
Tammikuu 2022
• Toimintojen käynnistäminen
• Teams-kanavien luominen 
• Aloituspalaveri
• Aloituskartoitus 

Helmikuu 2022
• alkukartoituskyselyyn 

vastaaminen (pilotit)
• pilottien alkukartoituskyselyn 

tulosten koonti, lähtötilanne 
selville

• viestintämateriaalin ja hankkeen 
sivuston valmistelut 

• pilottikohtaiset /alueelliset 
tiedotteet -> malli ja pohja 

Maaliskuu/Huhtikuu 2022
• pilottien 1. omat tapaamiset

• Oman luomusuunnitelman 
työstämisen aloittaminen 

• Reseptiikan ja ruokalistan 
avaaminen ja lähettäminen 
omaan Teams-kanavaan 

• Luken toimintojen aikataulutus ja 
aloittaminen; luomun 
ympäristöhyödyt ja 
ympäristövaikutusten arviointi 

• hankkeen nettisivut avattu 

Huhtikuu pe 8.4.2022 klo 10-12
• yritystapaaminen 

• Pilottien luomutoiveet ja 
alkukartoituksen 
vastaukset 

• Luomuvalikoiman kartoitus  
• Ennustepankki, miten toimii ja 

miten voidaan hyödyntää? 

Huhti- Toukokuu 2022
• reseptiikka Ekoruokakoneeseen
• resepti ja ruokalistamuutosten 

aloitus 
• Koulujakelutuen hyödyntämisen 

tarkastelu, yhteislausunto?  
• luomun käyttöselvitys; kaikki 

ruokapalvelut (Horeca 2021 rek)
• Ennustepankki-info   
• tukkuyhteistyön aloittaminen
• EU:n Luomun päivän 23.9. 

suunnittelu 

Kesäkuu 2022
• ti 14.6. työpaja ruokapalveluille ja 

yrityksille /Mikkeli
• Tuote-esittely/valikoima
• Tuotetestaus
• tuote/-/reseptisuunnittelu

• Ekoruokakoneen toimintojen  
esittely/kehittäminen  

• markkinavuoropuheluiden 
aikataulutus

• pilottiruokapalveluiden 
esittelytekstit valmiina 

Viestintä

LuRu-hankkeen toimintoja ja aikataulutusta 1- 6/2022 

Luomutoimittajien ja luomun saatavuustietojen kartoittaminen 



Elokuu 2022
• pilottikohtaiset tapaamiset (Live?) 
• luomun käyttösuunnitelman 

päivittäminen 
• markkinavuoropuheluiden 

aloittaminen 
• Koulujakelutuen hyödyntämisen 

malleja, ideoita tuen käytön 
kehittämiseen 

• ympäristövaikutusten arvioinnin –
selvityksen aloittaminen (Luke)

• Jamix toiminnot; Miten voidaan 
hyödyntää luomuraportoinnissa?

Syyskuu 2022
• käyttöhintalaskelmien työstäminen
• alueelliset markkinavuoropuhelut
• yrityksille info keittiöiden 

ruokatuotantomenetelmistä
• Kuntamarkkinat?
• Tukkujen luomuvalikoiman 

selvittäminen ja kehittäminen
• EU:n Luomun päivä 23.9. (yhteinen 

suunnittelu ja viestintä)
• 1.9. Luke-info, luomutuotannon 

periaatteet ja ympäristöhyödyt

Lokakuu 2022
• Luomuelintarvikepäivä 27.10.
• hankintamenetelmien tarkastelu
• luomutuotteiden laatukriteereiden 

tarkastelu ja työstäminen 
• Ekoruokakoneen toimintojen 

kehittäminen  
• ruokapalveluille sopivien 

luomutuotteiden tuotekehitys ja 
testaaminen 

• uuden luomureseptiikan työstäminen  

Marraskuu 2022
• Ateria 2022 -tapahtuma 8.11.
• Luomupäivät 10.-11.11. 
• luomun lisäämisen mallien 

suunnittelun aloittaminen (väh. 
kolme erilaista mallia)

• Luke: ympäristövaikutusten 
arvioinnin työkalut -> selvitys 
ruokapalveluiden tarpeesta 

Joulukuu 2022
• Piloteille muokattua reseptiikkaa ja 

luomutuotteita testaukseen -> 
palaute 

• Luomutuotteiden käyttömäärien 
selvittäminen ja koonti 

• Luken aineistojen/Luomun 
faktatietokorttien tilanne ja 
tarkastelu 

Viestintä

LuRu-hankkeen toimintoja ja aikataulutusta  8 -12/2022

Luomutoimittajien ja luomun saatavuustietojen kartoittaminen 



Tammikuu 2023
• välikartoitus piloteille luomun 

käytöstä 
• pilottikohtaiset tapaamiset 
• luomutavoitteiden tarkennukset 
• hankintakriteereiden tarkennus ja 

jatkotyöstäminen  
• infot muille ruokapalveluille ja 

sidosryhmille hankkeen 
toimintojen etenemisestä -> 
aikataulutus ja suunnittelu 

Helmikuu 2023
• luomutuotetyöpaja ruokapalveluille 

ja luomutoimittajille
• luomun käyttömäärät tuottajille ja 

toimittajille 
• Ekoruokakoneen toimintojen 

kehittäminen  
• tukkujen luomuvalikoimaan 

vaikuttaminen 

Maaliskuu/Huhtikuu 2023
• uusien luomuruokalistojen testaus 

ruokapalveluissa -> palaute asiakkailta
• käyttöhintalaskelmien tarkennukset ja 

muokkaukset
• KÄTSY-järjestelmän hyödyntäminen 

luomun käytön tilastoinnissa -
selvittäminen   

• Luken faktakorttien viimeistely ja 
julkistaminen 

Toukokuu 2023
• luomun käyttömallien suunnittelu ja 

työstäminen
• Ekoruokakoneen toimintojen 

kehittäminen ja päivittäminen 
• infopaketti luomun käytöstä 

ruokapalveluissa -> 
itseopiskeluaineisto 

• EU:n Luomun päivän 23.9. 
suunnittelu 

Kesäkuu 2023
• työpaja ruokapalveluille ja yrityksille 
• pilottikohtaiset tapaamiset 
• luomun saatavuustietojen 

kartoittaminen ja tuottajakartan 
suunnittelu 

Viestintä

LuRu-hankkeen toimintoja ja aikataulutusta 1- 6/2023 (tarkennetaan 2022 lopussa) 

Luomutoimittajien ja luomun saatavuustietojen kartoittaminen 



Elokuu 2023
• pilottikohtaiset tapaamiset jatkuu 
• luomun käyttösuunnitelmien 

päivittäminen
• Ekoruokakoneen toimintojen 

kehittäminen
• markkinavuoropuheluiden 

jatkaminen    

Syyskuu 2023
• Kuntamarkkinat?
• tukkujen luomuvalikoiman 

tarkastelu  
• luomun käyttömäärien 

selvittäminen 
(Ennustepankki/kysely)  

• EU:n Luomun päivä 23.9.

Lokakuu 2023
• Luomuelintarvikepäivä
• luomun saatavuustietojen listaaminen 

ja tuottajakartan suunnittelun 
jatkaminen 

• luomun käyttöhintalaskelmien 
työstäminen 

• ruokapalveluille sopivien 
luomutuotteiden tuotekehitys ja 
testaaminen 

Marraskuu 2023
• Ateria 2023 -tapahtuma
• Luomupäivät 2023 
• hankkeen lopputapahtuman ja 

Gastro-messuosaston suunnittelu 
ja tilavaraukset

• Ekoruokakoneen 
käyttöhintalaskelma -työkalun 
testaaminen 

Joulukuu 2023
• KÄTSY-järjestelmän testaaminen
• luomureseptiikkaa keittiölle 

testaukseen

Viestintä

LuRu-hankkeen toimintoja ja aikataulutusta 8 -12/2023 

Luomutoimittajien ja luomun saatavuustietojen kartoittaminen 



Tammikuu 2024
• viimeiset pilottikohtaiset 

tapaamiset 
• käyttöhintalaskelmien tarkistukset 
• luomun käytön lisäämisen mallien 

työstäminen 
• loppuseminaarin ja Gastro-

messuosaston valmistelut 

Helmikuu 2024
• luomun saatavuustietojen / 

listauksen viimeistely 
• käyttöhintalaskelmien viimeistely 
• luomun käytön lisäämisen mallien 

viimeistely  
• tiedotusaineistojen viimeistely 

Maaliskuu 2024
• Gastro-tapahtuma 
• loppuseminaari

• tulosten julkistaminen
• luomun 

käyttöselvitykset/loppukartoitus 
(pilotit ja kaikki ruokapalvelut)  

Huhti -Kesäkuu 2024
• luomun käyttöönottomallien 

viimeistely 
• tuloksista tiedottaminen 
• tukkujen luomuvalikoiman 

kartoittaminen 
• ketjun toimijoiden sitouttaminen 

luomun käytön lisäämiseen sekä 
saatavuuden parantamiseen 

Viestintä

LuRu-hankkeen toimintoja ja aikataulutusta 1- 6/2024 (tarkennetaan 2023 lopussa)

Elokuu 2024
• Loppuraportointi 

Luomutoimittajien ja luomun saatavuustietojen kartoittaminen 


