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ja Reilu kauppa
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Reilu kauppa lukuina



1,56 milj. lapsityöntekijää
kaakaoviljelmillä
Ghanassa ja 
Norsunluurannikolla

9,4 % Ghanan kaakaon-
viljelijäperheistä saa
elämiseen riittävät ansiot



Kansainvälinen ulottuvuus ja paikalliset tiimit

•

•

•

•

•

Latinalainen Amerikka, 

Aasia, Afrikka

Esim. Suomen 

Reilu kauppa

Reilun kaupan kriteerit

Kansalliset Reilun 

kaupan järjestöt

Tuottajien

verkosto

Tuottajat
Viljelijät ja 

maahantuojat
Valmistajat Kaupat Kuluttajat

Tukee ja edustaa tuottajia, rakentaa 

markkinoita, toteuttaa projekteja

Neuvoo yrityksiä ja lisensoi 

Reilun kaupan merkkejä

Vaikuttamistyö ja dialogi 

kansalaisyhteiskunnan kanssa

Alueelliset 

markkinat

FLOCERTin tekemä auditointi ja sertifiointi



Arabica, ICE Futures
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Edistämme vastuullisuutta koko 
tuotantoketjussa



Yritysvastuusääntely



Muutoksen ajurit



YK-periaatteet
Human Rights Due Diligence

= Asianmukaisen huolellisuuden prosessi



Mitä uutta ihmisoikeusvastuu tuo?



Yritysvastuulaki
►



Yritystoiminnan kestävyysvaatimukset EU:ssa tiukentuvat
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Millainen laki?



•
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Yritysvastuulaki, tavoitteet



•
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Yritysvastuulaki, tavoitteet



•
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Yritysvastuulaki, tavoitteet



Yritysvastuulaki, tavoitteet
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Yritysvastuulaki, tavoitteet
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Yritysvastuulaki, tavoitteet



Yritysvastuulaki, tavoitteet
•

•

•

•



Läpinäkyvää
vastuullisuutta



Reilun kaupan keinot 



Reilu kauppa
➢

➢



Vaihe 1: Juurruta ja mahdollista 
vastuullinen liiketoiminta



Vaihe 2: Tunnista ja arvioi 
haittavaikutukset



Vaihe 3: Puutu haittavaikutuksiin –
vähennä, ehkäise ja lopeta



Vaihe 4: Seuraa ohjeistusten 
toteutusta ja tuloksia



Vaihe 5: Kerro vaikutuksista



Vaihe 6: Toimi itse ja tee yhteistyötä 
tilanteen parantamiseksi



”Kaupankäynnin rakenteiden syrjimät 
ja syrjäyttämät ihmiset voivat 
parantaa vaikutusmahdollisuuksiaan 
työssään ja elämässään, jos he ovat 
paremmin järjestäytyneitä ja heillä on 
riittävät resurssit ja tuki.”



Elämiseen riittävät viitehinnat
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Reilun kaupan vahvuudet 
HREDD-työssä



Reilumpi
tulevaisuus



• Viljelijät omistavat tuottamansa 
päästöhyvitykset ja saavat niistä 
tulevat lisätulot

• Ketju on läpinäkyvä, sertifioitu Reilun 
kaupan Climate Standardin mukaan

• Tavoitteena päästöjen vähentäminen 
viljelmillä niin, että viljelijät ja 
työntekijät oppivat koko ajan lisää 
ilmastonmuutokseen sopeutumisesta 
ja vähähiilisemmästä tuotannosta 

Fairtrade Carbon Credits: www.fairtrade.net/product/carbon-credits
Fairtrade Climate Standard: www.fairtrade.net/standard/climate
Fair Climate Fund: www.fairclimatefund.nl/en

Reilun kaupan päästökompensaatio 

https://www.fairtrade.net/product/carbon-credits
https://www.fairtrade.net/standard/climate
https://www.fairclimatefund.nl/en
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Reilun kaupan työpaikat – tule mukaan!

https://reilukauppa.fi/osallistu/


Kiitos!

mailto:josetta.Nousjoki@fairtrade.fi

