
Reilumpi 
tulevaisuus 

Reilu kauppa on tutkitusti 
vaikuttavin vastuullisuus
sertifiointi
Reilun kaupan visiona on maailma, jossa viljelijät ja työn tekijät 
 saavat elämiseen riittävän toimeentulon ja mahdollisuuden 
 päättää omasta tulevaisuudestaan. Edistämme oikeuden
mukaisempaa kauppaa, jonka lähtökohtana on ihmisoikeuksien ja 
ympäristön  kunnioitus. 

Reilun kaupan tarina alkoi 1980luvulla meksikolaisten kahvin
viljelijöiden aloitteesta. Nykyään Reilussa kaupassa on mukana 
 viljelijöitä ja työntekijöitä Afrikasta, Aasiasta, Latinalaisesta 
 Amerikasta sekä Karibialta. Reilu kauppa ei itse tuota tuotteita tai 
käy kauppaa.

Reilu kauppa ja sen kansalliset järjestöt ovat enemmän kuin 
 sertifiointi. Reilu kauppa ry tekee vaikuttamistyötä  reilumman 
kaupan käynnin ja sen sääntelyn edistämiseksi Suomessa, 
 Euroopassa ja tuottajamaissa. 

Ollaan yhteyksissä!

Näin Reilu kauppa vaikuttaa
Reilun kaupan sertifiointi on ainutlaatuinen, sillä viljelijöillä on 
 puolet Reilun kaupan järjestelmän päätösvallasta.

Reilun kaupan kriteereillä vaikutetaan sekä ihmisten että 
 ympäristön hyvinvointiin tuottajamaissa. 

Reilun kaupan kriteerien valvonnasta vastaa ulkopuolinen 
valvonta yhtiö FLOCERT. Se selvittää, että kriteerejä noudetaan 
läpi koko tuotantoketjun ja puuttuu mahdollisiin rikkomuksiin.

Reilun kaupan tuotteista maksetaan vähintään Reilun kaupan 
takuuhintaa. Jos markkinahinta on korkeampi, viljelijät saavat sen.  

Reilun kaupan lisä maksetaan takuuhinnan päälle. Lisän voi 
 käyttää yhteisöjä hyödyttäviin hankkeisiin, kuten tuotannon 
tehostamiseen, koulutukseen tai terveyden huoltoon.

Reilun tuotteen tunnistat Reilun 
kaupan merkistä
Reilun kaupan tuotteen tunnistaa aina Reilun kaupan merkistä. 
 Suosittuja tuoteryhmiä ovat kukat, kahvi, banaani, suklaa ja viini. 

Reilun kaupan mustapohjainen merkki  tarkoittaa, 
että tuote on sataprosenttisesti Reilun kaupan 
raaka ainetta. Mustapohjainen merkki nuolella 
kertoo massa balanssin käytöstä tai siitä, että 
mukana on myös sellaisia raakaaineita, joita ei ole 
saatavilla Reilun kaupan sertifioimana. Puuvillalle ja 
kullalle on omat merkkinsä.  

Reilun kaupan valkopohjainen raaka-ainemerkki 
 kertoo, että merkissä nimetty ainesosa on hankittu 
 Reilun  kaupan kriteerejä noudattaen. Raakaaineen 
 tuotannossa on noudatettu samoja tiukkoja Reilun 
kaupan kriteereitä.  

Lue lisää Reilun kaupan merkeistä: reilukauppa.fi

”Kun ruokakaupasta saa 
virheettömiä ja laadukkaita 
banaaneja, se on meidän 
viljelijöiden kovan työn 
tulos”, toteaa Juan Roberto, 
banaaninviljelijä ja Reilun 
kaupan osuuskunnan jäsen 
Perusta. 
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Reilu toimeentulo on ihmisoikeus Reilusti ilmaston puolesta
Ilmastokriisi vaikeuttaa monen raakaaineen viljelyä ja ihmis
oikeuksien toteutumista. Reilu kauppa edistää ilmasto ja 
ympäristö ystävällisiä tuotantotapoja kouluttamalla tuottajia ja 
viljelijöitä. 

Reilun kaupan ympäristökriteerit sisältävät vaatimuksia, jotka 
suojelevat maa perää ja veden laatua, tehostavat jäte huoltoa, 
vähentävät haitallisten kemikaalien käyttöä, metsä katoa ja hiili
dioksidi  päästöjä sekä suojelevat luonnon moni muotoisuutta.

Reilun kaupan lisää käytetään ilmasto ystävällisiin ratkaisuihin, 
kuten puiden istuttamiseen, kastelu järjestelmiin, viljely kasvien 
moni puolistamiseen ja uudistamiseen sekä puhtaisiin energia
ratkaisuihin.

Osa tiloista tuottaa päästöhyvityksiä (Fairtrade Carbon Credits) 
ja saa niiden myynnistä lisätuloja.

Kehitysyhteistyöllä pureudutaan 
ongelmien juurisyihin
Reilun kaupan kehitysyhteistyö täydentää sertifiointia. 
Hankkeissa keskitytään ilmastokriisin vaikutusten, metsäkadon, 
lapsi työ voiman hyväksi käytön sekä ikään, sukupuoleen ja 
vammaisuuteen liittyvän syrjinnän vähentämiseen. Tavoitteena 
on parantaa tuottajien tietoisuutta ja mahdollisuuksia vaalia 
omia oikauksiaan ja kehittää toimintaympäristöään. 

Reilu kauppa ry:n kehitysyhteistyön tavoitteena on nostaa 
 pienviljelijät ja maa  talous  työn  tekijät taloudellisesti ja 
sosiaalisesti kestävän elämän perustuksille aiheuttamatta 
säröjä maa  pallon ekologiselle kestävyydelle. Kehitys yhteis  työ 
ohjelma koostuu lukuisista hankkeista Afrikassa ja Latinalaisessa 
Amerikassa. Ohjelmaa rahoittaa Suomen ulkoministeriö sekä 
useat yritykset.

Yhdessä olemme reilusti  
enemmän  
Reilun kaupan kanssa yritykset pääsevät edistämään 
 vastuullisuutta aidosti. Mukana on maahantuojia, tukkuja, 
vähittäis kauppoja,  valmistajia ja horecaalan toimijoita. Liity 
reilusti mukaan ja kasvata Reilujen tuotteiden valikoimaa 
Suomessa!

Reilu kauppa on myös globaali kansan liike. Reilun kaupan 
kaupungit ja kunnat, korkea koulut, koulut, seurakunnat, jäsen
järjestöt ja työpaikat  viestivät Reilusta kaupasta ja edistävät 
kestävää kauppaa. 

Vastuullinen kuluttaminen voi lähteä pienistä teoista, joilla on 
reilu vaikutus ihmisoikeuksiin ja ympäristöön. Valitsemalla Reilun 
kaupan tuotteen voi vaikuttaa maailman viljelijöiden elämään 
sekä tukea kestävää tuotantoa. Valitse reilusti joka päivä ja vaadi 
reilumpaa tuotantoa sekä yrityksiltä että päättäjiltä. 

Lue lisää: reilukauppa.fi.

Reilun kaupan toiminnan ydin on tuottajien aseman 
sekä elämiseen riittävien ansioiden kehittäminen 
maailman kaupassa. Reilun kaupan kriteerit kattavat 
koko tuotantoketjun. 

Rohkaisemme ja tuemme yrityksiä kunnianhimoiseen 
ihmisoikeustyöhön.

Reiluun kauppaan kuuluvat maataloustyöntekijät 
 päättävät itsenäisesti yhteisöissään Reilun kaupan 
lisän käytöstä.

Viljelijäyhteisöt johtavat paikallista ihmisoikeustyötä. 
He tunnistavat ihmisoikeusriskejä ja kehittävät 
 ratkaisuja Reilun kaupan verkostossa.

Reilun kaupan kriteerit vaalivat viljelijöiden, työn
tekijöiden ja naisten sekä lasten oikeuksia.  

Asaren perheen isä, Kwaku Asare, kuuluu Reilun 
kaupan kaakaoosuuskuntaan Ghanassa. Hän on 
viljellyt kaakaota yli 20 vuotta. ”Olemme saaneet 
Reilun kaupan kautta keinoja tuottaa suurempia 
satoja, mikä lisää toimeentuloamme. Lasten ja 
työntekijöiden oikeuksia koskevat koulutukset 
muuttivat yhteisön elämää. Lapset ovat nyt 
koulussa eivätkä töissä”

Kenialainen kahvinviljelijä, 
Judith Roto, on opiskellut Fairtrade 

African ilmastoakatemiassa 
viljelyn ympäristövaikutusten 
vähentämistä ja sopeutumista 

ilmastonmuutokseen.
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