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Eckes-Granini Finland Oy Ab:n raaka-aineiden hankintapolitiikka ja 
vastuullisuus 
 
Eckes-Granini Finland Oy Ab hankkii käyttämänsä hedelmäraaka-aineet konsernimme keskitetyn 
oston toimesta kansainvälisen laadunvarmistusjärjestön SGF/IRMA:n sekä Ecovadiksen 
auditoimilta toimittajilta. Yritystämme auditoidaan säännöllisesti myös luomutuotteiden 
valmistuksen osalta. Tehokas omavalvontamme varmistaa raaka-aineiden laadun tuote-erien 
saapuessa sekä valmistuksen aikana. 
 

 
 
SGF/IRMA (International Raw Material Assurance) on globaali, mehualan yleisimmin käyttämä 
järjestö tuotteiden aitouden ja raaka-aineiden toimittajien eettisten valmistusolosuhteiden 
auditointiin. Järjestöön kuuluu maailmanlaajuisesti yli 650 auditoitua hedelmäraaka-aineiden 
toimittajaa sekä mehun valmistajaa (www.sgf.org). Liittyessään SGF:n jäseneksi raaka-
ainetoimittaja sitoutuu noudattamaan järjestön sääntöjä ja olemaan vuosittain auditoinnin 
kohteena. Auditoinnissa käsitellään raaka-aineen aitous, tuotantoprosessit, 
laadunvarmistusjärjestelmä sekä lisäksi mm. yrityksen eettiset toimintatavat. 
 
 

 
 
Kaikki merkittävät raaka-aineiden toimittajat (joita on enemmän kuin 100) auditoidaan 
vastuullisuusnäkökulmasta puolueettoman EcoVadis instituutin toimesta. Asiantuntijoiden 
harkinnan pohjalta on määritelty 21 eri kriteeriä koskien ympäristöä, sosiaalisia toimintatapoja, 
eettisyyttä ja arvoketjua. Analyysien ja arvioinnin taustalla ovat yritysten omat tietolähteet sekä 
esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ja kaupan liittojen tiedot. Tehtyjen arviointien pohjalta Eckes-
Granini käy säännölliset keskustelut raaka-ainetoimittajiensa kanssa mahdollisten 
kehityskohteiden osalta. Myös Eckes-Granini konsernia arvioidaan näiden vastaavien kriteerien 
pohjalta.  Viimeisimmässä auditoinnissa konserni sai erinomaisen arvosanan ja kuuluu täten 
auditoitujen yritysten viiden prosentin kärkijoukkoon. 
 
 
 
 
 
 
 

Eckes-Granini tukee vastuullisuutta myös AIJN (European Fruit Juice Association) jäsenyyden 
kautta. Järjestö keskittyy erityisesti vastuullisesti tuotettuun appelsiini raaka-aineen 
alkutuotantoon Brasiliassa.  
 
 
 
 



 
 
  
 
 
Eckes-Granini on helmikuusta 2019 alkaen ollut osallisena myös maailmanlaajuisessa 
Sustainable Juice Covenant hankkeessa, jota koordinoi Sustainable Trade Initiative IDH. 
Eckes-Granini ja muut hankkeen kansainväliset yritykset ovat sitoutuneet tavoitteeseen lisätä 
jatkuvasti vastuullisesti hankittujen täysmehu- ja smoothieraaka-aineiden osuutta 100%:iin 
vuoteen 2030 mennessä.  
https://www.idhsustainabletrade.com/news/eckes-granini-signs-sustainable-juice-covenant/ 
 
 
Toukokuusta 2019 alkaen kaikki Eckes-Graninin käyttämä appelsiiniraaka-aine tulee  
sertifioiduilta viljelmiltä ja on IDH Juice Covenantin mukaisesti 100%:sesti vastuullista.  
 

 
 
Eckes-Granini Finlandin tehtaalla Turussa tehdään vuosittain säännöllinen auditointi SGF:n 
toimesta. Auditoinnissa analysoidaan niin tehtaalla käytettävät raaka-aineet kuin markkinoilta 
ostettuja valmiita tuotteita. Näin varmistetaan raaka-aineiden aitous hedelmätilalta 
kuluttajapakkaukseen asti. Eckes-Granini on ainoa mehua-alan yritys Suomessa, johon SGF:n 
toimesta tehdään tehdasauditointi.  
 
 

 
 
Eckes-Granini Finland valmistaa myös tuotteita luomuraaka-aineista ja luomuauditointi 
suoritetaan vuosittain. 
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Eckes-Granini Finland Oy Ab, Kaupallinen johtaja Torsti Hurmerinta, puh. 0400 829 883. 
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