taikka niihin verrattavalla menettelyllä. Ennen 
kuin energiaa käyttävä tuote saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön, siitä on 
annettava vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vaatimustenmukaisuusvakuutukses-
sa valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja vakuuttaa, että energiaa käyttävä 
tuote on Eco-design -lain mukainen. Tuotteeseen on asetettava Eco-design lain 
9 §:n mukaan CE-merkintä. Energiaa käyttävän tuotteen oletetaan olevan vaa-
timusten mukainen, jos siihen on kiinnitetty CE-merkintä ja: 

1) siihen on sovellettu yhdenmukaistettuja standardeja;  
2) sille on myönnetty yhteisön ympäristömerkki ympäristömerkin myön-

tämisjärjestelmästä annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 1980/2000 nojalla ja ympäristömerkki täyttää ekolo-
gista suunnittelua koskevat vaatimukset; tai  

3) sille on myönnetty muu ympäristömerkki, joka on hyväksytty direktii-
vin 2005/32/EY tarkoittamassa komiteamenettelyssä. 
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4.3 Yhteissääntely kansallisella tasolla 

Yhteissääntely kohdistuu arvoketjumallissa ja arvosysteemissä inhimillisten 
voimavarojen sääntelyyn (työntekijän oikeudet, työturvallisuus), tavaroiden ja 
palvelujen tuotantoa koskevaan sääntelyyn (esim. tuoteturvallisuusvaatimuk-
set111, tuotteiden tekniset ominaisuudet) sekä markkinointi- ja myyntivaihetta 
koskevaan sääntelyyn (kuluttajan suojelu, eettiset kysymykset markkinoinnis-
sa). Tyypillistä näitä osa-alueita koskevalle sääntelylle on se, että alan toimijoi-
den harjoittaman itsesääntelyn ei uskota toteuttavan riittävässä määrin lainsäätä-
jän määrittelemiä tavoitteita. Vaihtoehtona yhteissääntelylle olisi perinteinen 
komentosääntely, mutta useilla toimialoilla yhteissääntelyn on nähty olevan 
komentosääntelyä parempi vaihtoehto. Komentosääntelylle on tunnusomaista, 
että viranomainen määrittelee tavoitteet, laatii normit, valvoo normien noudat-
tamista ja määrää sanktiot, jos normeja rikotaan. 

Standardisoinnilla on keskeinen rooli yhteissääntelyssä, sillä standardeja 
käytetään erityisesti tuotteiden teknisiä erittelyjä edellyttävässä sääntelyssä. 
Standardien käyttö ja merkitys on kuitenkin lisääntynyt myös palveluja kos-
kevassa sääntelyssä. Osa kansallisesta standardisoinnista on luonteeltaan yh-
teissääntelyä, koska standardisointilain (197/1942) valtuutussäännöksen nojal-
la valtioneuvostolle on annettu valtuutus tuotannon ja rakenteiden tarkoituk-
senmukaista yhtenäistämistä ja yksinkertaistamista varten määrätä noudatetta-
vaksi suomalainen standardi ja antaa teknisiä määräyksiä (1 §). Lisäksi stan-
dardisointilaki sisältää säännökset sen nojalla annettujen määräysten noudat-
tamisen valvonnasta ja toimitettavista tarkastuksista aiheutuvien kustannusten 
suorittamisesta sekä rangaistuksesta. (HE 214/2002, 4–5.)  

 
Standardisoimislain valtuutussäännösten nojalla on annettu erityisesti 
rakennusalaa koskevia teknisiä määräyksiä. Kilpailuviraston teettämäs-
sä selvityksessä rakennusalan markkinoista ja toimivuudesta vuodelta 
2008 todetaan standardisointilain jääneen kehityksessä jälkeen ja tarve 
sen uudistamiseen on erityisesti rakennusalan näkökulmasta akuutti. 
Nykyisin toimitaankin käytännöllisesti katsoen vailla lainsäädännöllistä 
pohjaa. Rakennusalalla tosiasiallisilla eli de facto -standardeilla ja ym-
päristöministeriön rakentamismääräyskokoelman määräyksillä on käy-
tännössä suuri merkitys markkinoille pääsyn kannalta. Niillä molemmil-
la nähdään olevan tuontia estävää vaikutusta. (Ahonen & Pöyry & 
Pääkkönen & Ryhänen 1/2008, 67–68.) 

 
                                                 
111 Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta, 75/2004, 7 §. 
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Yhteissääntelyä on esimerkiksi ympäristöalalla toteutettu siten, että lainsäätäjä 
määrittelee tavoitteet ja ympäristönhallintajärjestelmillä ja standardisoinnilla 
puolestaan on vahva rooli sääntelyn täytäntöönpanossa. Kansallisten viran-
omaisten suhtautuminen itsesääntelyyn ja sillä saavutettuihin tuloksiin ei ole 
linjakasta, kuten aiemmin todettiin kemianteollisuuden päästöjä koskevan tar-
kastelun yhteydessä. Yhteissääntelyn määrä näyttäisi lisääntyvän, mikä mer-
kitsee myös itsesääntelyn käytön lisääntymistä lainsäätäjän määrittelemien 
tavoitteiden konkretisoinnissa, sanktioinnissa, valvonnassa ja eritysasiantun-
temuksen hyödyntämisessä. Yhteissääntelyssäkin tulee esiin arvosysteemiajat-
telu esimerkiksi ympäristöalan sääntelykeinoissa. Tästä hyvänä esimerkkinä 
on REACH-asetus ja yhdennetyn tuotepolitiikan sääntely. 
 





5 YHTEISSÄÄNTELYN ROOLI ERI  
 TOIMIALOILLA  

5.1 Elintarvikeala ja yhteissääntely  

5.1.1 Omavalvonta elintarvikealalla 
Elintarvikelainsäädäntö on uudistettu lähes kokonaisuudessaan viime vuosina. 
Uudistuksessa on korostettu elintarvikealan toimijan oman riskinhallinnan eli 
omavalvonnan merkitystä turvallisuuden ja laadun varmistamisessa. Viran-
omaisvalvonnan suunnitelmallisuutta lisätään ja valvontaa kohdistetaan ris-
keihin. Elintarvikealan toimijaan kohdistuva sääntely voidaan kohdentaa yri-
tyksen toiminnassa joko toiminnan suunnitteluvaiheeseen, toimintavaiheeseen 
tai tuotosvaiheeseen. Toiminnan sääntelyssä on lainsäätäjällä käytettävissään 
erilaisia lähestymistapoja, jotka Coglianese ja Lazer jakavat teknologiaperus-
taiseen112 (technology-based), suoritusperustaiseen (performance-based) ja 
johtamisperustaiseen (management-based) sääntelyyn. Johtamisperusteisen 
sääntelymallin etuna on se, että siinä vastuutetaan tahot, joilla on eniten tietoa 
sääntelyn kohteena olevista riskeistä ja niiden hallintakeinoista. Tämä säänte-
lymalli mahdollistaa myös innovatiivisten ratkaisujen kokeilemisen (Cog-
lianese & Lazer 2003, 3–4). Elintarvikealan omavalvontaan liittyvää HACCP-
järjestelmää, joka edustaa johtamisperustaista sääntelyä, käytetään tässä esi-
merkkinä elintarvikealan tuoteturvallisuuden yhteissääntelystä. HACCP on 
laadunvarmistamiskeino koko elintarvikkeiden tuotantoketjussa tunnistamalla 
ja valvomalla ketjussa olevia kriittisiä kohtia. 

EU:n lainsäädäntöön HACCP-periaatteet otettiin vuonna 1993 hyväksyttyyn 
elintarvikehygieniadirektiiviin (93/43/ETY, 3(2) artikla) ja sen jälkeen eräisiin 
eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniaa koskeviin direktiivei-
hin. EU:n hygienialainsäädännön uudistuksessa maininta HACCP-periaatteiden 
noudattamisesta otettiin vuoden 2006 alusta sovellettavaan elintarvikehygienia-
asetukseen (EY) N:o 852/2004. HACCP-omavalvontajärjestelmä edustaa verti-
kaalista yhteissääntelymallia EU:n tasolla, koska lainsäätäjän asettamien tavoit-

                                                 
112 Teknologiaperustaisessa sääntelyssä lainsäätäjä edellyttää sääntelyn kohteen käyttävän 
tiettyä teknologiaa, kun taas suoritusperustaisessa sääntelyssä lainsäätäjä asettaa tietyt tavoit-
teet, joita sääntelyn kohteen tulee saavuttaa tai välttää (esim. päästötavoitteet). (Coglianese 
& Lazer 2003, 1.) 
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teiden saavuttaminen eli elintarviketurvallisuuden saavuttaminen annetaan yh-
teisön säädöksen nojalla tehtäväksi toimialan tunnustetuille toimijoille. 

Elintarvikelain mukaan omavalvonta tarkoittaa elintarvikealan toimijan 
omaa järjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvike, alkutuo-
tantopaikka ja elintarvikehuoneisto sekä siellä harjoitettava toiminta täyttävät 
niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. (Elintarvikelaki (23/ 2006) 
6 § ja 19 § (omavalvontavelvoite).) Omavalvontasäännösten noudattamisen 
valvonta on annettu valtuutussäännöksen nojalla elintarvikeviraston tehtäväk-
si. Paikallistasolla valvonnasta vastaavat lääninhallitukset ja kunnan valvonta-
viranomaiset. 

 
Yhteissääntelyn edellyttämä ”linkki” omavalvontajärjestelmään ja sen 
valvontaan on elintarviketurvallisuusvirastoa (13.1.2006/25) koskevan 
lain 2 §:ssä ja elintarvikelaissa (13.1.2006/23), 30 §. 

 
HACCP-periaatteet (Hazard Analysis and Critical Control Points) on vahvis-
tettu WHO:n ja FAO:n yhteisen Codex Alimentarius -järjestön toimesta kan-
sainvälistä elintarvikekauppaa koskevaksi standardiksi. HACCP-järjestelmän 
soveltamista on perusteltu muun muassa sillä, että se on tehokkaampi ja luo-
tettavampi tapa varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus kuin sitä aiemmin 
noudatettu, lähinnä valmiiden elintarvikkeiden testaukseen perustunut riskin-
hallinta (ks. esim. Coglianese & Lazer 2003, 5). Olennaista on se, että 
HACCP-järjestelmä ei koskaan yksinään voi muodostaa yrityksen koko ris-
kinhallintaa, vaan sen tueksi ja rinnalla on noudatettava ns. tukitoimia. Näitä 
ovat hyvät hygieniakäytännöt sekä henkilökunnan koulutus.  

 
HACCP-periaatteet113:  
1. Vaarojen arviointi, 
2. Kriittisten hallintapisteiden määrittäminen, 
3. Kriittisten rajojen määrittäminen, 
4. Kriittisten hallintapisteiden seurantakäytäntöjen laatiminen, 
5. Korjaavien toimenpiteiden määrittäminen, 
6. Todentamiskäytäntöjen laatiminen ja HACCP-ohjelman validointi, 
7. HACCP-asiakirjat ja tallenteet. 

 
Yhteissääntelyssä on tärkeää huolehtia siitä, että lainsäädännön velvoitteita 
noudatetaan ja että omavalvontajärjestelmä toimii lain tavoitteiden mukaisesti.  

                                                 
113 HACCP-järjestelmä, periaatteet ja soveltaminen, Elintarvikevirasto OHJE Dnro 
1568/32/05 http://www.palvelu.fi/evi/files/72_653_202.doc. 
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Esimerkiksi jokaisessa kala-alan laitoksessa toteutetaan pääsääntöisesti 
vähintään kerran vuodessa tuotantolaitoksen ja sen omavalvontajärjes-
telmän arvioiminen. Tarkastukseen sisältyy siis rakenteiden, välineiden, 
tuotteiden, toimintatapojen, asiakirjojen, jäljitettävyyden ja testaustulos-
ten tarkastusta sen toteamiseksi, että toiminta on lainsäädännön mukais-
ta. Viranomaiset perivät valvontakäynneistä maksun, jonka suuruudessa 
on kuntakohtaisia eroavaisuuksia. (www.prokala.fi.) 

 
Tarkastusten sisältö ja tiheys yksittäisten elintarvikehuoneistojen osalta riip-
puu arvioidusta riskistä, joka puolestaan on riippuvainen harjoitetun toiminnan 
laajuudesta ja laadusta. Yrityksiä kannustetaan tehokkaaseen omavalvontaan 
valvontakertojen porrastamisella: erityisen hyvin omavalvontansa hoitavan 
yrityksen valvontatiheyttä voidaan alentaa. Tämä puolestaan merkitsee yrityk-
selle alempia valvontamaksuja. Tämä kannustaa toiminnanharjoittajaa noudat-
tamaan alan parhaita käytäntöjä. 

Hallinnollisia pakkokeinoja (mm. uhkasakko, laitoksen toiminnan keskeyt-
täminen, markkinointikielto) käytetään elintarvikevalvonnassa silloin, kun elin-
tarvikealan toimija ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin elintarvikemääräysten 
täyttämiseksi, eivätkä muut valvontatoimenpiteet elintarvikealan toimijan vel-
voittamiseksi noudattamaan elintarvikemääräyksiä ole riittäviä. (ElintarvikeL, 
luku 7.)114 
 
 
5.1.2 Elintarvikealan kansallinen laatustrategia  
Elintarvikealan kansallinen laatustrategia on elintarvikealan toimijoiden yh-
dessä laatima ohjelma, jossa kuvataan elintarviketalouden arvot, visio ja toi-
minta-ajatus sekä menettelytavat. Sitä hallinnoidaan ja johdetaan maa- ja met-
sätalousministeriöstä käsin115. Elintarviketalouden laatustrategiaa on toteutettu 
vuodesta 1997 toimialan yhteistyönä. Laatuketjun yhteistyössä on ollut koko 
arvoketju: tuotantopanosteollisuus, alkutuotanto, elintarviketeollisuus, kauppa, 
ruokapalvelut sekä myös kuluttajajärjestöt. Elintarvikealan toimijat (elintarvi-
kealan toimialajärjestöt ja yhdistysten jäsenet) sitoutuvat kansallisen laatustra-
tegian toteuttamiseen esimerkiksi vahvistamalla sitoutumisensa allekirjoituk-
sin. Konkreettisimmillaan hyviin käytäntöihin sitoutuminen tapahtuu laatuso-

                                                 
114 Ks. tarkemmin ”Opas elintarvikelain mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä 
elintarvikevalvonnassa” Eviran ohje 100011/1, 9.3.2009. 
115 Ks.http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elintarvikkeet/laatujaturvallisuus/kansallinenelin 
tarviketaloudenlaatustrategia.html. 
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pimuksin raaka-ainetoimittajan (alkutuottajan) ja teollisuuden ostajan välillä116 
tai vastaavasti seuraavassa portaassa teollisuuden toimittajan ja tukku- tai vä-
hittäiskaupan portaan välillä. Laatusopimuksissa otetaan huomioon sekä laatu- 
että ympäristönäkökohdat ja panostetaan toiminnan kehittämiseen. Laadun 
lakisääteistä tasoa korkeampaa toimintaa kutsutaan laatustrategiassa laadun 
kansalliseksi tasoksi, ja yksi sitä kuvaava tekijä on hyvä tuotantotapa. Se puo-
lestaan konkretisoidaan toimialakohtaisissa ”Hyvä tuotantotapa” -ohjeissa.  

Maatalouden ja elintarviketeollisuuden välinen sopimustuotanto kattaa 
suurimman osan tuotannosta. Sopimustuotanto tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
eläinten terveys turvataan hyvän hoidon ja tarkkaan valvottujen kasvatusolo-
jen avulla. (Kansallinen elintarviketalouden laatustrategia, Toimintakertomus 
2007, 3–4.) Laatustrategian puitteissa tehtyä strategian konkretisointia on 
myös Petteri Pohdon johdolla tehty elintarvikkeiden hankintaohjeistus julki-
sella sektorilla ostotoiminnassa työskentelevien henkilöiden tueksi.  

  
Tarvetta arvoketjun ohjaamiseen ja sääntelyyn valaissevat elintarvi-
kealalla esiin tulleet ongelmat, joissa arvoketjun alkupään tuotannossa, 
joko kotimaassa tai ulkomailla, on tehty virheitä (esim. lihantuottaja 
laittanut liikkeelle sairaan eläimen lihaa), jotka aiheuttavat haittaa ja 
ongelmia koko arvoketjussa.  
 
Elintarvikealan arvoketjulla kuvataan tässä arvoketjumallin soveltamis-
ta omaehtoiseen toiminnanohjaukseen (yhteissääntelyyn), jonka tavoit-
teena on arvon tuottaminen, ei yksistään yksittäiselle toimijalle vaan 
koko arvoketjulle mukaan lukien loppukäyttäjät (Lambert & Cooper 
2000). Elintarvikeketjun yksittäiset toimijat ryhmänä koostuvat yrityk-
sistä ja yhteisöistä, joilla on yleensä yhteinen päämäärä (esim. laaduk-
kaat raaka-aineet teollisuuden käyttöön). Elintarvikeketju puolestaan 
voidaan nähdä prosessina, joka yhdistää ketjun eri toimijat aina raaka-
aineiden tuotannosta lopputuotteen kulutukseen. (Forsman-Hugg et al. 
2006, 14.) Elintarvikkeet päätyvät lopulliselle asiakkaalle vähittäiskau-
pan kautta. Kuluttajien odotuksia vastaavien turvallisten ja laadukkai-
den tuotteiden valmistaminen edellyttää koko elintarvikeketjulta sitou-
tumista yhteisiin tavoitteisiin kuten esimerkiksi elintarvikkeiden turval-
lisuuteen ja laatuun117.  
 
Vähittäiskauppa toimii vain tuotteiden välittäjänä eikä pysty omalla toi-
minnallaan vaikuttamaan elintarvikkeiden laatuun muuta kuin oikeanlai-

                                                 
116 Esimerkiksi Suomessa kaikki broilerinkasvatus on sopimustuotantoa ja kalkkunankasva-
tuksesta 95 % on sopimustoiminnan piirissä erikoistumisen ja pääomavaltaisuuden vuoksi. 
Ks. tarkemmin http://www.siipi.net/kalkkuna/index.html. 
117 Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet 2007. 
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sella käsittelyllä ja varastoinnilla. Toisaalta vähittäiskaupan toimijat yh-
dessä voivat vaikuttaa edellä esitetyn BSCI-standardin avulla elintarvik-
keiden toimittajiin ja heidän tuotantotapoihinsa. Elintarviketeollisuudessa 
toimiva yritys puolestaan voi varmistaa omien toimintaprosessiensa tur-
vallisuuden ja laadun, mutta se ei voi pakottaa raaka-aineita toimittavia 
elinkeinonharjoittajia tai kaupan alan toimijoita mihinkään niiden liike-
toiminta-alueeseen kuuluvissa kysymyksissä, ellei sillä ole asemaan pe-
rustuvaa valtaa saada esim. alkutuotannossa toimiva yritys sitoutumaan 
samoihin toimintaa ohjaaviin standardeihin kuin mitä se itse käyttää.  

 
             
        

  
 
 
Panos-    Alku-       Elintarvike-    Vähittäis-  Kuluttaja 
teollisuus   tuotanto      teollisuus    kauppa 
 

 
Viranomaiset: valvonta  

 
 
Kuvio 9  Tarjontaketjun johtamisen näkökulma (Forsman-Hugg et al. 2006, 14) 

 
Tällainen ”pakottaminen” voi tapahtua sopimuksella – elintarviketeolli-
suuden ostaja edellyttää alkutuotannon raaka-ainemyyjää sitoutumaan 
siihen, että tämä käyttää esim. ISO 14000 tai OHSAS -standardeja tai 
noudattaa ”Hyviä tuotantotapaohjeita” tms. Samoin vähittäiskaupan 
portaassa ostaja velvoittaa puolestaan tavaran toimittajaa noudattamaan 
esim. tuoteturvallisuus- ja laatujärjestelmiä: elintarvikkeiden valmistuk-
sessa HACCP-periaatteiden mukaista toimintatapaa, kasvisten viljelyssä 
ja tuotannossa GlobalGAP-periaatteita ja tuotannon laatujärjestelmiä, 
esim. ISO 22000 tai 9001/2000 (esimerkki Inex Partnersin Hankintaso-
pimuksen laatuliitteestä 11.6.2009). (Kuvio 9.) 

 
Kevään 2009 aikana konkretisoitui yksi elintarvikealan riskeistä, salmonella-
epidemia, joka levisi rehutehtaan rehusta munintakanaloihin ja sikaloihin. Re-
huraisio on luvannut korvata asiakkaille aiheutuneet vahingot. 

 

Toimittajien 
arvoketju 

Yksittäisen 
yrityksen  
arvoketju 

Jälleenmyyjien 
arvoketju 
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”Rehuraisio ottaa vastuun salmonellaepidemiasta 
Rehuraisio on ottanut vastuun salmonellatartunnoista. Epidemia on 
Eviran mukaan saanut alkunsa Raisiossa sijaitsevan rehutehtaan yhden 
tuotantolinjan jäähdytysjärjestelmästä. Sinne salmonellabakteeri on 
joutunut ilmeisesti ympäristöstä. Myös Rehuraisiossa syytä pidetään 
erittäin todennäköisenä.  
 
Yrityksen tiedotteen mukaan todennäköisin syy tartuntaan on se, että 
salmonellabakteeri on joutunut jäähdytyslaitteistoon ympäristöstä kor-
vausilman mukana. Maahan tuoduista, tarkastetuista ja puhtaiksi tode-
tuista soijaeristä ei ole löydetty ensisijaista syytä. 

Viranomaisten mukaan Rehuraision toiminnassa ei ole tullut esiin 
laiminlyöntejä tai virheitä. Raision viestintäpäällikkö Heidi Hirvosen 
mukaan valvontajärjestelmää on kuitenkin tarpeen merkittävästi tiuken-
taa, vain tällä kyetään jatkossa estämään vastaavat tapahtumat.  

Vastuullisena toimijana Rehuraisio kannattaa yhä tiukempaa maa-
han tuotavien raaka-aineiden viranomaisvalvontaa ja prosessivalvontaa 
tehtaalta tilalle saakka. Vaikka kuluttajille ei missään vaiheessa aiheu-
tunut vaaraa, Rehuraisio on pahoillaan tapahtuneesta ja esittää anteeksi-
pyyntönsä kaikille, joita tapahtuma on koskenut, Hirvonen sanoo yri-
tyksen tiedotteessa. 
  
Valtaosa näytteistä tutkittu, uusia tartuntoja ilmenee 
Toistaiseksi salmonellaa on löydetty 27 munintakanalan ja yhdeksän si-
katilan ulostusnäytteistä. Kaikkiaan tutkitaan noin 1 300 muninta-
kanalasta ja sikalasta otetut näytteet. Tiloista 800 on niitä, joille Rehu-
raisio on toimittanut rehua.  

Keskiviikkona varmistui salmonella neljällä uudella munintakanati-
lalla sekä kahdessa sikalassa. Munintakanaloiden ulostenäytteistä on tut-
kittu noin 73 prosenttia ja Salmonella Tennessee on todettu noin 13 pro-
sentissa tutkituista kanaloista. Kaikista Suomen munintakanaloista lasket-
tuna salmonellaa on todettu runsaassa kahdessa prosentissa tiloista. 

Sikatiloista on myös tutkittu noin 73 prosenttia. Salmonella Tennes-
see on siten todettu noin 2 prosentissa tutkituista sikatiloista ja alle 0,5 
prosentissa kaikista Suomen sikatiloista. Suomessa on yhteensä noin 
2 500 sikatilaa ja 1 100 munintakanalaa. 

Rehunäytteenotolla on kartoitettu kuinka suurelta osin sadoille tiloille 
mennyt rehu on ollut Salmonella Tennessee -bakteerin saastuttamaa. Evi-
ran mukaan tutkimuksilla ei ole pystytty rajaamaan mitään rehutehtaan lin-
jalla 7 tehtyä rehua varmuudella puhtaaksi salmonellasta, vaikka salmonel-
la on todettu vain pienessä osassa tutkittuja näytteitä. (Ruokatieto 
25.3.2009.)” 
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Jos asiaa tarkastellaan toimialan tasolla ja laaja-alaisten haasteiden ratkaise-
minen on arvoketjun tavoitteena, tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa 
(Héritier 2001, 3, 14–15; Héritier & Eckert 2008, 113–114). Toimialajärjestö 
voi sitouttaa jäsenensä noudattamaan tiettyjä eettisiä ohjeita tai käytännesään-
töjä ja se voi suositella jäseniään olemaan liikesuhteissa vain sellaisten toimi-
joiden kanssa, jotka hyväksyvät kyseiset ohjeet ja noudattavat niitä. Vielä kor-
keamman tason suositus voi tulla elintarviketeollisuutta kokonaisuudessaan 
koskevasta toimintapolitiikasta, kuten elintarvikealan kansallisesta laatustrate-
giasta. 

Suomalainen elintarvikeketju on sitoutunut vastuulliseen yritystoiminnan 
toteuttamiseen ja toiminnan vastuullisuus on nostettu kansallisessa laatustra-
tegiassa elintarviketalouden laatutyötä ohjaavaksi arvoksi. Elintarvikeketjun 
toiminnan lähtökohtana on pitkän aikavälin kannattavuus sekä kestävän kehi-
tyksen edistäminen ketjun toimijoille ominaiset taloudelliset, sosiaaliset ja 
ympäristönäkökohdat huomioiden. Käytännössä vastuullisuus ilmenee elintar-
viketurvallisuuden rakentamisena, raaka-aineen alkuperän ja laadun varmis-
tamisena sekä eettisten toimintaperiaatteiden noudattamisena läpi ketjun. Jo-
kaisella ketjun osalla on vastuu oman toimintansa vaikutuksista, mutta myös 
lopputuotteiden laadusta. Ketjun alkupään toimijoiden vastuulla on laadukkai-
den elintarvikkeiden tuottaminen, kun taas loppupään toimijat vastaavat tuote-
laadun säilyttämisestä118. 

Laatustrategiassa on myös muilla elintarviketeollisuuden aloilla keskitytty it-
sesääntelyssä tuotantotapaohjeiden käyttöönottoon. Siipikarjasektorilla alkutuot-
tajan ja teurastamon väliset laatusopimukset ylittävät vaatimuksillaan yleisen oh-
jeen tason119. Näiden ohjeiden mukaan tuotetaan muun muassa yli 90 % kotimai-
sesta maidosta sekä broilerin lihasta (VNS Selonteko 2006). Toisin sanoen it-
sesääntelyjärjestelmä yhteissääntelyn sisällä kattaa melkein kaiken kotimaisen 
maidon ja broilerin lihan tuotannon. Viljan hyvät tuotantotavat -ohjeistus valmis-
tui keväällä 2006. Ohjeen tarkoituksena on vastata markkinoiden ja lainsäädän-
nön asettamiin teknisiin ja hygieniaan liittyviin laatuvaatimuksiin.  
                                                 
118 Yhteiskuntavastuu elintarvikeketjussa 2005, 8 ja http://www.etl.fi/laatustr/jarjestelmat. 
asp?akt=4. 
119 Osoitus suomalaisen lihasiipikarjan hyvän tuotantotavan toimivuudesta on se, että siipi-
karjan lihahygienia ja eläinten terveydentila on maailman parhaita. Suomessa on jo usean 
vuoden ajan keskitytty estämään ns. zoonoottisten taudinaiheuttajien leviämistä. Kansalli-
sessa salmonellan valvontaohjelmassa on sitouduttu pitämään salmonellabakteerien esiin-
tyminen alle 1 % tuotantoeläimissä ja lihassa. Suomessa käytössä olevan salmonellan eh-
käisyohjelman kaltainen järjestelmä on EU-maista käytössä ainoastaan Ruotsissa. 
http://www.siipi.net/kalkkuna/index.html. 
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Esimerkki elintarvikealan itsesääntelystä Suomen meijeriteollisuudessa 
 
Meijeriteollisuus on Suomessa vahvasti keskittynyttä. Alan suurin yritys Valio Oy 
hallitsee markkinoita. Toinen suuryritys on Ingman Foods Oy. Meijeriteollisuus on 
mukana kansallisessa laatustrategiaohjelmassa. Käytännössä laatutyö on konkretisoi-
tunut alalla tuotantotapaohjeiden laatimisena ja käyttöönottamisena. Suomen Meije-
riyhdistys hyväksyi kesällä 2002 Meijerialan kansallisen laatutyön toimintamallin. 
Yhdistyksen jäsenmeijerit ovat sitoutuneet toteuttamaan sen mukaista laatutyötä si-
ten, että siinä esitetyt tavoitteet voidaan saavuttaa lähes kaikilla maitotiloilla viimeis-
tään vuoden 2006 aikana. Vuoden 2006 lopulla tehdyssä kyselyssä kartoitettiin ta-
voitteiden toteutuminen meijerialalla.  
 

• Laatusopimukset: Lähes jokaisen suomalaisen maitotilan toiminta on kytketty 
laatusopimuksella osaksi meijerin laatujärjestelmää vuoteen 2006 mennessä. 
Suurin osa meijereistä on myös edellyttänyt tuotanto-ohjeistuksen käyttöä 
sopimustilalla.  

• Koulutus: Vuoteen 2006 mennessä 90 % tiloista on osallistunut yksipäiväi-
seen ja 60 % viisipäiväiseen laatukoulutukseen.  

• Auditointi: Laatusopimusauditointi, joka on samalla neuvontakäynti, on suo-
ritettu vähintään 5 prosentissa sopimustiloista. Osa meijereistä on auditoinut 
jopa puolet sopimustuottajistaan.  

 
Vuoden 2007 aikana uudistettiin maitoketjun tuotantotapaohje, joka oli laadittu eri 
toimialojen ohjeista ensimmäisenä. (Kansallinen elintarviketalouden laatustrategia, 
Toimintakertomus 2007, 3–4.) 
 
 
Elintarvikealan kansallinen laatustrategia on keskittynyt pitkälti arvoketjussa 
laadukkaiden elintarvikkeiden tuottamisen turvaamiseen. Yhteissääntelylle 
tyypillinen ”linkki” on maa- ja metsätalousministeriön hallinnollinen tuki, 
taloudellinen tuki laatustrategian projekteille sekä ohjelman seuranta. Vuonna 
2008 laatustrategialla oli käytössään 1,4 miljoonan euron määräraha. Toimin-
nan selkeyttämiseksi syksyllä annettiin valtioneuvoston laatuhankkeita koske-
va asetus (638/2008120). 

Tässä luvussa tarkastelu on kohdistunut yritysten väliseen arvoketjun toi-
mintaan. Suomen elintarviketalouden laatustrategiassa (2007) yhtenä tavoit-
teena on myös turvata kuluttajien tietoisuus suomalaisen elintarvikeketjun 
                                                 
120 Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmiä kehittämisen avustamisesta 
(638/2008). Asetuksessa säädetään valtion talousarvion mukaisen elintarviketalouden laatu-
järjestelmien kehittämiseen tarkoitetun valtionavustuksen hakemisesta, myöntämisestä, mak-
samisesta ja käyttämisestä. 



 

 

109

toiminnasta. Elintarvikkeita koskeva tiedottaminen on tärkeä osa-alue valveu-
tunutta kuluttajatoimintaa. Valveutunut kuluttaja tunnistaa tuotteen alkuperän 
ja osaa valita itselleen laadukkaat tuotteet. Elintarvikkeita koskevien tietojen 
antamiseen liittyviä uudistushankkeita on EU:ssa vireillä useita.  
 
 
5.2 EU:n elintarvikkeita koskevien tietojen  
 antamiseen liittyvän sääntelyn uudistuksia  

5.2.1 Elintarvikkeita koskevat tiedot 
Elintarvikealalla on vireillä useita elintarvikkeiden markkinointia koskevia 
uudistuksia, kuten esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elin-
tarvikkeita koskevien tietojen antamisesta kuluttajille (KOM(2008) 40 lopulli-
nen). Uudessa ehdotuksessa muutetaan, laaditaan uudelleen ja korvataan ne 
säännökset, jotka on jo otettu käyttöön voimassa olevan elintarvikkeiden mer-
kinnöistä annetun laaja-alaisen lainsäädännön perusteella. Ehdotuksen myötä 
kumotaan muun muassa pakkausmerkintöjä koskeva direktiivi.  

 
Yhteisölainsäädännössä kaikkia elintarvikkeita koskevista pakollisista 
merkintävaatimuksista säädetään tällä hetkellä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2000/13/EY (pakkausmerkintädirektiivi). Pak-
kausmerkintädirektiivin nojalla on annettu komission direktiivejä, joissa 
säädetään tarkemmista merkintämääräyksistä. Suomessa elintarvikkei-
den pakollisia pakkausmerkintöjä koskevat vaatimukset sisältyvät elin-
tarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annettuun kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön asetukseen (1084/2004). 

 
Voimassa olevan lainsäädännön rinnalla markkinoilla on pakkausmerkintöi-
hin liittyen lukuisia vapaaehtoisuuteen perustuvia merkkijärjestelmiä, joiden 
tavoitteena on, että kuluttajalle saataisiin viestittyä nopeasti, luotettavasti ja 
yksinkertaisesti elintarvikkeiden alkuperästä, laadusta tai tuotantotavasta. Ku-
luttajat haluavat tehdä valintoja terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien perustei-
den lisäksi myös esimerkiksi eettisin perustein. Kuluttajat eivät ole yksi ho-
mogeeninen ryhmä, vaan jakaantuvat yhä pienempiin segmentteihin, joilla on 
omat tarpeensa. EU:n elintarvikkeita koskevien tietojen antamisesta kuluttajil-
le säädetyn asetuksen painopisteenä on sääntelyprosessin yksinkertaistaminen, 
jolla vähennetään hallinnollista taakkaa ja parannetaan eurooppalaisen elintar-
viketeollisuuden kilpailukykyä. Samalla taataan elintarvikkeiden turvallisuus 
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ja ylläpidetään kansanterveyden suojelun korkeaa tasoa globaalin talouden 
näkökohdat huomioon ottaen (KOM(2008) 40, 7). 

Asetuksessa laaditaan uudelleen erilaiset laaja-alaiset merkintäsäännökset 
yhdistämällä merkintöjä koskevat lukuisat direktiivit (esimerkiksi pakkaus-
merkintädirektiivi ja ravintoarvomerkintöjä koskeva direktiivi) yhdeksi sää-
dökseksi ja rationalisoimalla (ajantasaistamalla ja selventämällä) pakkausmer-
kintädirektiivin pakollisia tietoja. Laaja-alaisten ja alakohtaisten sääntöjen 
johdonmukaisuus varmistetaan. Käytännössä ongelmalliseksi koettu liian pie-
nen kirjasinkoon käyttö pakkauksissa korjataan edellyttämällä vähimmäiskir-
jasinkokoa pakollisia tietoja varten. Ehdotetulla asetuksella myös selvennetään 
edellytyksiä, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön kansallisia 
alkuperämerkintäsääntöjä. Asetusehdotuksessa perustetaan joustava alhaalta 
ylöspäin -lähestymistapaa noudattava mekanismi (kansallisten järjestelmien 
avulla), joka antaa toimialalle mahdollisuuden innovointiin ja mahdollistaa 
merkintäsääntöjen joidenkin näkökohtien mukauttamisen erilaisiin ja jatku-
vasti muuttuviin markkinoihin ja kuluttajien vaatimuksiin. Ehdotetulla asetuk-
sella otetaan myös käyttöön selvät periaatteet, jotka selkeyttävät pakollisten ja 
vapaaehtoisten tietojen välistä rajaa. Muun muassa elintarvikeketjuun kuulu-
vien toimijoiden velvollisuuksia selkeytetään elintarvikkeiden merkintöjen 
osalta. Näiden muutosten lisäksi asetusehdotus sisältää ravintoarvomerkintöi-
hin liittyviä muutoksia (KOM(2008) 40, 7–8). 

Elintarvikkeiden merkintöjen avulla suojellaan kuluttajia ja annetaan tietoa 
heidän päätöksentekonsa tueksi. Asetuksessa säädetään perusta elintarvikealan 
kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi vahvistamalla yleiset periaat-
teet ja vaatimukset elintarvikkeita koskevista tiedoista annetulle lainsäädän-
nölle (II ja III luku). Keskeisistä pakollisista merkintätiedoista sisältyvät sään-
nökset lukuun IV. Elintarvikkeita koskevien tietojen hallinnointijärjestelmä 
kansallisia järjestelmiä varten sisältyy lukuun VII. 

Asetusehdotuksen (artiklat 44–47) mukaan jäsenvaltio voi hyväksyä kan-
sallisia ei-sitovia sääntöjä ravintoarvoilmoituksen muista esittämistavoista. 
Tällaisten kansallisten järjestelmien on perustuttava vankkaan kuluttajatutki-
mukseen ja ennen järjestelmän käyttöönottoa on kuultava laajasti sidosryhmiä. 
Lisäksi kansalliseen järjestelmään täytyy sisältyä mekanismi, jonka avulla 
kuluttaja voi tunnistaa järjestelmän mukaisesti merkityt tuotteet ja jonka avul-
la järjestelmän noudattamista voidaan valvoa ja sen vaikutuksia arvioida. 

Artiklan 44 mukaan jäsenvaltiot voivat hyväksyä, suositella tai muutoin 
vahvistaa kansallisia järjestelmiä, jotka koostuvat yksinomaan ei-sitovista 
säännöistä, kuten suosituksista, ohjeista, normeista tai muista ei-sitovista 
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säännöistä. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että kuluttaja ymmärtää elin-
tarvikkeen osuuden tai merkityksen ruokavalion energia- ja ravintoainesisäl-
lössä. Ilmaisukeinoina voidaan käyttää graafisia muotoja tai tunnuksia. Edelly-
tyksenä on, että ilmaisukeinot eivät johda kuluttajaa harhaan ja näyttöä on ol-
tava siitä, että keskivertokuluttaja ymmärtää kyseisiä ilmaisumuotoja. 
(KOM(2008) 40, artikla 44.) 
  
 
5.2.2 EU:n ympäristömerkkiä koskeva uudistus 
Tässä jaksossa tarkastelun kohteeksi otetaan EU:n ympäristömerkin myöntä-
misjärjestelmä, joka on tarkistusprosessin kohteena ja jossa on myös nähtävis-
sä yhteissääntelyn tunnuspiirteitä. EU:n ympäristömerkki on samankaltainen 
ympäristömerkki kuin Joutsenmerkki121. Se perustuu koko tuotteen elinkaa-
rensa aikana aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin. Vaatimustaso on asetettu 
niin, että 5–40 % tuoteryhmän tuotteista voi saada merkin käyttöoikeuden. 
EU-Kukalla (Eco-label) merkittyjen tuotteiden lupamäärät ovat kasvaneet EU-
maissa merkittävästi. Myös suomalaiskuluttajat tunnistavat yhä paremmin EU-
Kukalla merkityt, ympäristöystävälliset tuotteet ja palvelut. EU-Kukka on ai-
noana riippumattomana ympäristömerkkinä voimassa kaikissa EU- ja ETA-
maissa, ja kullakin maalla on oma organisaationsa valvomassa merkin käyttöä. 
(Salminen 2009, 25.) Seuraavassa tarkastellaan EU:n ympäristömerkkiasetuk-
                                                 
121 Pohjoismainen ympäristömerkki, Joutsenmerkki, on Pohjoismaisen ministerineuvoston 
(PMN) päättämä vuonna 1989 perustettu vapaaehtoinen ympäristömerkintäjärjestelmä. Kai-
kissa Pohjoismaissa on asetettu ympäristömerkintäelin hoitamaan ympäristömerkintää, 
Suomessa Suomen Standardisoimisliitto. Eri tuoteryhmiä koskevat ympäristömerkin myön-
tämiskriteerit laaditaan asiantuntijaryhmissä, jotka arvioivat tuotteen olennaisia ympäristö-
vaikutuksia elinkaaren eri vaiheissa tuotteen valmistuksessa, jakelussa, käytössä ja poistossa. 
Merkin myöntämiskriteerit uusitaan noin kolmen vuoden välein, eli tuotteiden on kehityttävä 
vastaamaan uusia kriteereitä. Merkkiä myönnettäessä otetaan huomioon myös tuotteen laatu: 
merkintä ei saa aiheuttaa laatu- tai toimivuustason heikkenemistä. Joutsenmerkkiä täydentää 
lyhyt teksti, ns. ympäristöseloste, joka kertoo miten tuote kuormittaa ympäristöä vähemmän 
kuin kilpailevat vaihtoehdot. Merkin käyttöä valvoo puolueeton ulkopuolinen taho ja ympä-
ristömerkintäelin ennen käyttöä tehtävällä tarkastuksella ja jälkitarkastuksin. Merkin käyttö-
oikeus ja rekisteröinti voidaan peruuttaa, jos tuote ei täytä säännöstön tai voimassa olevien 
myöntämisperusteiden vaatimuksia tai tuotteita koskevien lakien ja asetusten vaatimuksia. 
Myös vahvistettujen maksujen suorittamatta jättäminen on aina peruste käyttöoikeuden tai 
rekisteröinnin peruuttamiselle. Joutsenmerkin tuotekriteerejä on vahvistettu jo 66 tuoteryh-
mälle. Ks. tarkemmin ”Pohjoismaisen ympäristömerkinnän suuntaviivat” 12.6.2009 
(http://www.ymparistomerkki.fi/index.phtml?s=2). Joutsenmerkkituotteisiin eivät kuulu 
elintarvikkeet vaan elintarvikkeita koskee Hyvää Suomesta -joutsenmerkki, joka kuvaa pi-
kemminkin tuotteen alkuperää kuin ympäristöystävällisyyttä.  
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sen muutosehdotusta, koska se edustaa kuluttajiin suunnattua markkinointia ja 
toisaalta tuo esiin myös eri merkkijärjestelmiin (yksityinen merkkijärjestelmä 
ja julkinen merkki) liittyvää kilpailua. 

EU:n ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä on annettu Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1980/2000, jota nyt ollaan kumoamas-
sa ja tilalle ollaan ehdottamassa uudistettua asetusta.122 Yhteissääntelyä ilmen-
tävä ”linkki” on tässä asetuksessa viranomaisista ja yksityisen sektorin toimi-
joista muodostettu yhteiselin eli Euroopan unionin ympäristömerkintälauta-
kunta (EUEB).  

 
EU:n ympäristömerkki (EU-Kukka) on perustettu vuonna 1992 ja järjes-
telmässä ovat mukana EU-maiden lisäksi myös ETA-maat (kuten Norja). 
Euroopan ympäristömerkin tavoitteena on edistää ympäristöä vähemmän 
kuluttavien tuotteiden kehittämistä, valmistusta, markkinointia ja käyttöä. 
Euroopan ympäristömerkkijärjestelmä sisältää ympäristö- ja suoritusky-
kyvaatimuksia, joiden avulla tuotteita voidaan arvioida. Ympäristömerkki 
myönnetään vain niille tuotteille, jotka täyttävät kaikki vaatimukset. Ym-
päristövaatimuksissa otetaan huomioon kaikki tuotteen elinkaareen liitty-
vät näkökohdat tuotteen valmistuksesta ja käytöstä sen lopulliseen hävit-
tämiseen saakka (”kehdosta hautaan” -lähestymistapa). Tavoitteena on 
myös se, että kuluttajat pystyvät helposti tunnistamaan ympäristöä vä-
hemmän kuluttavat tuotteet ja palvelut. Tällä hetkellä tuote- ja palvelu-
ryhmiä on 23, mutta niihin eivät kuulu elintarvikkeet, lääkevalmisteet ei-
vätkä lääkinnälliset laitteet. 
 
EU:n ympäristömerkkiä hallinnoi tätä nykyä Euroopan unionin ympä-
ristömerkintälautakunta (European Union Eco-labelling Board, EUEB), 
joka koostuu toimivaltaisista elimistä ja neuvoa-antavasta foorumista. 
Sitä tukevat Euroopan komissio sekä kaikki Euroopan unionin ja Eu-
roopan talousalueen jäsenvaltiot. EU:n jäsenvaltioiden on huolehditta-
va, että ympäristömerkintäasetuksessa säädettyjen tehtävien suorittami-
sesta vastaamaan nimetään yksi tai useampi toimivaltainen elin. Toimi-
valtaisten elinten kokoonpanossa jäsenvaltion on taattava niiden riip-
pumattomuus ja puolueettomuus ja että kansallisella tasolla kaikkien si-
dosryhmien aktiivinen osallistuminen ja asianmukainen avoimuus tur-
vataan.123. Lisäksi EUEB:n tulee huolehtia siitä, että tietyn tuoteryhmän 

                                                 
122 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1980/2000, annettu 17 päivänä hei-
näkuuta 2000, tarkistetusta yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjetelmästä, EYVL L 237, 
21.9.2000. Asetuksella korvattiin aiempi vastaava asetus (ETY) N:o 880/92. 
123 Asetus EU:n ympäristömerkinnästä on saatettu Suomessa voimaan lailla N:o 958/1997, 
jolla SFS-Sertifiointi Oy säädettiin Suomen toimielimeksi. Joulukuun 4. päivänä 1998 anne-
tulla lailla N:o 890/1998 muutettiin lain 2 §:n 1 momentti siten, että toimielimeksi Suomen 
Standardisoimisliitto SFS ry. Lisäksi laissa säädetään neuvoston asetuksen täytäntöönpanoon 
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parissa toimivat sidosryhmät, kuten teollisuuden ja palvelujen tarjoajat, 
ammattijärjestöt, kauppiaat, ympäristöjärjestöjen ja kuluttajajärjestöjen 
edustajat jne. osallistuvat asian käsittelyyn tasapuolisesti. Osapuolet 
kokoontuvat neuvoa-antavassa foorumissa. 

 
Joutsenmerkin ja EU:n ympäristömerkin välistä suhdetta säännellään EU:n 
ympäristömerkkiasetuksessa. Asetuksen mukaan näiden merkkijärjestelmien 
välillä on tehtävä aktiivista yhteistyötä. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
tarvittavan yhteensovittamisen, erityisesti tuoteryhmien valinnan sekä myön-
tämisperusteiden laatimisen ja tarkistamisen osalta sekä yhteisössä että kansal-
lisella tasolla. (1980/2000, artikla 11.) 

EU:n ympäristömerkkiasetusta tarkistetaan merkin hankkimismenettelyn 
yksinkertaistamiseksi ja soveltamisalaan kuuluvan tuotekirjon laajentamiseksi. 
Vireillä olevan uudistuksen (KOM (2008)0401) tavoitteena on parantaa EU:n 
ympäristömerkin tunnettuutta ja arvostusta EU:n jäsenvaltioissa ja ympäri 
maailmaa. Ympäristömerkinnän vaikutusten arviointi osoittaa, että nykyisellä 
järjestelmällä ei saavuteta sille asetettuja tavoitteita, koska EU:n ympäristö-
merkki tunnetaan huonosti, ja se on otettu heikosti käyttöön teollisuudessa. 
Tarkistuksessa tuoteryhmien määrää tavoitellaan lisättävän 27:stä 40–50:een 
vuoteen 2015 mennessä. Muutoksella tavoitellaan myös nykyistä vahvempaa 
markkinaosuutta, tavoitteena on 10 % markkinaosuus merkin soveltamisalaan 
kuuluvissa tuoteryhmissä. Suhdetta muihin ympäristömerkkeihin pyritään pa-
rantamaan yhdenmukaistamalla EU:n ympäristömerkki muiden maailmanlaa-
juisten ja kansallisten merkkien kanssa. (KOM(2008) 0401.) 

 
Esimerkiksi Suomessa EU-Kukalla on seitsemän luvanhaltijaa, kun taas 
Pohjoismaisen ympäristömerkin käyttölupia on Suomessa 250. Vastaa-
vasti EU-Kukan tuoteryhmät kattavat 70 tuoteryhmää ja EU-Kukan tuo-
teryhmiä on puolestaan 27. Yleensä yritykset ratkaisevat valintansa eri 
ympäristömerkkien välillä sen perusteella, millaisella markkina-alueella 
ne toimivat. (Salminen 2009, 26.) 

 
Asetuksessa ehdotetaan 1) hakemusmenettelyn yksinkertaistamista siten, että 
arviointi- ja todentamismenettelyt olisi korvattava rekisteröintijärjestelmällä. 
Luvanhaltijan ja toimielimen kesken ei myöskään enää tehtäisi sopimusta, 
jolla hakija sitoutuu ympäristömerkin sääntöjen noudattamiseen. Tilalle esite-
tään rekisteröintiä ja toimielimien markkinavalvontaa ja käytön valvontaa 

                                                                                                                                          
liittyvistä asioista kuten tarkastuksesta ja valvonnasta, maksuista, salassapitovelvollisuuden 
rikkomisesta ja muutoksenhausta.  
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jälkikäteen. 2) Rekisteröintimaksulle ehdotetaan enimmäismäärä ja käytöstä 
perittävä vuosimaksu ehdotetaan poistettavaksi. Jälkikäteistä valvontaa koske-
va ehdotus on jo Suomessa EU-Kukkaa koordinoivan ympäristöasiantuntija 
Nyqvist-Kuusolan mukaan kaikissa EU-jäsenmaissa hylätty. (Salminen 2009, 
26.) 

Myöntämisperusteiden laadintaan ja hyväksyntään tulisi useita muutoksia. 
Ympäristömerkin myöntämisperusteiden laadintaa pyritään synkronoimaan 
ekologisen tuotesuunnittelun ja energiamerkin kriteereiden laadinnan kanssa 
ja ne jopa hyväksytään samassa yhteydessä. Komissio ei enää antaisi man-
daattia EUEB:lle, vaan komissio itse päättäisi, mille tuoteryhmille aletaan 
laatia kriteereitä ja kenelle laadintavastuu annetaan. Komissio myös päättäi-
si, millainen kriteeri esitetään sääntelykomitean äänestykseen. Laadintamenet-
telyä nopeutetaan ja kriteereiden kehittäminen voidaan jatkossa tehdä jousta-
vasti monella eri tavalla, kunhan noudatetaan kaikkia laadinnan periaatteita.  

Yhteissääntelyn näkökulmasta keskeistä on se, että vastuullinen vetäjä voi 
olla artiklan 7 mukaan: 1) komissio, komission alainen tutkimuslaitos tai toi-
mielin yksinään; 2) komissio ja toimielin yhdessä; 3) toimielin/jäsenvaltio kon-
sultin kanssa; 4) muut tutkimuslaitokset ja instituutiot; ja 5) muut yhteistyö ja 
intressitahot; teollisuus- ja kansalaisjärjestöt. Tavoitteena on, että kriteereiden 
valmistelussa voidaan helpommin hyödyntää toisten jo tekemää työtä kuten 
esimerkiksi jäsenvaltioiden kansallisissa merkintäjärjestelmissä sekä maailman-
laajuisessa ympäristömerkintöjen verkostossa (Global Ecolabelling Network 
GEN). 

Sääntelyjärjestelmän tarkastelun näkökulmasta kyseessä on kahden vapaa-
ehtoisen ympäristömerkintäjärjestelmän välinen kilpailu. Kriteerien laadinta-
prosessin hitaus on yksi syy siihen, että EU-Kukka-asetusta on ryhdytty uudis-
tamaan. Uutta asetusehdotuksessa on se, että kriteerejä voitaisiin laatia minkä 
tahansa asiantuntevan tahon toimesta – tällaisia olisivat esimerkiksi teollisuus, 
ympäristöjärjestöt tai yksittäiset konsultit. Toisaalta eri merkkijärjestelmien 
välillä pyritään löytämään myös kustannussäästöjä siten, että olemassa olevien 
Joutsenmerkin tuoteryhmien kriteerejä voitaisiin hyödyntää uusia tuoteryhmiä 
varten. (Salminen 2009, 26.) 
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5.3 Kemianteollisuus ja yhteissääntely 

5.3.1 REACH-asetuksesta 
Yhteissääntelyn rooli liittyy läheisesti itsesääntelyyn ja siinä onnistumiseen. 
Kuten aiemmissa esimerkeissä tuli esiin, monella toimialalla itsesääntely toi-
mii olemassa olevan lainsäädännön ”varjossa”, vaikka joissain tapauksissa 
varjo saattaa olla hyvinkin haalea (Best 2008, 14). Yhteissääntelyn roolia eri 
toimialoilla tarkastellaan seuraavassa kahden esimerkin avulla, joista ensim-
mäinen edusti ns. horisontaalista mallia (elintarvikealan kansallinen laatustra-
tegia) ja toinen vertikaalista yhteissääntelymallia (REACH asetus). REACH-
asetus tuli sellaisenaan voimaan EU:n kaikissa jäsenmaissa 1.6.2007, mutta 
sen täytäntöönpano edellytti myös kansallisten säännösten antamista asetuksen 
toimivaltaisista viranomaisista ja kansallisesta neuvontapalvelusta vastaavista 
viranomaisista. Kemikaalilain muutoksessa (628/2007) säädettiin toimivaltai-
siksi viranomaisiksi Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonta-
keskus (STTV) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). 

REACH-kemikaaliasetus eli asetus kemikaalien rekisteröinnistä (Registra-
tion), arvioinnista (Evaluation), lupamenettelyistä (Authorization of Chemi-
cals) ja rajoituksista (EY) N:o 1907/2006, korvasi noin 40 voimassaolevaa 
erillistä säädöstä. Sen tavoitteena on varmistaa kemiallisten aineiden tuotan-
toon ja käyttöön liittyvä korkea terveyden- ja ympäristönsuojelun taso koko 
EU-alueella. Samalla halutaan taata sisämarkkinoiden toimivuus lisäämällä 
EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä korkeilla turvallisuusvaatimuksilla ja 
tuotekehityksen edistämisellä sekä aineiden vapaan liikkuvuuden varmistami-
sella (Bergroth & Kultamaa 2008, 5).  

REACH-asetus velvoittaa yrityksiä 11 vuoden aikana rekisteröimään arviol-
ta noin 30 000 tänään käytössä olevaa ainetta. Rekisteröintivelvoite koskee en-
sisijassa eurooppalaisia kemiallisten aineiden valmistajia, sekä sellaisia maa-
hantuojia, jotka tuovat aineita EU-alueelle. Asetuksessa on velvoitteita myös 
kemikaalien jatkokäyttäjille ja jakelijoille. REACH-järjestelmän mukaan ke-
mikaaleja valmistavat ja tuovat yritykset velvoitetaan arvioimaan aineiden 
käytöstä aiheutuvat riskit ja ryhtymään tarvittaessa riskinhallintaan. Vastuu 
kemikaalien turvallisuuden todistamisesta siirtyy viranomaisilta teollisuudelle. 
Kunkin toimijan kannalta on keskeistä osata arvioida, mikä on yrityksen oma 
rooli arvoketjussa. Samalla toimijalla voi olla useitakin eri rooleja.  

REACH-asetuksen mukaisia rooleja ovat valmistaja, maahantuoja, ainoa 
edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija ja kuluttaja. REACH-asetuksen mukaan tieto 
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kulkee kemikaalien toimitusketjussa kemikaalintoimittajalta käyttäjälle ja 
käyttäjältä kemikaalintoimittajalle. Menemättä syvällisemmin asetuksen eri 
rooleihin liittyviin tiedonjakovelvoitteisiin, voidaan todeta, että asetus pakot-
taa ketjun toimijat aikaisempaa tiiviimpään yhteistyöhön. (Alaranta 2008, 36–
37.) Yhteistyöhaluttomuus kostautuu muun muassa kalliimpina rekisteröinti-
maksuina. 

 
Esimerkiksi jatkokäyttäjän tulee ilmoittaa aineen valmistajalle tai maa-
hantuojalle kemikaalin käyttötavoista ja käyttöolosuhteista, toimittaa 
käyttöturvallisuutta koskevia tarvittavia tietoja toimitusketjussa, ilmoit-
taa luvanvaraisen aineen käytöstä kemikaalivirastoon.  

 
Laajimmat toimintavelvoitteet kohdistuvat kemikaalien valmistajiin ja maa-
hantuojiin, joiden tulee rekisteröidä asetuksen piiriin kuuluvat aineet, jos ai-
neen valmistus tai maahantuontimäärä on vähintään 1 tonni/vuosi valmistajaa 
tai maahantuojaa kohti. Pääasiassa aineen valmistaja tai maahantuoja valmis-
telee rekisteröinnin yhteistyössä muiden saman aineen valmistajien tai maa-
hantuojien kanssa. Ennen varsinaista rekisteröintiä aineen valmistajat ja maa-
hantuojat voivat ottaa yhteyttä toisiinsa varsinaisen rekisteröinnin tekemiseksi. 
Asetuksen mukaan vaarallisimmat ja suurina määrinä tuotettavat aineet rekis-
teröidään ensin ja kaikki rekisteröitävät aineet rekisteröidään vaiheittain 11 
vuoden aikana asetuksen voimaantulosta (1.6.2007). Rekisteröinti on maksul-
lista ja maksun suuruus on riippuvainen siitä toimitetaanko tiedot yhdessä vai 
erikseen. Maksut vaihtelevat 120 €–31 000 €:n välillä. Esirekisteröintivaihe 
oli 1.6.–1.12.2008 välisenä aikana. Esirekisteröinti oli maksuton. (Bergroth & 
Kultamaa 2008, 6.)  

Joulukuusta 2008 alkoi uusi ajanlasku. Esirekisteröimättömiä kemikaaleja ei 
saa enää valmistaa, maahantuoda, myydä, ostaa eikä käyttää. Jäsenvaltioiden 
kansalliset viranomaiset valvovat, että näin toimitaan. Käytännössä se tarkoittaa 
isoa joukkoa eri hallinnonalojen virkamiehiä sekä valtiollisella, alueellisessa 
että paikallisella tasolla.  

 
EU:ssa joulukuussa 2008 hyväksytty uusi kemikaalien luokitusta, mer-
kintöjä ja pakkaamista koskeva asetus, ns. CLP-asetus (Classification, 
Labelling and Packaging of Substances and Mixtures), tuli voimaan 
20.1.2009 ja siirtymäaikojen jälkeen se korvaa EU:n nykyisen asiaa 
koskevan lainsäädännön. Asetuksessa säädetään niistä kriteereistä, joi-
den perusteella kemikaali (aine tai aineiden seos) luokitellaan vaaralli-
seksi. Vaaralliseksi luokiteltu kemikaali voi olla esimerkiksi syttyvä, 
välittömästi myrkyllinen tai ympäristölle vaarallinen. CLP-asetus antaa 
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myös säännöt siihen, kuinka vaaralliseksi luokiteltu kemikaali pitää 
merkitä ja pakata, jotta sitä voi käyttää turvallisesti. 

 
 

5.3.2 REACH-asetuksen arviointi arvoketjumallin  
 valossa 
Kemikaaliasetus on kokonaisuudessaan laaja-alainen säädös. Sen keskeiset 
tavoitteet on säädetty asetuksen tasolla: terveyden- ja ympäristönsuojelu ja 
sisämarkkinoiden toimivuus. Hallinnollisina keinoina tavoitteiden toteuttami-
sessa ovat aineiden rekisteröinti Euroopan kemikaaliviraston keskustietokan-
taan, tiettyjen aineiden arviointi, haitallisimpien aineiden lupamenettely sekä 
tiettyjen aineiden kiellot ja rajoitukset. REACH-asetuksessa hallinnollista vas-
tuuta kantamaan perustettiin Euroopan kemikaalivirasto (ECHA). Sen myötä 
julkinen toimija tarjoaa asetuksen piirissä oleville toimijoille voimavaroja 
(esim. REACH-IT -tietojärjestelmä, luokitus- ja merkintä tietokanta, neuvon-
tapalvelu, toimeenpanon ohjeistus). 

Kuviossa 10 kuvataan tiivistetysti toisaalta viranomaisten roolia ja toisaalta 
yksityisten toimijoiden roolia REACH-asetuksen täytäntöönpanossa. 

 
 
Toimialajärjestöt: itsesääntely kemikaalien turvallisuuden ja riskienhallinnan varmistamiseksi. 

   
         

  
 Jatkokäyttäjä: 
*teollinen: vene- 

           veistämö    Jakelija: 
Aineiden  Maahan-      *ammattikäyttäjä  Tukku/vähittäis-  Kuluttaja 
valmistaja   tuoja       esim. maalari        kauppa 
 
 
 
Viranomaisten rooli asetuksen mukaan:  

- rekisteröintimenettely, tiedonjakamisvelvoitteiden toteutumisen valvonta,  
lupamenettelyt, aineiden tietojen tarkistus, aineiden tiedonjakofoorumin ylläpito,  
kiellot, rajoitukset,  

      - tuki, kannustus, ohjeistus  
 
 
Kuvio 10  Arvoketju ja REACH-asetuksen täytäntöönpano 
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Hallinnollisten velvoitteiden täyttämiseksi yritysten ensimmäinen ponnistus 
liittyi esirekisteröintivaiheeseen ja rekisteröintiin. Tässä toimialajärjestöillä on 
REACH-asetuksen täytäntöönpanossa merkittävä rooli, sillä monet niukoilla 
resursseilla varustautuneet toimialajärjestöt ovat heränneet hakeutumaan kes-
kinäiseen yhteistyöhön. Esimerkiksi Euroopan pesu- ja puhdistusaineteolli-
suuden yhteistyöjärjestö A.I.S.E on yhdessä kuuden muun järjestön kanssa 
perustanut jatkokäyttäjien koordinaatiotyöryhmän, jossa tähdätään kokemus-
ten vaihtamisen lisäksi konkreettisiin yhteistoimiin kuten esimerkiksi altistu-
misskenaarioiden124 laatimiseen liittyviin haasteisiin ja toimitusketjun tiedon-
kulun järjestämiseen. Toimialajärjestöillä on myös tärkeä rooli teollisuuden ja 
viranomaisten välisessä vuoropuhelussa. (Alaranta 2008, 37.) 

Yksityiset toimijat eli arvoketjun eri osapuolet vastaavat kemikaalien tur-
vallisuuden ja sopivien riskienhallintamenetelmien kehittämisestä arvoketjus-
sa. Tämä merkitsee pakollista itsesääntelyä. Lainsäädännölliseen REACH-
asetuksen ytimeen kuuluu tietojenvaihto liittyen aineiden nykyiseen ja tule-
vaan käyttöön, jotta aineiden valmistajat ja maahantuojat voivat laatia tarvitta-
vat käyttöturvallisuustiedotteet ja niihin liittyvät altistumisskenaariot. Esimer-
kiksi jatkokäyttäjän kannalta kannustimena tietojen välittämiseksi valmistajal-
le tai maahantuojalle toimii se, että ellei tietoja toimiteta, jatkokäyttäjä voi 
joutua itse laatimaan turvallisuusarvioinnin ja kemiakaaliturvallisuusrapor-
tin. (Bergroth & Kultamaa 2008, 21–24.)  

REACH-asetus edustaa yhteissääntelyä. REACH-järjestelmä sisältää: (Hey 
et al. 2006)  

• mekanismit julkiselle riskien kommunikoinnille, mikä mahdollistaa 
markkinatoimijoiden, kuluttajien ja laajan yleisön reagoimisen huolta 
aiheuttaviin aineisiin; 

• kemikaalien valmistajien pakollisen itsesääntelyn kemikaalien turvalli-
suuden ja sopivien riskienhallintamenetelmien osalta koko arvoketjus-
sa; (oppiminen, pakottaminen) 

• perinteisen lainsäädännöllisen ytimen, joka liittyy tiedonjakamisvel-
voitteisiin ja tiettyjen aineiden rajoittamiseen – tätä on kuitenkin lie-

                                                 
124 Altistumisskenaariot kuvaavat aineet turvallisen valmistuksen ja käytön olosuhteet ja 
tarvittavat riskinhallintakeinot aineen elinkaaren kaikille eri vaiheille. Ne ovat osa aineen 
kemikaaliturvallisuusraporttia. Altistumisskenaarioita on laadittava jokaista valmistajan tai 
maahantuojan tunnistettua käyttöä ja aineen käytön elinkaaren vaihetta varten. Aineiden 
tunnistettu käyttö voi olla aineiden käyttöä sellaisenaan, valmisteissa tai käyttö esineissä. 
Jotta valmistaja tai maahantuoja pystyisi laatimaan kyseiset dokumentit, tarvitsevat he tietoja 
esimerkiksi jatkokäyttäjiltä. (Bergroth & Kultamaa 2008, 18.)  
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vennetty yhteistoiminnallisin valmistelumenettelyin (yhteistyö, pakot-
taminen); 

• yhteistyöhön perustuva menettelyprosessi: komissio laati perusnor-
meista ja menettelyistä viitekehyksen, joka tarvitsee tuekseen lisää 
standardeja, operatiivisia kriteerejä, menettelytapaohjeita (oppiminen, 
kannustaminen), joita alan toimijat laativat yhdessä. 

 
REACH-järjestelmään liittyy itsesääntelyä valmistajien kemikaalien turvalli-
suuden ja riskienhallintamenetelmien osalta. Valmistajat yhdessä kemikaalien 
tuottajien kanssa tunnistavat ”riittävän kontrollin” ja sopivan riskienhallinnan 
laatutason. Valmistajilla on myös ensisijainen vastuu luokitella aineet vaaralli-
suuden mukaisiin riskiluokkiin. Tämä tulee tehdä harmonisoituja menettelyta-
poja noudattaen. REACH-asetuksen ydin on siis pakottavassa ympäristönhal-
lintajärjestelmässä, joka liittyy kemikaalien turvallisuuden hallintaan.  

REACH-järjestelmässä pakottava ylhäältä alas -sääntely on rajoitettu vain 
tilanteisiin, joissa se on välttämätön. Itsesääntely pääsääntöisesti toimii ase-
tuksessa annettujen tavoitteiden rajoissa. Tarvittavaa informaatiota tuotetaan 
ja käytetään hajautetusti, mikä sallii valmistajille ja kemikaalien käyttäjille 
paljon harkintavaltaa ja sallii samalla prosessin aikaisen oppimisen. Erikoista 
REACH-järjestelmässä valitulle eri sääntelymuotojen yhdistämiselle on se, 
että itsesääntelyn kannustimena normaalisti ”lainsäädännön varjossa” on pyr-
kimys onnistua itsesääntelytoimissa, jotta lainsäädännölliset toimenpiteet voi-
daan torjua. Tässä kuitenkin logiikka on päinvastainen: jos itsesääntelymenet-
telyssä löytyy riskialttiita tuotteita, se laukaisee ulkopuolisen tahon puuttumi-
sen toimintaan. Toisin sanoen valmistajilla on kannustin aliarvioida kemikaa-
lien riskejä välttääkseen ulkopuolisen puuttumisen tilanteeseen. Tämä näyttää 
olevan yksi pääasiallinen REACH-järjestelmään liittyvä hallinnointiongelma, 
jota tosin pyritään ehkäisemään satunnaisilla asiakirjojen ja kemikaalien pitoi-
suuksien tarkastuksilla. (Hey et al. 2006, 12–13.) 
 





6 KOKOAVIA NÄKÖKOHTIA  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut tarkastella, millä tavalla ja miksi yri-
tykset tekevät yhteistyötä itsesääntelyn ja yhteissääntelyn keinoin ratkaistak-
seen tuotantoonsa ja toimintaansa liittyviä haasteita tai negatiivisia ulkoisvai-
kutuksia. Tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä itsesääntelystä ja yhteissään-
telystä tarkastelemalla niitä yritystoiminnan näkökulmasta. Tutkimuskysy-
myksiin vastaaminen on perustunut tarkastelukehikkoon, joka puolestaan on 
perustunut neljälle itsesääntelyyn ryhtymistä selittävälle ulottuvuudelle (kuvio 
1, s. 10): markkinahäiriöiden korjaamiseen, kilpailuedun tavoitteluun, yleiseen 
mielipideilmastoon vastaamiseen eli yleiseettiseen ulottuvuuteen sekä intressi-
ryhmien vaikutukseen eli ammatilliseen ulottuvuuteen125. 

Tarkastelunäkökulmana on käytetty arvoketjumallia, koska se kuvaa osu-
vasti globaalia toimintaympäristöä, johon kaikki tässä tutkimuksessa mukana 
olleet toimialat kuuluvat. Tutkimuksessa ei ole pitäydytty tietyn itsesääntely-
järjestelmän tai toimialan taikka ammattiryhmän tarkasteluun,126 vaan on py-
ritty tarkastelemaan pääasiassa kolmen toimialan (kaupan ala, elintarvikeala, 
kemianteollisuus) näkökulmasta liiketoiminnassa esiintyvää itsesääntelyä ja 
yhteissääntelyä. Lisäksi on tuotu suppeasti esiin havaintoja myös muilta toi-
mialoilta kuten vaateteollisuudesta. Tarkastelutapa on valittu korostamaan 
sitä, miten moniulotteisissa arvoketjuissa käytännössä liiketoimintaa harjoite-
taan.  

 
Pitäytymällä yksittäisen itsesääntelyjärjestelmän tarkasteluun häviää 
liiketoiminnan todellisuudesta suuri osa. Yksittäisen toimialayhdistyk-
sen toiminnan tarkastelulla saadaan esiin tiettyjä itsesääntelyn piirteitä. 
Tässä tutkimuksessa tarkasteltavina olleissa esimerkeissä on kyse tilan-
teista, joissa erilaiset itsesääntelyjärjestelmät kilpailevat keskenään, 
täydentävät toisiaan tai julkista sääntelyä.  

 
Tässä tutkimuksessa on myös pyritty osoittamaan, että erityisesti itsesääntelyn 
selitykset hieman eroavat riippuen siitä, liittyvätkö itsesääntelytoimet yritysten 
välisiin suhteisiin vai yritysten ja kuluttajien välisiin suhteisiin. Tämä jaottelu 
on tuonut esiin myös sen, että itsesääntelyn keinot ovat jossain määrin erilaisia 
yritysten välisissä ja yritysten ja kuluttajien välisissä suhteissa. 
                                                 
125 Tarkastelu nojautuu Barttlen ja Vassin analyysikehikkoon, johon on lisätty kilpailuedun 
tavoitteluteema omana itsenäisenä osa-alueena.  
126 Yksittäisiin itsesääntely- tai yhteissääntelyjärjestelmiin on keskitytty viimeaikaisissa Oi-
keuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisemissa raporteissa. 
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Yhteissääntelyn tarkastelussa on tavoitteena ollut nostaa esiin ja luonnehtia 
ensinnäkin ongelmia, joiden ratkaisemiseksi lainsäätäjä on valinnut yhteis-
sääntelyn sääntelykeinona. Yritystoiminnan näkökulmasta on lähtöoletuksena 
ollut se, että yritystoiminnan kannalta on parempi, jos lainsäätäjä käyttää yh-
teissääntelyä puhtaan komentosääntelyn sijasta silloin, kun on ylipäätään oi-
keudellisen sääntelyn tarvetta. Yhteissääntelyä koskevaan tarkasteluun on 
otettu elintarviketeollisuuden ja kemianteollisuuden lisäksi myös ympäristö-
lainsäädännön alaan liittyviä esimerkkejä. Ympäristönsuojelu on tosin ollut 
keskeinen teema myös puhtaassa itsesääntelyssä, kuten aiemmissa luvuissa on 
tullut esiin. Yhteissääntelyä koskeva tarkastelu konkretisoi sitä, minkälaisia 
tehtäviä lainsäätäjä jättää hoidettavaksi alan toimijoille itsesääntelyn keinoin. 
Yhteissääntelyesimerkit ilmentävät uudenlaisen sääntelykulttuurin esiintuloa 
yhteiskunnallisesti monimutkaisten ongelmien haltuun ottamiseksi. 

Jossakin määrin on taustaksi pyritty tuomaan esiin myös markkinaolosuh-
teita, joilla on keskeinen rooli itsesääntelyjärjestelmien tehokkuuden ja katta-
vuuden kannalta. Mielestäni itsesääntelyn tehokkuutta ja onnistuneisuutta voi-
daan arvioida vain ottaen samalla huomioon markkinaolosuhteet. Markkina-
olosuhteilla on keskeinen merkitys siinä, millainen itsesääntelyjärjestelmä yli-
päätään saadaan rakennettua. 

Tarkastelen ensin itsesääntelyn syitä koskevia selityksiä tähän tutkimuk-
seen peilaten, minkä jälkeen pohdin yhteissääntelyä itsesääntelyn ja perintei-
sen komentosääntelyn vaihtoehtona. 
 
 
6.1 Itsesääntely arvoketjussa 

6.1.1 Itsesääntelyn syiden tarkastelua  
Aiempien tutkimusten pohjalta itsesääntelyn perusteluja voidaan ryhmitellä 
tarkastelukehikkona käytetyn nelikentän avulla (kuvio 11). Tarkastelukehikon 
neljään ulottuvuuteen on ryhmitelty Talan käyttämät seitsemän itsesääntelyn 
selitystapaa127 ja haettu lisäksi joitakin muita politiikan tutkimuksen piirissä 
esitettyjä selitystapoja. Tämän tutkimuksen aineiston valossa näyttäisi siltä, 
että itsesääntelyn selittäjinä nämä neljä ulottuvuutta konkretisoivat riittävästi 
itsesääntelyn taustalla vaikuttavia pääasiallisia syitä. Nämä selitystavat liitty-
vät myös itsesääntelyn perusteluihin yhteissääntelyn yhteydessä. Nähdäkseni 

                                                 
127 Ks. tarkemmin Kyttä & Tala 2008, 87. 
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perimmäiset itsesääntelyn motiivit säilyvät taustalla, vaikka lainsäätäjän toi-
mesta otetaankin käyttöön yhteissääntelystrategia.  
 
A. Markkinahäiriöiden torjuntaan liittyvissä perusteluissa tuodaan usein esiin 
itsesääntelyn selityksenä:  

1) lainsäätäjän toimenpiteestä tai muusta julkisen vallan puuttumisesta 
aiheutuva uhka (Héritier & Eckert 2008, 116; King & Toffel 2007; 
Kyttä & Tala 2008, 88),  
2) itsesääntelyn uskotaan olevan parhaiten toimiva tai taloudellisin kei-
no ratkoa tietyn alan toimintaan liittyviä ongelmia (Kyttä & Tala 2008, 
91),  
3) tarve säännellä tai rajoittaa alalla käytettäviä kilpailukeinoja (Kyttä 
& Tala 2008, 89–90).  

 
B. Mielipide- ja responsiivisuustekijät -ulottuvuus, jossa keskeisinä teemoina 
ovat:  

1) itsesääntely keinona osoittaa alan toimijoiden eettisiä arvoja suurelle 
yleisölle (Vogel 2006, 8) ja näiden pyrkimyksiä vastuulliseen yritys-
toimintaan (Giovannucci & Potts 2009; Nadgrodkiewicz 2009, 2–5; 
Kyttä & Tala 2008, 94) ja  
2) kansalaisyhteiskunnan toimijoiden painostus yritystä tai toimialaa 
kohtaan (Héritier & Eckert 2008, 116–117). 
Näistä ensimmäinen osoittaa toimijoiden ennakoivaa toimintatapaa, 
kun taas toinen osoittaa reaktiivista, jälkikäteisesti yleisen mielipideil-
maston myötä tulevaan painostukseen reagointia. 

 
C. Intressiryhmien vaikutus -ulottuvuudella tuodaan itsesääntelyn selityksenä 

tarvetta korottaa alan identiteettiä, uskottavuutta tai osaamista alan toi-
mijoiden ja ns. suuren yleisön keskuudessa. Tämä osa-alue liittyy usein 
tietyn alan ammatinharjoittajien itsesääntelyyn. (Tala et al. 2009.) 

 
D. Kilpailuedun tavoittelu ja sen myötä markkinoilla menestymisen tukeminen 
itsesääntelyn perusteluna on puolestaan tuotu esiin selityksissä seuraavasti:  

1) alan ja sen tuotteiden maineen ylläpitäminen,  
2) itsesääntelyllä voidaan reagoida muuttuvaan kuluttajakysyntään ja 
tarjota kuluttajille tuotteita, joilla on erityisiä laatuominaisuuksia 
(KOM 2008, 641),  
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3) yksityinen sääntely toimii apuna laajasti liiketoiminnan eri osa-
alueilla (Vogel 2006, 7),  
4) alan toimijoiden yhteinen kohtalo (Kyttä & Tala 2008, 89),  
5) kansainvälistyvän liiketoiminnan vaatimuksista johtuva paine luoda 
ja ylläpitää itsesääntelyä (Kyttä & Tala 2008, 97). 

 
 
6.1.2 Arvoketjun hallinta ja yritystoiminnan  
 sidosryhmäsuhteet 
Tarkastelukehikkoa voidaan vielä täydentää sisällyttämällä siihen yritystoi-
minnan kannalta keskeiset sidosryhmät kunkin ulottuvuuden rinnalle. Strate-
gisen johtamisen tutkimuksessa eri sidosryhmien roolia ja merkitystä on tar-
kasteltu yrityksen toiminnan ja kilpailuedun kannalta. Varsinaisten asiak-
kaidensa, tavarantoimittajien tai omistajien lisäksi yritykset ovat yhä kiinnos-
tuneempia hoitamaan myös suhteitaan kansalaisjärjestöihin, ns. suureen ylei-
söön ja viranomaisiin nähden. Tarkastelu auttaa hahmottamaan yrityksen lii-
ketoiminnan näkökulmasta keskeisimmät toimijat ja niiden merkityksen yri-
tyksen kilpailuedun kannalta.128  
 
A. Markkinahäiriöt    D. Markkinoilla menestymisen tukeminen 
(Markkinasääntely)    (Kilpailuetu-ulottuvuus) 
*lainsäätäjä, viranomaiset   *asiakkaat, tavarantoimittajat,  
      ja muut arvoketjun jäsenet 

       
 
 Itsesääntely-  
 järjestelmä 
 
 
B. Mielipide- ja responsiivisuus -tekijät   C. Intressiryhmien vaikutus 
(Yleiseettinen ulottuvuus)    (Ammatillinen ulottuvuus) 
*kansalaisjärjestöt, ns. suuri yleisö   *oman alan toimijat 
 
Kuvio 11  Sääntelyjärjestelmään vaikuttavat voimat (mukaeltu Bartle & Vass 2005) 
 
Kilpailuedun saavuttamiseksi (D) arvoketjun jäsenet ovat markkinoilla menes-
tymisessä keskeisimmässä roolissa samoin kuin oman alan toimialajärjestöt. 
Arvoketjun jäseniin yrityksellä on mahdollisuus vaikuttaa kilpailuetu -teemaan 
                                                 
128 Ks. tarkemmin Päivi Myllykankaan väitöskirjaa ”Sidosryhmäsuhteet liiketoiminnan arvon 
luomisessa. Palveluyksiköstä liiketoiminnaksi, episodi yrityksen elämää” 2009.  
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nojautuen. Toimialajärjestöjen roolina on olla luomassa käyttökelpoisia it-
sesääntelykeinoja (standardeja, käytännesääntöjä jne.). 

Markkinahäiriöiden (A) johdosta itsesääntelyyn ryhdyttäessä keskeinen si-
dosryhmä on viranomaistaho (lainsäätäjä, täytäntöönpanoviranomaiset), joille 
pyritään näyttämään kykenevyys hoitaa itsesääntelyllä markkinahäiriöt. Lain-
säätäjän tai muiden viranomaisten lisäksi keskeisiä sidosryhmiä ovat toimijat, 
joiden kanssa itsesääntelyjärjestelmä luodaan ja ylläpidetään. Markkinahäiriöt 
eivät ole yleensä koko ajan ajankohtaisia, joten markkinahäiriöt itsesääntelyn 
selittäjänä ovat mielestäni toissijainen suhteessa kilpailuetuteemaan. Markki-
nahäiriöiden esiintyminen riippuu esimerkiksi toimialan kehitysasteesta tai 
häiriöitä aiheuttavan ilmiön uutuudesta (esim. verkkokaupan alkuvaiheet). 
Uusilla toimialoilla kuten verkkoliiketoiminnassa, on tyypillisesti toiminnan 
alussa häiriöitä, kunnes alan toimijoiden määrä ja suhteet vakiintuvat. 

Yleiseettinen ulottuvuus (B) itsesääntelyyn ryhtymisen selittäjänä tuo kuvaan 
kansalaisjärjestöt ja ns. suuren yleisön. Kansalaisjärjestöt ja suuri yleisö ovat 
tärkeitä yrityksen tulevaisuuden kannalta, koska niiden joukossa voi olla poten-
tiaalisia tai nykyisiä asiakkaita ja toisaalta yleinen mielipide arvojen muutosten 
kautta vaikuttaa myös viranomaistahoon ja sääntely-ympäristön muotoutumi-
seen.129 Kansalaisjärjestöjen ja muiden ”non-governmental” organisaatioiden 
rooli on keskeinen joidenkin arvoketjun johtamisen välineiden kehittämisessä. 
Esimerkiksi ympäristöongelmien hallintaan liittyvien sertifiointijärjestelmien 
(Fair Trade) tai työoloja koskevien itsesääntelyjärjestelmien luomisessa 
(SA8000) kansalaisjärjestöillä on ollut tärkeä rooli. 

Alan toimijoiden itsekeskeisyyden korostaminen tulee esiin selitysmallissa 
C eli oman ammattialan intressien edistäminen nähdään keskeisenä perustelu-
na itsesääntelyn luomisessa ja ylläpitämisessä. Tutkimuksissa tuodaan esiin 
yhteisen edun ja yksityisen edun vastakkainasettelu tilanteissa, joissa tietyn 
ammattialan toimijat luovat itsesääntelynormeja. Tällöin keskeisessä roolissa 
on tietyn ammattialan toimijoiden välinen yhteistyö. Yhden alan ammattikun-
nan edustaminen saattaa helposti jäädä alan toimijoiden yksityisten intressien 
valvomiseksi. Poikkeuksia kuitenkin löytyy. Hyvänä esimerkkinä voidaan 
mainita eurooppalaisen mainosalan järjestön EASA:n (European Advertising 
Standards Alliance) toiminta alan ammattilaisten etujärjestönä. Mielestäni 
EASA:n toiminta markkinointialan etujärjestönä suhteessa EU:n lainsäätäjään 
                                                 
129 Ks. esim. Vogel 2005. Sidosryhmäajattelun mukaan yritystoiminta on jatkuvaa vuorovai-
kutusta eri sidosryhmien kanssa. Liiketoiminta ja sen arvo muodostuvat yrityksen toimintoi-
hin panostavien sidosryhmien suhteiden joukossa. Yrityksen päätavoite, riittävän arvon luo-
minen, on liiketoiminnan menestykselle välttämätön. (Myllykangas 2009, 16.) 
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on pystynyt osoittamaan, että järjestö kykenee uskottavasti suuntaamaan toi-
mintansa fokusta yritysmaailman ”yksityisen edun” ajamisesta yhteiskunnalli-
sen ”yhteisen edun” suuntaan. Saavuttamalla luottamuksen lainsäätäjän sil-
missä voi ammattialaa edustava toimialajärjestö olla tärkeänä toimijana sovit-
telemassa yhteen yhteisen edun ja yksityisen edun välistä vastakkainasettelua. 
Kun luottamus toimialajärjestön toimintaan on lainsäätäjän silmissä saavutet-
tu, on alan toimijoiden kannanotoilla myös enemmän painoarvoa esimerkiksi 
lainsäädäntöhankkeissa. 

 
Oma ammattiala ei välttämättä tule korostuneesti esiin muuta kuin tiu-
kasti professionaalisilla toimialoilla (lääkärien ammattikunta, asianaja-
jien ja lakimiesten ammattikunta jne.). Sen sijaan yhdelläkin toimialalla 
(esim. kaupan ala) voi olla monen eri ammattialan edustajia, joten toi-
mialoittain itsesääntelyä tarkasteltaessa ei ammatillisella ulottuvuudella 
ole suurtakaan selitysarvoa siinä mielessä, että luotaisiin omaa ammatti-
ryhmää koskevia eettisiä ohjeistuksia.  

 
Harvemmin tai juuri koskaan pohditaan itsesääntelyä kilpailuedun lähteenä ja 
yrityksen perustoimintaan liittyvänä tekijänä (D). Mielestäni tällainen selitys-
malli on nurinkurinen. Yritystoiminnan perusta on kilpailuetu, sen luominen ja 
ylläpitäminen. Tyypilliset kilpailuetustrategiat Porterin mukaan ovat kustan-
nustehokkuus, tuotteiden erilaistaminen ja keskittyminen. Kilpailuedun tarkas-
telussa on tutkimuksissa tyypillisesti keskiössä ollut yksittäinen yritys. It-
sesääntelyn tarkastelussa näkökulma laajenee kattamaan laajempia yritysten ja 
erilaisten yhteisöjen kokonaisuuksia ja sitä, miten laaja-alainen yhteistyö voi 
edistää yksittäisten yritysten kilpailuetua. Itsesääntely on havaittu toimijoiden 
keskuudessa kilpailuetua edistäväksi toimintatavaksi kilpailun kiristyessä ja 
kansainvälistyessä. Kilpailuedun ympärille rakentuu kaikki yrityksen toiminta, 
myös yritysten kiinnostus eri sidosryhmistä eikä vain asiakkaistaan. Kilpai-
luedun tavoittelussa yritykset hyödyntävät yhä enenevässä määrin erilaisia 
yhteistyömuotoja kuten itsesääntelyn moninaisuus osoittaa.  

Aiemmissa tutkimuksissa itsesääntelyn selitykset kulkevat tyypillisesti vii-
tekehykseen peilaten seuraavassa järjestyksessä: A > B > C > D. Lainsäädän-
nön uhka (A) tuodaan esiin useimmiten ensisijaisena selityskeinona, sen jäl-
keen kansalaisjärjestöjen ja ns. suuren yleisön painostus (B) (esim. Héritier & 
Eckert 2008). Seuraavaksi pohditaan ammattialan oman edun tavoittelua ja 
sivutaan kilpailuedun tavoitteluteemaa. Pyrin seuraavissa jaksoissa osoitta-
maan kuvion 10 osa-alueisiin yksityiskohtaisemmin keskittyen, että itsesäänte-
lyn selityksenä perustellumpi järjestys on seuraava: D > (C) > B > A. 
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Tarkastelen seuraavaksi kokoavasti arvoketjumallin avulla kysymystä, mil-
lä tavalla ja miksi yritykset tekevät yhteistyötä itsesääntelyn keinoin. Ensiksi 
tarkastelen kysymystä yritysten välisten suhteiden ja erilaisten itsesääntely-
keinojen kannalta. Sen jälkeen tarkastelen itsesääntelyä yritysten ja kuluttajien 
väliseen suhteeseen liittyvänä ilmiönä. Yritysten väliseen suhteeseen liittyy 
myös erottelu tuottajavetoisiin ja jälleenmyyjävetoisiin standardeihin. Näiden 
esiintymiseen vaikuttavat olennaisesti markkinarakenteet ja toimijoiden voi-
matasapaino. 
 
 
6.2 Itsesääntely kilpailuedun edistäjänä 

6.2.1 Itsesääntely yritysten välisessä suhteessa 
Yritysten välisessä suhteessa itsesääntelyllä pyritään: 

• säästämään kustannuksia,  
• osoittamaan toiminnan täyttävän tietyt laatu- tai turvallisuuskriteerit 

(esim. laatu-, ympäristönhallintastandardit ja -käytännesäännöt) ja 
• madaltamaan kaupan teknisiä esteitä (esim. tuotestandardit) 
• osoittamaan yhteiskuntavastuullista toimintaa 
• yhteissääntelyssä omaehtoisen sääntelyn keinoin pyritään edistämään 

esimerkiksi ympäristöpoliittisten tavoitteiden toteuttamista. 
 
Yritysten välisissä suhteissa itsesääntelyn muodoista ovat keskeisessä roolissa 
standardit, niin kansainväliset ISO-standardit kuin eurooppalaisten standar-
disointiorganisaatioiden tai kansallisten standardisointielinten luomat viralliset 
standardit sekä tosiasialliset eli de facto -standardit. Standardit liittyvät toi-
saalta puhtaaseen itsesääntelyyn, mutta niiden rooli on kasvanut myös yhteis-
sääntelyssä. Standardien keskeinen rooli selittyy konkreettisten tuotteiden 
kohdalla yhteensopivuuden turvaamisena ja innovaatiotoiminnan moottorina 
tai laadun ja turvallisuuden takaajana (Geradin 2006; Gereffi & Lee 2009; 
Fulponi 2006a ja 2006b; COM(2006)502). Nykyään painopiste on kuitenkin 
siirtymässä prosessistandardeihin (esim. ympäristönhallinta- ja laadunhallin-
tastandardit). 

Standardien luomisen syyt ilmenevät myös aiemmissa tutkimuksissa esiin 
tuotujen standardisointiin liittyvien hyötyjen ja haittojen vertailussa.  
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Standardoinnin hyödyt (Swann 2000; Mylly 2002):    
• mahdollistaa kilpailevien tuotteiden paremman vertailtavuuden ja vä-

hentää siten transaktiokustannuksia eri tuottajien kesken sekä tuottajien 
ja kuluttajien välillä (tiedonhankintakustannuksia); 

• vähentää tuottajien ja kuluttajien kokemia riskejä; 
• johtaa usein kovempaan hintakilpailuun tuotteiden muodostuessa tek-

nisiltä ominaisuuksiltaan samankaltaisiksi; 
• vältetään päällekkäisiä investointeja innovaatioon, joka johtaisi yh-

teensopimattomiin lopputuloksiin; 
• mahdollistaa yhteensopivien tuotteiden verkostojen nopeamman muo-

dostumisen; 
• vangitsee asiakkaiden keskuudessa esiintyvät trendit; 
• standardeja käyttävät yritykset pärjäävät paremmin kuin ne, jotka ei-

vät käytä standardeja; 
• standardisointi edistää kaupan kasvua. 
 
Standardisoinnin haitat (Mylly 2002): 
• standardisointi supistaa tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeja stan-

dardin ulkopuoliseen innovaatioon ja vähentää kilpailua tuotteiden 
ominaisuuksilla; 

• jos standardi ei ole avoin, se saattaa muodostua alalle pääsyn esteeksi; 
• jos tuotteet ovat pitkälle standardisoituja, standardia noudattavien kil-

pailijoiden hinnoittelustrategiatkin muuttuvat läpinäkyvämmäksi, mi-
kä lisää hintayhteistyön riskiä; 

• standardisointiyhteistyöhön osallistuminen luo käytännön mahdolli-
suuksia muullekin kilpailevien yritysten väliselle kielletylle yhteis-
työlle.  

 
Erilaisista standardeista (tuote-, laatu-, prosessistandardit) prosessinhallinta-
standardien (ISO 14000, SA8000, EMAS, BSCI, Fair Trade, Utz Certified, 
Rainfores Alliance) rooli on viime vuosina kasvanut. Prosessinhallintastan-
dardien sisältö on myös laajentunut kattamaan monipuolisesti ympäristöky-
symyksiä, työolosuhteita ja laadunhallintaa eikä pelkästään yhtä tiettyä tee-
maa. Niiden käyttö ei ole myöskään toimialariippuvaista, vaan erityisesti ISO 
standardit soveltuvat eri toimialoille. Prosessinhallintastandardien syntyä selit-
tää kansainvälisissä arvoketjuissa tapahtuva kehitys: itsesääntely osoittaa toi-
mijoiden arvojen muutosta kohti eettisiä arvoja ja toimijoiden pyrkimystä vas-
tuulliseen yritystoimintaan. (Vogel 2008, 268–269; KOM (2009) 215; Nad-
grodkiewicz 2009, 2–5; Giovannucci & Potts 2009.) Prosessinhallintastandar-
deilla voidaan vaikuttaa yli kansainvälisten rajojen tapahtuvaan kauppaan ja 
vähentää kehitysmaissa valmistettuihin tuotteisiin liittyviä riskejä.  
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Prosessistandardeihin kuuluvat myös sopimusprosessin hallintaa edistävät 
standardit, joita on Euroopassa laadittu CEN:in toimesta muun muassa kunnos-
sapitosopimusten ja kiinteistönhallintaa koskevien palvelusopimusten (Facility 
management) laatimisen helpottamiseksi.130 Sopimusprosessien hallintaa kos-
kevien standardien kehittäminen on nähty tarpeelliseksi yritysten kehittäessä 
uudenlaisia palvelukonsepteja tai liiketoimintamalleja. (Sorsa 2009a). Standar-
dit edustavat vahvimmin juuri kilpailuedun ylläpitämiseen ja edistämiseen liit-
tyvää selitystapaa itsesääntelyjärjestelmän luomisessa ja ylläpitämisessä. Stan-
dardisointi on myös keskeisessä roolissa yhteissääntelyssä. 

 
Cafaggin mukaan standardisointi voi toimia EU-sopimusoikeuden yhte-
näistämisen (harmonisation) välittäjänä, koska se 1) toimii lainsäädän-
nön ulkopuolella sopimusvapauden puitteissa tai 2) se täydentää eu-
rooppalaista lainsäädäntöä tuottamalla itsesääntelyinstrumentteja tai 
3) se voi toimia EU:lainsäädännön implementoinnissa tilanteissa, joissa 
kansallisen lainsäädännön sijasta sääntelyvaltaa on delegoitu yksityisille 
organisaatioille (ks. esim. New Approach -direktiivit131) (Caffagi 
2007a,7–8).  

 
Aiempiin tutkimuksiin verrattuna korostan standardien luomiseen liittyvää 
ennakoivaa lähestymistapaa ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomista. 
Standardien avulla luodaan markkinoille uusia innovaatiomahdollisuuksia eikä 
vain pyritä reagoimaan syntyneisiin ongelmiin.  

 
Standardit toimivat esimerkiksi oivallisina tietolähteinä tuotekehityk-
sessä. Toisin kuin patentteihin liittyvä tieto, standardien tieto on kaikki-
en käytettävissä, mutta patenttien käytöstä on maksettava lisenssimak-
su. Standardien saatavuus on myös parantunut internetin ja hyvien tie-
tokantojen ansiosta. Prosessien hallinnan standardit puolestaan voivat 
toimia yritysten omien yrityskohtaisten standardien kehittelyn pohjana, 
esimerkiksi ISOn laadunhallinnan standardi. Suuri osa tuotteista ja kas-

                                                 
130 Esim. EN 13306:2001 Maintenance terminology – kunnossapitopalveluiden terminologia, 
SFS-EN 13269:2006, Kunnossapidon dokumentointia koskeva standardi (EN 13460:2002). 
131 EU:n New Approach on ollut käytössä vuodesta 1985 ja se on tuotteisiin kohdistuvan 
sääntelyn tärkeä väline. Sen avulla yksinkertaistetaan ja nopeutetaan EU:n lainsäädäntöä. 
Tuotteelle asetetut olennaiset vaatimukset sisällytetään direktiiveihin ja EU antaa Eurooppa-
laisille standardisoimisjärjestöille standardisointimandaatin ja direktiivien vaatimukset to-
teuttavat standardit laaditaan niiden toimesta. Standardien noudattaminen on vapaaehtoista, 
mutta niiden avulla voidaan usein helpommin osoittaa, että tuotteet täyttävät lainsäädännön 
(direktiivien) turvallisuusvaatimukset. Direktiivejä on saatu valmiiksi mm. lääkintälaitteita, 
koneita, rakennustuotteita, painelaitteita ja henkilösuojaimia koskevista tuoteryhmistä. 
(http://www.sfs.fi/.) 
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vavassa määrin palveluista on täytettävä standardien kriteerit ennen 
kuin markkinat hyväksyvät ne. Kansainvälisessä kaupassa standardit 
ovat välttämättömyys arvoketjujen hallinnassa: lenkkien ketjussa on so-
vittava yhteen ja siksi tarvitaan paljon standardisointia (De Vries 2006, 
7–12). 

 
Oikeudellisen sääntelyn yhtenä perusfunktiona on riskien hallinta, mutta se ei 
ole ainoa. Esimerkiksi yritystoimintaa koskevan sääntelyn funktiona on myös 
taloudellisen kasvun edistäminen, toiminnan jatkuvaan parantamiseen pyrki-
minen. Oikeusnormit määrittelevät yleensä vain minimitason, kun taas yksi-
tyisissä sääntelyjärjestelmissä tähdätään minimitasoa korkeammalle (Parker & 
Braithwaite 2005, 123; Giovannucci & Potts 2009, 4–5) kuten tämänkin tut-
kimuksen esimerkiksi elintarvikealalla käyttöönotetut standardit ja käytänne-
säännöt osoittavat. Vogelin mukaan esimerkiksi ISO 14001-standardin käyttöä 
kansainvälisessä kaupassa tarkastelevissa tutkimuksissa on osoitettu, että yksi-
tyisluonteisella sääntelyllä voi kansainvälisessä kaupassa olla myös sääntelyn 
tasoa nostava eikä sääntelyn tasoa laskeva vaikutus (”race to the bottom”), 
kuten väitetään (Vogel 2008, 273; Giovannucci & Potts 2009, 32; Nadgrod-
kiewicz 2009, 2–5). 

Edellä mainitut tekijät itsesääntelyyn ryhtymisen selittäjinä osoittavat, että 
standardisointiin liittyvät hyödyt ovat nimenomaan kilpailuetu-ulottuvuuteen 
liittyviä tekijöitä. Yleensä prosessinhallintastandardit otetaan käyttöön jäl-
leenmyyjien vaatimuksesta. Jälleenmyyjien vaatimukset johtuvat puolestaan 
asiakasvaatimuksista. Globaaliin talouteen liittyvä itsesääntelyn synnyn selitys 
kytkeytyy ennen kaikkea siihen, että eri valtioiden sääntelyn taso on erilainen 
eivätkä kehittyneiden maiden ostajat voi vaikuttaa kehitysmaiden tavarantoi-
mittajien prosesseihin muuten kuin itsesääntelyllä. Talan mainitsema kansain-
välistyvän liiketoiminnan vaatimuksista johtuva paine selittää juuri prosessin-
hallintastandardien ja käytännesääntöjen syntymistä. Esimerkiksi kaupan alal-
la ja elintarvikealalla on nähty, että itsesääntely edistää kaupan kasvua. Tästä 
syystä itsesääntelyn merkitys on lisääntynyt näillä toimialoilla.  

Prosessinhallintastandardien (ISO 14000, ISO 9000, Vastuu huomisesta -itse-
sääntelyohjelma) tehokkuutta koskevia tutkimuksia on runsaasti erityisesti ympä-
ristöalalta ja kemianteollisuudesta. Niissä on selvitetty, saavuttavatko standardeja 
käyttävät yritykset parempia taloudellisia tuloksia kuin toimijat, jotka eivät ole 
ottaneet niitä käyttöönsä. Taloudellisen tuloksen paraneminen on kilpailuedun 
tavoittelun ydinaluetta ja siksi kiinnostava sekä toimialan että yksittäisen yri-
tyksen näkökulmasta. Lainsäätäjää tieto puolestaan kiinnostaa siksi, että stan-
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dardien käyttökelpoisuutta sääntelyvälineenä yhteissääntelyssä voidaan perus-
tella paremmin yrityselämälle. Aiemmissa tutkimuksissa tutkijoiden tulokset 
näiltä osin vaihtelevat: osa näkee positiivista vaikutusta yritysten tuloksente-
kokykyyn (Bracke & Verbeke & Dejonkheere 2008), osa puolestaan ei. Esi-
merkiksi kemian teollisuuden Vastuu huomisesta -ohjelmassa ISO 14000- ja 
ISO 9000 -standardeilla on myös tärkeä rooli. Ohjelman kansallista tulokselli-
suutta koskevia tilastotietoja voi tarkastella kemianteollisuuden nettisivuilta 
(www.chemind.fi). Yleisesti ottaen eri kriteerien valossa ohjelma näyttäisi 
tuovan yritysten ja yhteiskunnan kannalta positiivisia tuloksia. Toisaalta on 
myös muistettava, että yksittäisten itsesääntelykeinojen vaikutus yrityksen 
taloudelliseen tulokseen on kovin vaikeasti mitattavissa.  

Vogelin mukaan yksinomaan yrityksen omistajille voiton tuottamisen nä-
kökulma on aika rajoittunut tapa tarkastella yrityksen toimintaa, mikä on tullut 
esiin yhteiskuntavastuuta koskevassa tutkimuskirjallisuudessa. Yrityksen kan-
nalta on taloudellisesti kannattavaa toimia pitkällä tähtäimellä vastuullisesti. 
”Voitot” eivät näy heti taloudellisessa tuloksessa eikä pelkkä taloudellinen 
tulos yksin kuvaa yhteiskuntavastuullisesti toimivan yrityksen tavoitteita. (Vo-
gel 2008, 269.)  

 
Kansainvälinen kestävän kehityksen instituutti (International Institute 
for Sustainable Development) on julkaissut tutkimusraportin kahviteol-
lisuudessa käytössä olevien yhteiskuntavastuullisuutta koskevien it-
sesääntelyjärjestelmien yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Tutki-
muksessa on vertailtu itsesääntelyjärjestelmien vaikutuksia ympäröi-
vään yhteiskuntaan kolmella ulottuvuudella: ympäristövastuu, taloudel-
linen vastuu ja työntekijöiden oikeuksien turvaaminen. Tutkimuksessa 
oli ensin laadittu tieteelliset kriteerit täyttävä itsesääntelyjärjestelmän 
hyödyt ja haitat kattava mittari eri itsesääntelyjärjestelmien vertailun 
mahdollistamiseksi. Tutkimuksessa kartoitettiin Kenian, Perun, Costa-
Rican, Hondurasin ja Nigaraguan kahvinviljelijöiden kokemuksia it-
sesääntelyjärjestelmään osallistumisen hyödyistä ja haitoista. Tutki-
muksessa oli mukana yli 50 kahvinviljelijää, jotka noudattivat yleisim-
min tunnettuja itsesääntelyohjelmia kuten Utz-sertifiointijärjestelmää, 
Rainforest Alliance -sertifiointia tai luontaistuotteiden viljelyyn sovel-
lettavaa Organic-itsesääntelyjärjestelmää. 60 % sertifioitujen kahvinvil-
jelijöiden edustajista ilmoitti taloudellisen tuloksensa olevan sertifioin-
nin ansiosta parempi verrattuna ei-sertifioituun kahvinviljelyyn. Vaikka 
sertifioiduilla viljelijöillä olikin käytössään yleensä ottaen paremmat 
ympäristönsuojelun johtamisjärjestelmät kuin ei-sertifioiduilla viljelmil-
lä, voitiin havaita vain minimaalisia eroja biodiversiteetin ja maaperän 
parantumisen välillä verrattuna ei-sertifioituihin viljelmiin. Pieni 
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enemmistö (54 %) sertifioiduista viljelmistä ilmoitti kansainvälisille 
markkinoille pääsyn helpottuneen sertifioinnin ansiosta. Työterveys-
huolto oli järjestetty sertifioiduilla viljelmillä paremmin kuin ei-
sertifioiduilla viljelmillä. Työsopimukset tehtiin sertifioiduilla tiloilla 
kaksi kertaa useammin kirjallisina verrattuna ei-sertifioituihin viljel-
miin. (Giovannucci & Potts 2009, 32.) 

 
Tutkimus osoittaa ensinnäkin sen, että on todella haasteellista saada mitattua 
itsesääntelyjärjestelmien vaikutuksia luotettavasti, koska syy ja seuraussuhtei-
den määrittely on lukuisten väliin tulevien muuttujien takia ongelmallista. 
Kuitenkin tieteellisesti tuotetun tiedon tuottaminen on kaikkien sidosryhmien 
intresseissä, jotta itsesääntelyn vaikutuksia voitaisiin luotettavasti arvioida ja 
itsesääntelyn käyttömahdollisuuksia esimerkiksi lainsäädännön vaihtoehtona 
harkita. 

Yritysten välisissä suhteissa erilaisten käytännesääntöjen määrä on lisään-
tynyt voimakkaasti standardien ohella. Vähittäiskaupan piirissä on syntynyt 
kestävää kehitystä edistäviä itsesääntelyjärjestelmiä, joista esimerkiksi BSCI 
on otettu käyttöön eri toimialoilla (elintarvike- ja vaatetusalalla). BSCI edus-
taa jälleenmyyjälähtöistä itsesääntelyä ja sen synty selittyy kaupan alalla tie-
dostetulla asiakastarpeiden muutoksella. Kaupan alan toimijat ovat halunneet 
varmistua siitä, että kaupan tuotteet vastaavat kuluttajien odotuksiin siinä, että 
kehitysmaissa tuotetut tavarat on tuotettu eettisesti kestävällä tavalla.  

Aiemmissa tutkimuksissa on pohdittu standardisointiin liittyviä, mahdollisia 
kilpailua rajoittavia vaikutuksia. Vaikka standardisointiin voi liittyä kilpailua 
rajoittavia piirteitäkin, niiden vaikutusten on yleensä katsottu olevan vähäisem-
piä makrotasolla verrattuna siihen, miten standardisointi edistää yleistä hyvin-
vointia ja innovaatioiden syntyä. Virallisissa standardisointielimissä syntyvät 
standardit ovat yleensä ongelmattomimpia, koska sekä menettely että lopputu-
los ovat yleensä avoimia kaikille halukkaille (Mylly 2002, 2). Tosiasiallisilla, de 
facto -standardeilla on kuitenkin myös keskeinen rooli nimenomaan uusien lii-
ketoimintamahdollisuuksien luomisessa. Sääntelyjärjestelmän kokonaisuuden 
hallinnan kannalta tulisi lainsäätäjän uusia normeja luodessaan nähdä ja ymmär-
tää oikeusnormien ja itsesääntelynormien, esimerkiksi standardien, keskeinen 
vuorovaikutus (Parker & Braithwaite 2005, 128). 

Yritysten väliseen suhteeseen liittyvät itsesääntelykeinot näyttävät tämän 
tutkimuksen lähdeaineistoon perustuvassa tarkastelussa keskittyneen vahvasti 
kilpailuetu-ulottuvuuden ympärille erityisesti kaupan alalla mutta myös osit-
tain elintarvikealalla. Erilaisten itsesääntelykeinojen valintaan vaikuttavat ar-
voketjun markkinarakenteet eli onko arvoketju tyypiltään tuottajalähtöinen vai 
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jälleenmyyjälähtöinen tai onko alalla useita tasavahvoja kilpailijoita vai ovat-
ko markkinat keskittyneet. 
 
 
6.2.2 Itsesääntely yritysten ja kuluttajien välisessä  
 suhteessa 
Yritysten ja kuluttajien väliseen suhteeseen liittyvän itsesääntelyn selityksinä 
korostuvat 

• toimialan ja yritysten imagoon liittyvät syyt,  
• yhteiskuntavastuullisen toiminnan osoittaminen,  
• tuotteiden tai palvelujen erilaistamispyrkimys, 
• alan tai toiminnan uskottavuuden esiintuominen asiakkaiden ja suuren 

yleisön silmissä. 
 
Imago, niin tuotteiden kuin alankin imago, on yritystoiminnassa yhä keskei-
sempi kilpailuetuun liittyvä tekijä, mitä osoittaa muun muassa kansainvälisten 
brändien taloudellisen arvon ja sen herkän vaihtelun. Tuoteimagosta puhutta-
essa keskeinen käsite on tuotteiden laatumielikuva, joka käsitteellisesti on laa-
jentunut käsittämään konkreettisten tuoteominaisuuksien lisäksi myös mieli-
kuviin liittyviä tekijöitä. Eettisten ja ympäristön suojeluun liittyvien näkökoh-
tien huomioonottaminen tuotteiden valmistusprosessissa vaikuttaa tuotteiden 
laatumielikuvaan. Englantilaisen Office of Fair Trading viranomaisen (hoitaa 
sekä kilpailu- että kuluttajansuoja-asioita) laatimassa itsesääntelyn osatekijöitä 
kuvaavassa mallissa (ks. kuvio 12) tuodaan konkreettisesti esiin laadun eri 
tasojen erottelu eri itsesääntelyvälineisiin liittyvänä ulottuvuutena: joissain 
itsesääntelyjärjestelyissä tavoitellaan lainsäädäntöä korkeampaa ja pidemmälle 
menevää laatua, joissain tyydytään lainsäädännön määrittelemään minimi-
tasoon ja joissain tilanteissa itsesääntelyn taustalla ei ole edes olemassa lain-
säädäntöä. Tällöin toiminnan tavoitteena on luoda toimiala- tai toimintokoh-
taisia (esim. tuotteiden hankinnassa sovellettavia) sääntöjä. (OFT 1058, 14.) 
Imagoon liittyvä tekijä on myös yhteiskuntavastuullinen toiminta. Yhteiskun-
tavastuullisuutta halutaan viestiä kuluttajille niin kaupan alalla, elintarvikealal-
la kuin kemian teollisuudessakin erilaisten eettisyyttä korostavien käytänne-
sääntöjen noudattamisella (Wouters et al. 2009, 5–6). 

 
Kaupan ala oli kansainvälisessäkin tarkastelussa keskeisin toimiala, jol-
la työoloja koskevia käytännesääntöjä otettiin käyttöön määrällisesti 
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eniten 1990-luvulla OECD:n jo vuonna 2000 tehdyn tilaston mukaan. 
(Jenkins 2001, 19.) 

 
Jäljempänä (kuvio 12) kuvataan erilaisia niin kuluttajasuhteissa kuin yritysten 
välisissä suhteissa esiintyviä itsesääntelyn muotoja, joita on tarkasteltu edellä 
arvoketjun ohjauksen välineitä koskevassa jaksossa (2.2) ja toimialakohtaisis-
sa jaksoissa (3.1– 3.3). Arvoketjun johtamisen välineet voidaan luokitella: 
 

1) välineisiin, jotka määrittelevät yhteisten tavoitteiden (esim. laadun) ta-
son (käytännesäännöt, standardit, akreditointi132, sertifiointijärjestel-
mät133 tai lisensiointi ja toimialan ohjeet (guidelines)),  

2) välineisiin, jotka tekevät yhteiset tavoitteet näkyviksi (rekisteröinti, eri-
laiset ’merkit’ tai brändit, julkinen sitoutuminen, itsesääntelyjärjestelyn 
hyväksyttäminen) ja  

3) välineet, joiden tavoitteena on ratkaista sääntelyn rikkomisesta johtuvat 
ongelmat (neuvonta ja koulutus, valitusten käsittelyjärjestelmä, riitojen 
ratkaisujärjestelmä, sanktiojärjestelmä). (OFT 1058 2009, 22–24.) 

 
Jaottelussa esitetyt kolme osa-aluetta voivat ilmetä yhdessä ja samassa it-
sesääntelyjärjestelyssä tai ne voivat esiintyä yksinäänkin itsesääntelyjärjestel-
män sisällöllisestä laajuudesta riippuen.  

Monissa kuluttajiin kohdistuvissa itsesääntelyjärjestelmissä tuodaan esiin 
se, että järjestelmä on ulkopuolisen tahon sertifioima. Sertifioinnilla pyritään 
lisäämään itsesääntelyjärjestelmän luotettavuutta. Sertifioitujakin järjestelmiä 
kritisoidaan ja kyseenalaistetaan. Sertifiointijärjestelmien luotettavuutta ja us-
kottavuutta on pyritty parantamaan luomalla valvontajärjestelmiä koskeva ISO 
65 -standardi. 

 
Valvontajärjestelmän ISO 65 -standardin mukaisuus tarkoittaa sitä, että 
valvonta on puolueetonta ja läpinäkyvää ja että kriteerien luominen ja 
niiden valvominen ovat eri tahojen käsissä. Kuluttajiin kohdistuvissa it-

                                                 
132 Akkreditointi tarkoittaa yhdenmukaisiin kansainvälisiin ja eurooppalaisiin arviointiperustei-
siin perustuvaa arviointielinten pätevyyden toteamista. Akkreditoinnissa keskeistä on erityises-
ti pätevyys ja akkreditointielimen riippumattomuus suhteessa akkreditoitaviin arviointielimiin. 
(VANK 2005, 2 ja 15.) Akreditointijärjestelmien luotettavuus on merkityksellinen vaatimus-
tenmukaisuuden arvioinnissa. Akreditointi tarkoittaa siis sitä, että vaatimustenmukaisuutta 
arvioiva taho on pätevä tekemään kyseisen arvioinnin. Vaatimustenmukaisuuden arviointi on 
tärkeää yhteissääntelyssä, esimerkiksi tuoteturvallisuuden testaamisessa. 
133 Sertifiointina pidetään riippumattoman osapuolen vahvistusta tuotteen, prosessin, järjestel-
män tai henkilön vaatimuksenmukaisuudesta. (VANK 2005, 16.) 
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sesääntelyjärjestelmissä on tärkeää, että kuluttajien luottamus järjestel-
mää kohtaan säilyy. Esimerkiksi Utz-sertifiointijärjestelmän luotetta-
vuutta pyritään varmistamaan siten, että sertifiointijärjestelmä on ISO 
65 -standardin mukainen. 

 
Kuluttajan ja yritysten välisessä suhteessa välineet, joilla viestitään yritysten 
yhteisistä tavoitteista, kuten ympäristöystävällisistä tuotteista kuluttajille, ovat 
korostuneesti esillä tämän tutkimuksen aineistossa. Erityisesti ns. ympäristö-
merkkeihin liittyy kaupan alalla sekä elintarvikealalla tavoite tehdä näkyväksi 
se, että tuotteet on valmistettu kestävän kehityksen arvoja noudattaen. Merk-
kien luomisen ja ylläpitämisen tarkoituksena on ollut helpottaa kuluttajan tie-
donsaantia tuotteesta tai palvelusta yksinkertaisessa, visuaalisessa muodossa. 
Tämän tyyppistä itsesääntelyä on perusteltu aiemmissa tutkimuksissa transak-
tiokustannusten vähentämisellä ja sitä kautta tehokkuuden lisääntymisellä 
tuomatta kuitenkaan esiin sitä, että kustannusten alentamisella tähdätään kil-
pailuedun tavoitteluun. Kustannusten alentaminen on puolestaan yksi Porterin 
mallin mukainen kilpailuedun tavoittelun strategioista. Markkinointiviestinnän 
avuksi suunnitellut merkit (ympäristömerkit, alkuperämerkit) ja välineet, joi-
den kohteena ovat kuluttajat, liittyvät siten myös kilpailuedun tavoitteluun.  

Kuviossa 12 osoitetaan, miten itsesääntelyn tavoitteita voidaan peilata suh-
teessa lainsäädäntöön sekä itsesääntelyn monimuotoisia toteutuskeinoja. Esi-
merkiksi kuluttajiin kohdistuvissa elintarvikealan markkinointiin Suomessa 
sovellettavissa itsesääntelyjärjestelmissä näyttäisi pääsääntönä olevan kulutta-
jansuojalain markkinointisäännösten noudattamisen varmistaminen. Sen sijaan 
ympäristömerkkejä koskevissa itsesääntelyjärjestelmissä (prosessinhallinta-
standardit) pyrkimyksenä on ollut laadun nostaminen yli kehitysmaassa voi-
massa olevan lain minimitason.  
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A B C D EL K J I F
H G

Laatutaso

Itsesääntelyn
välineet

A. Käytännesäännöt
B. Standardit
C. Akreditointi/sertifiointi
D. Toimialan luomat ohjeistukset
E. Rekisteröinti
F. Kuluttajien ”puskaradio”
G. Julkinen sitoutuminen
H. Hyväksyttämisjärjestelmä
I. Neuvonta ja opastus
J. Valitusten käsittely ja riidanratkaisujärjestelmät
K. Korvausjärjestelmät
L. Valvonta ja sanktiojärjestelmät

Laadun nostaminen
yli lain minimitason

Lain noudattaminen

Ei lakiin perustuva
standardi

Kuvio 12  Itsesääntely laadun osoittamisen välineenä (OFT 1058, 14) 
 
Edellä kuvattujen kuluttajiin kohdistuvien tuottajalähtöisten tai jälleenmyyjä-
lähtöisten käytännesääntöjen ja niitä kuvaavien ympäristömerkkien selitykse-
nä (jaksot 3.2.2.1 ja 3.2.2.2) on ensi sijassa asiakastarpeisiin vastaaminen.  

 
Reilun kaupan tuotteet vastaavat niiden asiakkaiden tarpeisiin, jotka ovat 
halukkaita myös maksamaan korkeampaa hintaa eettisesti tuotetuista tava-
roista, Utz-sertifiointi tai Rainforest Alliance -käytännesääntöjen synnyn 
taustalla on puolestaan tuottajien halu varmistaa ennen kaikkea ympäristö-
asioiden ja työolosuhteiden huomioonottaminen tuotantoportaassa, vaikka 
hinta määräytyy markkinahinnan mukaan. Näiden molempien tuotteiden 
käyttäjäkunta ovat eettisyyttä korostavat asiakkaat, joilla toisilla on ja toi-
silla ei ole varaa tai halua maksaa korkeampaa hintaa ko. eettisesti valmis-
tetuista tuotteista. Erilaiset itsesääntelyjärjestelyt vastaavat erilaisten asia-
kasryhmien tarpeisiin: yhteistä näille järjestelmille on eettisten kysymysten 
haltuunotto. Porterin mallissa tästä kilpailukeinostrategiasta käytetään ni-
mitystä tuotedifferointi eli tuotteiden erilaistamisstrategia. 
 
Toisin sanoen silloin, kun itsesääntelyn tavoitteena on kilpailuedun ta-
voittelu, on pyrkimys mennä lain minimitasoa pidemmälle.  
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Yritysten ja kuluttajien väliseen suhteeseen liittyvän itsesääntelyn selityksinä 
korostuu kilpailuetuteema silloin, kun itsesääntely kohdistuu selkeästi Porterin 
mallissa kilpailuedun osa-alueisiin, kuten imagon luomiseen tai vahvistami-
seen tai tuotteiden tai palveluiden erilaistamiseen esimerkiksi yhteiskuntavas-
tuullisuutta korostaen. Toimialan tai toiminnan uskottavuuden esiintuominen 
asiakkaiden ja suuren yleisön silmissä on itsesääntelyn perusteena puolestaan 
silloin, kun se kohdistuu markkinoinnin itsesääntelyyn yleisesti. Markkinoin-
tia yleisesti sääntelevää, toimialariippumatonta, lähinnä kuluttajiin kohdistu-
vaa markkinoinnin itsesääntelyä edustavat Kansainvälisen kauppakamarin 
(ICC:n) markkinoinnin perussäännöt, jotka esimerkiksi Suomessa otettiin ensi 
kerran käyttöön jo 1930-luvun lopulla134 (Heinonen 2007, 83–85). Ne on luotu 
osoittamaan markkinoinnin vastuullisuutta ja edistämään yleisön luottamusta 
markkinointia kohtaan135. Kansainvälisten markkinoinnin perussääntöjen taus-
talla on siis ollut ns. suuren yleisön luottamuksen edistämispyrkimys markki-
nointialan ammattilaisia kohtaan. ICC:n markkinoinnin perussäännöt ovat 
kaikkien eurooppalaisten markkinoinnin itsesääntelyjärjestelmien perustana. 
Joissakin maissa on haluttu mennä ICC:n sääntöjä pidemmälle, mutta kaikille 
on yhteistä se, että markkinoinnin tulee olla lainmukaista, säädyllistä, rehellis-
tä ja totuudenmukaista (EASA Blue Book 2007, 14). 
 
 
6.3 Lainsäädännön varjo ja kansalaisjärjestöjen  
 painostus  

Luottamusteema on tullut esiin esimerkiksi kemianteollisuuden itsesääntelyssä 
sekä lääkealan markkinoinnissa, joka on yksi kemianteollisuuden osa-
alueista136. Toimialoilla, joiden toimintaan liittyy suuria ympäristöriskejä tai 
työturvallisuusriskejä, korostetaan aiemmissa tutkimuksissa ensisijaiseksi it-
sesääntelyn perusteluksi lainsäädännön uhkaa ja kansalaisjärjestöjen painos-
                                                 
134 Tuolloin säännösten nimi oli Mainonnan perussäännöt. Nimi uudistettiin vuonna 2006. 
135 Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt, johdanto ja EASA Blue Book 2007, 14. 
136 Lääketeollisuusyhdistys, Lääketuonnin Edustajain Yhdistys ry ja Apteekkitavara-
Tukkukauppiaiden yhdistys (ATY) perustivat vuonna 1959 Lääkemainonnan valvontakun-
nan lääkemainonnan yhteiseksi valvontaelimeksi. Se vahvisti toimintansa ohjeeksi Lääke-
mainonnan ohjeet, joiden johtavana ajatuksena oli, että lääkemainonnan tulee pyrkiä asialli-
suuteen ja arvokkuuteen sekä sanonnassa että kuvituksessa. Sanamuotonsa perusteella ohjei-
den taustalla näyttäisi olleen toimialaan kohdistuvan arvostuksen lisääminen eli lähinnä am-
matillinen ulottuvuus. Tutkimuksessa kerätyssä haastatteluaineistossa mainitaan myös lain-
säädännön uhka itsesääntelyn syntymisen perusteluna. (Kyttä & Tala 2008, 16–17.) 
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tusta alaa kohtaan. Lukuisten eri politiikkatutkijoiden lähtökohtana näyttää 
olevan se, että toimialalla kuin toimialalla ryhdytään itsesääntelyyn vain lain-
säätäjän uhatessa lainsäädäntötoimin.  

Tämän tutkimuksen lähdeaineiston nojalla lainsäädännön uhka näyttää 
olevan pikemminkin poikkeus kuin pääsääntö, vain kemian teollisuuden Res-
ponsible Care -ohjelman syntymistä perustellaan lainsäädännön uhalla.  

 
Esimerkiksi Vogelin mukaan kansainvälisten itsesääntelyjärjestelmien 
luomisen taustalla painottuvat muut syyt: ”In most cases, there has been 
little likelihood of additional regulation, especially at the international 
level or on the part of developing countries”. Selittävinä syinä Vogel 
mainitsee kansalaisjärjestöjen painostuksen ja muutokset yritysten stra-
tegioissa, joihin Vogelin mukaan jo sisältyy yhteiskuntavastuullisuutta 
korostavat seikat. Lisäksi Vogelin mukaan yritykset haluavat ottaa käyt-
töön lainsäädäntöä pidemmälle meneviä itsesääntelynormeja, koska lii-
ke-elämän arvomaailma on muuttunut. (Vogel 2008, 267–269.) 

Myös Hériteirin ja Eckertin tuoreessa empiirisessä tutkimuksessa, 
jossa tarkasteltiin metsäteollisuuden ja PVC-muoviteollisuuden it-
sesääntelyä, todettiin, että metsäteollisuudessa ryhdyttiin itsesääntelyyn, 
vaikka mitään lainsäädäntöuhkaa tai kansalaisjärjestöjen taholta tulevaa 
uhkaa ei ollut olemassa. Tutkimuksessa todetaan, että kansalaisjärjestöt 
heräsivät vaatimaan ympäristön huomioonottamista vasta sen jälkeen, 
kun toimialalla oli jo itse luotu toimiva järjestelmä ympäristöpäästöjen 
vähentämiseksi (Héritier & Eckert 2008).  

 
Voitaneen todeta, että melko usein itsesääntelyyn ryhtymisen syy paljastuu 
yritysten ja toimialojen kilpailukyvyn parantamispyrkimyksistä. Tätä arvostel-
laan tutkimuksissa sillä, että itsesääntelyn tarkoituksena on vain yksityisen 
tahon intressien palveleminen. Vastuullisen liiketoiminnan tutkimukset kui-
tenkin osoittavat, että nykyään yritystenkin ja toimialojen intressit ovat pitkälti 
yhteneväisiä yleisten, yhteiskunnallisten intressien kanssa (Porter & Kramer 
2006; Vogel 2005; Utting 2005). Se johtuu siitä, että asiakkaiden vaatimukset 
yrityksiä kohtaan ovat puolestaan yleisten intressien mukaisia. Metsäteolli-
suudessa kilpailukyvyn tavoittelu oli kyseisenä ajankohtana erittäin ajankoh-
tainen teema, ja metsäteollisuuden yritykset havaitsivat, että organisaatioiden 
ostajien ja yleisesti kuluttajien vaatimukset olivat muuttumassa ympäristö-
myötäisten tuotteiden suuntaan. Metsäteollisuus vastasi tähän viestiin itsesään-
telyn keinoin.137 

 

                                                 
137 Korhonen 2006. 
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Esimerkiksi eurooppalaisen markkinointialan etujärjestön EASA:n piiris-
sä suositaan ajatusta, että markkinoinnin itsesääntely toimii parhaiten 
lainsäädännön määrittämissä puitteissa. EASA suosittelee, että lainsäätäjä 
niin EU:n kuin kansallisellakin tasolla sääntelisi markkinointia periaat-
teilla eikä yksityiskohtaisilla säännöillä. Myös lainsäätäjän tulisi nähdä 
markkinoinnin sääntelyssä selkeän tehtävänjaon hyödyt – itsesääntelyllä 
luotaisiin yksityiskohtaiset säännöt ja lainsäätäjä määrittelisi puitteet. 
(EASA Blue Book 2007, 13–15.) Nähdäkseni tämä ajatusmalli kuvaa ei 
niinkään lainsäädännön uhasta nousevaa pelkoa, vaan ymmärrystä siitä, 
että nyky-yhteiskunnan ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan yrityselämän, 
lainsäätäjän ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä.  

 
Lainsäädännön varjo -teemaa voidaan käyttää itsesääntelyn perusteluna sil-
loin, kun kyseessä on yhteissääntely. Tähän osa-alueeseen kuuluu siten lukui-
sa määrä standardisointiin liittyvää itsesääntelyä, vaikka määrällisesti paljon 
jääkin yhteissääntelyn ulkopuolelle. Yritysten näkökulmasta mielestäni on 
suotavaa, että niin EU:n lainsäätäjä kuin kansallinen lainsäätäjä jättävät ko-
mentosääntelyä enemmän liikkumavaraa yrityksille ja toimialan itsesääntelylle 
yhteissääntelyssä. Vaikka lainsäätäjä määrittelee toiminnalle tavoitteen, jäte-
tään tavoitteen saavuttamisen keinot liike-elämän toimijoiden ratkaistavaksi. 
Perusteluna esitetään usein, että toimialalla on erityisasiantuntemusta, joka 
halutaan saada käyttöön. Yhteissääntelyä esiintyy niin yritysten välisiä suhtei-
ta kuin kuluttajasuhteita koskevilla alueilla. Direktiivejä, joiden nojalla on 
annettu yhdenmukaistettuja standardeja, on tällä hetkellä 28. Direktiivit kos-
kevat pienjännitelaitteita, lääkintälaitteita, koneita, rakennustuotteita, paine-
laitteita sekä henkilösuojaimia138. (Ks. tarkemmin www.sfs.fi.) 
 
 
6.4 Yhteissääntely moniulotteisten ongelmien  
 ratkaisijana 

Yhteissääntelyä on tässä raportissa tarkasteltu toisaalta kahden elinkeinoalan 
näkökulmasta sekä toisaalta ympäristöalan ongelmien ratkaisumallina. Tarkas-
telutaso on ollut pääsääntöisesti EU-tason sääntelyesimerkeissä, paitsi kansal-
lisen elintarvikealan laatustrategian kohdalla. Yhteissääntelyä käytetään sään-
telystrategiana tyypillisesti turvallisuuteen (tuoteturvallisuus), ympäristönsuo-

                                                 
138 Kuluttajaviraston toimialalle kuuluvia uuden lähestymistavan mukaisia direktiivejä ovat 
lelu-, kone- sekä henkilönsuojaindirektiivit. 
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jeluun, kuluttajansuojaan liittyvien ongelmien mutta myös elintarvikkeiden 
merkintään liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Yhteissääntelyn avulla voi-
daan yhdistää yhteiskunnallisesti tavoiteltavat vaikutukset ja sääntelyn kohtei-
den liikkumatila ja vastuullisuus. 

Voidaan kysyä, miten yhteissääntely liittyy tässä raportissa esitettyyn kes-
keiseen tutkimusongelmaan eli sen selvittämiseen, miksi yritykset lähtevät 
omaehtoiseen sääntelyyn. Yhdistävä linkki itsesääntelyn ja yhteissääntelyyn 
osallistumisen motiivien välillä on siinä, että lainsäätäjän näkökulmasta yhteis-
sääntely tulee kysymykseen vain vastuukyvyltään tietyt vähimmäisehdot täyttä-
vien toimijoiden osalta.139 Toiseksi, yhteissääntelyssä pyritään yhdistämään 
kaksi pyrkimystä, jotka tässä raportissa esitettyjen esimerkkien valossa ovat 
keskeisiä: toisaalta lainsäätäjä pyrkii aikaansaamaan riittävän vakauden alalla, 
mutta samalla avaamaan riittävästi tilaa alan toimijoiden omille valinnoille ja 
innovaatioille sekä näiden vastuunotolle sääntelyn laadusta ja noudattamisesta. 

Ympäristöongelmien sääntelyssä on yhdenmukaistettujen standardien käy-
tön rooli kasvanut yhteissääntelyssä tuoteturvallisuuteen liittyvien ongelmien 
ratkaisukeinona. Tämä korostaa standardisoinnin merkityksen kasvua. Yh-
denmukaistetut standardit edustavat ns. tavoitepainotteista yhteissääntelyä, 
jossa sääntelyviranomainen asettaa tavoitteet, mutta delegoi sääntelyn täytän-
töönpanoon liittyvät yksityiskohdat sääntelyn kohteille.  

Standardien ja käytännesääntöjen rooli ympäristöön liittyvien ongelmien 
hallitsemisessa on kasvanut. Tämän ovat havainneet sekä yrityselämän toimijat 
että lainsäätäjäkin. Esimerkiksi ympäristökysymysten hallinnassa tuotteiden 
koko elinkaaren aikaisten haitallisten ympäristövaikutusten rajoittaminen on 
tavoite, jota on vaikea saavuttaa perinteisellä yksittäisiin ongelmiin puuttuvalla 
ja ’ylhäältä alas’ tapahtuvalla sääntelyohjauksella. Tämän ovat havainneet myös 
EU:n viranomaiset ja standardeja on alettu käyttää enenevässä määrin niin ke-
mian-, rakennus-, metalli-, elintarviketeollisuuden kuin muidenkin teollisuuden 
alojen sääntelyssä osana yhteissääntelyä (New Approach -direktiivit). Tätä kehi-
tyslinjaa tuetaan komission ”Kestävän kulutuksen ja tuotannon ja kestävän teol-
lisuuspolitiikan” toimintaohjelmalla. Toimintaohjelman ytimenä on luoda dy-
naaminen, kestävää kehitystä tukeva toimintaympäristö, joka auttaa paranta-
maan tuotteiden energia- ja ympäristöominaisuuksia ja lisäämään kuluttajien 
kiinnostusta tällaisia tuotteita kohtaan. (KOM(2008) 397.)  

 

                                                 
139 Paremman sääntelyn toimintaohjelma 2006, 127. 
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Standardisointi saa myös poliittista tukea komission tiedonannossa ”Aloi-
te edelläkävijämarkkinoiden luomiseksi Eurooppaan”, jossa todetaan, että 
EU:ssa on edistettävä EU:n standardien ja toimintatapojen hyväksyntää 
EU:n ulkopuolisilla markkinoilla ja etenkin aloilla, joihin maailmanlaa-
juiset suuntaukset vaikuttavat (esim. ympäristökysymykset).  
 
Nykyinen standardisointiprosessi on esimerkiksi sähkö- ja elektroniik-
katuotteiden markkinoilla hajanaista. Tämän tuloksena on kilpailevia 
standardeja, jotka estävät yhteensopivien ratkaisujen toteutumista. Yh-
teensopivuuden puuttuminen hankaloittaa tietämyksen ja eri kompo-
nenttien yhdistämistä monimutkaisiksi uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi.  

 
Kilpailevat yhteen sopimattomat standardit estävät innovatiivisten ratkaisujen 
syntymistä arvoketjussa. Sen vuoksi edelläkävijämarkkina-aloitteessa valinnat 
tällaisten standardien, niin virallisten kuin yksityistenkin standardien välillä 
olisi tehtävä kokonaisvaltaisesti ja mielellään EU:n tasolla sekä välttäen kil-
pailevien teknologioiden poissulkemista.  

Arvoketjutarkastelun näkökulmasta yhdennetyn tuotepolitiikan alueella on 
tapahtunut muutos yksittäisiin ongelmiin kohdistuvasta ja teknologian säänte-
lystä tuotteiden koko elinkaaren aikaisiin haitallisiin ympäristövaikutuksiin 
kohdistuvaan sääntelyyn. Oikeudellisessa sääntelyssä on pyritty löytämään pa-
remmin toimivia ratkaisuja: tuoteketjuohjaus, ympäristöhallintajärjestelmien 
käyttö ja tuottajavastuu140 ovat keinoja, joilla arvoketjun toimijoiden omille 
valinnoille jää tilaa. Ympäristöasioita joudutaan nykyisin miettimään yrityksissä 
laajemmin kuin pelkästään ’oman talon sisällä’. Ympäristöjohtaminen ulottuu 
yhä enemmän koko arvoketjuun. (Heiskanen 2004, 203–204.)  
 
 
Tuoteketjuohjaus  

Direktiivissä tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle ase-
tettavista vaatimuksista eli EuP-direktiivissä sovellettiin ensi kertaa tuotetur-
vallisuusdirektiiveissä käytettyjä New ja Global Approachia eli uutta lähesty-
mistapaa ympäristönäkökohtien sääntelyyn. Yritysten käyttäminen sääntelyn 
välittäjinä ja ohjauksen toteuttajina oli myös EuP-direktiiviin sisältyvä sään-
telyinnovaatio. Ideana on se, että tuotteen valmistaja (tai maahantuoja/markki-
noillelaskija) tehdään vastuulliseksi siitä, että energiaa käyttävä tuote täyttää 
                                                 
140 Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää 
kustannuksellaan tuotteidensa ja niistä syntyvän jätteen uudelleenkäyttö, hyödyntäminen ja 
muu jätehuolto.  
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direktiivin vaatimukset. Tällöin vastuullisen tahon, erityisesti valmistajan in-
tressissä on edistää tuotteiden vaatimustenmukaisuutta edellyttämällä valmis-
tuspartnereiltaan, alihankkijoiltaan ja toimittajiltaan tietojen kokoamista ja 
vaatimusten täyttämistä. Tavoitteena on myös kohdistaa toimenpiteet siihen 
tuoteketjun ja tuotteen elinkaaren vaiheeseen, jossa tehtävät parannukset tuot-
tavat merkittävimmät ympäristöhyödyt. (Kautto et al. 2007, 27.) Tuoteket-
juohjauksen etuna on se, että direktiivin vaikutukset kohdistuvat yhtälailla 
unionissa kuin sen ulkopuolella tapahtuvaan valmistustoimintaan. RoHS-
direktiivistä141 saatujen kokemusten mukaan tuoteketjuohjaus toimii myös 
moneen suuntaan eikä ole pelkästään lopputuotevalmistajavetoista. Osa kom-
ponenttitoimittajista ja sopimusvalmistajista pyrkii vaikuttamaan asiakkaiden-
sa RoHS-aikatauluihin myös niitä nopeuttamalla. (Kautto & Kärnä 2007, 13.)  
 
 
Ympäristöasioiden hallintajärjestelmät 

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmien käyttö on keskeinen osa yhteissäänte-
lyä. Esimerkiksi kemian teollisuuden Reach-ohjelmassa samoin kuin EuP-
direktiivissä hyödynnetään vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa ympäristö-
asioiden hallintajärjestelmiä, jotka ovat prosessinhallintajärjestelmiä. Niiden 
käyttö näyttää laajenevan itsesääntelyssä saatujen hyvien kokemusten myötä 
(esim. HACCP elintarvikealalla) myös yhteissääntelyyn.  

Paremman sääntelyn toimintaohjelmassa todetaan, että elinkeinoelämän ja 
julkisen vallan yhteistyössä laatimat suunnitelmat ja strategiat ovat lähellä 
yhteissääntelyä142. Tässä raportissa elintarvikealan kansallinen laatustrategia 
katsotaan sisältyvän luvussa neljä esitetyn yhteissääntelyn määritelmän piiriin 
kuuluvaksi. Samoin tässä raportissa on Suomen Standardisoimisliiton tekemä 
standardisointi katsottu yhteissääntelyksi, koska TEM:in ja SFS:n välillä laa-
ditaan vuosittain tulossopimus, jossa määritellään SFS:n toiminnalle tavoit-
teet. Standardisoinnista muutoinkin suuri osa kuuluu uuden lähestymistavan 
direktiivien myötä yhteissääntelyn alueelle. 
 

                                                 
141 RoHS-direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektro-
niikkalaitteissa rajoittaa lyijyn, elohopean, kadmiumin, kuudenarvoisen kromin, polybromat-
tujen bifenyylien (PBB) ja polybromattujen difenyylien (DBDE) käyttöä tietyissä sähkö- ja 
elektroniikkatuotteissa. 
142 Paremman sääntelyn toimintaohjelma, Osa I, 2006, 129. 
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SELF-REGULATION AND CO-REGULATION IN 
VALUE CHAIN – REVIEWING RETAIL,  
FOOD AND CHEMICAL INDUSTRY EXAMPLES 
 
 
Aims and objectives 
This project had two main aims. The most important was to understand 
how and why businesses co-operate by using self-regulation methods in 
order to resolve the problems or challenges related to their business. This 
research distinguished between individual self-regulation (were an entity 
regulates itself, independently from others) and self-regulation by groups 
(corporations, professional communities, trade associations etc.) focusing 
on the latter. The other aim was to find out when and under which 
conditions trade associations and other entities engage in self-regulation. 
Moreover the research seeks to ponder these issues from the legislators’ 
viewpoint (both at the EU level and the national level) using the co-
regulation examples. As one can distinguish different forms of self-
regulation by the degree of government involvement ranging from pure 
self-regulation to mandated self-regulation, the rich variety of different 
self-regulation tools and methods were highlighted in sector specific 
examples.  
 
 
Theoretical insights 
Understanding how and why, when and under which conditions trade 
associations and other networks see self-regulation relevant and reasonable 
to them provides insights into the role of legislation in business. Co-
regulation was also analysed, as it is the next step towards traditional 
regulation. The explanations have so far pursued using both the theory of 
new institutional economics and transaction cost theory, but less by using 
the theories known in the field of strategic management. The Value Chain 
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framework of Michael Porter – a model that helps to analyze specific 
activities through which firms can create value and competitive advantage 
– was used as a contextual framework. The theoretical analysis model was 
developed combining the earlier research results. As the drivers of self-
regulatory regimes, four dimensions were used as hypothetical 
explanations: market failure -dimension, opinion-responsive -dimension 
(ethical issues), interest-driven -dimension and competitive advantage -
dimension. The traditional way of explaining the reasons and motives of 
self-regulation takes the following order: to avoid additional regulation, 
response to global social activism, protection of self-interests and 
protection of the company’s reputation and brands. This model was 
challenged and reflected in sector specific value chain analysis. Examples 
from retail business, food industry and chemical industry were under more 
detailed analysis both in the self-regulation analysis and in co-regulation 
analysis. 
 
 
Methodology 
The research is based on a literature review. The research data includes 
books, articles and studies related to self- and co-regulation. This 
secondary data covers appr. 200 scientific research reports and articles 
published during 2000–2009. Research literature was based on 
quantitative, qualitative or case methods in order to capture the reality of 
the phenomenon. The preliminary explanations were reflected during the 
analysis of industry related examples. 
 
 
Research results 
The preliminary theoretical analysis model was extended by the theoretical 
ideas of relationship management of different stakeholders. The 
preliminary theoretical explanation model was then turned vice versa as the 
principal explanation to self-regulating seemed to be the desire to 
proactively develop and sustain the companies’ competitive advantage and 
the threat of future regulation did not seem to be as important an 
explanatory factor as the earlier research had suggested.  

In the present day global business environment, it is not enough to 
concentrate only on the customers in order to have sustainable 
competitiveness. Rather, it is necessary to take the broader stakeholder 
view and see the whole value chain and its possibilities. The sources of 
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competitive advantage were in most cases cost efficiency or differentiation 
and the motivation of self-regulating seemed to rise from this foundation. 
The different value chains were either buyer driven or producer driven and 
the methods and tools of self-regulation varied depending on the value 
chain model. Also, differences between the self-regulation methods were 
dependent on the relationship type. In business to business relationships 
mainly different product or process standards and codes of conduct 
(HACCP, ISO 9000, ISO 14 000, ISO 9000, BSCI) were in use to 
guarantee the quality, product safety, environmental aspects or ethical 
aspects of the production. The importance and role of the process standards 
seemed to be growing. In the business to consumer relationships quite 
generalised codes of conduct were developed in order to raise the trust and 
image of the business in general. Eco-labels which are based on self-
regulatory systems play a relevant role in all sectors as well. 

In the field of co-regulation, environmental issues were selected as the 
focus of deeper analysis. The role of standardization was highlighted both 
in pure self-regulation and in co-regulation as a feasible tool for managing 
multidimensional problems. New approach directives such as the new 
environmental product policy measures (RoHS and EuP directives) 
targeted at the products of electrical and electronics industry, were 
discussed as well as the role of environmental management standards when 
co-regulating in the field of food safety and chemical industry. 
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