
HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

LUOMUN
KÄYTTÖÖN
KAUPASSA

Luomutuotannon tärkeimpänä periaatteena on tuottaa tuotteita, joiden valmistus- 
menetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle, eivätkä ihmisten, kasvien tai eläinten terveydelle ja 

hyvinvoinnille. Kiinnostus luomutuotteita kohtaan kasvaa koko ajan ja kysyntä lisääntyy.  
Kaupat ovat vastanneet kysyntään lisäämällä valikoimiinsa luomutuotteita.

Luomutuotteet kaupassa  
• Irtomyynnissä luomutuotteet on pidettävä erillään tavanomaisesti tuotetuista tuotteista niin, etteivät 

ne pääse sekoittumaan muiden tuotteiden kanssa. Asiakkaalle luomutuotteiden tulee olla helposti tun-
nistettavissa.

• Erillisiä tiloja luomuelintarvikkeille ei vaadita. Asiakkaiden kannalta voi olla selkeämpi, jos luomutuot-
teet ovat erikseen omalla osastollaan tai ne on muuten merkitty näkyvästi ja huomattavasti. Valmiiksi 
pakattuja luomutuotteita voidaan kuitenkin myydä muiden tuotteiden rinnalla, kunhan asiaankuuluvat 
merkinnät löytyvät. 

• Huomaa, että pelkästään luomutuotteille varattuihin myyntipisteisiin ei saa sijoittaa tavanomaisesti 
tuotettuja elintarvikkeita.

Viesti luomusta oikein -hanke on julkaissut Luomun käyttäjän käsikirjan, jossa on tarkemmin tietoa luo-
mun varmentamisesta ja luomun käytöstä sekä viestinnästä.

Kirjan löydät osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-555-5 tai  
www.theseus.fi > Haku ”Luomun käyttäjän käsikirja”.

Viesti luomusta oikein -hanke 
Mikkelin ammattikorkeakoulu
www.xamk.fi/luomuviestinta

KAUPPIAS!
Vähittäiskaupan pitää ilmoittautua Eviran luomuvalvontaan, jos se
• valmistaa luomutuotteita esimerkiksi leipoo luomuleipää kaupan jauholeipomossa
• pakkaa ja merkitsee luomutuotteita (ei koske välittömään myyntiin tarkoitettuja tuotteita)
• tuo EU:n ulkopuolelta luomutuotteita myyntiin
• varastoi luomuelintarvikkeita muualla kuin myyntipisteen yhteydessä tai
• on ulkoistanut jonkun edellä mainitun toiminnon kolmannelle osapuolelle eli alihankkijalle



HANKINTA
Kaikkien, jotka toimittavat luomuelintarvikkeita, 
on kuuluttava johonkin luonnonmukaisen tuo-
tannon valvontajärjestelmään.  Ennen tilauksen 
tekemistä pyydä nähtäväksi tavarantoimittajan 
voimassa oleva luomutodistus. Voit myös tar-
kastaa Eviran sähköisestä luomuhakupalvelusta 
löytyykö tavarantoimittajalta voimassa olevaa 
luomutodistusta.

Asikas no Reitti Toimittaja Toimituksen arvo Toimituspäivä
460556 MEIRA NOVA OY

Lähetysosoite 400 KUOPIO Toimitus Nr Veroton yhteensä 193,79 Myyjä
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY 97264471 Vero yhteensä 27,14 Uusi
RAVINTOLA TALLI FI-EKO-201 Sivu Netti
PATTERISTONKATU 2 Kuljetus Nr 1 Verollinen yhteensä 220,93
50100 MIKKELI 234738 Puhelin
Laskutusosoite 010 76 86 550
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY Kuorma sisään lastaus/ huolto-oven kautta

Reklamaatiot
PL 299 Kuljetusliike A. Pitkälähetys Oy 010 76 86 551
02066 DOCUSCAN

Rivi nrAsiakkaan Tavaran nimi Myy. Til M nova Tilattu Toimitettu Yks ALV 0 % ALV + ALV 0 % ALV + ALV % Alku-
ostotilaus numero nimike määrä määrä a-hinta a-hinta kok.hinta kok. hinta perä-
viite numero maa

10 ISA-19.4.20 MINI-REVITYT GTON 18X110G VUOHELAN HERKK 17228801 1072381 1.00 1.00 LT 31,47 35,88 31,47 35,88 14.0 FI
20 ISA-19.4.20 GTON UNIKKOSÄMP. VALLM.8X280G / 32KPL FRI 17228801 1075005 1.00 1.00 LT 22,90 26,11 22,90 26,11 14.0 SE
30 ISA-19.4.20 SAARENTYT. LUOMURUISLE. 12X310G FI-EKO-201 17228801 1072470 2.00 2.00 LT 18,28 20,84 36,56 41,68 14.0 FI
40 ISA-19.4.20 RUISPALAT RUSTIIKKI 50X60G KYPSÄ VAASA 17228801 1072354 1.00 1.00 LT 13,11 14,95 13,11 14,95 14.0 FI
50 ISA-19.4.20 SAARISTOLAISPALALEIPÄ 72X60G KYPSÄ VAASA 17228801 1072327 1.00 1.00 LT 18,53 21,12 18,53 21,12 14.0 FI
60 ISA-19.4.20 APPELSIINILOHKO 5X1KG ORKLA 17228801 104518 1.00 1.00 LT 26,03 29,67 26,03 29,67 14.0 MA
70 ISA-19.4.20 OOLANNIN PERUNAMUUSI 1X8KG ORKLA 17228801 1079205 1.00 1.00 LT 20,15 22,97 20,15 22,97 14.0 FI
80 ISA-19.4.20 PAKATTU PURJO 4X2,5KG/10KG PY4610 ARDO 17228801 1035331 1.00 1.00 LT 7,70 8,78 7,70 8,78 14.0 BE
90 ISA-19.4.20 LUOMUKETSUPPI SE-EKO-005 6X2,5KG 17228801 106443 1.00 1.00 LT 17,34 19,77 17,34 19,77 14.0 SE

TOIMITUSLUETTELO
155970 22.4.2016

TAVARAN  
VASTAANOTTO
Vastaanotettaessa tuotteita täytyy tehdä lähe-
tykselle vastaanottotarkastus. Siinä varmennu-
taan, että yrityksen vastaanottamat tuotteet 
ovat luomua. Varmistetaan, ettei tuote ole vaih-
tunut eikä sitä ole korvattu toisella. 

Valvontaviranomaisen tunnus tuotteessa ja 
lähetyslistassa tulee olla sama. 3
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Saateasiakirjassa on oltava lisäksi myös 
lähettävää yritystä valvovan viranomaisen 
tunnus. Vastaanottotarkastuksessa omaval-
vontaan kirjataan oliko kaikki kunnossa tai 
jos lähetyksessä oli jotain poikkeavaa.5

Saateasiakirjassa on kaikkien luomutuottei-
den kohdalla tuoterivillä maininta ”luomu”. 4

Tuotteista pitää löytyä pakolliset luomumer-
kinnät. Pakatuissa tuotteissa niin ammat-
tikeittiöissä kuin kaupoissa tulee kaikissa 
tuotteissa olla EU:n lehtimerkki, valvontavi-
ranomaisen tunnus ja tieto tuotantopaikas-
ta. 
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TAVARAN  
KÄSITTELY
• Kaikkien työntekijöiden tulee olla perehdy-

tettyjä siihen, miten luomutuotteita kaupas-
sa säilytetään, varastoidaan ja hyllytetään 
tai laitetaan muuten tarjolle oikein. 

• Tuotteita varastoitaessa tulee huolehtia 
tuotteiden erillään pidosta. Avatut pakkauk-
set tulee olla merkittyinä ja suljettuna niin 
hyvin, etteivät luomutuotteet pääse sekoit-
tumaan tavanomaisesti tuotettujen tuottei-
den kanssa.

• Jos luomutuotteille on varattu oma erillinen 
myyntipaikka, siihen ei saa sijoittaa tavan-
omaisia elintarvikkeita edes tilapäisesti. 

• Ennen kuin myyntipaikalle viedään pakkaa-
mattomia luomutuotteita, pitää varmistua, 
ettei paikalle ole vahingossa laitettu tavan-
omaisia tuotteita, jotta ei aiheudu sekoittu-
misen vaaraa. 

• Jos luomutuotetta pääsee sekaantumaan 
jonkin ei-luomun kanssa, tuote pitää myydä 
eteenpäin tavanomaisena tuotteena, ei luo-
muna. 

Jos kauppa hankkii luomutuotteita muualta kuin 
keskusliikkeen kautta, tulee aina pyytää myyjän 
voimassa oleva luomutodistus. 

Irtomyynnissä olevat luomutuotteet tulee 
merkitä selvästi, jotta ne eivät sekaannu  
tavanomaisiin tuotteisiin. Luomuvihannek-
siin merkitään tuotteen nimen, hinnan ja  
alkuperämaan lisäksi laatuluokka

Tuotteiden pitää vastata tuotteen mukana 
seuraavan saateasiakirjan, kuten lähetyslis-
tan tai rahtikirjan, tietoja. 2
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Katso vastaanottotarkastus videolta: https://youtu.be/jElKJbqVmew. Youtube > Luomutuotteiden vastaanotto

FI-EKO-201
Tuotettu Suomessa

LUOMUSALAATTI

Laatuluokka 1 
2,80 €/kg 
Suomi 65


