
    
 
 

 

Sunnuntai 25.9.2022: Ympäristömerkit ja luomumerkit 
 
Suomessa on käytössä useita ympäristömerkkejä. Ne kertovat 
tuotteiden ympäristövastuusta ja auttavat kuluttajia saamaan 
luotettavaa tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista sekä tekemään 
ympäristötietoisempia päätöksiä ja ne ovat hyvä apu hankinnoissa. 
Niihin liittyy laatu- ja ympäristökriteereitä, joiden toteutumista valvoo 
puolueeton, virallistettu toimija. Ympäristömerkityssä tuotteessa on 
useiden haitallisten aineiden, kuten klooriyhdisteiden, käyttö kokonaan 
kielletty. 
 
Myös luomutuotteille, reilulle kaupalle ja eräille muille tuoteryhmille on 
olemassa kriteereitä ja merkkejä, joita valvoo viranomainen tai järjestö. 
 
Merkit ovat yleensä maksullisia. Myös tuote, jolla ei ole 
ympäristömerkkiä, voi olla yhtä hyvä ympäristön kannalta, mutta 
kuluttajan voi olla sitä vaikea tunnistaa. 
 
Tässä on listattuna tunnetuimpia ja luotettavia ympäristö-, luomu- ja 
muita merkkejä. Lisää aiheesta voi lukea Motivan kotisivuilta, 
Kuluttajaliiton kotisivuilta tai Marttojen kotisivuilta. 
 
Alla olevien merkkien ja niiden tekstien lähteenä: Merkit apuna | Martat 
 
Euroopan ympäristömerkki 
 

 

 
Merkki kertoo tuotteen ja palvelun olevan ympäristön kannalta parempi 
vaihtoehto. 
Merkin vaatimukset perustuvat koko tuotteen elinkaaren aikana 
aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin. 
Käytössä kaikissa EU- ja ETA-maissa. 
Merkki on yrityksille vapaaehtoinen. 
Lisätietoa EU-ymparistomerkki.fi-sivustolta 
 
Joutsenmerkki – Pohjoismainen ympäristömerkki  



Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki. Sen tavoitteena on edistää 
kestävää kehitystä.
Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja palvelujen on täytettävä tietyt kriteerit, 
jotka käsittävät tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.
Se kannustaa valmistajia ja palveluntarjoajia tarjoamaan ympäristön 
kannalta parempia vaihtoehtoja ja ohjaa ostajia valitsemaan ympäristön 
kannalta viisaasti.
Merkki on yrityksille vapaaehtoinen.
Lisätietoa Joutsenmerkki.fi-sivustolta

Luomu - valvottua tuotantoa

Merkki kertoo tuotteen olevan luonnonmukaisesti tuotettu ja 
suomalaisten viranomaisten valvoma.
Tuote ja sen raaka-aineet voivat olla kotimaisia tai ulkomaisia. 
Aurinkomerkki myönnetään tuotteelle, jonka raaka-aineista vähintään 
95 % on valvotuilta luomutiloilta.
Jalostetuissa elintarvikkeissa maataloudesta peräisin olevista aineista 
tulee vähintään 70 % olla luomua.
Tuotteiden on täytettävä EU:n luomuasetuksen ehdot.
Merkki on tuottajalle maksuton, mutta luomuvalvontaan kuuluminen 
maksaa.
Lähde: Martat

EU:n luomumerkki, eurolehti



Euroopan unionin luomutunnus
Se on pakollinen kaikissa EU:n alueella valmistetuissa valmiiksi 
pakatuissa luomuelintarvikkeissa, joita halutaan markkinoida 
luomutuotteina.
Muissa luomutuotteissa ja EU:n ulkopuolelta tuoduissa luomutuotteissa 
tunnuksen käyttö on valinnaista.
Merkki ei kerro tuotteen alkuperästä.
Merkki on tuottajalle maksuton, mutta luomuvalvontaan kuuluminen 
maksaa.

Luontoliiton luomumerkki, Leppäkerttumerkki

Luomuliiton luomumerkki
Kuvastaa suomalaista luomutuotetta ja voi myös kertoa alueen, josta 
tuote tulee.
Merkillä varustetut tuotteet täyttävät viralliset luomutuotannon ehdot, 
EU:n luomuasetuksen ehdot sekä Luomuliiton tuotantoehdot.
Merkki on tuottajalle maksullinen, mutta merkin valvonta ei erikseen 
maksa tuottajalle.

Demeter-merkki



Kertoo biodynaamisesta maataloustuotannosta.
Merkin käyttöoikeuden saamiseksi on noudatettava tuotantoehtoja, 
jotka täydentävät luomutuotannon vähimmäisvaatimuksia.
Biodynaamisessa viljelyssä otetaan huomioon, normaaleiden 
kasvutekijöiden lisäksi, kosmisten rytmien vaikutus kasvi- ja 
eläintuotantoon.

Reilu kauppa

Merkkijärjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden pienviljelijöiden 
ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä 
kaupankäynnissä.
Reilun kaupan tavoitteena on aktiivisesti vähentää köyhyyttä ja koko 
järjestelmän tavoite on ennen kaikkea hyödyttää kehitysmaiden ihmisiä.
Reilun kaupan järjestelmä on kansainvälinen – tuotteita tuotetaan 70 
kehitysmaassa ja myydään 125 maassa.
Reilun kaupan merkki on yrityksille vapaaehtoinen.
Kriteerit ovat kattavat ja huomioivat niin viljelijälle ja työntekijälle 
maksettavan korvauksen, työntekijöiden oikeudet, työolot kuin 
ympäristönkin.

UTZ-sertifikaatti

Kahviin, teehen ja kaakaoon keskittynyt sertifikaattimerkki
Kolmannes kestävästi tuotetusta kahvista on UTZ-sertifioitua
Sertifikaatin kriteerit liittyvät tuotannon sosiaalisiin- ja 
ympäristövaatimuksiin



    
 
 

 

Reilun kaupan merkkiä vastaava merkki, erotuksena se, että tuottajat 
eivät ole takuuhinnan turvaamia. Takuuhinta on ostajan viljelijälle 
maksama vähimmäishinta. 
Tuottajalle maksetaan UTZ-lisää 
Sertifikaatti on maailmanlaajuinen 
 
Rainforest Alliance Certified 
 

 

 
Sammakkomerkillä varustettu tuote kertoo, että vähintään puolet 
tuotteen sisällöstä tulee sertifioidulta tilalta. 
Kriteerit sertifioinnille liittyvät ympäristönsuojeluun, kestävään 
kehitykseen sekä työntekijöiden, perheiden ja paikallisten yhteisöjen 
suojeluun. 
Rainforest Alliance on kansalaisjärjestö, joka pyrkii ylläpitämään 
ympäristön monimuotoisuutta ja varmistamaan kestävää elinkeinoa 
muuttamalla maankäytön ja liiketoiminnan käytäntöjä. 
Järjestön tavoitteena on myös vaikuttaa ympäristösertifioinnilla 
kuluttajien käyttäytymiseen. 
Sammakkomerkillä varustettuja tuotteita on muun muassa kahvia, 
teetä, kaakaota, suklaata, banaaneja, palmuöljyä ja kukkia. 
 
Lisäksi alkuperämerkit, jotka kertovat tuotteen kotimaisuudesta. Näitä 
ovat esimerkiksi (lisää: Merkit apuna | Martat) 
 
sirkkalehtimerkki 
 

 

 



    
 
 

 

Avainlippumerkki 
 

 

 
Hyvää Suomesta -merkki 
 

 

 
Lähteet: tekstissä mainitut linkit 
 
 
 
 
 
 
 
 


