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          Opinnäytetyö käsittelee Reilua kauppaa ja sen toimintaa Suomessa ja maailmalla. 
Reilun kaupan merkki tuotteessa takaa paremmat työ- ja elinolot pienviljelijöille ja 
suurtilojen työntekijöille sekä parantaa ympäristöntilaa kehitysmaissa. 
 
Tutkimuksen toimeksiantaja oli Reilun kaupan edistämisyhdistys ry. Tulokset pe-
rustuvat keväällä 2010 tehtyyn kvantitatiiviseen kyselytutkimukseen, joka toteutet-
tiin erikseen kuluttajille ja yrityksille. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kuluttaja-
kyselyssä Seinäjoella asioivat kuluttajat ja yrityksille suunnatussa kyselyssä Seinä-
joella toimivat vähittäiskaupat, kahvilat, ravintolat ja erikoismyymälät. 

  
 Tutkimusongelmana oli kuluttajakyselyssä selvittää Reilun kaupan tunnettavuutta 

sekä kulutusta Seinäjoella asioivien kuluttajien keskuudessa. Yrityksiltä haluttiin 
saada selville muun muassa Reilun kaupan sertifioitujen tuotteiden valikoiman 
määrää yrityksissä. Kuluttajilta ja yrityksiltä kysyttiin myös halukkuutta hakea Sei-
näjoen kaupungille Reilun kaupungin -arvonimeä.  

 
Vastauksia saatiin yhteensä 252 kuluttajalta ja 26 yritykseltä. Kuluttajakyselyyn 
vastanneista suurin osa (92 %) kertoi tuntevansa ainakin jonkin verran Reilun 
kaupan merkin merkityksen. Kuluttajista useimmat olivat tutustuneet Reiluun 
kauppaan joko lehden (66 %) tai television (56 %) kautta. Ostetuimmiksi tuotteiksi 
nousivat hedelmät, kahvi ja teet. Näitä tuotteita oli useimmassa yrityksessä saata-
villa. Reilujen tuotteiden saatavuutta pidettiin Seinäjoella keskimäärin alhaisena, 
joka oli yksi suurimmista syistä tuotteiden oston vähyyteen. Seinäjoelle Reilun 
kaupungin arvonimen oli halukas hakemaan kuluttajista 71 % ja yrityksistä 46 %. 
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järjestelmä, Reilun kaupan edistämisyhdistys 



3 

 

  

 

SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Thesis abstract 

Faculty:  Business School 

Degree programme: Business Management 

Author/s: Selvi Yildirim 

Title of thesis: Fair Trade in Seinäjoki. Case: Consumption and availability of the   
                       Fair Trade products 
 
Supervisor(s): Heikki Holma and Terhi Anttila 

Year: 2011              Number of pages: 118 Number of appendices: 24 

The thesis deals with Fair Trade and its activities in Finland and abroad. The Fair 
Trade mark in the product ensures better living and working conditions for small 
farmers and workers on large farms and improves the state of the environment in 
developing countries.  
 
This research is commissioned by Fair Trade Association in Finland. The results 
are based on a quantitative survey in spring 2010, which was carried out in two-
parts, for the consumers- and as a business survey. The target group of the con-
sumer survey was potential customers in Seinäjoki, and the target group of the 
business survey was retail stores, cafes, restaurants and specialist shops in 
Seinäjoki. 
 
The research problem in the consumer survey was to find out the familiarity and 
consumption of the Fair Trade among customers in Seinäjoki. In the business sur-
vey the aim was to find out the product range of Fair Trade products in companies. 
The consumers and companies were also asked about the willingness to seek the 
title of Fair Trade City to Seinäjoki. 
 
Responses were received from 252 consumers and 26 companies. 92% of the 
consumers said they knew at least some of Fair Trade marks. 66 % of the con-
sumers were more familiar with the Fair trade products through the magazines or 
56 % through television. The frequently purchased Fair Trade products were fruits, 
coffee and tea. These products were also available in most companies. The major-
ity of customers thought that the availability of Fair Trade products was low in 
Seinäjoki and that was one of the biggest reasons for the purchase inactivity. 71 % 
of the consumers and 46 % of the companies were willing to get Seinäjoki the title 
of Fair Trade city. 

Keywords: Fair Trade, Developing Countries, World Trade, Fair Trade certifica- 
tion system, Fair Trade Association in Finland 
 



4 

 

  

SISÄLTÖ 

Opinnäytetyön tiivistelmä ..................................................................... 2 

Thesis abstract .................................................................................... 3 

SISÄLTÖ ............................................................................................. 4 

Kuvio- ja taulukkoluettelo ..................................................................... 7 

1 JOHDANTO .................................................................................... 9 

1.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet ......................................................... 10 

1.2 Toimeksiantaja .......................................................................................... 11 

2 REILU KAUPPA ............................................................................ 13 

2.1 Reilun kaupan historia ............................................................................... 14 

2.2 Reilun kaupan periaatteet ja kriteerit ......................................................... 18 

2.3 Reilun kaupan tuotteet .............................................................................. 20 

2.4 Maailmankaupat ja Maailmankauppojen liitto ............................................ 22 

2.5 Mukana Reilun kaupan toiminnassa ......................................................... 24 

2.5.1 Reilun kaupan kaupunki ja kunta .................................................... 25 

2.5.2 Reilun kaupan seurakunta .............................................................. 29 

2.5.3 Reilun kaupan koulu ja –korkeakoulu ............................................. 31 

2.5.4 Muut Reilun kaupan arvonimet ....................................................... 32 

2.6 Reilun kaupan tulevaisuus ........................................................................ 33 

2.7 WFTO ....................................................................................................... 34 

2.8 FLO ........................................................................................................... 37 

2.8.1 FLO-CERT ...................................................................................... 38 

2.8.2 Sertifioitujen tuotteiden hinnoittelu .................................................. 39 

2.9 Reilun kaupan kulutus maailmalla ............................................................. 40 

2.9.1 Reilun kaupan kulutus Euroopassa ................................................. 43 

2.9.2 Reilun kaupan kulutus Suomessa ................................................... 44 

3 TUTKIMUS REILUN KAUPAN TUOTTEISTA SEINÄJOELLA ...... 48 

3.1 Tutkimuksen toteutus ................................................................................ 48 

3.1.1 Aikataulu ja budjetti ......................................................................... 49 

3.1.2 Lähestymistapa ja tiedonkeruumenetelmä ...................................... 51 



5 

 

  

3.1.3 Perusjoukko ja otanta ..................................................................... 51 

3.1.4 Analysoinnista ja raportoinnista ...................................................... 52 

3.2 Tutkimusaineisto ....................................................................................... 53 

3.2.1 Edustavuus ..................................................................................... 54 

3.2.2 Reliabiliteetti .................................................................................... 55 

3.2.3 Validiteetti ....................................................................................... 56 

3.3 Kuluttajatutkimuksen tulokset .................................................................... 57 

3.3.1 Vastanneiden taustatiedot............................................................... 57 

3.3.2 Reilun kaupan merkin tunnettuus .................................................... 60 

          3.3.2.1  Reilun kaupan tiedonsaantikanavat.................................... 66 

          3.3.2.2  Tiedon saatavuus Reilun kaupan järjestelmästä ................ 66 

3.3.3 Reilun kaupan tuotteiden ostotiheys ............................................... 68 

          3.3.3.1 Kotitalouksien ostotiheys ..................................................... 69 

          3.3.3.2 Ansiotulojen vaikutus ostotiheyteen………………….………71  

          3.3.3.3 Säännöllisesti ostetut Reilun kaupan tuotteet ...................... 73 

          3.3.3.4 Epäsäännöllisesti ostetut Reilun kaupan tuotteet ................ 74 

3.3.4 Reilun kaupan tuotteet Seinäjoella .................................................. 75 

          3.3.4.1 Tuotteiden saatavuus .......................................................... 76 

          3.3.4.2 Tuotteiden monipuolisuus ................................................... 79 

          3.3.4.3 Tuotteiden laadukkuus ........................................................ 83 

          3.3.4.4 Tuotetiedon saatavuus ........................................................ 84 

3.3.5 Syy Reilun kaupan tuotteiden oston vähyyteen . ……………………86 

3.3.6 Vastaajien toivomukset uusista tuotteista ....................................... 87 

3.3.7 Kuluttajien kanta Seinäjoen kehitysmaahankintojen periaatteista ... 87 

3.4 Yritystutkimuksen tulokset ......................................................................... 88 

3.4.1 Vastanneiden yritysten tautatiedot .................................................. 89 

3.4.2 Reilun kaupan tuotteiden saatavuus yrityksissä .............................. 90 

          3.4.2.1 Syyt Reilun kaupan tuotteiden puuttumiseen ...................... 91 

          3.4.2.2 Tuotteiden lukumäärä yrityksissä ........................................ 91 

          3.4.2.3 Yrityksissä tarjolla olevat Reilun kaupan tuotteet ................ 92 

          3.4.2.4 Yritysten mahdollinen Reilun tuotevalikoiman lisäys ........... 93 

3.4.3 Tuotehankintojen sujuvuus ............................................................. 94 



6 

 

  

3.4.4 Tuotetyytyväisyys yrityksissä .......................................................... 95 

3.4.5 Asiakkaiden kyselyt Reilun kaupan tuotteista ................................. 96 

3.4.6 Yritysten kanta Seinäjoen kaupungin kehitysmaahankintojen 

periaatteista .................................................................................... 98 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO .................................... 100 

4.1 Kuluttajille suunnatun kyselyn yhteenveto ja johtopäätökset ................... 100 

4.2 Yrityksille suunnatun kyselyn yhteenveto ja johtopäätökset .................... 104 

4.3 Tutkimuksen merkittävimmät tulokset ..................................................... 107 

LÄHTEET ........................................................................................ 108 

LIITTEET ......................................................................................... 116 



7 

 

  

Kuvio- ja taulukkoluettelo 

Kuvio 1. Kansainvälinen Reilun kaupan merkki vuodesta 2002. ........................... 15 

Kuvio 2. Suomessa vuoteen 2003 käytetty Reilun kaupan merkki ........................ 16 

Kuvio 3. Reilun kaupan tuotteiden määrän kasvu Suomessa 2004-2009 ............. 20 

Kuvio 4. Reilun kaupan kaupunki ja kunta –logo................................................... 27 

Kuvio 5. Logo Reilun kaupan kaupunki –kampanjassa kaupungeille.. .................. 27 

Kuvio 6. Reilun kaupan seurakunta –logo.. ........................................................... 30 

Kuvio 7. Reilun kaupan koulu –logo.. .................................................................... 31 

Kuvio 8. Reilun kaupan korkeakoulu -logo ............................................................ 32 

Kuvio 9. Työpaikoille myönnetty Reilun kaupan logo ............................................ 33 

Kuvio 10. Reilujen tuotteiden myynti asukasta kohden vuosina 2004 -2009. ...... ..45 

Kuvio 11. Reilun kaupan tuotteiden myynninarvo Suomessa 2004-2009 ........... ..45 

Kuvio 12. Vastanneiden ikä ja sukupuoli. ............................................................ ..58 

Kuvio 13. Vastanneiden talouden koko. .............................................................. ..59 

Kuvio 14. Vastanneiden ansiotulot. ..................................................................... ..60 

Kuvio 15. Kuluttajien Reilun kaupan merkin tuntemus. ....................................... ..61 

Kuvio 16. Reilun kaupan merkin tuntemus ikäryhmittäin. .................................... ..62 

Kuvio 17. Kuluttajien tiedonsaantikanavat Reilusta kaupasta ............................. ..63 

Kuvio 18. Tiedon saatavuus Reilun kaupan -järjestelmästä .................................. 66 

Kuvio 19. Ikäryhmien arvio tiedonsaatavuudesta Reilun kaupan järjestelmästä ... 68 

Kuvio 20. Reilun kaupan tuotteiden ostotiheys ..................................................... 69 

Kuvio 21. Kaksitoista säännöllisesti ostetuinta Reilun kaupan tuotetta ................. 74 

Kuvio 22. Kaksitoista epäsäännöllisesti ostetuinta Reilun kaupan tuotetta ........... 75 

Kuvio 23. Kuluttajien kokemukset Reilun kaupan tuotteiden saatavuudesta eri toi-

mialoilla ................................................................................................................. 76 

Kuvio 24. Kuluttajien kokemukset Reilun kaupan tuotteiden monipuolisuudesta eri 

toimialoilla ............................................................................................................. 80 

Kuvio 25. Kuluttajien arvio Reilun kaupan tuotteiden laadukkuudesta .................. 83 

Kuvio 26. Kuluttajien arvio tuotetiedon saatavuudesta .......................................... 85 

Kuvio 27. Kuluttajien mielipide Reilun kaupan periaatteiden huomioimisesta Seinä-

joen kaupungin hankinnoissa ................................................................................ 88 



8 

 

  

Kuvio 28. Kyselyyn osallistuneiden yritysten määrä  toimialoittain ........................ 89 

Kuvio 29. Seinäjoella useimmassa yrityksessä saatavia Reilun kaupan tuotteita . 93 

Kuvio 30.Tuotehankintojen sujuvuus yrityksissä ................................................... 95 

Kuvio 31.Yritysten tyytyväisyys Reilun kaupan tuotteisiin ..................................... 96 

Kuvio 32. Asiakaskyselyjen määrä Reilun kaupan tuotteista…………………….…97 

Kuvio 33. Yritysten mielipide Reilun kaupan periaatteiden huomioimisesta Seinä-

joen kaupungin hankinnoissa………………………………….…………….……..….99 

 

Taulukko 1. Ikäryhmien tiedonsaantikanavat  ....................................................... 65 

Taulukko 2. Ostotiheys talouden koon perusteella................................................ 70 

Taulukko 3. Ostotiheys ansiotulojen perusteella ................................................... 72 

Taulukko 4. Ikäryhmien arvio Reilujen tuotteiden saatavuudesta Seinäjoen vähit-

täiskaupoissa ........................................................................................................ 77 

Taulukko 5. Ikäryhmien arvio Reilujen tuotteiden saatavuudesta Seinäjoen kahvi-

loissa ..................................................................................................................... 78 

Taulukko 6. Ikäryhmien arvio Reilujen tuotteiden saatavuudesta Seinäjoen ravinto-

loissa ..................................................................................................................... 79 

Taulukko 7. Ikäryhmien arvio Reilun kaupan tuotevalikoiman monipuolisuudesta 

Seinäjoen vähittäiskaupoissa……………………………………………..……………81 

Taulukko 8. Ikäryhmien arvio Reilun kaupan tuotevalikoiman monipuolisuudesta 

Seinäjoen kahviloissa…………………………………………………….……………..82 

Taulukko 9. Ikäryhmien arvio Reilun kaupan tuotevalikoiman monipuolisuudesta 

Seinäjoen ravintoloissa……. ……………………………………………..……………83 

Taulukko 10. Ikäryhmien arvio Reilun kaupan tuotteiden laadukkuudesta ............ 84 

Taulukko 11. Ikäryhmien arvio Reilun kaupan tuotetiedonsaannista .................... 86 

Taulukko 12. Reilujen tuotteiden saatavuus eri toimialoilla ................................... 90 

Taulukko 13. Asiakaskyselyjen määrä toimialoittain Reilun kaupan tuotteista ...... 98 



9 

 

  

1  JOHDANTO 

 Maailmankaupan odotetaan kasvavan lähivuosien aikana poikkeuksellisen 

nopeasti. Pelkästään vuonna 2010 sen ennustettiin nousevan noin 30 prosentilla. 

Globaalin talouden kasvaessa kehitysmaiden kokonaistuotannon ennustetaan 

kasvavan talousmaihin verrattuna yli kaksi kertaa nopeammin. Tämä merkitsee 

kehitysmaiden globaalin kysynnän kasvun osuuden olevan yli puolet kokonaisky-

synnästä. (MTV3 2010.) 

 

 Vaikka talouden kasvaessa ihmisoikeuksienkin ajatellaan parantuvan, näin ei 

yleensä ole. Tuotannon sekä rahamarkkinoiden hajauttaminen halvimpaan vaikut-

tavat negatiivisesti kehitysmaiden ihmisten elinoloihin ja syrjäyttävät ihmisoikeu-

det. Kaupankäynti ja ihmisoikeudet ovatkin yhdistelmänä ristiriitainen, kun mukaan 

otetaan monikansalliset yritykset, Reilu kauppa ja yritysvastuu. (2010 Ihmisoikeu-

det.net.) 

 

 Reilu kauppa on kaupankäyntiä, joka toimii osana kestävää kehitystä. Sen 

tavoitteena on pyrkiä parantamaan kehitysmaiden pienviljelijöiden ja työntekijöiden 

elinoloja ja takaamaan oikeudenmukaiset työolosuhteet ja korvauksen tuotteesta. 

Reilu kauppa on varsin tuore ilmiö, joka lähti liikkeelle Meksikossa 1980 –luvun 

lopulla hollantilaisten avustustyöntekijöiden liikkeestä. Suomessa ensimmäiset 

Reilu kaupan tuotteet tulivat myyntiin elokuussa vuonna 1998, jonka jälkeen tuot-

teiden kulutus on jatkanut kasvua. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2011.) 

 

 Opinnäytetyön aiheena on Reilu kauppa ja Reilun kaupan kulutus Seinäjoella.  

Opinnäytetyön aihe sai alkuunsa omasta kiinnostuksestani eettistä ja ekologista 

kuluttamista kohtaan. Tutkimus toteutettiin Reilun kaupan edistämisyhdistys ry:lle, 

joka tiedottaa Reilun kaupan merkkijärjestelmästä sekä valvoo Reilun kaupan 

merkin käyttöä niin Suomessa kuin Baltian maissa. 

 Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen, koska Reilun kaupan toiminta alkoi vasta 

80-luvun lopulla, mutta vasta viime vuosina se on noussut suomalaisten yleiseen 
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tietoisuuteen. Myös ihmisten tietoisuuden kasvu ilmastonmuutoksen ja kestävän 

kehityksen vaikutuksista sekä valtakunnallinen tukeminen tuo aiheen ajankohtai-

seksi. 

1.1  Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

 Opinnäytetyön teoriaosuuden tavoitteena on antaa lukijalle selkeä kokonaiskuva 

Reilusta kaupasta ja sen tarkoituksesta. Teoriaosuudessa käydään läpi Reilun 

kaupan toimintaa, historiasta tähän päivään Suomessa ja maailmalla.  

 

 Tutkimusosuus toteutettiin erikseen yrityksien ja kuluttajien kesken. Kuluttajille 

suunnatussa kyselyssä selvitettiin Reilun kaupan tunnettuutta seinäjokelaisten 

keskuudessa. Tutkimuksessa selvitetään Reilun kaupan sertifioitujen tuotteiden 

kulutusta ja tunnettavuutta Seinäjoella. Vastauksia haetaan siihen, ketkä ovat asi-

akkaita ja mitä mieltä he ovat Reilun kaupan tuotteista ja itse Reilusta kaupasta. 

Saatavuuden kohdalla haluttiin tietää, kuinka laaja tuotevalikoima seinäjokelaisten 

mielestä Reilun kaupan tuotteista oli saatavilla Seinäjoella. Yrityksille suunnatussa 

kyselyssä taas selvitettiin Reilujen tuotteiden kysynnän määrää sekä Reilujen tuot-

teiden saatavuutta omassa yrityksessä. Yrityksille sekä kuluttajille suunnatussa 

kyselyssä tiedusteltiin mielipidettä Seinäjoen kaupungin Reilun kaupungin -

arvonimen hakemisesta. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli saada vastauksia kysymyksiin, joiden pohjalta Rei-

lun kaupan tunnettavuutta sekä kulutusta voitaisiin parantaa Seinäjoella. Reilun 

kaupan aseman selvittämiseksi tutkittiin seuraavat neljä kohtaa. 

Ensimmäisenä pyrittiin selvittämään Reilun kaupan tunnettavuutta seinäjokelaisten 

ja Seinäjoella asioivien keskuudessa. Lomakkeen kysymyksillä haluttiin tarkennus-

ta siihen, minkä ikäiset tuntevat Reilun kaupan toimintaa ja onko muilla tekijöillä, 

kuten sukupuolella ja perhekoolla, merkitystä tunnettavuuden kannalta.  Haluttiin 
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selvittää myös, mitkä markkinoinnin kanavat vaikuttavat eri kohderyhmiin markki-

noitaessa Reilua kauppaa.  

Toiseksi tutkimuksessa haluttiin selvittää Reilun kaupan tuotteiden kulutusta Sei-

näjoella, eli ketkä olivat Reilun kaupan tuotteiden säännöllisiä tai satunnaisia osta-

jia ja ketkä eivät osta Reilun kaupan tuotteita. Reilun kaupan tuotteiden säännölli-

sesti sekä satunnaisesti ostavien kohdalla haluttiin myös tietää heidän tyytyväi-

syyttään tuotteita sekä saatavuutta kohtaan. Kuluttajilta, jotka eivät osta tai ostavat 

harvoin Reilun kaupan tuotteita, haluttiin saada selville syytä ostamattomuuteen tai 

harvoin ostamiseen. 

Kolmantena tavoitteena selvitettiin Reilun kaupan tuotteiden saatavuutta Seinäjo-

ella. Vertailemalla yrityskyselyn tuloksia kuluttajakyselyn tulosten kanssa, pystyttiin 

muun muassa tekemään johtopäätöksiä yritysten tarjoamien tuotteiden saatavuu-

den määrään suhteessa kuluttajien ostotiheyteen.  

Viimeiseksi haluttiin tietää, mitä mieltä vastaajat (sekä kuluttajat että yritykset) oli-

vat siitä, pitäisikö Seinäjoen kaupungin ottaa huomioon Reilun kaupan periaatteet 

tehdessään hankintoja kehitysmaista. Tällä kysymyksellä pyrittiin selvittämään 

sitä, voisiko Seinäjoen kaupunki hakea ”Reilu kaupunki” -titteliä. Tätä pyrittiin sel-

vittämään myös saatavuuden sekä kulutuksen kohdalla siten, että täyttyykö niissä 

Reilun kaupungin kriteerit. 

1.2  Toimeksiantaja 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Reilun kaupan edistämisyhdistys ry. Edis-

tämisyhdistyksen tarkoituksena on tiedottaa Reilusta kaupasta sekä Reilun kau-

pan merkkijärjestelmästä. Reilun kaupan edistämisyhdistys ry valvoo Reilun kau-

pan merkin käyttöä Suomessa että Baltian maissa. Tämän kaltaisia merkkiyhdis-

tyksiä on 19 eri maassa. (Reilun kaupan edistämisyhdistys Ry 2010 g.) 
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Reilun kaupan edistämisyhdistys ei ole toiminnaltaan kaupallinen, vaan Reilun 

kaupan merkillä sertifioitujen tuotteiden valmistuksesta, kehittämisestä ja myynnis-

tä vastaavat itse yritykset ja kaupparyhmät. Reilun kaupan tavoitteena on parantaa 

Reilujen tuotteiden saatavuutta ja tuoda Reilun kaupan tuotteet suomalaisten arki-

päivään. Tarkoituksena on helpottaa kuluttajia löytämään eettisiä sekä luotettavas-

ti valvottuja tuotteita. (Reilun kaupan edistämisyhdistys Ry 2010 g.) 

Reilun kaupan edistämisyhdistyksen toiminta alkoi maaliskuussa vuonna 1998. 

Perustajana olivat 6 jäsenjärjestöä; Solidaarisuus (Kansainvälinen Solidaarisuus-

säätiö), Kirkon Ulkomaanapu, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa, Suomen 

luonnonsuojeluliitto, Finlands svenska Marthaförbund ja Maailmankauppojen liitto. 

Tällä hetkellä Reilun kaupan edistämisyhdistykseen kuuluu 30 valtakunnallista 

jäsenjärjestöä (Liite 1). (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2010 h.) 
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2  REILU KAUPPA 

Reilulla kaupalla tarkoitetaan kansainvälistä kauppaa, joka noudattaa kansainväli-

sen Reilun kaupan liikkeen sääntöjä. Reilu kauppa edistää kestävä kehitystä tar-

joamalla kehitysmaan tuottajille ja työläisille paremmat kaupankäyntiolosuhteet 

sekä turvaamalla heidän oikeutensa kansainvälisessä kilpailussa. Reilun kaupan 

merkki takaa sen, että kehitysmaan tuottajille sekä työntekijöille maksetaan tuot-

teesta vähintään Reilun kaupan takuuhinta, joka kattaa kestävän tuotannon kus-

tannukset. (Reilu kaupan edistämisyhdistys ry 2010 a.) 

Reilusta kaupasta hyötyy tällä hetkellä noin 1,4 miljoonaa perhetuottajaa sekä 

työntekijää ja, kun mukaan lasketaan viljelijöiden ja työntekijöiden perheet, hyötyjiä 

saadaan yli 7 miljoonaa ihmistä. Valtaosa Reilun kaupan tuotteiden tuottajista ovat 

pienviljelijöitä, joiden viljelyalueet ovat keskimäärin alle 5 hehtaarin kokoisia. Näis-

tä pienviljelijöistä suurin osa eli lähes 500 000 tuottajaa on keskittynyt kahvin vilje-

lykseen. Vastaavasti suurin osa suurtilojen työntekijöistä eli yli 50 000 työntekijää 

työskentelee teeplantaaseilla. (Kohonen 2009.) 

Reilun kaupan tuotteet on ostettu suoraan pientuottajilta tai heidän osuuskunnil-

taan ilman välikäsiä. Reilu kaupan tavoitteena on pyrkiä säännöllisiin tilauksiin ja 

pitkäaikaisiin kauppasuhteisiin. Tämä auttaa tuottajaa pitämään toimintansa va-

kaana ja suunnitelmallisena. Tällöin myös tuottajan ympärillä oleva yhteisö voi 

toimia pidemmällä tähtäimellä ilman pelkoa myyntitulojen loppumisesta. (Maail-

mankauppa Tasajako 2011.) 

 

Reilun kaupan tuotteiden tuotannossa on otettu huomioon Reilun kaupan normien 

lisäksi Reilun kaupan standardit, jotka ovat suunniteltu vastaamaan kauppasuhtei-

den sekä markkinoiden epätasapainoa sekä kaupankäynnissä tapahtuvaa epäoi-

keudenmukaisuutta. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2010 b.) 
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Reilulla kaupalla on suuret mahdollisuudet vaikuttaa maailman kauppajärjestel-

mään ja auttaa ihmisiä kehitysmaissa pääsemään työllään köyhyydestä. Reilun 

kaupan dramaattisesta kasvusta huolimatta, se edustaa vain murto-osaa koko 

maailmankaupasta. Esimerkiksi edelleen useimmat Reilun kaupan kahvintuottajis-

ta joutuvat myymään suurimman osan sadostaan Reilun kaupan ehtojen ulkopuo-

lella. Jotta päämääriin päästäisiin on Reilun kaupan jatkettava kasvuaan ja mitä 

enemmän Reilun kaupan tuotteita kulutetaan, sitä enemmän tuottajat kehitysmais-

sa pystyvät reilumman järjestelmän puitteissa tuotteitaan myymään. (Litvinoff & 

Madeley 2008, 9.) 

2.1  Reilun kaupan historia 

Niin Suomessa kuin maailmallakin toimineet Maailmankaupat eli Kehitysmaakau-

pat ovat olleet jo pitkään Reilun kaupan edelläkävijöitä käydessään kauppaa kehi-

tysmaissa olevien tuottajaryhmien kanssa. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 

.2011 b.) 

Kansainvälinen Reilun kaupan merkki sai alkuunsa meksikolaisten pienviljelijöiden 

aloitteesta vuonna 1988. Tuolloin kahvin hinnan alhaisuus maailmanmarkkinoilla 

vaikutti pienviljelijöiden ja heidän perheidensä toimeentulojen riittämättömyyteen. 

Tämän vuoksi hollantilaiset avustustyöntekijät suunnittelivat kehitysyhteistyöpro-

jektin kahvinviljelijöiden tueksi. Tarkoituksena oli antaa viljelijöille mahdollisuus 

ansaita toimeentulonsa omalla työllä, eikä olemalla kehitysavun kohteena. Tästä 

sai alkunsa prosessi, jonka tuloksena Hollannissa tuli vuonna 1988 myyntiin en-

simmäinen Reilun kaupan sertifiointimerkillä merkitty tuote. Ensimmäinen Reilun 

kaupan sertifiointimerkillä myyntiin tullut tuote oli Meksikossa, Chipasin alueella 

kasvatettu kahvituote. (Reilun kaupan edistämisyhdistys 2011 b.)  

 

Vuonna 1997 Reilun kaupan kansainvälinen organisaation (FLO) päämaja perus-

tettiin Saksan Bonnissa. Tarkoituksena oli yhdistää Reilun kaupan järjestöt saman 
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katon alle ja rakentaa kansainväliset standardit ja sertifikaatti Reilulle kaupalle. 

(Fair Trade Foundation 2010.) 

Vuonna 2002 FLO lanseerasi uuden kansainvälisen Reilun kaupan sertifiointimer-

kin. Sen tarkoituksena oli parantaa Reilujen tuotteiden näkyvyyttä kaupan hyllyillä 

ja samalla helpottaa maiden rajojen yli menevää kauppaa ja yksinkertaistaa vientiä 

tuottajien ja maahantuojien välillä. Uusi kansainvälinen Reilun kaupan sertifiointi-

merkki kuvastaa “vilkuttavaa ihmistä”. (Kuvio 1.) (Fair Trade Foundation, 2010.) 

 

KUVIO 1. Kansainvälinen Reilun kaupan merkki vuodesta 2002. (Reilun kaupan 

edistämisyhdistys) 

Suomessa Reilun kaupan kansainväliseen sertifiointimerkkiin siirryttiin vuonna 

2003. Suomessa ennen käytetty Reilun kaupan sertifiointimerkki kuvasti “sympaat-

tista norsua”. (Kuvio 2.) (Makkula 2010.) 
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KUVIO 2. Suomessa vuoteen 2003 asti käytetty Reilun kaupan merkki. (Reilun 

kaupan edistämisyhdistys) 

Vuonna 2004 FLO jakautui kahteen itsenäiseen järjestöön, FLO Internationaliin 

sekä FLO-CERTiin. FLO International vastaa Reilun kaupan normeista ja tuotta-

jayritysten tukemisesta.FLO-CERT valvoo taas tuottajaorganisaatioita sekä yrityk-

siä Reilun kaupan kriteerien noudattamisesta. (Fair Trade Foundation 2010.) 

Suomessa Reilu kauppa rekisteröi oman yhdistyksenä vuonna 1998. Reilun kau-

pan edistämisyhdistyksen perustajajäseniä olivat Finlands svenska Marthaför-

bund, Kansainvälinen solidaarisuusjärjestö, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Ke-

pa, Kirkon Ulkomaanapu, Maailmankauppojen liitto ja Suomen luonnonsuojeluyh-

distys. Tavoitteena oli tuoda Reilun kaupan sertifiointimerkki tunnetuksi suomalais-

ten keskuudessa sekä saada suomalaisia yrityksiä mukaan toimintaan. Tuolloin ei 

Suomessa vielä Reilun kaupan sertifiointimerkillä varustettuja tuotteita myyty, 

vaikka Reiluja tuotteita olikin ollut saatavilla jo pitkään maailmankaupoissa. (Reilun 

kaupan edistämisyhdistyksen 10-vuotisraportti1999-2009, 8.) 

Elokuussa vuonna 1999 ensimmäiset Reilun kaupan tuotteet tulivat myyntiin Suo-

messa. Ensimmäisenä myyntiin tulleet Reilun kaupan tuotteet olivat kahvi ja tee, 

joita esiteltiin Estelle-laivalla Helsingin kauppatorin rannassa. Paikalle saapui sato-

ja ihmisiä, joiden joukossa olivat, myös Reilun kaupan kansainvälisen yhteistyöjär-

jestön FLO:n pääsihteeri Julie Pereira ja hondurasilainen kahvinviljelijä Dagoberto 

Suazo. Reilun kaupan yhdistyksen toimintaa toteutettiin 20 neliön toimistohotelli-
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huoneesta Helsingin Ludviginkadulla. Syyskuuhun mennessä Reilun kaupan tuot-

teita löytyi jo kaikkien merkittävien kaupparyhmien valikoimista. Vuonna 1999 jär-

jestetyissä ensimmäisessä Reilun kaupan viikoilla, toimintaa tukevat vapaaehtoi-

set esittelivät Reiluja tuotteita ja tekivät niitä tunnetuksi muun muassa maistiaisten 

avulla. (Reilun kaupan edistämisyhdistyksen 10-vuotisraportti 1999-2009, 8.) 

Vuoden 2000 alussa Suomessa myytiin kahvin ja teen lisäksi Reilun kaupan huna-

jaa, sokeria, kaakaota ja suklaata. Näihin aikoihin Reilun kaupan puolesta kam-

panjoivat vapaaehtoiset perustivat oman järjestönsä, joka nimettiin Reilun kaupan 

puolesta Repu ry:ksi. Samana vuonna Reilun kaupan yhdistys muutti omiin tiloihin, 

Helsingin Kallioon. Edistämisyhdistys aloitti jäsenjärjestöjensä kanssa haastekam-

panjan Reilun kaupan kahviin siirtymisen puolesta. Tällöin Reilun kaupan edistä-

misyhdistyksellä oli jo 19 jäsenjärjestöä. Niihin kuului muun muassa ammattiyhdis-

tyksiä sekä opiskelijajärjestöjä. Vuoden lopussa jo yli 50 seurakuntaa siirtyi Reilun 

kaupan kahvin käyttöön. (Reilun kaupan edistämisyhdistyksen 10-vuotisraportti 

1999-2009, 8.) 

Maaliskuussa vuonna 2001 Reilun kaupan banaanit tulivat Suomeen. Ne nousivat 

nopeasti suomalaisten suosikkituotteeksi. Reilua kauppaa tukeva Repu ry laajensi 

toimintaansa Tampereelle ja Ouluun, jonne perustettiin ensimmäiset paikallisosas-

tot. Reilun kaupan edistämisyhdistys aloitti samaisena vuonna Kirkon ulko-

maanavun kanssa Reilun kaupan palkintojen jakamisen. (Reilun kaupan edistä-

misyhdistyksen 10-vuotisraportti 1999-2009, 8.) 

Vuonna 2003 Reilun kaupan yhdistys järjesti yhdessä Kepa:n ja Repu:n kanssa 

Reilu kauppa tutuksi –kiertueen, jolloin ne kiersivät 12 paikkakunnalla tutustutta-

massa Reiluun kauppaan. Hanke jatkui vuoteen 2006 asti. (Reilun kaupan edistä-

misyhdistyksen 10-vuotisraportti 1999-2009, 8.) 

Utajärvestä tuli 2004 Suomen ensimmäinen Reilun kaupan kunta. Vapaaehtoiset 

kampanjoivat Reilun kaupan puolesta jakamalla kahviloihin ja ravintoloihin kortteja, 
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jossa toivottiin valikoimiin Reilua kahvia. Tällöin joka neljäs seurakunta käytti Rei-

lun kaupan tuotteita. (Reilun kaupan edistämisyhdistyksen 10-vuotisraportti 1999-

2009, 8-9.) 

Vuonna 2008 Reilun kaupan edistämisyhdistys lanseerasi yhteistyössä usean jär-

jestön kanssa Reilun kaupan kaupunki –arvonimen. Reilun kaupan kaupunki -

arvonimen saivat vuoden aikana Tampere ja Pori. (Reilun kaupan edistämisyhdis-

tyksen 10-vuotisraportti 2010, 9.) 

2.2  Reilun kaupan periaatteet ja kriteerit 

Reilun kaupan merkki on sertifioitu ja se toimii riippumattomana sertifikaattina 

maailmalla. Reilun kaupan tuotteissa käytetty Reilun kaupan kansainvälisen serti-

fiointimerkin kriteerien asettamisesta vastaa kansainvälinen Reilun kaupan organi-

saatio Fairtrade Labelling Organizations International (FLO). Kriteerien tarkoituk-

sena on parantaa ja varmistaa se, että kehitysmaiden tuottajat tavoittavat hyödyt, 

joihin järjestelmä pyrkii. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2010 b.) 

Reilun kaupan sertifiointijärjestelmän tarkoitus on parantaa kehitysmaiden pienvil-

jelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa sekä työ- että elinoloja kansainväli-

sessä kaupankäynnissä. Sertifiointijärjestelmän tarkoituksena on myös vaikuttaa 

positiivisesti kestävään kehitykseen ja ympäristön hyvinvointiin kehitysmaissa. 

Tarkoituksena on puuttua ongelmiin maailmankaupan rakenteissa ja ratkaista niitä 

kaupallisen yhteistyön avulla. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2010 b.) 

Tuotteiden tuotannossa noudatetaan tiukkoja Reilun kaupan periaatteita. Reilu 

kauppa takaa sen, että kehitysmaiden pienviljelijät saavat tuotteistaan vähintään 

Reilun kaupan takuuhinnan, joka on vähimmäishinta, joka maksetaan Reilun kau-

pan tuotteen tuottajalle. Takuuhinta on vakaa hinta tuotteesta, joka kattaa tuotan-

non kustannukset.  Suurtilojen työntekijät saavat puolestaan vähintään lakien mu-
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kaista sekä asteittaan nousevaa palkkaa. Työntekijöille Reilu kauppa takaa asialli-

set työolot sekä oikeuden liittyä ammattiyhdistyksiin. Reilun kaupan tuotannossa 

syntyvistä lisätuloista osa käytetään erilaisiin yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin. 

Reilun kaupan tuotteiden tuotannossa ei myöskään käytetä lapsityövoimaa. (Rei-

lun kaupan edistämisyhdistys ry 2010 b. ja c.)  

Reilun kaupan tuotteissa otetaan huomioon myös kehitysmaan ympäristön. Tuo-

tannossa noudatetaankin tarkasti valvottuja ympäristökriteerejä. Ympäristökriteerit 

on suunniteltu erikseen pienviljelijöille että suurtiloille. Molempien ympäristökritee-

reissä on otettu huomioon ympäristövaikutusten arviointi, suunnittelu sekä valvon-

ta. Myös kemikaalien käyttö sekä maaperästä että vesistöstä huolehtiminen sekä 

geeniteknisesti muunneltujen organismien käytön kielto on sekä pien- että suurti-

loilla säännelty. Suurtiloilla on erikseen laadittu kriteerit jätteiden kierrätykselle se-

kä käsittelylle. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2010 d.) 

Vaikka Reilun kaupan ympäristökriteerit ovatkin tiukkoja ja kannustavat luonnon-

mukaiseen viljelyyn, eivät kaikki Reilun kaupan tuotteet ole luomutuotteita. Reilun 

kaupan kriteerit kuitenkin kannustavat tuottajia luomutuotantoon. Esimerkiksi vilje-

lijän on mahdollista saada monesta Reilun kaupan luomutuotteesta korkeamman 

takuuhinnan verrattuna Reiluihin tuotteisiin, jotka eivät ole tuotettu luomusti. Tämä 

on edesauttanut luomutuotteiden kasvua Reilun kaupan tuotteiden joukossa ja 

vuonna 2009 joka kolmas myyty Reilun kaupan tuote oli luomutuote. Suomessa 

saatavilla olevista reiluista tuotteista noin puolet on luomutuotteita. (Reilun kaupan 

edistämisyhdistys ry 2010 e.) 

Reilun kaupan kriteerit jaotellaan sekä minimikriteereihin että lisäkriteereihin. Kai-

kilta tuottajaryhmiltä vaaditaan täyttävän minimikriteerit tietyssä aikarajassa. Rei-

lun kaupan tuottajiin liittymisen jälkeen tuottajilta edellytetään vuosittaista kehitystä 

ja siihen pyritän erilaisin lisäkriteerein. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2010 

b.) 
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Reilun kaupan tuotteiden tuottajien säännöt vaihtelevat tuotteiden ja tuotantotapo-

jen mukaan. Tämän vuoksi useat Reilun kaupan tuottajat ovat järjestyneet osuus-

kunniksi. (Kohonen 2009.) 

2.3  Reilun kaupan tuotteet 

Suomessa Reilu kaupan sertifiointimerkillä varustettuja tuotteita on tarjolla jo yli 

1600 ja määrä kasvaa vuosi vuodelta (Kuvio 3). Reilun kaupan merkillä varustettu-

ja tuotteita tuotetaan 60 kehitysmaassa. (Liite 24.) Suomeen näitä tuotteita tulee 

44 maasta. Reilun kaupan tuotteet tunnistaa tuotteeseen varustetusta Reilun kau-

pan kansainvälisestä merkistä, joka kuvaa “vilkuttavaa ihmistä”. (Reilun kaupan 

edistämisyhdistys ry 2010 f.) 

 

Maailmalla vuonna 2009 Reilun kaupan merkillä varustettuja tuotteita oli myytävä-

nä jo noin 27 000 kappaletta (Fairtrade Organization 2011.) 

 

KUVIO 3. Reilun kaupan tuotteiden määrän kasvu Suomessa 2004 -2009. (Reilun 

kaupan edistämisyhdistys) 
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Suomessa myytävistä Reilun kaupan tuotteista löytyy laaja valikoima muun muas-

sa kahvia, teetä, kaakaota, suklaata, sokeria, hunajaa, riisiä, pähkinöitä, hedelmiä, 

makeisia, mausteita, myslit, jogurtit ja jäätelöt. Juotavien puolelta löytyy muun mu-

assa mehuja, virvoitusjuomia, viinejä ja oluita. Reilun kaupan tuotteisiin kuuluu 

myös olennaisena osana urheilupallot, puuvillaiset vaatteet, kodintekstiilit ja kassit.  

Vuoden 2009 Suomen markkinoilla uusia Reilun kaupan tuotteita olivat oliiviöljy, 

omenat ja kolajuomat. (Reilunkaupan edistämisyhdistyksen vuosiraportti 2009, 5.) 

Reilun kaupan järjestelmän kattojärjestelmänä toimiva Fairtrade Labelling Or-

ganizations International eli FLO tutkii jatkuvasti uusia tuote mahdollisuuksia tuo-

miseksi sertifioinnin piiriin. Koska uusien tuotteiden mahdollisuuksia tutkitaan sekä 

Reilun kaupan kriteerien että markkinoiden kiinnostuksen näkökulmasta, vie usein 

vuosia ennen kuin tuote saadaan markkinoille. Tällä hetkellä FLO tutkii kriteerien 

asettamista muun muassa kullalle, puulle, silkille ja jatrophalle. Myös turismin 

tuomista Reilun kaupan piiriin tutkitaan. (Virtaintorppa 2009) (Nieminen 2009.) 

Reilun kaupan tuotteista löytyy niin jalostamattomia kuin pitkälle jalostettuja tuottei-

ta. Suomeen myyntiin tulevista tuotteista kehitysmaissa jalostettuja tai pakattuja 

tuotteita ovat muun muassa jalkapallot, pikakahvit, teet, riisit, mehut, sokeri ja ku-

kat. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2010 k.) 

Reilun kaupan järjestelmään kuuluvat viljelijät ovat laajentaneet toimintaansa esi-

merkiksi yhden Reilujen hedelmien tuovan yrityksen kohdalla, joka on osittain vilje-

lijöiden omistuksessa. Reilun kaupan järjestelmän toiminnan tavoitteena onkin an-

taa tuottajille mahdollisuus kehittää tuotantoaan muun muassa tuottajille makset-

tavan Reilun kaupan lisän avulla. Kuitenkaan aina ei pitkälle jalostettujen tuottei-

den tuottaminen ole tuottajille kannattavaa, silla kehitysmaissa jalostettujen tuot-

teiden tullimaksut ovat jalostamattomiin tuotteisiin nähden korkeat. Lisäksi tuottaja-

ryhmien on mahdollista kehittää jalostusastetta vasta, kun he ovat saaneet tarvit-

tavaa kokemusta vientituominnasta sekä kerryttäneet omaa pääomaa. Siksi Reilun 
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kaupan edistämisyhdistys kannustaa kehitysmaiden tuottajia jalostukseen silloin, 

kun se on taloudellista kannattavaa. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2010 l.) 

Reilun kaupan sertifioituja tuotteita on saatavilla niin erikoismyymälöissä kuin lähi-

kaupoissa. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2010 f.) 

Reilun kaupan tuotteita on mahdollisuus ostaa myös nettikaupan kautta. Reilun 

kaupan kotisivuilla on listattu useita suomalaisia nettikauppoja, joista on mahdolli-

suus ostaa Reilun kaupan elintarvikkeita, puuvillatuotteita, kosmetiikkaa sekä ur-

heilupalloja. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2011 l.) 

2.4  Maailmankaupat ja Maailmankauppojen liitto 

Maailmankaupat ja Kehitysmaakaupat ovat Suomessa toimivia Reilun kaupan 

tuotteita myyviä erikoismyymälöitä, jotka käyvät kauppaa kehitysmaissa toimivien 

tuottajaryhmien kanssa. Maailmankaupat ovat toimineet maailmalla jo usean vuo-

sikymmenen ajan. Suomessa maailmankauppojen toiminta ulottuu vuoteen 1978, 

jolloin ensimmäiset erikoismyymälät avattiin. Suomessa Maailmankauppoja sekä 

Kehitysmaakauppoja löytyy 18 eri paikkakunnalta. Seinäjoella ei vielä ole maail-

mankauppaa ja lähin Seinäjokea sijaitseva maailmankauppa löytyy Tampereelta. 

Reilun kaupan tuotteita tuovia maahantuojia toimii Suomessa 5. (Liite 2.) ja (Liite 

3.) (Maailmankauppojen liitto ry 2011 b.) 

Maailmankauppojen sekä Kehitysmaakauppojen valikoimissa on pääasiassa val-

miita tuotteita. Näin ollen tuotteiden jalostusarvo jää myös alkuperämaahan. Vaik-

ka Maailmankauppojen tuotteet tuotetaankin Reilun kaupan periaatteiden mukai-

sesti, eivät kaikki tuotteet kuulu Reilun kaupan merkkijärjestelmän piiriin. Maail-

mankauppojen tuotevalikoimista löytyy laaja valikoima pientuottajien valmistamia 

käsityötuotteita ja elintarvikkeita niin Aasiasta ja Afrikasta kuin Latinalaisesta Ame-
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rikastakin. Maailmankaupoista löytää joskus myös ekotuotteita. (Maailmankauppo-

jen liitto ry 2011 b) (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2011 j.) 

Maailmankauppojen ensisijainen tavoite on edistää Reilua kauppaa. Siksi maail-

mankauppojen tuotevalikoimassa on tarjolla vähintään 75 % Reilun kaupan tuottei-

ta. Kiinnittämällä huomiota kaupan ulkonäköön, tuotteiden esittelemiseen sekä 

henkilöstön asenteisiin ja tiedon määrään, rakennetaan puitteet hyvälle markkina-

paikalle. (Maailmankauppojen liitto ry 2011 c.)  

Maailmankaupan tehtävänä on tiedottaa kuluttajille päämääristään ja itse maail-

mankaupoista, myytävistä tuotteista, niiden alkuperästä ja tuottajista. Se pyrkii tu-

kemaan toimintaa sekä kampanjointia, joka edistää tuottajien asemaa. Maailman-

kaupat pyrkivät myös vaikuttamaan myönteisesti kansallisiin sekä kansainvälisiin 

poliittisiin päätöksiin. Maailmankaupoista syntyvä liikevoitto sijoitetaan Reilun kau-

pan järjestelmään. (Maailmankauppojen liitto ry 2011 c.) 

Suomessa toimivien maailmankauppojen yhteistyöjärjestönä toimiva Maailman-

kauppojen liitto ry edistää itsenäisten maailmankauppayhdistysten toimintaa sekä 

parantaa yhdistysten toimintaedellytyksiä. Liitto järjestää jäsenilleen muun muassa 

koulutusta ja neuvontapalveluja kaupankäynnin ja maahantuonnin säännöistä se-

kä käytännöistä. Mahdollisuuksien mukaan liitto antaa neuvoa kiinnostuneille maa-

ilmankauppayhdistyksen tai Maailmankaupan perustamisesta. Liitto julkaisee 

myös kirjoja, esitteitä sekä koulutus- ja kampanjamateriaaleja. Vähintään 4 kertaa 

vuodessa liitto julkaisee Maailmankauppalehteä, eli Reilun kaupan erikoislehteä. 

Maailmankauppalehden tavoitteena on tiedottaa kuluttajia kansainvälisestä kau-

pasta sekä Reilusta kaupasta. Maailmankauppojen liitto kuuluu eurooppalaisten 

Maailmankauppojen verkoston NEWS:in (Network of European World Shops) se-

kä kansainvälisen Reilun kaupan järjestön WFTO:n jäsenistöön. Maailmankauppo-

jen liitto kuuluu myös Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen Kepan sekä Reilun 

kaupan edistämisyhdistyksen jäsenistöön. (Maailmankauppojen liitto ry 2011 c.)  

news:in
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2.5  Mukana Reilun kaupan toiminnassa 

Vapaaehtoisten rooli on ollut merkittävä Reilun kaupan nopeassa kasvussa. Va-

paaehtoiset ovat järjestäneet erilaisia tilaisuuksia ja maistiaisia siitä lähtien, kun 

Reilun kaupan tuotteet kymmenen vuotta sitten tulivat myyntiin Suomessa. Reilun 

kaupan edistämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Virtaintorppa kiittikin vapaaeh-

toisia, joilla oli ollut tärkeä rooli Reilun kaupan tunnettavuuden lisäämisessä. Hän 

lisäsi ettei Reilu kauppa ei olisi saavuttanut nykyistä asemaansa ilman heidän si-

toutunutta ja aktiivisesti suurella sydämellä tekemää työtä. Suurelta osin tämän 

ansiosta lähes 90 prosenttia suomalaisista tuntee Reilun kaupan ja sen tarkoituk-

sen. He ovat olleet edistämässä Reilua kauppaa esimerkiksi kunnissa, seurakun-

nissa, oppilaitoksissa, myymälöissä, järjestöissä, työpaikoilla ja yksittäisinä kulutta-

jina. Vuonna 2009 Reilun kaupan kuntia ja kaupunkeja oli Suomessa viisi ja Reilun 

kaupan seurakuntia jo 72. Reilun kaupan korkeakouluja ja Reilun kaupan kouluja 

oli molemmista 1. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2011 n.) 

Yrityksistä Reilun kaupan kunniamaininnan saivat vuonna 2009 kahvilaketjuista 

Wayne´s Coffee sekä Coffee House. Nämä kahvilaketjut olivat mukana edistä-

mässä Reilua kauppaa tarjoamalla laajan valikoiman Reilun kaupan tuotteita. (Rei-

lun kaupan edistämisyhdistys ry 2011 n.)  

Reilun kaupan kunnialähettiläs Pertti Alajärven mukaan myös valtio, kunta ja seu-

rakunta voisivat olla reiluja maailmankatsannossa. Hänen mukaansa ei ole ole-

massa esteitä sille, että julkinen valta voisi tehdä hankintojaan Reilun kaupan pe-

riaatteiden mukaisesti. (Alajärvi 2009.) 

Joka vuotuinen Reilun kaupan tapahtuma eli Reilun kaupan viikot ovat näkyvästi 

esillä mediassa. Reilun kaupan viikon aikana järjestetään erilaisia Reiluja tapah-

tumia ja tempauksia. Tarkoituksena oli tutustuttaa kuluttajat Reiluun kauppaan 

sekä sen tuotteisiin. Reilun kaupan viikon päätapahtumana on ollut maaottelu, jo-

ka on järjestetty pohjoismaiden kesken. (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska). Vuonna 
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2009 neljässä pohjoismaassa Reilun kaupan maaotteluun osallistui yhteensä yli 

280 000 ihmistä. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2011 k.) 

 

Viime vuonna Reilun kaupan viikot järjestettiin lokakuun 25-31 välisenä aikana. 

Teemana oli kannustaa kuluttajia sekä organisaatioita tekemään pieniä muutoksia 

arjessa. Tavoitteena oli, että mahdollisimman moni siirtyisi pysyvästi käyttämään 

Reilun kaupan tuotteita. (Reilun kaupan edistämisyhdistys 2011 o.) 

2.5.1  Reilun kaupan kaupunki ja kunta 

Reilun kaupan kaupunki ja Reilun kaupan kunta -arvonimen saavat kaupungit ja 

kunnat, jotka ovat mukana edistämässä eettistä kuluttamista Reilun kaupan tuot-

teiden avulla. Arvonimen voi hakea Reilun kaupan edistämisyhdistys ry:ltä, joka 

vastaa arvonimen myöntämisestä. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2010 j.) 

Arvonimen avulla pyritään lisäämään Reilun kaupan tuotteiden tunnettavuutta ja 

kulutusta sekä tuotteiden saatavuutta. Tavoitteena on lisätä myös tietoisuutta eet-

tisestä kuluttamisesta sekä julkisten hankintojen eettisyydestä. Tämä antaa kau-

pungeille ja kunnille mahdollisuuden tutkia kulutustaan ja muuttaa hankintojaan 

kestävän kehityksen mukaisiksi. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2010 j.) 

Reilun kaupungin -kampanjan ja arvonimen hakuprosessiin osallistuvat sekä yri-

tykset, seurakunnat, järjestöt, kuin kuntalaisetkin. Koska Reilun kaupan kaupunki -

arvonnimi myönnetään vuodeksi kerrallaan, Reilun kaupan kaupunkina toimiminen 

edellyttää jatkuvaa parantamista. Reilun kaupan kaupungin Reilun kaupan edis-

tämisyhdistykselle lähettämissä vuosiraporteissa käy ilmi konkreettisia tuloksia, 

joita kaupunki on tehnyt eettisen kuluttamisen lisäämiseksi kaupungissaan. (Reilun 

kaupan edistämisyhdistys ry 2010 j.) 
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Ensimmäisen kerran Reilun kaupan kaupunki -kampanja järjestettiin Iso-

Britanniassa, jossa vuonna 2001 ensimmäisen Reilun kaupan kaupunki arvonimi 

myönnettiin 4000 asukkaan Garstangin kaupungille. Tällä hetkelle Reilun kaupan 

kaupunkeja ja kuntia on melkein jo 500 pelkästään Iso-Britanniassa. (Toivanen 

2010.)  

 Nykyään Reilun kaupan kaupunkeja on yli 300 ympäri maailmaa ja esimerkiksi 

Bryssel, Kööpenhamina, Dublin, Lontoo, Rooma ja Malmö kuuluvat arvonimen 

saaneisiin kaupunkeihin. (Toivanen 2010.)  

Suomessa Reilun kaupan kaupunki arvonimen ovat saaneet Tampere, Pori, Es-

poo, Joensuu ja Lohja. Tällä hetkellä asian puolesta käydään kampanjaa Helsin-

gistä Huittisiin ja Kotkasta Kokkolaan. Myös kunnilla on mahdollisuus hakea Reilun 

kaupan kunta -arvonimi. Joulukuussa vuonna 2004 Utsjärvi sai Suomessa ensim-

mäisen Reilun kaupan kunta –arvonimen. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 

2010 k.)  

Reilun kaupan kaupunkien ja kuntien on mahdollisuus käyttää viestinnässään Rei-

lun kaupan kaupunki –logoa. Kaupungeille ja kunnille on eri logot. (Kuvio 4.) Myös 

Reilun kaupan kaupunki -kampanjassa oleville on oma Matkalla Reilun kaupan 

kaupungiksi -logo. (Kuvio 5.)  Logon käyttöoikeuden saa olemalla yhteydessä Rei-

lun kaupan yhdistykseen ja tekemällä käyttösopimus logon käytöstä. (Reilun kau-

pan edistämisyhdistys ry 2010 k.)  
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KUVIO 4. Reilun kaupan kaupunki ja kunta –logo. (Reilun kaupan edistämisyhdis-

tys) 

 

KUVIO 5. Logo Reilun kaupan kaupunki –kampanjassa kaupungeille. (Reilun kau-

pan edistämisyhdistys) 

Jotta kaupunki tai kunta voi hakea Reilun kaupan kaupunki –arvonimen, täytyy 

hankkeella olla kunnan tai kaupungin poliittinen tuki. Kaupungin tai kunnan on pe-

rustettava myös paikallinen kannatustyöryhmä, joka vastaa koordinoinnista ja 

hankkeen eteenpäin viemisestä sekä raportoinnista Reilun kaupan edistämisyhdis-

tykselle. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2010 i.) 

Reilun kaupan kaupungin on myös täytettävä viisi kriteeriä.  

Ensimmäiseksi kunnan tai kaupungin tulee käyttää Reilun kaupan tuotteita. Kau-

pungin on pyrittävä aktiivisesti lisäämään vuosittain Reilun kaupan tuotteiden käyt-

töä sekä pyrkiä käyttämään Reilun kaupan tuotteita kaikissa hankinnoissaan. 

Kaupunginvaltuuston tulee siirtyä käyttämään Reilun kaupan periaatteiden mu-
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kaan tuotettua teetä ja kahvia kaupungintalolla sekä kaupungin omissa tilaisuuk-

sissa. Kaupunki valitsee paikalliseen kannatusryhmään edustaja, sekä järjestää 

tilan, jossa informoidaan kaupunkilaisia Reilun kaupan järjestelmästä ja tuotteista. 

(Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2010 i.)  

Toiseksi kaupungissa on toimittava Reilun kaupungin kannatusryhmä, joka valvoo 

Reilun kaupan kriteerien noudattamista sekä raportoi niistä vuosittain Reilun kau-

pan edistämisyhdistykselle. Kannatustyöryhmään voi tulla edustajia esimerkiksi 

paikallisista yhdistyksistä, yrityksistä ja seurakunnista. Kannatustyöryhmässä on 

kuitenkin oltava vähintään yksi kaupungin sekä vähintään yksi seurakunnan edus-

taja. Työryhmän on ilmoitettava yhteyshenkilöstä Reilun kaupan edistämisyhdis-

tykselle. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2010 i.) 

Kolmanneksi Reilun kaupan tuotteita on oltava saatavilla kahviloissa, ravintolois-

sa ja hotelleissa. Reilun kaupan tuotteiden saatavuuden määrään täyttyminen riip-

puu kaupungin tai kunnan koosta. Esimerkiksi yli 20 000 asukkaan kaupungissa, 

kuten Seinäjoella Reilun kaupan kahvia on tarjoiltava vähintään kahdeksassa kah-

vilassa, ravintolassa ja hotellissa. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2010 i.) 

Reilun kaupan tuotteiden tarjonnasta merkitään kaupoissa hyllymerkeittäin. Kahvi-

loiden, ravintoloiden ja hotellien on ilmoitettava asiakkailleen reilujen tuotteiden 

käytöstä. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2010 i.) 

Neljänneksi Reilun kaupan tuotteita tulee käyttää työpaikoilla, seurakunnissa ja 

muissa yhteisöissä. Tämä vaatii sitä, että edustettuina on vähintään puolet kau-

pungin seurakunnista, joiden jäsenmäärä on vähintään puolet koko kaupungin 

seurakuntien jäsenmäärästä. Reilun kaupan tuotteiden käytöstä, kuten kahvista ja 

teestä ilmoitetaan Reilun kaupan tiedotusmateriaalin tai kotisivujen kautta. Myös 

kaupungin koko vaikuttaa siihen; kuinka monessa työpaikassa tai yhdistyksessä 

tulee käyttää Reilun kaupan tuotteita. Esimerkiksi Seinäjoen kaupungissa vähin-
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tään 15 työpaikan tai yhdistyksen tulee käyttää Reilun kaupan kahvia. (Reilun 

kaupan edistämisyhdistys ry 2010 i.) 

 

Viidentenä Reilun kaupan kaupungin tulee osallistua Reilun kaupan viikoille ker-

ran vuodessa, sekä järjestää muita medianäkyvyyksiä, kuten Reilun kaupan aihei-

sia tapahtumia. Kannatustyöryhmä pyrkii aktiivisesti saamaan huomiota mediassa 

sekä lisäämään kuntalaisten tietoisuutta Reilusta kaupasta ja Reilun kaupan kau-

punki –arvonimestä. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2010 i.) 

2.5.2  Reilun kaupan seurakunta 

Myös seurakunnilla on mahdollisuus vaikuttaa päivittäisillä valinnoillaan kehitys-

maissa elävien ihmisten arkeen osallistumalla Reilun kaupan seurakunta -

kampanjaan sekä hakemalla Reilu seurakunta –arvonimeä. Reilun kaupan -

kampanja käynnistyi ensimmäinen kerran vuonna 2007. Kampanjan tavoitteena on 

tukea seurakuntia Reilun kaupan tuotteiden tuomisessa seurakunnan toimintaan 

sekä seurakuntalaisten tutustuttamisessa Reiluun kauppaan. Reilun kaupan seu-

rakunta -arvonimen saavat ne seurakunnat, jotka sitoutuvat Reilun kaupan seura-

kuntakriteereihin. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2011 c.) 

Reilun kaupan seurakunnaksi ryhtyminen antaa kirkoille ja seurakunnille tavan 

kertoa konkreettisesti omista arvoista. Seurakunta voi hakea Reilun kaupan seu-

rakunta -arvonimen ilmoittautumislomakkeella, jonka löytää Reilun kaupan ko-

tisivuilta. Reilun kaupan –arvonimen myöntää Reilun kaupan edistämisyhdistys ja 

se myönnetään kerrallaan neljäksi vuodeksi. Jokaiselle Reilun kaupan seurakun-

nalle annetaan arvonimestä kertova diplomi. Lisäksi seurakunnat saavat käyttöön-

sä Reilun kaupan seurakunta –logon. (Kuvio 6.) (Reilun kaupan edistämisyhdistys 

ry 2011 m.) 
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KUVIO 6. Reilun kaupan seurakunta –logo. (Reilun kaupan edistämisyhdistys) 

Reilun kaupan seurakunta –kriteereissä vaaditaan, että seurakunta käyttää Reilun 

kaupan kahvia ja teetä kaikissa seurakunnan omissa tilaisuuksissa ja tapaamisis-

sa. Seurakunnan tulee käyttää säännöllisesti myös muita Reilun kaupan tuotteita 

kuten esimerkiksi tuoremehua, kaakaota, ruusuja jne. (Reilun kaupan edistä-

misyhdistys ry 2011 m.) 

Reilun kaupan seurakunta osallistuu kerran vuodessa järjestettävään valtakunnal-

liseen Reilun kaupan viikolle omalla tapahtumallaan tai tempauksella. (Reilun kau-

pan edistämisyhdistys ry 2011 m.) 

Reilun kaupan seurakunnan tehtävänä on myös tiedottaa seurakuntalaisilleen Rei-

lusta kaupasta sekä ottaa Reilu kauppa huomioon eri työmuodoissa kuten esimer-

kiksi rippikoulujen oppitunneilla tai lapsi- ja nuorisotyössä. Seurakunnille voidaan 

tehdä tiedotustyötä esimerkiksi siten, että seurakuntalaisille kerrotaan kahvitauon 

tai ruokailuhetken yhteydessä tarjolla olevan Reilun kaupan tuotteita. (Reilun kau-

pan edistämisyhdistys ry 2011 m.) 

Seurakunnan on laadittava toimintasuunnitelma, jonne kirjataan se, miten Reilua 

kauppaa edistetään seurakunnassa vuoden aikana. (Reilun kaupan edistämisyh-

distys ry 2011 m.) 
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Viime vuosina kirkot ja seurakunnat ovat lähteneet positiivisesti mukaan Reilun 

kaupan toimintaan. Esimerkiksi syksyllä vuonna 2009 evankelis-luterilaisen kirkon 

kirkkohallitus liittyi tukemaan Reilu kauppa seurakunta –kampanjaa. Tällöin Reilun 

kaupan seurakunta –arvonimen saaneista seurakuntia oli Suomessa jo 79. Tavoit-

teena oli haastaa seurakunnat ja kasvattaa Reilun kaupan seurakuntien määrää yli 

sadan. (Kirkon keskushallinto 2010.) 

2.5.3  Reilun kaupan koulu ja –korkeakoulu 

Reilun kaupan kouluilla on myös mahdollisuus hakea Reilun kaupan koulu –

arvonimeä (Kuvio 7). Reilun kaupan koulu –arvonimen voivat saada ammatilliset 

oppilaitokset, ylä- ja alakoulut sekä muut koulut, jotka haluavat opettajien ja oppi-

laiden yhteistyöllä vaikuttaa positiivisesti kehitysmaiden tuottajien ja heidän per-

heidensä elinoloihin. Reilun kaupan koulun tulee tarjota oppilaille ja henkilökunnal-

le Reilun kaupan tuotteita ruokalassa, välipala-automaateissa sekä kahvihuoneis-

sa. Koulun tulee myös tiedottaa Reilusta kaupasta sekä ottaa opetuksessa esille 

vastuullisen kuluttamisen merkityksiä sekä muita siihen liittyviä kysymyksiä. (Rei-

lun kaupan edistämisyhdistys ry 2011 i.) 

 

KUVIO 7. Reilun kaupan koulu –logo. (Reilun kaupan edistämisyhdistys) 

Reilun kaupan korkeakoulutkin, kuten yliopistot, korkeakoulut ja ammattikorkeat 

voivat hakea Reilun kaupan korkeakoulu –arvonimen (Kuvio 8). (Reilun kaupan 

edistämisyhdistys ry 2011 h.) 
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KUVIO 8. Reilun kaupan korkeakoulu –logo. (Reilun kaupan edistämisyhdistys) 

Lokakuussa 2009 ensimmäisen Reilun kaupan korkeakoulu –arvonimen sai Tam-

pereen yliopisto ja ensimmäisen Reilun kaupan koulu –arvonimen Perheniemen 

evankelinen opisto. Tampereen yliopiston kaikissa tiedekunnissa ja kahdeksassa-

toista ainejärjestössä siirryttiin Reilun kaupan kahvin ja teen käyttöön. Reilun kau-

pan kahvia ja teetä on tarjolla myös kaikissa yliopiston ravintoloissa. Perheniemen 

opisto sisällyttää kaikkien linjojen opintosuunnitelmiin Reilun kaupan teemat sekä 

järjestää vuosittain yhden opintopäivän kokonaan Reiluun kauppaan ja eettiseen 

kuluttamiseen. (Ruokatieto yhdistys ry 2009.) 

2.5.4  Muut Reilun kaupan arvonimet 

Tavallisella yritykselläkin on mahdollisuus osallistua Reilun kaupan kampanjaan 

hakemalla Reiluus saapui työpaikalle –logoa käyttöönsä (Kuvio 9). Arvonimen 

käyttö vaatii sopimuksen tekoa Reilun kaupan edistämisyhdistyksen kanssa ja 

sitä, että työpaikalla käytetään vähintään yhtä Reilun kaupan tuotetta. Sekä 

kaupallisten että ei-kaupallisten toimijoiden kuten järjestöjen ja yhdistysten on 

allekirjoitettava sopimus Reilun kaupan yhdistyksen kanssa ottaessaan käyttöönsä 

Reiluus saapuu työpaikalle –logon. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2011 q.) 
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KUVIO 9. Työpaikoille myönnetty Reilun kaupan logo. (Reilun kaupan edistä-

misyhdistys) 

Yritys voi logon avulla viestiä henkilöstölleen tai ulkoisille sidosryhmilleen omista 

vastuullisista valinnoistaan. Logoa voidaan käyttää yrityksen markkinointiviestin-

nässä tai viestinnässä kuten vuosiraportissa, nettisivuilla, sähköpostin allekirjoituk-

sissa tai markkinointimateriaalissa. Tuotekohtaisissa materiaaleissa logon käyttö 

on kielletty. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2011 q.) 

Reilun kaupan tuotevalikoiman laajentuessa urheiluseurojenkin on tullut helpom-

maksi osallistua Reilun kaupan edistämiseen. Suomen Palloliiton, Suomen am-

mattiliittojen solidarisuuskeskuksen SASK:in sekä Eettisen kaupan puolesta Eeti 

Ry:n yhdessä toteuttama Reilu peli, samat säännöt –kampanja käynnistyi kesällä 

2006. Kampanja sai näkyvyyttä useissa kesätapahtumissa ja jalkapalloturnauksis-

sa. Kampanjalla pyrittiin kiinnittämään huomiota kehitysmaiden urheiluvälineteolli-

suudessa valitseviin työoloihin. Tavoitteena on parantaa näissä teollisuuksissa 

työskentelevien työolosuhteita, erityisesti jalkapallojen tuotannossa sekä nostaa 

Reilun kaupan jalkapallo, seurojen ja yksityisten kuluttajien varteenotettavaksi 

vaihtoehdoksi. (Reilu peli 2011.) 

2.6  Reilun kaupan tulevaisuus 

Reilun kaupan edistämisyhdistyksen tilaisuudessa, 27. maaliskuuta 2009, Tuulia 

Syvänen kertoi Suomen Reilun kaupan edistämisyhdistyksen seuraava tavoitteen 

olevan saada Suomi viiden vuoden aikana Reilun kaupan tuotteiden kulutuksen 

kärkeen maailmassa. Tämä tarkoittaisi sitä, että suomalaisten keskimääräinen 
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Reilujen tuotteiden kulutus henkeä kohti nousisi 10,22 eurosta 100 euron reiluihin 

ostoksiin vuosittain. Näin ollen Reilun kaupan tuotteiden myynti kasvaisi 

Suomessa puoleen miljardiin euroon. (Nousiainen 2009.) 

Tällä hetkellä Suomessa myytyjen Reilun kaupan banaanien ja ananasten 

markkinaosuus on noin  20 prosenttia ja esimerkiksi Siwoissa myydään 

ainoastaan Reilun kaupan banaaneja. Tulevaisuudessa valtaosa myydyistä 

hedelmistä odotetaan olevan Reilun kaupan hedelmiä. (Savonen 2009.) 

Pari vuotta sitten Reilun kaupan kansainvälinen organisaatio FLO asetti itselleen 

kovat tavoitteet, jonka pyrkimyksenä on kasvattaa vuoteen 2015 mennessä Reilun 

kaupan piirissä olevien tuottajien määrää viisinkertaiseksi. Tavoitteena on myös 

kasvattaa liikevaihtoa vähittäiskaupan arvolla mitattuna kymmenkertaiseksi. Näin 

ollen Reilun kaupan liikevaihto olisi viiden vuoden kuluttua noin 30 miljardia euroa. 

Vuoden 2009 liikevaihto oli 3 miljardia euroa. (Holtari 2010.)  

2.7  WFTO 

 WFTO eli World Fair Trade Organization on maailmanlaajuinen Reilun kaupan 

organisaatio, joka toimii yli 70:ssä massa. WFTO:n tavoitteena on auttaa paranta-

maan Reilun kaupan tuotteiden tuottajien toimentuloa sekä yhteisöä. Tavoittee-

seen päästään avaamalla markkinoille pääsy maailmanlaajuisen jäsenyyden kaut-

ta. WFTO pyrkii vaikuttamaan Reilun kaupan toimintaan politiikan, edunvalvonnan, 

kampanjoinnin, markkinoinnin sekä valvonnan kautta. (WFTO Europe 2011.) 

 

 WFTO on ajanut Reilua kauppaa jo 20 vuoden ajan ja se asettaa korkeat 

vaatimukset reilulle liiketoiminnalle. WFTO:lla on yhteensä 350 jäsentä ympäri 

maailmaa, joista suurin osa toimii eteläosissa. WFTO:lla on lisäksi neljä maailman-

laajuista toimistoa, jotka ovat alueellisia verkostoja. Ne toimivat Afrikassa (COF-

TA), Euroopassa (WFTO), Latinalaisessa Amerikassa (WFTO) ja Aasiassa 

(WFTO). (WFTO Europe 2011.) 
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 WFTO:lla on Euroopassa 96 jäsentä. Euroopan WFTO:n strategisena tavoitteena 

on tukea Reilun kaupan kasvua sekä konsultoida toiminnasta maailmanlaajuiselle 

World Fair Trade Organizatio:lle. Sen tavoitteena on myös suojella Reilun kaupan 

arvoja ja sitoutua ja tukea Reilun kaupan ehtoja. (WFTO Europe 2011.) 

WFTO on säätänyt 10 standardia, joiden noudattamisesta pitävät huolta Reilun 

kaupan järjestöt.  

Ensimmäisenä periaatteena on taloudellisesti heikossa asemassa olevien tuotta-

jien aseman parantaminen ja auttaa tuottajia ryhmittymään järjestöiksi tai osuus-

kunniksi tai itsenäisiksi perheyrityksiksi (WFTO 2011). 

Toisena periaatteena on avoimuus ja vastuullisuus. Organisaation hallinto on vas-

tuussa kaikista sidosryhmistä ja pitää huolen kaupallisten tietojen luottamukselli-

suudesta. Organisaation on pyrittävä saamaan työntekijät, jäsenet ja tuottajat mu-

kaan päätöksentekoon. Näin varmistetaan, että kaikki kauppakumppanit saavat 

tarvittavat tiedot. Tämä parantaa myös viestintäkanavia ja varmistaa niiden avoi-

muuden toimitusketjussa. (WFTO 2011.) 

Kolmantena standardina on tuottaminen hyvien kauppatapojen mukaan. Organi-

saatiot eivät saa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristön hyvinvoinnin kustannuk-

sella pyrkiä maksimoimaan voittoa. Toimittajat ovat vastuussa sopimusten kunni-

oittamisesta sekä tuotteiden toimittamisesta ajoissa, odotetun laadun ja teknisten 

tietojen mukaan. (WFTO 2011.) 

Neljäntenä standardina on käyvän hinnan maksaminen tuotteesta. Tuotteesta 

maksetaan takuuhinta, joka kattaa tuotteen tuotantokustannukset. (WFTO 2011.) 

 

Viidentenä standardina on lapsityövoiman ja pakkotyön käytön kielto. Organisaa-

tio noudattaa YK:n yleissopimusta lasten oikeuksista sekä kansallista/paikallista 
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lainsäädäntöä lapsityövoiman käytöstä. (WFTO 2011.)  

 

Kuudentena standardina on syrjinnän torjuminen organisaatiossa. Työtekijöillä on 

oltava yhdistymisvapaus ja sukupuolten välistä tasa-arvoa on noudatettava.  Or-

ganisaatio ei saa syrjiä rekrytoinnissa, palkkauksessa, koulutukseen pääsyssä tai 

irtisanoa työntekijää rodun, kastin, kansallisen alkuperän, sukupuolen, uskonnon, 

vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, liiton jäsenyyden, poliittisen ase-

man, sairauden (kuten hiv tai aids) tai iän perusteella. (WFTO 2011.)                     

 

Seitsemäntenä standardina on varmistaa työntekijöille ja jäsenille turvallinen ja 

terveellinen työympäristö. Organisaation on tarjottava vähintään kansallisten ja 

paikallisten lakien sekä ILO:n (kansainvälisen työjärjestön) yleissopimusten mu-

kaiset työajat sekä työolot. Reilun kaupan järjestöt lisäävät jatkuvasti tietoisuutta 

terveyden ja turvallisuuden edellytyksistä tuottajaryhmien keskuudessa. (WFTO 

2011.) 

Kahdeksantena standardina on, että organisaatio on lisättävä positiivista kehitys-

tä pienten ja syrjäytyneiden tuottajien keskuudessa. Organisaatio kehittää omien 

työntekijöidensä tai jäsentensä ammattitaitoa ja valmiuksia. Järjestöt työskentele-

vät suoraan pientuottajien kanssa. Tämä auttaa tuottajia kehittämään muun muas-

sa johtamistaitoja, tuotantokykyä sekä markkinoille pääsyä niin paikallisesti, alu-

eellisesti kuin kansainvälisestikin. (WFTO 2011.) 

Yhdeksäntenä standardina on organisaation tehtävä lisätä ja edistää Reilun kau-

pan tietoisuutta ja pyrkiä oikeudenmukaiseen kaupankäyntiin. Organisaation on 

kannatettava Reilun kaupan tavoitteita. Organisaation on tarjottava asiakkailleen 

tietoa tuotteista, joita se itse myy sekä organisaation tuottajajärjestöstä tai jäsenis-

tä. Mainonnan ja markkinoinnin on aina oltava rehellistä. (WFTO 2011.) 

Kymmenennes standardi käsittelee ympäristöä. Tuotteiden tuotannossa käyte-

tään paikallisia raaka-aineita ja tuotantoteknologiaa, joilla pyritään vähentämään 
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energian kulutusta. Mahdollisuuksien mukaan käytetään uusiutuvaa energiaa kas-

vihuonekaasujen vähentämiseksi. Organisaatioiden on minimoitava jätevirtojen 

pääsyn ympäristöön. Reilun kaupan maataloushyödykkeiden tuottajien on mini-

moitava torjunta-aineiden käyttöä aina kun on mahdollista. Ostajat ja maahan-

tuojat ostavat etusijassa tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty raaka-aineita, 

joissa on otettu huomioon ympäristön kokonaisvaikutukset. Kaikkien organisaati-

oiden on käytettävä kierrätettyjä ja biologisesti helposti hajoavia pakkausmateriaa-

leja. Tuotteet pyritään kuljettamaan meriteitse aina kun mahdollista. (WFTO 2011.) 

2.8  FLO 

Reilun kaupan kansainvälinen organisaatio FLO eli Fairtrade Labelling Organiza-

tions International toimii eri maiden Reilun kaupan merkkijärjestöjen ja tuottajaor-

ganisaatioiden yhteistyöelimenä. Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisen Amerikassa 

sekä Karibian alueella toimivat tuottajaverkostot kuuluvat Fairtrade Internationalin 

jäsenystöön ja niillä on edustus Fairtrade Internationalin hallituksessa.(Reilun kau-

pan edistämisyhdistys ry 2011 a.) 

FLO:n tehtävänä on luoda uusille Reilun kaupan tuotteille tuotekohtaiset kriteerit. 

Se hyväksyy uudet Reilun kaupan tuotteet sekä määrittelee niistä maksettavan 

takuuhinnan.  FLO:n tehtävänä on tukea myös viljelyorganisaatioita pääsyssä 

kansainvälisille markkinoille muun muassa järjestämällä näille koulutusta tarvitta-

essa. Koulutus voi liittyä esimerkiksi viljelytekniikoiden kehittämiseen, laadun pa-

rantamiseen tai markkinointiin. FLO:n tehtäviin kuuluu myös koordinoida kansallis-

ten Reilun kaupan edistämisyhdistysten yhteistyötä. (Reilun kaupan edistämisyh-

distys ry 2011 a.) 

Suomessa ja Baltian maissa toimivan Reilun kaupan edistämisyhdistyksen kaltai-

sia kansallisia merkkiyhdistyksiä on ympäri maailmaa 19, jotka toimivat Euroopas-
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sa, Japanissa, Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. (Reilun 

kaupan edistämisyhdistys ry 2011 q.) 

2.8.1  FLO-CERT 

Reilun kaupan kriteereiden noudattamista valvoo FLO-CERT -yhtiö, jonka palve-

luksessa on yli 100 henkeä ja, jotka vastaavat erilaisista tarkastustehtävistä. FLO-

CERT -yhtiölle on myönnetty ISO 65 –standardi, joka takaa puolueettoman ja lä-

pinäkyvän valvonnan. Se takaa myös sen, että kriteerien luomisesta ja niiden val-

vomisesta vastaavat eri tahot. ISO 65 eli laatustandardia valvoo maailmanlaajui-

nen standardoimisjärjestö ISO. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2011 e.) 

Reilujen tuotteiden tuotantoprosessin valvonta perustuu valvontavierailuihin tiloilla 

ja yrityksissä, sekä näiden lisäksi erilaisiin haastatteluihin ja kirjallisiin dokumen-

taatioihin. Valvontavierailuilla tarkastetaan muun muassa osuuskunnan pöytäkirjat, 

tilit, toimintakertomukset sekä toimintasuunnitelmat. Valvontavierailuilla tarkastajat 

tarkastavat myös, että työntekijöiden ja työnantajien yhteistyöelin tekee kehitys-

suunnitelman ja noudattaa sitä, sekä päättää demokraattisesti sen, miten Reilun 

kaupan lisät käytetään. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2011 f.) 

Koska Reilun kaupan tuotteiden ja raaka-aineiden tuotantoketjua seurataan koko 

matkan ajan, tehdään tarkastuksia sekä viljelijöiden tiloilla, kuin myös kauppaa 

käyvissä yrityksissä. Reilun kaupan tuotteet sisältävät tuotekoodin, jonka perus-

teella kunkin tuotteen matkaa pystytään jäljittämään koko tuotantoprosessin ajan, 

tuottajalta valmiiseen pakkaukseen. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2011 f.) 

Mikäli valvontavierailun yhteydessä tiloilla ilmenee vähäisiä rikkeitä, annetaan asi-

oiden korjaamiselle takaraja, jonka jälkeen valvoja käy uudella tarkistuskäynnillä. 

Mikäli tiloilla löytyy uudelleen vakavia rikkomuksia, kuten esimerkiksi kiellettyjen 

kemikaalien käyttöä, jäädytetään tilan tai viljely-yhteisön sertifiointi. Tämä johtaa 



39 

 

  

siihen, ettei tuottajalla ole tämän jälkeen enää mahdollisuutta solmia Reilun kau-

pan kanssa uusia kauppasuhteita. Mikäli rikkeitä ei korjata takarajaan mennessä, 

menettää tuottaja lopullisesti oikeuden myydä Reiluja tuotteita. Koska Reilun kau-

pan tuotannosta on säädetty tiukat ja yksityiskohtaiset kriteerit, löytyy tiloilta usein 

pieniä korjaamiseen vaadittavia asioita, jonka korjaamista valvoja valvoo uudella 

tarkastuskäynnillä. Vakavammat rikkeet, jotka johtavat sertifioinnin jäädyttämiseen 

ovat harvinaisempia. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry, 2011 f.) 

FLO-CERT tehtäviin kuuluu myös sertifioida Reilun kaupan järjestelmään mukaan 

haluavat uudet osuuskunnat sekä erottaa näiden joukosta tarvittaessa ne osuus-

kunnat, joiden toiminnassa on selvinnyt epäkohtia. FLO-CERT pitää kirjaa järjes-

telmään rekisteröidyistä kaupallisista tahoista kuten maahantuojista sekä viljelijä-

organisaatioista, jotka ovat hyväksytty Reilun kaupan järjestelmään. Se valvoo 

myös tuotantoketjun eri toimijoita, ettei Reilun kaupan tuotteena myydä tuotteita, 

joita ei ole viljelty Reilun kaupan ehdoin. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2011 

a.)  

2.8.2  Sertifioitujen tuotteiden hinnoittelu 

Reilun kaupan tuotteita pidetään yleisesti muita tuotteita kalliimpana. Kuitenkin 

Reilujen tuotteiden kulutuksen kasvaessa pienenevät logistiikka– ja käsittelykus-

tannusten osuus, joka on näkynyt esimerkiksi Reilun kaupan banaanien ja tavallis-

ten banaanien hintojen yhä pienenevänä eroavuutena. (Reilun kaupan edistä-

misyhdistys ry 2011 d.) 

Koska Reilun kaupan tuotteista maksetaan tuottajille vähintään Reilun kaupan ta-

kuuhinta, joka kattaa kestävän tuotannon kustannukset, voivat ne ajankohdasta ja 

tuotteesta riippuen olla huomattavasti maailmanmarkkinahintaa korkeampia. Reilu 

kauppa tukee myös erilaisia yhteisöjä hyödyttäviä hankkeita, esimerkiksi koulutar-

vikkeiden, terveydenhuollon tai yhteisten maataloustarvikkeiden hankinnassa. 
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Tuottajille maksetaan myös lisäkorvausta, joka ei kuitenkaan nosta kovinkaan pal-

jon tuotteiden hintaa. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2011 d.) 

 

Muita tuotteen hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat kuljetuskustannukset, kuten tuot-

teiden tuonti huonojen yhteyksien takaa sekä tuotteiden tuonti pieninä määrinä. 

Kun Reilujen tuotteiden kysyntä kasvaa, tuotteet voidaan kuljettaa yhtä tehokkaas-

ti kuin muutkin niin sanotut tavalliset tuotteet. Tämä näkyy jo muun muassa Reilu-

jen banaanien kohdalla. Myös muun muassa lisenssisopimuksen tehneet yritykset 

maksavat Reilun kaupan edistämisyhdistykselle lisenssimaksua Reilun kaupan 

sertifiointimerkin käytöstä. Lisenssimaksu on kuitenkin tuotteessa huomattavan 

pieni, eikä vaikuta tuotteen hintaan kovinkaan paljon. Esimerkiksi Reilun kaupan 

kahvista maksetaan lisenssimaksua noin 20 senttiä kilolta. Tuotteita prosessoivat 

tuottajat ja yritykset maksavat myös sertifiointimaksun, joka riippuu organisaation 

koosta. Esimerkiksi 400 jäsenen pientuottajien organisaatiossa viljelijät maksavat 

sertifiointimaksua ensimmäisestä sertifioinnista 7,25 euroa ja seuraavina vuosina 

4,80 euroa/vuosi. Vähänvaraisilla tuottajaryhmillä on mahdollisuus anoa avustusta 

sertifiointikuluihin Reilun kaupan kansainväliseltä yhteistyöjärjestöltä Fairtrade In-

ternationalilta. Tällöin 400 jäsenen organisaation sertifiointimaksuksi voi tulla vain 

alle 2 € vuosittain jäsentä kohti. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2011 d.) 

Myös kauppojen kate vaikuttavat Reilujen tuotteiden hintaan. Yleensä kaupat 

myyvät esimerkiksi ei-reilua kahvia niin sanottuna sisäänheittotuotteena pienellä 

katteella tai jopa tappiolla houkutellakseen asiakkaita. Tällöin Reilujen tuotteiden ja 

muiden tuotteiden hintaero voi kasvaa. Reilun kaupan edistämisyhdistys haluaa 

painottaa kuluttajia katsomaan tuotteiden laatuun ostovalintaa tehdessä. (Reilun 

kaupan edistämisyhdistys ry 2011 d.) 
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2.9  Reilun kaupan kulutus maailmalla 

Reilun kaupan tuotteita myydään tällä hetkellä yli 70 maassa ja Reilun kaupan ser-

tifioituja tuotteita on markkinoilla kymmeniä tuhansia. (Reilun kaupan edistämisyh-

distys ry 2010.)  

Yleisestä taantumasta huolimatta, vuonna 2009 Reilun kaupan tuotteita ostettiin 

enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tuolloin Reilun kaupan tuotteiden kulutus 

kasvoi maailmalla yhteensä 15 %. Kaikkiaan kuluttajat ostivat reiluja tuotteita noin 

3,4 miljardilla eurolla. (Helsingin Sanomat 2010.) 

 

Esimerkiksi Australiassa ja Uudessa-Seelannissa Reilun kaupan tuotteiden vähit-

täiskaupan myynti kasvoi ennätyksellisesti 58 prosentilla, joka oli kolmanneksi eni-

ten koko maailmalla. Reilun kaupan tuotteet tulivat myyntiin alueella vuonna 2003 

ja kokonaismyynniksi on kertynyt yhteensä 122 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 

Australian vähittäismyynti oli 36,5 miljoonaa AU dollaria ja Uuden-Seelannin 17,5 

miljoonaa NZ dollaria eli yhteensä 50,5 miljoonaa AU dollaria. Talouden taantu-

masta huolimatta yhä useammat yritykset ja kuluttajat valitsevat Reilun kaupan 

tuotteet. Reilun kaupan maahantuojien ja yritysten sekä Reilun kaupan tuotteiden 

vähittäismyyjien määrä alueella on nopeassa kasvussa. (Fair Trade Association 

Australia & New Zealand 2009.) 

 

Eniten kasvua Reilun kaupan tuotteiden kulutuksessa tapahtui Kanadassa, jossa 

vuonna 2009 Reilujen tuotteiden kulutus kasvoi 66 prosenttia edellisvuoteen ver-

rattuna. Toiseksi eniten kasvua tapahtui Suomessa 60 prosentilla. Muun muassa 

Espanjassa Reilujen tuotteiden kulutus kasvoi 46 prosentilla ja Hollannissa 41 

prosentilla. (Fair Trade Organization 2011, 12.)  

Maailmanlaajuisesti selvää kasvua tapahtui esimerkiksi sokerin, kaakaon ja he-

delmämehujen myynnissä. Mehuja myytiin 62 prosenttia, sokeria 57 prosenttia ja 
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kaakaota 35 prosenttia enemmän kuin vuonna 2008. Myös viinien kohdalla tapah-

tui maailmalla kasvua 33 prosentilla edellisvuoteen verrattuna (Helsingin Sanomat: 

Reilu kaupan tuotteiden kulutus kasvoi ennätysmäisesti 7.7.2010) ja (Fair Trade 

Organization 2011, 5.) 

 

Sokerin ja kaakaon myynnin kasvua edesauttoi monien suuryritysten päätös alkaa 

käyttää tuotteissaan 100 prosenttisesti reiluja raaka-aineita. Näitä suuria brändejä 

olivat muun muassa Kit Kat ja Cadbury Dairy Milk. Pelkästään Britanniassa ja 

Irlannissa Kit Kat –suklaapatukoita myydään miljardia kappaletta vuodessa. 

(Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2011) ja (Toivanen 2010.) 

Vuodesta 2004-2007 maailmanlaajuisesti Reilun kaupan tuotteiden myynti on kas-

vanut noin kolminkertaiseksi. Tärkeimpiä markkina-alueita ovat Yhdysvallat sekä 

Iso-Britannia, joiden osuus on 31 % ja 30 % koko Reilun kaupan tuotteiden myyn-

nistä maailmalla. Korkein markkinaosuus saavutettiin Sveitsissä, jossa keskiverto-

kuluttaja käytti yli 21 euroa Reilun kaupan sertifioituihin tuotteisiin. Vuonna 2007 

Reilun kaupan maailmanlaajuisen myynnin arvo oli noin 2,65 miljardia euroa. 

(Krier 2007, 18.) 

Vuonna 2007 Reilun kaupan maahantuojia oli eniten USA:ssa (200 maahan-

tuojaa). Kanadassa sekä Australia ja Uudessa-Seelannissa maahantuojia oli mo-

lemmissa 6 ja Japanissa 3. Euroopassa maahantuojia oli yhteensä 246 kappalet-

ta. (Krier 2007, 12.) 

Samana vuonna maailmankauppojen määrä oli USA:ssa 280 ja Kanadassa 50. 

Japanissa maailmankauppoja oli hieman enemmän 350 ja Australiassa ja Uudes-

sa Seelannissa yhteensä 60. Euroopassa maailmankauppoja oli yhteensä 3166 

kappaletta. (Krier 2007, 13.) 

GlobeScan Incorporated 2008 tekemän tutkimuksen mukaan Reilun kaupan tuot-

teiden suureen suosioon oli merkin tunnettuus sekä tietoisuus merkin periaatteista. 
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Myös sertifioitu merkki tuo tuotteelle lisäarvoa. Muita Reilun kaupan tuotteen os-

toon vaikuttavia tekijöitä olivat muun muassa tuotteiden laatu ja saatavuus, tuot-

teiden terveellisyys, sertifioinnin riippumattomuus sekä vaikutukset ympäristöön. 

(Reilun kaupan edistämisyhdistys 2011 g.) 

2.9.1  Reilun kaupan kulutus Euroopassa 

Euroopassa Reilun kaupan tuotteiden kulutus on suhteellisen merkittävää. Pelkäs-

tään vuonna 1997 Reilun kaupan tuotteiden liikevaihto arvioitiin olevan 200-250 

miljoonaa euroa. Reilun kaupan tuotteita ostaa noin 11 prosenttia EU:n väestöstä 

ja tutkimusten mukaan Reiluille tuotteille on olemassa suuri kysyntä. (Europa -

Euroopan Unionin Portaali 1999.) 

Euroopan unioni pitää Reilua kauppaa hyödyllisenä välineenä kestävän kehityksen 

sekä köyhyyden lievittämisessä. Se on käynnistänyt aloitteita muun muassa Rei-

lun kaupan merkkejä myöntävien järjestöjen sekä kehitysmaissa toteutettujen 

hankkeiden rahoituksesta. Lainsäädännön puolella EU toteuttaa Reilun kaupan 

periaatteita esimerkiksi tullietuusjärjestelmän toimenpiteille. Muun muassa osassa 

ulkomaankauppaa koskevissa säädöksissä on Reilun kaupan tuotteille annettu 

suosituimmuusasema, joka helpottaa tuotteiden pääsyä markkinoille. (Europa -

Euroopan Unionin Portaali 1999.) 

Vuonna 2007 Reilun kaupan tuotteita oli Euroopassa saatavilla 15 maassa. Näitä 

maita olivat Itävalta, Belgia, Saksa, Ranska, Tanska, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, 

Luxemburg, Alankomaat, Norja, Ruotsi, Suomi, Espanja ja Sveitsi. Vuonna 2007 

Reilun kaupan markkinat olivat kehittyvillä 13 Euroopan maassa. Näitä maita olivat 

Bulgaria, Tsekki, Malta, Unkari, Kreikka, Islanti, Puola, Portugali, Slovakia, Slove-

nia, Viro, Latvia ja Liettua. (Krier 2007, 10.) 

Samaisena vuonna Reilun kaupan tuotteiden maahantuojia oli Euroopassa yh-

teensä 254. Määrä kasvoi edellisvuoteen nähden 27 prosentilla. Eniten maahan-
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tuojayrityksiä oli Iso-Britanniassa 100 yrityksellä. Toiseksi eniten maahantuojia 

toimi Saksassa 29 ja Hollannissa 24. Ranskassa maahantuojia oli 21 ja Espanjas-

sa 20. Suomessa taas maahantuojia oli 5. (Krier 2007, 11-12.) 

2007 Maailmankauppoja oli toiminnassa Euroopassa yhteensä 3191 ja niiden 

määrä edellisvuoteen nähden kasvoi 12 prosentilla. Eniten maailmankauppoja 

toimi Saksassa 836 sekä toiseksi eniten Italiassa 575 maailmankaupalla. Hollan-

nissa maailmankauppoja oli 426 kappaletta ja Sveitsissä ja Rankassa molemmis-

sa 300 maailmankauppaa. Belgiassa löytyi maailmankauppoja melkein saman 

verran 296. Suomessa päästiin tuona vuonna 19 maailmankauppaan. (Krier 2007, 

11-13.) 

2.9.2  Reilun kaupan kulutus Suomessa 

Suomessa Reilun kaupan tuotteet ilmestyivät kauppoihin ensimmäisen kerran elo-

kuussa vuonna 1999, jolloin ensimmäiset Reilun kaupan sertifioidut tuotteet tulivat 

myyntiin. Sitä ennen samantyyppisin periaattein tuotettuja Reiluja tuotteita tarjosi-

vat Maailmankaupat, jotka aloittivat toimintansa Suomessa jo 1960-luvun lopulla. 

(Maailmankauppojen liitto ry 2010 b). 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomi on noussut kolmanneksi suurimmaksi 

Reilun kaupan tuotteiden kuluttajaksi Britannian ja Sveitsin jälkeen. (Reilun kau-

pan edistämisyhdistys ry 2010.) 

Vuoden 2008 Reilun kaupan tuotteiden myynti kasvoi 57 prosentilla. Suomalaisten 

keskimääräinen Reilujen tuotteiden kulutus oli 10,22 euroa henkeä kohti. (Kuvio 

10.) Seuraavana vuonna myynti kasvoi keskimäärin 16,31 euroon henkeä kohti ja 

vähittäiskaupan arvoina laskettuna 86,9 miljoonaan euroon. (Kuvio 11.) (Nousiai-

nen 2009.) 
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KUVIO 10. Reilujen tuotteiden myynti asukasta kohden 2004-2009. (Reilun kau-

pan edistämisyhdistys) 

 

KUVIO 11. Reilun kaupan tuotteiden myynninarvo Suomessa 2004-2009. (Reilun 

kaupan edistämisyhdistys) 

Vuonna 2009 Suomessa rahallisesti ostetuimmat tuotteet olivat Reilun kaupan 

kahvi, banaani, kukat sekä viini ja puuvillaiset tuotteet. (Nousiainen 2009.) 
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Taloustutkimuksen viime vuonna tekemän tutkimuksen mukaan 80 prosenttia ku-

luttajista tuntee Reilun kaupan merkin ja mitä se takaa. Tämä voi olla osana syynä 

siihen, miksi Reilun kaupan sertifiointimerkillä varustetut tuotteet ovat nousseet 

suomalaisten suosioon ja luottamuksen kohteeksi. Noin 78 prosenttia suomalaisis-

ta luottaa Reiluun kauppaan. Taloustutkimuksen sekä Markkinointi & Mainonta-

lehden bränditutkimuksessa kävi ilmi, että vuonna 2010 Reilu kauppa oli brändinä 

194. arvostetuin Suomessa. (Reilun kaupan edistämisyhdistys 2011 g.) 

Reilun kaupan tuotteiden oston suhteen taloustutkimuksessa kävi ilmi, että 63 pro-

senttia suomalaisista oli ostanut Reilun kaupan tuotteita viimeisen puolen vuoden 

aikana. TNS Gallupin vuonna 2008 tekemän kyselyn mukaan suomalaisista 49 

prosenttia haluaisi taas ostaa nykyistä enemmän Reilun kaupan tuotteita. (Reilun 

kaupan edistämisyhdistys 2011 g.) 

 

Merkin tunnettuuden lisäksi Reilujen tuotteiden kasvuun vaikuttanut tekijä on ollut 

tuotevalikoiman nopea laajeneminen. Vuonna 2009 Reilun kaupan tuotteiden 

määrä lähes kaksinkertaistui. Myös muun muassa puuvillatuotteiden, kukkien ja 

viinituotteiden kasvu oli yksi vaikuttavista tekijöistä myynnin kasvuun. Jo joka nel-

jäs Suomessa myytävistä Reilun kaupan tuotteista on puuvillatuotteita. 2009 puu-

villatuotteiden määrää nousi kahdella sadalla ja myynnin arvoksi saatiin 7,7 mil-

joonaa euroa. Puuvillatuotteiden kasvua on edesauttanut suomalaisen suuryrityk-

sen Finlaysonin Reilun kaupan puuvillan käytön aloittaminen omissa tuotteissaan. 

Kukkien myynnin merkittävään kasvuun on vaikuttanut Ruokakesko, yksi Reilujen 

leikkokukkien maahantuojista. Ruokakeskon 2006 lanseeraama Pirkka-ruusut oli 

menestys. (Nieminen 2009.) 

2009 Suomessa tarjoiltiin Reilun kaupan kahvia seitsemässä kahvilaketjussa ja yli 

sadassa yksittäisessä kahvilassa. Reilun kaupan tuotteita tarjoavat nykyisin myös 

pubit ja teatterit, joiden väliajoilla voi halutessaan nauttia Reilun kaupan kahvia. 

(Liite 4.) (MTV3 2009) ja (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 2011 p.)  

Suomen myynneistä kanavoitui erillistä Reilun 
kaupan lisää kehitysmaihin lähes miljoona euroa 
(noin 700 000 euroa vuonna 2007). 
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Myös Reilun kaupan tuotteista luopuneista myymäläketjuista on saatu kuulla. 

Muun muassa S-ryhmän ABC–liikennemyymäläketju, joka oli tammikuussa 2007 

siirtynyt myymään ainoastaan Reilun kaupan kahvia, oli Reilun kaupan edistä-

misyhdistyksen pettymykseksi päättänyt luopua Reilun kaupan kahvin myynnistä. 

Ketju perusteli päätöstä asiakkaiden pyynnöillä. Pelkästään vuosina 2007-2008 

ABC–ketjun asiakkaat ostivat Reilun kaupan kahvia 40 miljoonaa kupillista, mikä 

toi lisätuloja kehitysmaiden viljelijöille noin 60 000 euron edestä. (Reilun kaupan 

puolesta Repu ry 2009.) 
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3  TUTKIMUS REILUN KAUPAN TUOTTEISTA SEINÄJOELLA 

Toukokuussa 2010 toteutettiin tutkimus Reilun kaupan kulutuksesta ja saatavuu-

desta Seinäjoella. Kenttätutkimuksella hankittiin primaarista aineistoa eli tutkimus-

aineisto kerättiin varta vasten tätä tutkimusta varten. Näin saatiin reaaliaikaista ja 

uutta tietoa Reilujen sertifioitujen tuotteiden potentiaalisista kuluttajista, josta on 

hyötyä tutkimuksen toimeksiantajalle. 

Tutkimus kostuu kvantitatiivisesta kuvailevasta eli deskriptiivisestä tutkimuksesta, 

joka on empiirisen tutkimuksen perusmuoto.  

Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen avulla pyritään selvittämään kysymyk-

siä sekä lukumäärin että prosenttiosuuksin. Kvantitatiivinen tutkimus edellyttää 

riittävän suurta otoskokoa sekä edustavuutta, joka tutkimuksessa täyttyi. Kvantita-

tiivinen tutkimus valittiin, koska menetelmä soveltuu parhaiten, kun halutaan kar-

toittaa olemassa olevaa tilannetta. 

Kvantitatiivisena tutkimusmenetelmänä käytettiin survey-tutkimusta eli suunnitel-

mallista kysely- ja haastattelututkimusta sekä informoitua kyselyä. Informoidussa 

kyselyssä haastattelija vie ja hakee kyselylomakkeet ja tarvittaessa kysymyksiä 

voidaan tarkentaa tai tehdä mahdollisia lisäkysymyksiä. (Heikkilä 2008, 18.) 

3.1  Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen alussa otettiin yhteyttä mahdolliseen toimeksiantajaan ja tiedusteltiin 

hänen kiinnostustaan ja yhdistyksen tarvetta kuluttajatutkimukseen. Yhdistyksen 

edustaja markkinointipäällikkö Riikka Karppinen oli kiinnostunut Reilun kaupan 

tunnettavuudesta ja saatavuudesta sekä Reilujen tuotteiden kulutuksen selvittämi-

sestä Seinäjoella.  Yhdistyksen edustajalta saatiin tarkennusta siihen, mitä tutki-

muksessa haluttiin selvittää.  Tutkimuksen kyselylomakkeet tarkastutettiin ohjaajil-

la, joiden palautteen perusteella kyselylomakkeisiin tehtiin tarvittavia muutoksia. 

Korjausten jälkeen lomakkeet tarkistutettiin uudelleen. Lomake lähetettiin myös 
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toimeksiantajan edustajalle, joka antoi hyväksyntänsä ja niihin tehtiin toivottuja 

selvennyksiä.   

 

Tutkimus toteutettiin kahden kyselyn muodossa. Ensimmäinen kysely suunnattiin 

potentiaalisille kuluttajille ja siinä pyrittiin selvittämään Reilun kaupan tunnettavuut-

ta sekä sertifioitujen tuotteiden kulutusta Seinäjoella. Toinen kysely suunnattiin 

yrityksille ja siinä selvitettiin Reilujen sertifioitujen tuotteiden saatavuus vähittäis-

kaupoissa, ravintoloissa, kahviloissa sekä erikoisliikkeissä. 

 3.1.1  Aikataulu ja budjetti 

Tutkimus suunniteltiin toteutettavaksi toukokuun 2010 aikana. Toukokuun ensim-

mäisen viikon aikana tarkoituksena oli tulostaa kyselyt. Toisen viikon alussa suori-

tettiin kyselyt Seinäjoen ammattikorkeakoulun sekä Seinäjoen koulutuskeskuksen 

liiketalouden linjoilla. Tarkoituksena oli saada yhdestä ammattikorkeakoulun opis-

kelijaryhmästä sekä kahdesta koulutuskeskuksen opiskelijaryhmästä vastaajia. 

Tämä johtui siitä, että koulutuskeskuksen opiskelijaryhmissä opiskelijoiden määrä 

oli suunnilleen puolet ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmän määrästä.  

 

Toisen viikon lopussa aloitettiin yrityksille suunnattujen kyselyjen hankinta. Yrityk-

sille suunnattujen kyselyjen hankintaan varattiin kolme viikkoa, toukokuun loppuun 

asti.  

Yrityksille suunnattujen kyselyjen kohdalla selvitettiin eri yritysten aukioloaikatau-

lut. Kyselylomakkeiden täyttämiseen haluttiin henkilöitä, jotka vastaavat tuotteiden 

hankinnasta, jolloin tuloksista saataisiin luotettavat. Kyselyjen toteutusvaiheessa 

selvisi muun muassa kauppiaiden olevan viikonloppuisin vapaalla. Myös ravinto-

loiden kohdalla aukiolot alkoivat arkipäivisin kello 11.00 jälkeen, mikä vaikutti kyse-

lyjen toteuttamisaikatauluun. 

 

Yrityksille suunnatut kyselyt toteutettiin 8 päivänä (viikot 18-21). Vastauksia 

kerättiin hajanaisesti, yrityksille sopivana ajankohtana. Osalle yrityksistä jätettiin 

lomake paikanpäälle, jollei hankinnoista vastaava henkilö ollut paikalla ja sovittiin 
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aika, jolloin lomake tultaisiin hakemaan. Näin varmistettiin myös yritysten 

osallistuminen tutkimukseen. 

Kuluttajille suunnatut kyselyt päätettiin aloittaa ostoskeskuksissa vasta kolmannel-

la viikolla (viikot 20 - 21), koska lupien saanti pitkittyi ostoskeskuksen edustajien 

työmatkojen vuoksi. Kyselyt toteutettiin sekä Torikeskuksessa, että Lehtisen os-

toskeskuksessa. Torikeskuksessa kyselyt toteutettiin 21.5. ja 22.5. sekä 

26.5.2010. Lehtisen ostoskeskuksessa kyselyt toteutettiin 25.5. ja 27.5.2010. 

Torikeskuksessa kyselyjen toteutukseen meni yhteensä 9 tuntia ja Lehtisen 

ostoskeskuksessa kyselyjä toteukseen meni  saman verran 9 tuntia. Vastaajista 

riippuen kyselyt toteutettiin haastatellen tai halutessa vastaajat saivat täyttää itse 

lomakkeen. Tulosten perusteellä selvisi, että haastattelutilanteessa vastaajilta 

saatiin tarkempia vastauksia. 

Tutkimuksen toteuttamisen alussa budjetiksi arvioitiin noin 30 euroa. Suurin osa 

budjetista odotettiin menevän paikallisliikenteeseen, jota jouduttiin käyttämään 

yrityksille suunnattujen kyselyjen hankinnassa.  Kyselyjen tulostuksesta aiheutta-

mia kustannuksia arvioitiin tulevan enimmillään 8 euroa. Mahdollisten arvontapal-

kintojen saanti Reilun kaupan edistämisyhdistykseltä ei ole otettu mukaan budjet-

tiin, koska se ei suoranaisesti tule aiheuttamaan tutkimuksen toteuttajalle kustan-

nuksia.  

Kyselyn toteuttamisen lopulliset kustannukset olivat yhteensä 114 euroa. Reilun 

kaupan edistämisyhdistys antamat arvontapalkintojen myyntihinnaksi arvioitin noin 

80 euroa.  Kyselyjen kopioinnista ja kopiopaperin hankinnasta aiheutuvat kustan-

nukset jäivät 6 euroon. Yrityskyselyjen viennissä ja hakemisessa käytettiin Seinä-

joen paikallisliikenteen palveluja, joiden kokonaiskustannuksiksi tuli 18 euroa. Ar-

vontapalkintojen lähettämisestä kustannuksia tuli 10 euroa. Tämä jäi odotettua 

pienemmäksi, koska 3 arvonnan voittajaa nouti palkinnot sovittuna aikana sovitus-

sa tapaamisessa, kun taas yhden arvonnan voittajan kohdalla päädyttiin lähettä-

miseen postin kautta. 
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3.1.2  Lähestymistapa ja tiedonkeruumenetelmä 

Tutkimuksen lähestymistapana oli kuvaileva tutkimus ja tutkimus toteutettiin kvan-

titatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena.  

Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä oli kvantitatiivinen kyselytutkimus, jonka 

toteutus soveltui parhaiden tutkimukseen. Näin saatiin hankittua luotettavaa tietoa 

lyhyessä ajassa ja vähin kustannuksin.  

Kysely toteutettiin sekä informoituna kyselynä että survey-tutkimuksena. 

Informoitu kysely toteutettiin siten, että kyselylomakkeet jaettiin opiskelijoille oppi-

tunneilla ja kyselylomakkeet kerättiin pois heti vastaamisen jälkeen. Informoidun 

kyselyn etuina olivat korkea vastausprosentti ja vastaajia voitiin ohjeistaa tarkem-

min paikan päällä. Survey-tutkimus toteutui kyselylomakkeen muodossa kysely- ja 

haastattelututkimuksena ostoskeskuksissa. Kuluttajilta voitiin myös kysyä tarken-

nusta vastauksiin. 

3.1.3  Perusjoukko ja otanta 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kokonaistutkimus, joka käsittää kaikki tutkimuksen 

kohteena olevan perusjoukon alkiot. 

Tutkimuksen perusjoukoksi määriteltiin kuluttajatutkimuksessa seinäjokelaiset ku-

luttajat ja yritystutkimuksessa Seinäjoella toimivat yritykset, joilla voisi mahdollises-

ti olla tarjolla Reilun kaupan tuotteita. Tutkimuksessa haluttiin tarkistella erilaisten 

kuluttajaryhmien Reilun kaupan tuotteiden kulutustottumuksia sekä Reilun kaupan 

tuntemusta. Perusjoukosta rajattiin pois arviolta alle 15-vuotiaat, jotka eivät asioi 

itse kaupoissa, jotta tuloksista saataisiin luotettavat. 

Kuluttajatutkimuksessa ostoskeskuksissa toteutettujen kyselyjen vastaajat valittiin 

mukavuusotantaa ja harkinnanvaraista otantaa käyttäen. Yrityskyselyjen kohdalla 

käytettiin harkinnanvaraista otantaa. Mukavuusotannassa tutkimukseen hankitaan 

yksilöt helpommalla mahdollisella tavalla. Tämä toteutui ostoskeskuksissa toteute-
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tuissa kyselyissä siten, että kyselyyn osallistuivat ne vastaantulijat, jotka halusivat 

osallistua tutkimukseen. Harkinnanvaraisessa otannassa tutkija valitsee otantayk-

siköt subjektiivisesti. Tämä toteutui siten, että pyrittiin saamaan kyselyyn mukaan 

eri ikäryhmien ja sukupuolen edustajia. Myös yrityskyselyihin pyrittiin saamaan 

tasainen määrä kunkin toimialan edustajia. 

3.1.4  Analysoinnista ja raportoinnista 

Tutkimusaineisto analysoitiin käyttämällä SPPS 18. Windows-ohjelmaa. Ana-

lysoinnissa aineiston kuvailuun käytettiin frekvenssejä, prosentteja ja ristiintaulu-

kointia. 

 

Kuluttajille suunnatussa kyselytutkimuksessa selvitettiin taustatietoina ikä, suku-

puoli, talouden koko sekä ansiotulojen määrä vuodessa. Vastaajien iän perusteella 

voitiin tehdä päätelmiä muun muassa siitä, miten eri ikäryhmät ovat saaneet tietää 

Reilusta kaupasta ja miten siitä kannattaa tiedottaa. Talouden kokoa sekä ansiotu-

lojen määrää haluttiin kysyä, jotta saataisiin selville, vaikuttavatko ne olennaisesti 

Reilun kaupan tuotteiden ostotiheyteen. 

 

Yrityksille suunnatussa kyselyssä taustatietoina kyseltiin yrityksen toiminimeä sekä 

toimialaa. Yrityksen toiminimeä kysyttiin, jotta saataisiin selville yritykset jotka osal-

listuivat kyselyyn. Tämä helpotti tulosten raportointia esimerkiksi vähittäiskauppo-

jen kohdalla siten, ettei vähittäiskaupoissa olevan valikoiman määrää verrata pien-

ten ja suurten kauppojen kesken. Toimialaa kyseltiin puolestaan siksi, että voitai-

siin saada selville eri toimialojen Reilun kaupan tuotteiden saatavuus. Taustateki-

jöitä analysoitiin ristintaulukoinnin avulla. Kaikkia kuvioita ei tulla raportoinnissa 

analysoimaan taustatekijöiden mukaan, vaan silloin, kun se on tarpeen. 

 

Avoimet kysymykset analysoitiin raportissa sanallisesti sekä kuluttaja- että yritys-

kyselyissä, jotta saataisiin selkeä kokonaiskuva vastaajien mielipiteistä. Saman-

suuntaisten vastausten kohdalla tulokset ryhmiteltiin kokonaisuuksiksi. Osa pää-

kysymysten vastauksista esitettiin raportin liitteessä, jolloin vastauksia voidaan 
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tarkastella tarkemmin. Myös ”Muu, mikä?” avokysymysten kohdalla vastaukset 

esitettiin ryhmittelyinä. 

3.2  Tutkimusaineisto 

Tutkimuksessa haluttiin selvittää sellaisia seikkoja, joista olisi toimeksiantajalle 

hyötyä ja että tutkimuksen tulokset olisivat käyttökelpoisia. Tämä otettiin huomioon 

koko tutkimusprosessin aikana. 

Kuluttajille suunnatuista kyselyistä saatiin 252 vastaajan kyselylomakkeet. Vastaa-

jia haettiin molemmista sukupuolen edustajista sekä eri ikäryhmistä, kuitenkaan ei 

arviolta alle 15 vuotiaista, jotka eivät todennäköisesti asioi itse kaupassa.  

Yrityksille toteutettiin erillinen kysely, johon vastasi 26 Seinäjoella toimivaa yritystä. 

Yritykset jaettiin toimialoittain ja vastauksia saatiinkin vähittäiskaupoista 7, kahvi-

loista 7, ravintoloista 10 ja erikoismyymälöistä 2. 

Jotta tutkimus onnistuisi, otettiin tutkimuksessa huomioon myös hyvän tutkimuk-

sen perusvaatimukset.  

Tutkimusaineiston osalta otettiin huomioon validiteetti eli pätevyys. Tutkimustulok-

selle asetettiin tarkat tavoitteet, jotta tutkimuksessa saataisiin selvitettyä toimek-

siantajan haluamat asiat. Se varmistettiin huolellisesti suunnitellulla kyselylomak-

keella, jossa kysymysten tuli mitata haluttuja asioita yksiselitteisesti ja niin että ne 

kattoivat koko tutkimusongelman. Myös tiedonkeruumenetelmä suunniteltiin tar-

koin.  

Tutkimuksessa otettiin huomioon reliabiliteetti eli luotettavuus. Luotettavuus saa-

vutetaan olemalla tarkka ja kriittinen koko tutkimuksen ajan ja käyttämällä luotetta-

via analysointimenetelmiä.  

Tutkimuksen oleellisena osana on objektiivisuus eli puolueettomuus. Puolueetto-

muuteen pyrittiin tutkimusmenetelmiä valitessa ja kysymysten muotoillussa. Myös 
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analysointimenetelmiin ja raportointitapaan kiinnitettiin huomiota. Haastatteluissa 

kiinnitettiin huomiota siihen, ettei vastaajaa johdateltu. 

Tutkimuksessa onnistuttiin tehokkuuden ja taloudellisuuden osalta. Tutkimus saa-

tiin toteutettua pienin kustannuksin ja lyhyessä ajassa. 

Tutkimuksen tuli olla myös hyödyllinen ja käyttökelpoinen.  Toimeksiantajan toi-

veet otettiin huomioon kyselylomakkeen suunnitteluvaiheessa ja tarvittavia muu-

toksia tehtiin. Näin saatiin vastauksia haluttuihin kysymyksiin. 

3.2.1  Edustavuus 

Kokonaisotosta voidaan pitää edustavuuden kannalta melko hyvänä, koska eri 

taustatekijöistä saatiin suhteellinen määrä vastaajia. 

Reilun kaupan tuotteiden ostajista ei ole tehty tutkimusta, jonka pohjalta voitaisiin 

määritellä perusjoukko, kuten tietyn ikäisten tai sukupuolen omaavaa ostajakun-

taa. Mutta oletetusti talouksista naiset yleensä ovat ne, jotka tekevät kotitalouksien 

ruokahankinnat. Tämä vastaa hyvin vastaajien suhteellista määrää aineistossa, 

jossa naisvastaajia on 188 ja miesvastaajia 64.  

Ikäjakauma vastasi hyvin perusjoukkoa. Kaikista ikäryhmistä saatiin tarvittava 

määrä vastaajia. 

Talouden koosta saatiin eniten vastauksia yhden ja kahden hengen talouksista. 

Voidaan olettaa että Seinäjoella yhden ja kahden hengen talouksia olevan enem-

män, koska Seinäjoki on opiskelijakaupunki. Myös suurin osa Suomen talouksista 

muodostuu yhden tai kahden hengen talouksista.  

Eri ansiotuloryhmistä saatiin hyvä edustettavuus, joista keskituloisia oli eniten. Vä-

hiten vastaajiksi saatiin suurtuloisia. Tämä kuvastaa hyvin koko Suomen tuloja-

kaumaa. 
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3.2.2  Reliabiliteetti 

Kyselylomakkeissa reliabiliteetti pyrittiin huomioimaan laatimalla kyselylomakkei-

den kysymyksistä mahdollisimman ymmärrettäviä ja yksinkertaisia. Tutkimuksen 

reliabiliteetin haasteena oli laatia kysymykset niin, että vastaaja, joka ei tunne Rei-

lun kaupan periaatteita, ymmärtää kysymykset. Tähän kiinnitettiin erityisen tarkkaa 

huomiota esimerkiksi viimeisen kysymyksen kohdalla, jossa haluttiin tietää vastaa-

jien mielipide siitä, tulisiko Seinäjoen kaupungin ottaa huomioon Reilun kaupan 

periaatteet tehdessään hankintoja kehitysmaista. Ajatuksena oli saada selvillä se, 

tulisiko Seinäjoen kaupungin hakea Reilun kaupungin titteliä. Myös tunnettavuu-

den kohdalla Reilun kaupan toiminnan sijaan kysyttiin Reilun kaupan merkin ja 

periaatteiden tuntemista. Muuten se olisi antanut vieraammille kuluttajille kuvan 

siitä, että Reilu kauppa valmistaa itse tuotteensa, mikä ei pidä paikkaansa. Nämä 

asiat tulivat ilmi edistämisyhdistyksen edustajan tarkastaessa kyselylomakkeen 

kysymyksiä. Sitä ennen ohjaava opettaja sekä tilastotieteen opettaja olivat tarkas-

taneet lomakkeet kahteen kertaan, jotta kyselylomakkeet vastaisivat sisällöltään 

teknisesti kyselyn vaatimuksia. Opettajien ja edistämisyhdistyksen edustajan pa-

lautteet kysymysten ymmärrettävyydestä ja selkeydestä huomioitiin lomakkeiden 

tekoprosessin aikana ja tehtiin tarvittavat korjaukset. 

Reliabiliteetti otettiin huomioon myös aineiston rakenteen suhteen. Tutkimusai-

neiston keruussa kuluttajatutkimuksen kohdalla pyrittiin saamaan tasaisesti eri 

ikäryhmiä ja sukupuolta edustavia tilastoyksiköitä mukaan tutkimukseen. Yritystut-

kimuksen kohdalla pyrittiin saamaan tutkimukseen mukaan tarvittava määrä eri 

toimialojen yrityksiä. Kuluttajakyselyn taustatiedoissa osalla ikäryhmillä miesten 

osuus jäi heikoksi. Tämä huomioitiin tuloksia analysoitaessa, jolloin luotettavuus 

saatiin säilytettyä. Yrityskyselyjen toimialajakauman kohdalla erikoismyymälöiden 

määrä jäi alhaiseksi osaksi siksi, ettei Seinäjoella ollut kovin monta erikoismyymä-

lää, joissa voisi olla tarjolla Reilun kaupan tuotteita. Myös tämä otettiin huomioon 

tuloksia analysoitaessa.  

Reliabiliteettiin pyrittiin tutkimuksen toteutuksessa kuluttajakyselyn kohdalla sur-

vey-tutkimuksena sekä informoituna kyselynä, jonka etuna oli, että vastaajat saat-

toivat tarvittaessa kysyä selventäviä kysymyksiä. Tämä kävi hyvin selville nuorem-
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pien vastaajien kohdalla täytettäessä taustatietoja, kuten talouden kokoa ja ansio-

tuloja. Myös muissa ikäryhmissä haluttiin selvennystä vuosiansiotulojen kohdalla. 

Survey-tutkimuksen etuna oli taloudellisuus, kun tutkittavien määrä oli edustava. 

Etuina oli myös ostoskeskushaastatteluissa kuluttajilta saadut tarkentavat vasta-

ukset. Yrityskyselyissä vastaajaksi haluttiin henkilöitä, joiden tehtäviin kuului vasta-

ta tuotehankinnoista.  

Reliabiliteetti oli tutkimuksen toteutuksen ajankohdan kannalta hyvä. Tutkimus to-

teutettiin toukokuun aikana, jolloin kesälomat eivät olleet vielä alkaneet ja vastaa-

jiksi saatiin haluttu kohderyhmä eli seinäjokelaiset ja Seinäjoella asioivat. Kesälo-

ma kauden alettua vastaajien hankinta olisi ollut vaikeampaa, koska ostoskeskuk-

sissa olisi ollut paljon turisteja. Myös seinäjokelaisten lomalle lähtö olisi hankaloit-

tanut potentiaalisten kuluttajien tavoittamista. Yrityskyselyissä ongelmana olisi 

taas ollut vakinaisen henkilökunnan kesälomat. 

Reliabiliteetti raportoinnissa pyrittiin varmistamaan käyttämällä oikeita analysointi-

menetelmiä.  

3.2.3  Validiteetti 

Tutkimuksen validiteettia voidaan pitää hyvänä, koska tutkimuksella saadaan vas-

tauksia niihin kysymyksiin, joihin toimeksiantaja halusi saada selvyyttä. 

Yrityksiin suunnatussa kyselyssä saatiin selvyyttä Reilun kaupan tuotteiden saata-

vuuteen eri toimialoilla. Tarkennusta saatiin asiakasyritysten kohdalla tyytyväisyy-

destä sekä ei asiakkaiden kohdalla siitä, miksi heidän valikoimissaan ei ole Reilun 

kaupan tuotteita.  

Kuluttajakyselyosiossa saatiin selvitettyä Reilun kaupan tunnettavuutta ja kulutusta 

Seinäjoella. Tunnettavuuden lisäksi saatiin selvitettyä, mitkä mahdolliset markki-

nointikanavat tehoavat eri kuluttajaryhmiin. Kulutusosiossa selvitettiin Reilun kau-

pan tuotteiden kuluttajat ja kuluttajien tyytyväisyyttä tuotteisiin sekä saatavuuteen. 
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Kuluttajilta, jotka eivät käyttäneet Reilun kaupan tuotteita tai käyttivät harvemmin, 

saatiin selville syy siihen, mikseivät he käytä Reilun kaupan tuotteita.  

Sekä yrityksille että kuluttajille suunnatussa kyselyssä kysyttiin mielipidettä siihen, 

tulisiko Seinäjoen kaupungin ottaa huomioon reilun kaupan periaatteita tehdes-

sään hankintoja kehitysmaista. Vastaajilta saatujen vastausten perusteella voi-

daan arvioita, olisivatko seinäjokelaiset valmiita hakemaan Reilun kaupungin titte-

liä Seinäjoelle. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli hankkia tietoa, jota Reilun kaupan edistämisyhdistys 

voisi käyttää markkinoinnissaan sekä kehittäessään toimintaansa.  

3.3  Kuluttajatutkimuksen tulokset 

Kuluttajille suunnatussa kyselyssä 252 vastaajaa palautti kyselylomakkeen. Tämä 

vastasi tavoiteltua otoskokoa (250). Vastaajia haettiin molemmista sukupuolen 

edustajista sekä eri ikäryhmistä, mutta kuitenkaan ei alle 15-vuotiaista, jotka eivät 

asioi itse kaupassa. 

3.3.1  Vastanneiden taustatiedot 

Vastaajilta kysyttiin ensimmäiseksi taustatietoina sukupuolta ja ikää. Kyselyyn 

vastasi yhteensä 252 kuluttajaa, joista naisia oli yhteensä 188 ja miehiä 64. Nuorin 

kyselyyn vastannut nainen oli 15-vuotias ja vanhin 91-vuotias. Miehistä nuorimmat 

olivat 16-vuotiaita, joita oli kuusi vastaajaa, ja vanhin 84-vuotias.  

Jokaisessa ikäryhmässä naisvastaajien osuus oli suurempi kuin miesten. 

Ainoastaan alle 20 vuotiaiden ikäryhmässä miesvastaajien osuus oli suurempi, 15 

vastaajaa, kun naisia oli 8 vastaajaa. Miesvastaajien  osuus jäi  31-40 vuotiaiden 

kohdalla kolmeen vastaajaan ja 51-60 vuotiaiden kohdalla neljään vastaajaan, 

mikä jäi huomattavasti naisia pienemmäksi. Suurimman ikäryhmän muodostivat yli 
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61-vuotiaat, joita oli 59 henkilöä. Toiseksi eniten oli 21-30 vuotiaita, joita oli 50 

henkilöä. Vähiten oli alle 20-vuotiaita eli 23 henkilöä. (Kuvio 12.)  

 

KUVIO 12. Vastanneiden ikä ja sukupuoli. 

Kolmantena taustatietona vastajilta kysyttiin heidän taloutensa kokoa. 

Kysymykseen vastasi 247 vastaajaa ja vastaamatta jätti 5 henkilöä. Vastaamatta 

jättäneistä 4 kuului alle 20-vuotiaiden ryhmään.  

Vastaajista 39 % eli 97 henkilöä kuului 2 hengen talouteen ja muodostivat 

suurimman ryhmän. Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat 1 hengen taloudet, 

joita oli 31 % eli 76 vastaajaa. Yli neljän henkilön talouksia oli viidennes eli 49 

vastaajaa. Pienimmän ryhmän muodostivat 3 hengen taloudet, joita oli 10 % eli 25 

vastaajaa. (Kuvio 13.) 
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KUVIO 13. Vastanneiden talouden koko. 

 

Viimeisenä taustatietona vastaajilta kysyttiin vuosittaisen ansiotulon määrää. Ky-

symykseen vastasi 241 henkilöä ja vastaamatta jätti 11 henkilöä.  

 

Suurimman ryhmän muodostivat vuodessa 10 001-25 000 euroa ansaitsevat kulut-

tajat, joita oli 33 % eli 79 vastaajaa. Alle 10 000 euron ansiotulon saajia oli  

27 % eli 64 vastaajaa, sekä 25 001- 40 000 euron ansiotulon saajia lähes saman 

verran 26 % eli 62 vastaajaa. Pienimmän ryhmän muodostivat yli 40 001 euroa 

vuodessa ansaitsevat kuluttajat, joita oli 15 % eli 36 vastaajaa. (Kuvio 14.) 
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KUVIO 14. Vastaajien vuosiansiotulot. 

3.3.2  Reilun kaupan merkin tunnettavuus 

Vastaajilta kysyttiin Reilun kaupan merkin tuntemusta eli mitä merkki tuotteessa 

tarkoittaa ja takaa. Kysymykseen saatiin vastaus kaikilta kyselyyn osallistuneilta 

252 henkilöltä.  

 

Kyselyyn vastanneista 44 % eli 112 vastaajaa kertoi tietävänsä, mitä Reilun kau-

pan merkki tuotteessa tarkoittaa. Vastaajista 48 % eli 120 henkilöä kertoi tietävän-

sä ”Jonkin verran”, kun taas 8 % eli 20 vastaajaa kertoi, ettei tiedä Reilun kaupan 

merkin kriteereitä. (Kuvio 15.) 
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KUVIO 15. Kuluttajien Reilun kaupan merkin tuntemus. 

 

Alle 20-vuotiaista suurin osa eli 48 % vastaajista 11 kertoi tietävänsä Reilun kau-

pan merkin tarkoituksen. Vastaajista 43 % eli 10 vastaajaa kertoi taas tuntevansa 

”Jonkin verran” Reilusta merkistä. Alle 20-vuotiaista vastaajista 9 % eli vain 2 vas-

taajaa myönsi, ettei tunne Reilun kaupan merkin kriteerejä. (Kuvio 16.) 

 

Puolet 21-30-vuotiaista vastaajista eli 25 vastaajaa kertoi tietävänsä ”Jonkin ver-

ran” merkistä. Hieman alle puolet vastaajista eli 24 vastaajaa kertoi tuntevansa 

Reilun merkin ja mitä se takaa. Heistä vain 2 % eli 1 kyselyyn osallistunut vastaaja 

kertoi, ettei tunne merkin kriteerejä. 

 

31-40-vuotiaista yli puolet eli 22 henkilöä kertoi tuntevansa ”Jonkin verran” Reilun 

kaupan merkin. ”Tiedän” vastausvaihtoehdon valitsi 46 % eli 19 vastaajaa. Kyse-

lyyn osallistuneista kukaan ei valinnut ”En tiedä” vaihtoehtoa. 

 

Puolet 41-50-vuotiaista eli 20 vastaajaa kertoi tietävänsä ”Jonkin verran” Reilun 

kaupan merkistä. 45 % eli 18 vastaajaa kertoi taas tietävänsä merkin kriteerit. Vas-

taajista vain 5 % eli 2 kyselyyn osallistuneista vastaajista myönsi, ettei tunne 

merkkiä ja mitä se takaa. 

 

51-60-vuotiaista suurin osa 46 % eli 18 vastaajaa valitsi ”Tiedän jonkin verran” 

vaihtoehdon. Ikäryhmästä 41 % eli 16 vastaajaa taas kertoi tietävänsä merkin kri-
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teerit. ”En tiedä” vastauksia saatiin tässä ikäryhmässä muihin ikäryhmiin verrattu-

na toiseksi eniten 13 % eli 5 ikäryhmän vastaajista. 

 

Yli 61-vuotiaiden ikäryhmässä ”Tiedän jonkin verran” vastauksia saatiin eniten,    

42 % eli 25 vastaajista. Ero toiseksi eniten saatuihin ”Tiedän” vastauksiin on pieni, 

joita saatiin 41 % eli 24 vastaajista. Yli 61-vuotiaista vastaajista eniten muihin ikä-

ryhmiin verrattuna kertoi, ettei tiedä, mitä merkki tuotteessa tarkoittaa. Näitä oli yli 

60-vuotiaiden kohdalla 17 % eli 10 vastaajaa.  

 

 

KUVIO 16. Reilun kaupan merkin tuntemus ikäryhmittäin. 

 

Ikäryhmien välisiä erojen tilastollista merkitsevyyttä testattiin Khiin neliö –testillä.. 

Erot ikäryhmien vastausten välillä Reilun kaupan tuntemuksessa olivat pienet, 

eivätkä ne olleet tilastollisesti merkittäviä. (Liite 7.) 

3.3.2.1  Reilun kaupan tiedonsaantikanavat 

Kuluttajilta kysyttiin tiedonsaantikanavia, joista he olivat saaneet kuulla Reilusta 

kaupasta. Kuluttajille oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto. Kysymykseen 

vastasivat 251 henkilöä ja vain 1 vastaaja jätti vastaamatta kysymykseen. Vasta-
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Yli 61 v. (n=59)
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usmääräksi saatiin 470 vastausta eli vastanneista kukin antoi keskimäärin 2 vas-

tausta. 

Eniten vastanneista 66 % eli 166 vastaajaa kertoi tutustuneensa Reiluun kaup-

paan lehden kautta. Toiseksi eniten vastanneista 56 % eli 140 vastaajaa kertoi 

saaneensa tietää Reilusta kaupasta televisiosta. Vastanneista 14 % eli 35 vastaa-

jaa kertoi taas Reilun kaupan tiedonsaantikanavana olleen muut internet–sivut.  

Vähiten 8 % vastaajista eli 19 vastaajaa kertoi Reilun kaupan tapahtumien olleen 

tiedonsaantilähteenä. Toiseksi vähiten 9 % vastaajista eli 22 vastaajaa kertoi Rei-

lun kaupan kotisivujen olleen tietolähteenä. 31 % vastaajista eli 77 vastaajaa valit-

si tiedonsaantilähteeksi Muu, mikä? avovastausvaihtoehdon. Vain 4 % vastaajista 

eli 11 vastaajaa kertoi, ettei tunne Reilua kauppaa. (Kuvio 17.)

 

KUVIO 17. Kuluttajien tiedonsaantikanavat Reilusta kaupasta. 

Alle 20-vuotiaista eniten eli 12 vastaajaa piti televisiota tiedonsaantilähteenä Rei-

luun kauppaan tutustumisessa. (Taulukko 1.) Toiseksi eniten valittiin tiedonsaanti-

kanavaksi avoin ”Muu, mikä?” –vastausvaihtoehto, jossa esille tuli muun muassa 

koulu (8 mainintaa). Vähiten alle 20-vuotiaiden kohdalla tiedonsaantikanavaksi 

osoittautui Reilun kaupan kotisivut, joita oli 3 kyselyyn vastanneista, sekä Reilun 
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kaupan tapahtumat, josta ei saatu vastauksia. Kyselyyn vastanneista alle 20-

vuotiaista 2 ei tuntenut Reilua kauppaa. 

Yleisin 21-30-vuotiaiden tiedonsaantikanava Reilusta kaupasta oli lehdet, jonka 

valitsi 32 vastaajaa ja toiseksi eniten valittiin televisio 31 vastaajaa. Vähäisimmäksi 

21-30-vuotiaiden tiedonsaantikanavaksi osoittautui Reilun kaupan kotisivut, jonka 

valitsi 8 vastaajaa, sekä Reilun kaupan tapahtumat, jonka valitsi vain 3 kyselyyn 

osallistunutta vastaajaa. Kyselyyn vastanneista 3 myönsi, ettei tunne Reilua kaup-

paa. 

Vastanneiden 31-40-vuotiaiden yleisin tiedonsaantikanava oli lehdet 27 vastaajal-

la, sekä televisio melkein saman verran 26 vastaajalla. Vähäisimmäksi tiedon-

saantilähteeksi 31-40-vuotiaat merkitsivät Reilun kaupan kotisivut (5 vastaajaa) ja 

Reilun kaupan tapahtumat (3 vastaajaa). 

Yleisin 41-50-vuotiaiden tiedonsaantilähde oli lehdet, jonka valitsi 30 vastaajaa. 

Television valitsi 22 vastaajaa. Harvimmin tiedonsaantikanavana olivat Reilun 

kaupan kotisivut ja Reilun kaupan tapahtumat. Tässä ikäryhmässä kumpikin vas-

tausvaihtoehto saivat 3 vastausta. Yksi kyselyyn vastanneista kertoi, ettei tunne 

Reilua kauppaa.  

Vastanneista 51-60-vuotiaista suurin osa eli 29 vastaajaa, oli saaneet tietoa Rei-

lusta kaupasta lehden kautta ja televisiosta 23 vastaajaa. Vähiten tietoa oli saatu 

Reilun kaupan tapahtumista, jonka valitsi 3 vastaajaa ja muilta internet-sivuilta 

saman verran vastaajista. Ikäryhmän vastanneista kukaan ei valinnut Reilun kau-

pan kotisivuja tiedonsaantikanavaksi. 

 

Yli 61-vuotiaiden yleisin tiedonsaantikanava oli lehdet eli 39 vastaajaa. Toiseksi 

eniten vastauksia tuli avoimen ”Muu, mikä?” -vastausvaihtoehdon kohdalle, jossa 

tuli ilmi muun muassa kauppa (15 mainintaa) ja mainonta (11 mainintaa). Vähiten 

tietoa saatiin yli 60-vuotiaiden keskuudessa muilta internet -sivuilta, jonka valitsi 4 

kyselyyn vastanneista ja Reilun kaupan kotisivut 3 vastanneista. Kyselyyn vastan-

neista 4 myönsi, ettei tunne Reilua kauppaa, joka oli tässä ikäryhmässä muihin 

ikäryhmiin verrattuna eniten.  
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TAULUKKO1. Ikäryhmien tiedonsaantikanavat  

 

 

Ikäjakauma 

Yhteensä 
(n=251) 

Alle 20 v. 
(n=23) 

21 - 30 v. 
(n=50) 

31 - 40 v. 
(n=41) 

41 - 50 v. 
(n=40) 

51 – 60 
v.  
(n=39) 

Yli 61 v. 
(n=58) 

  Reilun kaupan 
kotisivuilta 

3 8 5 3 0 3 22 

Muilta internet-
sivustoilta 

7 10 6 5 3 4 35 

Lehdestä 9 32 27 30 29 39 166 

Televisiosta 12 31 26 22 23 26 140 

Reilun kaupan 
tapahtumista 

0 3 3 3 3 7 19 

muu, mikä? 10 10 13 6 9 29 77 

En tunne Rei-
lua kauppaa 

2 3 0 1 1 4 11 

Yhteensä 23 50 41 40 39 58 251 

 

 

Avoimessa, ”muu, mikä? kohdan vastauksissa ilmeni muita tiedonsaantikanavia, 

josta vastaajat olivat kuulleet Reilusta kaupasta. Vastauksia avoimesta ”muu, mi-

kä?” kohdasta saatiin 77 vastaajalta ja vastauksia 88 kappaletta 

Vastaajista suurin osa kertoi avoimessa kohdassa saaneensa tietoa Reilusta kau-

pasta itse kaupasta (30 mainintaa) sekä toiseksi eniten perheeltä, ystäviltä ja tu-

tuilta (21 mainintaa). Kolmanneksi eniten saatiin mainonnasta (11 mainintaa), sekä 

kolmanneksi eniten koulusta (11 mainintaa). Reilusta kaupasta oltiin saatu tietää, 

myös seurakunnan kautta (4 mainintaa) ja töistä (4 mainintaa).  Myös kiinnostus 

asiaa kohtaan on vaikuttanut muutamalla tietoisuuteen Reilusta kaupasta (3 mai-

nintaa). Muutama ei taas osannut tarkalleen kertoa, mistä oli saanut tietää Reilus-

ta kaupasta (2 mainintaa). Myös muiden tapahtumien kautta oltiin tutustuttu Rei-

luun kauppaan (2 mainintaa). (Liite 8.) 
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3.3.2.2  Tiedon saatavuus Reilun kaupan järjestelmästä 

Kuluttajilta kysyttiin valmiiden vastausvaihtoehtojen pohjalta tiedon saatavuutta 

Reilun kaupan järjestelmästä. Kysymykseen vastasi kaikki kyselyyn osallistuneet 

252 henkilöä.  

 

Yli puolet eli 52 % vastaajista kertoi Reilun kaupan järjestelmästä olevan tietoa 

saatavissa ”jonkin verran”. Toiseksi eniten eli 21 % vastaajista piti tiedon saata-

vuutta Reilun kaupan järjestelmästä ”Vähänä”. Vähiten vastauksia tuli ”En osaa 

sanoa” (13 %) vaihtoehdon ja ”Runsaasti” (13 %) vaihtoehtojen kohdalle. (Kuvio 

18.) 

 

KUVIO 18. Tiedon saatavuus Reilun kaupan järjestelmästä. 

 

Alle 20-vuotiaista suurin osa eli 30 % vastaajista 7 piti Reilun kaupan järjestelmän 

tiedon saatavuutta ”Runsaana”. Toiseksi eniten vastauksia annettiin ”Jonkin ver-

ran” kohdalle 26 % eli 6 vastaajaa. ”Vähän” ja ”En osaa sanoa” vastausvaihtoeh-

dot saivat kummatkin 22 % eli 5 vastaajaa. (Kuvio 19.) 
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Puolet 21-30-vuotiaista eli 25 vastaajaa kertoi Reilun kaupan järjestelmästä olevan 

tietoa saatavissa ”Jonkin verran”. 20 % eli 10 vastaajaa piti tiedon saatavuutta jär-

jestelmästä ”Runsaana” ja 18 % eli 9 vastaajan tiedon saatavuutta ”Vähäisenä”. 

 

Melkein puolet eli 20 vastaajaa 31-40-vuotiaista kertoi tiedon saatavuuden järjes-

telmästä olevan ” Jonkin verran”. Toiseksi eniten vastauksia saatiin ”Vähän” koh-

dalle, joka oli 27 % eli 11 vastaajan mielipide.  Vain 7 % eli 3 tästä ikäryhmästä 

kyselyyn vastanneista piti tiedon saatavuutta ”Runsaana”. Toiseksi eniten ”En 

osaa sanoa” vastausvaihtoehdon valinneita oli tässä ikäryhmässä 17 % eli 7 vas-

taajaa. 

 

41-50-vuotiaista suurin osa 63 % eli 25 vastaajaa kertoi tietoa Reilun kaupan jär-

jestelmästä olevan ”Jonkin verran”. 20 % eli 8 vastaajaa piti tiedon saatavuutta 

”Vähänä”. Vain 8 % eli 3 vastaajaa piti tiedon saatavuutta ”Runsaana”. Vastaajista 

10 % eli 4 vastaajaa ei osannut arvioida tiedon saatavuutta Reilun kaupan järjes-

telmästä. 

 

Suurin osa 51-60-vuotiaista 62 % eli 24 vastaajaa, sanoi tietoa olevan saatavissa 

Reilun kaupan järjestelmästä ”Jonkin verran”. 15 % eli 6 vastaajaa piti taas tiedon 

saatavuutta ”Runsaana”.  13 % eli 5 vastaajaa piti tiedon saatavuutta ”Vähäisenä” 

ja vastaajista 10 % eli 4 vastaajaa ei osannut arviota tiedon saatavuutta. 

 
Yli 61-vuotiaista yli puolet eli 32 vastaajaa piti järjestelmästä saatavan tiedonmää-

rän olevan ”Jonkin verran”. Toiseksi eniten vastauksia saatiin ”Vähän” vastaus-

vaihtoehdon kohdalla 27 % eli 16 vastaajaa. Vain 8 % eli 5 vastaajaa piti tiedon 

saatavuutta ”Runsaana”. 10 % vastanneista valitsi ”En osaa sanoa” vastausvaih-

toehdon.  
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KUVIO 19. Ikäryhmien arvio tiedonsaatavuudesta Reilun kaupan järjestelmästä. 

 

Ikäryhmien väliset erot testattiin Khiin neliö –testin avulla. Vaikka ikäryhmien  

vastauksissa Reilun kaupan järjestelmän tiedon saatavuudessa olikin jonkin 

verran eroja, eivät ne olleet kuitenkaan tilastollisesti merkittäviä (p=0,155). (Liite 

9.) 

3.3.3  Reilun kaupan tuotteiden ostotiheys 

Vastaajilta kysyttiin Reilun kaupan tuotteiden mahdollista ostotiheyttä. Kysymyk-

seen vastasivat kaikki kyselyyn osallistuneet 252 henkilöä, josta naisia oli 188 ja 

miehiä 64.   

Suurin osa naisista, 40 % eli 76 vastaajaa, sekä miehistä hiukan vähemmän, 34 % 

eli 22 vastaajaa, osti Reilun kaupan tuotteita harvemmin kuin muutaman kerran 

kuukaudessa. Toiseksi eniten, 32 % naisista eli 60 vastaajaa, ja hiukan vähem-

män miehistä, 25 % eli 16 vastaajaa, osti Reilun kaupan tuotteita muutaman ker-

ran vuodessa. Muutaman kerran viikossa Reilun kaupan tuotteita ostavien kohdal-

la miehiä (13 %) oli hieman enemmän kuin naisia (12 %). Useampi mies verrattu-

na naisiin taas ei ole ostanut Reilun kaupan tuotteita. Miehistä 19 % eli 12 vastaa-
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jaa ei ollut ostanut Reilun kaupan tuotteita, mutta kertoi voivansa ostaa. Naisista 

taas 12 % eli 22 vastaajaa kertoi voivansa ostaa Reiluja tuotteita. Miehistä 9 % eli 

6 vastaajaa ei ollut ostanut Reiluja tuotteita ja kertoi, ettei aiokaan todennäköisesti 

ostaa, kun taas naisten osuus oli 4 % eli 7 vastaajaa. (Kuvio 20.) 

KUVIO 20. Reilun kaupan tuotteiden ostotiheys miesten ja naisten keskuudessa. 

3.3.3.1 Kotitalouksien ostotiheys  

Ristiintaulukoimalla talouden koko ja Reilun kaupan tuotteiden ostotiheys, saatiin 

tietoa talouden koon vaikutuksesta ostotiheyteen. Kyselyyn osallistuneista kahden 

hengen talouksia oli eniten 97 kappaletta. Yhden hengen talouksia oli toiseksi eni-

ten 76 kappaletta. Yli neljän hengen talouksia oli 49 ja kolmen hengen talouksia 

25. (Taulukko 2.) 

Eri talouksien Reilun kaupan tuotteiden ostotiheys osoittautui melko tasaiseksi. 

Kaikissa talouksissa eniten vastauksia saatiin ”Harvemmin kuin muutaman kerran 
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kuukaudessa” kohdalla. Kolmen hengen talouksissa tämä vastausvaihtoehto sai 

lähes puolet eli 48 % vastauksista. 

Toiseksi eniten kaikissa talouksissa ostettiin Reilun kaupan tuotteita muutaman 

kerran kuukaudessa, joka oli noin neljäs osa vastauksista. Poikkeuksena yhden 

hengen taloudet, joissa 38 % vastaajista osti tuotteita muutaman kerran kuukau-

dessa.  

Eniten muutaman kerran viikossa tuotteita ostivat yli neljän hengen taloudet (14 

%) ja kahden hengen taloudet (14 %). Yhden hengen talouksista 9 % osti muuta-

man kerran viikossa ja kolmen hengen talouksista vain 4 % vastaajista. 

 Suurin osa, jotka eivät olleet ostaneet mutta voisivat ostaa, olivat yli neljän hen-

gen talouksia, 20 %. Toiseksi eniten oli kolmen hengen talouksia, 16 %. Kahden 

hengen talouksista 12 % ei ollut ostanut Reiluja tuotteita, mutta voisivat ostaa. Yh-

den hengen talouksia oli melkein saman verran 11 %. 

 

Kotitalouksia, jotka eivät olleet ostaneet Reilun kaupan tuotteita ja jotka eivät to-

dennäköisesti ostakaan, oli melko vähän ja vastaukset menivät melko tasaisesti. 

Eniten vastauksia saatiin kahden ja yli neljän hengen talouksista 6 %.  

 

TAULUKKO 2. Ostotiheys talouden koon perusteella. 

 
Talouden koko  Yhteensä 

n=247 1 hlö  2 hlöä 3 hlöä yli 4 hlöä 

Muutaman kerran vii-
kossa tai useammin 

9 % 14 % 4 % 14 % 12 % 

Muutaman kerran kuu-
kaudessa 

38 % 28 % 28 % 24 % 30 % 

Harvemmin kuin muu-
taman kerran kuukau-
dessa 

39 % 39 % 48 % 35 % 39 % 

En ole ostanut, mutta 
voisin ostaa 

11 % 12 % 16 % 20 % 14 % 

En ole ostanut, enkä 
todennäköisesti tule 
ostamaan 

3 % 6 % 4 % 6 % 5 % 

Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Erikokoisten talouksien ostotiheyden tilastollista merkittävyyttä testattiin Khiin neliö 

– testillä. Vaikka erikokoisten talouksien ostotiheydessä olikin jonkin verran eroja, 

eivät ne olleet kuitenkaan tilastollisesti merkittäviä (p=0,482). (Liite 10.) 

3.3.3.2 Ansiotulojen vaikutus ostotiheyteen  

Ostotiheys ristiintaulukoitiin myös ansiotulojen perusteella. Näin saatiin selville eri 

ansiotuloisten Reilun kaupan tuotteiden ostotiheys. 

Alle 10 000 euron ansiotuloja vuodessa ansaitsevista 79 vastaajasta eniten, 52 % 

vastanneista eli 33 vastaajaa, osti Reilun kaupan tuotteita harvemmin kuin muu-

taman kerran kuukaudessa. Toiseksi eniten vastaajista, 20 % eli 13 vastaajaa, 

kertoi ostavansa Reilun kaupan tuotteita muutaman kerran kuukaudessa.  14 % eli 

9 vastaaja kertoi, ettei ole koskaan ostanut Reilun kaupan tuotteita mutta voisivat 

ostaa, kun taas 8 % eli 5 vastaajaa kertoi, ettei aikoakaan todennäköisesti ostaa 

tuotteita. (Taulukko 3.) 

10 001-25 000 euroa ansiotuloja vuodessa ansaitsevista 64 vastaajasta eniten, 33 

% eli 21 vastaajaa, kertoi ostavansa Reilun kaupan tuotteita muutaman kerran 

kuukaudessa. Toiseksi eniten vastauksia saatiin ”Harvemmin kuin muutaman ker-

ran kuukaudessa” kohtaan, 29 % eli 19 vastaajaa, sekä ”Muutaman kerran viikos-

sa” kohdalla 15 % eli 10 vastaajaa. Vastaajista 18 % eli 11 vastaajaa kertoi, ettei 

ole ostanut Reilun kaupan tuotteita, mutta voisi ostaa, kun taas 5 % eli 3 vastaajaa 

ei tule todennäköisesti ostamaankaan. 

25 001-40 000 euroa vuodessa ansaitsevista 62 vastaajasta 42 % eli 26 vastaajaa 

kertoi ostavansa muutaman kerran kuukaudessa Reilun kaupan tuotteita. Toiseksi 

eniten 27 % eli 17 vastaajaa kertoi ostavansa harvemmin kuin muutaman kerran 

kuukaudessa tuotteita. Vastanneista taas 13 % eli 8 vastaajaa kertoi ostavansa 

muutaman kerran viikossa tuotteita. Vastanneista 13 % eli 8 vastaaja myönsi, ettei 

ole ostanut Reiluja tuotteita, mutta voisi ostaa, kun taas 6 % eli 4 vastaajaa ei aio-

kaan todennäköisesti ostaa.  
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Yli 40 001 euro vuodessa tienaavasta 36 vastaajasta eniten 58 % eli 21 vastaajaa 

osti harvemmin kuin muutaman kerran kuukaudessa Reiluja tuotteita. Toiseksi 

eniten vastaajista 25 % eli 9 vastaajaa osti tuotteita muutaman kerran kuukaudes-

sa. Muutaman kerran viikossa tuotteita ostavia oli 8 % eli vain 3 vastaajaa. Vas-

tanneista 8 % eli 3 vastaajaa kertoi, ettei ole ostanut Reilun kaupan tuotteita, mut-

ta voisivat ostaa.  

 
 
TAULUKKO 3. Ostotiheys ansiotulojen perusteella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eri ansiotuloisten ostotiheyden tilastollista merkittävyyttä testattiin Khiin neliö - tes-

tin avulla. Testaus osoittaa, että ryhmien välillä on tilastollisesti erittäin merkitseviä 

eroja (p=0,01) ja näin ollen ne voidaan yleistää koskemaan koko perusjoukkoa. 

(Liite 11.) 

 

 

 

Ansiotulot / vuosi 

Yhteensä 

(n=241) 

Alle        

10 000 € 

10 001-     

25 000 € 

25 001-     

40 000 € 

Yli          

40 001 € 

 
Muutaman kerran vii-

kossa tai useammin 

6% 15% 13% 8% 11% 

Muutaman kerran 

kuukaudessa 

20% 33% 42% 25% 31% 

Harvemmin kuin muu-

taman kerran kuukau-

dessa 

52% 29% 27% 58% 39% 

En ole ostanut, mutta 

voisin ostaa 

14% 18% 13% 8% 14% 

En ole ostanut, enkä 

todennäköisesti tule 

ostamaan 

8% 5% 5% 0% 5% 

Yhteensä 100% 100% 100% 100% 100% 
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3.3.3.3 Säännöllisesti ostetut Reilun kaupan tuotteet 

 

Kuluttajilta kyseltiin Reilun kaupan tuotteita, joita he ostavat säännöllisesti. Sel-

vennykseksi säännöllisiksi tuotteiksi määriteltiin ne tuotteet, joita ostetaan, kun 

edellinen vastaava tuote loppuu tai kun tuotetta tarvitaan. Kysymykseen vastasivat 

henkilöt, jotka ostivat säännöllisesti Reilun kaupan tuotteita. Tulosten syöttövai-

heessa tarkistettiin vielä, etteivät kysymykseen vastanneet kuluttajat, jotka eivät 

ole ostanut Reilun kaupan tuotteita. Kysymykseen saatiin vastauksia 130 henkilöl-

tä. 

 

Säännöllisesti ostetuista Reilun kaupan tuotteista eniten vastauksia saatiin ”He-

delmät” -valikoimaan, joita kertoi ostavansa säännöllisesti 78 % vastaajista eli 97 

vastaajaa. Toiseksi eniten vastauksia saatiin ”Kahvi” -tuotteissa, joita osti säännöl-

lisesti 37 % eli 47 vastaajaa. Vastaajista 22 % eli 28 vastaajaa kertoi ostavansa 

säännöllisesti ”Teetä”. Reilun kaupan kukkia osti säännöllisesti 19 % eli 25 vastaa-

jaa. (Kuvio 21.)  

Vähiten säännöllisesti ostettuja tuotteita olivat ”Urheilupallot” alle 2 % vastaajista. 

”Kosmetiikka” ja ”Olut” tuotteita ostettiin toiseksi vähiten ja vastaajista vain hiukan 

yli 2 % kertoi ostavansa tuotteita säännöllisesti. (Liite 12.)  
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KUVIO 21. Kaksitoista säännöllisesti ostetuinta Reilun kaupan tuotetta 

 

3.3.3.4 Epäsäännöllisesti ostetut Reilun kaupan tuotteet 

Kuluttajilta kyseltiin myös Reilun kaupan tuotteista, joita he ostivat epäsäännölli-

sesti. Epäsäännöllisesti ostetuiksi tuotteiksi luokiteltiin tuotteet, joita oltiin ostettu 

kerran tai muutaman kerran kuluneen vuoden aikana. Myös tämän kysymyksen 

tulosten syöttövaiheessa tarkastettiin, ettei kysymykseen vastannut henkilöitä, jot-

ka eivät ole ostanut Reilun kaupan tuotteita. Kysymykseen vastasi 140 henkilöä. 

Myös epäsäännöllisesti ostetuista Reilun kaupan tuotteista, suurin ostetut tuoteva-

likoima oli ”Hedelmät”, jonka valitsi 44 % vastanneista eli 61 vastaajaa. Toiseksi 

eniten saatiin vastauksia ”Kahvi” -valikoimasta, josta 32 % vastaajista eli 45 vas-

taajaa kertoi ostavansa epäsäännöllisesti. Seuraavaksi eniten epäsäännöllisesti 

ostetuimpia olivat ”Teet” 29 % vastaajista ja ”Kukat” 21 % vastaajista. (Kuvio 22.) 

Vähiten vastauksia saatiin ”Urheilupallot” sekä ”Olut” -valikoimasta, jonka valitsi 

alle 2 % vastaajista. Toiseksi vähiten saatiin, ”Mysli” valikoimassa, jonka valitsi 2 

% vastaajista. (Liite 13.) 
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KUVIO 22. Kaksitoista epäsäännöllisesti ostetuinta Reilun kaupan tuotetta. 

3.3.4  Reilun kaupan tuotteet Seinäjoella 

Kuluttajia pyydettiin vastaamaan neljään väittämään, jotka koskivat Reilun kaupan 

tuotteiden saatavuutta ja monipuolisuutta Seinäjoella sekä tuotteiden laadukkuutta 

ja tuotetiedon saatavuutta. Reilun kaupan tuotteiden saatavuus sekä valikoiman 

monipuolisuus jaettiin toimialoittain, jotka olivat vähittäiskauppa, kahvila ja ravinto-

la.  Jotta vastausten luotettavuus säilyisi, saivat kysymykseen vastata vain kulutta-

jat, jotka olivat ostaneet Reilun kaupan tuotteita. Vastausten syöttövaiheessa tar-

kistettiin vielä, etteivät kysymykseen vastanneet henkilöt, jotka eivät olleet osta-

neet Reilun kaupan tuotteita. Ravintolan ja kahvilan saatavuuteen ja monipuolisuu-

teen jätettiin erikseen vastaamatta, jos kyseinen henkilö ei käyttänyt ravintoloiden 

tai kahviloiden palveluja.  
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3.3.4.1 Tuotteiden saatavuus 

Kysymykseen Reilun kaupan tuotteiden saatavuuteen Vähittäiskaupasta vastasi 

178 henkilöä. Vastaajista yli puolet 54 % eli 97 vastaajaa piti Reilun kaupan tuot-

teiden saatavuutta vähittäiskaupoissa ”Keskinkertaisena”. Vastaajista 25 % eli 45 

vastaajaa pitivät saatavuutta vähittäiskaupoissa ”Hyvänä”. Kysymykseen vastan-

neista vastaajista kukaan ei valinnut saatavuudeksi ”Huonoa”. Vastaajista 19 % eli 

34 vastaajaa piti tuotteiden saatavuutta vähittäiskaupoissa ”Heikkona”. 

Tuotteiden saatavuuteen kahviloista saatiin vastauksia 150 henkilöltä. Suurin osa 

eli 48 % vastaajista eli 72 vastaajaa piti Reilun kaupan tuotteiden saatavuutta kah-

viloissa ”Heikkona”.  Toiseksi suurin osa vastaajista eli 24 % vastaajista eli 42 vas-

taajaa piti saatavuutta kahviloissa ”Keskinkertaisena”. Jopa 18 % vastaajista eli 27 

vastaajaa piti saatavuutta ”Huonona”. 

Tuotteiden saatavuuteen ravintoloista saatiin vastauksia 150 henkilöltä. Suurin osa 

eli 37 % eli 56 vastaajaa piti Reilun kaupan tuotteiden saatavuutta ravintoloissa 

”Heikkona”. Vastaajista joka kolmas 35 % eli 41 vastaajaa piti tuotteiden saata-

vuutta ravintoloissa ”Huonona”. (Kuvio 23.) 

 

KUVIO 23. Kuluttajien kokemukset Reilun kaupan tuotteiden saatavuudesta eri 

toimialoilla. 

3% 

5% 

25% 

27% 

24% 

54% 

37% 

48% 

19% 

35% 

18% 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ravintola (n=150)

Kahvila (n=150)

Vähittäiskappa
(n=178)

Erinomainen Hyvä Keskinkertainen Heikko Huono
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Vastaajien arviota Reilun kaupan tuotteiden saatavuudesta vähittäiskaupoissa, 

kahviloissa ja ravintoloissa tukittiin myös ikäryhmittäin, jossa 1 vastasi ”Huonoa” ja 

5 ”Erinomaista”.  

Tulosten perustella Reilun kaupan tuotteiden saatavuutta keskimääräistä parem-

pana pitivät alle 20-vuotiaat (3,4). Toiseksi parempana muihin ikäryhmiin verrattu-

na sitä pitivät 21-30-vuotiaat. Huonoimpana saatavuutta vähittäiskaupoissa pitivät 

yli 61-vuotiaat. Keskimäärin toiseksi huonoimman arvosanan antoivat 31-40- ja 41-

50-vuotiaat (3,0). Testauksessa selvisi nuorten arvioineen Reilun kaupan tuottei-

den saatavuuden vähittäiskaupoissa paremmaksi kuin vanhempien ikäryhmien. 

(Taulukko 4.) 

Varianssianalyysin (Anova) avulla arvioitiin, onko eri ikäryhmillä vaikutusta arvioon 

Reilujen tuotteiden saatavuuteen vähittäiskaupoissa. (Liite 14.) Tilastollisesti ero 

voidaan todeta, sillä Sig –arvo on alle 5 % (Sig –arvo 0,019= 1,9%). Näin voidaan 

todeta iän vaikuttavan Reilujen tuotteiden saatavuuden arvioihin vähittäiskaupois-

sa. 

TAULUKKO 4. Ikäryhmien arvio Reilujen tuotteiden saatavuudesta Seinäjoen vä-

hittäiskaupoissa. 

 

Ikä  Vastaajamäärä Keskiarvo Keskihajonta 

Alle 20 v. 16 3,4 0,8 

21 – 30 v. 37 3,3 0,7 

31 – 40 v. 29 3 0,7 

41 – 50 v. 29 3 0,5 

51 – 60 v. 25 3,2 0,7 

Yli 61v. 42 2,8 0,7 

Yhteensä 178 3,1 0,7 

 

 

Kahviloiden Reilun kaupan tuotteiden saatavuutta parhaimpana pitivät alle 20-

vuotiaat (2,9). Myös 21-30-vuotiaat antoivat toiseksi parhaimman arvosanan kahvi-

loiden saatavuudesta (2,5). Huonoimman keskiarvon antoivat yli 60-vuotiaat (1,7) 

ja toiseksi huonomman keskiarvon antoivat 41-50-vuotiaat (2,1). Testaus osoitti 
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nuorten arvioivan pääsääntöisesti Reilun kaupan tuotteiden saatavuuteen kahvi-

loissa paremmaksi kuin vanhemmat. (Taulukko 5.) 

Varianssianalyysin (Anova) avulla arvioitiin, onko eri ikäryhmillä vaikutusta arvioon 

Reilujen tuotteiden saatavuuteen kahviloissa. (Liite 14a.) Tilastollisesti ero on mer-

kittävä, koska Sig –arvo on alle 5 % (Sig –arvo 0,000). Näin voidaan todeta iän 

vaikuttavan Reilujen tuotteiden saatavuuden arvioihin kahviloissa. 

TAULUKKO 5. Ikäryhmien arvio Reilujen tuotteiden saatavuudesta Seinäjoen kah-

viloissa. 

Ikä Vastaajamäärä Keskiarvo Keskihajonta 

Alle 20 v. 16 2,9 0,7 

21 - 30 v. 35 2,5 0,8 

31 - 40 v. 27 2,2 0,8 

41 - 50 v. 27 2,1 0,8 

51 - 60 v. 18 2,2 0,7 

Yli 61 v. 27 1,7 0,7 

Yhteensä 150 2,2 0,8 

 

Ravintoloiden Reilujen tuotteiden saatavuutta parhaimpana keskiarvon perusteella 

pitivät tässäkin alle 20-vuotiaat (2,8). Myös tässä toiseksi parhaimman arvosanan 

antoivat 21-30-vuotiaat (2,3). Huonoimman keskiarvon saivat myöskin yli 61-

vuotiaat sekä 41-50-vuotiaat (1,7). Toiseksi huonoimman keskiarvon saivat 31-40-

vuotiaat (1,9).  Testaus osoittaa nuorten arvioivan Reilun kaupan tuotteiden saata-

vuuden ravintoloissa paremmaksi, kuin vanhemmat. (Taulukko 6.) 

Varianssianalyysin (Anova) avulla arvioitiin, onko eri ikäryhmillä vaikutusta arvioon 

Reilujen tuotteiden saatavuuteen ravintoloissa. (Liite 14b.) Tilastollisesti ero on 

merkittävä, koska Sig –arvo on alle 5 % (Sig –arvo 0,019= 1,9 %). Näin voidaan 

todeta iän vaikuttavan Reilujen tuotteiden saatavuuden arvioihin ravintoloissa. 
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TAULUKKO 6. Ikäryhmien arvio Reilujen tuotteiden saatavuudesta Seinäjoen ra-

vintoloissa. 

 

Ikä  Vastaajamäärä Keskiarvo  Keskihajonta 

Alle 20 v. 16 2,8 0,8 

21 - 30 v. 35 2,3 1 

31 - 40 v. 27 1,9 0,8 

41 - 50 v. 27 1,7 0,7 

51 - 60 v. 18 2,1 0,8 

Yli 61v. 27 1,7 0,7 

Yhteensä 150 2,0 0,9 

 

 

 

3.3.4.2 Tuotteiden monipuolisuus 

 

Vähittäiskauppojen Reilun kaupan tuotteiden valikoiman monipuolisuuteen vastasi 

178 henkilöä. Vastaajista yli puolet eli 51 % eli 90 vastaajaa piti tuotevalikoiman 

monipuolisuutta ”Keskinkertaisena”. Toiseksi eniten 28 % eli 49 vastaajaa kertoi 

valikoiman monipuolisuuden olevan ”Heikkoa”. Vastaajista 18 % eli 32 vastaajaa 

piti valikoiman monipuolisuutta ”Hyvänä” ja vain 2 % eli 6 vastaajaa piti valikoimaa 

”Huonona”. 

Kahviloiden valikoiman monipuolisuuteen vastauksia saatiin 150 henkilöltä. Suurin 

osa vastaajista 47 % eli 71 vastaajaa piti valikoiman monipuolisuutta ”Heikkona”. 

Vastaajista 29 % eli 43 vastaajaa piti valikoimaa ”Huonona”. ”Keskinkertaisena” 

valikoiman monipuolisuutta piti 20 % eli 30 vastaajaa. 

Ravintoloiden valikoiman monipuolisuuteen vastasi 150 henkilöä. Eniten vastaajis-

ta, 39 % eli 59 vastaajaa, piti tuotevalikoiman monipuolisuutta ”Huonona”. Toiseksi 

eniten vastaajista, 35 % eli 53 vastaajaa, piti valikoiman monipuolisuutta ”Heikko-

na”. ”Keskinkertaisena” valikoiman monipuolisuutta piti 22 % eli 33 vastaajaa. (Ku-

vio 24.) 
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KUVIO 24. Kuluttajien kokemukset Reilun kaupan tuotteiden monipuolisuudesta 

eri toimialoilla. 

Vastaajien arviota Reilun kaupan tuotteiden valikoiman monipuolisuutta vähittäis-

kaupoissa, kahviloissa ja ravintoloissa tukittiin myös ikäryhmittäin, jossa 1 vastasi 

”Huonoa” ja 5 ”Erinomaista”.  

Tulosten perustella Reilun kaupan tuotevalikoiman monipuolisuutta vähittäiskau-

poissa parhaimpana pitivät alle 20-vuotiaat (3,3). Toiseksi parhaimpana pitivät 21-

30-vuotiaat (3,2). Vähittäiskaupoissa tuotevalikoiman monipuolisuutta huonoimpa-

na pitivät yli 61-vuotiaat. Toiseksi huonoimman keskiarvon saivat 31-40-vuotiaat 

(2,7) sekä 41-50-vuotiaat (2,8). Testaus osoitti, että nuorimmat ikäryhmät arvioivat 

Reilun kaupan tuotteiden monipuolisuuden pääsääntöisesti paremmaksi vähittäis-

kaupoissa kuin vanhimmat. Poikkeuksena oli 51-60-vuotiaiden ikäryhmä, joka sai 

kolmanneksi parhaimman keskiarvon. (Taulukko 7.) 

Varianssianalyysin (Anova) avulla arvioitiin, onko eri ikäryhmillä vaikutusta arvioon 

Reilun kaupan tuotevalikoiman monipuolisuuteen vähittäiskaupoissa. (Liite 15.) 

Tilastollisesti voidaan todeta erojen olevan merkittäviä, koska Sig –arvo on alle 5 

% (Sig –arvo 0,000). Näin voidaan todeta iän vaikuttavan Reilun kaupan tuotevali-

koiman monipuolisuuteen arvioihin vähittäiskaupoissa. 

18%

22%

20%

51%

35%

47%

28%

39%

29%

Ravintola (n=150)

Kahvila (n=150)

Vähittäiskauppa
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TAULUKKO 7. Ikäryhmien arvio Reilun kaupan tuotevalikoiman monipuolisuudes-

ta Seinäjoen vähittäiskaupoissa. 

 
 

Ikä  Vastaajamäärä Keskiarvo Keskihajonta 

Alle 20 v. 16 3,3 0,7 

21 - 30 v. 37 3,2 0,8 

31 - 40 v. 29 2,7 0,7 

41 - 50 v. 29 2,8 0,6 

51 - 60 v. 25 3 0,7 

Yli 61 v. 42 2,5 0,8 

Yhteensä 178 2,9 0,8 

 

Reilun kaupan tuotevalikoiman monipuolisuutta parhaimpana pitivät keskiarvon 

perusteella alle 20-vuotiaat (2,8). Toiseksi parhaimman keskiarvon saivat 21 -30-

vuotiaat (2,3). Huonoimman keskiarvon tuotevalikoiman monipuolisuudesta saivat 

yli 60-vuotiaat (1,6). Muissa ikäryhmissä keskiarvon erot olivat pienet. Myös tässä 

testaus osoitti nuorempien ikäryhmien antaneen pääsääntöisesti paremman ar-

vosanan kuin vanhemmat ikäryhmät. (Taulukko 8.) 

Varianssianalyysin (Anova) avulla arvioitiin, onko eri ikäryhmillä vaikutusta arvioon 

Reilun kaupan tuotevalikoiman monipuolisuuteen kahviloissa. (Liite 15a.) Tilastolli-

sesti voidaan todeta erojen olevan merkittävät, koska Sig –arvo on alle 5 % (Sig –

arvo 0,000). Näin ollen voidaan todeta iällä olevan vaikutusta Reilun kaupan tuo-

tevalikoiman monipuolisuuteen arvioihin kahviloissa. 
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TAULUKKO 8. Ikäryhmien arvio Reilun kaupan tuotevalikoiman monipuolisuudes-

ta Seinäjoen kahviloissa. 

 

 

Ikä  Vastaajamäärä Keskiarvo Keskihajonta 

Alle 20 v. 16 2,75 0,856 

21 - 30 v. 35 2,31 0,867 

31 - 40 v. 27 1,89 0,698 

41 - 50 v. 27 1,81 0,681 

51 - 60 v. 18 1,83 0,786 

Yli 61 v. 27 1,56 0,641 

Yhteensä 150 2 0,827 

 

Ravintoloiden Reilun kaupan tuotevalikoiman monipuolisuutta keskimäärin par-

haimpana pitivät tässäkin alle 20-vuotiaat (2,6). Myös tässä keskimäärin toiseksi 

parhaimpana tuotevalikoiman monipuolisuutta pitivät 21- 30-vuotiaat (2,1). Huo-

noimman keskiarvon tuotevalikoiman monipuolisuudesta ravintoloissa saivat yli 

61-vuotiaat (1,6). Toiseksi huonoimman keskiarvon saivat 41- 50-vuotiaat (1,7) 

sekä 31- 40-vuotiaat (1,74). Testaus osoitti nuorempien ikäryhmien antaneen pää-

sääntöisesti paremman arvosanan kuin vanhemmat. Poikkeuksena olivat jälleen 

51- 60-vuotiaat, jotka saivat kolmanneksi parhaimman keskiarvon. (Taulukko 9.) 

Varianssianalyysin (Anova) avulla arvioitiin, onko eri ikäryhmillä vaikutusta arvioon 

Reilun kaupan tuotevalikoiman monipuolisuuteen ravintoloissa. (Liite 15b.) Tilas-

tollisesti voidaan todeta erojen olevan merkittävät, koska Sig –arvo on alle 5 % 

(Sig –arvo 0,003=  0,3 %). Näin ollen voidaan todeta iällä olevan vaikutusta Reilun 

kaupan tuotevalikoiman monipuolisuuteen arvioihin ravintoloissa. 
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TAULUKKO 9. Ikäryhmien arvio Reilun kaupan tuotevalikoiman monipuolisuudes-

ta Seinäjoen ravintoloissa. 

 

Ikä  Vastaajamäärä Keskiarvo Kesihajonta 

Alle 20 v. 16 2,6 0,9 

21 - 30 v. 35 2,1 1 

31 - 40 v. 27 1,7 0,7 

41 - 50 v. 27 1,7 0,8 

51 - 60 v. 18 1,9 0,8 

Yli 61 v. 27 1,6 0,7 

Yhteensä 150 1,9 0,9 

3.3.4.3 Tuotteiden laadukkuus 

Yli puolet eli 61 % vastaajista eli 109 vastaajaa piti Reilun kaupan tuotteiden laa-

tua ”Hyvänä”. ”Keskinkertaisena” Reilun kaupan tuotteita piti 32 % vastaajista eli 

57 vastaajaa. Vain 1 % vastaajista piti tuotteita ”Heikkona” tai ”Huonona”.  Tulok-

sen keskiarvoksi saatiin 3,7, joka on hiukan keskinkertaista parempi. (Kuvio 25.) 

 

KUVIO 25. Kuluttajien arvio Reilun kaupan tuotteiden laadukkuudesta. 
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Vastaajien arviota Reilun kaupan tuotteiden laadukkuudesta tutkittiin myös ikä-

ryhmittäin, jossa 1 vastasi ”Huonoa” ja 5 ”Erinomaista”. Tulosten perusteella eri 

ikäryhmien antamat arvosanat eivät poikenneet huomattavasti toisistaan. Par-

haimman arvosanan antoivat 21-30-vuotiaat (3,9). Toiseksi parhaimman antoivat 

yli 61 vuotta täyttäneet (3,7). Huonoimman arvosanan antoivat 31-40-vuotiaat 

(3,6), joka vastaa hiukan ”keskinkertaista” parempaa. Muiden ikäryhmien arvosa-

nat tuotteiden laadukkuudesta olivat lähellä toisiaan. (Taulukko 10.) 

Varianssianalyysin (Anova) avulla arvioitiin, onko iällä merkitystä arvioon Reilun 

kaupan tuotteiden laadukkuudesta. (Liite 16.) Tilastollisesti ei voida todeta erojen  

olevan merkittävä, koska Sig –arvo on reippaasti yli 5 % (Sig –arvo 0,44= 44 %). 

Näin ollen ei voida todeta eri ikäryhmien arvion poikkeavan Reilujen tuotteiden 

laadukkuudesta. 

 

 

TAULUKKO 10. Ikäryhmien arvio Reilun kaupan tuotteiden laadukkuudesta. 

 

Ikäjakauma Vastaajamäärä Keskiarvo Keskihajonta 

Alle  20 v. 16 3,6 0,7 

21 – 30 v. 36 3,9 0,6 

31 – 40 v. 28 3,6 0,7 

41 – 50 v. 28 3,6 0,6 

51 – 60 v. 26 3,7 0,6 

Yli 61 v. 44 3,7 0,5 

Yhteensä 178 3,7 0,6 

3.3.4.4 Tuotetiedon saatavuus 

Neljännen väittämän kohdalla kysyttiin Reilun kaupan tuotteista saatavan tuotetie-

don määrää. Kysymykseen vastasi 175 henkilöä. 



85 

  

Vastaajista enemmistö 53 % eli 93 vastaajaa piti tuotetiedon saatavuutta ”Keskin-

kertaisena”. Toiseksi eniten vastaajista, 21 % eli 37 vastaajaa, piti tuotetiedon saa-

tavuutta ”Hyvänä”. Tuotetiedon saatavuutta piti ”Huonona” vain 4 % eli 7 vastaajaa 

ja ”Erinomaisena” melkein saman verran vastaajista 3 % eli 6 vastanneista. Tuote-

tiedon keskiarvoksi saatiin 3,0, joka vastaa ”Keskikertaista”. (Kuvio 26.) 

 

KUVIO 26. Kuluttajien arvio tuotetiedon saatavuudesta. 

 

Vastaajien arvio Reilun kaupan tuotetiedon saatavuuteen tutkittiin myös ikäryhmit-

täin, jossa 1 vastasi ”Huonoa” ja 5 ”Erinomaista. Parhaimpana reilun kaupan tuote-

tiedon saatavuutta pitivät alle 20-vuotiaat (3,4). Toiseksi parhaimpana tuotetiedon 

saatavuutta pitivät 21-30-vuotiaat (3,3). Huonoimpana tuotetiedon saatavuutta 

Reilusta kaupasta pitivät yli 60-vuotiaat (2,8) ja 31-40-vuotiaat (2,8). (Taulukko 

11.) 

Varianssianalyysin (Anova) avulla arvioitiin, onko iällä merkitystä arvioon Reilun 

kaupan tuotetiedon saatavuuteen. (Liite 17.) Tilastollisesti voidaan todeta erojen 

olevan merkittävä, koska Sig –arvo on reippaasti alle 5 % (Sig –arvo 0,018= 1,8 
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%). Näin ollen voidaan todeta eri ikäryhmien arvion poikkeavan Reilun kaupan 

tuotetiedonsaannista. 

TAULUKKO 11. Ikäryhmien arvio Reilun kaupan tuotetiedon saatavuudesta. 

 
 

 

Ikä  Vastaajamäärä Keskiarvo Keskihajonta 

Alle 20 v. 16 3,4 0,7 

21 – 30 v. 36 3,3 0,9 

31 – 40 v. 28 2,8 0,9 

41 – 50 v. 27 3 0,6 

51 – 60 v. 26 3,2 0,7 

Yli 61 v. 42 2,8 0,9 

Yhteensä 175 3,0 0,8 

3.3.5  Syy Reilun kaupan tuotteiden oston vähyyteen 

Kuluttajilta kysyttiin avoimen kysymyksen muodossa syitä mahdolliseen Reilun 

kaupan tuotteiden oston harvuuteen tai ostamatta jättämiseen.  Kysymykseen vas-

tasi 110 kuluttajaa ja syitä annettiin 200 kappaletta. Vastauksen antoivat myös 

kuluttajat, jotka kokivat voivansa ostaa enemmän Reilun kaupan tuotteita kuin he 

tällä hetkellä ostavat. 

Suurin syy Reilun kaupan tuotteiden oston harvuuteen oli se, etteivät tuotteet tule 

vastaan tai tuotteita tunneta (53 mainintaa). Toiseksi eniten mainintoja tuli tuottei-

den hinnasta (51 mainintaa).  

Vastanneiden mielestä myös Reilun kaupan tuotteiden saatavuus Seinäjoella vai-

kutti tuotteiden oston harvuuteen (27 mainintaa). Myös ostotottumukset (23 mai-

nintaa) tulivat esiin. 

Vastauksissa tuli esille myös se, ettei usko Reilun kauppaan (5 mainintaa) tai ettei 

ole sitoutunut asiaan (5 mainintaa). Myös tuli ilmi se, ettei kuluttaja tarvinnut tuot-

teita (3 mainintaa). 
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Puolestaan kotimaisen ja luomun kannatus tuli yhdeksi syyksi (5 mainintaa). Myös 

maku (4 mainintaa), sekä tarpeet (4 mainintaa) esiintyivät muutamassa vastauk-

sessa. Muita syitä Reilun kaupan tuotteiden oston harvuuteen tai ostamattomuu-

teen tuli 14 kappaletta. (Liite 18.) 

3.3.6  Vastaajien toivomukset uusista tuotteista 

Kuluttajilta pyydettiin avoimen kysymyksen kohdalla kertomaan, millaisia Reilun 

kaupan sertifioituja tuotteita he toivoisivat markkinoille. Kysymykseen vastasi 65 

kuluttajaa ja tuote-ehdotuksia saatiin 79 kappaletta. 

Suurin osa vastanneista toivoi markkinoille enemmän hedelmiä ja kasviksia (19 

mainintaa). Toiseksi eniten toivottiin vaatteita (14 mainintaa). Lasten vaatteista oli 

2 mainintaa ja ne sisällytettiin lapset osioon, joita oli 3 mainintaa. Myös kosmetiik-

katuotteita (4 mainintaa), ja asusteita toivottiin (3 mainintaa).  

Moni toivoi saatavuutta jo olemassa oleviin tuotteisiin. Vastaajista osa toivoi kaik-

kea mahdollista ja valikoiman lisäystä (12 mainintaa). Myös peruselintarvikkeita 

toivottiin (7 mainintaa). 

Muutamia mainintoja tuli viljatuotteista ja leivonnaisista (5 mainintaa), kankaista ja 

muista tekstiileistä (5 mainintaa), sekä maitotuotteista (2 mainintaa). Kuluttajista 3 

toivoi kahvien osalta ja 2 kuluttajaa teen osalta valikoiman lisäystä. Muita tuotetoi-

vomuksista tuli 14 mainintaa. (Liite 19.) 

3.3.7  Kuluttajien kanta Seinäjoen kehitysmaahankintojen periaatteista 

Kuluttajilta kyseltiin viimeisen kysymyksen kohdalla, pitäisikö Seinäjoen kaupungin 

ottaa huomioon Reilun kaupan periaatteet tehdessään hankintoja kehitysmaista. 

Kysymykseen vastasivat kaikki tutkimukseen osallistuneet 252 kuluttajaa.  
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Suurin osa vastanneista 71 % eli 179 vastaajaa oli sitä mieltä, että Seinäjoen kau-

pungin tulisi ottaa huomioon Reilun kaupan periaatteita hankinnoissaan. Vain 2 % 

eli 5 vastaajaa ei pitänyt tärkeänä Reilun kaupan periaatteiden noudattamista han-

kinnoissa.  23 % vastanneista eli 57 vastaajaa ei osannut sanoa puolin tai toisin. 4 

% eli 10 vastaajaa taas ei ollut tietoinen Reilun kaupan periaatteista. (Kuvio 27.) 

 

KUVIO 27. Kuluttajien mielipide Reilun kaupan periaatteiden huomioimisesta Sei-

näjoen kaupungin hankinnoissa. 

3.4  Yritystutkimuksen tulokset  

Yrityksille toteutettiin erillinen kysely, johon vastasi 26 yritystä. Yritykset jaettiin 

toimialoittain vähittäiskauppoihin, kahviloihin, ravintoloihin ja erikoisliikkeisiin. Ta-

voitteena oli, että vähittäiskaupoista, kahviloista sekä ravintoloista saataisiin vähin-

tään seitsemältä yritykseltä vastaukset ja erikoisliikkeistä neljä. Kokonaisvastaa-

jamääräksi asetettiin 25 yritystä. Arvio oli realistinen, kun arvioidaan Seinäjoen 

kaupungin koko ja kaupungissa toimivien yritysten määrään. 

Vähittäiskaupoista ja kahviloista saatiin kustakin 7 vastausta ja ravintoloista 10 

vastausta. Erikoisliikkeistä saatiin vain 2 vastausta, mikä oli odotettavissa, koska 

Seinäjoella ei toimi montakaan erikoismyymälää, jossa voisi olla saatavilla Reilun 

kaupan tuotteita.  
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Vastaajiksi kyselyyn pyrittiin saamaan yrityksistä ne henkilöt, jotka vastasivat yri-

tyksen tavarahankinnoista. Vähittäiskaupoissa vastaajina olivat itse kauppiaat 

poikkeuksena kaksi suurinta vähittäiskauppaa, jossa yhdestä vähittäiskaupasta 

vastasi operatiivinen johtaja ja toisesta tavaranhankinnoista vastaava. Isoissa vä-

hittäiskaupoissa kunkin osaston osastohoitajat auttoivat kyselyn täyttämisessä, 

koska he tiesivät parhaiten yrityksessä tarjolla olevista Reilun kaupan tuotteista. 

Tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi, sillä Reilun kaupan tuotteista ei ole tietojär-

jestelmässä erillistä luetteloa. Ravintoloissa vastaajana olivat keittiö- tai ravintola-

päällikkö ja kahviloissa vastaajana toimi tavarahankinnoista vastaava tai omistaja. 

Erikoisliikkeissä vastaajana toimi tavaranhankinnoista vastaava sekä toisessa va-

kiomyyjä. Kyselyyn osallistuneet yritykset löytyvät liitteestä. (Liite 20.) 

3.4.1  Vastanneiden yritysten tautatiedot 

Yritysiltä kysyttiin taustatietoina ainoastaan yrityksen nimeä ja toimialaa. Kyselyyn 

vastasi yhteensä 26 yritystä. Vastanneista yrityksistä eniten vastauksia saatiin 

ravintoloista, joita oli yhteensä 10. Vastanneista yrityksistä kahviloita ja 

vähittäiskauppoja oli saman verran eli 7 yritystä. Vähiten yrityksistä oli 

erikoisliikkeitä, joita oli yhteensä 2. (Kuvio 28.) 

 

KUVIO 28. Kyselyyn osallistuneiden yritysten määrä toimialoittain. 
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3.4.2  Reilun kaupan tuotteiden saatavuus yrityksissä 

Yrityksiltä kysyttiin Reilun kaupan tuotteiden saatavuutta. Kysymykseen vastasivat 

kaikki kyselyyn osallistuneet 26 yritystä.  

Kyselyyn osallistuneista vähittäiskaupoista kaikilla seitsemällä oli tarjolla Reilun 

kaupan tuotteita.  

Seitsemästä kahvilasta kaksi kertoi tarjolla olevan Reilun kaupan tuotteita. Kaksi 

kahvilaa taas kertoi valikoimassa joskus olleen Reilun kaupan tuotteita. Yhteensä 

kolmella kahvilalla ei ole ollut valikoimaan Reilun kaupan tuotteita, joista yksi voisi 

ajatella tarjoavan valikoimissaan Reilun kaupan tuotteita. 

Kymmenestä ravintolasta kolme kertoi valikoimissa olevan Reilun kaupan tuotteita. 

Yhteensä kuusi ravintolaa kertoi, ettei heillä ole ollut valikoimissaan Reilun kaupan 

tuotteita. Näistä ravintoloista neljä kertoi, ajatelleensa Reilun kaupan tuotteiden 

lisäämistä valikoimaan. 

Erikoismyymälöitä osallistui kyselyyn kaksi ja kummassakin yrityksessä oli tarjolla 

Reilun kaupan tuotteita. (Taulukko 12.) 

 

TAULUKKO 12. Reilujen tuotteiden saatavuus eri toimialoilla. 

 

 

Reilun kaupan tuotevalikoiman saatavuus 

Yhteensä 

(n=26) Kyllä on 

On ollut, 

mutta ei 

ole tällä 

hetkellä 

Ei ole, mut-

ta olemme 

ajatelleet 

kokeilla 

Ei ole, 

emmekä 

ole ajatel-

leet kokeil-

la 

  Vähittäiskauppa 7 0 0 0 7 

Kahvila  2 2 1 2 7 

Ravintola 3 1 4 2 10 

Erikoismyymälä 2 0 0 0 2 

Yhteensä 14 3 5 4 26 
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3.4.2.1 Syyt Reilun kaupan tuotteiden puuttumiseen 

Yrityksillä, joilla ei ollut valikoimissaan tarjolla Reilun kaupan tuotteita, kyseltiin 

syytä puuttumiseen. Kysymykseen vastasi kaikki 12 yritystä, joilla ei ollut vali-

koimissaan Reiluja tuotteita.  

Suurin osa vastanneista kertoi Reilun kaupan tuotteiden puuttumisen syyksi ketju-

toiminnan (5 mainintaa). Vastaavasti mainittiin, ettei tavarantoimittajilla ollut tarjolla 

Reiluja tuotteita (2 mainintaa). Vastaajista osa ei osannut sanoa syytä tuotteiden 

puuttumiseen valikoimista (2 mainintaa). Muita vastauksia olivat lähi alueen raaka-

aineiden suosiminen, kysynnän heikkous ja mahdollinen lisäys ravintolakonseptin 

uusiutuessa. (Liite 21.) 

 

3.4.2.2 Tuotteiden lukumäärä yrityksissä 

Yrityksiltä, joilla oli Reilun kaupan tuotteita tarjolla, tiedusteltiin Reilun kaupan tuot-

teiden lukumäärää. Kysymykseen vastasivat kaikki Reilun kaupan tuotteita vali-

koimissaan tarjoavat 13 yritystä. Yritysten palautettua kyselylomakkeen, käytiin 

vielä erikseen laskemassa tuotteiden lukumäärä, jotta tulokset olisivat luotettavat. 

Tämä tapa osoittautui hyödylliseksi, sillä yrityksille ei ollut Reilun kaupan tuotteille 

erillistä tietokantaa, eikä kysymykseen pystytty vähittäiskauppojen kohdalla vas-

taamaan ilman tuotteiden laskentaa.  

Seinäjoella suurimmista vähittäiskaupoista K-Citymarketissa oli tarjolla 87 tuotetta 

ja Prismassa 55 tuotetta. Keskikokoisista vähittäiskaupoista saatiin 3 yritystä osal-

listumaan kyselyyn. Eniten tuotteita oli tarjolla K-Market Ruokaruukissa, 27 tuotet-

ta. K-Supermarketissa oli tarjolla lähes saman verran, 26 tuotetta. Törnävän S-

Marketissa oli tarjolla 14 tuotetta. Pienemmistä vähittäiskaupoista 2 osallistui kyse-

lyyn. Siwassa Reilun kaupan tuotteita oli tarjolla 5. Törnävän Salessa Reiluja tuot-

teita oli tarjolla 1.  
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Erikoismyymälöistä kyselyyn osallistui keskustan Alko, sekä MiNatur Ky, joka toi-

mii pienenä luontaistuotekauppana. Keskustan Alkossa Reilun kaupan tuotteita oli 

tarjolla 12 ja MiNaturissa tuotteita oli tarjolla 10.  

 

Kyselyyn osallistuneista kahviloista kahdella oli tarjolla Reilun kaupan tuotteita. 

Eniten Reilun kaupan tuotteita oli tarjolla Coffee House kahvilassa, jossa tuottei-

den lukumäärä oli noin 15. Toiseksi eniten tuotteita oli tarjolla Cafeteria Salotte 

kahvilassa, jossa tuotelukumäärä oli 3. 

 

Kyselyyn osallistuneista ravintoloista kahdella oli tarjolla Reilun kaupan tuotteita. 

Ravintola Madotor tarjosi Reilun kaupan tuotteita 2 kappaletta ja ravintola Cityho-

tell tarjosi tuotteita saman verran eli 2 kappaletta. 

Ravintola Amarillolla Reiluja tuotteita oli tarjolla muutama. 

 

 

3.4.2.3 Yrityksissä tarjolla olevat Reilun kaupan tuotteet 

Tutkimukseen osallistuneista 26 yrityksestä yli puolella eli 14 yrityksellä oli tarjolla 

Reilun kaupan tuotteita. Kyselyyn vastasivat kaikki 14 yritystä. 

Useimmissa yrityksissä tarjolla olevia Reilun kaupan tuotevalikoimia olivat ”He-

delmät”, ”Kahvi” ja ”Tee” joita oli tarjolla kahdeksalla yrityksellä. Toiseksi eniten oli 

tarjolla ”Hunajaa”, jota oli tarjolla seitsemässä yrityksessä. ”Kaakaota” ja ”Suklaa-

ta” oli tarjolla kuudella yrityksellä. (Kuvio 29.) 

Vähiten yrityksillä tarjolla olevia Reilun kaupan tuotteita oli ”Makeiset” ja ”Mysli”, 

joita oli tarjolla kummastakin vain yhdellä yrityksellä. Myös ”Puuvillaiset kodinteks-

tiilit”, ”Pähkinät”, ”Riisi”, ”Mehu” ja ”Olut” olivat huonosti saatavilla, joista jokaista oli 

saatavilla kahdella yrityksellä. (Liite 22.) 
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KUVIO 29. Seinäjoella useimmiten saatavia Reilun kaupan tuotteita. 

 
 

 

3.4.2.4 Yritysten mahdollinen Reilun tuotevalikoiman lisäys  

 

Yrityksiltä, joilla oli Reilun kaupan tuotteita, kysyttiin, olivatko he ajatelleet lisätä 

Reilun kaupan tuotevalikoimaa seuraavan vuoden aikana. Valmiiden vastausvaih-

toehtojen jälkeen pyydettiin kertomaan perustelut mahdolliseen lisäykseen tai li-

säämättä jättämiseen. Vastaajia pyydettiin jättämään vastaamatta, ellei yritykses-

sä ollut tarjolla Reilun kaupan tuotteita. Tämä tarkastettiin vielä syöttövaiheessa. 

Kyselyyn vastasi kaikki 15 yritystä, joilla on tarjolla Reilun kaupan tuotteita.  

Vastanneista yrityksistä 8 kertoi ajatelleensa Reilun kaupan tuotteiden valikoiman 

lisäystä seuraavan vuoden aikana. Kyllä vastaukset olivat hajanaisia. Osalla Rei-

lun kaupan tuotteiden lisääminen valikoimiin riippui siitä, haluaako asiakas Reilun 

kaupan tuotteita (4 mainintaa). Osalla taas ketjutoiminta vaikutti Reilujen tuottei-

den lisäämiseen (2 mainintaa). Osa kertoi, että jos tietty Reilun kaupan tuote osuu 
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kohdalle, voivat he lisätä tuotteen valikoimaan (2 mainintaa). Myös tuotteiden saa-

tavuus (1 maininta) vaikutti tuotevalikoiman lisäykseen. 

Yrityksistä 5 kertoi, etteivät ole ajatelleet valikoiman lisäystä. Suurin osa kertoi 

syyksi, että ketju ei panosta Reilun kaupan tuotteisiin (4 mainintaa).  Yksittäisiä 

vastauksia saatiin muun muassa Menu–sarjan käytöstä sekä valikoiman profiloin-

nista asiakastoiveiden mukaan. (Liite 23.) 

 

3.4.3  Tuotehankintojen sujuvuus 

Yrityksiä, joilla oli tarjolla Reilun kaupan tuotteita, pyydettiin antamaan tuotehan-

kintojen sujuvuuden perusteella kokonaisarvosana asteikolla 1-5, jossa 1 vastasi 

”Heikkoa” ja 5 ”Sujuvaa”. Kysymykseen vastasi 13 yritystä, joilla oli tarjolla Reilun 

kaupan tuotteita ja 1 yritys jätti vastaamatta.  

Yrityksiä, joilla ei ollut tarjolla Reilun kaupan tuotteita, pyydettiin jättämään kysy-

mys väliin. Myös syöttövaiheessa tarkistettiin vielä, etteivät kyseiset yritykset olleet 

vastanneet kysymykseen.  

 

Huonoin annettu kokonaisarvosana oli 3 (1 kpl) ja paras 5 (7 kpl). Myös mediaani 

eli puolet vastaajista oli antanut kokonaisarvosanaksi vähintään 5. Yleisin koko-

naisarvosana oli 5 ja kokonaisarvosanan keskiarvoksi tuli 4,5. Tästä voidaan pää-

tellä yritysten olleen kokonaisuudessaan tyytyväisiä Reilun kaupan tuotteiden han-

kintojen sujuvuuteen. (Kuvio 30.) 
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KUVIO 30. Tuotehankintojen sujuvuus yrityksissä 

3.4.4  Tuotetyytyväisyys yrityksissä 

Yrityksiä pyydettiin antamaan tuotetyytyväisyyden perusteella kokonaisarvosana 

asteikolla 1-5, jossa 1 vastasi ”Täysin tyytymättömiä” ja 5 ”Täysin tyytyväisiä”. Ky-

symykseen vastasi 13 yritystä, joilla on tarjolla Reilun kaupan tuotteita. Vastaamat-

ta jätti 1 yritys. Vastausten syöttövaiheessa tarkistettiin vielä, etteivät yritykset, joil-

la ei ole tarjolla Reilun kaupan tuotteita, ole antaneet kokonaisarvosanaa tuotetyy-

tyväisyydestä.  

Huonoin annettu kokonaisarvosana oli 3 (3 kpl) ja paras 5 (5 kpl).  Mediaani eli 

puolet vastaajista antoi kokonaisarvosanaksi vähintään 4. Yleisin kokonaisarvosa-

na tuotetyytyväisyydestä oli myös 4, jonka antoi (5 kpl) eli 38 % vastaajista. Koko-

naisarvosanan keskiarvoksi tuli 4,2, josta voidaan päätellä yritysten olleen koko-

naisuudessa melko tyytyväisiä Reilun kaupan tuotteisiin. (Kuvio 31.) 
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KUVIO 31. Yritysten tyytyväisyys Reilun kaupan tuotteisiin. 

3.4.5  Asiakkaiden kyselyt Reilun kaupan tuotteista 

Yrityksiä pyydettiin arvioimaan asiakaskyselyiden määrä Reilun kaupan tuotteista. 

Kysymykseen vastasi kaikki kyselyyn osallistuneet 26 yritystä. 

 

Vastanneista 54 % eli 14 yritystä kertoi asiakkaiden tulleen kysymään ”Harvoin” 

Reilun kaupan tuotteista. Toiseksi eniten vastauksia oli ”Ei lainkaan” kohdalla, jo-

hon saatiin vastauksia 27 % eli seitsemältä yritykseltä. ”Jonkin verran” asiakas-

kyselyitä ilmoitti tulleen vähiten yrityksistä, 19 % eli 5 yritystä.  ”Runsaasti” asia-

kaskyselyitä ei ollut tullut lainkaan osallistuneille yrityksille. (Kuvio 32.) 
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KUVIO 32. Yrityksien asiakaskyselyjen määrä Reilun kaupan tuotteista. 

 
Yritysten keskimääräistä asiakaskyselyjen määrää arvioitiin toimialojen perusteel-

la, jossa 1 vastasi ”Runsaasti” ja 5 ”Ei lainkaan”.  

 

Tulosten perusteella eniten asiakaskyselyjä Reilun kaupan tuotteista näyttäisi ole-

van erikoismyymälöissä (2,5). Toiseksi eniten kyselyjä oli tullut vähittäiskaupoissa, 

eli melkein saman verran kuin erikoismyymälöissä (2,6). Vähiten kyselyjä Reilusta 

tuotteista oli tullut ravintoloissa (3,4). Testaus osoitti, että erikoisliikkeissä ja vähit-

täiskaupoissa Reilun kaupan asiakaskyselyjen määrä on korkeampi kuin kahvi-

loissa ja ravintoloissa. (Taulukko 13.) 
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TAULUKKO 13. Toimialoittain asiakaskyselyjen määrä Reilun kaupan tuotteista. 
 

Yrityksen toimi-
ala Vastaajamäärä Keskiarvo Keskihajonta 

Vähittäiskauppa 7 2,6 0,5 

Kahvila 7 3,3 0,8 

Ravintola 10 3,4 0,5 

Erikoismyymälä 2 2,5 0,7 

Yhteensä 26 3,1 0,7 

 

3.4.6 Yritysten kanta Seinäjoen kaupungin kehitysmaahankintojen 

periaatteista 

Kysymyksessä yrityksiltä pyydettiin mielipidettä siitä, tulisiko Seinäjoen kaupungin 

ottaa huomioon Reilun kaupan periaatteita tehdessään hankintoja kehitysmaista. 

Tällä kysymyksellä pyrittiin saamaan vastauksia siihen, olisiko Seinäjoen kaupun-

gilla puitteet hakea Reilun kaupungin titteliä. Kysymykseen vastasi kaikki 26 yritys-

tä. 

Eniten vastauksia saatiin ”En osaa sanoa” vaihtoehdon kohdalle, 50 % eli 13 vas-

taajalta. Toiseksi eniten sai ”Kyllä” vaihtoehto, johon saatiin vastauksia 46 % eli 12 

vastaajalta. Vähiten vastauksia saatiin ”En ole tietoinen asiasta” vaihtoehtoon, jo-

hon vastasi 4 % eli 1 vastaaja ja ”Ei” vaihtoehtoon, johon ei saatu vastauksia. (Ku-

vio 33.) 
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KUVIO 33. Yrityskyselyyn vastanneiden mielipide Reilun kaupan periaatteiden 

huomioimisesta Seinäjoen kaupungin hankinnoissa.. 
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Reilun kaupan tunnettavuudesta, kulutuksesta ja saatavuudesta tehtiin (Seinäjoel-

la) tutkimus, jonka kohteina olivat Seinäjoella asioivat kuluttajat sekä seinäjokelai-

set yritykset. Kuluttajille ja yrityksille tehdyistä kyselyistä tehdään tässä luvussa 

omat yhteenvedot ja johtopäätökset. Kummankin kyselyn tuloksia tullaan kuitenkin 

vertaamaan toisiinsa ja tätä kautta tehdään johtopäätökset. 

 

4.1 Kuluttajille suunnatun kyselyn yhteenveto ja johtopäätökset 

Kuluttajakyselyyn vastasi 252 henkilöä, joista naisia oli 188 ja miehiä 64. Vastaajat 

jaettiin kuuteen ikäryhmään, jossa nuorimman ryhmän henkilöt olivat alle 20-

vuotiaita ja vanhimman ryhmän jäsenet yli 61-vuotiaita. Kyselyyn osallistujat jaet-

tiin taustatietojen perusteella myös talouden koon ja vuosiansiotulojen mukaan.  

Kyselyyn vastanneista 44 % tiesi ja 48 % tiesi ”Jonkin verran” Reilun kaupan mer-

kin merkityksen. Vastaajista 8 % ei tiennyt Reilun kaupan merkin merkitystä ja mi-

tä se takaa.  Näitä vastaajia oli eniten yli 60-vuotiaiden ja 51-60-vuotiaiden ikä-

ryhmässä. 

Suurimmiksi tiedonsaantikanaviksi jokaisesta ikäryhmästä nousivat selvästi televi-

sio 56 % ja lehdet 66 %. Poikkeuksena olivat alle 20-vuotiaiden ja yli 61-vuotiaiden 

ikäryhmä, joiden toiseksi suurimmaksi tiedonsaantikanavaksi nousi ”Muu, mikä?” -

vastausvaihtoehto. Tässä yleisimmät tiedonsaantikanavat olivat kauppa (30 mai-

nintaa), joista yli puolet maininnoista tuli yli 61-vuotiaiden ikäryhmästä. Perhetutut 

mainittiin 21 kertaa. Kolmanneksi eniten ”Muu, mikä?” vastausvaihtoehdon kohdal-

la valittiin mainonta (11 mainintaa) ja koulu (11 mainintaa), jonka oli valinnut 

useimmat alle 20-vuotiaiden ikäryhmästä. Vähiten tietoa oltiin hankittu Reilun kau-

pan kotisivuilta 8 % ja Reilun kaupan tapahtumista 9 %. Tämä voi johtua siitä, ettei 

Seinäjoella järjestetä Reilun kaupan tapahtumia ja lähimmät kaupungit, joissa Rei-

lun kaupan tapahtumia järjestetään, ovat Pori ja Tampere. Myös muilta internet-

sivuilta tiedonsaanti oli ollut vähäistä eli 14 % vastaajalla. Iäkkäämpään ikäryh-
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mään mentäessä internetin käyttö tiedonsaantikanavana heikkeni. Vain 4 % kai-

kista vastaajista kertoi, ettei tunne Reilua kauppaa. 

Tulosten perusteella kuluttajien mielestä tiedon saatavuus Reilun kaupan järjes-

telmästä oli, että sitä oli ”Jonkin verran” saatavilla. Tämän vaihtoehdon valitsikin 

52 % vastaajista. Kuluttajista 13 % piti tiedonsaatavuutta ”Runsaana” ja 21 %, 

”Vähäisenä”. Haastatteluissa kävi moneen otteeseen ilmi, että kuluttajista tietoa oli 

saatavilla, jos sitä jaksoi etsiä. Khiin neliötestin avulla saatiin selville, ettei iällä ollut 

vaikutusta mielipiteisiin tiedon saatavuuteen Reilun kaupan järjestelmästä. 

Kuluttajista suurin osa (39 % vastaajaa) osti tuotteita harvemmin kuin muutaman 

kerran kuukaudessa. Toiseksi eniten kuluttajista (30 %) osti Reilun kaupan tuottei-

ta ”Muutaman kerran kuukaudessa”. Kuluttajista 18 % ei ollut ostanut Reilun kau-

pan tuotteita. Kuitenkin 13 % heistä voisi ostaa Reilun kaupan tuotteita. Khiin ne-

liötestin avulla saatiin myös selville se, ettei talouden koolla ollut vaikutusta Reilun 

kaupan tuotteiden ostotiheyteen. Sen sijaan ansiotulojen kohdalla voidaan osoit-

taa, että ryhmien välillä on tilastollisesti merkittäviä eroja ja näin voidaan yleistää 

koskemaan koko perusjoukkoa. 

Kuluttajien säännöllisesti ostamia Reilun kaupan tuotteita olivat ”Hedelmät” (75 %) 

ja ”Kahvi” (37 %). Teetä ostettiin kolmanneksi eniten (22 %). Tässä voidaan huo-

mioida se, että näitä tuotteita oli useimmassa yrityksessä saatavilla Seinäjoella. 

Muita suosittuja tuotteita säännöllisesti ostettujen listalla olivat ”Kukat” (19 %), 

”Mausteet” (15 %) ja ”Suklaa” (14 %). Reilun kaupan tuotteista vähiten säännölli-

sesti ostettuja tuotteita olivat ”Urheilupallot hiukan alle 2 % ja ”Oluet” ja ”Kosme-

tiikka” hiukan päälle 2 %. 

Seuraavaksi kuluttajilta kyseltiin epäsäännöllisesti ostamia Reilun kaupan tuotteita, 

joita he olivat kuitenkin ostaneet ainakin kerran viimeisen vuoden aikana. Myös 

tässä kohdassa ”Hedelmät” (44 %) olivat suosituin tuotevalikoima. Toiseksi eniten 

epäsäännöllisesti ostettuja tuotteita olivat samat kuin säännöllisesti ostettujen lis-

tallakin eli ”Kahvi” (32 %) ja ”Tee” (29 %). Muita epäsäännöllisesti ostettuja olivat 

muun muassa ”Kukat” (21 %), ”Mausteet” (16 %) ja ”Viini” (14 %). Vähiten epä-
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säännöllisesti ostettuja reilun kaupan tuotteita olivat ”Oluet” ja ”Urheilupallot” hiu-

kan päälle 1 % ja ”Mysli” noin 2 %. 

Reilujen tuotteiden tarjonnasta Seinäjoella kartoittavaan kysymykseen vastanneis-

ta 178 vastaajasta piti Reilun kaupan tuotteiden saatavuutta parempana vähittäis-

kaupoissa kuin kahviloissa ja ravintoloissa. Vähittäiskauppojen Reilujen tuotteiden 

tarjontaa kuvailtiin eniten ”Keskinkertaiseksi” (58 %).  Kahviloissa eniten vastaajis-

ta (48 %) sekä ravintoloissa (37 %) kertoi saatavuuden olevan ”Heikkoa”. Kuiten-

kin ravintoloissa toiseksi eniten kuluttajista (35 %) sanoi saatavuuden olevan jopa 

”Huonoa”. Haastatteluissa osassa kävi ilmi, että arviot saatavuudesta riippuivat 

asiointipaikasta, joita he käyttivät vakituisesti. Nuorempi ikäryhmä piti saatavuutta 

iäkkäämpää ikäryhmää parempana. 

Toinen väittämä koski Reilujen tuotteiden monipuolisuutta. Vähittäiskaupoissa 

tuotteiden monipuolisuutta pidettiin parhaimpana ja sitä kuvailtiin eniten ”Keskin-

kertaiseksi” (51 %). Kahviloiden Reilujen tuotteiden monipuolisuutta arvioitiin ”Hei-

koksi” (47 %) ja ravintolan monipuolisuutta jopa ”Huonoksi” (39 %). Ravintoloiden 

kohdalla toiseksi eniten vastaajista arvioi monipuolisuutta kuitenkin ”Heikoksi” (35 

%.) Myös tässä kävi ilmi useasti se, että vakioasiointipaikka oli arvioinnin kohtee-

na. Ravintoloiden kohdalla moni vastaaja kertoi arvioinnin olevan vaikeaa, koska 

ruoan valmistusta ei näe, eikä siten tiedä käytetäänkö jossakin ravintoloissa Reilun 

kaupan tuotteita valmistusprosessin aikana. Nuoremmat ikäryhmät pitivät Reilujen 

tuotteiden valikoimaa monipuolisempana kuin iäkkäämpi ikäryhmä. 

 

Reilujen tuotteiden laadukkuutta kartoittavassa kysymyksessä suurin osa vastaa-

jista (61 %) piti Reiluja tuotteita ”Hyvänä”. Tämä osoittaa, että Reilun kaupan tuot-

teita pidetään keskivertoa laadukkaampina. Toiseksi eniten vastaajista (32 %) piti 

tuotteiden laadukkuutta ”Keskinkertaisena”. Haastatteluissa kävi ilmi keskinkertai-

suuden kohdalla, etteivät monet vastaajista nähneet Reilun kaupan tuotteiden laa-

dussa eroa, kun he vertasivat niitä muihin kaupassa tarjottaviin ”tavallisiin” tuottei-

siin. Vastaajien kokonaistuloksen keskiarvoksi saatiin 3,7, josta voidaan päätellä 

kuluttajien pitävän Reilun kaupan tuotteiden laadukkuutta hiukan keskivertoa pa-

rempana.  Ikäryhmien mielipiteiden keskiarvoissa erot olivat pienet. eikä iällä voitu 
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tilastollisesti todeta olevan vaikutusta mielipiteisiin Reilujen tuotteiden laadukkuu-

desta. 

Tuotetiedon saatavuuden kohdalla yli puolet (53 %) vastaajista kertoi tietoa olevan 

”Jonkin verran”. Tässä voidaan huomata, että Reilun kaupan järjestelmästä oli ku-

luttajien mielestä tietoa saatavilla myös ”Jonkin verran”. Tuotetiedon saatavuutta 

”Hyvänä” piti 21 % vastaajista ja ”Heikkona 18 % vastaajista. Tuotetiedon saata-

vuuden keskiarvoksi saatiin 3,0, joka vastaa ”keskinkertaista” tuotetiedon saata-

vuutta. Parhaimpana tuotetiedon saatavuutta pitivät alle 20-vuotiaat sekä 21-30-

vuotiaat. Huonompana tuotetiedon saatavuutta pitivät yli 61-vuotiaat sekä 31-40-

vuotiaat. Varianssianalyysin perusteella saatiin selville, että iällä oli vaikutusta mie-

lipiteeseen Reilujen tuotetiedon saatavuuteen.  

 

Avoimen kysymyksen muodossa kuluttajilta kysyttiin syytä Reilujen tuotteiden os-

ton vähyyteen tai ostamattomuuteen. Kysymykseen vastasi 110 ja syitä annettiin 

200 kappaletta. Eniten mainintoja tuli siitä, ettei Reiluihin tuotteisiin törmää (53 

mainintaa). Osa vastaajista kertoi haastattelun aikana, etteivät huomaa Reiluja 

tuotteita kaupan hyllyiltä tai eivät välttämättä erota merkkiä tuotteesta. Voidaan 

olettaa, että Reilulle kaupalle toivottaisiin enemmän näkyvyyttä. Toiseksi eniten 

ostamattomuuden tai oston harvuuden syynä oli hinta (51 mainintaa). Vaikka ny-

kyään usea Reilun kaupan tuote onkin samoissa hinnoissa muiden vastaavien 

tuotteiden kanssa, myönsi muutama halpatuotteiden ja tarjoustuotteiden houku-

tuksen suuremmaksi. Kuitenkin vaikka hinta olikin toisiksi suurin syy oston vähyy-

teen, tämä ei käynyt ilmi tutkittaessa eri ansiotuloisten ostotiheyttä. Saatavuus vai-

kutti 27 vastaajalla ostotiheyteen. Tähän voi vaikuttaa se, että osalla vastaajista oli 

oma vakiokauppa, jossa he asioivat ja pienissä vähittäiskaupoissa ei ole tarjolla 

yhtä kattavaa valikoimaa Reilun kaupan tuotteista kuin suurimmissa vähittäiskau-

poissa. Vastaajista taas 23 mainitsi omat ostotottumukset. Tämä syy on sellainen, 

johon Reilun kaupan on vaikeinta vaikuttaa. 

 

Seuraavassa avoimessa kysymyksessä kyseltiin Reilun kaupan tuote-ehdotuksia 

markkinoille. Kysymykseen vastasi 65 vastaajaa ja tuote-ehdotuksia saatiin 79 

kappaletta. Eniten lisää valikoimaa toivottiin hedelmiin (19 mainintaa), johon liitet-

tiin myös kasvikset. Tässä kannattaa huomioida se, että hedelmät olivat suosituin 
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säännöllisesti ja epäsäännöllisesti ostettu tuotevalikoima, johon myös kannattaisi 

panostaa. Toiseksi eniten haluttiin markkinoille vaatteita (14 mainintaa). Vastaajis-

ta 12 toivoi, että saatavilla olisi jo olemassa olevia Reilun kaupan tuotteita. Muita 

tuotetoivomuksia tuli hajanaisesti, joita olivat muun muassa viljatuotteet ja leivon-

naiset (5 mainintaa) ja kankaat ja muut tekstiilit (5 mainintaa). 

  

Lopuksi kuluttajat kertoivat mielipiteensä siitä, pitäisikö Seinäjoen kaupungin ottaa 

huomioon Reilun kaupan periaatteet tehdessään hankintoja kehitysmaista. Kysy-

myksen ajatuksena oli se, että pitäisikö Seinäjoen kaupungin hakea Reilun kau-

pungin arvonimeä, mikäli Reilun kaupungin periaatteet täyttyvät. Suurin osa vas-

taajista eli 71 % oli sitä mieltä että pitäisi. Vain 2 % vastaajista oli eri mieltä ja ky-

syttäessä syytä, perusteluksi saatiin nykyinen lama. Tuloksista voidaan todeta, 

että seinäjokelaisilla olisi halukkuutta Reilun kaupungin arvonimen hakemiseen, 

mikäli kriteerit täyttyvät. 

4.2 Yrityksille suunnatun kyselyn yhteenveto ja johtopäätökset 

Yrityksille suunnattuun kyselyyn osallistui 26 yritystä. Kyselyyn saatiin osallistu-

maan 10 ravintolaa, 7 kahvilaa, 7 vähittäiskauppaa ja 2 erikoismyymälää.  

Yrityksistä 14 kertoi valikoimissaan olevan tarjolla Reilun kaupan tuotteita. Kaikis-

sa vähittäiskaupoissa ja molemmissa erikoismyymälässä oli tarjolla Reilun kaupan 

tuotteita.  Seinäjoella ei ole kovin monta erikoismyymälää ja ne, jotka haluttiin ky-

selyyn mukaan, olivat yrityksiä, joissa odotettiin olevan Reilun kaupan tuotteita. 

Kahviloista kahdella ja ravintoloista kolmella oli tarjolla Reilun kaupan tuotteita. 

Yrityksistä kolmella oli ollut valikoimissaan Reilun kaupan tuotteita, jotka olivat 

kahvi ja tee (kävi ilmi haastattelun aikana), muttei ollut tarjolla tällä hetkellä. Yh-

deksällä yrityksellä ei ole ollut tarjolla Reiluja tuotteita, mutta 5 yritystä oli ajatellut 

asiaa.   

Syynä Reilun kaupan tuotteiden puuttumista yritysten valikoimista, oli suurimmaksi 

osaksi ketjutoiminta, eli ketju päätti mitä tarjotaan (5 mainintaa). Myös Reilujen 

tuotteiden puuttuminen tavarantoimittajilta oli syynä kahdessa yrityksessä. Myös 
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lähialueen raaka-aineiden suosiminen ja kysynnän heikkous oli yksi syy tuotteiden 

puuttumiseen. 

Parhaiten Reilun kaupan tuotteita tarjosivat suuret ja keskikokoiset vähittäiskaupat 

sekä erikoismyymälät. Kahviloista Coffee Housella oli hyvä valikoima Reiluja tuot-

teita (15 kpl), joka johtui siitä, että yritysketju panostaa Reiluun kauppaan. Siwa 

tarjosi 5 Reilua tuotetta sekä kausituotteita, joita ei erikseen merkitty. Yritys poik-

kesi muista pienvähittäiskaupoista siten, että se suosii Reilun kaupan tuotteita 

muun muassa hedelmien kohdalla. K-ryhmään kuuluvissa kaupoissa Reilujen tuot-

teiden valikoima oli Osuuskauppoihin verrattuna laajempi. Tämä voi johtua siitä, 

että K-ryhmässä tarjolla olevien Pirkka tuotteiden valikoimaan on tullut Reilun 

merkin omaavia tuotteita, joita ei Osuuskaupoissa ole tarjolla. 

Yritysten Reilun kaupan tuotevalikoimaa kysyttäessä selvisi, että Seinäjoella par-

haiten saatavia tuotteita olivat ”Hedelmät”, ”Kahvi” ja ”Tee”, joita oli kahdeksalla 

yrityksellä. Nämä tuotteet olivat myös eniten kuluttajien ostamia tuotteita. Toiseksi 

eniten saatavilla oli ”Hunajaa” seitsemässä yrityksessä, sekä ”Suklaata” ja ”Kaa-

kaota”, jota kumpaakin oli tarjolla kuudessa yrityksessä. Huonoiten tarjolla olivat 

”Myslit” sekä ”Makeiset”, joita oli vain yhdessä yrityksessä. Näitä tuotteita kuluttajat 

ostivat harvemmin. Tästä voidaan päätellä saatavuuden vaikuttavan kulutukseen. 

Yrityksiltä, joilla oli tarjolla Reiluja tuotteita, haluttiin tietää mahdollisesta Reilujen 

tuotteiden valikoiman lisäyksestä. Kysymykseen vastanneista 15 yrityksestä 8 ker-

toi ajatelleensa lisätä Reilun kaupan tuotteiden valikoimaa yrityksessä seuraavan 

vuoden aikana. Kolmella yrityksellä syynä oli se, että valikoiman lisäys riippuu asi-

akkaiden toivomuksista.  Kolmella yrityksellä ketju vaikutti hankintaan.  Yrityksistä 

viisi taas ei aikonut lisätä valikoimaa Reilun kaupan tuotteita. Suurin syy oli ketju-

toiminta (4 mainintaa). Tässä voidaan päätellä, että ketjutoiminnalla on suuri vai-

kutus yritysten tarjonnalle ja ketju päättää tukeako vai ei Reiluja tuotteita. 

Yrityksien, joilla oli tarjolla Reilun kaupan tuotteita, pyydettiin antamaan kokonais-

arvosana tuotehankintojen sujuvuudesta (1=heikkoa ja 5=sujuvaa). Kysymykseen 

vastasi 13 yritystä. Yleisin annettu arvosana oli 5 ja kokonaisarvosanan keskiarvo-
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si saatiin 4,5. Tästä voidaan päätellä yritysten olleen kokonaisuudessaan tyytyväi-

siä Reilun kaupan tuotteiden hankinnan sujuvuuteen. 

Yritykset, joilla oli tarjolla Reilun kaupan tuotteita, saivat antaa kokonaisarvosana, 

myös tuotetyytyväisyydestä (1=täysin tyytymättömiä ja 5= täysin tyytyväisiä). Ky-

symykseen vastasi 13 yritystä. Yleisin annettu arvosana oli 4 ja kokonaisarvosa-

nan keskiarvoksi tuli 4,2, josta voidaan päätellä yritysten olleen kokonaisuudes-

saan melko tyytyväisiä Reilun kaupan tuotteisiin. 

Kaikki kyselyyn osallistuneet yritykset arvioivat saamaansa asiakaskyselyjen mää-

rää Reilun kaupan tuotteista. Suurin osa vastanneista, 54 % eli 14 yritystä, kertoi 

asiakkaiden tulevan kysymään Reilun kaupan tuotteista ”Harvoin”. Toiseksi eniten, 

27 % eli 7 yritystä kertoi, ettei asiakkaita ole tullut kysymään lainkaan tuotteista.  

”Jonkin verran” asiakaskyselyjä oli tullut 19 % eli viidelle yritykselle. Yritykset voisi-

vat mahdollisesti lisätä Reilun kaupan tuotteita valikoimiin, mikäli asiakkaat niitä 

pyytäisivät. Kuitenkin halukkuutta Reiluihin tuotteisiin näyttäisi jonkin verran ole-

van, sillä kolmanneksi eniten vastaajista kertoi syyksi Reilujen tuotteiden ostamat-

tomuuteen tai oston harvuuteen huonon saatavuuden.  

Viimeiseksi yrityksiltä kyseltiin, pitäisikö Seinäjoen kaupungin ottaa huomioon Rei-

lun kaupan periaatteet tehdessään hankintoja kehitysmaista. Kysymys oli sama 

joka esitettiin myös kuluttajille. Yritykset olivat tämän kysymyksen kohdalla hiukan 

varovaisempia ja esille tulikin, etteivät he halua arvioida kaupungin toimia. Tämä 

ilmeni myös siinä, että puolet vastanneista eli 13 yritystä ei osannut sanoa puolin 

tai toisin pitäisikö kaupungin ottaa kehitysmaahankinnoissa Reilun kaupan periaat-

teet huomioon. Lähes saman verran 46 % eli 12 yritystä oli kuitenkin ”Kyllä” vasta-

usvaihtoehdon kannalla. Kun tuloksia verrattiin kuluttajilta saatuihin vastauksiin, 

voidaan todeta, että kuluttajista suurempi osa eli 71 % oli ”Kyllä” vastausvaihtoeh-

don kannalla.  
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4.3 Tutkimuksen merkittävimmät tulokset 

 

 Suurin osa kuluttajista kertoi tietoa Reilun kaupan järjestelmästä olevan jonkin 

verran saatavilla. Kuitenkin vastaajista suurin osa tunsi Reilun kaupan merkin. 

  Eniten Reiluun kauppaan oltiin tutustuttu lehden ja television kautta.  

 Kuluttajista suurin osa osti Reilun kaupan tuotteita joko muutaman kerran tai 

harvemmin kuin muutaman kerran kuukaudessa. Talouden koko ei vaikuttanut 

ostotiheyteen kuten ansiotulojen kohdalla. Keskituloiset ostivat useammin Rei-

lun kaupan tuotteita. 

 Ostetuimmiksi tuotteiksi nousivat hedelmät, kahvi, tee ja kukat. Näitä tuotteita 

oli Seinäjoella toimivissa yrityksissä parhaiten saatavilla. 

  Kuluttajat pitivät Reilun kaupan tuotteiden saatavuutta Seinäjoella yleisesti 

keskinkertaista huonompana. 

 Suurin vaikuttaja yritysten Reilun kaupan tuotteiden tarjontaan oli ketjutoiminta. 

Ketju päätti tarjotaanko valikoimissa Reilun kaupan tuotteita vai ei. 

 Suurimpia syitä Reilujen tuotteiden oston harvuuteen olivat hinta, saatavuus ja 

tuotteiden huono esillepano. 

 Suurin osa kuluttajista kertoi, että Seinäjoen kaupungin tulisi ottaa huomioon 

Reilun kaupan periaatteet hankintoja tehdessään. Yrityksistä moni ei halunnut 

ottaa kantaa kaupungin toimiin. Kuitenkin lähes puolet oli kuluttajien kanssa 

samalla kannalla. 
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Liite 15. ANOVA-taulukko ikäryhmien vaikutuksesta mielipiteisiin Reilun kaupan 

tuotevalikoiman monipuolisuudesta vähittäiskaupoissa 

Liite 15a. ANOVA-taulukko ikäryhmien vaikutuksesta mielipiteisiin Reilun kaupan 

tuotevalikoiman monipuolisuudesta kahviloissa 

Liite 15b. ANOVA-taulukko ikäryhmien vaikutuksesta mielipiteisiin Reilun kaupan 

tuotevalikoiman monipuolisuudesta ravintoloissa 

 

Liite 16. ANOVA –taulukko iän vaikutuksesta mielipiteisiin Reilujen tuotteiden laa-

dukkuudesta 

 

Liite 17. ANOVA –taulukko iän vaikutuksesta mielipiteisiin Reilun kaupan tuottei-

den tuotetietouden saantiin 

 

Liite 18. Avovastaukset Reilun kaupan tuotteiden oston vähyyteen 

 

Liite 19. Avovastaukset vastaajien toivomuksista markkinoille tulevista Reilun kau-

pan tuotteista 

 

Liite 20. Kyselyyn osallistuneet yritykset. 

 

Liite 21. Avovastaukset Reilun kaupan tuotteiden puuttumiseen yrityksissä. 

 

Liite 22. Kyselyyn osallistuneiden yritysten saatavilla olevat Reilun kaupan tuotteet 
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Liite 23. Yritysten perustelut Reilun kaupan tuotevalikoiman mahdolliseen lisäyk-

seen tai lisäämättä jättämiseen seuraavan vuoden aikana 

 

Liite 24. Karttakuva Reilun kaupan tuotteiden tuontimaista. (Reilun kaupan edis-

tämisyhdistys)
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LIITE 1. Reilun kaupan edistämisyhdistyksen jäsenjärjestöt 

1. Eettisen kaupan puolesta Eetti 

2. Finlands svenska Marthaförbund 

3. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 

4. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa 

5. Kirkon Ulkomaanapu 

6. Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava 

7. Luonto-Liitto 

8. Maailmankauppojen liitto 

9. Marttaliitto 

10. Opiskelijoiden Lähetysliitto 

11. Ortodoksinen Lähetys 

12. Palvelualojen ammattiliitto PAM 

13. Pellervo-seura 

14. Solidaarisuus (Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö) 

15. Sosialidemokraattiset nuoret 

16. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK 

17. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 

18. Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK 

19. Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto 

20. Suomen Kuluttajaliitto 

21. Suomen luonnonsuojeluliitto 

22. Suomen Lähetysseura 

23. Suomen UNICEF 

24. Suomen World Vision 

25. Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL 

26. Tampereen yrittäjänaiset 

27. TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto 

28. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 

29. Vasemmistonuoret 

30. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNo 
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LIITE 2. Maailmankaupat ja myyntipisteet 

 

1. Reilun kaupan tähti (Helsinki) 

2. Kirahvi (Hämeenlinna) 

3. Kiéla (Ivalo) 

4. Päiväntasaaja (Joensuu) 

5. Mango (Jyväskylä) 

6. Jokilaakson Maailmankauppa (Jämsäkoski) 

7. Kokkolan Maailmankauppa (Kokkola) 

8. Maailmanpuun myyntipiste (Kouvola) 

9. Kuhmon Kehitysmaakauppa (Kuhmo) 

10. Sikitiko (Lappeenranta) 

11. Lohjan Maailmankauppa (Lohja) 

12. Juuttiputiikki (Oulu) 

13. Hiirenkorva (Raahe) 

14. Elimu (Rovaniemi) 

15. Savonlinnan kehitysmaakauppa (Savonlinna) 

16. Tasajako (Tampere) 

17. Aamutähti (Turku) 

18. Äetsän Kehitysmaakauppa (Äetsä) 

LIITE 3. Reilun kaupan tuotteiden maahantuojat 

 

1. Reilun kaupan tähti (Helsinki) 

2. Maailmankauppa Kielâ (Ivalo) 

3. Tampereen Kehitysmaakauppa (Tampere) 

4. Maailmankauppa aamutähti (Turku) 

5. Maailmankauppa Juuttiputiikki (Oulu) 
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LIITE 4. Reilun kaupan tuotteita tarjoavat yritysketjut 

 

 Amarillo-ravintolat  

 Arnolds-kahvilat 

  Bar & Bistro -ravintolat  

 Bar & Play -ravintolat  

 Bepop-ravintolat  

 Chico's-ravintolat  

 Coffee House -kahvilat  

 Fransmanni-ravintolat  

 Holiday Club Spa Hotels -kylpylähotellit  

 Memphis-ravintolat  

 Night-ravintolat  

 Public Corner -baarit  

 Radisson Blu Hotels & Resorts -ketjun yhteydessä toimivat ravintolat  

 Rolls-hampurilaisketju  

 Rosso-ravintolat  

 Sevilla-ravintolat  

 Sokos Hotels -ketjun yhteydessä toimivat ravintolat  

 Torero-ravintolat  

 Wayne's Coffee -kahvilat  

 Ässäpub-baarit 
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LIITE 5. Kuluttajille suunnattu kyselylomake 

KULUTTAJATUTKIMUS REILUN KAUPAN TUOTTEISTA, KEVÄT 2010 

Hei! Teen toimeksiantona asiakastutkimusta Reilun kaupan tuotteista ja niiden käytöstä. Tutkimus koskee 
Seinäjoella asioivia kuluttajia. Vastauksenne ovat meille tärkeitä ja ne käsitellään luottamuksellisesti. 

Tekijä: Selvi Yildirim, Seamk Liiketalous 
 

TAUSTATIEDOT 
 
1. Ikä:_________________ 

2. Sukupuoli:     □ 1.Nainen □ 2.Mies  

3. Talouden koko:_________________ 

4. Ansiotulot vuodessa   

□1. Alle 10 000 €      □2. 10 001 – 25 000 €      □3. 25 001 – 40 000 €     □4. yli 40 001 € 

REILUN KAUPAN TUNNTETTAVUUS 
 
5. Tiedättekö, mitä Reilun kaupan merkki tuotteessa tarkoittaa ja, mitä se takaa?   

     □ 1. Tiedän        □ 2. Tiedän jonkin verran        □ 3. En tiedä 

 
6. Mistä olette saaneet tietää Reilusta kaupasta? Voitte valita useamman vaihtoehdon. 

□ 1. Reilun kaupan kotisivuilta    

□ 2. Muilta internet -sivustoilta    

□ 3. Lehdestä      

□ 4. Televisiosta     

□ 5. Reilun kaupan tapahtumista    

□  6. Muu, mikä?________________________________________ 

□ 7. En tunne Reilua kauppaa   

7. Kuinka paljon mielestänne Reilun kaupan järjestelmästä on tietoa saatavilla? 

   □ 1. Runsaasti     □ 2. Jonkin verran     □ 3. Vähän      □ 4. En osaa sanoa 

 
REILUN KAUPAN TUOTTEIDEN KULUTUS 

8. Kuinka usein ostatte Reilun kaupan tuotteita?    

□ 1. Päivittäin      

□ 2. Muutaman kerran viikossa    

□ 3. Muutaman kerran kuukaudessa    

□ 4. Harvemmin kuin muutaman kerran kuukaudessa  

□ 5. En ole koskaan ostanut, mutta voisin ostaa  

□ 6. En ole koskaan ostanut, enkä todennäköisesti tule ostamaan 
    Kääntäkää lomake, olkaa hyvä. 
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9. Jos ostatte Reilun kaupan tuotteita, mitä seuraavista tuotteista ostatte säännöllisesti? Jos ette 
ole ostaneet  Reilun kaupan tuotteita, voitte siirtyä kysymykseen 12. 
Voitte valita useamman vaihtoehdon.   

  □ 1. Hedelmät □ 9. Kukat       □ 17. Pähkinät 

  □ 2. Hunaja □ 10. Makeiset                              □ 18. Riisi  

  □ 3. Jogurtti      □ 11. Mausteet                              □ 19. Sokeri 

  □ 4. Jäätelö □ 12. Mehu  □ 20. Suklaa 

  □ 5. Kaakao                               □ 13. Mysli                                □ 21. Tee 

  □ 6. Kahvi □ 14. Olut  □ 22. Urheilupallot 

  □ 7.  Keksit □ 15. Puuvillaiset vaatteet  □ 23. Viini 

  □ 8. Kosmetiikka  □ 16. Puuvillaiset kodintekstiilit 

10. Mitä yllämainituista tuotteista ette osta säännöllisesti, mutta olette ostaneet viimeisen vuo-
den aikana? Käyttäkää tuotteiden numerokoodia. 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
11. Vastatkaa seuraaviin väittämiin. 

Seinäjoella Huono Heikko Keskinkertainen   Hyvä Erinomainen 

1) Tuotteiden saatavuus            

1) a Vähittäiskaupoissa 1 2 3 4 5 

1) b Kahviloissa 1 2 3 4 5 

1) c Ravintoloissa 1 2 3 4 5 

2) Valikoiman monipuolisuus       

2) a Vähittäiskaupoissa 1 2 3 4 5 

2) b Kahviloissa 1 2 3 4 5 

2) c Ravintoloissa 1 2 3 4 5 

3) Tuotteiden laadukkuus           1 2 3 4 5 

4) Tuotetiedon saatavuus   1 2 3 4 5 
 
12. Jos käytätte Reilun kaupan tuotteita harvemmin tai ette ollenkaan, mistä se johtuu? 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

  
13. Millaisia Reilun kaupan -sertifioituja tuotteita toivoisitte markkinoille tulevaisuudessa? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 

14. Tulisiko Seinäjoen kaupungin ottaa huomioon Reilun kaupan periaatteita tehdessään hankinto-
ja kehitysmaista? 

 □ 1. Kyllä       □ 2. Ei       □ 3. En osaa sanoa       □ 4. En ole tietoinen asiasta 

 Kiitos paljon vastauksistanne! 
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LIITE 6. Yrityksille suunnattu kyselylomake 

 

KULUTTAJATUTKIMUS REILUN KAUPAN TUOTTEISTA, KEVÄT 2010 
 
Hei! Teen toimeksiantona asiakastutkimusta Reilun kaupan tuotteista ja niiden käytöstä. Vastauk-
senne ovat meille tärkeitä ja ne käsitellään luottamuksellisesti.  

Tekijä: Selvi Yildirim, Seamk Liiketalous 
 

TAUSTATIEDOT 
 
1. Yrityksen nimi:_____________________________________ 
 
2. Yrityksenne toimiala 

□ 1. Vähittäiskauppa      □ 2. Kahvila       □ 3. Ravintola      □ 4. Erikoismyymälä 

 

REILUN KAUPAN TUOTTEET 
 
3. Onko Teidän yrityksenne valikoimassa tarjolla Reilun kaupan tuotteita? 

    □ 1. Kyllä on 

    □ 2. On ollut, mutta ei ole tällä hetkellä 

    □ 3. Ei ole, mutta olemme ajatelleet kokeilla 

    □ 4. Ei ole, emmekä ole ajatelleet kokeilla 

 
4. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen ei ole tai ei ole tällä hetkellä Reilun kaupan tuotteita 
tarjolla, miksi ei ole? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, niin kuinka paljon erilaisia Reilun kaupan tuot-
teita yrityksessänne on tarjolla? (Lukumäärä) Muussa tapauksessa siirtykää kohtaan 10. 

______________________________ 
 
6. Mitä Reilun kaupan tuotteita, Teillä on valikoimissanne? Voitte valita useamman vaihtoehdon. 

  □ 1. Hedelmät □ 9. Kukat       □ 17. Pähkinät 

  □ 2. Hunaja □ 10. Makeiset                              □ 18. Riisi  

  □ 3. Jogurtti      □ 11. Mausteet                              □ 19. Sokeri 

  □ 4. Jäätelö □ 12. Mehu  □ 20. Suklaa 

  □ 5. Kaakao                               □ 13. Mysli                                □ 21. Tee 

  □ 6. Kahvi □ 14. Olut  □ 22. Urheilupallot 

  □ 7.  Keksit □ 15. Puuvillaiset vaatteet  □ 23. Viini 

  □ 8. Kosmetiikka  □ 16. Puuvillaiset kodintekstiilit 

            Kääntäkää lomake, olkaa hyvä. 
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7. Oletteko ajatelleet lisätä Reilun kaupan tuotteiden valikoimaa yrityksessänne seuraavan vuoden 
aikana ? 
 

   □ 1. Kyllä, miksi?___________________________________________________________     

    _________________________________________________________________________ 

   □ 2. Ei,miksi?_________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________ 
 
8. Kuinka sujuvaa Reilun kaupan tuotteiden hankinta on? (Asteikolla arvosana asteikolla 1-5 1= 
hankalaa, 5=sujuvaa).______________ 
 
9. Kuinka tyytyväisiä olette olleet Reilun kaupan tuotteisiin?( Anna arvosana  asteikolla 1= täysin 
tyytymättömiä 5= Täysin tyytyväisiä).____________ 
 
10. Kuinka paljon asiakkaat kysyvät Teiltä Reilun kaupan tuotteista? 
 

  □ 1. Erittäin paljon      □ 2. Jonkin verran     □ 3. Harvoin     □ 4. Ei lainkaan 

 
11. Tulisiko Seinäjoen kaupungin ottaa huomioon Reilun kaupan periaatteita tehdessään hankinto-
ja kehitysmaista? 

 □ 1. Kyllä       □ 2. Ei        □ 3. En osaa sanoa        □ 4. En ole tietoinen asiasta 

 
 

Kiitos paljon vastauksistanne! 
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LIITE 7. Khiin neliötesti iän vaikutuksesta Reilun merkin tuntemiseen 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 14,527
a
 10 0,15 

Likelihood Ratio 17,127 10 0,072 

Linear-by-Linear Association 4,057 1 0,044 

N of Valid Cases 252     
a. 6 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,83. 

 

LIITE 8.  Avovastaukset kuluttajien tiedonsaantikanavista  

Kaupasta (30 mainintaa) 

 K-Kaupasta 

 Kaupan hyllyltä 

 Kaupan kampanja 

 Kaupasta x 7 

 Kaupassa 

 Kaupoissa  

 Kaupoista x 6 

 Halonen liikkeestä 

 Maailmankaupat Tampereella/Kehitysmaakauppa 

 Ruokakaupoista 

 Kauppa x 8 

 Reilun kaupan tuotteita katsoessani kaupassa 

 

Perhe/ tutut (21 mainintaa) 

 Lapsilta 

 Lasten kautta 

 Kavereilta 

 Kaverilta x 2 

 Kaverit 
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 Tutuilta x 2 

 Tutut 

 Ystäviltä x 7 

 Äidiltä 

 Pojaltani 

 Kavereilta x 2 

 Lapsiltani 

 

Mainokset (11 mainintaa) 

 Jostain kaupan mainoksista 

 Maailmankauppalehti 

 Mainoksista 

 Mainonnan kautta 

 Tuotteiden esitteestä 

 Esitteistä 

 Esitteistä kaupassa 

 Radio x 4 

 

Koulu (11 mainintaa) 

 Koulu x 5 

 Koulussa x 2 

 Koulusta 

 Opiskelun kautta 

 Oppitunneilta 

 Yliopistosta 

 

Seurakunta (4 mainintaa) 

 Seurakunta x 2 

 Seurakunnan tilaisuudessa puhuttu kahvin osalta 

 Kirkon ulkomaanavun kautta 
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Töistä (4 mainintaa) 

 Työssä joskus esitelty 

 Töissä 

 Töistä x 2 

 

Omasta kiinnostuksesta (3 mainintaa) 

 Olen etsinyt itse tietoa 

 Vähitellen kiinnostuksen kasvaessa 

 Yleisesti kiinnostuneita 

 

Ei osaa sanoa (2 mainintaa) 

 En muista 

 En osaa sanoa tarkasti 

 

Muut tapahtumat (2 mainintaa) 

 Festareilta 

 Muut tapahtumat 

 

 
LIITE 9. Khiin neliötesti iän vaikutuksesta tiedonsaantiin Reilun kaupan jär-

jestelmästä 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 20,466
a
 15 0,155 

Likelihood Ratio 20,049 15 0,17 

Linear-by-Linear 
Association 

0,013 1 0,908 

N of Valid Cases 252 
    

a. 4 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 2,92. 
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LIITE 10. Khiin neliötesti talouden koon vaikutuksesta ostotiheyteen 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,524
a
 9 0,482 

Likelihood Ratio 8,796 9 0,456 

Linear-by-Linear 
Association 

1,582 1 0,208 

N of Valid Cases 247     
a. 2 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 2,94. 

 

 

LIITE 11. Khiin neliötesti ansiotulojen vaikutuksesta ostotiheyteen 

 
Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-
Square 

21,469
a
 9 0,011 

Likelihood Ratio 21,998 9 0,009 

Linear-by-Linear 
Association 

2,809 1 0,094 

N of Valid Cases 241     
a. 1 cells (6,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 4,03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12(33) 

 

 

LIITE 12. Säännöllisesti ostetut Reilun kaupan tuotteet 
 
 
 

 
  Percent of Ca-

ses N Percent 

 
a
 Hedelmät 98 27,7% 75,4% 

Hunaja 8 2,3% 6,2% 

Jogurtti 7 2,0% 5,4% 

Jäätelö 4 1,1% 3,1% 

Kaakao 9 2,5% 6,9% 

Kahvi 48 13,6% 36,9% 

Keksit 4 1,1% 3,1% 

Kosmetiikka 3 ,8% 2,3% 

Kukat 25 7,1% 19,2% 

Makeiset 7 2,0% 5,4% 

Mausteet 20 5,6% 15,4% 

Mehu 12 3,4% 9,2% 

Mysli 5 1,4% 3,8% 

Olut 3 ,8% 2,3% 

Puuvillaiset vaatteet 14 4,0% 10,8% 

Puuvillaiset kodintekstiilit 4 1,1% 3,1% 

Pähkinät 8 2,3% 6,2% 

Riisi 7 2,0% 5,4% 

Sokeri 14 4,0% 10,8% 

Suklaa 18 5,1% 13,8% 

Teet 28 7,9% 21,5% 

Urheilupallot 2 ,6% 1,5% 

Viini 6 1,7% 4,6% 

Total 354 100,0% 272,3% 

a. Group 

 

 

 

 

 

 



13(33) 

 

 

LIITE 13. Epäsäännöllisesti ostetut Reilun kaupan tuotteet 
 
 

$epästuotteet Frequencies 

 
  Percent of Ca-

ses N Percent 

 
a
 Hedelmät 61 16,6% 43,6% 

Hunaja 6 1,6% 4,3% 

Jogurtti 7 1,9% 5,0% 

Jäätelö 11 3,0% 7,9% 

Kaakao 11 3,0% 7,9% 

Kahvi 45 12,2% 32,1% 

Keksit 9 2,4% 6,4% 

Kosmetiikka 6 1,6% 4,3% 

Kukat 30 8,2% 21,4% 

Makeiset 10 2,7% 7,1% 

Mausteet 23 6,3% 16,4% 

Mehu 14 3,8% 10,0% 

Mysli 3 ,8% 2,1% 

Olut 2 ,5% 1,4% 

Puuvillaiset vaatteet 16 4,3% 11,4% 

Puuvillaiset kodintekstiilit 5 1,4% 3,6% 

Pähkinät 12 3,3% 8,6% 

Riisi 8 2,2% 5,7% 

Sokeri 9 2,4% 6,4% 

Suklaa 18 4,9% 12,9% 

Teet 40 10,9% 28,6% 

Urheilupallot 2 ,5% 1,4% 

Viini 20 5,4% 14,3% 

Total 368 100,0% 262,9% 

a. Group 
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LIITE 14. ANOVA-taulukko ikäryhmien vaikutuksesta mielipiteisiin Reilujen 

tuotteiden saatavuudesta vähittäiskaupoissa. 

ANOVA Table 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Saatavuus vähit-
täiskaupoissa * 
Ikä (Binned) 

Between 
Groups 

(Combined) 6,423 5 1,285 2,786 0,019 

Within Groups 79,313 172 0,461     
Total 85,736 177       

 

 

LIITE 14 a. ANOVA-taulukko ikäryhmien vaikutukseen mielipiteisiin Reilujen 

tuotteiden saatavuudesta kahviloissa. 

 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Saatavuus 
kahviloissa * 
Ikä (Binned) 

Between 
Groups 

(Combined) 16,856 5 3,371 5,682 ,000 

Within Groups 85,437 144 0,593     

Total 102,293 149 
      

        

 

        

LIITE 14 b. ANOVA-taulukko ikäryhmien vaikutuksesta mielipiteisiin Reilujen 

tuotteiden saatavuudesta ravintoloissa. 

 
 
ANOVA Table 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Saatavuus 
ravintoloissa * 
Ikä (Binned) 

Between 
Groups 

(Combined) 18,554 5 3,711 5,605 ,000 

Within Groups 95,339 144 0,662     

Total 113,893 149 
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LIITE 15. ANOVA-taulukko ikäryhmien vaikutuksesta mielipiteisiin Reilun 

kaupan tuotevalikoiman monipuolisuudesta vähittäiskaupoissa. 

ANOVA Table 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Valikoiman moni-
puolisuus vähit-
täiskaupoissa * 
Ikä (Binned) 

Between 
Groups 

(Combined) 13,252 5 2,65 4,974 ,000 

Within Groups 91,653 172 0,533 
    

Total 104,904 177 
      

        

 

 

LIITE 15 a. ANOVA-taulukko ikäryhmien vaikutuksesta mielipiteisiin Reilun 

kaupan tuotevalikoiman monipuolisuudesta kahviloissa. 

ANOVA Table 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Valikoiman moni-
puolisuus kahi-
loissa * Ikä (Bin-
ned) 

Between 
Groups 

(Combined) 19,55 5 3,91 6,829 ,000 

Within Groups 82,45 144 0,573     
Total 102 149 

      

        

 

 

LIITE 15 b. ANOVA-taulukko ikäryhmien vaikutuksesta mielipiteisiin Reilun 

kaupan tuotevalikoiman monipuolisuudesta ravintoloissa. 

ANOVA Table 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Valikoiman moni-
puolisuus ravinto-
loissa * Ikä (Bin-
ned) 

Between 
Groups 

(Combined) 13,371 5 2,674 3,771 0,003 

Within Groups 102,129 144 0,709     
Total 115,5 149 
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LIITE 16. ANOVA –taulukko iän vaikutuksesta mielipiteisiin Reilujen tuottei-

den laadukkuudesta 

ANOVA Table 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Tuotteiden 
laadukkuus 
* Ikä (Bin-
ned) 

Between 
Groups 

(Combined) 1,802 5 0,36 0,966 0,44 

Within Groups 64,203 172 0,373     
Total 66,006 177       

 

 

LIITE 17. ANOVA –taulukko iän vaikutuksesta mielipiteisiin Reilun kaupan 

tuotteiden tuotetietouden saantiin 

ANOVA Table 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Tuotetiedon 
saatavuus * 
Ikä (Bin-
ned) 

Between 
Groups 

(Combined) 9,295 5 1,859 2,814 0,018 

Within Groups 111,653 169 0,661     
Total 120,949 174 

      

 

LIITE 18. Avovastaukset Reilun kaupan tuotteiden oston vähyyteen 

Tuotteet eivät ole tulleet vastaan/ei tunneta (53 mainintaa) 

 Ei ole "sopivia" osunut silmiin. 

 Ei ole kiinnittänyt huomiota niihin. 

 Ei ole tarpeeksi näkyvillä. 

 Ei ole tullut ostettua -ei törmää 

 Ei ole tullut vastaan. 

 Ei osu kohdalle. 

 Ei osu käteen -sivuhyllyillä 

 Ei osu silmään -ei ole esillä  

 Ei tiedä, ei ole osunut kohdalle. 

 Ei tule esille kaupoissa. 

 Ei tule kiinnitettyä huomiota 
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 Ei törmää kaupoissa. 

 Ei vaan satu käteen. 

 Eivät ole esillä. 

 Eivät satu silmään (Huonosti esillä). 

 En ole huomioinut merkkiä -tarjoukset, on voinut tulla ostettua. 

 En ole huomioinut Reilun kaupan merkkiä 

 Jotenkin ei tule kiinnitettyä niihin huomiota sen ihmeemmin 

 kaupassa huonosti esillä 

 Kaupan esillepano 

 Monia kauppoja, kilpailijoita - ei huomaa 

 Ne eivät ole erityisesti näkyvillä. 

 Niiden olemassaoloa ei aina muista, sillä ne eivät ole usein hyvin esillä kaupoissa. 

 Mainontaa tulee joskus joka paikasta, mutta jossain ajanjaksoissa ei ollenkaan -

unohtuu! 

 Vaikea löytää -selkeämmin esille kaupoissa. 

 Tuotteet vielä "räväkämmin" esille. 

 Vähän näkyvillä  

 Ei tietoa tarpeeksi. 

 Ei tunneta ja koeta omaksi. 

 Ei tiedä oikein mitkä ovat Reilun kaupan tuotteita 

 En tiedä aiheesta paljon mitään. 

 En tiedä niistä mitään. 

 En tiedä niistä paljoa. 

 En tunne merkkiä riittävän hyvin. 

 Ei olla tietoisia Reilusta kaupasta, ei olla törmätty. 

 Ei ole tullut perehdyttyä asiaan. 

 tietoa voisi olla enemmän. 

 Ei vaan ole tullut tutustuttua asiaan. 

 En ole kuullut koko Reilusta kaupasta 

 En ole perehtynyt. 

 En ole tutustunut asiaan lähemmin. 

 En ole vielä perehtynyt asiaan. 
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 En tunne Reilua kauppaa 

 En tunne tai ole erityisesti etsinytkään niitä. 

 En tunne toimintaa. 

 En tunne tuotteita 

 Lisäksi en juurikaan tiedä mitkä ovat Reilun kaupan tuotteita. 

 Olen kuullut asiasta, mutten tunne toimintaa. 

 Niistä ei ole tarpeeksi tietoa & Mainontaa mediassa 

 Tiedän kuitenkin melko tai hyvin vähän Reilun kaupan tuotteista, johtuuko se sitten 

omasta halusta ottaa selvää asioista, tiedä häntä... 

 Tietoa ei ole, mitkä tuotteet ovat Reilun kaupan. 

 Tuttu käsite, mutta vieras asia 

 Muista tuotteista liian vähän tietoutta. 

 

Hinta (51 mainintaa) 

 Ei ole tietoa, luullakseni ovat paljon kalliimpia. 

 hinta voisi olla hiukan alhaisempi.  

 hinta 

 tuntuu että ovat kalliimpia. 

 Tuotteet ovat lisäksi kalliimpia kuin muut. 

 Enemmän hintaa 

 Hinnasta 

 Hinnasta. 

 Hinnasta. 

 Hinnoista 

 Hinta 

 Hinta korkeampi 

 hinta-laatu-suhde hieman epäilyttää. 

 Hinta on korkeampi kuin tavallisilla tuotteilla.  

 Hinta yleensä korkeampi verrattuna muihin vastaaviin tuotteisiin. 

 Hinta 

 Hinta, lapset aiheuttavat kustannuksia. 

 Hinta 
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 Hinta 

 Hinta 

 Hinta 

 Hinta, tuotteet kalliimpia kuin muut. 

 Ikävä sanoa, mutta hinnasta. 

 Joskus niillä saattaa olla enemmän hintaa. 

 hinta 

 hinta 

 Kalliita ehkä 

 Kalliimpia 

 edullisuus on tärkeää. 

 Hintapolitiikka -suuri ero. 

 Ne ovat hieman kalliimpia kuin normaalit tuotteet 

 hinta 

 hinta 

 Kustannukset 

 Ne ovat kalliita 

 Nyt tulee ostettua harvemmin kun ei ole rahaa käytettävissä paljoa. 

 Olen opiskelija -tuotteiden hintaluokka liian korkea opiskelijalle.  

 Ostan halvinta 

 Ostan kun on tarjouksessa. 

 Pyrin ostamaan kun on tarjouksessa 

 Valitettavasti pientuloisella hinta ratkaisee, Reilun kaupan tuotteet kalliimpia 

 hinta 

 Vähäinen käyttö johtuu Reilun kaupan tuotteiden kalliista hinnasta verrattuna 

"tavallisiin" tuotteisiin. 

 Varmasti en mene sanomaan, mutta käsittääkseni reilun kaupan tuotteet ovat 

hieman kalliimpia ja köyhällä tuntuu vähäkin. 

 Yleensä tulee ostettua edullisinta. 

 Vaikka tuotto menee hyvään tarkoitukseen, niiden hinnat on muihin tuotteisiin 

verrattuna melko korkeita. Opiskelija budjetti on aika tiukka. 

 Tarjoukset houkuttelee 
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 Tuotteiden korkeampi hinta 

 Tuotteet kalliita  

 Tuotteiden hinnasta 

 Hinta 

 

Saatavuus (27 mainintaa) 

 Ei saatavilla 

 Ei ole -saatavuus 

 Ei ole saatavilla paljon 

 Ei ole saatavilla 

  Ei ole tietoa tuotteista -saatavuus. 

 Ei saatavilla kaikkia tuotteita 

 Ei tarjolla -huono valikoima 

 Ei tule kovin usein käytyä kaupoissa missä myydään kyseisiä tuotteita. 

 En käy kaupoissa, missä saatavilla. 

 minusta tuntuu ettei kaikissa kaupoissa ole saatavilla. 

 En osaa sanoa, ehkä niistä on huono valikoima kaupassa, jossa käyn. 

 Heikko saatavuus 

 Valikoimasta 

 Osittain myös saatavuus puutteellista eli pienissä kaupoissa pieni valikoima. 

 saatavuus 

 Huono valikoima 

 Huonosti saatavilla. 

 saatavuus  

 Käyttämässäni liikkeessä on kyseisiä tuotteita vähän tai ei ollenkaan. 

 Käytän tiettyä kauppaa ostoksissa, huono saatavuus. 

 Saatavuus heikko 

 Saatavuus huono 

 Saatavuus ongelma 

 ei ole lähikaupoissa. 

 Saatavuus vähäistä 

 Saatavuus 
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 Saatavuus 

 Saatavuus 

 Paikkakunnalla ei varsinaisesti Reilua kauppaa 

 Osuttu omaan kauppaan eikä lähdetty kyselemään 

 Tuotteiden monipuolisuus heikkoa Seinäjoella 

 Ostaisin enemmän jos olisi sopivia tuotteita saatavilla 

 Saatavuus 

 saatavuus 

 Yleensä vain hedelmiä tarjolla. 

 

Ostotottumukset (23 mainintaa) 

 Ehkä ostan tarvittavat tuotteet vanhojen ostotottumusten mukaan, enkä tarkalleen 

tiedä missä tuotteet kaupassa sijaitsevat. 

 Ei olla totuttu Reiluun kauppaan. 

 totuttu vanhaan 

 Ei tule ostettua. 

 on jo tutut ja hyväksi koetut tuotteet. 

 osin myös tottumuskysymys ja se, että ostaa sitä mihin on tottunut. 

 tottumus 

 En yleensä etsi Reilun kaupan tuotteita. Otan vain niitä tuotteita mitä käteen sattuu 

ja olen tottunut käyttämään. 

 Ei vaan tule osteltua -tottumus. 

 vanhat tutut tuotteet 

 Emme osta Reilun kaupan tuotteita kovinkaan usein. 

 En vain ole ostanut niitä. 

 Käytän tuttuja tuotteita 

 On tottunut ostamaan kaupoista aina samoja ruokia. 

 Rutiiniostokset, tuotteet perustarvikkeita. 

 Tapa- ei ole tottunut tuotteisiin. 

 Tottumus 

 Tottumus, omat tuotteet. 

 Tottunut ostamaan tiettyjä merkkejä ja tuotteita, vaikea vaihtaa uuteen. 
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 Tottunut ostamaan tuttuja tuotteita. 

 Tulee herkästi käytettyä itselle ennestään tuttuja tuotteita. 

 Vanha tapa 

 Vanhat tottumukset, aina tulee ostettua tuttuja samoja tuotteita.  

 

Ei syytä (6 mainintaa) 

 Ei mistään erityisestä syystä. Ostan aina tiettyjä tuotteita ja Reilun kaupan tuotteet 

vain eivät satu niihin kuulumaan. 

 Ei ole mitään erityistä syytä. 

 En osaa sanoa 

 En tiedä 

 En tiedä 

 En tiedä, ei tule vain ostettua. 

 

Ei usko Reiluun kauppaan (5 mainintaa) 

 Arvelluttaa, kuinka suuri osa menee välikäsiin. Myös parin vuoden takainen UFF-

huijauksen paljastuminen on vienyt luottamuksen. 

 En ole uskovainen Reiluihin tuotteisiin 

 En usko Reiluun kauppaan. 

 Sitä pohtii, onko tämä varmasti " Reilu kauppa". 

 90 % hinnasta menee väliportaille. 

 

Suosia kotimaista/luomua (5 mainintaa) 

 Kannatan kotimaisia tuotteita 

 Ostan luomua. 

 Olen pikemminkin luomun kannattaja. 

 Kotimaisuus kannattaa 

 luomun ostaja 

 

Ei ole sitoutunut asiaan (5 mainintaa) 

 Ei varsinaisesti väliä onko Reilun kaupan tuote ostokorissa. 
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 En ajattele Reilun kaupan tuotteita sen kummemmin. 

 En ehkä ole niin luonto- ja eläinystävällinen. 

 En ole kiinnostunut asiasta niin paljon. Ostan tuotteita mitä olen ennenkin ostanut. 

 En osaa sanoa. Ei ole mulle mikään sydämen asia. Valitsen tuotteita, joita eniten 

tarjolla. 

 

Tarpeet (4 mainintaa) 

 Tarpeet 

 Tarpeiden mukaan ostan. 

 Töissä lähinnä tulee käytettyä -ei tarvitse. 

 Yksin asuvana kulutus pientä. 

 

Maku (4 mainintaa) 

 kahvi jota kokeilin, ei silloin ainakaan maistunut hyvälle. 

 makutottumukset 

 mausta 

 kahvi -makuasia 

 

Ei tarvitse tuotteita (3 mainintaa) 

 Ei ole tarvetta. 

 Ei tarvitse 

 ei ole tarvista 

 

Muut (14 mainintaa) 

 Omasta itsestä! 

 Omasta aloitteesta. 

 Ostokset tehdään perheen mieltymysten mukaan. 

 En osta omia ruokia. 

 kiire, laiskuus! 

 kahviloissa ostan teen osalta 

 Allergia ynnä muut sellaiset. 
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 Keskitän S-ryhmään. 

 välillä haluan vaihtoa tuotteista 

 Käyn niin harvoin ostoksilla kun matkustan 

 Oma kunto  -ei ole lähikaupoissa. 

 Ostokset tehdään perheen mieltymysten mukaan. 

 ja tuotteiden laadusta  

 Vanhemmat ostavat ruoat 

 

 

LIITE 19. Avovastaukset vastaajien toivomuksista markkinoille tulevista Rei-

lun kaupan tuotteista 

 

Hedelmät/Kasvikset  (19 mainintaa) 

 Hedelmiä 

 Enemmän hedelmiä  

 Enemmän hedelmiä 

 Hedelmiä & vihanneksia 

 Enemmän valikoimaa hedelmissä 

 Hedelmiä enemmän 

 Hedelmät 

 Hedelmiä runsaammin 

 Enemmän valikoimaa Seinäjoelle! Hedelmät, Mehut, Jogurtit 

 Hedelmät, kahvi, tee 

 Enemmän valikoimaa viljatuotteisiin, hedelmiin, maitotuotteisiin. 

 Hedelmät, kahvi 

 Hedelmät, kodintekstiilit, vaatteet 

 Hedelmät, viljatuotteet, riisit 

 Kasviksia, hedelmiä 

 Mansikoita 

 Maito, leipää, hedelmiä -päivittäistavaroita 

 Vaatteita, Kahvia, Hedelmiä 

 Perus elintarvikkeita, kasvikset, riisi, kosmetiikka, hygieniatuotteet, tupakka 
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Vaatteet (14 mainintaa) 

 Urheilutekstiilit 

 Vaateita, kosmetiikka 

 Vaatteet 

 Vaatteet monipuolisemmin 

 Vaatteet, kassit/laukut 

 Vaatteita 

 Vaatteita, Kahvia, Hedelmiä 

 Ruokatarvikkeita, vaatteet 

 Lisää erilaisia vaatteita, luomulihaa 

 Puuvillaiset kodintekstiilit, vaatteet, pähkinät 

 Puuvillavaatteet 

 Päivittäistavaroita, vaatteita 

 Laadukkaita vaatteita 

 Korut, muotivaatteet 

 Hedelmät, kodintekstiilit, vaatteet 

 
Kaikkea mahdollista/Enemmän valikoimaan (12 mainintaa) 

 Ei mitään erityistä, monipuolisesti kaikkea. 

 Enemmän valikoimaa Seinäjoelle! Hedelmät, Mehut, Jogurtit 

 Enemmän valikoimaa viljatuotteisiin, hedelmiin, maitotuotteisiin. 

 Kaikkia mahdollisia hyviä tuotteita. 

 Kaikkea 

 Kohdassa 9 mainitut tuotteet olisivat jo hyvä alku, jos edes niitä olisi saatavilla 

enemmän. 

 Laaja-alaisesti kaikkea, hankalaa sanoa mitään erityistä. 

 Mitä tahansa 

 Monipuolisesti kaikkea 

 Valikoima on mielestäni yllättävän hyvä, kun katsoo kysymykstä nro 9. En tiennyt 

noista kaikista. 

 Valikoiman laajentaminen 
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Peruselintarvikkeita (7 mainintaa) 

 Peruselintarvikkeita 

 Peruselintarvikkeisiin saatavuutta 

 Perustuotteita 

 Perustuotteita enemmän saataville 

 Päivittäistavaroita 

 Perus elintarvikkeita, kasvikset, riisi, kosmetiikka, hygieniatuotteet, tupakka 

Päivittäistavaroita, vaatteita 

 Ruokatarvikkeita, vaatteet 

 

Viljatuotteet/Leivonnaiset (5 mainintaa) 

 Kahviloihin voisi tulla jalostettuja tuotteita, kuten Reiluista tuotteista valmistettuja 

leivonnaisia/sämpylöitä ja kauppoihin valmisaterioita 

 Enemmän valikoimaa viljatuotteisiin, hedelmiin, maitotuotteisiin. 

 Hedelmät, viljatuotteet, riisit 

 Lastenvaatteet, lelut, viljatuotteet, leipä, kosmetiikkaa saataville sekä keksejä ja 

leivonnaisia 

 Keksit, mysli 

 

Kankaat/Muut tekstiilit (4 mainintaa) 

 Hedelmät, kodintekstiilit, vaatteet. 

 Kodin koriste-esineet/matkamuistoesineet, esimerkiksi puutyöt, kankaita 

 Puuvillaiset kodintekstiilit, vaatteet, pähkinät 

 Lisää kosmetiikkaa & puuvillaisia tuotteita 

 

Kosmetiikka (4 mainintaa) 

 Lastenvaatteet, lelut, viljatuotteet, leipä, kosmetiikkaa saataville sekä keksejä ja 

leivonnaisia 

 Lisää kosmetiikkaa & puuvillaisia tuotteita. 

 Perus elintarvikkeita, kasvikset, riisi, kosmetiikka, hygieniatuotteet, tupakka 
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 Vaateita, kosmetiikka 

Asusteet (3 mainintaa) 

 Korut, muotivaatteet 

 Puiset/helmiset korut 

 Vaatteet, kassit/laukut 

 

Lapset (3 mainintaa) 

 Lasten ruoat 

 Lastenvaatteet 

 Lastenvaatteet, lelut, viljatuotteet, leipä, kosmetiikkaa saataville sekä keksejä ja 

leivonnaisia 

 

Kahvi (3 mainintaa) 

 Hedelmät, kahvi, tee 

 Hedelmät, kahvi. 

 Vaatteita, Kahvia, Hedelmiä 

 

Maitotuotteet (2 mainintaa) 

 Enemmän valikoimaa Seinäjoelle! Hedelmät, Mehut, Jogurtit 

 Enemmän valikoimaa viljatuotteisiin, hedelmiin, maitotuotteisiin. 

 

Tee (2 mainintaa) 

 Hedelmät, kahvi, tee 

 Tee, Kaakao 

 

Ei mitään (1 maininta) 

 

Muut (14 mainintaa) 

 Kahviloihin voisi tulla jalostettuja tuotteita, kuten Reiluista tuotteista valmistettuja 

leivonnaisia/sämpylöitä ja kauppoihin valmisaterioita 

 Kodin koriste-esineet/matkamuistoesineet, esimerkiksi puutyöt, kankaita 
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 Koiran ruoka 

 Enemmän valikoimaa Seinäjoelle! Hedelmät, Mehut, Jogurtit 

 Hedelmät, viljatuotteet, riisit 

 Mausteita, viinit 

 Lihaa 

 Olut, suklaa 

 Puuvillaiset kodintekstiilit, vaatteet, pähkinät 

 Shampoo, Saippua 

 Tee, Kaakao 

 Terveellisiä ja edullisia 

 Wc-paperi, nenäliinat 

 Perus elintarvikkeita, kasvikset, riisi, kosmetiikka, hygieniatuotteet, tupakka 

 
LIITE 20. Kyselyyn osallistuneet yritykset. 
 
 
Vähittäiskaupat (7 kpl) 
 
Etelä-Pohjanmaan Ok/Prisma 

Etelä-Pohjanmaan Osuuskunta/S-Market Törnävä 

K-Citymarket 

K-Market Ruokaruukki 

K-Supermarket 

Sale Törnävä 

Siwa 

 
Kahvilat (7 kpl) 

Arnold's 

Avccra oy/Robert's Coffee 

Cafeteria Salotte 

Coffee House 

Herkkukontti 

Hyväskä 
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Kahvila Hanna ja Kerttu 

 
Ravintolat (10 kpl) 
 
SH Vaakuna Amarillo 

Pesalle Oy/Stuertti 

Ravintola Madator/Eepee 

Ravintola Paussi Eepee/Nurmo 

Ruokaravintola Herkku Vintti 

Hotelli Ravintola Alma 

Fransmanni 

Fazer Seinäjoki Areena 

Cumulus Oy/Huviretki 

Ravintola Cityhotell  

 
Erikoismyymälät (2 kpl) 
 
Alko Oy keskusta  
MiNatur Ky 
 
 
 
LIITE 21. Avovastaukset Reilun kaupan tuotteiden puuttumiseen yrityksissä. 
 
 
Ketjutoiminnan vuoksi ( 5 mainintaa) 

 Fazer Food Service sopimus-tuotteet, emme pysty itse päättämään. 

 Ketju määrää mitä tuotteita käytetään ja valitettavasti Reilun kaupan tuotteita ei 

ole. 

 Ketjusopimus ei voi vaikuttaa asiaan. 

 Ketjutoiminnan vuoksi emme itse tee valikoimia tuotteista. 

 Kuulumme Presso ketjuun ja hankinta tapahtuu ketjun kautta. 

 

Tavarantomittajilla ei ole tarjolla (2 mainintaa) 

 En ole löytänyt toimittajilta meille sopivia Reilun kaupan tuotteita. 

 Tavarantoimittajilla ei ole tarjolla. 
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Ei osaa sanoa ( 2 mainintaa) 

 En osaa sanoa. 

 En tiedä. 

 

Muut ( 3 mainintaa) 

 En oikeastaan usko koko Reiluun kauppaa, ( MOT ohjelma) paljasti heikkoudet.  

 Käytämme lähialueen raaka-aineita (lähiruokaa). 

 Kysyntä ei ole vielä tarpeeksi suurta. 

 Ravintola konseptimme uudistuu ja katsotaan millä aikataululla ja mitkä tuotteet 

soveltuvat. 
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LIITE 22. Kyselyyn osallistuneiden yritysten saatavilla olevat Reilun kaupan 

tuotteet 

 

 

Responses 

% vastanneista 

yrityksistä Kpl/määrä 

% kaikista yri-

tyksistä 

Hedelmät 8 9,6% 57,1% 

Hunaja 7 8,4% 50,0% 

Jogurtti 3 3,6% 21,4% 

Jäätelö 4 4,8% 28,6% 

Kaakao 6 7,2% 42,9% 

Kahvi 8 9,6% 57,1% 

Keksit 3 3,6% 21,4% 

Kukat 3 3,6% 21,4% 

Makeiset 1 1,2% 7,1% 

Mausteet 3 3,6% 21,4% 

Mehu 2 2,4% 14,3% 

Mysli 1 1,2% 7,1% 

Olut 2 2,4% 14,3% 

Puuvillaiset vaatteet 4 4,8% 28,6% 

Puuvillaiset kodintekstiilit 2 2,4% 14,3% 

Pähkinät 2 2,4% 14,3% 

Riisi 2 2,4% 14,3% 

Sokeri 5 6,0% 35,7% 

Suklaa 6 7,2% 42,9% 

Teet 8 9,6% 57,1% 

 Viini 3 3,6% 21,4% 

Total 83 100,0% 592,9% 

a. Group 

 

 

LIITE 23. Yritysten perustelut Reilun kaupan tuotevalikoiman mahdolliseen 

lisäykseen tai lisäämättä jättämiseen seuraavan vuoden aikana 

Kyllä ovat ajatelleet lisätä 

 Joillekin asiakkaille tärkeitä tuotteita, otetaan usein myyntiin, jos asiakas toivoo. 

tai tulee uutuustuote. 

 Jos jokin kiva tuote osuu kohdalle, niin voidaan tilata. 

 Jos on tulossa valikoimiimme kuuluvia tai jos asiakas haluaa tietyn tuotteen. 
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 Kysyntää ja tarjontaa on. 

 Mahdollisesti, mikäli tulee ”oikeat” tuotteet vastaan. 

 Miksi ei? Lisää tuotetarjontaa ja joillekin asiakkaille lisäarvoa. 

 Siinä määrin, kun niitä saa. 

 Tuotevalikoimamme on sidoksissa ketjuun, joten tilaamme ketjun määräämiä. 

tuotteita. Ketju panostaa Reiluun kauppaan. 

Eivät ole ajatelleet 

 Valikoimia profiloidaan asiakastoiveiden mukaan. 

 Käytämme Menu-tuotesarjaa. 

 Toimitaan ketjuyrityksessä. 

 Tuotevalikoimat päättää ketju. 

 Valikoimat määräytyvät ketjuohjauksessa. 

 Ketjun näkemys työn alla.  
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LIITE 24. Karttakuva Reilun kaupan tuotteiden tuontimaista  


