
 

  

Kaikkiaan seitsemäs Luomuelintarvikepäivä järjestettiin 27.10.2021 verkon välityksellä. 

 

Täältä löydät kaikki Luomuelintarvikepäivän 2021 esitykset, joihin on saatu julkaisulupa. 

 

  
 

Luomuelintarvikepäivän avaus  

Pro Luomun hallituksen puheenjohtaja ja K-ryhmän päivittäistavarakaupan ja 

vastuullisuuden johtaja Harri Hovi 

 

Pro Luomun hallituksen puheenjohtaja ja K-ryhmän päivittäistavarakaupan ja vastuullisuuden johtaja 

Harri Hovi avasi virtuaalitilaisuuden esitellen tällä hetkellä kehittyviä ruokailmiöitä ja ruokatrendejä. 

Keskeisiä trendejä ovat muiden muassa hyvinvointi ja verkkokauppa. Luomun näkökulmasta 

trendinä korostuu tiedostava kuluttaminen ja luomu selkeästi kiinnostaa kuluttajia. Luomu myös 

kiinnittyy vastuullisuustrendiin vahvasti.  

 

K-ryhmän luomumyynti on kasvanut vajaassa kymmenessä vuodessa valtavasti ja luomun 

markkinaosuus myynnistä kehittynyt sen ohella tasaisesti. Suomessa potentiaalia luomumyynnin 

kasvattamiselle on paljon. K-ryhmän myyntidatan mukaan vajaa 80 % kotitalouksista ostaa ainakin 

kerran vuodessa luomua. Luomua ostavat eniten kaupunkilaiset lapsiperheet ja aikuistaloudet.  

 

  

 

Miten suomalaiset kuluttavat luomua vuonna 2021?  

Luomun kuluttajabarometrin tulosten julkistaminen  

Client Director Pasi Saarnivaara, Kantar TNS Agri Oy 

 

Luomuelintarvikepäivässä julkaistiin luomun kuluttajabarometri 2021. Luomun kuluttajabarometrin 

toteutti Kantar TNS Agri syyskuussa 2021 Pro Luomun toimeksiannosta. Barometriin vastasi 1 036 

iältään 18–74-vuotiasta suomalaista. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, iän ja 

asuinalueen mukaan.   

 

Luomua ostaa säännöllisesti noin 2,2 miljoonaa suomalaista: 

  Aktiiviostajat 31 % 

  Satunnaiset 36 & 

  Säännölliset 24 % 

  Ei-ostajat 9 % 

 

Viikoittain luomuruokaa syöviä ihmisiä Suomessa on 1,7 miljoonaa. Luomun ostajien profiili 

muuttunut viimeisen kahden vuoden aikana. Nuorten naisten (18-29-vuotiaat) ja 30-50-vuotiaiden 

miesten osuus on kasvanut. Lapsiperheiden osuus luomun aktiiviostajina on myös kasvanut. Erot 

tuloluokissa ja koulutustasoissa ovat tasaantuneet. Pääkaupunkiseudulla luomuaktiivisuus on 

kasvanut selvästi.  

 

https://proluomu.fi/luomuelintarvikepaiva/esitykset-2021-2/


 

  

Tärkeimmät syyt luomuelintarvikkeiden ostamiseen ovat puhtaus, luonnonmukaisuus, ympäristö, 

terveellisyys, hyvä maku, eläinten hyvinvointi – ei enää niinkään hinta.  

 

Mistä luomua ostetaan? 

  Päivittäistavarakauppa yli 80 % 

  Tori 20 % 

  Verkkokauppa 17 % 

  Suoraan tilalta 9 % 

  Erikoiskauppa 8 % 

 

On huomioitava, että aktiivikäyttäjät ostavat liki kaikista ostopaikoista.  

 

Suomalaiset näkevät luomuelintarvikkeiden käytön pysyneen joko samana tai lisääntyneen. Luomun 

tärkeimmissä ostoperusteissa korostuvat puhtaus, luonnonmukaisuus, ympäristöystävällisyys ja 

terveys. Luomun imago on vastuullinen, terveellinen, trendikäs ja nykyaikainen tuotanto. 

Suomalaisten keskuudessa pätee näkemys, että luomutuotanto tukee luonnon monimuotoisuutta ja 

eläinten hyvinvointia.  

 

Lehtimerkin tunnettuus on kasvanut kymmenessä vuodessa ja viimeisen kahden vuoden aikana 

selvästi. Aurinkomerkin tunnettuus on pysynyt pitkälti samana. Luomussa ympäristöystävällinen 

pakkaus on melko tärkeä asia, aktiiviostajien joukossa erittäin tärkeä. Hiilijalanjäljen merkityksen 

tärkeys on myös kasvanut.  

 

Luomun käytön kehityksessä on nähtävissä, että seuraavan kahden vuoden aikana luomun käytön 

kehitys kasvaa tai vähintään pysyy ennallaan. On huomioitava, että kysynnän ja tarjonnan on 

kohdattava. Menekkiin vaikuttavat luomutuotteiden hinta (edullisuus 55 %), luomutuottajan saama 

hinta tuotteistaan (38 %) ja vakuuttuneisuus lisäarvosta (32 %). Hinta ei ole luomun ostamisessa 

enää voimakas kynnyskysymys, vaan ennemmin voimakas mielipide. Hintamielikuva 

luomutuotteissa on muuttumassa.  

 

Luomun tarjoamista ammattikeittiöissä ja ravintoloissa pidetään edelleen tärkeänä. Koronan 

vaikutuksesta luomutuotteiden käyttöön ei ole suoraa yhteyttä, koska asiat ovat irrallisia. Kuitenkin 

korona-aikana ruoan alkuperän kiinnostus ja kotimaisuuden arvostus ovat kasvaneet. 

 

Onko luomun vuosia kestänyt kasvutrendi nyt pysähtynyt? Tähän ei ole viitteitä, sillä asenteisessa 

ei ole nähtävissä negatiivisia vivahteita. Vuonna 2020 perusraaka-aineiden (jauheliha, kananmuna, 

broileri) päivittäistavaramyynti kasvoi hurjasti. 2021 myynnin kasvu siirtyi vielä voimakkaammin 

valmisruokiin. Kaiken kaikkiaan, luomun näkökulmasta, kaikki vaihtoehdot ovat yhtä hyviä. 

Luomutuotanto näet vastaa eettisiin vaatimukseen sekä hyvinvoinnin hakemiseen. Myös arjen 

helpottaminen helpot ja kätevät tuotteet ovat nyt suosiossa. Täten tällä haavaa tulisi panostaa 

tuotekehitykseen, reseptiikkaan sekä luomusta viestimiseen.  

 

 

 

  

 



 

  

Success story of organic food in Danish retail  

Environmental and responsibility manager Signe D. Frese, Coop Denmark 

 

Tanskassa luomun markkinaosuus on 12,8 %. Viime vuonna luomun myynti kasvoi peräti 14 %.   

 

Coop Denmark on Tanskan suurin vähittäiskauppaketju. Yrityksen luomun markkinaosuus on noin 

16 %. Coopilla on yli 40 vuoden kokemus luomutuotteiden myynnistä ja yrityksessä on tehty ja 

tehdään edelleen vankkaa strategiatyötä luomuelintarvikkeiden eteen.  

 

Coop Denmarkilla on kolme erilaista luomutuotteita myyvää Privat label –brändiä. Private label -

tuotteiden myötä luomutuotteiden korkeampi hinta ei ole ainoastaan premium-tuotteille, vaan myös 

tavanomaiset luomuelintarvikkeet ovat edullisia. Tanskassa on vallalla yleinen käytäntö, että 

luomutuotteet ovat tavanomaisten joukossa. Täten hintanäkemystä voidaan taklata tehokkaammin.  

Luomun vahva markkinaosuus perustuu myös vahvaan yhteistyöhön koko ruokaketjun kanssa – 

eritoten meijeriteollisuuden, vihannestuottajien ja lihantuottajien kanssa.  

 

Tanskassa jopa 16,3 % kaikista luomutuotteista tulee omasta maasta. Myydyimpiä luomutuotteita 

ovat pitkälti samat kuin Suomessa (jauhot, suurimot, maito, porkkana, kananmuna), joskin 

prosenttiosuudet ovat paljon suurempia Tanskassa. Coop Denmarkissa banaanit ovat aina 

pelkästään luomua. Myös lastenruoat ovat liki 100 % luomua.  

 

Luomua ostavat myös muut kuin ”luomuidealistit” – luomua ostavat kaikki kuluttajaryhmät: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frese korosti esityksensä lopussa, että luomuruoka ei vastaakaan kaikkiin ympäristöä koskeviin 

haasteisiin, mutta vastuullisuuden näkökulmasta se on paras vaihtoehto.  

 

 

 

  

 



 

  

Miten markkinoida luomua?  

Paneelikeskustelussa toimitusjohtaja Pertti Pällijeff, Ryhmä Creative, kategoriapäällikkö 

Mirva Tollet, Valio ja kehityspäällikkö Laura Ihanainen, K-ryhmä 

 

Poimintoja keskustelusta:  
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Luomutuotteiden kysynnän haasteet ja mahdollisuudet 

Tuoteryhmäjohtaja Kim Strömsholm, S-ryhmä 

 

Ruoan valintakriteerit ovat pysyneet hyvin samanlaisina jo vuosien ajan: 

1) Maku 

2) Hinta 

3) Helppous / nopeus 

4) Kotimaisuus 

5) Terveellisyys 

 

Vastuullisuuden odotetaan nousevan top5-listalle tulevien vuosien aikana.  

 

Luomua tulisi markkinoida 

nostamalla esiin sitä, mikä on totta!  

Luomu perustuu faktoihin 

Se tukee luonnon monimuotoisuutta 

Jäljitettävyys on ensiluokkaista 

Luomu maistuu hyvältä! 

 



 

  

Strömsholm esitteli S-ryhmän luomutuotteiden myyntiä ja myydyimpiä luomutuotekategorioita. 

Lihajalosteiden, valmisruokien, leivän ja pakasteiden kategorioissa luomutuotteilla on potentiaalia.  

 

Kuluttajat haluavat ulkoistaa vastuullisuuden yrityksille ja näin ollen luomulla on tässä kohtaa iskun 

paikka. Luomun ostamisen esteinä nähdään hinta, kiinnostus ja tarjonta. Luomun kasvu-uralle 

pitää löytyä oikeat tuotteet, oikealle kohderyhmälle, oikeaan hintatasoon.  

 

Vastuullisuus-teeman kanssa tulee olla tarkkana. Luomun lisäarvoa tulisi kirkastaa entisestään ja 

saada se erottautumaan viestiviidakossa. 

 

  

 

 

Vastuullisuudesta kiinnostunut kuluttaja ruuan verkkokaupassa,  

kaupan asiantuntija Arhi Kivilahti, Ada Insights 

 

Verkkokauppa ottanut ison loikan koronapandemian aikana ja eritoten ruoan verkkokauppa on ollut 

pandemia-ajan suurin voittaja. Suomessa ruoan verkkokauppa (n. 2 %) on ollut lapsenkengissä 

naapurimaihin verrattuna jo ennen pandemia-aikaa. Viimeisen puolentoista vuoden aikana kasvu on 

ollut räjähdysmäistä, ja sen ennakoidaan palautuvan takaisin pandemia-aikaa edeltävälle nousu-

uralle seuraavan vuoden aikana.  

 

Suomessa ruoan verkkokaupassa K- ja S-ryhmät pitävät paalupaikkoja, mutta koronan myötä 

haastajakenttä on alkanut saada isompaa otetta verkkokaupassa (esim. Fiksuruoka, Ruokaboksi, 

Kauppahalli24). Alalla odotetaan mielenkiinnolla, miten Suomen markkinoille rantautuva Oda tulee 

ottamaan paikkansa ruoan verkkokaupassa.  

 

Tyypillisimpiä ruoan verkkokaupan käyttäjiä ovat kaupunkialueella asuvat, työssä käyvät, 

lapsiperheiden vanhemmat. Ruoan verkkokaupan käyttö perustuu useimmiten ajankäyttöön. He 

myös ostavat tyypillisesti enemmän kerralla, jolloin verkkokaupan toimitusmaksut eivät syö 

verrattaen niin suurta lovea loppulaskuun. Ruoan verkkokaupoista ostetaan samoja elintarvikkeita 

kuin kivijalkakaupasta. 

 

Ruoan verkkokaupan ja kivijalkakaupan eroissa korostuvat totutut tavat ja toistuvat ostokset. 

Myymälässä asiointi on impulsiivista, kun taas verkkokaupassa tilaus tulee tehdä edellisenä päivänä. 

Kaiken kaikkiaan tuotteiden löydettävyys poikkeaa verkkokaupassa ja kivijalkakaupassa 

merkittävästi. Kaiken kaikkiaan verkko on hyvä kanava kohdentaa esimerkiksi luomua.  

Vastuullisuudesta pystytään hyvin viestimään verkkokaupassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Luomu brändityön ytimessä 

Luova johtaja ja yrittäjä Maria Jalkanen, Foodin 

 

Foodin on perustettu 2013 Lasse Jalkasen toimesta. Foodinin toinen yrittäjä Maria Jalkanen astui 

mukaan Foodinin tarinaan vuonna 2015. Yrityksen hiilineutraali tehdas sijaitsee Vaajakoskella. 

Työntekijöitä yrityksellä on 65. Valikoimassa Foodinilla on yli 200 erilaista luomuelintarviketta ja 

luonnontuotetta. Liikevaihtoa yrityksellä on noin 13 milj. €. 

 

Yrityksen perusajatuksena on, että tuotteiden perusta on yksinkertainen – niiden on tehtävä hyvää 

käyttäjälle, viljelijälle ja ympäristölle. Luomu on Foodinilla lähtökohta, eli luomu ei ole pieni osa 

valikoimaa, vaan keskeinen arvo toiminnassa. Luomun merkitys ilmastotyössä on yritykselle 

tärkeää. Foodin tuo paljon luomutuotteita ulkomailta. Suurin osa elintarvikkeen hiilijalanjäljestä 

syntyy alkutuotannossa.  

 

Jalkanen vinkkasi, että kotimaiset luomutuotteet, muun muassa hamppu, marjat, marjajalosteet, 

kiinnostavat ja niille on yrityksessä kysyntää. Kotimaisuus ajaa luomun ohi, mutta ne ei saisi sulkea 

toisiansa pois. Luomuun kaivataan vaihtoehtoja.  

 

Foodinin Chia Good – lusikoitava luomuvälipala tuli tutuksi Suomalainen Menestysresepti -tv-

sarjasta.  

 

  
 

 

Kuinka brändätä luomutuote HeVi-osastolle?  

Luomuviljelijä Samuli Laurikainen, Silmusalaatti 

 

Hedelmä- ja vihannesosaston tuotteet ovat perinteikkäitä ja uusia tulokkaita (=lajikkeita) osastolla ei 

juuri ole. Hevi-osastolla kilpailu hinnalla on haastavaa, koska markkinat ovat pienet. Keskeistä 

heviosastolla brändäyksessä on suunnitelmallisuus, laatutyö ja pitkäjänteisyys. On huomattava, että  

trendeistä ei välttämättä tule brändiä. Luomun ja hevi-osaston kautta viljelijän arvostusta on 

mahdollista kasvattaa, koska kaupan hevi-osasto määrittää kaupan laadullista tasoa.  

 

Luomutuotteen potentiaali syntyy markkinoiden koosta, tuotteen arvosta ja yrityksen kyvykkyydestä 

tuottaa tehokkaasti suuria määriä sekä tarpeeksi isosta asiakaskunnasta. Täten myös brändi tulee 

saada asemoitua ja erottautumaan. Hevi-tuotteiden pakkausratkaisuilla on suuri merkitys. 

Irtotuotteita taas tulee olla massana, sillä se lisää tutkimusten mukaan myyntiä. Tehokkaita 

markkinointikanavia ovat ruokamediat ja ystävien suositukset. Arvoon arvaamattomaan nousevat 

kuitenkin lapset: jos lapset syövät jotakin, vieläpä terveellistä, tuotetta, sitä on aina jääkaapissa. Kun 

asiakas on tarpeeksi montaa kertaa ”altistettu” tuotteelle, on varmistettava sitouttaminen ja 

varmistettava jatkuvuus.  

 

  



 

  

Luomuelintarvikepäivässä palkitaan perinteisesti Vuoden Luomutuote -palkinnot. Valintaan 

vaikuttavat tuotteen maun ja pakkauksen lisäksi sen uutuusarvo, innovatiivisuus ja kaupallinen 

potentiaali.  

Palkintoraatiin kuuluvat: 

 Päivittäistavarakaupan johtaja Harri Hovi, K-Ryhmä 

 Myynti ja omat brändit -johtaja Tuuli Luoma, K-Ryhmä 

 Toiminnanjohtaja Susann Rännäri, Luomuliitto 

 Puheenjohtaja Janne Rauhansuu, Luomuliitto 

 Elintarvikeasiantuntija Jaana Elo, Luomuliitto 

 

Kunniamaininta: MoodFood / luomumysli (pakkaus) 

Malmgård / Pikkuhelmiä-yksijyvävehnä (kuluttajakategoria) 

Krannin tila / 00-tyyppinen luomupizzajauho (ammattituotekategoria) 

Luomu SM Ravintola kilpailussa eniten luomun käyttöä lisännyt yksityinen ravintola Hotelli Helka 

(luomun osuus 14 %, lisäystä 5,5, %) ja julkinen keittiö (luomun osuus 26 %, lisäystä 10 %) Lumijoen 

kunnan ateriapalvelut.  

 

 

Tuuli Pirttikoski 

Satafood Kehittämisyhdistys ry 


