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Suomi Syö 2018
Mielikuva luomuruoasta

• Kotimaisen luomuruoan osalta mielikuvat ovat
lähiruoan tapaan aiempaa myönteisempiä. 

• Lähiruoasta poiketen myös kotimaisen
luomuruoan valikoimat ja tunnistettavuus
koetaan aiempaa paremmiksi. 

• Ulkomaista luomuruokaa kohtaan
suomalaiset ovat edelleen hyvin kriittisiä, 
mutta monilta osin näihinkin tuotteisiin
suhtaudutaan aikaisempaa myönteisemmin.



Suomi Syö 2018
Luomutuotteiden ostaminen

• Valtaosa suomalaisista ostaa vähintään joskus
luomutuotteita.

• Varsinkin vanhempiin ikäryhmiin kuuluvien
kuluttajien keskuudessa on erittäin yleistä valita
vähintään joskus luomutuotteita. 

• Toisaalta säännöllisesti luomutuotteita valitsee
ostoskoriinsa melko harva suomalainen.

• Luomutuotteiden ostamisen takana on useimmiten
tuotteiden puhtaus tai halu tukea pienviljelijöitä -ja 
tuottajia. 

• Valintaa perustellaan myös maulla, laadukkuudella, 
ympäristöystävällisyydellä sekä terveellisyydellä. 

• Ylivoimaisesti suurin este luomutuotteiden
ostamiselle on hinta. 







Suomi Syö 2018
Suhtautuminen luomuun

• Valtaosa suomalaisista valitsee edellisvuosien tapaan
luomutuotteen, mikäli sen hinta ei ole kovin paljoa
tavanomaista tuotetta korkeampi. 

• Hinnasta riippumatta luomutuotteen valitsee
ostoskoriinsa melko harva suomalainen. 

• Luomutuotteet koetaan pääsääntöisesti tavallisia tuotteita
puhtaammiksi ja suurin osa kokee niiden tunnistamisen
kaupassa helpoksi. 

• Etenkin alle 35-vuotiaat naiset valitsevat luomutuotteita, 
koska haluavat pienentää käyttämänsä ruoan
ilmastovaikutuksia. 

• Varsinkin miehille ja alle 25-vuotiaille suomalaisille
luomutuotteiden kotimaisuudella on aiempaa suurempi
merkitys.
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• tällä hetkellä lähes 100 paikallista yritystä/viljelijää, jotka 
toimittavat tuotteitaan KSO:lle

• tuotteita seuraavissa tuoteryhmissä
• liha, lihajalosteet ja einekset
• kalat ja kalavalmisteet
• meijerituotteet, kananmunat
• leipomotuotteet
• hedelmät, vihannekset ja yrtit
• juurekset ja perunat
• marjat ja mehut
• jauhot, hiutaleet, ryynit ja suurimot
• hunaja
• makeiset
• panimojuomat
• kahvi

• näistä luomutoimittajia on 6 kpl

Paikalliset
yrittäjät ja 

viljelijät



Sopimukset

• EU:n Elintarvikeketjun hyvien kauppatapojen rekisteri

• sopimukset on tehtävä kirjallisena

• ei saa muuttaa yksipuolisesti

• osapuolten on kannettava kohtuullinen yritysriski.

• Ilman voimassaolevaa sopimusta ei myymälä saa
tilata suoraan toimittajalta mitään.

• Jotta sopimus voidaan tehdä, tarvitaan yrityksen

• Y-tunnus

• virallinen nimi

• osoite

• yhteyshenkilön tiedot (nimi, sähköposti, 
puhelinnumero)

• Kirjallinen sopimus on kaupan käynnin edellytys.
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Sopimukset
• Sopimukseen kirjataan mm.

• sopimuksen kesto

• tilaus, toimitus ja toimitusehto

• toimitusaika

• laskutusväli

• maksuehdot

• viivästyskorko

• rahti/rahtivapaus

• logistiikka

• laskutuslisä

• sopimusrikkomusten seuraamukset

• sopimusehtojen muuttaminen

• sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

• hinta (erillinen hinnasto; arvonlisäveroton ja –verollinen)

• Kun sopimus on tehty/allekirjoitettu toimittajan kanssa ja 
toimittaja on toimittanut konttorille voimassaolevan
hinnastonsa, avaa alueosuuskauppa tuotteet järjestelmäänsä
ja vasta tämän jälkeen myymälä voi tehdä tilauksen.
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Laatukriteerit

• otettava huomioon

• tuoreus

• laatu

• hinta

• toimitusvarmuus

• myyntieräkoko

• liian suuri myyntieräkoko on joissain tapauksissa este

• toimituspäivät

• määrämuotoisuus

• tuotannon määrä

• miten monelle myymälälle tuotteita riittää toimitettavaksi

• pakattujen tuotteiden tulee olla myös EAN-koodattuja
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Tilaus ja 
toimitus

• Myymälä voi tilata ainoastaan niitä tuotteita, jotka on hyväksytty
toimipaikan valikoimiin vähittäiskaupan tuen toimesta.

• Ilman tilausta ei tuotteita voi/saa toimittaa

• jos toimittajalla ei ole sähköistä tilausyhteyttä, voidaan tilaus
antaa

• sähköpostitse

• myymälä lähettää tilauksen

• puhelimitse

• myymälä soittaa tilauksen tai 

• toimittaja soittaa myymälään ja kysyy
toimitusmäärän

• Kun tuotteet toimitetaan myymälään, on myymälän henkilökunnan
tarkistettava ja kuitattava ne vastaanotetuksi lähetyslistaan. 



Luomutodistus

• luomutodistuksen voimassaolo tarkistetaan 
vuosittain alueosuuskaupassa

• luomuvalvojan tunnus tarkastuslaitoksesta 
FI-EKO-xxx

• terveystarkastaja tarkistaa nämä omien 
käyntiensä yhteydessä
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Yhteenveto

Jos haluat tarjota tuotteita

KSO:n valikoimiin

Prismaan, S-marketiin, Sale-myymälään

tai ABC-liikennemyymään, 

ole yhtyedessä sähköpostitse

anne.hietanen@sok.fi




