
Kannattava ruokatuotanto, 
sesonkituotteiden hyödyntäminen, lähi- ja 

luomuruoka



 Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijatiimi 

 Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa 
ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön 
lisäämistä sekä hankintaosaamista
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www.ekoruokakone.fi
Lähis-opas
Elintarvikkeiden hankintaopas 
www.ymparistoosaava.fi
Uutiset 2040 

http://www.ekocentria.fi/
http://www.luomuravintola.fi/
http://www.ekoruokakone.fi/
http://www.ekocentria.fi/resources/public/sisaltokaruselli/lahiruokaopas2017_ebook.pdf
http://www.ekocentria.fi/resources/public/Aineistot/lahiruoka_hankintaopas2017_ebook.pdf
http://www.ymparistoosaava.fi/
http://ekocentria.fi/uutiset_2040


Kaksi kolmasosaa ruokapalveluiden ympäristövaikutuksista 
syntyy raaka-aineen tuotannossa.  Tämän vuoksi on tärkeää 
miettiä, miten ja missä raaka-aine on tuotettu.  

Ympäristöosaava.fi

http://www.ymparistoosaava.fi/ruokapalveluala/
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YMPÄRISTÖVASTUULLISESSA
AMMATTIKEITTIÖSSÄ…

• suositaan pakkaamattomia tai ympäristö-ystävällisesti 
pakattuja tuotteita

• vähennetään jätemäärää ja lajitellaan hyvin

• vähennetään ruuan hävikkiä

• vähennetään energian ja veden kulutusta

• käytetään ympäristömerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita

• suositaan paikallisia ja vuodenajanmukaisia elintarvikkeita

• suositaan luonnontuotteita (marjat, sienet, luonnonkasvit, 
järvikalat, riista)

• suositaan luomu- ja Reilun kaupan elintarvikkeita

• lisätään kasvisten käyttöä



Luomuksi vaihtaminen 

 TAHTOTILA
 PÄÄTÖKSET
 RUOKALISTA- ja RESEPTISUUNNITTELU
 HANKINTOJEN SUUNNITTELU 
 VALMISTUSMENETELMIEN TARKASTELU 
 HÄVIKIN SEURANTA
 TIEDOTTAMINEN!  

Luomun käyttöhintaselvityksen tulokset osoitteessa

www.ekoruokakone.fi 

http://ekoruokakone.bonsait.fi/malli-luomulistasta-


Luomuksi vaihtaminen 

• 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 

http://ekoruokakone.bonsait.fi/malli-luomulistasta-


Suunnittelu

• Väljyyttä ruokalistoille, mahdolliset muutokset 
saatavuuden mukaan

• Muista aina sesongit; kaikilla elintarvikkeilla on oma 
sesonki

• Huomioidaan eri asiakasryhmät, ei sama ruokalista 
kaikilla

• Ekoruokakone, reseptisuunnittelu ja raaka-ainetieto

http://www.ekoruokakone.fi/


Luomun hinta lautasella 
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Luomu ammattikeittiöissä 

• EU:n luomuasetus ei koske valvonnan osalta  

luomutuotteiden käyttöä ammattikeittiöissä. 

• EU:n säädösten ja ohjeistuksen puuttuminen ei ole 

este ammattikeittiöiden luomutuotteiden käytölle. 

• Luotettavan toiminnan ja harhaanjohtavan 

viestinnän vuoksi on suositeltavaa, että 

ammattikeittiössä pidetään huolta luomun 

läpinäkyvyydestä. 

• Koska luomutuotteiden toimittajat kuuluvat 

luomuvalvontaan, luomutuotteiden aitous on 

helppo tarkistaa. Ammattikeittiöiden 

luomutuotteiden käyttöä valvoo kunnan 

terveystarkastaja.

Portaat luomuun -ohjelma tarjoaa mallin ja 

ohjeistuksen luomun käyttöön ammattikeittiössä.

Koska luomuasetus ei 

valvonnan osalta koske 

ammattikeittiöitä, niissä 

tarjottavien aterioiden 

yhteydessä ei voi käyttää  

lehtimerkkiä 



EU:n lehtimerkin käyttö on EU:n alueella pakollista EU:ssa tuotetuissa, 
valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Myös EU:n ulkopuolelta 
tuotujen tuotteiden yhteydessä on mahdollista käyttää EU:n 
luomutunnusta.

Lehtimerkin yhteydessä on ilmoitettava valvontaviranomaisen 
tunnusnumero ja maatalousperäisten raaka-aineiden alkuperä. 
Valvontaviranomaisen tunnusnumero koskee myös EU:n ulkopuolelta 
tuotuja tuotteita.

Suomalaiset viranomaistunnukset ovat: 

DK-ØKO-100

Non-EU Agriculture

FI-EKO-201

Tuotettu Suomessa

Viimeinen tuotanto-

tai valmistus-

toimenpide

tehty Tanskassa

Tuotteen raaka-aineet 

ovat peräisin EU:n 

ulkopuolelta

Tunnus Viranomainen ja valvottavat tuotteet

FI-EKO-201 Evira : Suomessa valmistetut ja pakatut luomuelintarvikkeet

FI-EKO-XXX ELY-keskukset: maatilojen ns. alhaisen jalostusasteen

luomutuotteet, kuten vihannekset ja jauhot (XXX= ko. ELY-keskuksen nro)

FI-EKO-301 Valvira: Suomessa valmistetut luomualkoholijuomat

FI-EKO-401 Ahvenanmaan maakuntahallitus: Ahvenanmaan luomutuotanto

Maatalousperäisten raaka-aineiden alkuperäksi merkitään se alue, josta raaka-

aineet ovat peräisin. ”Tuotettu Suomessa” -merkintää saa käyttää, jos vähintään 

98 % maatalousperäisistä raaka-aineista on tuotettu Suomessa. 

Suomalainenkin luomutuote joudutaan merkitsemään ”Tuotettu EU:ssa” tai ”Tuotettu 

EU:n ulkopuolella”, jos yli 2 % käytetyistä raaka-aineista tulee muualta. 

Lehtimerkistä



Anu Arolaakso/EkoCentria

Luomuksi todentaminen

 varmistaminen on aina ostajan
vastuulla ja velvollisuus

 varmistetaan ennen tuotteen 
ostamista

 myyjän luomutodistus 
(=Asiakirjaselvitys)



Luomua -ravintolamerkki

Portaat luomuun -ohjelmassa mukana oleville 
Lisäksi tiedotusmateriaalia mm. menupohjia, tuotekortteja jne



oKuusi porrasta 
oLiittyminen sähköisesti netissä
oVuosimaksut organisaatiokohtaisia
oLiittymällä mukaan saa käyttöön kaikki Ekoruokakoneen 

ominaisuudet (mm. raaka-ainelistaus ja saatavuustiedot) 
oSivusto uudistui kesäkuussa 2016 
oOma mainospaikka luomuravintola hakupalvelussa
ouutta aineistoa luomusta tiedottamiseen 

oMukana 2 453 ruokapalvelutoimipaikkaa
owww.luomuravintola.fi

http://www.luomuravintola.fi/


LUOMUPORTAAT

• Peruskriteeri: luomutuote käytössä jatkuvasti väh. kaksi kertaa viikossa

• 1. portaalle yksi tuote; esim. hiutaleet

• 2. portaalle kaksi tuotetta; esim. hiutaleet, luomumaito -> Ensimmäinen Luomua-tähti

• 3. portaalle neljä tuotetta; esim. hiutaleet, luomumaito, porkkana, linssit

• 4. portaalle kahdeksan tuotetta; esim. hiutaleet, luomumaito, luomupiimä, porkkana, 
kasvisliemijauhe, linssit, peruna, sipuli -> Toinen Luomua-tähti

• 5. portaalle 20 tuotetta; hiutaleet, luomumaito, luomupiimä, kauramaito, porkkana, 
linssit, liemijauheet, soijapala, peruna, sipuli, tomaattipyre, speltti, parsakaali, oliiviöljy, 
kookosmaito, sokeri, kahvi, leipä, herneet, kaali -> Kolmas Luomua-tähti

• 6. portaalla käytössä luomua kaikissa tuoteryhmissä runsaasti; hiutaleet, luomumaito, 
luomupiimä, kauramaito, porkkana, linssit, liemijauheet, soijapala, peruna, sipuli, 
tomaattipyre, speltti, parsakaali, oliiviöljy, kookosmaito, maito, sokeri, kahvi, tee, leipä, 
herneet, hedelmiä, kaali, mausteita, lihaa, lihajalosteita, marjoja, maitojalosteita, 
kananmunat, jauhot, ketsuppi, sinappi, öljyt, juomat, leivonnaiset, jne. 



4.9.2018Anu Arolaakso/EkoCentria



Hyviä nettiosoitteita

Vesijalanjälki: www.vesijalanjalki.org

www.kuluttajavirasto.fi/ostajanoppaat

Satu Hakala: ”Siivousalan ympäristöopas” 2007

Jätehuolto: https://www.hsy.fi/

Ympäristömerkit: www.ymparistomerkki.fi

Kierrätyspisteet koko Suomessa: https://rinkiin.fi/

www.luomu.fi ja www.ruokatieto.fi ja www.proluomu.fi

www.reilukauppa.fi

www.ekoruokakone.fi

www.luomuravintola.fi

www.ekocentria.fi

Uutiset 2040

Ympäristöosaava
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Kiitos!

Ollaan yhteydessä
anu.arolaakso@sakky.fi
Puh. 044 785 4048
www.ekocentria.fi

Anu ja Sari 

mailto:sari.vaananen@sakky.fi
http://www.ekocentria.fi/

