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TAVOITE

20/2020
❖ julkisten keittiöiden tarjoamasta ruoasta 20 % tulee olla 

luomua vuoteen 2020 mennessä

• Julkinen sektori toimii kestävien hankintojen edelläkävijänä ja
esimerkkinä muille sektoreille

• Ammattikeittiöiden kautta parannetaan luomuruoan saatavuutta 

❖ Viljellystä peltoalasta tulee olla 20 % luomutuotannossa

(Suomen hallituksen Lisää luomua! –hallitusohjelma 05/2013)
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http://mmm.fi/documents/1410837/1890227/Luomualan_kehittamisohjelmaFI.pdf/9068c3b3-2e34-45ed-a917-10358dd132e2


AVAINSANAT

7.2.2018

- TAHTOTILA

- PÄÄTÖKSET

- RUOKALISTA- ja RESEPTISUUNNITTELU

- HANKINTOJEN SUUNNITTELU 

- VALMISTUSMENETELMIEN TARKASTELU 

- HÄVIKIN SEURANTA

- TIEDOTTAMINEN!  



SUUNNITTELU
• Väljyyttä ruokalistoille, mahdolliset muutokset saatavuuden 
mukaan

• Muista aina sesongit; kaikilla elintarvikkeilla on oma sesonki

• Vähennetään lihan osuutta

• Huomioidaan eri asiakasryhmät, ei sama ruokalista kaikilla

• Ekoruokakone, reseptisuunnittelu ja raaka-ainetieto
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http://www.ekoruokakone.fi/
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http://www.ekoruokakone.fi/malli-luomulistasta-

LUOMUN HINTA LAUTASELLA
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http://www.ekoruokakone.fi/malli-luomulistasta-






Kohti 20 % luomutavoitetta

• kalliimpien ruokalajien osuuden vähentäminen 
• (liha, siipikarja, einekset ja jalosteet)

• lihan osuuden vähentäminen reseptiikassa

• hävikin tehokas vähentäminen

• valmistusmenetelmien tarkastelu
• (vähennetään kalliiden eineksien ja komponenttien käyttöä)

Käyttöhintatutkimuksen tulokset osoitteessa www.ekoruokakone.fi 
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http://ekoruokakone.bonsait.fi/malli-luomulistasta-




• Uusi koulujakelujärjestelmä astui voimaan 1.8.2017

• Nestemäiset maitotuotteet
• Luomu, rasvaton maito ja piimä 31 cnt /l 
• Tavanomainen rasvaton maito ja piimä13 cnt /l

• HEVI tuotteille tuki verottomasta hankintahinnasta
• Tuettavat tuotteet herne, kurkku, lanttu, porkkana, tomaatti, herukat, mansikka, 

mustikka, puolukka, omena, appelsiini, banaani, klementiini ja mandariini 
(satsuma)

• Luomu HEVI 75 % 
• Tavanomainen HEVI 65 %

• Lisätietoa ja palautteet www.mavi.fi 

• D-vitaminoitua rasvatonta luomumaitoa saa
(1 L ja 10 L pakkauksissa) 

EU tukee terveellistä kouluruokailua –
Suomi painottaa tuen LUOMUlle
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http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/yrittaja-kauppa-teollisuus/tuet-ja-palvelut-koulujakelutuet/Sivut/default.aspx
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o Kuusi porrasta 
o Liittyminen sähköisesti netissä
o Vuosimaksut organisaatiokohtaisia
o Liittymällä mukaan saa käyttöön kaikki Ekoruokakoneen 

ominaisuudet (mm. raaka-ainelistaus ja saatavuustiedot) 
o Sivusto uudistui kesäkuussa 2016 

o Oma mainospaikka luomuravintola hakupalvelussa
o uutta aineistoa luomusta tiedottamiseen 

o Mukana jo lähes 2 500 ruokapalvelutoimipaikkaa
o www.luomuravintola.fi

http://www.luomuravintola.fi/


Helpotuksia tuottajille –
Lisää luomua ammattikeittiöille

Paikallinen vähittäismyynti = maakuntaa vastaava alue

Vähittäismyynti = ammattikeittiöt, tarjoilu

Voimaan 1.2.2017
Vähimmäismäärät ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta
◦ Lehtivihannekset 50 000 kg / vuosi
◦ Muut kasvikset ja sienet 100 000 kg / vuosi
◦ Jäädytetty ternimaito 2500 kg / vuosi
◦ Hunaja 2500 kg / vuosi
◦ Kananmunat 30 000 kg / vuosi (poikkeusalueella)
◦ Kysyntää ja tarjontaa sesonkien mukaan!

Tuotekehitysyhteistyötä – uusia tuotteita keittiöille



Luomuammattikeittiöissä

22.3.2017 Food Service Feedback 2016 / ML 13

Ammattikeittiöistä jo yli 40 % käyttää luomua viikoittain 
➢ julkisista ammattikeittiöistä 33 %, yksityisistä 46 % 

Eniten käytetään:
➢ viljatuotteita, maitoa ja maitovalmisteita sekä vihanneksia ja

kasviksia. 

Eniten kasvua luomuraaka-aineissa arvellaan olevan:
➢ vihanneksista ja kasviksista (lähes joka neljäs keittiö arvelee

lisäävänsä niiden käyttöä)

➢ luomuviljatuotteista (joka viides arvioi käytön lisääntyvän)

➢ luomuhedelmistä-/ marjoista (lähes joka viides ennustaa 
käytön  lisääntyvän)



Ruokatyyppien kysynnän kehitys 2017
Julkinen sektori

Vastanneet, n=254
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Vähenee Lisääntyy

Luomukysynnän 
lisääntymiseen uskoo useampi 
kuin 2016 (42%), vastaavasti 
vähenemiseen uskoo 
harvempi kuin 2016 (-10%) 



Pk-yritysten neuvontahanke 

Hallituksen kärkihanke – Eviran hanke

Viranomaisneuvonnan uudistaminen
◦ Hyvät käytännön ratkaisut

◦ Elintarvikealan yrittäjille tukimateriaalia

◦ Paikallisia neuvontatilaisuuksia, työpajoja, koulutustilaisuuksia

◦ Neljä pilottiryhmää:
◦ Ravintolat

◦ Leikkaamot, jauhelihaa raakalihavalmisteita valmistavat laitokset

◦ Alkutuotannon yhteydessä tapahtuva myynti, tarjoilu, valmistus

◦ Maahanmuuttajataustaiset / etniset ryhmät

◦ Lisätietoa https://www.evira.fi/pkneuvonta

https://www.evira.fi/pkneuvonta


KIITOS!
Lisätietoja Anu Arolaakso
p. 044 785 4048
anu.arolaakso(at)sakky.fi


