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Asiakasvaatimukset 

• Kuluttaja ratkaisee
• Kuluttajan päätös perustuu tuotteen laatuun

• Uuden sukupolven tuotteessa koko sen tuotantoketju on 
jäljitettävissä ja kestää kriittisen tarkastelun

• Tuotteen alkuperä on kiinteä osa brändiä ja alkaa tilalta, 
jossa kasvattajan ammattitaito nousee vahvasti arvoonsa

• Tärkeintä on se miten tuote saadaan aikaan – laatu on koko 
tuotantoketju 

• Laatu perustuu osaamiseen ja tekemiseen 
• Yhdenmukaiset säännöt joita kaikki noudattavat  
• Toiminnan jatkuva ja kokonaisvaltainen kehittäminen  
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Sertifioinnilla vastataan odotuksiin 

• Turkistilojen sertifiointikriteerit kehitettiin 2004 
’Turkiseläinten pidolle asetettavista 
eläinsuojeluvaatimuksista’ yhdessä sidosryhmien kanssa

• Ensimmäiset sertifikaatit jaettiin 2006
• Auditoijina olivat turkiseläinneuvojat
• Turkisten ostajat alkoivat kiinnostua laatukriteerien 

mukaan tuotetuista nahoista 
• Tästä tulikin kilpailutekijä huutokauppamarkkinoilla
• Asiakkailta tuli vaatimuksia saada takuita eläinten 

kasvuympäristöstä, joten dokumentoidun tiedon merkitys 
korostui – mm. rehu- jalostus - hoito-ohjeet

• Alkuvaiheen puutteena oli kirjanpidon puute sairauksien 
dokumentoinnista ja poikkeusoloihin varautumisesta   
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Sertifiointi 2006 - 2010

2006
• Ensimmäiset sertifikaatit jaettiin 120 tilalle
• Ympäristölupien määrä lisääntyi
• Sertifiointi ja Saga erottumisen merkkinä muista
2007
• Elinkeinon etujärjestöt  tukemassa (sertifiointibonus) 
2009
• Sertifiointikriteerit päivitettiin
• Saga tavaramerkki ainoastaan sertifioiduilta tiloilta 

tuleville suomensupinnahoille
2010
• STKL:n ISO–standardeihin perustuvan 

toimintajärjestelmän kehittäminen alkoi
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Miten sertifiointi muuttuu 2011

STKL

turkistilaturkistila turkistila

omavalvontaan 
perustuva auditointi ja 
sertifiointi 2006 - 2010

STKL

turkistila turkistila
turkistila

Inspecta Sertifiointi Oy

Ulkopuolinen ISO 9001- ja ISO 
14001-standardiin perustuva 
kansainvälinen arviointi -> 
STKL:n arviointi muuttuu 
sisäiseksi auditoinniksi 2011

Muutos
2011

Nykyinen käytäntö
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Kansainvälinen vaatimustaso ja ISO standardit 

• ISO-standardit toiminnan kehittämisen mallina
-> ohjaavat toiminnan kuvaamiseen, mittaamiseen ja         

kehittämiseen 
• Tiloilta toimitetaan tuotteita, jotka täyttävät

1. kansainvälisten asiakkaiden vaatimukset
2. viranomaisten lakisääteiset vaatimukset 

• ISO standardit opastavat jatkuvaan toiminnan 
kehittämiseen asiakkaiden, sidosryhmien ja yhteiskunnan 
odotusten ja tarpeiden täyttämiseen
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Inspecta Sertifiointi varmistaa toiminnan

• Inspecta Sertifiointi Oy on sertifiointilaitos
• Tehtävänä on varmistaa/auditoida:

1. STKL:n toiminnan kuvaukset vastaavat ISO-
standardien vaatimuksia

2. ISO-standardit vaativat, että STKL:n ja tilojen toiminta 
vastaa yleisesti hyväksyttyjä vaatimuksia esim. 
asiakkaiden vaatimukset, lait, asetukset, kansainväliset 
normit

• Sertifioinnissa sitoudutaan toiminnan määrätietoiseen 
parantamiseen vastuullisesti  

• Parantaminen varmistetaan omilla sisäisillä auditoinneilla ja 
Inspectan auditoinneilla vuosittain

• STKL:n toiminnan sisäiset auditoinnit ja tilojen auditoinnit
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Auditoijien pätevyysvaatimukset

• turkisalan koulutuksen saanut tai ylempi 
korkeakoulututkinto agronomi tai eläinlääkäri

• auditointitaitoihin pätevöityminen:
– sisäisen auditoijan pätevyyskoulutus 2 pv ja Inspecta 

Oy:lle annettu näyttö auditointitaidoista
– kaksi kertaa seuraamassa pätevän auditoijan kanssa 

auditointia
– kaksi kertaa näytön anto auditointitaidoista auditoijalle
– kaksi kertaa vuodessa auditointitulkintojen kokoukset
– STKL:n koulutukset: eläinten hyvinvointi, 

ympäristöasiat, järjestelmäkoulutus (IMS)  
– Inspecta Oy:n vuosittaiset päivityskoulutukset 

auditointitaitoihin   
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Eurooppalainen Welfur osaksi 
suomalaista sertifiointia

- Varmistaa eläinten hyvinvoinnin uusimpiin 
tutkimustuloksiin tukeutuen    
- Welfur, 4 periaatetta:

– Hyvä kasvatusympäristö
– Hyvä ruokinta
– Hyvä terveys
– Tarkoituksenmukainen käyttäytyminen
• Toteuttamassa tanskalaiset, hollantilaiset, ruotsalaiset, 

suomalaiset tutkijat sekä asiantuntijat Ruotsista, 
Englannista, Kanadasta ja Ranskasta

• Jaakko Mononen
• Georgia Mason ja Harry Blockhuis 
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