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Luomutoiveita paikallisilta  

• jauheliha

• perunaa

• kuivattu purjo, punajuuri

• juuriselleri keittoihin kuutio palsternakka keittoihin 
kuutio kaaliraaste /kuutio -> kaalilaatikko

• punakaaliraaste

• tuoreet yrtit (tilli, persilja, korianteri) 

• tomaatti ja kirsikkatomaatti 

• kurkku 

• salaatti

• marjoja/mansikka 

• hiutaleet ja jauhot



• vihannekset ja juurekset 5 kg tai 2 kg 

• salaatti 1 kg 

• marjat 2,5 kg pussi

• hiutaleet 20 kg tai 5-10 kg 

• jauhot 20 kg tai 5-10 kg 

• liha

Pakkauskokotoiveita



• pesty

• kuorittu

• raastettu

• kuutio

• suikale

• sose

• kypsennetty

• pakastettu

• raaka-pakaste (esim. leivonnaiset)

Jalostusastetoiveita 



• alkuperä -> voi vaatia, mutta ei voi olla pisteytettävä kriteeri 

• suolan ja rasvan määrä -> tasalaatuisuus

• raaka-ainepitoisuus -> esim. lihajalosteissa lihan osuus

• ravintoainepitoisuus -> esim. runsaasti proteiinia, yli 8 % 

• lisäaineettomuus -> esim. perunan toimituksessa ei ole käytetty suoja-aineita, 
säilöntäaineita tai tummumisen estoaineita 

• GMO-vapaus 

• laatuvaatimus >esim. laatuluokka

• pakkauskoko ja jalostusaste (esim. tuotteen muoto, koko, paino, pakastettu vain kerran, 
jne.)

• toimitusajankohta tuotteen valmistamisesta -> esim. pilkotuissa vihanneksissa 24 tuntia 
käsittelystä  

• siansaparoiden typistämiseen liittyvä kielto

• torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttöön liittyvä määrittely

Kriteereitä hankinnoissa luomun lisäksi



• prosessivaatimus -> esim. marjoja ei tarvitse kuumentaa ennen käyttöä

• kielivaatimus -> tuoteseloste ja käyttöohjeet suomenkielisenä

• tuotteen soveltuvuus ammattikeittiöön -> eri tuotantomenetelmiin soveltuva

• maku-ja rakennetestit

• tuottaja ja toimittaja on mukana luomuvalvonnassa

• vastuullisuuskriteerit; eläinten hyvinvointi, ympäristövaikutukset, elintarviketurvallisuus, 
sosiaalinen vastuullisuus

• kierrätettävät pakkaukset, ei yksittäispakattuja tuotteita

• tarjoajalla tulee olla terveysviranomaisen hyväksymä, voimassa oleva 
omavalvontasuunnitelma

• tarjoajalla tulee olla sähköinen tilaus- ja laskutuspalvelu

• voidaan vaatia tuotantoon liittyviä ympäristökriteereitä -> esim. vihreä sähkön käyttö

• voidaan vaatia kuljetuskalustoon liittyviä ympäristökriteereitä -> esim. ajoneuvojen 
päästöihin liittyvät 

Kriteereitä hankinnoissa luomun lisäksi



• hilloissa ja soseissa
• marja-/hedelmäpitoisuus esim. yli 60 % tai jopa yli 80 %

• hillon kokonaissokerin määrä max 26 % 

• soseen kokonaissokerin määrä max 15 %

• umpiopakkaus 

• pakkauskoko väh. 2 kg 

• mehuissa 
• mehuun lisätyn sokerin määrä esim. ei lainkaan tai kokonaissokerin määrä max 15 %

• kylmäpuristettu ja pastöroitu

• hanapakkaus

• pakkauskoko väh. 3 litraa

• smoothiessa
• hedelmäpitoisuus yli 60 tai 70 % 

• ei lisättyä sokeria tai sokeripitoisuus ? 

• kuitupitoisuus väh. 3 g/100 g

Kriteereitä marja- ja hedelmätuotteissa luomun lisäksi



• Dynaaminen hankinta
• täysin sähköinen hankintamenettely tavanomaisille ja markkinoilla yleisesti saatavilla 

oleville hankinnoille

• avoin kaikille ehdot täyttäville toimijoille koko hankinnan ajan

• Innovatiivinen hankintakumppanuus
• hankintayksikkö ostaa uuden tai merkittävästi parannetun tuotteen tai palvelun

• innovatiivisilla hankkeilla parannetaan palveluiden vaikuttavuutta, laatua tai 
tuottavuutta

• Erikoistuoteryhmä kilpailutus 
• erikoistuotteiden pienhankintakilpailutus

• toteutetaan kynnysarvon alittavana pienhankintana avoimella menettelyllä

• markkinavuoropuhelulla on kilpailutuksessa merkittävä rooli

• Sisäinen hankintaryhmä tukkukilpailutuksessa
• perustetaan tukkukilpailutukseen oman sisäinen ryhmä, jolle laaditaan halutut 

laatukriteerit ja -tekijät

Lisätietoa Rohkeasti mukaan julkisiin hankintoihin -opas

Luomuhankintoihin sopivia hankintamenettelyjä

https://maaseudunhankinnat.fi/wp-content/uploads/2022/06/Rohkeasti-mukaan-julkisiin-hankintoihin-opas_Mahva.pdf


Luomutuotantomääriä 2021 Suomessa

Pro Luomu ry: Luomu Suomessa 2021 -koonti

https://proluomu.fi/wp-content/uploads/2018/03/luomu-suomessa-2021_-.pdf


Luomutuotantomääriä 2021 Suomessa 

Pro Luomu ry: Luomu Suomessa 2021 -koonti

https://proluomu.fi/wp-content/uploads/2018/03/luomu-suomessa-2021_-.pdf


Alihankintana ns. rahtityönä voi 
teettää luomutuotteiden 
jatkojalostusta esim. läheisessä 
kuorimossa, joka ei ole 
luomuvalvonnassa. 



• pienimuotoinen ja vähäriskinen 
elintarvikkeiden valmistus ja myynti

• ei elintarvikehuoneistoilmoitusta, ei 
omavalvonnan rasitteita

• tuotekehityksen yhteistyötä –
testataan tuotteiden toimivuutta



Kiitos!


