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1 Johdanto 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella Suomessa käytössä olevia 

kasvistuotannon sertifikaatteja päivittäistavarakaupan vastuullisen hankinnan työkaluina. 

Tutkimuksessa pyritään arvioimaan Suomessa yleisimmin käytössä olevien sertifikaattien 

kykyä taata kokonaisvaltaista vastuullisuuden huomioimista kasvisten tuotannossa. Tavoitteena 

on arvioida näiden sertifikaattien soveltuvuutta päivittäistavarakaupan vastuullisen hankinnan 

työkaluiksi. Aihe on tärkeä, sillä suurin osa ruoasta pääty kulutettavaksi Suomessa 

päivittäistavarakaupan kautta ja ruoan vastuullisuus kiinnostaa kuluttajia yhä enemmän. 

Ruokaa kulutetaan joka päivä, joten ei ole yhdentekevää esimerkiksi ympäristöllisistä, 

sosiaalisista ja terveydellisistä syistä miten tuotanto tapahtuu. Tutkimus on vertaileva 

tapaustutkimus, jossa sertifikaatit toimivat tutkimuskohteina ja aineistoina. Johdannossa 

esitellään tutkimuksen konteksti, asetetaan tutkimuskysymykset ja kerrotaan lyhyesti valittu 

metodi sekä lopuksi esitellään työn rakenne.  

1.1 Tutkielman tausta  

Nykyään yhteiskunnissa vaaditaan yrityksiltä yhä enemmän ja laajemmin vastuullista toimintaa 

eikä enää riitä, että yritys toimii sisäisissä operaatioissaan vastuullisesti, vaan vastuullisuutta 

vaaditaan koko toimitusketjussa (Maloni & Brown 2006). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

yritysten katsotaan siis olevan vastuussa myös siitä, että sen toimittajat ja alihankkijat toimivat 

vastuullisesti. Vastuullisuuden tulisi siis kulkea mukana koko toimitusketjussa, jokaisella 

portaalla. Vähittäiskaupalta vaaditaan myös vastuullista toimintaa ja odotetaan, että kauppa 

kantaa vastuun valikoimissaan olevista tuotteista. Hankinta onkin vastuullisuuden 

näkökulmasta tärkeä toiminto kaupan alan yrityksissä, sillä hankintapäätöksissä toteutetaan 

vastuullisuutta käytännön tasolla. Vähittäiskaupan ala tuntuukin ymmärtävän oman tärkeän 

asemansa vastuullisen kulutuksen suhteen: kauppa tunnustaa oman vaikuttavan asemansa 

kuluttajien ja tuotannon välissä, jossa se kykenee yhdessä kuluttajien ja tuotannon kanssa 

vaikuttamaan ja määrittelemään, mitä vastuullisuus on ja miten se kaupassa näkyy esimerkiksi 

valikoimien kautta (Lehner 2015). Vastuullisuudesta on tullut kaupallekin liiketaloudellisesti 

kiinnostavaa, sillä se nähdään strategisesti tärkeänä riskienhallinnan keinona ja sen vaikutus 

brändin arvoon ja imagoon on tunnistettu ja näin ollen vastuullisuudella on siis vaikutusta 

lopulta myös yrityksen tulokseen (Lehner 2015, Chkanikova & Mont 2015).   

Elintarvikeala ja päivittäistavarakauppa on vastuullisuuden näkökulmasta omanlaisensa, 

kiinnostava ala, jonka vastuullisuuden ulottuvuuksia on pyritty monella tavalla määrittelemään. 
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Ruoan vastuullisen tuotannon voidaan nähdä olevan erityisen tärkeää ympäri maailman, sillä 

ruoka-ala on merkityksellinen monille yhteiskunnille: maataloudessa ja elintarvikealalla 

tuotetaan ihmiselämälle välttämätöntä ravintoa ja lisäksi se on taloudellisesti merkittävä ala ja 

työllistäjä (Maloni & Brown 2006). Luonnonvarakeskus (2017) on selvityttänyt, että 

Suomessakin ruoka-ala työllistää lähes 340 000 ihmistä eli 13 % koko maan työllisistä ja tuottaa 

reilut 15 miljardia eli 9 % koko maan arvonlisäyksestä. Elintarvikkeet ovat myös yksi isoimpia 

ympäristöä kuluttavia tuoteryhmiä Euroopassa (European Comission 2006).  

Päivittäistavarakaupan voidaan nähdä vielä olevan erityisen dominoivassa asemassa 

ruokaketjussa silloin, kun markkinat ovat melko keskittyneet. Etenkin tällöin kaupan nähdään 

olevan erityisesti vastuussa toimitusketjun muistakin toimijoista ja sen toimittajien vastuuton 

käytös voi helposti tahrata myös kaupan maineen. Päivittäistavarakaupalle vastuullinen 

toimitusketjun hallinta ja vastuullinen hankinta onkin noussut tärkeäksi teemaksi ja kauppa 

pyrkii hyödyntämään hallitsevaa asemaansa pyrkiessään ohjaamaan toimittajiaan toimimaan 

omien arvojensa ja odotustensa mukaan, asettamalla esimerkiksi standardi- ja 

sertifiointivaatimuksia toimittajilleen. (Spence & Bourlakis 2009.) Tutkimusten mukaan 

Suomessa kuluttajat kokevat, että päivittäistavarakauppa kantaa yhteiskuntavastuunsa monia 

muita toimialoja paremmin (Päivittäistavarakauppa ry 2019), joten tutkimuskohteena se voikin 

tarjota hyviä näkökohtia vastuullisuuden toteuttamiselle hankinnoissa.  

Ruokakaupoissa hedelmä- ja vihannesosasto on yleensä yksi näyttävimmistä osastoista 

värikkäällä, monipuolisella ulkonäöllään, joka vaihtelee sesonkien mukaan. Vuonna 2016 

suomalaiset päivittäistavarakaupan yritykset uutisoivat huimasta kasvisten käytön kasvusta. S-

ryhmä ilmoitti, että suomalaiset olivat edellisenä vuonna ostaneet kaksi kiloa enemmän 

hedelmiä- ja vihanneksia per henkilö ja Keskoltakin kommentoitiin kasvisten myynnin 

kehityksen olleen muuta kehitystä parempaa (Maaseudun Tulevaisuus 12.1.2016). Myös 

uudempien tilastojen perusteella Päivittäistavarakauppa ry (2020) on myös kertonut 

suhteellisen kasvun olleen nopeinta vihanneksissa, hedelmissä ja marjoissa läpi alkuvuoden 

2020. Vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä hedelmä- ja vihannesosaston osuus myynnistä 

oli 12,7 %, kun viljatuotteiden ja leivän osuus oli 9,7 %, lihan 11 % sekä maidon, juuston ja 

kanamunien 11,9 % (Päivittäistavarakauppa ry 2020). Hedelmä- ja vihannesosastolla onkin siis 

merkittävä rooli tuoretuotteiden myynnissä suomalaisessa päivittäistavarakaupassa. 

Kotimaisuudella on tärkeä rooli suomalaisessa ruokakaupassa. Tutkimuksissa on esimerkiksi 

todettu, että noin 60–70 % suomalaisista pitää kotimaisuutta tärkeänä valintaperusteena 
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ruokakaupassa. Syitä kotimaisen ruoan suosimiselle ovat mm. koettu parempi laatu ja tuoreus, 

työllistymisvaikutus sekä turvallisuus. (Perälahti & Mervola 2015, Leppänen 2016.) 

Kotimaisuuden tärkeydestä ja kasvavasta kiinnostuksesta kertoo myös se, että isot kotimaiset 

päivittäistavarakauppaketjut, S-ryhmä ja K-ryhmä, ovat viime vuosina molemmat 

lanseeranneet asiakkailleen mahdollisuuden seurata ostoksiensa kotimaisuusastetta. Yleisesti 

ottaen kotimaiseen ruoan tuotantoon siis tunnutaan luottavan enemmän kuin ulkolaiseen ja 

kotimaisuus kiinnostaa suomalaisia kuluttajia. Vaikka tutkimuksissa ei suoranaisesti tutkita 

kuluttajien mielipidettä kotimaisen ruoan vastuullisuudesta, monet tutkitut attribuutit liittyvät 

kuitenkin kokonaisvaltaiseen vastuullisuuteen (tuoteturvallisuus, terveellisyys, ympäristön ja 

eläinten hyvinvointi, talous) ja suomalaisessa ruoassa niiden taso koetaan korkeammaksi 

(Leppänen 2016).  

Yleisesti ottaen kotimaista ruokaa pidetään vastuullisena valintana ja tuontiruokaan siis tuntuu 

liittyvän enemmän epäluuloja. Erityisiä huolia liittyy etenkin ruokaan, jota tuodaan kehittyvistä 

maista, joissa lainsäädäntö esimerkiksi tuoteturvallisuuden, ympäristön huomioimisen, 

ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien suhteen on vajanaista. Sekä S- että K-ryhmä 

kertovatkin verkkosivuillaan, kuinka riskimaaostoja seurataan tarkasti ja toimittajilta vaaditaan 

BSCI -auditointeja varmistamaan vastuullisuutta (Kesko 2019, S-ryhmä 2019). Molemmat 

ketjut kertovat yleisesti suosivansa auditoituja toimittajia ja joidenkin kriittiseksi nähtyjen 

tuoteryhmien, kuten kahvin, suklaan, soijan ja kalojen suhteen on tehty tarkempiakin linjauksia 

hankinnoista (Kesko 2019, S-ryhmä 2019). Kasviksista yleisesti ei ole linjattu tuoteryhmänä 

mitään ja myös kotimaan hankinnat luokitellaan vähäisen riksin hankinnoiksi eikä niistä 

erikseen linjata mitään kummassakaan ketjussa julkisesti. Fulponin (2006) 

haastattelututkimuksessakin on käynyt ilmi, että OECD-maat yleensä vaativat sen ulkopuolelta 

tulevilta hedelmä- ja vihannestuotteilta sertifikaattia, kun taas sisäkaupassa OECD-maiden 

välillä ja kotimaan hankinnoissa sertifikaatteja ei vaadita. Syyksi kaupat ilmoittavat pitkät 

tavarantoimittajasuhteet, joihin ollaan tyytyväisiä sekä sen, että näitä ostoja ei nähdä niin 

riskialttiiksi. Kaupat kuitenkin uskovat, että tulevaisuudessa sertifikaattien vaatiminen yleistyy 

(Fulponi 2006.) Nyt kuitenkin Lidl Suomi on tehnyt valikoimalinjauksen tuoreiden hedelmien 

ja vihanneksien hankinnasta, ilmoittaen hankkivansa ainoastaan GlobalG.A.P tai IP Kasvikset 

Perussertifioitujen viljelijöiden tuotteita (Lidl). Lidl myös linjaa laajentavansa vaatimuksia niin, 

että vuoden 2021 loppuun mennessä sertifikaatteja tulee laajentaa lisäosilla, joilla varmistetaan 

laajemmin sosiaalista- ja ympäristövastuullisuutta (Lidl).  
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Vaikka Suomi nähdäänkin siis sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta matalan riskin 

hankintamaana, on aiheeseen perusteltua kuitenkin paneutua, sillä Suomessakin on todettu 

esimerkiksi ravintola-alalla pakkotyötä ja vastikään ulkomaisen kausityövoiman asema 

maataloudessa ja etenkin marjanpoiminnassa on puhuttanut (Yle 25.8.2020). Vuoden 2020 

aikana rajojen mennessä koronaviruksen vuoksi kiinni, suomalaiselle yhteiskunnalle kävi 

selväksi se, että maataloutemme on hyvin riippuvainen ulkolaisesta kausityövoimasta (Yle 

25.3.2020). Myöskään kotimaisen viljelyn ympäristövaikutuksia ei tule unohtaa, vaikka 

tutkitusti liha- ja maitotalous kuluttavatkin eniten ympäristöä (European Commission 2006).  

 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Chkanikovan ja Montin (2015) päivittäistavarakaupassa tekemässä tutkimuksessa on käynyt 

ilmi, että kauppa kokee vastuullisuustyön isoimmiksi esteiksi vaikutusvallan rajallisuuden sekä 

vastuullisuustiedon, osaamisen ja resurssien puutteen. Siksi tässä työssä tutkitaankin 

sertifikaattien soveltuvuutta vastuullisen hankinnan työkaluiksi, ratkaisemaan näitä ongelmia. 

Tässä tutkimuksessa valittiin tarkastelun kohteeksi myynnillisesti kasvava hedelmien ja 

vihannesten tuoteryhmä ja siinä erityisesti kotimainen tuotanto ja siihen liittyvät sertifioinnit 

kokonaisvaltaisen vastuullisuuden näkökulmasta. Aiemmissa tutkimuksissa on esimerkiksi 

selvitetty liiketaloudellisia syitä siirtyä vaatimaan kolmannen osapuolen sertifikaatteja, jolloin 

keskeisiksi syiksi on noussut maineen suojeleminen sekä riskien hallinta (Chkanikova ja Mont 

2015). Sertifikaatit on nähty ennen kaikkea laadun ja turvallisuuden varmistamisen työkaluina 

elintarvikealalla (Hatanaka, Bain & Busch 2005, Deaton 2004) vaikka toisaalta tietyt suosiotaan 

kasvattavat sertifikaatit kuten luomu ja Reilu Kauppa perustuvat jo pohjimmiltaan enemmän 

vastuullisuuteen jostain tietystä näkökulmasta. 

Aikaisemmin ei ole tehty kattavaa vertailua yleisistä kasvistuotannon sertifioinneista, jotka 

ensisijaisesti varmistavat laatua ja tuoteturvallisuutta, mutta sisältävät myös monia muita 

vastuullisuuden elementtejä ja myös erillisiä lisäosia esimerkiksi ympäristöön ja sosiaaliseen 

vastuullisuuteen liittyen. Tutkimuksessa vertaillaankin ensimmäistä kertaa perinteisiä 

Suomessa käytettyjä kasvistuotannon sertifiointeja kokonaisvaltaisen vastuullisuuden 

näkökulmasta.  
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Tutkimuksessa on siis tarkoituksena tarkastella yleisimmin Suomessa käytettyjä 

kasvistuotannon sertifikaatteja kokonaisvaltaisen vastuullisuuden näkökulmasta ja arvioiden 

niiden soveltuvuutta kasvisten hankinnan vastuullisuustyökaluiksi päivittäistavarakaupassa. 

Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kasvistuotannon sertifiointien sisällöstä kokonaisvaltaisen 

vastuullisuuden näkökulmasta, arvioida niiden luotettavuutta ja toimivuutta ja siten lopulta 

niiden soveltuvuutta hankinnan vastuullisuuden toteuttamisen työkaluiksi. 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

Kuinka kasvistuotannon nykyiset sertifioinnit soveltuvat kasvisten hankinnan 

vastuullisuustyökaluiksi?  

- Mitä vastuullisuuden ulottuvuuksia kasvistuotannon sertifioinneissa on otettu 

huomioon ja missä laajuudessa? 

- Voisiko sertifiointeja kehittämällä parantaa niiden soveltuvuutta kokonaisvaltaisen 

vastuullisen hankinnan työkaluiksi? 

Tutkimukseen valittiin tarkasteluun yleisimmin Suomessa käytetyt tavalliset kasvistuotannon 

sertifioinnit. Vertailuun ei otettu mukaan kasvisten käsittelyyn tarkoitettuja pakkaamon 

sertifikaatteja eikä luomu sertifiointia, sillä haluttiin keskittyä tavanomaisen viljelyn 

sertifiointeihin. Tutkimusaineistoksi valikoituikin Viljelmän Laatutarha, GlobalG.A.P, IP 

Kasvikset Perussertifiointi ja IP Sigill Kasvikset. Lisäksi tarkasteltiin myös IP Työehdot 

sertifiointia sekä IP Ilmastosertifioinnin lisämoduulia sekä sosiaalista vastuuta arvioivaa 

GlobalG.A.P RASP sertifiointia. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena, 

jossa tutittavat sertifioinnit toimivat tapauksina. Analyysimenetelmänä käytettiin 

sisällönanalyysiä, jonka avulla analysoitiin sertifiointeihin liittyviä dokumentteja 

tutkimuskysymyksien näkökulmasta.  

Johdannon jälkeen työssä esitellään tutkimusaiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Ensin esitellään 

yritysvastuullisuutta ja sen jälkeen tarkennetaan mitä vastuullisuus on nimenomaan ruoka-

alalla. Tämän jälkeen tarkastellaan toimitusketjun vastuullista johtamista ja hankintaa sekä 

sertifiointeja. Tarkoituksena on kertoa sertifiointien toimintalogiikasta ja valottaa niiden 

käyttöä. Kirjallisuuskatsauksen lopuksi vedetään teoreettinen viitekehys yhteen ja esitellään 

tutkimuksen lähtökohta.  
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2 Kirjallisuuskatsaus 

Tässä luvussa avataan tutkimukseen aiheeseen liittyvä aiempaa kirjallisuutta ja esitellään 

kirjallisuuden avulla tutkimukseen valittu viitekehys.  

2.1 Yritysvastuullisuus 

Vaikka Friedman (1970) onkin omassa kirjoituksessaan todennut, että yritykset on tehty 

tekemään rahaa ja vain osakkeen omistajien intressien tulee ohjata yrityksen toimintaa, silti 

yritysvastuullisuus puhuttaa ihmisiä. Yritysten ja yhteiskunnan välinen suhde on kiinnostanut 

vuosikymmeniä, sillä yritysvastuullisuudesta on puhuttu 1950-luvulta alkaen ja kirjallisuudessa 

on tarjottu erilaisia määritelmiä sekä kehitetty erilaisia viitekehyksiä, mittaustapoja ja 

tutkimuksia yritysvastuullisuuteen liittyen (Carroll 1999). Monien määritelmien kautta välittyy 

yksinkertaisesti ajatus, että yritysvastuullisuudella viitataan siihen, että yrityksen ajatellaan 

olevan toimintansa sosiaalisista, ympäristöllisistä ja taloudellisista vaikutuksista vastuussa 

laajasti eri sidosryhmilleen (Maloni & Brown, 2006). Yritysten tulisi siis toimia tavalla, joka 

varmistaa niiden taloudellisen suoristuskyvyn pitkällä aikavälillä, vaarantamatta 

ympäristöllistä ja sosiaalista suorituskykyä (Porter & Kramer 2006).  

Yritysvastuullisuudesta puhuttaessa nousee usein esille sidosryhmäajattelu. 

Sidosryhmäajattelulla viitataan siihen, että on tiettyjä sidosryhmiä, joille yritys on vastuussa 

toiminnastaan ja jotka yrityksen tulee ottaa huomioon toiminnassaan. Yritysten sidosryhmiksi 

on laajalti ymmärretty sijoittajien sekä omistajien lisäksi ympäristö, työntekijät, kuluttajat, 

tavarantoimittajat, paikallinen yhteisö ja esimerkiksi aktivistiryhmät. Näillä kaikilla 

sidosryhmillä on yleensä joitain toiveita ja vaatimuksia yritystä ja sen toimintaa kohtaan ja 

niiden valta yritystä kohtaan vaihtelee, samoin kuin niiden esittämät vaatimukset eroavat 

oikeutuksiltaan ja kriittisyydeltään. (Carroll 1991.) Sidosryhmien toiveet ohjaavat yritysten 

vastuullisuutta, määritellen yritykselle toivottavaa tapaa toimia. Yritysvastuullisuudessa 

keskeistä on siis laajasti sidosryhmien huomioiminen toiminnassa ja todelliseksi 

vastuullisuudeksi mielletään usein nimenomaan lainsäädännön vaatimukset ylittävä toiminta 

sidosryhmien hyväksi. 

Carrollin (1991) esittelemän pyramidimallin mukaan yrityksellä on neljänlaista vastuuta 

yhteiskunnalle. Perustan luo yrityksen taloudellinen vastuu yhteiskunnalle, mikä tarkoittaa sitä, 

että yrityksen tulisi toimia kannattavasti ja tehokkaasti, jotta yrityksen tuottamat voitot 

maksimoituvat ja kilpailukyky säilyy. Tämän lisäksi yrityksen tulee toiminnassaan noudattaa 
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lakeja ja säädöksiä eli kantaa lainsäädännöllistä vastuutaan yhteiskunnalle. Näiden lisäksi 

voidaan yritykseltä odottaa lainsäädännön ylittävien normien noudattamista eli eettisen vastuun 

kantamista. Eettisessä yritystoiminnassa tehdään se mikä on oikein ja reilua eikä aiheuteta 

vahinkoa muille. Carrollin (1991) mallissa nämä kolme kerrosta luovat pohjan yrityksen 

vastuulliselle toiminnalle, mutta usein yrityksiltä tunnutaan vaativan vielä enemmän ja 

neljännen ulottuvuuden eli filantrooppisen vastuun toteuttamista. Filantrooppinen vastuu on 

todellista yrityskansalaisena toimimista, tukien yhteisöä ja parantaen sen elämänlaatua ja siihen 

liittyy esimerkiksi hyväntekeväisyystyö. (Carroll 1991.) 

Yrityksien voidaan nähdä siis toteuttavan vastuullisuutta myös eri tasoisesti. Esimerkiksi jo 

Roome (1992) on jakanut yritykset niiden ympäristötoimenpiteiden suhteen neljään luokkaan. 

Ei-määräystenmukaiset yritykset eivät edes noudata lainsäädäntöä, kun taas 

määräystenmukaiset yritykset noudattavat reaktiivisesti lainsäädäntöä. Näiden kahden luokan 

lisäksi on kaksi proaktiivisia toimijoita edustavaa luokkaa, joissa ympäristötyö ylittää 

lainsäädännön vaatimukset ja tulee vahvemmin osaksi yrityksen muuta toimintaa ja jopa 

strategiaa. (Roome 1992.) Myöhemmin esimerkiksi Heikkurinen (2010) on jaotellut 

yritysvastuullisuutta passiiviseen, reaktiiviseen, proaktiiviseen, yrittäjämäiseen ja luovaan 

vastuullisuuteen perustuen siihen, mihin vastuullisuustoiminnalla pyritään kilpailuedun 

suhteen. Passiivinen vastuullisuustyö ei pyri saavuttamaan mitään kilpailuetua yritykselle 

muihin yrityksiin verrattuna. Reaktiivinen yritys taas pyrkii säilyttämään jo olemassa olevan 

kilpailuedun ja proaktiivinen jopa vahvistamaan kilpailuetua vastuullisuustyöllä. Vielä 

korkeammalla tasolla yrittäjämäinen yritysvastuullisuus pyrkii löytämään vastuullisuudesta 

uusia kilpailuetuja ja luova yritysvastuullisuus kokonaan luomaan uusia kilpailuetuja. 

(Heikkurinen 2010.) 

Yritysvastuullisuus ei ole siis pelkästään hyväntekeväisyyttä vaan parhaimmillaan keskeinen 

osa yrityksen toimintaa ja kietoutuu keskeisesti yrityksen strategiaan. Porter ja Kramer (2006) 

ovatkin puhuneet strategisen yritysvastuullisuuden puolesta, sillä parhaimmillaan vastuullisuus 

voi toimia yritykselle innovaation ja kilpailuedun lähteenä samalla, kun yritys tekee hyvää sitä 

ympäröivälle yhteiskunnalle. Strategia on aina valintojen tekemistä ja Porter ja Kramer (2006) 

esittävätkin, että strategisessa yritysvastuullisuudessa on kyse siitä, että yritys todella miettii 

mihin vastuullisuuden kannalta olennaisiin asioihin sillä on suurin vaikutus ja toisaalta mihin 

sillä on mahdollisuus itse vaikuttaa. Tämän pohjalta yritys voi miettiä millä 

vastuullisuustoimilla on isoimmat vaikutukset niin yrityksen menestykselle kuin ympäröivälle 

yhteiskunnallekin. Porter ja Kramer (2006) puhuvatkin reagoivasta vastuullisuudesta silloin, 
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kun yritys toimii hyvänä yrityskansalaisena ja pyrkii pienentämään oman toimintansa 

aiheuttamia haittoja ihmisille ja ympäristölle, mutta strategisesta vastuullisuudesta vasta silloin, 

kun yritys uudistaa arvoketjuaan niin, että yritys ja yhteiskunta hyötyvät tai kun yritys tuo 

vastuullisuuden todelliseksi osaksi arvolupaustaan ja koko yrityksen strategiaa.  

Lehnerin (2015) päivittäistavarakaupan kontekstissa tehdyssä tutkimuksessa todettiinkin, että 

kaupan ala panostaa vastuullisuustyössään niihin asioihin mihin se voi kannattavimmin 

vaikuttaa. Chkanikova ja Mont (2015) ovat puolestaan todenneet päivittäistavarakaupan 

tutkimuksessa, että vastuullisuustekoja tehdään ruokakaupassa pääasiassa riskien hallinnan 

keinona sekä silloin, kun ne tarjoavat muuta selkeää hyötyä liiketoiminnalle esimerkiksi 

säästöjen, lisämyynnin, brändin, imagon tai maineen kehittämisen kautta. Myös Robertsin 

(2003) tutkimuksessa huomattiin, että yrityksen maine eli se mitä yrityksen erilaiset 

sidosryhmät ajattelevat yrityksestä, on tärkeää sen toiminnalle, sillä hyvä maine tuo kilpailuetua 

ja luo lisäarvoa yrityksen tuotteille ja palveluille. Päivittäistavarakaupasta on varmasti 

löydettävissä siis sekä reagoivaa ja strategista vastuullisuutta, kun yritykset lähestyvät 

vastuullisuutta eri tavoin.  

2.2 Vastuullisuus ruoka-alalla 

Yleisesti vastuullisuutta jaetaan kolmeen osa-alueeseen eli taloudelliseen, sosiaaliseen ja 

ympäristölliseen vastuullisuuteen. YK:n määritelmänkin mukaan yritysvastuullisuudessa on 

kyse taloudellisesti menestyksekkäästä, mutta samalla ympäristöä, ihmisiä ja yhteisöä kohtaan 

eettisestä toiminnasta (United Nations Global Compact 2014a). YK:n vastuullisuuden 

periaatteissa nousee esille ihmisoikeuksien kunnioittaminen, työvoiman järjestäytymisvapaus, 

pakkotyön, lapsityövoiman ja syrjinnän kieltäminen sekä ympäristöhaasteisiin vastaaminen ja 

ympäristöystävällisyyden kehittäminen (United Nations Global Compact 2014a). YK:n 

periaatteet samoin kuin vastuullisuuden kolmijako ovat kuitenkin hyvin yleiset ohjeet siitä, mitä 

vastuullisuus yritystoiminnassa merkitsee. Yritysvastuullisuuden sisältö on 

kontekstisidonnaista ja vaihtelee aloilta ja yrityksistä toisiin, siksi on syytä tarkastellakin 

erikseen ruoka-alan vastuullisuutta. YK onkin myös erikseen määritellyt ruoalle ja 

maataloudelle omat liiketalouden periaatteet: ihmisoikeuksien kunnioittaminen, hyvät 

työolosuhteet, paikallisten yhteisöjen tukeminen, korruption vastaisuus, hyvät johtamistavat ja 

läpinäkyvyys, hyvän terveyden ja ravitsemuksen edistäminen, ympäristöstä huolehtiminen, 

luonnon resurssien tehokas ja optimaalinen käyttö, arvon jakaminen tasaisesti koko 

ruokaketjussa sekä kestävää ruokajärjestelmää edistävien tietojen, taitojen ja teknologioiden 
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jakaminen (United Nations Global Compact 2014b). Näistä periaatteista osa soveltuu kaikkeen 

vastuulliseen liiketoimintaan, mutta osa kohdista on selvästi mietitty vastaamaan ruokaketjun 

haasteisiin.  

Maloni ja Brown (2006) ovat myös todenneet, että toimitusketjut voivat olla hyvin erilaisia eri 

aloilla ja omata erityisiä piirteitä. Myös ruoan toimitusketju onkin omanlaisensa moniin muihin 

toimitusketjuihin verrattuna ja siihen liittyy omia erityispiirteitään ja sitä kautta vastuullisuuden 

kannalta myös haasteita. Maloni ja Brown (2006) ovat tarkastelleet ruoka-alaa Yhdysvalloissa 

ja sen perusteella märitelleet vastuullisuuden ulottuvuuksiksi nimenomaan ruoan 

toimitusketjussa eläinten hyvinvoinnin, bioteknologian vastuullisen käytön, paikallisen 

yhteisön tukemisen, ympäristön hyvinvoinnin edistämisen ja tukemisen, reilun 

taloudenkäynnin, terveyden ja turvallisuuden takaamisen kaikille, työvoiman hyvinvoinnin 

sekä eettisen hankinnan.   

Suomessa Forsman-Hugg yms. (2013) ovat tehneet tutkimuksen vastuullisuuden sisällöstä 

suomalaisessa ruokaketjussa, suomalaisten sidosryhmien näkökulmasta. Tutkimuksen 

tuloksena saatiin luotua perinteistä kolmijakoa, eli talous, ihmiset ja ympäristö, konkreettisempi 

seitsemän ulottuvuuden määritelmä ruoan vastuullisuudesta: ympäristö, tuoteturvallisuus, 

ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, paikallinen hyvinvointi ja taloudellinen 

vastuu. Ympäristöulottuvuus sisältää yrityksen ja tuotteen ympäristövaikutukset, joista 

Suomessa isoimpia huolia ovat esimeriksi ilmastonmuutos ja vesien rehevöityminen. 

Tuoteturvallisuus sisältää monia asioita, kuten muun muassa jäljitettävyys, alkuperä, puhtaus, 

hygieenisuus, turvallisuus sekä lisäaineiden turvallinen käyttö. Ravitsemuksen ulottuvuudessa 

vaaditaan yrityksiltä ravitsemusstrategiaa ja tiedon jakamista kuluttajille ja ulottuvuuteen liittyy 

esimerkiksi sellaisia aiheita kuin terveelliset tuotteet, terveysvaikutukset, tuotetiedot ja merkit 

pakkauksissa. Työhyvinvointiin liittyy työolosuhteet, työturvallisuus, työmotivaatio, palkat, 

tasa-arvo sekä työllisyysvaikutukset. Eläinten hyvinvointi puolestaan koostuu elinolosuhteista, 

hoidosta sekä tautien hoidosta ja hillinnästä. Paikallisen hyvinvoinnin ulottuvuus korostaa 

yrityksen suhdetta paikallisiin markkinoihinsa. Taloudellinen vastuu käsittää ruoan tuotannon 

taloudelliset vaikutukset sekä sen, että pitkän aikavälin suorituskyky mahdollistaa muut 

vastuullisuuden ulottuvuudet.  (Forsman-Hugg yms. 2013.) 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Kuluttajatutkimuksen keskuksen ja Jyväskylän 

yliopiston (2012) yhteistyössä tekemä opas Vastuullisuus ruokaketjussa on tuonut 

vastuullisuuden ulottuvuuksia vielä enemmän käytännön tasolle eritellen eri ulottuvuuksiin 
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liittyviä kriteereitä sekä mittareita, joilla niitä voidaan mitata. Opas on tarkoitettu sekä 

alkutuotannolle, teollisuudelle että myös kaupalle. Oppaassa ympäristöön liittyviä kriteereitä 

ovat energian ja veden käyttö, ilmastonmuutoksen ja rehevöitymisen torjuminen sekä 

ympäristömerkityt tuotteet. Tuoteturvallisuuden nähdään vaativan tuotteisiin ja valmistukseen 

liittyvää riskinarviointia, toimialan hyvän käytännön ohjeiden noudattamista, osaamisen ja 

tiedon soveltamisen kehittämistä, tutkimusta ja kehitystyötä, johtamista ja tiedon saatavuuden 

ja jäljitettävyyden parantamista. Ravitsemuksen kriteereitä ovat puolestaan ravintosisältö ja 

ravitsemustiedon esittäminen, hyvää ravitsemusta edistävä tuotekehitys ja mainonta sekä 

informaation jako. Työhyvinvoinnin kriteereitä puolestaan ovat hyvä esimiestyö, osaamisen 

kehittäminen, joustojen ja työhön vaikuttamismahdollisuuksien olemassaolo, vuorovaikutus 

työntekijöiden kanssa, työn kuormittavuuden hallinta sekä työkyvyn ylläpito. Eläinten 

hyvinvoinnissa keskeisiä asioita ovat puolestaan kasvatus- ja kuljetusolosuhteet, ruokinta, 

terveys, eläintyypillisen käyttäytymisen edistäminen, viestintä sekä eläintenhyvinvoinnin 

huomioiminen hankinnoissa. Paikallisen hyvinvoinnin nähdään koostuvan monipuolisen 

paikallisen tuotannon suosimisesta, sesonkituotteiden hyödyntämisestä, vuorovaikutuksesta 

omalla alueella, paikallisen ruokakulttuurin edistämisestä sekä omien aluetaloudellisten 

vaikutusten kehittämisestä. Talouden kriteereitä ovat puolestaan henkilöstön palkat, 

kannattavuus ja jatkuvuus, markkina- ja hintariskeiltä suojautuminen sekä taloudellinen tuki 

yhteishyödyllisiin kohteisiin. (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, 

Kuluttajatutkimuksen keskuksen ja Jyväskylän yliopisto 2012.) 

Ruoka-alalla toimivan yrityksen vastuullisuus koostuu siis lopulta monista asioista, jotka ovat 

osaltaan kaikille yrityksille samoja, kuten työntekijöiden ja asiakkaiden hyvinvointi, 

ympäristön suojeleminen, taloudellisen vastuun kantaminen ja paikallinen läsnäolo. Tämän 

lisäksi on kuitenkin erotettavissa ruoantuotantoon liittyviä toimialakohtaisia erityispiirteitä, 

jotka nostavat esiin nimenomaan ruoka-alaa koskettavia vastuullisuuskysymyksiä liittyen 

ravitsemukseen, turvallisuuteen ja tuotanto-oloihin. Minkä tahansa ruoka-alalla toimivan 

yrityksen tulisi olla tietoinen ja ottaa huomioon nämä vastuullisuuden kaikki erilaiset 

näkökohdat yrityksen kaikissa toiminnoissa, voidakseen toimia kokonaisvaltaisen 

vastuullisesti.  

2.3 Vastuullinen toimitusketjun johtaminen ja hankinta 

Yritysvastuullisuuteen nähdään kuuluvan mukaan toimitusketjun vastuullinen johtaminen, 

jossa talous-, ihmis- ja ympäristönäkökulmat otetaan huomioon toimitusketjun joka portaalla: 
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yrityksen nähdään siis olevan vastuussa myös toimittajiensa ympäristöllisestä ja sosiaalisesta 

suorituskyvystä eli koko toimitusketjun vastuullisuudesta (Walker & Jones 2012, Marshall 

yms. 2019). Perinteisesti toimitusketjun johtamisella viitataan kokonaisvaltaiseen materiaalin, 

tiedon ja pääomien virtojen johtamiseen läpi toimitusketjun mahdollisimman optimaalisesti, 

jotta voidaan saavuttaa kilpailukykyä. Vastuullinen toimitusketjun johtaminen on muuten sama 

asia, mutta ottaen huomioon toimitusketjussa ja sen suorituskyvyssä sekä taloudellisen, 

ympäristöllisen että sosiaalisen suorituskyvyn. (Seuring & Müller 2008.) Vastuullisessa 

toimitusketjun johtamisessa on siis kyse siitä, että pyritään integroimaan toimitusketjun toimijat 

ja resurssit parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan sidosryhmien odotuksiin. Perinteisiä 

strategisia kilpailuetuja toimitusketjun johtamisessa ovat olleet kustannukset, laatu, toimitus, 

joustavuus ja innovaatio, mutta vastuullisessa toimitusketjun johtamisessa näiden lisäksi myös 

vastuullisuus voi olla strateginen kilpailuetu (Chkanikova 2016). Myös Gold, Kunz ja Reiner 

(2017) ovat todenneet, että perinteisten ruoan toimitusketjun suorituskyvyn komponenttien eli 

reagointikyvyn ja ketteryyden, kustannuksien ja tehokkuuden sekä ruoan laadun lisäksi voidaan 

lisätä suorituskyvyn osa-alueeksi myös vastuullisuus.  

Yritysvastuullisuuden voidaankin nähdä laajentuneen yrityksen omien seinien sisältä koko 

toimitusketjuun, kun kiinnostuksen kohteena ei ole enää pelkästään mitä yksi yritys tekee, vaan 

mitä koko toimitusketjussa osallisena olevat eri yritykset tekevät (Vurro, Russo & Perrini 

2009). Spence ja Bourlakis (2009) ovatkin todenneet, että toimitusketjun vastuullisuuden tulisi 

kattaa ketjun jokainen lenkki ja vastuullisuuden joka näkökulmasta, mutta harvoin näin vielä 

tapahtuu, sillä toimitusketjujen kokonaisuudet ovat usein laajoja ja vaikeita hallita. Erilaiset 

skandaalit tuotteiden valmistusketjuissa ovat kuitenkin synnyttäneet tarpeen toimitusketjun 

vastuullisuuden johtamiselle (Spence & Bourlakis 2009). Sidosryhmistä lähtenyt painostus 

onkin johtanut vastuulliseen toimitusketjun johtamiseen, jossa usein toimitusketjun 

sidosryhmille näkyvin yritys siirtää painetta vastuullisuudesta eteenpäin omassa 

toimitusketjussaan, hallitakseen omia riskejään ja suorituskykyään (Seuring & Müller 2008). 

Toimitusketjun keskeisessä, näkyvimmässä osassa olevat yritykset vaativatkin yhä useammin, 

mitä erilaisemmin keinoin vastuullisuutta omilta toimittajiltaan, jotka puolestaan ovat 

keskeisessä asemassa vaikuttamaan vastuullisuusvaatimuksien laajentumisessa myös ketjun 

aikaisemmille toimijoille (Marshall yms. 2019).  

Vastuullisessa toimitusketjun johtamisessa käytetään erilaisia mekanismeja eli käytäntöjä, 

aloitteita ja prosesseja, joilla johdetaan sisäistä toimintaa sekä suhteita muihin toimitusketjun 

jäseniin ja sidosryhmiin niin, että yritysvastuullisuutta saadaan toteutettua mahdollisimman 
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onnistuneesti. Ulkoisissa suhteissa mekanismit voivat perustua sekä markkina- ja 

sopimusvoimaan että yhteistyöhön ja yhdessä kehittämiseen muun toimitusketjun kanssa. 

Tämän lisäksi johtaminen voi sisältää niin virallisia mekanismeja kuten raportointijärjestelmiä 

ja standardeja kuin myös epävirallisempia suhteisiin perustuvia keinoja. (Formentini & Taticchi 

2016.)  

Hankinta on yksi toimitusketjun johtamisen osa-alueista. Hankinta on toimittajasuhteiden 

johtamista, joka koostuu toimittajakriteerien määrittämisestä, toimittajavalinnoista, suhteiden 

luomisesta ja ylläpitämisestä, eri toimittajien roolien määrittämisestä sekä toimittajien 

suorituskyvyn seuraamisesta. (Croxton yms. 2001.) Carter ja Jennings (2004) ovat aloittaneet 

vastuullisen hankinnan määrittelemistä ja heidän näkemyksensä mukaan hankinta luetaan 

yhdeksi yritysvastuullisuuden osa-alueeksi, jolla on erityinen rooli yrityksissä sen 

monipuolisen ulkoisen ja sisäisen sidosryhmätyön vuoksi. He näkevät vastuullisen hankinnan 

keskeisiksi ulottuvuuksiksi ympäristön suojelemisen, monimuotoisuuden edistämisen, 

ihmisoikeuksien ja turvallisuuden takaamisen sekä yhteisön tukemisen. (Carter & Jennings 

2004.) Hankinnalta odotetaan vastuullisuuden vaatimista toimittajilta ja hankinnan tehtäväksi 

nähdään varmistaa esimerkiksi, että toimittajien prosessit ja tuotteet ovat ympäristöystävällisiä, 

toimittaja maksaa asiallista palkkaa työntekijöilleen eikä käytä lapsityövoimaa sekä toimii 

turvallisissa tiloissa (Carter & Jennings 2002). Hankinnan vastuuksi on siis nähty 

vastuullisuuteen liittyvien asioiden huomioon ottaminen ostoissa ja toimittajayhteistyössä. 

Yrityksen kaikkien strategioiden tulisi olla linjassa koko yrityksen strategiaan, siksi 

vastuullisuus osana yrityksen strategiaa mahdollistaa sen keskeisen roolin myös toimitusketjun 

johtamisen strategiassa (Walker & Jones 2012) ja siksi sillä on myös vaikutusta hankinnan 

strategioiden muodostumiseen. Vastuullisissa ostostrategioissa ei keskitytä pelkkään 

taloudelliseen suorituskykyyn vaan otetaan huomioon myös sosiaalinen ja ympäristöllinen 

suorituskyky (Chaknikova 2016). Akhavan ja Beckmann (2017) toteavat tutkimuksessaan, että 

se mistä ja miten yrityksien vastuullisen hankinnan strategia koostuu, vaihtelee paljon 

yrityksissä ja vaihtelua aiheuttaa toimintaympäristö: markkina-alue, sidosryhmien esittämien 

paineiden määrää ja voima sekä sisäisten resurssien ja kykyjen määrä. Yleisimmin strategia 

koostuu erilaisista sisäisistä hallinnollisista rakenteista ja tavasta johtaa suhteita ulkopuolisiin 

sidosryhmiin sekä erilaisista tavoista johtaa toimittajasuhteita. Akhavan ja Beckmann (2017) 

mukaan vastuullisen hankintastrategian luominen vaati yritykseltä siis sisäisiä toimenpiteitä, 

kun sisäisissä rakenteissa vastuullisuus tulee integroida osaksi hankintaa.  Tämä vaatii johdon 

sitoutumista, sisäisen code of conductin määrittelemistä sekä mahdollisesti muitakin ohjeita ja 
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linjauksia. Päämäärät vastuulliselle hankinnalle tulee selkiyttää ja sen perusteella määritellä 

suunnitelmat ja rakentaa johtamisjärjestelmä sekä palkitsemisjärjestelmä tukemaan asetettujen 

vastuullisuuspäämäärien saavuttamista. Sisäistä vastuullisuustyötä tukee organisaation 

ulkoisissa suhteissa yhteistyö tai jäsenyydet kansalaisjärjestöjen kanssa sekä osallistuminen 

alan yhteisiin vastuullisuusaloitteisiin. (Akhavan & Beckmann 2017.) 

Vastuullisessa hankintastrategiassa osana on aina myös toimittajayhteistyö, jonka Akhavan ja 

Beckmann (2017) jakavat valvontaan ja yhteiseen kehittämiseen: yritys voi käyttää vain toista 

tai molempia keinoja. Valvonnalla tarkoitetaan vastuullisuusvaatimuksien määrittämistä 

toimittajille, niiden perusteella toimittajien valintaa ja niiden noudattamisen valvontaa sekä 

seurantaa. Yhteisellä kehittämisellä viitataan toimittajien kouluttamiseen vastuullisuudesta 

sekä yhteistyössä vastuullisuuden kehittämiseen. Hieman samantyylisesti Marshall ym. (2019) 

ovat todenneet vastuullisen hankinnan toimittajayhteistyön jakaantuvan prosessipohjaisiin ja 

markkinapohjaisiin käytäntöihin. Prosessipohjaisissa käytännöissä valvotaan toimittajia ja 

varmistetaan, että he täyttävät tietyt asetetut minimivaatimukset esimerkiksi 

sertifiointijärjestelmien avulla. Markkinapohjaisessa lähestymistavassa puolestaan pyritään 

enemmän yhteistyössä uudistamaan toimitusketjua niin, että kaikki hyötyvät: niin ostaja, 

toimittajat, ympäristö kuin ihmiset.  

Myös Seuring ja Müller (2008) ovat todenneet, että vastuullinen toimitusketjun johtaminen 

vaati hankinnalta uudenlaista lähestymistapaa ja tarjoavat kahta strategiaa. Ensimmäinen on 

toimittajien vastuullinen valinta, käyttäen hinnan lisäksi myös muita elementtejä kriteereinä 

valinnalle, esim. vaatien sertifikaattien ja standardien noudattamista. Tämä strategia auttaa 

hallitsemaan riskejä ja luo minimivaatimukset toimittajille. Toinen strategia on pyrkiä 

suunnittelemaan koko toimitusketjua, sen tuotteita ja prosesseja uudelleen elinkaariajattelun 

näkökulmasta. Tämä vaatii syvää yhteistyötä ja kommunikointia toimitusketjussa ja yhdessä 

kehittämistä. Tutkimuksien mukaan vaikuttaisi siltä, että kumppanuusstrategia on tehokas, sillä 

hyvässä kumppanuussuhteessa yritykset kykenevät käymään syvempää keskustelua siitä, mitä 

halutaan ja miten toivotaan, että asioita tehdään ja molemmat osapuolet ovat paremmin valmiita 

yhdessä kehittymään ja kantamaan vastuutaan toimitusketjussa. (Seuring & Müller 2008.) 

Chkanikova (2016) kuitenkin huomauttaa, että vaikka yleisesti nähdään siis, että kumppanuus 

ja luottamus toimittajien kanssa on toimiva strategia vastuulliselle hankinnalle, yritykselle ei 

välttämättä ole kannattavinta ja tehokkainta luoda kaikkien toimittajien kanssa syviä suhteita. 

Sen sijaan tulisi miettiä toimittajien segmentointia ja erilaisia lähestymistapoja eri segmenteille 

(Chkanikova 2016).  
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Yawar ja Seuring (2017) ovat omassa vastuullisen hankinnan viitekehyksessään rikastaneet 

teoriaa lisäämällä kahden aiemmin mainitun strategian eli toimittajien valvonnan ja yhteistyön 

lisäksi viestinnän yhdeksi, omaksi strategiakseen. Viestinnällä he viittaavat siihen, että yritys 

luo oikeutusta toiminnalleen ja viestii vastuullista kuvaa itsestään, jotta vastuullisista 

panostuksista saadaan paras mahdollinen hyöty yrityksen liiketoiminnalle. Viestinnän keinoja 

ovat esimerkiksi raportit ja merkkien käyttäminen. Yawar ja Seuring (2017) myös toteavat, että 

parhaisiin tuloksiin näytetään pääsevän yhdistelemällä kaikkia kolmea strategiaa.  

Lopulta vastuullisessa hankinnassa on kyse siitä, että sidosryhmien odotukset identifioidaan ja 

vastuullisuuden toteuttamiseen sitoudutaan ja asetetaan sille tavoitteet. Vastuullisuus tuokin 

hankinnalle aivan uudenlaisen roolin, kun sen täytyy ottaa hinnan lisäksi muitakin 

ominaisuuksia mukaan hankintapäätöksiin. Esimerkiksi yleiset standardit auttavat 

määrittämään vaatimuksia toimittajille, auditoinneilla voidaan valvoa toteutumisia ja 

yhteistyötä voidaan syventää toimittajien kanssa tavoitellen yhdessä kehittymistä. Lopuksi 

tulokset vastuullisuuden suhteen tulee viestiä. (Leire & Mont 2010.) 

Tutkimuksissa tärkeimmäksi ehdoksi vastuullisuuden toteuttamiselle yhä paremmin 

hankinnassa tulevaisuudessa, nähtiin osaamisen lisääminen (Murphy & Poist 2002), samoin 

kuin ruokakaupan kontekstissa vastuullisuuden toteuttamisen esteeksi todettiin tiedon ja 

resurssien puute (Chkanikova & Mont 2015). Kaikesta kiinnostuksesta aihetta kohtaa voidaan 

päätellä, että vastuullisuuden toteuttaminen myös ruoan toimitusketjussa kiinnostaa yrityksiä 

varsinkin kuluttajien kasvavan kiinnostuksen myötä, mutta käytännön toteutuksessa on vielä 

yrityksillä ja toimitusketjuilla haasteita kohdattavana. Miten rajallisten resurssien ja osaamisen 

kanssa voitaisiin toteuttaa edistysaskelia vastuullisemman toimitusketjun ja hankinnan 

suuntaan? Toimitusketjun ja hankinnan vastuullisuutta toteuttaakseen, yritykset ovat 

tutkimuksien mukaan valinneet keskeiseksi keinoiksi erilaisten code of conduct -ohjeistukisen 

määrittelemisen, mutta aina ei ole selvää, kuinka hyvin toimittajien suorituskykyä suhteessa 

code of conduct -ohjeistukseen nähden kyetään varmistamaan ja seuraamaan (Vurro, Russo & 

Perrini 2009; Murphy & Poist 2002). Toisaalta syvän kumppanuuden ja yhteistyön luominen 

kaikkien toimittajien kanssa ei myöskään aina ole realistista. Sertifikaatit ja nimenomaan 

kolmannen osapuolen auditoinnin vaatimat sertifikaatit ovatkin nostaneet suosiotaan liike-

elämässä, sillä ne tarjoavat helpon ensimmäisen askeleen kohti vastuullisempaa hankintaa, 

auttaen toimittajien valinnassa, valvonnassa ja johtamisessa ilman suuria panostuksia 

resursseihin ja osaamiseen, jos sopivat sertifioinnit ovat jo valmiina olemassa (Walker & Jones 

2012, Chkanikova 2016).  
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2.4 Sertifikaatit hankinnan työkaluna vastuullisuuden toteuttamisessa 

Sertifikaatit ovat nousseet nykyään jo merkittäväksi osaksi taloudellista elämää ja 

maataloussysteemeissä ne ovatkin jo merkittävä sääntelyn mekanismi, sillä kaupan alan 

yritykset ovat alkaneet vaatia niitä laajalti tuottajilta. Periaatteessa valtiot määrittelevät edelleen 

ruoalle standardit lainsäädännössä ja valvovat lakien noudattamista, mutta käytännössä valtiot 

eivät meinaa pysyä perässä muuttuvissa ja laajentuvissa laatuun ja tuotannon olosuhteisiin 

liittyvissä kuluttajavaatimuksissa, joita kaupan ala pyrkii taas ripeästi seuraamaan. Lisäksi vielä 

monenlaiset ruokaskandaalit ovat heikentäneet valtion sääntelyn ja valvonnan uskottavuutta ja 

globalisoituneet ruokaketjut ovat monimutkaistuneet eivätkä ole enää yhden valtion sääntelyn 

piirissä. (Hatanaka, Bain & Busch 2005.) Tämän kaiken takia ja toimivamman 

ruokajärjestelmän saavuttamiseksi, on EU:ssa esimerkiksi lainsäädäntöäkin muutettu 

painottamaan yhä enemmän toimijan omaa vastuuta (Albersmeier yms. 2009).  

Toimintaperiaate kolmannen osapuolen varmistamissa sertifikaateissa on, että toimitusketjun 

ulkopuolinen kolmas osapuoli ottaa vastuulleen turvallisuus- ja laatutekijöiden määrittelyn sekä 

niiden toteutumisen arvioimisen sertifioinnin kohteena olevassa toimijassa. Usein vielä 

sertifioinnin sisällön määrittelevän organisaatio jakaa vielä auditointivastuun auditointeihin 

erikoistuneelle organisaatiolle. (Deaton 2004.) Järjestelmä voi toimia uskottavasti vain, jos 

instituutio kolmannen osapuolen takana ja auditoija toimivat luotettavasti ja pätevästi. 

Sertifiointilaitoksen akkreditointi takaa luotettavuuden ja näin ollen tekee asiaan 

erikoistuneesta sertifioijasta luotettavan osapuolen antamaan markkinasignaaleja toimijoille 

myönnettävien sertifikaattien muodossa. (Deaton 2004, Albersmeier yms. 2009.) 

Akkreditoinnilla varmistetaan sertifiointilaitoksen itsenäisyyttä (Hatanaka, Bain & Busch 

2005.)  

Järjestelmää vastaa on kuitenkin myös esitetty kritiikkiä ja Albersmeier ym. (2009) 

huomauttavatkin, että sertifiointienkin tarjonta perustuu markkinoihin, joilla on valittavana 

useita eri vaihtoehtoja. Sertifiointilaitoksen ja auditoijan tulot ovat siis riippuvaisia asiakkaista. 

Etenkin sosiaalisten auditointien laatua on kirjallisuudessa arvosteltu ja yleisestikin auditointien 

huonoon laatuun on esitetty syiksi taloudellista riippuvuutta sekä auditoijien heikkoa osaamista. 

Sertifiointijärjestelmissä nähdään silti kuitenkin paljon hyvää, sillä ymmärretään, että halu 

sertifiointien ja auditointien kehittämiseen on varmasti olemassa, koska skandaalin sattuessa 

sertifioinnin uskottavuus voi kadota ja sitä myötä asiakkaat.  Tarkastuslistojen nähdään olevan 

hyvä pohja auditointeihin, mutta samalla esitetään, että auditointia tehtäessä tulisi käyttää 
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tilannetajua ja keskittyä kunkin toimijan omiin isoimpiin riskikohtiin. Auditoinnin 

uskottavuuden tähden sertifiointia ja auditointia tulee jatkuvasti kehittää ja myös 

yllätysauditointien nähdään olevan hyvä uskottavuutta lisäävä keino. (Albersmeier ym. 2009.) 

Sertifikaatit ovat syntyneet siis vastaamaan tiedon epäsymmetrian ongelmaan, sillä ostaja ei 

aina voi nähdä eikä havaita itse tuotteen kaikkia attribuutteja, joilla kuitenkin on merkitystä 

vaihdannan näkökulmasta. Kolmas osapuoli voikin siis sertifioinnilla pienentää tätä tiedon 

epäsymmetriaa ostajan ja myyjän välillä esimerkiksi laadusta ja tuotantoprosessista. (Deaton 

2004, Albersmeier yms. 2009.) Esimerkiksi ruoasta ei aina voi päälle päin todeta sen 

mikrobiologista laatua, pestisidijäämiä tai sen laatua – tällöin sertifikaatti tarjoaa myös ostajalle 

olennaista ja luotettavaa tietoa tuotteesta ja sen tuotantoprosessista. Sertifikaattia voidaan 

käyttää keinona varmistaa ostettavan tuotteen vastaavuus ostajan vaatimiin standardeihin. 

Anderssonin (2009) tutkimuksessa onkin todettu, että hedelmä- ja vihannesalalla käytettävä 

GlobalG.A.P. sertifikaatti pienentää ostamisen kustannuksia, sillä se tarjoaa selkeän kriteerin 

kaupan käyntiin ostajien ja myyjien välille.  

Sertifioinnin hakeminen on yleensä kauppasuhteissa toimittajan vastuulla ja sertifiointia hakeva 

yritys myös maksaa itse sertifioinnista aiheutuvat kustannukset. Sertifiointiprosessi on yleensä 

hyvin samankaltainen eri sertifioinneilla: toimija tekee hakemuksen sertifioinnista, jonka 

jälkeen suoritetaan etukäteisarviointi ja olennaisten dokumenttien tarkistus. Tämän jälkeen 

sertifioija suorittaa auditoinnin hakijan toiminnasta eli tarkistaa toiminnan vastaavuuden 

suhteessa sertifioinnin vaatimuksiin, laati raportin ja myöntää sertifikaatin, jos yhdenmukaisuus 

toimijan toiminnassa toteutuu suhteessa sertifikaatin vaatimuksiin. (Hatanaka, Bain & Busch 

2005.) Tässä sertifikaattien mallissa toimittajan vastuu korostuu ja toimittaja itse maksaa 

valvontakustannukset sertifiointiprosessissa, mutta prosessi toki tarjoaa toimittajalle 

mahdollisuuden ja neuvoja toimintansa kehittämiseen sekä pääsyn sertifiointia vaativille 

markkinoille ja jopa kilpailuedun sertifikaatin muodossa (Hatanaka, Bain & Busch 2005).  

Eniten sertifikaatteja käytetään ruokaketjussa turvallisuuden ja laadun (maku, haju, koostumus, 

nautittavuus) varmistamiseksi, mutta kansalaisjärjestöistä ja kuluttajilta nousevan paineen 

vuoksi työvoimaan, ympäristöön ja eettisyyteen liittyvät sertifikaatit kasvattavat suosiotaan 

(Fulponi 2006). Sertifikaattien hyödyksi siis koetaan valvonnan ulkoistaminen yritykselle 

tärkeiden attribuuttien osalta ja toisaalta myös se, että sertifikaatteja voidaan käyttää 

viestinnässä (Chkanikova & Mont 2015). Esimerkiksi luomumerkki ja Reilun kaupan -merkki 

ovat esimerkkejä sertifiointijärjestelmistä, jotka näkyvät tuotteissa kuluttajille asti ja 
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vaikuttavat myös kuluttajien ostopäätöksiin. Kuitenkaan aina sertifikaatit eivät näy kuluttajalle 

asti, vaan niitä voidaan käyttää pelkästään yrityksien välisessä kaupankäynnissä (Styles, 

Schoenberger, Galvez-Martos 2012). Molemmissa tapauksissa sertifikaatit voivat kuitenkin 

toimia myös yrityksen vastuullisuuden mittaamisen systeemeinä (Beske & Seuring 2014). 

Chkanikovan ja Montin (2015) päivittäistavarakaupassa tekemässä tutkimuksessa kävikin ilmi, 

että kauppa käyttää kolmannen osapuolen vahvistamia sertifikaatteja hankintansa kriteereinä, 

sillä niiden koetaan varmistavan luotettavasti vastuullisuutta toimitusketjussa, ilman että 

kaupalla pitää olla omaa osaamista ja resursseja auditoida ja valvoa kaikkia toimittajia. Valitun 

sertifikaatin kautta voidaan siis siirtää ostajayritykselle tärkeiden attribuuttien valvonta 

kolmannelle osapuolelle. Kun ylipäätänsä on todettu, että vastuullisuustyö kiinnostaa yrityksiä 

maineen suojelemisen vuoksi, niin myös kolmannen osapuolen yksityisten sertifikaattien käyttö 

on yrityksien maineen luomisen ja suojaamisen työkalu (Fulponi 2006). Sertifikaattien avulla 

voidaan asettaa vaatimuksia toimittajille ja valvoa toimittajia ja näin ne toimivat kaikista 

yksinkertaisimpana tapana vähentää toimitusketjuun liittyviä riskejä (Beske & Seuring 2014). 

Sertifikaatti koetaan myös hyväksi keinoksi lisätä toimitusketjun läpinäkyvyyttä, sillä niiden 

vaatiminen tuo helposti saataville tietoa toimitusketjusta ja parhaimmillaan tieto välittyy 

ruokapakkauksien merkintöjen kautta myös kuluttajalle (Wognum yms. 2011). Läpinäkyvyys 

on osa vastuullista toimitusketjun johtamista. Läpinäkyvyys tarkoittaa pohjimmiltaan sitä, että 

tiedon epäsymmetriaa ei ole, joten läpinäkyvässä toimitusketjussa opportunistinen käytös ei 

onnistu (Bastian & Zentes 2013). Kolmannen osapuolen sertifikaattien nähdään lisäävän juuri 

toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja tuovan mukanaan monia hyötyjä: niiden avulla voidaan 

varmistaa, että tuote ja tuotanto täyttää sekä lainsäädännön että asiakkaiden vaatimukset, ne 

tuovat toimitusketjun prosesseja paremmin näkyviin, lisäävät reagointikykyä ja niiden avulla 

voidaan uskottavasti viestiä lisäarvosta, joka ketjussa voidaan tuottaa. (Bastian & Zentes 2013.) 

Kaupan näkökulmasta sertifiointien tärkein hyöty on transaktiokustannusten pieneminen ja 

vastuun jakaminen ja siirtäminen muille toimijoille eli sertifiointilaitokselle, auditoijalle sekä 

tuottajalle. Järjestelmä on kuitenkin synnyttänyt myös kritiikkiä, sillä tuottajien suunnalta on 

kritisoitu sitä, että sertifiointi ei välttämättä nosta tuotteesta saatavaa hintaa lainkaan, vaikka 

tuottaja joutuu sertifiointiin investoimaan. Lisäksi sertifiointeja on kritisoitu siitä, että ne 

suosivat isoja toimijoita, jotka voivat nauttia mittakaavaeduista. Pienillä tuottajilla ei 

välttämättä ole resursseja ja kykyä hakea sertifiointeja, joten niiden soveltuvuutta pientuottajille 

on kyseenalaistettu. (Hatanaka, Bain & Busch 2005; Spence & Bourlakis 2009.) Tutkimuksissa 
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on kuitenkin todettu, että sertifioinneilla voi olla hyviäkin vaikutuksia tuottajille. Sertifiointi 

voi jossain tilanteissa toimia kilpailuetuna ja pääsykeinona markkinoille, lisäksi se toimii 

todisteena laadukkaasta ja turvallisesta tuotannosta ja sertifiointiprosessien läpikäynnin on 

todettu myös auttavan tuottajan toiminnan laadun ja jopa kustannustehokkuuden 

kehittämisessä. (Hatanaka, Bain & Busch 2005.) 

Kolmannen osapuolen sertifiointien vaihtoehtona on yrityksien omat standardit ja auditoinnit, 

joten Leire ja Mont (2010) ovat verrannet yrityksen itse toteuttamien auditointijärjestelmien ja 

ulkoisten auditointijärjestelmien hyviä ja huonoja puolia. Itse toteutettu auditointijärjestelmä 

vaatii luonnollisesti yritykseltä paljon tietoa, taitoa ja resursseja, mutta se myös samalla 

syventää yrityksen omaa tietoa ja osaamista toimitusketjun toiminnan suhteen ja voi joissain 

tilanteissa tarjota parhaat mahdollisuudet yhteiseen kehittämiseen toimittajien kanssa. Ulkoinen 

auditointijärjestelmä on usein edullisempi toteuttaa laajemmassa mittakaavassa, mutta oma 

osaaminen toimitusketjun suhteen voi heikentyä, kun ei ole yhtäläistä tarvetta ylläpitää 

osaamista auditoinnin kohteena olevasta toiminnasta. Toisaalta ulkoisessa järjestelmässä 

saadaan ulkoisen asiantuntijan osaaminen käyttöön, vaikka aina voidaan myös kyseenalaistaa 

heidän luotettavuutensa. (Leire & Mont 2010.) Kun tässä tutkielmassa kontekstina on 

päivittäistavarakauppa, niin voidaan kuitenkin todeta, että ehkä kaupan alan yrityksille oma 

osaaminen koko toimitusketjun suhteen ei ole niin kriittistä, sillä liikeideana kuitenkin on 

myydä eteenpäin laajaa valikoimaa muiden tuottamia tuotteita. Päivittäistavarakaupan 

toiminnan keskiössä ei ole tuotteen tuottaminen vaan monien tuotteiden myyminen kuluttajille.  

Sertifikaatit toimivat markkinoilla siis vaihdannan helpottajina ja niiden avulla kauppa voi ajaa 

kestävämpää valikoimaa ja tuotantoa eteenpäin koko toimitusketjussa. Kun sertifikaatti 

asetetaan kaupan käynnin ehdoksi, se on selkeä ja tasapuolinen ilmaisu kaikille toimittajille 

siitä, mitä minimivaatimukset tuotteille ovat. Sertifiointi on tehokas tapa siis asettaa 

vaatimuksia, tehdä toimittajavalintoja ja valvoa toimitusketjua.  

 

2.5 Tutkimuksen viitekehys 

Yritysten vastuullisuus on siis sitä, että ne tunnistavat roolinsa tärkeänä osana yhteiskuntaa ja 

toimivat niin, että ne voivat positiivisesti vaikuttaa ympäristöönsä ja sidosryhmiinsä. Ruoan 

vastuullisuuden kehittämisen näkökulmasta vähittäiskauppa on tärkeässä asemassa koko 

Euroopassa, sillä kauppa on hyvin keskittynyttä. Erityisesti hedelmä- ja vihannesalan arvoketju 
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on hyvin vähittäiskauppavetoinen. (Chkanikova 2016.) Hedelmä- ja vihannesalla on moniin 

muihin tuoteryhmiin verrattuna vähemmän tunnettuja kuluttajabrändejä, joten siinä mielessä 

vastuu vastuullisuudesta helposti varmasti siirtyy kuluttajan mielessä kaupalle. Euroopan 

vähittäiskauppaa tutkineet Styles, Schoenberger ja Galvez-Martos (2012) ovat todenneet, että 

Euroopassa on paljon pieniä toimittajia, joiden vastuullisuus on täysin kiinni kaupan 

vaikuttamisesta. Eli pienillä toimijoilla ei itsellään ole halua välttämättä tarttua 

vastuullisuustyöhön ja miettiä vastuullisuuden kehittämistä, mutta kauppojen asettamat 

vaatimukset toimittajilleen ne joutuvat ottamaan vakavasti, jos haluavat jatkaa 

toimittajasuhdetta. Myös Roberts (2003) on todennut tutkimuksensa pohjalta, että alkutuottajat, 

joilla on matala profiili toimitusketjussa, eivät koe niin suurta painetta vastuullisuuteen, kuin 

brändin ja keskeisen aseman toimitusketjussa omaavat yritykset.  

Tämän kaiken perusteella päivittäistavarakaupalla onkin keskeinen asema ruoan tuotannon 

vastuullisuuden näkökulmasta. Kaupan roolissa kuitenkin puhuttaa se, mikä lopulta on kaupan 

ja mikä kuluttajan vastuulla. Se kuinka paljon kaupan tulisi ohjata kuluttajaa valikoimillaan 

vaihtelee – osa kaupoista jättää valinnan kuluttajille ja osa panostaa vastuulliseen hankintaan 

(Styles, Schoenberger, Galvez-Martos 2012). Chkanikovan ja Montin (2015) Ruotsin 

päivittäistavarakaupassa tehdyssä tutkimuksessa kävikin ilmi, että ruokakaupan 

vastuullisuustekojen kriittisyyttä ohjaa sidosryhmiltä tuleva paineen määrä.  

Kun siis tarkastellaan hankinnan roolia päivittäistavarakaupan kontekstissa, voidaan huomata, 

kuinka keskeinen sen merkitys on. Preuss (2005) onkin todennut, että hankinnalla on erittäin 

keskeinen rooli ruokatuotteiden vastuullisuuden toteuttamisessa sillä hankinnassa voidaan 

asettaa vaatimuksia ruoan raaka-aineille sekä prosesseille joissa valmistus tapahtuu. 

Toimitusketjun pituus kuitenkin vaihtelee hedelmä- ja vihannesalalla, sillä tuotteita voidaan 

ostaa suoraan viljelijältä kauppaan tai välissä voi olla yksi tai useampi tukkuporras (Styles, 

Schoenberger, Galvez-Martos 2012). Euroopan vähittäiskauppaa tutkineet Styles, 

Schoenberger ja Galvez-Martos (2012) ovatkin todenneet, että mitä monimutkaisempi tuotteen 

ketju on, sen rajoittuneempi on kaupan suora valta. Kuitenkin private label tuotteet eli kaupan 

oman merkin tuotteet kasvattavat kaupan valtaa toimitusketjuun, koska niissä tuotteen 

omistajuus on jaettu (Styles, Schoenberger, Galvez-Martos 2012). Eli lyhyet yksinkertaiset 

toimitusketjut ja private label tuotteet lisäävät kaupan valtaa vaikuttaa tuotannon 

vastuullisuuteen.  
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Suomen pienillä kotimaisilla kasvismarkkinoilla tukkureiden määrä on luonnostaan rajoittunut 

ja myös omia merkkejä näkyy valikoimissa paljon. Päivittäistavarakaupalla onkin siis omalla 

vastuullisuustyöllään hyvä mahdollisuus vaikuttaa koko Suomen maatalouden vastuullisuuteen 

oman hankintatoimintansa kautta, pyrkimällä vaikuttamaan toimittajiinsa ja asettamalla 

hankinnoilleen ehdoiksi esimerkiksi erilaisia sertifikaatteja. Vaikka lailliset vaatimukset 

asettavatkin merkittävimmät vaatimukset ruokaketjussa ympäristön ja ihmisten suhteen, 

ruokaketjussa panostetaan vastuullisuuteen kuitenkin kasvavassa määrin. Kaikesta päätellen 

sertifikaatit voivat olla yksi helppo tapa lisätä kapan vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä 

pienemmillä sisäisillä resursseilla. Sertifikaatit ovat hyvä valvonnan keino, jolla voidaan 

varmistaa, että tuotannossa toimitaan sidosryhmien odotusten mukaan. Sertifikaattien avulla 

vastuullisuutta on myös helppo viestiä pakkauksissa ja muussa yritysviestinnässä ja 

konkreettisesti osoittaa kuluttajille, mitä vastuullisuuden eteen on tehty.  

Wognum yms. (2011) ovat hyvin todenneet nykyisen tilanteen ruoka-alalla, jossa kuluttajat 

ovat kiinnostuneita tuotteista ja niiden valmistusprosessien vastuullisuudesta, vaikkakin halu 

maksaa näistä attribuuteista enemmän on epävarmaa. Kuluttajatkaan eivät ruokatuotteista 

itsestään voi nähdä esimerkiksi tuotteen sosiaalista ja ympäristöllistä vastuullisuutta, jolloin 

tiedon epäsymmetria tekee helposti hinnasta keskeisin päätösperusteen. Vastuullisuuden 

lisääminen ruokaketjussa tuo usein lisää kustannuksia, kun taas voitot ja hyöty kasvaneesta 

vastuullisuudesta jäävät usein epävarmaksi. Tämän vuoksi keskeistä vastuullisuustyössä onkin 

toimia läpinäkyvästi ja viestien kuluttajille mistä korkeampi hinta johtuu ja mitä sillä on saatu 

aikaiseksi. (Wognum yms. 2011.)  

Lopuksi voidaan todeta, että vastuullisuustyö päivittäistavarakaupan hankinnassa on 

ajankohtainen ja koko toimialaan vaikuttava ilmiö. Kirjallisuuden avulla on perusteltu 

päivittäistavarakaupan keskeinen rooli ruokaketjussa ja perusteltu kaupan kiinnostus 

vastuullisuuteen. Lisäksi kirjallisuutta esittelemällä on osoitettu hankinnan keskeinen rooli 

toimitusketjussa ja yritysvastuullisuuden toteuttamisessa käytännön tasolla. Sertifioinnit on 

esitelty yhtenä kätevänä ja konkreettisena hankinnan työkaluna. Lisäksi on esitelty mitä 

yritysvastuullisuus on ja mitä ulottuvuuksia erityisesti ruoan vastuullisuuteen liittyy: 

kasvistuotannon näkökulmasta eläinten hyvinvointi ei ole oleellinen ulottuvuus, mutta 

ympäristö, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, paikallinen hyvinvointi ja 

taloudellinen vastuu ovat olennaisia. Kirjallisuudesta selvisi, että vastuullisuutta voidaan 

toteuttaa eri tasoilla esimerkiksi reaktiivisesta proaktiiviseen (Roome 1992). Tässä työssä on 
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päätetty erotella vain yksinkertaisesti reaktiivinen ja proaktiivinen vastuullisuus tuotannossa 

sen suhteen onko toimet lainsäädännön vaatimuksia mukailevia vai ne ylittäviä.  

Tämän viitekehyksen pohjalta on määritelty tutkimuksen tavoitteeksi tarkastella kotimaisen 

kasvistuotannon sertifikaatteja kokonaisvaltaisen vastuullisuuden näkökulmasta, jotta voidaan 

arvioida niiden soveltuvuutta kasvisten hankinnan vastuullisuustyökaluiksi. Tutkimus on 

käytännön elämän näkökulmasta arvokas.  

 

Kuva 1. Tutkimuksen viitekehys.  

 

  

Päivittäistavarakauppa haluaa 
harjoittaa vastuullista 
kasvisten hankintaa

•Vastuullisella toiminnalla 
hallitaan omia riskejä ja 
suorituskykyä (Seuring & 
Müller 2008)

•Toimitusketjun 
vastuullinen johtaminen: 
keskeinen yritys on 
vastuussa koko 
toimitusketjun 
vastuullisuudesta (Walker 
& Jones 2012, Marshall 
yms. 2019)

•Hankinnan vastuulla 
vastuullisuuteen liittyvien 
asioiden huomioon 
ottaminen ostoissa ja 
toimittajayhteistyössä 
(Carter & Jennings 2002)

Sertifiointi on tarjolla oleva 
työkalu hankinnalle

•Sertifikaatit tarjoavat 
helpon ensimmäisen 
askeleen kohti 
vastuullisempaa hankintaa, 
auttaen toimittajien 
valinnassa, valvonnassa ja 
johtamisessa ilman suuria 
panostuksia yrityksen 
sisällä resursseihin ja 
osaamiseen, jos sopivat 
sertifioinnit ovat jo 
valmiina olemassa (Walker 
& Jones 2012, Chkanikova
2016)

Viljelijän vastuullisuus 
tuotannossa

•Ruoka-alan vastuullisuus 
(Forsman-Hugg yms. 2013) 

•Ympäristö

•Tuoteturvallisuus

•Ravitsemus

•Työhyvinvointi

•Paikallinen hyvinvointi

•Taloudellinen vastuu

•Reaktiivinen/Proaktiivinen 
vastuullisuus (Roome 
1992)
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3 Tapaustutkimus kotimaisen kasvistuotannon sertifikaateista 

Tässä luvussa esitellään valittu tutkimusote sekä tutkimusaineisto. Kirjallisuuden avulla 

perustellaan valitut tutkimusmenetelmät. Perimmäinen tarkoitus tutkimuksessa oli selvittää 

soveltuvatko nykyiset kasvistuotannon sertifioinnit hankinnan vastuullisuustyökaluiksi, joten 

haluttiin tarkastella mitä vastuullisuuden ulottuvuuksia sertifioinneissa on otettu huomioon ja 

missä laajuudessa. Lisäksi tarkoituksena oli arvioida sertifiointien kehittämismahdollisuuksia 

kokonaisvaltaisen vastuullisen hankinnan työkaluiksi.  

3.1 Tutkimusote 

Tutkimuksen tavoite ohjaa tutkimusotteen ja tutkimusmenetelmän valintaa. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on arvioida kasvisten laatujärjestelmien soveltuvuutta myös 

vastuullisen hankinnan työkaluiksi, joten tutkimuksessa haluttiin ymmärtää ja tulkita valittuja 

sertifiointeja vastuullisuuden kontekstissa. Tutkimukseen valittiin laadullinen lähestyminen, 

sillä laadullisessa tutkimuksessa ei yleensä pyritä laajoihin tilastollisiin yleistyksiin, vaan 

halutaan kuvata ja ymmärtää jotain tapahtumaa tai ilmiötä (Tuomi & Sarajärvi 2018). 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa voidaan tulkita jostain valitusta näkökulmasta ja ilmiötä 

pyrkiä ymmärtämään syvällisesti omassa kontekstissaan (Mason 2002), mikä sopii tämän 

tutkimuksen tavoitteisiin. Tässä tutkimuksessa ei ole tarkoituksena tehdä tilastollista 

yleistämistä, vaan tutkia tarkasti rajattua määrää tapauksia, jotta ilmiöstä eli vastuullisuuden 

ilmenemistä kasvistuotannon sertifioinneissa saataisiin tarkempaa tietoa ja voitaisiin testata 

niiden teoreettista soveltuvuutta vastuullisen hankinnan työkaluiksi. 

Saldañan (2011) mukaan laadullista tutkimusta käytetään monilla aloilla ja usein tarkoituksena 

voi olla esimerkiksi havaintojen kuvaaminen, uusien näkökulmien esiin tuominen, 

ymmärryksen lisääminen jostain ilmiöstä tai teorioiden ja käytäntöjen toimivuuden arviointi. 

Laadullisessa tutkimuksessa kerättävä ja analysoitava data on pääasiassa laadullista, usein 

monimuotoista tekstiä tai visuaalista materiaalia. (Saldaña 2011.)  Laadullinen aineisto on pala 

tutkittavaa maailmaa ja ainestoa tarkastellaan tietystä tutkimuksen tarkoituksen kannalta 

olennaisesta teoreettis-metodologisesta näkökulmasta, havaintoja pelkistetään ja yhdistetään 

sekä etsitään esimerkkejä ja näytteitä ilmiöstä, jotta lopulta kyettäisiin ikään kuin ratkaisemaan 

tutkimusarvoitus (Alasuutari 2011). 

Erilaisista laadullisista tutkimusotteista valittiin käytettäväksi tapaustutkimus. Eisenhardtin 

(1989) mukaan tapaustutkimus on monipuolinen tutkimusote, joka pykii luomaan ymmärrystä 
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jostain ilmiöstä tietyssä kontekstissa. Siinä voidaan tutkia yhtä tai useampaa tapausta, käyttäen 

monenlaisia aineistoja kvalitatiivisista kvantitatiivisiin sekä erilaisia analysointimenetelmiä. 

Tapaustutkimuksilla voidaan sekä kuvailla ilmiöitä että testata tai kehittää teorioita. 

(Eisenhardt, 1989.) Erikssonnin ja Koistisen (2014) mukaan tapaustutkimus on tutkimusote, 

jossa määritellään, analysoidaan ja ratkaistaan tapauksia ja se sopii käytettäväksi, kun tutkijalla 

ei ole kontrollia tapahtumiin, aiheesta on vain vähän empiiristä tutkimusta olemassa ja 

tutkimuskohde on elävän elämän ilmiö. Tapaustutkimus sopii mitä, miten ja miksi kysymyksien 

ratkaisuun (Eriksson ja Koistinen 2014). 

Tapaustutkimukset voidaan jakaa intensiivisiin, yhtä tapausta monipuolisesti kuvailevaan ja 

tulkitseviin tapaustutkimuksiin ja ekstensiivisiin vertaileviin tai selittäviin tapaustutkimuksiin, 

joilla pyritään esimerkiksi testaamaan aiempaa teoriaa uudenlaisessa kontekstissa. 

Ekstensiivisessä tapaustutkimuksessa voidaan tehdä järjestelmällistä vertailua, mutta ei yleensä 

kyetä tarkastelemaan tapauksia niin syvällisesti kuin yhtä tapausta intensiivisessä 

tapaustutkimuksessa. (Eriksson & Koistinen 2014.)   

Tässä tapaustutkimuksessa lähestyminen on enemmän ekstensiivinen. Valitut kasvistuotannon 

sertifioinnit ovat tutkittavia tapauksia ja tarkoituksena on luoda ymmärrystä ja vertailla 

vastuullisuuden ilmenemisestä valituissa sertifioinneissa. Tutkimuksella halutaan kuvata 

vastuullisuuden esiintymistä sertifioinneissa ja sitä kautta testata sertifiointien soveltuvuutta 

vastuullisen hankinnan työkaluiksi. Tutkimuskysymykset ovat tapaustutkimukseen soveltuvia: 

mitä vastuullisuuden ulottuvuuksia kasvistuotannon sertifikaateissa on otettu huomioon? Miten 

monipuolisesti yksittäisiä vastuullisuuden ulottuvuuksia on otettu huomioon sertifikaateissa?   

3.2 Tutkimuksen toteutus ja tutkimusaineisto 

Tapaustutkimuksen tapaukset voidaan valita tarkoituksella, niiden ainutlaatuisten 

ominaisuuksien vuoksi, strategisesti edustamaan tyypillisiä tapauksia tai niiden kätevyyden 

vuoksi eli esimerkiksi aineiston saatavuuden vuoksi (Saldaña 2011). Tässä tutkimuksessa 

tapaukset valitaan sekä strategisesti että kätevyyden vuoksi, sillä tapauksiksi valitaan 

tunnetuimmat ja Suomessa käytössä olevat kasvistuotannon sertifioinnit, joita voidaan kutsua 

myös tuotannon laatujärjestelmiksi, sillä näistä myös aineiston saaminen on helpointa. 

Puutarhaliiton mukaan Suomessa käytössä olevia alkutuotannon sertifiointeja ovat Laatutarha, 

IP Kasvikset perussertifiointi, korkeamman tason IP Sigill Kasvikset sekä GlobalG.A.P. Nämä 

sertifioinnit valittiin tutkimuksessa käsiteltäviksi tapauksiksi. Taulukossa 1 on esitelty eri 

sertifiointien määrää Suomessa. Tarkkaa tietoa kasviksia viljelevien yritysten 
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kokonaismäärästä Suomessa on vaikea saada. Kokonaisuudessaan maatalous- ja 

puutarhayrityksiä oli Suomessa 46 827 kappaletta vuonna 2019 ja näistä yrityksistä noin 2000 

ilmoitti pääasialliseksi tuotantosuunnakseen kasvihuoneviljelyn tai avomaantuotannon 

(Luonnonvarakeskus, tilastopalvelu). MTK:n (2018) mukaan puutarhatuotantoa eli avomaan 

vihannesten, marjojen ja omenien tuotantoa, taimitarhatuotantoa sekä kasvihuonetuotantoa 

harjoitti Suomessa 3348 yritystä vuonna 2019. Maa- ja metsätalousministeriön (2017) mukaan 

vuonna 2017 noin 70–80% puutarhatuotannon volyymista kuului joko Laatutarha-järjestelmään 

tai IP-Kasvikset Perussertifiointijärjestelemän piiriin.  

 

Sertifiointijärjestelmä Yritysten lukumäärä Suomessa 

Laatutarha 436 

IP Kasvikset Perussertifiointi 293 

IP Sigill Kasvikset 12 

             IP Sigill Ilmastosertifiointi  2 

IP Työehdot 6 

GlobalG.A.P. 41 

            GobalG.A.P. RASP  0 

 

Taulukko 1. Sertifiointijärjestelmiin kuuluvat Suomalaiset yritykset joulukuussa 2020 

Kotimaiset kasvikset ry:n, Puutarhaliiton ja GlobalGap tietokantojen mukaan. Tiedot koottu 

5.12.2020. 

 

Tutkimusotokseen valitut sertifioinnit Laatutarha, IP Kasvikset Perussertifiointi, IP Sigill 

Kasvikset sekä GlobalG.A.P. edustavat nimenomaan alkutuotannon laatujärjestelemiä, jotka 

sisältävät myös viljelijän omien tuotteiden pakkaamisen. Otoksen voidaan nähdä olevan hyvin 

kuvaava, sillä nämä ovat juuri ne sertifioinnit, joita Suomessa tällä hetkellä käytetään. Lisäksi 

tarkasteluun otettiin mukaan IP:n lisäosat IP Työehdot sekä IP Sigill Ilmastosertifiointi, koska 

ne ovat jo muutamilla viljelijöillä Suomessa käytössä. Lisäksi mukaan otettiin GlobalG.A.P. 

sertifioinnin sosiaalista vastuuta varmistava lisäosa GRASP. GRASP sertifiointia ei vielä 

tiedettävästi ole kenelläkään Suomessa, mutta muualla Euroopassa se on jo melko yleinen eikä 

sen käyttöönotto Suomessakaan ole mahdotonta, sillä se on kuitenkin kiinteästi yhteydessä jo 

Suomessa käytössä olevaan GlobalG.A.P. sertifiointiin. Lisäksi koin, että se tuo tutkimukseen 

hyvän lisän sillä sen tarkoitus on hyvin samankaltainen kuin IP Työehtojen, joten molempien 

sisällyttäminen tutkimukseen tuo mahdollisuuden vertailla näitäkin keskenään. 
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Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin erityisesti pakkaamotoimintaan ja jalostukseen liittyvät 

sertifioinnit kuten ISO-, BRC- ja IFS- sertifioinnit. Lisäksi tarkastelun ulkopuolelle jätettiin 

luomusertifiointi sillä se varmistaa taas aivan oman tyyppistä tuotantoaan, kun tässä 

tutkimuksessa päätettiin keskittyä niin sanottuun tavanomaiseen viljelyyn ja vastuullisuuteen. 

Lisäksi Reilun Kaupan sertifiointia ei koettu oleelliseksi Suomen kontekstissa tehtävässä 

tutkimuksessa, koska sitä käytetään lähes yksinomaan kehittyvissä maissa tapahtuvan 

tuotannon sertifiointiin.  

Tapaustutkimuksissa haastatteluiden ja havainnoinnin lisäksi myös erilaiset dokumentit voivat 

toimia aineistolähteinä (Eriksson & Koistinen 2014) ja tässä tutkimuksessa aineistona 

toimivatkin erilaiset dokumentit, joissa kerrotaan valittujen kasvistuotannon sertifiointien 

vaatimuksista. Yleistä tietoa sertifioinneista kerättiin sertifioinneista vastaavien 

organisaatioiden verkkosivuilta ja tarkempaa tietoa erilaisista sertifiointeihin liittyvistä 

dokumenteista kuten sertifiointien käsikirjoista, yleisistä ehdoista, tarkastuslistoista ja 

tukimateriaaleista. Tutkimuksessa päädyttiin käyttämään ainoastaan dokumentteja ainestoina 

tutkimuksen laajuuden rajaamiseksi. Koska käsiteltäviä tapauksia on useita ja niistäkin monia 

dokumentteja tarjolla, analysoitava aineisto muodostui kuitenkin melko laajaksi. Aineisto on 

siinä mielessä luotettavaa, että dokumentit ovat virallisia sopimusehtoja ja vaatimuslistoja, 

joiden mukaan sertifiointeja myönnetään.  Aineiston haasteena on kuitenkin tutkijan kyky 

tulkita dokumentteja, sillä ainestoille ei voi esittää tarkentavia kysymyksiä ja selvittää lisää 

epäselviksi jääneitä asioita. 

Laatutarhaan liittyvää tietoa löytyi Laatutarhan yleiset ehdot -dokumentista, joka olivat vapaasti 

ladattavissa Puutarhaliiton verkkosivuilta. Lisäksi käytiin läpi Puutarhaliiton sivuilta löytyvä 

Viljelmän Laatutarha -ohjeisto. IP Kasvikset perussertifioinnin hakemus oli vapaasti saatavilla 

Puutarhaliiton sivuilla, mutta enemmän yleistä tietoa sisältävä IP Yleiset ehdot -dokumentti tuli 

tilata Puutarhaliitolta. Suomenkieliset IP käsikirjat sen sijaan ovat maksullisia muille kuin IP 

järjestelmään kuuluville, viranomaisille ja kaupan alan edustajille. IP sertifioinnin omistava 

ruotsalainen Sigill Kvalitetssystem Ab kuitenkin jakaa käsikirjoja ilmaiseksi 

tutkimustarkoituksiin, joten käsikirja saatiin pyytämällä sieltä ruotsinkielisenä. Sisältö 

sertifioinnissa on sama Ruotsissa ja Suomessa. IP:n yleisissä ehdoissa ja hakemuksessa oli 

myös yleistä tietoa Sigill tason sertifioinnista. IP Sigill Kasvikset sertifioinnin käsikirja, joka 

sisälsi myös valinnaisen ilmastosertifioinnin vaatimukset, saatiin pyytämällä ruotsinkielisenä 

Sigill Kvalitetssystem Ab:lta. IP Työehdot sertifioinnin käsikirja saatiin niin ikään 

ruotsinkielisenä Sigill Kvalitetssystem Ab:lta. GlobalG.A.P. sertifiointiin liittyvät yleiset ehdot 
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sekä tarkastuspisteistä kertovat dokumentit olivat vapaasti saatavilla englanniksi GlobalG.A.P. 

verkkosivuilta, samoin kuin GRASP lisäosan yleiset ehdot ja tarkastuspisteet. Tarkasteltavaksi 

valittiin tuoreimmat versiot dokumenteista.  Liitteestä 1 löytyy listaus kaikesta tutkimuksessa 

analysoidusta materiaalista.  

 

3.3 Analysointimenetelmät 

Aineiston analyysissa ensin aineisto järjestetään analysoinnin onnistumiseksi, sitten aineisto 

analysoidaan ja viimeiseksi havaintoja ja löydöksiä tulkitaan, parhaimmillaan niin, että saadaan 

luotua uutta merkityksellistä tietoa (Eriksson & Koistinen 2014). Analysointimenetelmiä on 

erilaisia, joista tähän tutkimukseen valittiin käytettäväksi sisällönanalyysi.  

Sisällönanalyysissa on tarkoituksena luoda selkeää ja mielekästä tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 

Tarkoituksena on saattaa aineisto muotoon, josta on helpompi tehdä johtopäätöksiä. Tätä varten 

sisällönanalyysin avulla aineisto usein luokitellaan, kategorisoidaan tai teemoitellaan eli 

aineisto pilkotaan ja ryhmitellään uudelleen. Sisällönanalyysissa katsotaan aineistoa uudesta 

näkökulmasta ja luokitellaan aineisto valitun teorian pohjalta tai toisaalta selvitetään mitä 

luokitteluja itse aineistosta nousee esille. Sisällönanalyysia onkin jaoteltu aineistolähtöiseksi, 

teoriaohjaavaksi sekä teorialähtöiseksi. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa 

analyysiyksikköjä ei määritetä etukäteen eikä teoria ohjaa analyysia, vaan aineiston perusteella 

kehitetään teoriaa ja tulkitaan mitä aineistosta itsestään nousee esille. Teoriaohjaavassa 

analyysissä puolestaan teoria ohjaa analyysia, vaikkakaan analyysi ei suoraan pohjaudu 

teoriaan. Teorialähtöisestä analyysistä puhutaan taas silloin, kun analyysiä ohjaa valmis malli 

tai teoria. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

Tässä työssä käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysia, sillä tarkoituksena on soveltaa 

aikaisempaa tietoa vastuullisuuden osa-alueista uuteen kontekstiin eli kasvisten tuotannon 

laatujärjestelmiin. Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan teorialähtöiselle sisällönanalyysille 

onkin ominaista, että valmis teoria ohjaa lopputulosta ja etukäteen pystytään hahmottelemaan 

kategoriat, joihin ainestoa suhteutetaan. Jo tunnettua käsitejärjestelmää voidaan näin testata 

uudessa kontekstissa.  

Teorialähtöinen sisällönanalyysi lähteekin yleensä analyysirungon muodostamisesta. 

Analyysirunko voi olla väljäkin, jotta siihen saadaan mahdollisesti poimittua aineistosta sekä 

analyysirungon sisä- että ulkopuolella olevia asioita, tarkoituksena luoda mahdollisimman hyvä 
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kuvaus ilmiöstä. Kategoriat analyysirunkoon määritellään aikaisemman tiedon perusteella ja 

aineistosta etsitään niihin sisältöä. Sisällönanalyysia voidaan myös jatkaa kvantifioimalla 

aineisto, jolloin voidaan saada lisänäkökulmaa analyysiin. Tätä sisällön kuvaamista 

kvantitatiivisesti kutsutaan sisällön erittelyksi ja se voi olla siis apuna sisällönanalyysissa. 

Esimerkiksi luokittelussa voidaan määritellä luokat ja laskea montako kertaa ne esiintyvät 

analysoitavassa aineistossa. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan 

sisällönanalyysi käy hyvin kirjoitettujen tekstien analysointiin, kun tarkoituksena tiivistää ja 

luokitella suuria tekstimassoja. Tällöin aineisto järjestetään uudelleen johtopäätöksiä varten. 

Tuomi ja Sarajärvi (2018) kuitenkin muistuttavat, että järjestetty aineisto ei ole itsessään tulos, 

vaan sitä pitää tehdä vielä varsinaiset johtopäätökset. (Tuomi & Sarajärvi 2018). 

Tutkimuksen analyysissä lähdettiin liikkeelle analyysirungon rakentamisella. Analyysirunko 

luotiin teoriaosuudessa esiteltyjen ruoan vastuullisuuden ulottuvuuksien pohjalta.  Ruoan 

vastuullisuuden jaottelun perusteella luotiin kasvistuotannon vastuullisuuden kategoriat, 

jättämällä eläinten hyvinvointi pois käsittelystä, sillä se ei ole kasvistuotannon vastuullisuudelle 

olennainen kategoria. Analyysirunko löytyy liitteestä 2. Analyysirungon valmistumisen jälkeen 

aineistot eli eri sertifikaateista kerätyt dokumentit käytiin läpi analyysirunkoon verraten 

sertifiointi kerrallaan, etsien sertifiointien dokumenteista eri vastuullisuuden ulottuvuuksiin 

liittyviä vaatimuksia. Analyysirungossa eriteltiin lainsäädännön suhteen reaktiiviset ja 

proaktiiviset vaatimukset. Analyysin teko vaati siis samanaikaista Suomen lainsäädännön ja 

EU:n asetuksien tarkastelua. Vaatimuksia verrattiin vain pakolliseen lainsäädäntöön eikä otettu 

huomioon maataloustukien saamiseen liittyviä vaatimuksia esim. ympäristön osalta.  Samalla 

kerättiin yleistä tietoa sertifioinneista, niiden rakenteista ja käytännöistä sekä vihjeitä 

uskottavuudesta ja luotettavuudesta. Sisällön analyysillä pyrittiin siis erittelemään 

tutkimuskysymyksiin vastaamisen kannalta olennaista tietoa aineistosta. Ryhmitellyn tiedon 

avulla voitiin arvioida ja vertailla sertifiointeja johtopäätöksiä varten. Seuraavassa luvussa 

esitelläänkin tutkimuksen tulokset.  
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4 Tutkimuksen tulokset 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa tarkastelussa olleet sertifioinnit ja se miten eri 

vastuullisuuden ulottuvuudet näkyvät niissä reaktiivisesti ja proaktiivisesti ja arvioidaan kuinka 

uskottavina ja toimivina niitä voidaan pitää. Kyseessä on siis sisällönanalyysin kohteina olevien 

tapausten esittely ja sisällönanalyysi.  

 

4.1 Laatutarha 

Laatutarha valittiin tutkimukseen mukaan sen yleisyyden vuoksi, vaikkakaan se ei ole 

varsinainen sertifiointi. Laatutarha on niin sanottu toisen osapuolen auditoima laatujärjestelmä, 

jota ei ole mahdollista sertifioida kolmannella osapuolella. Laatutarhassa auditoinnin tekee 

akkreditoidun sertifiointilaitoksen sijaan Kotimaiset kasvikset ry:n puutarha-alan tunteva 

neuvoja. Kotimaiset Kasvikset ry hallinnoikin Laatutarhaa samoin kuin kotimaisen 

Sirkkalehtimerkin käyttöä. Laatutarha-ohjeistoon sitoutumalla viljelijä saakin 

Sirkkalehtimerkin käyttöönsä.  

Laatutarhassa viljelijät auditoidaan 4 vuoden välein ja itsearviointi tulee tehdä ja palauttaa 

kahden vuoden kuluttua auditoinnista. Laatutarhassa tarkastuspisteitä on 70. Jos auditoija 

huomaa puutteita toiminnassa suhteessa tarkastuspisteisiin, voidaan viljelijälle antaa enintään 

3–4 kuukauden määräaika toteuttaa korjaavia toimenpiteitä. Korjaukset tarkistetaan 

uusintakäynnillä tai kirjallisten todisteiden avulla ennen todistuksen antamista. Puutteista ja 

rikkomuksista voidaan antaa myös varoituksia ja ongelmien jatkuessa Sirkkalehtimerkin käyttö 

evätään. Laatutarhan ehtojen mukaan auditointien tulokset kirjataan tietokantaan, jotta 

edellisten auditointien tietojen perusteella osataankin kohdistaa auditointien painopisteitä 

riskialtteimpien toimintojen lisäksi aiemmin ongelmia aiheuttaneisiin kohtiin. Auditointeja 

tekevät Kotimaiset Kasvikset ry:n osoittamat neuvojat, jotka ovat tehneet Kotimaiset Kasvikset 

ry:n kanssa sopimuksen, jossa sitoutuvat noudattamaan Laatutarhan yleisiä ehtoja. Ehtojen 

mukaan auditoijilta vaaditaan hyvää auditointiosaamista ja toimialan tuntemusta sekä 

osallistumista pätevyyskokeeseen ja osoitettuihin täydennyskoulutuksiin. Auditointisääntöihin 

kuuluu, että sama auditoija ei voi auditoida samaa yritystä kahteen kertaan peräkkäin.  

Laatutarhan uskottavuutta heikentää se, että sitä ei valvota akkreditoitujen sertifiointilaitosten 

toimesta vaan alan neuvojien toimesta. Auditoijien vaatimukset on avoimesti kerrottu ehdoissa 

ja niissä vaaditaan alan tuntemusta ja auditointiosaamista, mutta akkreditoinnin puuttuminen 
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kuitenkin heikentää luotettavuutta, sillä akkreditoinnilla varmistetaan sertifiointilaitoksen 

itsenäisyyttä (Hatanaka, Bain & Busch 2005). Ehdoissa esitetty sääntö siitä, että auditointia ei 

voi tehdä sama auditoija kahteen kertaan peräkkäin parantaa kuitenkin auditoinnin 

luotettavuutta jossain määrin. Muihin tarkasteltuihin sertifiointeihin verrattuna auditointien ja 

itsearviointien väli on isoin Laatutarhassa, joten se heikentää järjestelmän uskottavuutta, kun 

toimintaa arvioidaan harvemmin. Auditointi tapahtuu kuitenkin aina tuotantokaudella, jotta 

toimintoja voidaan kunnolla arvioida. Laatutarhan auditointi koostuu aloituskokouksesta, 

kierroksesta valituissa kohteissa, haastatteluista sekä auditoijan yhteenvedosta ja 

palautekeskustelusta. Ohjeistossa on mainittu jokaisen tarkastuspisteen yhteydessä, minkä 

näytön perusteella eri tarkastuspisteiden vaatimuksien täyttymistä arvioidaan. Näyttöinä 

toimivat tarkastuspisteen luonteen mukaan vaihtelevasti erilaiset dokumentit, silmämääräiset 

todentamiset ja suulliset selvitykset sekä jossain kohdissa näiden yhdistelmät.   

Laatutarhan ohjeiston mukaan siinä keskitytään lainsäädäntöä mukaillen tuoteturvallisuuden 

lisäksi ympäristökuormituksen pienentämiseen ja työntekijöiden oloihin ja Evira onkin 

hyväksynyt sen alalle kansalliseksi hyvän käytännön ohjeeksi. Analyysin perusteella 

todettiinkin, että Laatutarhan sisällössä korostuu lainsäädännön seuraaminen ja se keskittyy 

kolmeen osa-alueeseen vastuullisuuden näkökulmasta: tuoteturvallisuuteen, ympäristöön ja 

työhyvinvointiin. Muihin vastuullisuuden ulottuvuuksiin liittyviä vaatimuksia ei ohjeistosta 

nouse esiin.  

Laatutarhassa selkeästi isoimmassa roolissa on tuoteturvallisuuden varmistaminen ja siihen 

liittyviä reaktiivisia sekä proaktiivisia vaatimuksia onkin eniten. Vaatimuksissa seuraillaan 

lainsäädännön vaatimuksia hygieenisestä tuotannosta, turvallisesta varastoinnista, veden 

laadusta, lannoitteiden turvallisesta käytöstä ja varastoinnista, maaperän turvallisuudesta, 

kasvinsuojeluaineiden turvallisesta käytöstä ja varastoinnista, integroidusta kasvinsuojelusta, 

lisäaineiden käytöstä, pakkausten turvallisuudesta, jäljitettävyydestä sekä 

pakkausmerkinnöistä. Laatutarhassa vaaditaan reaktiivisesti lainsäädännönkin vaatimia 

dokumentteja takaisinvetosuunnitelmasta sekä viljelykirjanpidosta. Omavalvontakuvauksen 

sisältö on lain mukaan harkintaperusteinen eikä sitä lain mukaan tarvitse edes olla kirjallisena, 

mutta Laatutarhassa proaktiivisesti vaaditaan kirjallista omavalvontakuvausta ja annetaan myös 

vaatimuksia sisällön suhteen.  

Yleisesti alkutuotantoa koskevassa lainsäädännössä vaaditaan melko suurpiirteisesti 

tuoteturvallisuutta ja hygieenisyyden suhteen vaaditaan riittävää huolellisuutta ja toimenpiteitä 
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tarpeen mukaan. Laatutarhassa proaktiivisesti annetaankin tarkempia vaatimuksia 

tuoteturvallisuuteen ja hygieeniseen toimintaan liittyen esimerkiksi käsien pesun, 

puhtaanapidon, kontaminaation estämisen, optimaalisen varastoinnin, tuhoeläinten 

ennaltaehkäisyn ja viljelypaikan riskinarvioinnin suhteen. Lisäksi ohjeistossa vaaditaan 

proaktiiviseesti tuoteturvallisuuteen liittyen tiettyjä siisteyttä edistäviä toimenpiteitä, tarkempaa 

lannoitussuunnittelua, kasvimateriaalin terveyden lisävarmistamista, nitraattipitoisuuksien 

hallintaa nitraattiherkillä kasveilla, tarkempia kasvinsuojelumuistiinpanoja sekä esitetään 

muutamia muitakin kasvinsuojeluaineiden käyttöön ja varastointiin liittyviä vaatimuksia. 

Lisäksi kaikki pintakäsittelyt tuotteille on kielletty vakka laki sallisikin vahojen käytön joissain 

hedelmissä.  

Toiseksi eniten Laatutarhasta löydettiin ympäristöön liittyviä vaatimuksia, joista suurin osa oli 

reaktiivisia. Reaktiiviset vaatimukset liittyivät maaperän ja pohjaveden pilaamiskieltoihin, 

kasvimateriaalin turvallisuuteen, lannoitteiden käyttöön ja säilytykseen, jätteiden kierrätykseen 

ja oikeaoppiseen kompostointiin. Energian käyttöön liittyen vaaditaan lainsäädännönkin 

vaatimaa vuosittaista nuohousta parantamaan energiatehokkuutta, mutta lisäksi vaaditaan 

proaktiivisesti kasvihuoneviljelijöiltä muutamia muitakin toimia energian käytön 

tehostamiseksi. Ravinnepäästöjen ehkäisemistä suhteen vaaditaan reaktiivisesti lannoitteista 

kertyvän kadmiumin määrään rajaamista lainsäädännön mukaan ja lisäksi vaaditaan 

proaktiivisesti ravinteiden huuhtoutumisen vähentämistä pelloilta vesistöihin edes yhdellä 

toimenpiteellä.  

Laatutarhan vaatimuksissa nousi esiin kolmantena ulottuvuutena työhyvinvointi. Vaatimuksista 

monet ovat reaktiivisia, sillä ohjeistossa vaaditaan työturvallisuuden varmentamista, 

asianmukaisia suojavarusteita työntekijöille, työntekijöiden suojaamista kemikaaleilta sekä 

tarvittavia hälytys-, turvallisuus-, ensiapu- ja pelastusvälineitä ja -ohjeita työtiloihin. Ohjeiston 

vaatimuksissa on kuitenkin myös proaktiivisia vaatimuksia, sillä vaatimuksissa käydään 

esimerkiksi tarkemmin läpi työsuojeluohjelman sisältöä ja tarpeellisia suojavarusteita sekä 

annetaan tarkempia ohjeita pelastus- ja ensiapuvälineistä sekä -ohjeista. Lisäksi Laatutarhassa 

vaaditaan työntekijöiden ohjaamista riittävään työn tauottamiseen kuormittavassa työssä.  

Tarkasteltaessa Laatutarhan soveltuvuutta hankinnan vastuullisuuden työkaluksi, voidaan 

todeta, että se takaa reaktiivisesti tärkeimpien lainsäädännön kohtien noudattamista 

tuoteturvallisuuden, ympäristön ja työntekijöiden turvallisuuden osalta, kuitenkin jossain 

määrin esittäen myös proaktiivisia vaatimuksia näissä vastuullisuuden ulottuvuuksissa. 
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Laatutarhasta saataisiin monipuolisempi vastuullisuuden työkalu, jos muitakin vastuullisuuden 

ulottuvuuksia otettaisiin sen tarkastuspisteisiin mukaan. Lisäksi jo mukana olevissa ympäristön 

ja työhyvinvoinnin ulottuvuuksissa näen paljonkin tilaa proaktiivisten vaatimuksien 

lisäämiselle, jos halutaan syventää vastuullisuutta. Lisäksi Laatutarhan luotettavuutta voitaisiin 

lisätä muuttamalla se akkreditoiduksi sertifioinniksi ja tihentämällä auditointien väliä.  

 

4.2 IP Kasvikset Perussertifiointi 

IP sertifioinnit omistaa ruotsalainen Sigill Kavlitetssytemet Ab, joka kertoo vastaavansa 

sertifioinnin kehittämisestä sidosryhmiä kuunnellen. Sertifioinnit ovat tarkoitettu laadultaan 

varmistettujen elintarvikkeiden tuotannolle ja säännöstön kerrotaan perustuvan tieteeseen ja 

sertifiointien läpinäkyvyyden kerrotaan tuovan luotettavuutta. Sertifiointien säännöstöt 

perustuvatkin EU:n asetuksiin, Ruotsin lainsäädäntöön sekä Sigillin omiin vaatimuksiin. IP 

(integrerad produktion) tarkoittaakin integroitua tuotantoa, jossa koko tuotantoyksikkö nähdään 

yhtenä kokonaisuutena. IP sertifiointien arvoiksi kerrotaankin kestävä maatalous, resurssien 

säästäminen ja tehokas alkutuotanto sekä laadukkaiden tuotteiden tuottaminen ympäristöstä 

huolehtien. Kaikkiin sertifiointeihin liittymisen ehdoksi kerrotaan tuotannon ja tuotteiden 

lainmukaisuus eli niiden on täytettävä aina voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset. IP 

sertifiointeihin liittyy vuotuinen järjestelmämaksu, jonka hinta riippuu viljelyalasta tuotannon 

sertifioinneissa ja työehtojen sertifioinnissa yrityksen liikevaihdosta.   

Kaikkien IP sertifiointien auditointeja tekevät hyväksytyt akkreditoidut sertifiointilaitokset, 

joiden riippumattomuus tarkastetaan säännöllisesti ja jotka osallistuvat sertifiointeja koskeviin 

koulutuksiin. Sertifioinnit ovat voimassa kerrallaan 24 kuukautta ja ne myönnetään ulkoisen, 

paikan päällä tapahtuvan auditoinnin perusteella. Auditoinnissa tarkastetaan, että kaikkia 

sääntökohtia noudatetaan todentamisvaatimuksien mukaan. Auditointi sisältää haastattelun 

yrityksen IP-vastaavan kanssa, yrityksen henkilöstön haastattelua, asiakirjojen tarkastusta sekä 

laitoksen, varusteiden ja viljelyn tarkistusta. Tavallisten suunnitelmallisten ulkoisten 

auditointien lisäksi sertifiointilaitokset tekevät noin 10 %:iin sertifioiduista yrityksistä 

pistokoetarkastuksia suunnitelmallisten kahden vuoden välein tapahtuvien auditointien välissä. 

Lisäksi sertifiointilaitokset voivat tehdä etukäteen ilmoitettuja tai ilmoittamattomia 

ylimääräisiä auditointeja riskiperusteisesti yrityksille, joilla on ollut poikkeamia auditoinneissa. 

Ulkoisen auditoinnin lisäksi viljelijä sitoutuu suorittamaan omavalvonnan vuosittain. Joka 

toisena vuotena, kun ei ole suunnitelman mukaista ulkoista auditointia, viljelijälle tehdään 
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hallinnollinen tarkastus, joka käytännössä tarkoittaa, että omavalvonta ja siihen liittyvä 

mahdollinen toimenpidesuunnitelma tulee toimittaa sertifiointilaitokselle tarkastettavaksi.  

 Auditoinneissa esiin tulleiden poikkeamien korjaukseen on aikaa ensimmäisen 

käyttöönottotarkastuksen yhteydessä kolme kuukautta, jos sertifioinnin haluaa saattaa voimaan. 

Jo voimassa olevien sertifiointien auditoinneissa esiintyneiden poikkeamien korjaamiseen 

aikaa on 28 päivää. Jos poikkeamia ei korjata, sertifiointi laitetaan katkolle tai tuottaja erotetaan 

järjestelmästä. Sertifiointien ehtojen mukaan myös yrityksen käyttämien palveluntoimittajien 

(esim. siivousyritys) tulee tuntea IP vaatimukset ja noudattaa niitä, silloin kuin niiden 

toiminnalla on merkitystä IP-sertifioitavalle toiminnalle. Sertifiointeihin voi liittyä yksittäinen 

yritys tai halutessaan markkinointiorganisaation muodostama ryhmä. Ryhmäsertifioinnissa 

markkinointiorganisaatio sertifioidaan ja vain sitä kautta myytävät tuotteet saavat IP 

sertifioinnin. Ehtona ryhmäsertifioinnille on laatujohtamisjärjestelmä. Ryhmäsertifioinnissa 

markkinointiorganisaatio on vastuussa siitä, että kaikki toimittajat täyttävät sertifioinnin 

vaatimukset ja tekee toimittajatarkastuksen kaikille yritysjäsenilleen. Akkreditoidun 

sertifiointilaitoksen vastuulla on puolestaan tarkastaa laatujohtamisjärjestelmä ja 

toimittajatarkastuksien rutiinit sekä tehdä pistokoeauditointeja toimittajayrityksiin. 

Ryhmäsertifiointi on voimassa vain vuoden kerrallaan.  

IP Kasvikset Perussertifiointi on tehty takaamaan perustason elintarviketurvallisuutta ja nojaa 

pääasiassa lainsäädäntöön. Tarkistuskohtia on 57 ja vastuullisuuden suhteen niissä on 

pääasiassa nähtävissä tuoteturvallisuuden ulottuvuus. Vaatimuksien joukossa on kuitenkin 

nähtävissä myös muutama ympäristöön ja työhyvinvointiinkin liittyvä vaatimus. 

Tuoteturvallisuuteen liittyvät tarkastuspisteet ovat suurimmalta osin reaktiivisia lainsäädännön 

suhteen ja niillä varmistetaan tarvittavan omavalvonnan olemassaoloa, hygieenisiä tuotanto-, 

kuljetus- ja varastointimenetelmiä, tuhoeläinten torjuntaa, jätteiden hygieenistä käsittelyä, 

veden laatua, kemiallisten vaarojen välttämistä, maaperän turvallisuuden varmistamista, 

turvallista kasvinsuojeluaineiden käyttöä sekä lannoitteiden ja kaikkien kemikaalien turvallista 

säilytystä. Lisäksi vaaditaan tuotteiden jäljitettävyyttä, allergeenista turvallisuutta, pakkausten 

turvallisuutta ja takaisinvetosuunnitelmaa.  

Tarkastuspisteissä nousee kuitenkin myös esille useita proaktiivisia vaatimuksia, sillä 

omavalvonta tulee olla kirjallisena, samoin kuin tuotantoprosessin kuvaus ja riskinarvioinnit 

tuotantoprosessi ja veden laadun suhteen. Hygieenisen tuotannon toteuttamiselle on annettu 

proaktiivisesti tarkempia ohjeita esimerkiksi vaatimalla erillisiä tupakointi ja ruokailualueita, 
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selkeitä hygieniaohjeita näkyville niin työntekijöille kuin vierailijoillekin. Myös jätteiden 

hygieeniselle käsittelylle on annettu tarkempia vaatimuksia samoin kuin tuhoeläinten 

ennaltaehkäisyyn. Kasvinsuojeluaineisiin liittyvät kirjanpitovaatimukset ovat laajempia kuin 

lainsäädännössä ja lannoitteiden käytöllekin on asetettu proaktiivisia vaatimuksia, sillä 

orgaanisista lannoitteista tulee tehdä kirjallinen riskinarvio, lannoitteiden levityskaluston 

huolto tulee todentaa asianmukaiseksi ja lannoitteiden sallitut kadmiumin enimmäismärät ovat 

lainsäädäntöä tiukemmat. Myös muita kemiallisia vaaroja pyritään proaktiivisesti estämään, 

sillä vaatimuksissa on määritelty suojaetäisyydet eri tietyyppeihin sekä esitetty vaatimus 

kirjallisesta toimenpidesuunnitelmasta nitraattipitoisuuksien rajoittamiselle salaattikasveissa. 

Lisäksi vaaditaan GMO-vapautta kaikissa materiaaleissa.  

Muutamassa tarkastuspisteessä nousi esille ympäristö, sillä vaatimuksena oli reaktiivisesti 

säilyttää kemikaaleja eläimille ja ympäristölle turvallisella tavalla sekä käsitellä jätteet 

oikeaoppisesti. Lisäksi proaktiivisesti vaadittiin viljelypaikkojen riskinarviointia myös 

ympäristön suhteen, kirjallista kirjanpitoa vaarallisten jätteiden tyypistä, määrästä ja 

oikeaoppisesta hävityksestä sekä annettiin tarkempia ohjeita kemikaalien säilytykseen, jotta 

maaperän ja vesien pilaantumisen riski estetään. Lisäksi tuottajalta vaaditaan myös tarvittaessa 

mehiläisten huomioon ottamista kasvinsuojeluaineiden käytössä. Tarkastuspisteistä ainoastaan 

yksi liittyi reaktiivisesti työhyvinvointiin, sillä työntekijöille vaadittiin asianmukaisia wc-tiloja 

työpaikan läheisyyteen.  

IP Kasvikset Perussertifiointi voidaan nähdä siinä mielessä luotettavana, että se on akkreditoitu 

sertifiointi ja auditoijien osaaminen on varmennettu. Vaikka auditointi tehdään vain joka toinen 

vuosi, välissä tapahtuva hallinnollinen tarkastus omavalvontaan paikkaa jossain määrin 

auditoinnin puuttumista joka toisena vuotena. Tarkastuspisteiden vaatimukset ovat selkeitä, 

kaikki pakollisia ja auditoinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia varmennustapoja. 

Sertifiointi vaikuttaa siis toimintatapansa perusteella melko luotettavalta työkalulta hankinnan 

vastuullisuuden varmentamiselle. Sisällöllisesti IP Kasvikset Perussertifiointi on kuitenkin 

yksipuolinen, keskittyen pääasiassa tuoteturvallisuuden varmentamiseen.  

  

4.3 IP Sigill Kasvikset 

IP Sigill Kasvikset -sertifiointi on myös Sigill Kavlitetssytemet Ab:n hallinnoima ja sitä koskee 

samat toimintaperiaatteet kuin IP Kasvikset Perussertifiointia. IP Sigill Kasvikset sisältää IP 

Kasvikset Perussertifioinnin vaatimukset ja tämän lisäksi myös lisää tarkastuskohtia liittyen 
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ympäristölainsäädäntöön sekä lainsäädännön ylittäviä osia niin tuoteturvallisuudessa kuin 

ympäristöasioissa. Tarkistuskohtia on IP Sigill Kasviksissa on 105 ja koska IP Sigill Kasvikset 

sisältää IP Kasvikset Perussertifioinnin vaatimukset osa kohdista eli 57 tarkastuspistettä ovat 

täysin yhteneväisiä perussertifioinnin kanssa. Lisäkohdat tuovat reaktiivisia ja proaktiivisia 

vaatimuksia niin ympäristön, tuoteturvallisuuden, työhyvinvoinnin kuin jopa paikallisuudenkin 

ulottuvuuksiin.  

Tuoteturvallisuudessa reaktiiviset lisävaatimukset liittyvät turvalliseen lannoitteiden käyttöön, 

kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden käyttöön sekä integroidun kasvinsuojelun 

periaatteiden toteuttamiseen esimerkiksi viljelykierron, turvallisen lisäysmateriaalin, 

ennaltaehkäisevien toimenpiteiden käytön, kasvintuhoojien tarkkailun ja biologisten 

menetelmien suosimisen suhteen. Myös kaikki kemialliset käsittelyt sadonkorjuun jälkeen on 

kielletty. Proaktiivisesti tuoteturvallisuudessa vaaditaan perussertifioinnin päälle myös 

kirjallista viljelysuunnitelmaa, jossa perustellaan käytetyt lannoitteiden määrät, 

maaperäanalyysiä joka 10. vuosi ja lisäksi käytettävien biolannoitteiden vaatimukset on 

määritelty. Myös kasvinsuojeluruiskuille vaaditaan omaa teknistä tarkastusta vuosittain ja 

avomaalla tehtävistä toimenpiteistä vaaditaan kirjattavan lämpötila- ja tuuliolosuhteet sekä 

ympäristön kannalta huomioidut varotoimet täytön ja puhdistuksen yhteydessä. Integroidun 

kasvinsuojelun suhteen on myös annettu proaktiivisia ohjeita noudatettavaksi, esimerkiksi 

kaikki kasvinsuojelutoimenpiteet tulee kirjallisesti perustella kasvinsuojelukirjanpitoon, 

paljasta maata on vältettävä hedelmäviljelmillä ja rikkakasvit on ensisijaisesti torjuttava ei-

kemiallisin keinoin.  

Useita lisävaatimuksia liittyy myös ympäristöön. Reaktiivisesti vaaditaan lannoitteiden 

säilytystä niin ettei se aiheuta vahinkoa ympäristöön, polttoaineiden päätyminen pohjaveteen 

tulee estää ja ostetun kasvimateriaalien turvallisuus tulee varmistaa. Lisäksi reaktiivisesti 

vaaditaan lannoitusta sopivina ajankohtina ja suojaetäisyyttä vesistöihin sekä kunnollisia 

lannan varastointimenetelmiä, jotta nitraattikuormaa ympäristölle voidaan hallita. 

Tarkastuspisteissä nousee myös monia proaktiivisia toimia ympäristön puolesta. Viljelijöiltä 

vaaditaan suojakohteiden kuten vesien, lampien ja muiden ympäristötukiin liittyvien suoja-

alueiden selvittämistä ja huomioimista toiminnassaan. Kasvinsuojeluaineiden levittämisen 

suojaetäisyydet vesistöihin on määritelty tarkasti ja nitraattiherkillä alueilla vaaditaan suoja-

alueen perustamista avoimien vesistöjen ympärille. Veden suhteen vaaditaan kestävien 

lähteiden käyttöä ja kasvihuoneilta vaaditaan valumavesien kierrätystä. Maaperää pyritään 

suojaamaan ja ravinnepäästöjä vähentämään proaktiivisesti ja siksi viljelysuunnitelmissa 
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lannoitemäärä on sovitettava kasvin tarpeisiin ja paikan olosuhteisiin, apuna käytetään 

säännöllisesti tehtäviä maaperäanalyysejä ja lantaa käytettäessä, sen koostumus tulee tutkia 

vuosittain. Lisäksi levitettävän fosforin enimmäismäärä on säädetty lakia tiukemmaksi. IP 

Sigill Kasviksissa on myös useampi tarkastuspiste, joissa vaaditaan proaktiivisesti luonnon 

biologisen monimuotoisuuden edistämistä. Perustettavilla suoja-alueilla tulee käyttää pölyttäjiä 

suosivia kukkia, ympäristöjä, jotka ovat erityisen tärkeitä biologiselle monimuotoisuudelle 

tulee suojata vahingolta ja tuottajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jotka edistävät biologista 

monimuotoisuutta. Sertifioinnin liitteissä on esitelty lista mahdollisia toimenpiteitä, jotka on 

kaikki pisteytetty. Tuottajalta vaadittava pistemäärä riippuu viljelmien pinta-alasta eli mitä 

isommat viljelmät sitä enemmän tuottajan tulee tehdä toimenpiteitä luonnon 

monimuotoisuuden eteen.  

IP Sigill Kasviksien vaatimuksissa nousi myös esille reaktiivinen vaatimus työhyvinvoinnin 

suhteen, sillä tarkastuspisteissä vaaditaan erilaisten hätä- ja onnettomuustilanteiden 

ehkäisemistä sekä käytäntöjen määrittämistä ja ohjeiden laatimista niissä toimimiseen. 

Proaktiivisesti tarkastuspisteissä ilmoitetaan myös, että tilannesuunnitelman tulee olla 

näkyvällä paikalla ja kaikki vaadittavat opasteet luetellaan. Paikalliseen hyvinvointiin liittyy 

myös reaktiivinen tarkastuspiste, jossa vaaditaan lannoitteiden käyttöä siten, ettei se aiheuta 

vahinkoa myöskään kulttuuriympäristölle.  

IP Sigill Kasviksiin liittyvän järjestelmän luotettavuudesta voidaan todeta samat asiat, kuin IP 

Kasvikset Perussertifioinnista sillä järjestelmä toimii samojen periaatteiden ja sääntöjen 

mukaan. Tarkastuspisteiden vaatimukset on melko tarkasti kirjattu ja suurilta osin selitetty 

vaadittavat todisteet kuhunkin kohtaan. IP Sigill Kasvikset on kuitenkin jo sisällöllisesti 

monipuolisempi vaihtoehto vastuullisuuden varmistamiseen, sillä tuoteturvallisuuden lisäksi 

ympäristö on myös laajemmin huomioitu. Työhyvinvoinnin huomioiminen on vain muutaman 

yksittäisen kohdan varassa, joten monipuolistamisen varaa olisi, samoin kuin paikallisuuden 

huomioimisessa. Ravitsemusta ja taloutta ei ole ollenkaan huomioitu.  

 

4.4 IP Ilmastosertifiointi 

IP sertifiointien joukkoon kuuluva Ilmastosertifioinnin lisämoduuli pyrkii varmistamaan 

tuotannon kokonaisilmastovaikutuksen vähentämistä. Ilmastosertifioinnin lisäosa on 

mahdollinen vain yrityksille, jotka myös täyttävät IP Sigill Kasvikset sertifioinnin vaatimukset. 
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Lisämoduulissa erilaisia tarkistuskohtia on 20 avomaan viljelylle ja 9 kasvihuoneviljelylle. 

Kaikki tarkastuspisteet liittyvät vastuullisuuden näkökulmasta ympäristöön ja ovat luonteeltaan 

proaktiivisia suhteessa lainsäädäntöön.  

Eniten proaktiivisia vaatimuksia liittyy energian käyttöön. Tarkastuspisteissä vaaditaan 

ylläpitämään ajantasaista energiankäytön kartoitusta tunnuslukuineen ja sen pohjalta tuottajalta 

vaaditaan suunnitelmaa energiankäytön tehostamiselle ja tehdyn suunnitelman toteuttamista. 

Sertifioinnissa vaaditaan, että käytetyn sähkön pitää olla sataprosenttisesti uusiutuvista lähteistä 

ja muutenkin kaikesta energiankäytöstä tulee laskea uusiutuvan energian osuus ja sitä kasvattaa 

porrastetusti niin, että vuonna 2028 kaikki käytetty energia on uusiutuvaa. Lisäksi talvikäytössä 

oleviin lämmitettyihin kasvihuoneisiin vaaditaan energiaverhoa tai muovikalvoa ja kuivatun 

karjalannan käyttö sallitaan vain, jos kuivaus on tehty täysin vain uusiutuvia energianlähteitä 

käyttäen.  

Energian käytön lisäksi Ilmastosertifioinnin vaatimukset liittyivät avomaanviljelyn 

ravinnepäästöjen vähentämiseen. Tarkastuspisteissä vaaditaan typpitaseen tekemistä vuosittain, 

typen hyödyntämisen systemaattista parantamista, asetetaan lisävaatimuksia lannan levitykseen 

sekä asetetaan vaatimuksia nurmille niiden palkokasvipitoisuuksista ja lannoituksen 

vähentämisen suhteen. Kolmas teema Ilmastosertifioinnin vaatimuksissa oli 

ilmastonmuutoksen hillitseminen. Tuottajalta vaaditaan vakituisten kuljettajien kouluttamista 

taloudelliseen ajotapaan, jotta kuljetuksien ja koneidenkäytön ilmastovaikutuksia saadaan 

vähennettyä. Sertifioinnissa vaaditaan myös, että käytettyjen mineraalilannoitteiden tulee olla 

valmistettu mahdollisimman vähäisillä ympäristövaikutuksilla ja uusien peltojen perustaminen 

multamaahan on kielletty, sillä kasvihuonepäästöt ovat multamaasta suuremmat kuin 

mineraalimaasta. Lisäksi kylmälaitteiden synteettisten jäähdytysaineiden vuotoja tulee 

tarkkailla ja pitää ne alhaisella tasolla ja uusia kylmälaitteita hankkiessa valita sellaisia, joissa 

ei ole käytössä synteettisiä kylmäaineita.  

Vastuullisen hankinnan työkaluna IP Ilmastosertifioinnin lisämoduuli on yhtä luotettava, kuin 

muutkin IP sertifioinnit, mutta sisällöltään se on vielä monipuolisempi 

ympäristövastuullisuuden suhteen. Tarkastuspisteiden vaatimukset on melko tarkasti kirjattu ja 

suurelta osin selitetty vaadittavat todisteet. Tuottajalla, jolla on IP Ilmastosertifiointi on myös 

aina IP Sigill Kasvikset sertifiointi, joten tuotannon tuoteturvallisuus ja ympäristövaikutukset 

on melko hyvin huomioitu, kun taas työntekijöiden hyvinvointi on vain muutaman vaatimuksen 

varassa eikä ravitsemuksen tai talouden ulottuvuutta ole edelleenkään ollenkaan huomioitu.  
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4.5 IP Työehdot 

IP Työehdot sertifioinnin voi ottaa pelkältään tai jonkin muun IP sertifioinnin lisäksi. Siinä 

keskitytään turvaamaan työntekijöiden hyvää kohtelua pääasiassa lainsäädännön ja 

työmarkkinajärjestöjen sopimuksien mukaan, kuitenkin niin, että vaatimukset ovat osittain 

syvempiä. Tarkistuskohtia IP Työehdoissa on 47. Sertifioinnin vaatimuksissa keskitytäänkin 

vastuullisuuden näkökulmasta työhyvinvointiin sekä reaktiivisesti että proaktiivisesti ja 

mukana on muutama taloudellisen vastuun reaktiivinen vaatimus.  

IP Työehdot sertifioinnin reaktiiviset vaatimukset liittyvät suurelta osin perustyöturvallisuuden 

varmentamiseen, sillä siinä vaaditaan työsuojelun toimintaohjelmaa, vaara-analyysia, 

työtapaturmien kirjaamista ja selvittämistä, työntekijöiden perehdytystä, käytäntöjä ja ohjeita 

terveyteen ja turvallisuuteen liittyen, ohjeita hätä- ja onnettomuustilanteisiin sekä sopivia 

ensiapuvarusteita työpaikalle. Lisäksi vaaditaan yhteistoimintaa työpaikalla työturvallisuuden 

eteen käsittelemällä työntekijöiden parannusehdotuksia ja valituksia. Työsuojeluvaltuutetun 

valinta on laissa määritetty oikeus, mutta sertifioinnin vaatimuksissa erikseen vaaditaan 

proaktiivisesti, että työnantajan tulee tiedottaa näkyvästi työntekijöitä tästä oikeudesta. 

Sertifioinnissa on monia muitakin proaktiivisia kohtia vaatimuksissa, sillä työnantajan tulee 

organisaatiokaaviossa määrittää, kuka on vastuussa työsuojelusta ja mihin pätevyyteen 

perustuen, kaikki ohjeet tulee olla myös kirjallisesti työntekijöiden nähtävissä, perehdytyksistä 

tarvitaan kirjallinen vahvistus ja yrityksen tulee myös dokumentoida kaikki työntekijät, jotka 

suorittavat varovaisuutta ja pätevyyttä vaativia tehtäviä. Lisäksi työpaikalla vaaditaan aina 

olevan yksi ensiaputaitoinen henkilö ja sertifioinnissa vaaditaan asemapiirroksen tekemistä 

hätä- ja onnettomuustilanteisiin sekä ennaltaehkäisevää palotorjuntatyötä.  

Työhyvinvointiin liittyy myös sertifioinnin reaktiiviset vaatimukset työsopimuksiin ja 

työaikaan liittyen, sillä työnantajalla tulee olla tiedossa työntekijöidensä tiedot, asialliset 

työsopimukset sekä tarvittaessa oleskelu- ja työluvat. Lisäksi työajan tulee seurata 

lainsäädäntöä ja yrityksessä tulee olla järjestelmä työajan rekisteröintiin. Sertifioinnissa 

vaaditaan myös proaktiivisesti, että työsopimukset tulee olla kirjallisesti ja tarkistuskohdissa on 

listattu mitä tietoja työntekijöitä tulee olla ylhäällä. Lisäksi vaaditaan, että yrityksessä tulee olla 

nimetty ja pätevä henkilö hoitamassa työehtojen toteutumista ja perehdytyksessä tulee myös 

tehdä selväksi työntekijöille heidän yhdistymisvapautensa. Sertifioinnissa on myös asetettu 

vaatimuksia työntekijöille tarjottavien asuntojen suhteen ja reaktiivisesti niiden vaaditaan 

olevan yleisesti asuttavassa kunnossa. Osa vaatimuksista voidaan kuitenkin tulkita 
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proaktiivisiksi, sillä asuntojen tekniset vähimmäisvaatimukset on määritelty tarkemmin ja 

niiden vaaditaan olevan myös käyttöön soveltuvia. Lisäksi niiden huoltotarve vaaditaan 

kartoitettavaksi vähintään kerran vuodessa, tarvittavat korjaukset ja ylläpidot on toteutettava, 

siivouskäytännöt määriteltävä sekä hygieeninen jätteenkäsittely ja turvallisen juomavesi 

taattava. Työnantajan on myös määritettävä, kuka on organisaatiossa vastuussa asumisesta ja 

millä pätevyydellä sekä merkittävä asunnot asemapiirrokseen ja pidettävä listaa siitä, kuka asuu 

missäkin.  

Talouden ulottuvuuteen liittyen IP Työehdot sertifioinnissa on muutama reaktiivinen vaatimus, 

sillä työnantajalta vaaditaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksien ottamista, 

maksettavien palkkojen vaaditaan vastaavan työehtosopimuksien mukaisia palkkoja ja lisäksi 

vaaditaan, että suoriteperusteisten palkkojen laskentaperusteiden pitää olla avoimia. 

Sertifioinnissa on myös omistettu 13 tarkastuspistettä sen varmistamiselle, että myös 

henkilöstövuokrausyrityksen kautta tulevien työntekijöiden tulee saada samat oikeudet ja edut, 

jotka IP Työehdot sertifiointi vaatii. Näillä tarkastuspisteillä siis varmistetaan myös 

vuokratyövoiman hyvä kohtelu ja estetään vaatimuksien kiertäminen vuokratyön avulla.  

IP Työehdot sertifiointiin sovelletaan samoja yleisiä ehtoja ja käytäntöjä kuin muihin IP 

sertifiointeihin, joten tämäkin sertifiointi kolmannen osapuolen akkreditoima. Tarkastuspisteet 

ovat selkeitä ja niistä käy suurelta osin selville vaadittavat todisteet. Sisällöllisesti IP Työehdot 

on yksipuolinen vastuullisuuden ulottuvuuksien suhteen, kun siinä käsitellään pääasiassa 

työhyvinvointia ja muutamaa reaktiivista taloudellista kohtaa. IP Työehdot on kuitenkin hyvä 

lisä yhdistettäessä muihin IP sertifiointeihin, kun arvioidaan toimivuutta kokonaisvaltaisen 

vastuullisuuden näkökulmasta.  

4.6 GlobalG.A.P.  

GlobalG.A.P. sertifiointia hallinnoi ns. rajoitetun vastuunalaisuuden osuuskunta FoodPLUS 

GmbH. Toimintaa johtaa valittu hallitus, johon kuuluu edustajia niin kaupan alan kuin 

tuottajienkin järjestöistä. Taloudellista ja laillista vastuuta omistajuudesta kantaa EHI Retail 

Institute. Idea GlobalG.A.P. sertifioinnin takana on tarjota maailmanlaajuisesti harmonisoitua, 

itsenäistä ja arvostettua kolmannen osapuolen vahvistamaa sertifiointia alkutuotannolle. 

Sertifioinnilla halutaan taata hyvien maatalouskäytäntöjen noudattaminen tuotannossa sekä 

elintarviketurvallisuus.  
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Sertifiointia ottaessaan tuottaja sitoutuu noudattamaan sertifioinnin vaatimuksia ja maksamaan 

sertifiointimaksut. Lisäksi tuottajan pitää noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, ja jos 

lainsäädäntö on tiukempaa kuin GlobalG.A.P. vaatimukset, tulee sitä noudattaa ehtona 

sertifioinnin tarkistuskohdan täyttymiselle. Jos tarkistuskohtaan ei liity lainsäädäntöä tai sen 

vaatimukset ovat vähäisemmät kuin sertifioinnissa, GlobalG.A.P. asettaa minimitason 

toiminnalle.  

Tuottaja saa itse valita käyttämänsä sertifiointilaitoksen GlobalG.A.P. organisaation 

hyväksymistä akkreditoiduista vaihtoehdoista. GlobalG.A.P. organisaatio on määritellyt 

vaatimukset auditoijille, joilla pitää olla auditointia tukevaa koulutusta ja kokemusta sekä 

heidän pitää osallistua GlobalG.A.P. organisaation järjestämiin kokeisiin ja koulutuksiin. 

Sertifiointi etenee itsearvioinnin kautta ulkoiseen auditointiin ja sertifiointi myönnetään 

vuodeksi kerrallaan. Joka vuosi tuottajan tulee tehdä itsearviointi suhteessa GlobalG.A.P. 

sertitioinnin tarkastuspisteisiin ennen etukäteen ilmoitettua vuosittaista auditointia. 

Vuosittainen auditointi voidaan jakaa kahteen osaan: dokumenttien tarkastukseen, joka voidaan 

tehdä etukäteen sekä paikan päällä tapahtuvaan auditointiin. Tämän lisäksi sertifiointilaitokset 

on velvoitettu tekemään 10 prosentille tuottajista yllätysauditointeja.  

Yksittäisen tuottajan lisäksi GlobalG.A.P. sertifioinnista on myös tarjolla ryhmäsertifiointi, jota 

voi hakea tuottajaryhmä. Ryhmäsertifiointi edellyttää laatujohtamisjärjestelmää, jolla 

varmistetaan, että kaikki tuottajaryhmään kuuluvat tuottajat vastaavat GlobalG.A.P. 

sertifioinnin vaatimuksia. Laatujärjestelmän tulee olla rakenteeltaan tehtävään sopiva ja 

dokumentoitu ja se täytyy pystyä pitämään ajan tasalla. Tuottajaryhmällä on oltava tehtävään 

sopivat ja osaavat resurssit johtamaan laatujärjestelmää. Sertifiointilaitos vastaa 

laatujohtamisjärjestelmän auditoinnista ja lisäksi auditoi vuosittain otteen ryhmään kuuluvista 

tuottajista. Ryhmäorganisaatiolla on siis vastuullaan kaikkien yksittäisten tuottajien toiminta ja 

sen tulee tehdä vuosittain sisäiset auditoinnit kaikille.  

Tarkastuspisteitä GlobalG.A.P. sertifioinnissa on yhteensä 222. Näistä 93 on pakollisia kohtia 

(major must), joiden täytyy täysin toteutua. Tämän lisäksi on 115 kappaletta joustavammin 

pakollisia kohtia (minor must), joista 95% tulee toteutua tuottajan toiminnassa. Lisäksi 

tarkistuspisteissä on 14 suosituskohtaa, jotka nimensä mukaan ovat suosituksia eivätkä velvoita 

toimijaa. Auditoinnissa tarkastuspisteitä arvioidaan dokumenttien, visuaalisten havaintojen 

sekä johdon ja työntekijöiden haastatteluiden avulla. GlobalG.A.P. organisaation on määritellyt 

ohjeet tarkastuksiin ja niistä käy ilmi mitä todisteita kussakin tarkastuspisteessä voidaan käyttää 
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määräystenmukaisuuden varmistamiseksi. Jos auditoinnissa huomataan täyttymättömiä 

pakollisia kohtia tai liikaa joustavia pakollisia kohtia, tuottajalle annetaan varoitus ja 

maksimissaan 28 päivää aikaa korjata toimintaa. Vakavissa tapauksissa tai jos korjaavia 

toimenpiteitä ei tehdä, sertifiointi voidaan keskeyttää ja antaa maksimissaan 12 kuukautta aikaa 

korjata toimintaa tai kokonaan perua ja asettaa tuottaja 12 kuukauden karanteeniin. Tuottaja on 

myös vastuussa siitä, että ulkoistetut tuotantoon liittyvät toiminnot vastaavat myös sertifioinnin 

vaatimuksia.  

Sisällöllisesti pakollisissa tarkastuspisteissä painottuu isoimpana vastuullisuuden ulottuvuutena 

tuoteturvallisuuden varmentaminen. Enemmistö tarkastuspisteistä on reaktiivisia Suomen 

lainsäädännön suhteen varmistaen yleistä tuoteturvallisuutta, valmistus-, kuljetus- ja 

varastointihygieniaa, lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden turvallista käyttöä ja säilömistä 

sekä integroitua kasvinsuojelua. Tarkastuspisteissä on myös reaktiivisia vaatimuksia veden 

laadulle, maaperän turvallisuudelle, tuotannon kirjanpidolle, takaisinvetosuunnitelmalle, 

allergeeniselle hygienialle, henkilöstön hygienialle, lisäaineiden käytölle, pakkausten 

turvallisuudelle, jäljitettävyydelle, pakkausmerkinnöille ja GMO-viljelylle. Reaktiivisten 

vaatimusten lisäksi tarkastuspisteistä nousee myös paljon proaktiiviseksi tulkittavia 

vaatimuksia, sillä lainsäädäntö on melko suurpiirteistä alkutuotannon vaatimuksien suhteen. 

Tuottajalla tulee olla proaktiivisesti muun muassa kirjalliset riskinarvioinnit tuotannon 

turvallisuuden, hygienian, veden turvallisuuden ja kasvuolosuhteiden turvallisuuden suhteen 

sekä kirjalliset prosessit varmistamaan tuotannon hygieenisyyttä ja tuoteturvallisuuden 

toteutumista sekä nimetty henkilö vastaamaan hygieenisyydestä. Tarkastuspisteissä on annettu 

tarkempia ohjeita hygieenisen tuotannon varmistamiselle vaatimalla selkeitä kirjallisia ja 

kuvallisia hygieniaohjeita näkyville tuotantotiloihin, vuosittaista hygieniakoulutusta 

työntekijöille, kirjallista siivousohjelmaa ja sen seurantaa kaikille tiloille. Myös lannoitteiden 

ja kasvintorjunta-aineiden käyttöön liittyvät kirjausvaatimukset ovat jossain määrin laajempia 

kuin lainsäädännön vaatimat ja lisäksi vaaditaan jatkuvaa varastojen inventointia. Reaktiivista 

vaatimusta takaisinvetosuunnitelmasta täydennetään myös proaktiivisesti vaatimalla prosessin 

toimivuuden testausta vuosittain. GlobalG.A.P.:ssa vaaditaan myös proaktiivisesti Food 

Defense -riskinarviointia ja toimintasuunnitelmaa eli tuotteiden suojaamista tahalliselta 

vahingonteolta sekä riskinarviointia ruokapetoksien suhteen. Lisäksi vaaditaan todistettua 

osaamista integroidun kasvinsuojelun toteuttamisesta. 

Ympäristöön liittyvät vaatimukset ovat toiseksi tärkeimpänä osa-alueena GlobalG.A.P. 

tarkastuspisteissä ja nekin pääasiassa seurailevat lainsäädännön vaatimuksien henkeä. 
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Tarkastuspisteissä vaaditaan reaktiivisesti ympäristön pilaantumisen estämistä sekä maaperän, 

vesien että ilman suhteen.  Lisäksi vaaditaan lainsäädännön noudattamista lannoitteiden käytön 

ja säilytyksen sekä ravinnepäästöjen ehkäisemisen suhteen, jätteiden kierrätystä ja kielletään 

suojelualueilta tulevien kasvualustojen käyttö. Ympäristöön liittyen tarkastuspisteissä on myös 

laajoja proaktiivisia vaatimuksia, sillä tuottajan tulee identifioida ja kirjata kaikki 

toiminnassaan syntyneet jätteet ja saasteet sekä laatia kirjalliset suunnitelmat niiden 

välttämiseksi ja vähentämiseksi. Lisäksi tulee kirjata toiminnan vaikutukset muutenkin 

ympäristöön ja tehdä suunnitelma luonnon suojelemiseksi sekä monimuotoisuuden 

edistämiseksi. Maaperän pelkkä pilaantumisen estäminenkään ei yksinään riitä, vaan tulee 

proaktiivisesti myös pyrkiä suunnitelmallisesti edistämään maan hedelmällisyyttä ja estämään 

maaperän eroosiota. Ravinnepäästöjen ehkäisemistä vaaditaan proaktiivisesti myös vaatimalla 

viljelytekniikoita, jotka ylläpitävät tai parantavat maan rakennetta ja auttavat välttämään maan 

tiivistymistä. Veden käyttöön liittyvissä tarkastuspisteissä vaaditaan veden lähteisiin, kasteluun 

ja pesuveden käyttöön liittyvien ympäristöriskien arviointia sekä vedenkäytön 

suunnitelmallisuutta ja optimointia. Lisäksi energiankäytön seurantaa myös vaaditaan ja 

työkoneiden valinnassa ja ylläpidossa tulee pyrkiä optimoituun energian käyttöön.  

Myös GlobalG.A.P. sertifioinnissa kolmanneksi vastuullisuuden ulottuvuudeksi nousee 

työhyvinvointi. Suurin osa vaatimuksista on reaktiivisia, sillä tarkastuspisteissä vaaditaan 

yleisesti työturvallisuuden varmentamista, asianmukaisia suojavaatteita, rakenteellisesti 

turvallista työympäristöä, turvallisia koneita ja välineitä, työntekijöiden suojaamista 

kemikaaleilta, turvallisuus- ja tapaturmaohjeita sekä ensiapuvälineitä kaikille tuotantopaikoille. 

Lisäksi vaaditaan kahdensuuntaista keskustelua työhyvinvoinnista työnantajan ja 

työntekijöiden välillä sekä asianmukaisia henkilöstötiloja. Lisäksi on määritelty, että 

tuotantoalueella tarjottujen asuintilojen tulee olla asuttavia ja peruspalveluin ja -mukavuuksin 

varusteltuja. Työhyvinvointiin liittyy myös muutamia proaktiivisia tarkastuspisteitä. 

Työturvallisuuskoulutuksia ja niihin osallistumisen kirjaamista vaaditaan ja työntekijöille, 

jotka ovat tekemissä kasvinsuojeluaineiden kanssa, tulee tarjota mahdollisuus vuosittaiseen 

terveystarkastukseen. Turvallisuus- ja pelastusohjeiden esittämiseen on tarkempia vaatimuksia 

ja ohjeita ja lisäksi on määritelty, että tuotannossa tulee aina olla läsnä vähintään yksi 

ensiaputaitoinen henkilö.  

GlobalG.A.P. sertifioinnin sisältämät suositustasolla olevat tarkastuspisteet liittyivät 

suurimmalta osin ympäristöön ja olivat enimmäkseen proaktiivisia. Niissä suositeltiin veden 

keräämistä ja kierrättämistä silloin kun se on mahdollista, energiatehokkuuden parantamisen 
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suunnitelmaa sekä uusiutumattoman energiankäytön vähentämistä, kasvijätteen kompostointia 

tilalla, käytäntöjen määrittelyä kestävän maataloustuotannon toteuttamiseksi sekä suunnitelmaa 

huonosti tuottavien peltojen muuttamisesta suojelualueiksi. Ympäristöön liittyvistä 

suosituksista yksi oli myös reaktiivinen vaatien jätevesien käsittelyä lainsäädännön mukaan.  

Tuoteturvallisuutteen liittyi myös muutama proaktiivinen suositus: trukkien ja muiden 

kuljetusvälineiden puhtautta ja hygienian kannalta puhdasta käyttövoimaa suositeltiin sekä 

toimia sen varmistamiseksi, että muiden pelloilta ei leviä torjunta-ainejäämiä omille viljelmille. 

Lisäksi vaadittiin reaktiivisesti lannoitteiden kemikaalisten koostumustietojen tuntemista 

mukaan lukien raskasmetallien määrät. GlobalG.A.P. sertifioinnissa oli myös muutama 

suositustason tarkastuspiste liittyen paikallisen hyvinvoinnin ja talouden ulottuvuuksiin. 

Paikalliseen hyvinvointiin liittyi suositus ottaa huomioon paikallisen yhteisön hyöty 

määriteltäessä menettelytapoja ympäristön hyvinvoinnin kehittämiseen ja luonnonsuojeluun.  

Lisäksi veteen liittyvässä riskinarvioinnissa ja vedenkäytön suunnitelmassa suositellaan 

otettavan huomioon mahdolliset veteen liittyvät konfliktit paikallisen yhteisön kanssa. 

Talouteen liittyen viljelijöitä suositellaan ottamaan veteen liittyvässä riskinarvioinnissa 

huomioon myös taloudelliset asiat kuten hinnan ja sen kehitykseen varautumisen, tarpeen 

vakuutuksille sekä ulkopuolista rahoitusta tarvittaessa, mitä investoijat vaativat tuottajan 

vesikäytännöistä.  

Vastuullisen hankinnan näkökulmasta GlobalG.A.P. sertifiointi siis keskittyy vastuullisuuden 

ulottuvuuksien näkökulmasta eniten selkeästi tuoteturvallisuuteen, ympäristöön ja 

työhyvinvointiin reaktiivisesti. Vaatimuksissa on kuitenkin myös useita proaktiivisia kohtia 

etenkin ympäristön ja tuoteturvallisuuden suhteen. Pakollisissa vaatimuksissa ei nouse muita 

ulottuvuuksia esille, mutta suosituksissa on sen sijaan myös muutama paikallisuuteen ja 

talouteen liittyvä kohta. GlobalG.A.P. sertifiointia voisikin kehittää helposti 

monipuolisemmaksi ja proaktiivisemmaksi muuttamalla kaikki tarkastuspisteet pakollisiksi. 

GlobalG.A.P. sertifiointiprosessi on akkreditoitu ja auditoijien vaatimukset on hyvin tarkasti 

määritelty, mikä vahvistaa luottamusta sertifiointiin. Lisäksi auditointi tehdään joka vuosi ja 

jokaiselle tarkastuspisteelle on määritelty tarkasti oma todentamismenettely, joka monesti 

vaatii useampaa keinoa eli monesti pelkkä yksi dokumentti, visuaalinen havainto, johdon tai 

työntekijöiden haastattelu ei yksinään riitä vahvistamaan tarkastuspisteen toteutumista. 

Sertifiointi vaikuttaa uskottavalta ja järjestelmälliseltä ja yllätystarkastukset lisäävät 

järjestelmän uskottavuutta, mutta kokonaisvaltaisen vastuullisuuden näkökulmasta se voisi olla 

monipuolisempi.  
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4.7 GlobalG.A.P. RASP 

GRASP (GlobalG.A.P. Risk Assessment on Social Practice) on vapaaehtoinen sosiaalista 

vastuuta varmistava lisäosa niille tuottajille, joilla on työntekijöitä. Sen vaatimukset perustuvat 

ILO:n (International Labor Organization) sopimuksiin työntekijöiden oikeuksista sekä 

ihmisoikeuksiin ja monilta osin se noudattelee lainsäädäntöä. Jokaiselle maalle, jossa se on 

käytössä, tehdään oma kansallinen soveltamisohje paikallisen lainsäädännön 

huomioonottamiseksi. Suomessa yhtään GRASP sertifiointia ei ole eikä kansallista 

soveltamisohjettakaan ole tehty. 

GRASP sertifioinnissa tuottajan pitää vuosittain tehdä itsearviointi suhteessa tarkastuspisteisiin 

ja ulkoinen auditointi tehdään vuosittain paikan päällä GlobalG.A.P. tuotannon auditoinnin 

yhteydessä, jos mahdollista. Tarkastuspisteiden arvosteluvaihtoehdot ovat: ei sovellettavissa 

(pitää perustella), ei noudata, ei noudata mutta jotain on tehty, parannuksia tarvitaan sekä 

noudattaa täysin. Kokonaisuuden perusteella määräytyy kokonaisarvio, jota tuottajalla on 

halutessaan yksi kuukausi aikaa pyrkiä parantamaan ennen kuin arvio ladataan tietokantaan. 

Selkeät petokset, lakien rikkominen tai sopimusehtojen rikkominen johtaa GRASP sertifioinnin 

peruuttamiseen. GlobalG.A.P. organisaatio on jakanut maat riskiluokkiin ja ylläpitää 

ajantasaista dokumenttia verkkosivuillaan. Maan riskiluokasta riippuu tarkastuspisteiden 

auditointitapa. Jos maata pidetään erittäin vähäriskisenä, todisteiksi riittävät dokumentit ja 

työnantajan edustajan ja työntekijöiden edustajan haastattelut. Keskiriskin ja korkean riskin 

maiksi listatuissa maissa työntekijöiden yksittäiset ja ryhmähaastattelut ovat aina pakollista.   

Käytännössä auditointi koostuu 11 tarkastuspisteestä ja yhdestä suosituksesta. Koska kyseessä 

on sosiaalisen vastuun lisäosa, odotetusti vastuullisuuden näkökulmasta vain yksi vaatimus 

liittyy talouteen ja loput työhyvinvointiin. Talouteen liittyen vaaditaan reaktiivisesti 

palkkalainsäädännön tuntemusta, säännöllistä palkanmaksua sekä palkkalainsäädännön ja 

työehtosopimusten noudattamista palkkauksessa. Työhyvinvointiin voidaan nähdä liittyvän 

reaktiiviset vaatimukset ihmisoikeuksien noudattamisesta, lapsityövoiman käytön kiellosta, 

työaikalainsäädännön noudattamisesta, yhdistymisvapauden kunnioittamisesta, tasapuolisesta 

kohtelusta ja lainmukaisista työsopimuksista. Työsopimuksiin liittyen vaaditaan myös 

proaktiivisesti kirjallisia työsopimuksia, joista käy ilmi työntekijät perustiedot sekä tietoja 

suoritettavasta työstä. Lisäksi vaatimuksissa on esitetty reaktiivinen vaatimus työsuojelun 

yhteistoiminnan toteutumisesta eli työsuojeluvaltuutetun tai -valtuuston vallinasta sekä 

vaatimus työntekijöiden mahdollisuudesta esittää valituksia ja ehdotuksia työnantajalle, jotka 
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tulee myös käsitellä. Yhteistoimintaan liittyen annetaan myös proaktiivisia toimintaohjeita: 

työntekijöitä pitää kannustaa palautteen antamiseen ja niiden käsittelylle tulee määrittää 

aikaraja. Suosituksessa kehotetaan yleisesti tarjoamaan sosiaalisia hyötyjä työntekijöille, 

heidän perheillensä ja yhteisölle ja pyydetään selonteko toimenpiteistä.  

GRASP auditointiprosessi vastaa GlobalG.A.P. auditointia ja vaatimukset ovat samat eli 

sertifioinnin hoitaa akkreditoitu, erikoistunut ja hyväksytty sertifiointilaitos, mikä tekee siitä 

luotettavan. Koska sertifioinnin voi saada vaikka toiminnan yhteneväisyys tarkastuspisteiden 

kanssa on vähäistä, tulee aina tuottajan arviointiin tutustua, jos sertifiointia halutaan käyttää 

vastuullisen hankinnan työkaluna. Muissa sertifioinneissa sertifioinnin saamisen edellytyksenä 

on vaatimustenmukainen toiminta, mutta GRASP sertifioinnissa arvostelu voi olla huonokin eli 

sen pelkkä olemassaolo ei varmista sosiaalista vastuuta. Koska suuri osa vaatimuksista on vain 

reaktiivisia, arvosteluasteikko voitaisiin hyvin muuttaa niin, että toiminnassa vaaditaan 

yhdenmukaisuutta tarkastuspisteiden vaatimuksiin, jolloin sertifioinnin olemassaolo itsessään 

jo kertoisi enemmän. Lisäksi suosituskohtaa olisi helppo laajentaa, vaatimalla vaikka edes yhtä 

tai kahta sosiaalisen hyödyn toimenpidettä työntekijöille, heidän perheillensä ja yhteisölle, 

jolloin saataisiin lisää proaktiivisuutta sertifiointiin. Itsessään GRASP onkin yksipuolinen, 

mutta liitettäessä se GlobalG.A.P. sertifiointiin, saadaan aikaan jo monipuolisempi 

kokonaisuus.  
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä viimeisessä luvussa tutkimuksen tuloksista tehdään yhteenveto ja vastataan asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin. Tuloksia myös pohditaan peilaten aikaisempaan kirjallisuuteen ja 

pohditaan tulosten merkityksiä. Lopuksi arvioidaan tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia 

sekä esitetään ehdotuksia jatkotutkimuksille.  

 

5.1 Tutkimuksen yhteenveto 

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida nykyisien kasvistuotannon sertifiointien soveltuvuutta 

kasvisten hankinnan vastuullisuustyökaluiksi. Mitä tulee tarjolla olevien sertifiointien 

toimintatapoihin ja luotettavuuteen, tarjolla on vakiintuneita sertifiointeja, joiden 

toimintaperiaatteet ovat avoimesti tiedossa. Kaikkien IP sertifiointien yleiset ehdot ovat samat, 

vaatimukset on selkeästi ilmoitettu ja auditointi toteutetaan akkreditoitujen sertifiointilaitosten 

toimesta joka toinen vuosi ja välivuotena suoritetaan itsearviointi, jonka myös sertifiointilaitos 

tarkastaa. Suunniteltujen tarkastusten lisäksi suoritetaan satunnaisia ja riskiperusteisia 

yllätysauditointeja, jotka vahvistavat järjestelmän luotettavuutta. IP sertifiointi on siitä kätevä, 

että sen saaminen edellyttää aina kaikkien tarkastuspisteiden vaatimuksien täyttymistä, joten 

työkaluna se olisi selkeä hankinnalle.  

GlobalG.A.P. sertifioinnilla on myös selkeät yleiset ehdot järjestelmän toiminnan suhteen ja 

auditoinnin suorittaa akkreditoitu sertifiointilaitos. GlobalG.A.P. auditointi suoritetaan joka 

vuosi ja myös siihen kuuluu satunnaisia sekä riskiperusteisia yllätystarkastuksia, joten 

auditointiprosessi on luotettava ja erityisesti joka vuosi ajantasainen. Tarkastuspisteet ovat 

myös vaatimuksiltaan selkeitä, mutta toisin kuin IP sertifioinneissa, GlobalG.A.P. 

sertifioinnissa kaikki tarkastuspisteet ja vaatimukset eivät ole pakollisia. Käytännössä tuottajan 

tulee täyttää 91% tarkastuspisteistä sertifioinnin saamiseksi, kuitenkin niin, että kaikista 

tärkeimmät kohdat tuoteturvallisuuden, ympäristön ja työntekijöiden olojen suhteen on taattu. 

GlobalG.A.P. sertifioinnin omaavien tuottajien toiminnassa voi siis jossain määrin olla eroja 

tarkastuspisteiden vaatimuksien täyttymisen suhteen, joten sertifioinnin tarkempi tarkastelu voi 

olla paikallaan, kun sitä käytetään hankinnan työkaluna. Myös GlobalG.A.P. RASP 

sertifioinnin saa akkreditoidun sertifiointilaitoksen tekemän auditoinnin perusteella, mutta sen 

tarkastuspisteiden arviointi on hyvin erilainen. Sen sijaan, että määritettäisiin, täyttyykö 

vaatimus vai ei, niin käytössä on moniportainen asteikko, jonka määritellään missä määrin 
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vaatimusta noudatetaan. GRASP hankinnan työkaluna vaatikin aina tarkempaa tutumista 

auditoinnin tulokseen, koska sertifioinnin voi saada hyvin erilaisissa tuloksillakin, vaikkakin 

yleisissä ehdoissa vaaditaan aina lakien noudattamaista ja suurin osa vaatimuksista on 

reaktiivisia.  

Laatutarha on sertifioinneista heikoin luotettavuudeltaan, mikä olikin odotettavissa sillä se ei 

ole kolmannen akkreditoidun osapuolen vahvistama. Siinä myös auditointien aikaväli oli suurin 

eli neljä vuotta, vaikkakin siinä välissä kahden vuoden kohdalla tehdään hallinnollinen 

tarkastus omavalvontaan. Laatutarhan vahvuuksia ovat kuitenkin sen selkeät vaatimukset ja se, 

että tarkastuspisteiden vaatimukset tulee täyttyä, jotta sertifioinnin voi saada, jolloin sen 

saaminen on selkeä viesti toiminnan vaatimuksenmukaisuudesta.  

Tutkimuksessa oli tarkoituksena myös tarkastella mitä vastuullisuuden ulottuvuuksia 

kasvistuotannon sertifioinneissa on otettu huomioon ja missä laajuudessa. Yksikään 

sertifioinneista ei ollut kokonaisvaltainen eli kaikkia vastuullisuuden ulottuvuuksia ei ollut 

otettu huomioon. Ravitsemuksen ulottuvuus ei noussut esille missään sertifioinnissa ja 

paikallisuus ja talouskin vain erittäin vähissä määrin. Tuoteturvallisuus, ympäristö ja 

työhyvinvointi sen sijaan näkyivät vaatimuksissa vaihtelevasti.  

Laatutarhassa tuoteturvallisuus on katettu reaktiivisesti ja proaktiivisesti melko laajasti. Lisäksi 

monia ympäristöön liittyviä vaatimuksiakin löytyi ja myös työhyvinvointiin liittyy useampia 

vaatimuksia, pääpainon ollessa reaktiivisissa vaatimuksissa. Laatutarhan vaatimukset eivät 

kuitenkaan missään ulottuvuudessa ole laajimpia. IP Kasvikset Perussertifioinnissakin on otettu 

laajimmin huomioon tuoteturvallisuus sekä reaktiivisesti että proaktiivisesti, tosin hieman 

Laatutarhaa suppeammin. Ympäristökin on IP Kasvikset Perussertifioinnissa huomioitu melko 

suppeasti pääasiassa reaktiivisesti ja työhyvinvointiin voitiin liittää vain yksi reaktiivinen 

vaatimuskohta. IP Sigill Kasvikset sertifiointi sisältää Laatutarhaa ja IP Kasvikset 

Perussertifiointiakin hieman laajemmin tuoteturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia ja etenkin 

proaktiivisia vaatimuksia on enemmän. Lisäksi siinä on monia ympäristöön liittyviä 

vaatimuksia, kuten Laatutarhassakin, mutta painopiste on enemmän proaktiivisissa 

vaatimuksissa. Sen sijaan työhyvinvointiin liittyviä vaatimuksia on vain muutama, mutta myös 

paikallisuuteen liittyi yksi vaatimuskohta. IP Ilmastosertifiointi vaati IP Sigill Kasvikset 

sertifioinnin täyttämistä, joten siinä nousee esille samat vaatimukset ja ulottuvuudet. 

Ilmastosertifiointi tuo kuitenkin lisänä paljon uusia proaktiivisia vaatimuksia liittyen 

ympäristöön. IP Työehdot sertifiointi voi sen sijaan toimia myös itsenäisenä sertifiointina ja 
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sen vaatimukset liittyvät vain sekä reaktiivisesti että proaktiivisesti työhyvinvointiin sekä 

muutamalla reaktiivisella kohdalla talouden ulottuvuuteen, joten itsenäisenä sertifiointina se on 

yksipuolinen. IP Työehdot yhdistettynä IP Ilmastosertifiointiin on jo kuitenkin kattavampi 

kokonaisuus. 

Global.G.A.P. sertifioinnissa on kaikista tarkastelluista sertifioinneista monipuolisimmin 

tuoteturvallisuuteen liittyviä sekä reaktiivisia että proaktiivisia vaatimuksia. Lisäksi sen 

ympäristöön liittyvät vaatimukset ovat laajempia kuin Laatutarhassa ja IP Sigill Kasviksissa, 

mutta kuitenkin suppeampia kuin IP Ilmastosertifioinnissa. Ympäristövaatimukset ovat myös 

puolittain reaktiivisia ja puolittain proaktiivisia. Global.G.A.P. sertifioinnissa työhyvinvoinnin 

ulottuvuus on huomioitu yhtä laajasti kuin IP Työehdoissa ja samalla siis laajemmin kuin 

muissa IP sertifioinneissa ja jopa Laatutarhassa. Kun huomioidaan vain pakolliset kohdat 

Global.G.A.P. sertifioinnista, ei muita ulottuvuuksia nousekaan esiin. GRASP on itsessään 

yksipuolinen kuten IP Työehdot, sisältäen vain pääasiassa reaktiivisia työhyvinvointiin liittyviä 

vaatimuksia ja yhden reaktiivisen talouteen liittyvän vaatimuksen. Kuvassa 2 on esitetty 

yhteenvedoksi graafinen piirros eri sertifiointien sisällöistä suhteessa vastuullisuuden eri 

ulottuvuuksiin.  

 

 

Kuva 2. Vastuullisuuden ulottuvuuksien esiintyminen sertifioinneissa.   

 

Laatutarha

IP Kasvikset Perussertifiointi

IP Sigill Kasvikset

IP Ilmastosertifiointi

IP Työehdot

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. RASP

Talous Paikallisuus Työhyvinvointi Ympäristö Tuoteturvallisuus
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Nykyiset tarjolla olevat sertifioinnit sopivat jossain määrin käytettäväksi vastuullisen 

hankinnan työkaluina, paras valinta kuhunkin tilanteeseen riippuu siitä, mitä vastuullisuuden 

ulottuvuuksia halutaan painottaa. Tuoteturvallisuuden näkökulmasta GlobalG.A.P. ja IP Sigill 

tarjoavat parhaat työkalut, ympäristön näkökulmasta IP Ilmastosertifiointi tai GlobaG.A.P. ovat 

parhaat vaihtoehdot ja työhyvinvointiin laajimmin vastaa IP Työehdot ja GlobalG.A.P. 

Yksikään sertifioinneista ei kuitenkaan takaa kokonaisvaltaista vastuullisuutta tuotannossa, 

sillä kaikkia vastuullisuuden ulottuvuuksia ei ole mukana sertifiointien vaatimuksissa. 

Yksinään GlobalG.A.P. sertifiointi takaa laajimmin vastuullisuutta tuoteturvallisuuden, 

ympäristön ja työhyvinvoinnin suhteen. Jos GlobalG.A.P. sertifioinnin yhteyteen lisätään vielä 

GRASP sertifiointi mahdollisimman hyvillä arvioilla, niin työhyvinvoinnin huomiointi kasvaa 

laajimmaksi mahdolliseksi näiden sertifiointien puitteissa. IP Ilmastosertifiointi on laajin 

ympäristövastuullisuuden suhteen, korkea myös tuoteturvallisuudessa, mutta työhyvinvointi on 

niukasti huomioitu. Sen sijaan jos IP Ilmastosertifiointiin liitetään IP Työehdot niin saadaan 

kattavampi kokonaisuus aikaan. IP Sigill Kasvikset on myös melko hyvä vaihtoehto, jos siihen 

liitetään IP Työehdot tuomaan työhyvinvoinnin ulottuvuutta mukaan, vaikkakin 

ympäristövaatimukset ovatkin matalammat. Laatutarhassakin on toki huomioitu nämä kolme 

keskeistä ulottuvuutta melko tasaisesti, joskin melko reaktiivisesti. Laatutarhan heikkoutena on 

lisäksi sertifiointijärjestelmän uskottavuus, sillä se on ainut sertifiointi, jonka auditointia ei 

hoida akkreditoitu sertifiointilaitos. Tutkimuksessa tarkastelussa olleiden sertifiointien joukosta 

parhaiten kokonaisvaltaista vastuullisuutta voidaankin varmistaa mielestäni joko GlobalG.A.P. 

sertifioinnilla yksinään tai IP Ilmastosertifioinnilla yhdistettynä IP Työehdot sertifiointiin. 

Sisällöllisesti IP sertifioinneissa on paremmin huomioitu suoraan vaatimuksissa Suomen 

lainsäädäntö ja pohjoismaalaisen maatalouden piirteet, kun GlobalG.A.P. puolestaan on 

tarkoituksenmukaisesti tehty käytettäväksi joka puolella maapalloa ja sertifiointi taipuu 

monenlaisiin ympäristöihin. 

Tutkimuksessa oli myös tarkoitus pohtia voisiko sertifiointeja kehittämällä parantaa niiden 

soveltuvuutta kokonaisvaltaisen vastuullisen hankinnan työkaluiksi. Selkeä kehityskohde 

kaikissa sertifioinneissa on kokonaisvaltaisuuden parantaminen, sillä sertifioinneissa voisi olla 

myös paikalliseen hyvinvointiin ja talouteen sekä jopa ravitsemukseen liittyviä vaatimuksia.  

GlobalG.A.P. sertifioinnissa oli jo muutamia paikalliseen hyvinvointiin ja talouteen liittyviä 

suosituksia ja niiden muuttaminen vaatimuksiksi tekisi sertifioinnista jo enemmän 

kokonaisvaltaisen. GlobalG.A.P. sertifioinnissa oli muihinkin ulottuvuuksiinkin liittyen 

suosituksia, jotka muuttamalla vaatimuksiksi saataisiin pakollista sisältöä monipuolistettua. 
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GlobalG.A.P. sertifioinnille ovat ominaisia erilaiset riskiarvioinnit ja suunnitelmat, joita 

tuottajilta vaaditaan, joten joukkoon olisi helppo lisätä vaatimus esimerkiksi yrityksen 

taloudellisesta riskiarviosta ja toimenpidesuunnitelmasta jatkuvuuden varmistamiseksi, tai 

toimenpidesuunnitelma hyvän ravitsemuksen tai paikallisen hyvinvoinnin kehittämiseksi. 

Koska GRASP on suunniteltu GlobalG.A.P. sertifioinnin lisäosaksi vahvistamaan sosiaalista 

vastuuta, sinällään sitä ei ole tarpeen monipuolistaa kaikkia ulottuvuuksia huomioivaksi, mutta 

ehkä siihenkin voisi tuoda työhyvinvointiin liittyvien vaatimuksien lisäksi paikallisen 

hyvinvoinnin ulottuvuuden mukaan. GRASP sertifioinnin arvosteluperiaatteita muutamalla 

GlobalG.A.P. sertifioinnin mukaiseksi siitä saataisiin uskottavampi ja kätevämpi työkalu 

hankinnan näkökulmasta. Eli jokaista tarkastuspistettä tulisi arvioida niin että, joko vaatimukset 

täyttyvät tai eivät täyty. Tällöin GRASP sertifiointi toimisi selkeämpänä työkaluna 

varmistamaan, että tietyt ehdot toiminnassa täyttyvät täysin. 

 IP sertifioinneissakin olisi laajentamisen varaa ravitsemuksen, paikallisen hyvinvoinnin ja 

talouden ulottuvuuksien suhteen. IP Sigill Kasvikset sertifioinnissa oli mielestäni toimiva 

ratkaisu luonnon monimuotoisuuden suhteen, sillä siinä tuottajilta vaaditaan tuotannon 

laajuudesta riippuen eri määrä toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. 

Sertifioinnin tukimateriaaleissa on annettu lista mahdollisista toimenpiteistä, joita tuottaja voi 

tehdä monimuotoisuuden edistämiseksi ja eri toimenpiteet on pisteytetty. Periaatteena on, että 

mitä isompi tuottaja on pinta-alan mukaan, sitä enemmän sen tulee saada pisteitä, jotta 

tarkistuskohdan vaatimuksenmukaisuus luonnon monimuotoisuuden edistämisestä 

hyväksytään. Tällaista menettelyä voitaisiin soveltaa esimerkiksi paikallisen hyvinvoinnin 

tuomiseksi osaksi sertifiointia. Tarvittavan pistemäärän voisi määrittää siinä tapauksessa 

esimerkiksi yrityksen liikevaihto. Tarjoamalla useita erilaisia keinoja paikallisen hyvinvoinnin 

edistämisen toteuttamiselle, tuottajalla on mahdollisuus miettiä itselleen parhaiten sopivat 

keinot toteuttaa vastuullisuutta omassa toiminnassaan.  

Laatutarhassa keskeiseksi kehityskohdaksi voidaan nähdä sen luotettavuuden lisääminen, sillä 

auditointien aikaväli on kaikista pisin ja auditointia ei suorita akkreditoitu sertifiointilaitos. 

Lisäksi sen tulisi olla monipuolisempi ulottuvuuksien suhteen sekä enemmän proaktiivinen, jos 

sen haluttaisiin toimivan paremmin kokonaisvaltaisen vastuullisuuden varmistamisessa. 

Kaikissa työssä käsitellyissä sertifioinneissa on siis mahdollisuuksia kehittämiseen enemmän 

myös kokonaisvaltaisen vastuullisuuden varmistamisen suhteen. Tällä hetkellä sertifioinnit 

kuitenkin keskittyvät vastuullisuuden näkökulmasta vain pääasiassa tuoteturvallisuuteen, 

ympäristöön ja työhyvinvointiin. Nämä kolme ulottuvuutta on melko laajasti katettu 
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sertifioinneissa. Tuoteturvallisuuden suhteen vaaditaan riskinarviointeja ja hygieenisten 

toimintatapojen käyttöönottoa, henkilöstön osaamisen varmistamista ja jäljitettävyyttä. 

Ympäristön suhteen on huomioitu energian ja vedenkäyttöä, rehevöityminen, ilmastonmuutos 

ja jopa luonnonmonimuotoisuus. Sen sijaan pakkauksien ympäristöystävällisyys ei nouse esille 

missään sertifioinnissa. Työhyvinvoinnin suhteen puolestaan työturvallisuus, johdon ja 

työntekijöiden vuorovaikutus painottuvat sertifioinneissa.  

 

5.2 Tulosten pohdinta ja johtopäätökset 

Toussaintin, Cabanelasin ja Gonzáles-Alvaradon (2021) tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat 

yhä tietoisempia omien ostopäätöksiensä seurauksista ja usein odottavatkin ruokakaupoilta, että 

kaupassa myynnissä olevien tuotteiden tuotanto-olosuhteet ovat kunnossa. Ympäristöasiat ovat 

jo vuosia olleet tapetilla ja tuoteturvallisuus on aina ollut keskiössä ruoan kanssa, mutta nyt 

myös sosiaalinen vastuu kiinnostaa kuluttajia yhä enemmän. Kuluttajien mielestä jo kaupan ja 

viranomaisten tulisi kantaa vastuuta tarjolla olevasta valikoimasta niin, että kaikki kaupassa 

olevat tuotteet kestävät tarkemman tarkastelun. (Toussaint, Cabanelas & Gonzáles-Alvarado 

2021.) Kun samalla Chkanikovan ja Montin (2015) päivittäistavarakaupassa tekemässä 

tutkimuksessa kävi ilmi, että kauppa kokee vastuullisuustyön isoimmiksi esteiksi 

vaikutusvallan rajallisuuden sekä vastuullisuustiedon, osaamisen ja resurssien puutteen, 

voidaan todeta, että sertifioinnit voisivat olla hyviä vastuullisen hankinnan työvälineitä, jos 

tarjolla on vain sopivia sertifiointeja. Kolmannen osapuolen varmistamissa sertifioinneissa 

vastuu tuotannon vaatimuksien määrittelystä ja niiden toteutumisen arvioinnista siirtyy 

ulkopuoliselle, asiaan perehtyneelle osapuolelle (Deaton 2004).  Tällä hetkellä tarjolla olevat 

kasvistuotannon sertifioinnit sisältävät kuluttajien kiinnostuksia seuraillen eniten 

tuoteturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, toiseksi eniten ympäristövaatimuksia ja nousevan 

kiinnostuksen myötä myös sosiaaliseen vastuuseen liittyviä asioita työhyvinvoinnin saralla. 

Koska nämä kolme ulottuvuutta ovat tähän mennessä nähty tärkeimpinä kuluttajille, ei ole siis 

ihmekään, että ne korostuvat sertifioinneissa. Nämä kolme ulottuvuutta on siis jo helppo ottaa 

huomioon kasvisten hankinnassa Suomen kontekstissa vaatimalla tuottajilta olemassa olevia 

sertifiointeja. 

Ravitsemuksen, paikallisuuden ja talouden ulottuvuudet ovat sen sijaan jääneet nykyisissä 

sertifioinneissa vähemmälle huomiolle tai eivät ole saaneet lainkaan huomiota. Ravitsemus 

vastuullisuuden ulottuvuutena kasvisten kontekstissa voi ehkä saada vähemmän huomiota siksi, 



54 
 

 
 

että kasvikset ylipäätänsä ovat terveellinen tuoteryhmä ja niihin liittyy vain vähän teollista 

käsittelyä. Varsinainen tarve muuttaa tuotteen koostumusta terveellisemmäksi puuttuu eikä 

lainsäädäntökään vaadi kasvisten ravintosisällön erittelyä tuotepakkauksissa. Toki tuottajat 

voisivat esimerkiksi sitoutua kertomaan pakkauksissa ravintosisällöistä ja voivat lajikkeiden ja 

kasvatusolosuhteiden avulla entisestään parantaa jo muutenkin hyviä ravintoarvoja, mutta 

tarvetta ei varmaankaan nähdä niin kriittisenä, kuin esimerkiksi suolan ja rasvan määrän 

ilmoittaminen ja rajoittamista muissa tuoteryhmissä. Paikallisuuden ulottuvuuden vähäinen 

näkyminen sertifioinneissa voidaan nähdä johtuvan siitä, että kasvisten alkutuotanto on jo 

itsessään usein paikallista ja kausiluonteista ja ehkä paine paikallisuuteen kohdistuu tällä 

hetkellä enemmän vähittäiskaupan puoleen. Kuluttajat odottavat vähittäiskaupoilta paikallisten 

tuotteiden ottamista valikoimaan ja kausiajattelun seuraamista valikoimissa. Kuitenkin 

paikallisen hyvinvoinnin tukemiseen liittyy moniakin asioita, joihin myös alkutuottaja voisi 

osallistua. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Kuluttajatutkimuksen keskuksen ja 

Jyväskylän yliopiston (2012) yhteistyössä tekemä opas vastuullisuuteen ruokaketjussa ehdottaa 

paikallisen hyvinvoinnin edistämisen keinoiksi esimerkiksi palveluiden ja työvoiman 

hankkimisen omasta maakunnasta, yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa ja nuorten 

työllistämisen tukemista, maatiaislajien käyttöä tuotannossa sekä tuotteiden alkuperästä 

kertovien merkkien käyttöä tuotteissa. Kolmas vähemmän huomioitu ulottuvuus nykyisissä 

sertifioinneissa on talouden ulottuvuus. Ehkä tällä hetkellä kuluttajien paine liittyen 

vastuulliseen talouteen liittyy enemmän tulojen oikeudenmukaiseen jakautumiseen 

toimitusketjussa ja katse on enemmän kaupan suuntaan, sillä kaupan nähdään dominoivan 

toimitusketjua omaksi hyväkseen pienien tuottajien kustannuksella. Toisaalta on käyty myös 

paljon keskustelua alkutuotannon kannattamattomuudesta, mutta keskustelu ei vielä ole 

konkretisoitunut sertifiointien vaatimuksiin laajemmassa määrin.  

Pelkkää sertifiointien käyttöä vastuullisen hankinnan työkaluina on jonkin verran kritisoitu, 

sillä se voidaan nähdä vain pinnallisempana keinona riskien hallinnalle ja minimivaatimuksien 

asettamiselle. Tällöin syvällisempi kumppanuusstrategia on nähty paremmaksi keinoksi todella 

muokata toimitusketjuja vastuullisemmiksi, kantamalla yhdessä vastuuta. Kuitenkin 

sertifioinneille on oma paikkansa hankinnan työkaluna, sillä syvällisen kumppanuusstrategian 

muodostaminen ei ole kaikissa tilanteissa järkevää, vaan hankintoja segmentoimalla ja 

lähestymällä kunkin segmentin vaatimalla tavalla, voidaan käyttää resursseja tehokkaammin. 

(Seuring & Müller 2008, Chkanikova 2016.) Esimeriksi kasvisten hankinnassa ei ole 

välttämättä tehokkainta muodostaa jokaisen viljelijän kanssa syvää kumppanuussuhdetta, vaan 
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on helpompi sertifioinnin avulla määritellä minimivaatimukset tuotannon olosuhteille ja 

liiketoiminnan ja maineen kannalta isoimpien ja kriittisimpien toimittajien kanssa syventää 

yhteistyötä.  

Sertifiointien käyttöä on myös tarkasteltu tuottajien näkökulmasta ja on tutkittu paljon, etenkin 

kehittyvissä maissa, tuovatko sertifioinnit lopulta mitään hyötyjä tuottajille vai ovatko ne vain 

lisäkustannus alkutuotannolle. Kolmansissa maissa esimeriksi GlobalG.A.P. sertifioinnin on 

kuitenkin pääsääntöisesti nähty tuovan hyviä seurauksiakin tuottajille, sillä se avaa pääsyn 

sertifiointeja vaativille markkinoille ja antaa mahdollisuuden kehittää tuotantoa, mistä lopulta 

myös tuottaja aina hyötyy (Hatanaka, Bain & Busch 2005). Sertifioinneista on kuitenkin myös 

koettu jossain määrin, että ne syrjivät etenkin pieniä tuottajia, joilla ei ole resursseja ja kykyjä 

sertifiointien hankintaan ja ylläpitoon (Hatanaka, Bain & Busch 2005). Myös Suomessa 

Maaseudun tulevaisuus (19.2.2016) on uutisoinut artikkelissaan ”Sertifiointi ärsyttää 

vihannestuottajia – kaupat vaativat mutta eivät maksa lisää hintaa” siitä, että kaupat alkavat 

vaatimaan tuottajilta sertifiointeja, mutta eivät maksa sertifioidusta tuotteesta enempää kuin 

aiemmin sertifioimattomasta. Kaupan näkökulmasta sertifioinnit ovat uusi alan normi, mutta 

tuottajan näkökulmasta se voikin olla vain lisäkustannus. (Maaseudun tulevaisuus 19.2.2016.) 

On ymmärrettävää, että etenkin pienelle tuottajalle sertifioinnin kustannukset ja vaatima aika 

voivat tuntua isolta ja jopa mahdottomalta panokselta. Vähittäiskaupan toimijoiden tuleekin 

pohtia asiaa oman vastuullisuutensa näkökulmasta. Pienien tuottajien hylkääminen sertifioinnin 

puuttumisen vuoksi voi joidenkin kuluttajien näkökulmasta olla myös vastuutonta toimintaa, 

jos kuluttajat odottavat kaupan antavan valikoimastaan tilaa myös paikallisten pienien 

tuottajien tuotteille. Pienellä tuottajalla toiminta voi olla vastuullista, vaikka esimerkiksi 

sertifiointien vaatimien kirjallisten riskinarviointien ja suunnitelmien laatiminen ei onnistukaan 

ja sertifioinnin kustannus on toimittajalle liian iso. Sertifiointejakin on toki erilaisia tarjolla ja 

esimerkiksi Laatutarha on tuottajalle kevyempi vaihtoehto, joten kaupan tulee myös harkita sitä, 

voidaanko vaadittava sertifiointi määritellä tuotannon koon perusteella. Vai luoko eri 

sertifiointien vaatiminen eri kokoisilta toimijoilta taas myös epätasapuolisen asetelman? 

Tutkimuksessa käsitellyt sertifioinnit on suunniteltu pienentämään tiedon epäsymmetriaa 

vähittäiskaupan ja tuottajan välillä, mutta kuten myös Toussaint, Cabanelas ja Gonzáles-

Alvarado (2021) toteavat, on tiedon epäsymmetriaa myös vähittäiskaupan ja kuluttajien välillä. 

Kuluttajilla on monesti hyvin vähän käsitystä siitä, mitä tuotannossa oikeasti tapahtuu ja se 

vaikeuttaa ostopäätösten tekemistä ja kuluttajien kykyä tehdä omia arvojaan tukevia päätöksiä, 

jolloin hinta on edelleen merkittävässä asemassa ostospäätöksissä (Toussaint, Cabanelas & 
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Gonzáles-Alvarado 2021). Jos näistä tutkimuksessa käsitellyistä tavallisen tuotannon 

sertifioinneistakin tehtäisiin myös kuluttajille näkyviä, niiden korkeampi hinta olisi helpompi 

perustella myös kuluttajille ja se parantaisi tuottajienkin asemaa ja neuvotteluvaraa hintojen 

suhteen. Tällöin voitaisiin päästä tilanteeseen, jossa kauppa voisi maksaa lisää tuottajalle 

sertifioidusta tuotteesta, sillä myös kuluttaja voisi olla valmis maksamaan sertifioidusta 

tuotteesta enemmän, jos ymmärtäisi mitä lisäarvoa sertifiointi toisi. Esimerkiksi luomu ja 

Reilun Kaupan tuotteet ovat esimerkkejä sertifioidusta tuotannosta, jossa sertifiointi toimii 

viestinä myös kuluttajille asti ja on siten mahdollistanut korkeamman hinnan hyväksynnän. 

Tutkimuksen tärkeimpänä johtopäätöksenä voidaan todeta, että nykyiset kasvistuotannon 

sertifioinnit eivät sovellu kokonaisvaltaisen vastuullisuuden varmistaviksi hankinnan 

työkaluiksi, mutta niissä on kyllä hyviä vaihtoehtoja varmistamaan, että kuluttajien 

näkökulmasta kiinnostavimmat vastuullisuuden ulottuvuudet eli tuoteturvallisuus, ympäristö ja 

työhyvinvointi on huomioitu tuotannossa, joten ne toimivat kyllä vastuullisen hankinnan 

työkaluina. Nykyisistäkin sertifioinneista olisi saatavissa kokonaisvaltaisempia, jos nyt vähän 

huomiota saaneet ulottuvuudet otettaisiin niissä paremmin huomioon.  

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja jatkotutkimusaiheet 

Tuomen ja Sarajärven (2002, 133) mukaan tutkimuksen validiteetti kuvaa tutkimuksen kykyä 

tutkia oikeaa tutkimuskohdetta ja reliabiliteetti puolestaan tutkimustuloksien toistettavuutta. 

Tässä tapaustutkimuksessa pysyttiin aiheessa, sillä valittujen tapauksien tutkinnassa 

keskityttiin niiden luotettavuuden ja toimivuuden arviointiin sekä vastuullisuuden 

ulottuvuuksien havainnoimiseen. Validiteettia vahvistaa se, että tutkimuksen perusteella 

kyettiin vastaamaan kaikkiin asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Lisäksi tähän 

tapaustutkimukseen valitut sertifioinnit edustavat melko hyvin kotimaassa käytössä olevia 

tavanomaisen kasvistuotannon sertifiointeja, ainoastaan ISO sertifioinnit ja luomu sertifiointi 

on jätetty perustellusti tarkastelun ulkopuolelle. ISO laadunhallintajärjestelmät ja 

elintarviketurvallisuus sertifioinnit jätettiin tarkastelun ulkopuolelle, koska tiedetään, että ne 

ovat vähemmän käytössä tällä hetkellä varsinaisessa alkutuotannossa, sillä ISO 

elintarviketurvallisuus sertifiointia vaaditaan jossain määrin ainoastaan tuottajilta, jotka 

jatkojalostavat kasviksia. Luomu jätettiin puolestaan tarkastelun ulkopuolelle, koska se edustaa 

tuotantosuuntana erilaista tapaa. ISO sertifiointien ja luomu sertifiointien tarkastelu myös 



57 
 

kokonaisvaltaisen vastuullisuuden näkökulmasta voisi olla kuitenkin hyvä jatkotutkimuksen 

aihe.  

Mitä tulee tutkimuksen reliabiliteettiin, tutkimuksen aineisto on hyvin toistettavissa, sillä tutkija 

ei pystynyt vaikuttamaan aineistoon. Tutkimuksessa käytettiin haastatteluiden sijaan valmiina 

olevia dokumentteja sertifioinneista. Sen sijaan dokumenttien sisällönanalyysissä tutkijan tuli 

käyttää omaa tulkintaa, sijoittaessaan tulkintojaan luotuun analyysirunkoon. Analyysirunko tuo 

kuitenkin mahdollisuuden tutkimuksen toistamiselle joko samoille tai eri sertifioinneille, 

vaikkakin sisällönanalyysi on aina tulkitsijasta kiinni. Erityisesti sertifiointien luotettavuuden 

ja toimivuuden arviointi oli enemmän tulkinnasta kiinni, tarkastuspisteitä oli sen sijaan 

helpompi analysoida sen suhteen edistävätkö ne vastuullisuuden jotain ulottuvuutta. 

Erikssonin ja Koistisen (2014) mukaan monipuolisemmalla aineistojen käytöllä saadaan 

syvällisempää tietoa aiheesta, joten voidaan kysyä olisiko tutkimuksessa pitänyt yhdistää 

dokumenttien analyysiin sertifiointilaitoksien, auditoijien, vähittäiskaupan tai viljelijöiden 

haastatteluja. Haastattelut olisivat ehkä kyenneet tuomaan lisää luotettavuutta tutkimuksen 

havainnoille etenkin sertifiointien luotettavuuden ja toimivuuden suhteen. Tässä tapauksessa 

tutkimuksen laajuuden rajaamiseksi, jouduttiin kuitenkin keskittymään vain dokumenttien 

analyysiin. Haastattelututkimukset sertifiointien toimivuudesta, luotettavuudesta ja niiden 

vaikutuksista sertifiointilaitosten, vähittäiskaupan ja viljelijöidenkin näkökulmasta voisivat olla 

hyviä jatkotutkimuksen aiheita. Haastatteluissa voitaisiin pyrkiä selvittämään esimerkiksi 

kaupan näkökulmasta sertifiointien sopivuutta vastuullisen hankinnan työkaluiksi ja 

kehitystarpeita. Lisäksi voisi olla mielenkiintoista tutkia lisää sertifiointien hyötyjä ja haittoja 

sekä kaupan että viljelijöiden näkökulmasta. Mielenkiintoista olisi myös selvittää kuluttajien 

suhtautumista tuotannon sertifiointeihin ja sitä, olisivatko kuluttajat valmiita maksamaan lisää 

tuotteista, joiden tuotantotapaa valvotaan sertifiointien avulla. Tällä hetkellä etenkin 

Laatutarhaan liittyy Sirkkalehtimerkki, jonka voi kuitenkin saada myös muiden sertifiointien 

perusteella. Sirkkalehtimerkki on kuitenkin tehty kertomaan ennen kaikkea kotimaisuudesta 

eivätkä kuluttajat varmaankaan tiedä sen taustalla olevista tuotannon vaatimuksista. 

Kasvistuotannon sertifioinnit ovatkin mielenkiintoinen aihe, josta riittää vielä tutkittavaa.  
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Liitteet 

Liite 1  

Sertifiointi Aineistot Lähde 

Laatutarha Laatutarhan yleiset ehdot, 

versio 14.1.2019 

Vapaasti saatavilla: 

https://www.puutarhaliitto.fi/viljelmanlaatutarha/ 

Viljelmän Laatutarha -

ohjeisto, versio 2020 

IP Kasvikset 

Perussertifioin

ti 

IP Yleiset ehdot Saatu tilaamalla Puutarhaliitolta osoitteesta:  

https://q.surveypal.com/Laatujarjestelmakasikirjati

laus/0 

IP Frukt & Grönt 

grundcertifiering, versio 

2021:1 (IP kasvikset 

perussertifiointi)  

Saatu pyytämällä Sigill kvalitetssystem Ab:lta.  

info@sigill.se 

IP hakemus Vapaasti saatavilla: 

https://www.puutarhaliitto.fi/ip-sertifiointi/ 

IP Sigill 

Kasvikset 

IP Yleiset ehdot Saatu tilaamalla Puutarhaliitolta osoitteesta:  

https://q.surveypal.com/Laatujarjestelmakasikirjati

laus/0 

IP hakemus Vapaasti saatavilla: 

https://www.puutarhaliitto.fi/ip-sertifiointi/ 

IP Sigill Frukt & Grönt, 

versio 2021:1 (IP Sigill 

Kasvikset) 

Saatu pyytämällä Sigill kvalitetssystem Ab:lta.  

info@sigill.se 

Tillval för 

klimatcertifiering frukt & 

grönt (lisävalintana 

ilmastosertifiointi) 

Sisältyy dokumenttiin IP Sigill Frukt & Grönt, 

versio 2021:1 (IP Sigill Kasvikset) 

IP Työehdot IP Arbetsvillkort, versio 

2019:1 (IP Työehdot) 

Saatu pyytämällä Sigill kvalitetssystem Ab:lta.  

info@sigill.se 

GlobalG.A.P. GlobalG.A.P. General 

Regulations – Part I – 

General Requirements, 

versio 5.2 (Yleiset ehdot) 

Vapaasti saatavilla osoitteesta: 

https://www.globalgap.org/uk_en/documents/ 

GlobalG.A.P. General 

Regulations – Part II – 

Quality Managemetn 

System Rules, versio 5.2 

(Laatujohtamisjärjestelmän 

yleiset säännöt) 

GlobalG.A.P. General 

Regulations – Part III – 

Certification Body and 

Accreditation Rules, versio 

5.2 (Sertifioijaan ja 

akkredointiin liittyvät 

säännöt) 
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GlobalG.A.P. General 

Regulations – Crops Rules, 

versio 5.2. (Satoon liittyvät 

säännöt) 

Integrated Farm Assurance 

– All Farm Base – Crops 

Base – Fruit and 

Vegetables – Control 

Points and Compliance 

Criteria, versio 5.2 

(Tarkastuspisteet ja 

määräystenmukaisuuden 

kriteerit) 

Integrated Farm Assurance 

– All Farm Base|Crops 

Base | Fruit and Vegetables 

– Inspection Method & 

Justification Guideline, 

versio 5.2 (Ohjeet 

tarkastuksiin) 

GlobalG.A.P. 

RASP 

GRASP  Genral Rules, 

versio 1.3-1-i (Yleiset 

ehdot) 

Vapaasti saatavilla osoitteesta: 

https://www.globalgap.org/uk_en/documents/ 

GRASP Checklist, versio 

1.3-1-i (Tarkistuslista) 
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Liite 2. Analyysirunko 

Vastuullisuuden 

ulottuvuus 

Ulottuvuuden kuvaus Reaktiiviset  

vaatimukset 

Proaktiiviset 

vaatimukset 

Ympäristö Energian käyttö, 

vedenkäyttö, 

ilmastonmuutos, 

rehevöityminen, 

pakkaukset, raaka-aineet 

ja tarvikkeet 

  

Tuoteturvallisuus Raaka-aineiden, 

tuotteiden ja prosessien 

riskinarviointi, toimialan 

hyvän käytännön ohjeet, 

osaaminen, tutkimus- ja 

kehitystyö, johtaminen, 

tiedon saatavuus ja 

jäljitettävyys 

  

Ravitsemus Ravitsemustiedon 

esittäminen, informaatio, 

hyvää ravitsemusta 

edistävä tuotekehitys 

  

Työhyvinvointi Esimiestyö, 

työturvallisuus, joustot ja 

vaikutusmahdollisuudet, 

vuorovaikutus, työkyvyn 

ylläpito 

  

Paikallinen 

hyvinvointi 

Paikallisuus tuotannossa 

ja valikoimissa, 

aluetaloudelliset 

vaikutukset, 

vuorovaikutus 

paikallisesti, 

ruokakulttuuri 

  

Talous Henkilöstön palkkaus, 

kannattavuus ja jatkuvuus, 

markkina- ja hintariskeiltä 

suojautuminen, 

taloudellinen tuki 

  

Muut huomiot  Yleistä tietoa 

sertifioinneista, niiden 

rakenteista ja käytännöistä 

sekä vihjeitä 

uskottavuudesta ja 

luotettavuudesta 

 

 

 

 


