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VERSIO 1 
 
Meira Nova Oy:n kahvi- ja teelinjaus 

Meira Novan valikoimissa oleva kahvi- ja teevalikoiman tulee olla 100-prosenttisesti sertifioitua tai 
vastuulliseksi varmennettua. Linjaus on julkaistu huhtikuussa 2020. 

Vastuulliseksi varmennettu viittaa kolmannen osapuolen auditointeihin hankintaketjussa aina 
alkutuotantoon saakka. Hyväksyttäviä sertifikaatteja ovat esimerkiksi Reilu Kauppa, UTZ, Rainforest 
Alliance ja luomu. Luomusertifikaatin lisäksi edellytämme, että kolmas osapuoli auditoi 
alkutuotannon sosiaalisen vastuun varmentamiseksi.  

Teepussin tulee olla kokonaisuudessaan biohajoava. 

Linjauksen kattavuus ja rajaukset  
 

Meira Novan kahvi- ja teelinjaus koskee seuraavia tuotealueita:  
• suodatinkahvi ja kahvipavut 
• espressopohjaisia erikoiskahveja (cappuccino yms.)  
• haudutettuna tai pusseina myytävää teetä 
• kapselikahvijuomia 
• teen raaka-ainetarkastelu rajataan teepensaan lehtiin. Yrtit, mausteet ja muut kasviraaka-

aineet rajataan tavoitteen ulkopuolelle 
 

Linjaus ei koske seuraavia tuotealueita: 
• valmiita kahvi- ja teejuomia, joissa kahvi tai tee on yksi raaka-aine (Frezzat yms) 
• leivonnaisia, joissa kahvia tai teetä on käytetty raaka-aineena 

 
Vastuullisen kahvin ja teen varmennus 
 

Toimittajilla on oltava toimiva ja kuvattu kolmannen osapuolen sertifioiman (UTZ, Rainforest Alliance ja 
Reilu Kauppa) tai muutoin vastuulliseksi varmennetun raaka-aineen seurantajärjestelmä, jonka avulla 
tunnistetaan tuotteiden valmistukseen käytetyt sertifioidut tai muutoin vastuulliseksi varmennetut 
raaka-aine-erät ja niiden toimittajat.  

 
Vastuulliseksi varmennettu viittaa kolmannen osapuolen auditointeihin hankintaketjussa aina 
alkutuotantoon saakka ja auditoineissa todennetaan, että S-ryhmän asettamat sosiaalisen ja 
ympäristövastuun periaatteet toteutuvat toimitusketjussa. Toimittajan tulee Ostajan pyynnöstä kyetä 
antamaan Ostajalle tieto tuotteen ja sen raaka-aineiden alkuperästä, sertifioinnista tai muusta 
vastuullisuuden varmennuksesta alkutuotantoon asti (alkutuottajien tiedot). 

 
 
Raportointi vastuullisen kahvin ja teen käytöstä 
 

Toimittajan tulee vuosittain raportoida Meira Novalle myydyn kolmannen osapuolen sertifioiman tai 
muutoin vastuulliseksi varmennetun raaka-aineen määrä, ja todentaa, että Toimittaja on hankkinut 
vähintään Ostajalle kalenterivuoden kuluessa myytyä määrää vastaavan määrän kolmannen osapuolen 
sertifioimaa tai muutoin vastuulliseksi varmennettua raaka-ainetta. 
Tavarantoimittajien vastausten pohjalta, käytetyt vastuullisen kahvin ja teen määrät raportoidaan 
vuosittain S-ryhmän vastuullisuuskatsauksessa. 

 
Lisätietoja linjauksesta ja sen toimeenpanosta antaa laatupäällikkö susanna.viitaniemi@meiranova.fi  tai 
Meira Nova Oy:n vastaava hankintapäällikkö. 
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