Linjaus
kukkien ja kasvien kestävästä alkuperästä
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Kohti parempaa
huomista.

1. Arvomme ja toimintaperiaatteemme
Taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen vastuun huomioiminen kuuluu yrityksemme perusarvoihin. Osana
vastuullista toimintaamme olemme linjanneet periaatteemme kukkien ja kasvien vastuullisesta alkuperästä.
Asiakkaamme odottavat, että Lidlissä myytävät tuotteet on tuotettu vastuullisesti ympäristö ja ihmiset
huomioiden. Kestävä raaka-aineiden tuotanto, luonnon monimuotoisuus ja toimitusketjun työntekijöiden
ihmisoikeuksien turvaaminen ovat olennaisia aiheita, joihin Lidl panostaa osana vastuullista toimintaansa.
Lidl Suomen tuotevalikoimaan kuuluu erilaisia kukkia ja kasveja. Lidl ei itse viljele tai pakkaa niitä vaan ostaa
ne itsenäisiltä yhteistyökumppaneilta, jotka tuottavat tuotteita itse tai hankkivat niitä sopimusviljelijöiltään.
Näin ollen tuotannon ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset syntyvät Lidlin toiminnan ulkopuolella,
toimitusketjuissa.
Lidl on vuodesta 2006 saakka ollut amfori BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) jäsen. Amfori BSCI
on eurooppalaisten tuontikaupan yritysten yhteenliittymä, jonka tavoitteena on varmistaa, että kuluttajille
tarjottavat tuotteet valmistetaan sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä olosuhteissa. Kaikkien Lidl
yritysryhmän tavarantoimittajien ja alihankkijoiden on sitouduttava Lidlin eettisiin toimintaohjeisiin, jotka
vastaavat sisällöltään amfori BSCI:n periaatteita.
Haluamme jatkuvasti kehittyä ja kehittää toimintaamme. Olemme eurooppalaisen Supply Chain Initiativen
jäsen ja sitä kautta edistämme oikeudenmukaisia liiketoimintakäytäntöjä ja konfliktien ratkaisemista
oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla. Tarjoammekin asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja
muille sidosryhmillemme erilaisia työkaluja kysymysten ja valitusten välittämiseen.
Käytössämme on järjestelmä, jonka kautta voi ilmoittaa liiketoimintaamme liittyvistä väärinkäytösepäilyistä.
Ilmoitus voi koskea esim. lahjontaa, kilpailulain vastaista toimintaa, petoksia tai kavalluksia. Raportointi
voidaan tehdä nimettömästi online-järjestelmän kautta tai suoraan Lidl Suomen Compliance Officerille.
Asiakaspalvelun kautta tarjoamme kuluttajille mahdollisuuden ottaa meihin yhteyttä. Tuotetiedustelut
toimitetaan vastuullisille ostajille ja tavarantoimittajille ja sitä kautta asiakkaat pääsevät myös vaikuttamaan
toimintaamme. Lisäksi keskustelemme eri sidosryhmiemme kanssa ja huomioimme myös heidän
näkemyksensä ihmisoikeuksien ja ympäristön suojelemiseksi toimitusketjuissamme.

2. Linjauksemme tausta
Myymämme kukat ja kasvit ovat peräisin Suomesta, Euroopasta ja Euroopan ulkopuolelta. Suurin osa
eurooppalaisista kukista viljellään Alankomaissa ja Italiassa. Euroopan ulkopuolella suosittuja viljelymaita
ovat Kenia, Kolumbia, Etiopia ja Ecuador, joissa kasvuolosuhteet ovat ympäri vuoden kukille suotuisat.
Tiedostamme, että hallitsemattomaan kukkien ja kasvien viljelyyn liittyy ympäristö- ja ihmisoikeusriskejä.
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Linjauksellamme haluamme edistää ympäristön ja työntekijöiden kannalta kestävää tuotantoa niin
paikallisesti kuin globaalistikin.
Yksi kukkien ja kasvien viljelyn riski on hallitsematon kasvinsuojeluaineiden käyttö, joka voi aiheuttaa vaaraa
kukkaplantaasien työntekijöiden terveydelle. Erityisesti maissa, joissa asianmukaiset suojauskäytännöt eivät
ole itsestäänselviä, näemme velvollisuudeksemme huolehtia toimitusketjuissamme työskentelevien ihmisten
työturvallisuudesta. Riskimaissa myöskään ihmisoikeuksien toteutumista ei voida pitää itsestäänselvyytenä.
Viljelyllä on tietenkin vaikutuksia myös ympäristöön. Kasvinsuojeluaineiden ja keinotekoisten lannoitteiden
käytön tulee olla harkittua, kontrolloitua ja mahdollisimman vähäistä, jotta maaperä säilyy elinvoimaisena ja
monimuotoisuutta suojellaan. Veden ja muiden resurssien käytön tulee olla säästeliästä ja mm. tuotannosta
syntyviä jätteitä tulee käsitellä ympäristöystävällisesti.
Talous ja kestävät valinnat kulkevat käsi kädessä. Toimintaperiaatteisiimme kuuluu, että kysynnän tulee olla
reilua ja kaupankäynnin ehtojen läpinäkyviä.
Kehitämme tuotannon kestävyyttä pitkäjänteisesti yhdessä liikekumppaneidemme kanssa muun muassa
panostamalla kansainvälisesti tunnettuihin sertifiointistandardeihin. Uskomme, että pitkäaikaiset
parannukset ja kestävä tuotanto ovat mahdollisia, kun toimiala sitoutuu muutokseen laajasti niin kotimaassa
kuin ulkomaillakin.
Määrittelemämme vastuullisuuskriteerit kukkien ja kasvien alkuperälle koskevat kaikkia myymiämme
tuotteita.
Linjauksemme sitoo kaikkia tavarantoimittajiamme ja sitä päivitetään tarvittaessa. Teemme myös satunnaisia
tarkastuksia riippumattoman tahon suorittamana.

3. Tavoitteemme: kukkia ja kasveja vain sertifioiduilta tuottajilta
Tavoitteemme on, että kaikki myymämme kukat ja kasvit ovat peräisin sertifioiduilta tuottajilta
vuoden 2019 loppuun mennessä. Sertifiointina hyväksymme kansainvälisesti arvostetun Global G.A.P.
-ympäristöstandardin yhdistettynä sosiaalisen arvioinnin kattavaan GRASP-lisäosaan tai kotimaisilta
kukkien ja kasvien viljelijöiltä vaihtoehtoisesti pohjoismaisiin oloihin kehitetyn IP Sigill Koriste- ja
taimitarhakasvit + IP Työehdot. Näiden ohella alkutuotannon sertifiointina hyväksymme myös Reilun
kaupan, joka sisältää ympäristö- ja sosiaaliset kriteerit.
Tavoitteen etenemistä seuraamme säännöllisesti ja tavoitteenamme on raportoida edistymisestä
vastuullisuusraporttimme yhteydessä. Lidl Suomessa tavoitteen edistymisestä on vastuussa osto-osasto.
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3.1. Jäljitettävyys
Toimitusketjun läpinäkyvyys ja jäljitettävyys ovat avainasemassa vastuullisen kukka- ja kasvivalikoiman
tarjonnassa. Vain jäljitettävyydellä on mahdollista varmistua tuotteiden alkuperästä ja siten kestävistä
tuotantomenetelmistä. Global G.A.P. ja IP Koriste- ja taimitarhakasvit -standardeihin kuuluu jäljitettävyys läpi
toimitusketjun, eli jokainen tuote on jäljitettävissä aina alkutuotantoon asti.
3.2. Pitkät kumppanuudet
Vakaa ja pitkäjänteinen yhteistyö on hyvä perusta kestävälle toiminnalle. Sen vuoksi pyrimme
pitkäaikaisiin liikesuhteisiin toimittajiemme, viljelijöidemme ja liikekumppaniemme kanssa. Lidlin eettiset
toimintaperiaatteet määrittelevät perusedellytykset yhteistyölle. Kannustamme tavarantoimittajiamme myös
itse tunnistamaan kohteita vastuullisuuden edelleenkehittämiselle tiiviissä yhteistyössä viljelijöiden kanssa.
Myös omat työntekijämme vierailevat viljelmillä säännöllisesti.
Tavarantoimittajien ohella myös muut sidosryhmät ovat tärkeitä kumppaneita Lidlille. Olemme säännöllisesti
yhteydessä kansalaisjärjestöihin, tutkijoihin ja muihin tahoihin, joiden näkemyksiä kuuntelemme kukka- ja
kasvivalikoimamme vastuullisuuden kehitystyössä.

4. Sertifiointistandardit
4.1. Global G.A.P. ja GRASP
Global G.A.P. on maailmanlaajuisesti tunnetuin standardi viljeltäville maataloustuotteille, jonka keskiössä
ovat tuoteturvallisuus ja ympäristön kannalta kestävät tuotantotavat. Standardiin kuuluvat ulkopuolisen
tahon säännölliset auditoinnit, joissa tarkastetaan, että kriteerit täyttyvät tuotannossa. Global G.A.P.
on perustettu vuonna 1997 eurooppalaisten kauppaketjujen yhteistyön tuloksena (alkuperäinen nimi
EurepGAP). Kriteereitä ovat tuoteturvallisuuden ja jäljitettävyyden lisäksi esimerkiksi monimuotoisuuden
huomioiminen, maaperän elinvoimaisuuden säilyttäminen, jätteiden ympäristöystävällinen käsittely, veden
tehokas käyttö ja kasvinsuojelu- ja lannoiteaineiden kontrolloitu käyttö. Myös työturvallisuuskäytäntöjä
arvioidaan osana auditointia.
GRASP on Global G.A.P.:n lisämoduuli täydentämään hyvien työolojen toteutumista ja osoittamaan hyviä
johtamiskäytäntöjä tiloilla. Se on kehitetty yhteistyössä saksalaisen kehitysyhteistyöjärjestö GIZin sekä
eurooppalaisten kauppaketjujen kanssa. GRASP on suunniteltu soveltuvaksi ympäri maailmaa, kuitenkin niin,
että maan lainsäädännön vaatimuksen ollessa korkeampi kuin GRASP, noudatetaan aina lainsäädäntöä. Jos
lainsäädäntöä ei ole tai se on GRASPia heikompi, noudatetaan GRASP-vaatimuksia. GRASP on viljelystilan
työntekijöiden työolosuhteiden arvioimisen väline, jossa tarkastellaan mm.
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työaikakäytäntöjä ja niiden seurantamenetelmiä, palkkausta, työntekijäedustuksen olemassaoloa,
työsopimusten lainmukaisuutta, työntekijöiden järjestäytymistä sekä syrjinnän, lapsi- ja pakkotyön kieltoa ja
sitä käyvätkö viljelystilan lapset koulua. Tilat arvioidaan vuosittain perusauditoinnin yhteydessä.

4.2. IP Koriste- ja taimitarhakasvit ja IP Työehdot
IP Sigill Koriste- ja taimitarhakasvit on erityisesti pohjoismaisiin oloihin kehitetty laatu- ja ympäristösertifiointi
kukkien ja kasvien vastuulliselle tuotannolle. Sertifiointi takaa, että tuotanto on kestävää ja sitä myös
valvotaan säännöllisesti kolmannen osapuolen toimesta. Tarkastuskohtia ovat mm. kasvinsuojelukäytännöt,
jätteiden käsittely, monimuotoisuuden huomioiminen, erityistä suojelua vaativien alueiden suojeleminen,
veden käyttö ja hygieniakäytännöt.
IP Työehdot täydentävät IP Sigill-sertifiointia vastuullisten työolosuhteiden osalta. Niiden osalta tarkastetaan
muun muassa työturvallisuuskäytännöt, paloturvallisuus, työsuhteiden lainmukaisuus, työajan seuranta,
palkkaus, työnvälityksen säännöt sekä mahdollisen majoituksen kannalta asianmukaiset olosuhteet.
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