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Farmers can get better selling price by direct selling their products. Nowa-
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1 JOHDANTO 

Suomalainen lammastalous on tällä hetkellä nousussa ja lampaasta on tul-

lut uusi potentiaalinen vaihtoehto kotieläintilan eläinvalinnaksi. Lammas 

on hyvin vaatimaton eläin ja se pärjääkin varsin hyvin alueilla, joilla muut 

eläimet eivät juuri tule toimeen. Vaatimattomuudestaan huolimatta, mi-

käli tuloksia ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa halutaan, on lampaan 

hoitoon ja ylläpitoon panostettava. 

 

Lammastalouden etujärjestöt kuten Suomen lammasyhdistys ajavat suo-

malaisten lampureiden asiaa. Suomen lammasyhdistyksen tavoitteena on 

nostaa suomalaisten lampaanlihan kulutusta yli kiloon kotimaista lam-

paanlihaa vuodessa vuoteen 2020 mennessä. Toinen yhdistyksen tavoit-

teista on nostaa lammastalouden kannattavuuskerroin yhteen. 

 

Asetetut tavoitteet vaativat suunnitelmallisuutta lampureille. Ruokinnan 

ja tuotantotilojen on oltava suunnitelmallisempia ja tarkoituksenmukai-

sempia, jotta lampaista saatava tuotto kasvaisi. Toinen erittäin tärkeä 

suunta on paremman hinnan saaminen tuotteesta. Käytännössä tämä tar-

koittaa lihan ja muiden tuotteiden suoramyyntiä. Luken tilastojen mukaan 

vuonna 2017 tuottajahinnat kääntyivät nousuun ja karitsanlihasta makset-

tiin tuottajalle 3,2 euroa kilosta (Luke 2018). Suoramyynnillä saatava kilo-

hinta voidaan moninkertaistaa. Suoramyyntiratkaisussa tosin on myös 

enemmän kuluja tuottajalle, joita suorassa teurastamomyynnissä ei ole. 

(Maaseutumedia 2016)  

 

Luomutuotannolla on korottava vaikutus tuotteesta saatavaan hintaan. 

Lampaanlihalla ei kuitenkaan tällä hetkellä ole mitään tahoa, joka seuraisi 

luomulihasta saatavaa tuottajahintaa. Luke on pääasiallinen tilastotaho, 

joka ylläpitää ja seuraa tuottajahintoja. Luken tilastoissa on vain teurasta-

momyynnin hintaseuranta ja sekin on tavanomaisesti tuotetun lampaanli-

han hintaseurantatilasto. Suoramyynnillä tuottaja saa huomattavasti pa-

remman hinnan tuotteilleen. Suoramyynnin hintatilastoa ei kuitenkaan 

seurata minkään toimijan puolesta. 

2 LAMMASTALOUS SUOMESSA 

2.1 Suomalaisen lammastalouden historia 

Suomessa lammastalous alkoi olla organisoitua ja sitä alettiin kehittää to-

den teolla 1700-luvulla. Tuolloin kuitenkaan lammastalouden kehittämi-

nen ei onnistunut suunnitellusti, vaikka 1800-luvulle tultaessa eläinmäärä 

kaksinkertaistui miljoonaan yksilöön. 1900-luvulle tultaessa eläinmäärä oli 
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kuitenkin jälleen laskenut, mutta silti lammas oli vakiinnuttanut asemansa 

Suomessa. Lammasta pidettiin, koska se oli vähään tyytyväinen. Myös lam-

paan helppohoitoisuus ja monipuolisuus olivat osasyitä suosioon. Lam-

paasta saatiinkin monipuolisesti tarveaineita kuten lihaa, villaa, taljoja, 

nahkaa ja talia. Lammas oli myös sopivan kokoinen lihantuottaja, josta ei 

kerennyt liha pilaantumaan teurastuksen jälkeen. (Kantonen, Kipinoinen, 

Launiala, Sihvola, Slurink, Valkama & Vuori n.d.) 

 

Suomenlampaan hyvä sikiävyys oli myös oma tekijänsä lampaan suosiossa. 

Sen huomaa etenkin pulavuosien lampaiden suosiossa, kun muu karja vä-

heni. Ammattimaista lammastaloutta Suomessa ei kuitenkaan juuri ollut 

ennen sotia. Sotien jälkeen parin vuosikymmenen ajan huoltovarmuuden 

kannalta villaa tuottava lammas oli tärkeä ja osittain tästä syystä nykyisen-

lainen lammastalous sai alkunsa Suomessa (Rintala 2018). 1950-luvulta 

lähtien lammastilojen määrä oli huipussaan, samoin kuin eläinmäärät. 

(Kantonen ym. n.d.) 

 

Lammastalous kasvoi ja loi itselleen parempia edellytyksiä menestyä. 

Vuonna 1995 Suomessa oli lampaiden huippuvuosi eläinmäärässä mitat-

tuna. Vuonna 1995 Suomi myös liittyi Euroopan Unioniin, jonka seurauk-

sena tuottajahinnat laskivat puoleen, joka hankaloitti koko alan toimintaa. 

Lammastalous Suomessa lähti nopeaan laskusuuntaan. (Kantonen ym. 

n.d.) 

2.2 Suomalaisen lammastalouden nykytilanne 

Suomalainen lammastalous on lähtenyt uudelleen nousuun 2000-luvun ai-

kana. Kuten muussakin maataloudessa, tilakoot ovat kasvaneet. Lammas-

tilojen peltopinta-ala on kasvanut vuoden 2000 noin 17 hehtaarista 2016 

vuoden noin 50 hehtaariin ja vastaavasti eläinmäärä reilusta 30:sta eläi-

mestä jo lähes 70 uuheen. Tilakoon kasvun ja toiminnan kehityksen myötä 

toiminta on ammattimaistunut, koneellistunut ja automatisoitunut. (Ta-

loustohtori 2018) 

 

Tukien määrä ja merkitys on ollut kasvussa suomalaisessa lammastalou-

dessa koko 2000-luvun ja nykyisellään lammastalous ei pääsääntöisesti 

olisi kannattavaa ilman tukia. Tukien osuus liikevaihdosta on vaihdellut 

molemmin puolin 50 %:ia 2000-luvun ajan. Tästä huolimatta lammastilalli-

silla menee varsin hyvin. Merkittävin tekijä taloudelliselle menestymiselle 

on velan määrä. Tuottopuolella paljon mahdollisuuksia antaa monipuolis-

tuneet markkinointikanavat ja suoramyynnin mahdollisuus. Suoramyyn-

nillä tuottajan on mahdollista saada huomattavasti parempi kate tuotteil-

leen. (Taloustohtori 2018) 
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2.3 Suomalaisen lammastalouden tulevaisuus 

Suomalaisen lammastalouden tulevaisuus vaikuttaa lupaavalta. Trendi on 

nouseva, tilakoot kasvavat, kulutus ja sitä kautta kysyntä kasvaa sekä 

imago on positiivinen. Suoramyynnin lisääntyminen ja tätä kautta positii-

vinen vaikutus tilojen kannattavuuteen lisää lammastalouden houkuttele-

vuutta. Lisäksi lammastalous hyötyy nykyisestä ruokatrendistä, jossa ar-

vostetaan puhtaita ja laadukkaita, ehkä jopa ei niin tavanomaisia raaka-

aineita. (Maaseutumedia 2014) 

 

Paremman myyntikatteen kautta myös tukiriippuvaisuus vähentäisi merki-

tystään. Tukimäärien romahtaminen tulevaisuudessa on kuitenkin yksi 

lammastilojen merkittävimmistä mahdollisista uhkista. Muita lammasta-

louden uhkakuvia on jo nykypäiväinen aggressiivinen hintakilpailu ulko-

maisen lihan kanssa. 

3 TULONMUODOSTUS LAMMASTALOUDESSA 

Kaiken yritystoiminnan tavoitteena on kannattava yritystoiminta, joka käy-

tännössä tarkoittaa, että tulot ovat suuremmat kuin menot. Maatalouden 

kohdalla tämä tarkoittaa, että tuotantokustannukset ovat pienemmät kuin 

tuotannosta saatavat tulot. Lammastaloudessa tulot muodostuvat lam-

paista saatavista myytävistä tuotteista ja palveluista sekä maataloustuista. 

 

Lampaanlihan tuotanto on koko ajan kasvussa ja etenkin suoramyynti ti-

loilta on kasvussa. Kuluttajien mielikuva lammastaloudesta on positiivinen, 

mikä lisää suoramyynnin mahdollisuuksia. Kuluttajat arvostavat vastuul-

lista suomalaista lampaankasvatusta ja mieltävät lampaanlihan terveelli-

simpien liharuokien joukkoon. (MTK 2014) 

 

Suomen Gallup Elintarviketutkimus Oy teetti kesällä 2014 tutkimuksen, 

jonka mukaan lammastalouden tulonmuodostus koostui viidestä eri osa-

alueesta, jotka on ilmaistu kuviossa 1. Tutkimuksessa selvitettiin kuinka iso 

osa tiloista harjoittaa kyseistä liiketoimintaa. Kyseisen tutkimuksen mu-

kaan vuonna 2013 hieman reilu puolet lammastiloista harjoitti suoramyyn-

tiä tilalta. (Heikkilä 2014) 
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Kuva 1. Eri erikoistumisvaihtoehtojen osuudet lammastalouden liike-

vaihdosta. (Heikkilä 2014) 

3.1 Tulonmuodostus lammastaloudessa 

Lammas on monipuolinen eläin, josta saadaan useaa erilaista myytävää 

hyödykettä. Lampaasta saatavat myytävät hyödykkeet ovat ensisijaisesti 

liha, villa ja taljat. Suomalaisessa lammastaloudessa merkittävin lampaasta 

saatava myyntitulo tulee lihasta. Villa ja talja muodostavat pienemmän tu-

lonlähteen lammastaloudessa. (Äärilä & Harmoinen, 2007, sivu 95) 

 

Tulonmuodostuksessa suuri merkitys on sillä, myydäänkö tuotteet itse vai 

myydäänkö eläin teurastamolle. Teurastamolle myydessä eläimestä saa-

daan korvaus vain lihasta sekä mahdollisesta karitsan teuraspalkkiosta. 

Teuraspalkkio saadaan, jos edellytykset täyttyvät, myös suoramyynnin 

kautta. Lihan hintaan vaikuttaa ruhon laatu, jota mitataan EUROP-

luokituksella. Luken tilastojen mukaan vuonna 2017 teurastamot maksoi-

vat lampaanlihasta tuottajalle keskimäärin 3,2 euroa kilolta (Luke 2018). 

Suoramyynnissä hintaseurantaa ei pidetä ja tuottajan saamat hinnat lam-

paanlihasta vaihtelevat suuresti. Suoramyynnin kautta myös villasta ja tal-

joista saadaan myyntituloa. Esimerkiksi Alamikkotervon tilalla itse jatkoja-

lostetut villa- ja nahkatuotteet muodostavat kolmanneksen tilan liikevaih-

dosta (Maaseutumedia 2014). 

3.2 Lammastalouden tuet 

Lammastaloudessa tuilla on suuri merkitys. Vuonna 2016 tukien osuus 

lammastaloudessa oli 71,5 % liikevaihdosta (Taloustohtori 2018). Lammas-

taloudessa tuet koostuvat kasvinviljelyn ja eläintuotannon tuista. Lisäksi 
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haettavissa on lisätukia, kuten esimerkiksi luonnonmukaisen tuotannon 

tuki, alkuperäisrotutuki, suojavyöhykkeiden perustaminen sekä perinne-

biotooppien hoitaminen. Luonnonmukaisen tuotannon tuki on haettavissa 

sekä pelto- että eläinpuolelle. (Äärilä & Harmoinen, 2007, sivut 92-96) 

3.3 Lammastalouden kulut 

Suomalaisessa lammastaloudessa suurin yksittäinen kuluerä tiloilla on 

yleensä velka. Velan määrä on tällöin myös suurin vaikuttava tekijä suo-

raan lammastilan kannattavuuteen. Suomessa velattomilla lammastiloilla 

menee erittäin hyvin. Toinen merkittävä kuluerä lammastaloudessa on re-

huketju, tehtiinpä rehu itse tai urakoitsijan toimesta. Kolmas merkittävä 

kuluerä tiloilla on karitsoiden kasvattamiseen mahdollisesti kuluva lisäruo-

kinta, kuten juomarehu tai teollisesti tuotetut väkirehut, kuten esimerkiksi 

Primo Starter. Lisäksi yksi merkittävä kuluerä riippuu siitä, että myykö tila 

karitsat teurastamolle, vai harjoittaako tila suoramyyntiä. Mikäli tila har-

joittaa suoramyyntiä, on tällöin lisäkuluina teurastus sekä leikkaus ja pak-

kaus. (Veräjänkorva 2018) 

4 LAMPAANLIHAN MYYNTIKANAVAT 

Tällä hetkellä pääasialliset myyntikanavat suomalaisen lammastalouden 

tuottajalle ovat teurastamomyynti tai suoramyynti. Harvinaisempia myyn-

tikanavia ovat esimerkiksi karitsoiden myynti vieroituksen jälkeen toiselle 

tilalle kasvatettaviksi. Tällöin karitsoista saatava myyntitulo on pieni, 

mutta vastaavasti kalliita kustannuksia karitsankasvatuksesta ei tuottajalle 

tule. 

4.1 Luomukaritsanlihan teurastamomyynti 

 

ProAgrian lammasneuvoja Kaie Ahlskogin mukaan luomutuotannon tuot-

tajakatteet lampaanlihalla teurastamomyynnissä ovat kuitenkin noin 0,5 

euroa per kilo paremmat kuin tavanomaisessa tuotannossa. Ammattimai-

sessa lampaankasvatuksessa tällä paremmalla katteella saadaan kuitenkin 

jopa useampia tuhansia euroja parempi myyntikate karitsanlihalle. Esimer-

kiksi tuottaja, joka myy 300 teuraspalkkioon oikeuttavaa karitsaa teurasta-

molle, saa 300 * 18 kg * 0,5 € = 2700 € lisää katetta. Vastaavasti suora-

myynnissä luomukaritsanlihan katteet ovat noin 2 € per kilo korkeammat 

kuin tavanomaisesti tuotetun karitsanlihan. (Ahlskog 2018) 
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4.2 Luomukaritsanlihan suoramyynti 

 

Suoramyynnin vaikutus tuottajan saamaan myyntikatteeseen on huomat-

tavasti korkeampi kuin teurastamomyynnin. Suoramyyntiä harjoittavien 

lammastilojen omilta internetsivuilta ja REKO-rinkien mainoksista voidaan 

havaita, että tavanomaisessa tuotannossa puolikkaan karitsan lihalaatikon 

myynnistä saadaan noin 14-15 €/kg ja luomutuotetusta karitsanlihasta 

saadaan noin 17-18 €/kg. 

 

Suoramyyntikanavia tiloille ovat muun muassa tilalta tehtävä suoramyynti, 

REKO-toiminta ja markkinat/tapahtumat. REKO-toiminta on Facebookissa 

toteutettavaa suoramyyntiä, jossa luodulle ryhmälle markkinoidaan koo-

tusti ja organisoidusti säännöllisin väliajoin alkutuottajien tuotteita. Tuot-

tajat valitsevat itse, milloin ennakolta sovituista päivistä he osallistuvat 

REKO-päiviin.  Lisäksi tilat voivat saada myytyä suurempia eriä suoraan esi-

merkiksi kaupoille tai ravintoloille. Lisäksi jotkin tilat myyvät lihoja omien 

internetsivujensa kautta. Näissä toimintamalli on yleensä se, että lihat ti-

lataan ennakkoon ja tilan teettäessä teurastukset lihat menevät toimituk-

seen. 

 

 

Kuva 2. Karitsanlihan myyntihinnat 

 

Kuvion 2 mukaan nähdään käytännössä, miten iso ero suoramyynnillä ja 

teurastamomyynnillä on. Luomun ja tavanomaisesti tuotetun karitsanlihan 

välillä ei kuitenkaan ole niin merkittävää hintaeroa. Hintaero alkaa vaikut-

taa vasta kun volyymit kasvavat. 
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5 KYSELYTUTKIMUS LUOMUKARITSANLIHAN HINNASTA 

5.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma 

Tällä hetkellä Suomessa vain Luke tilastoi virallisesti ja julkisesti lampaan-

lihatuotannon tuottajahintoja. Luke tilastoi vain tavanomaisen lammas-

tuotannon tuottajahintoja, eikä luomutuotannon tuottajahintoja tilastoi 

mikään taho. Myöskään suoramyynnin tuottajahintoja ei mikään taho ti-

lastoi. (Vuorisalo 2017) 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää ensisijaisesti, mitä kuluttajat 

ovat valmiita maksamaan tuottajien suoramyynnin kautta myymästä luo-

mukaritsanlihasta ja mistä he ovat sen valmiita ostamaan. Lisäksi tavoit-

teena on selvittää, mihin hintaan tuottajat myyvät luomukaritsanlihaa, 

jotta nähdään kohtaavatko kuluttajien ja tuottajien hintanäkemykset. 

5.2 Tutkimuksen toteutus 

Kyselytutkimus tehtiin sekä kuluttajille että tuottajille. Kyselyn lihatuot-

teeksi valittiin luomukaritsanviulu johtuen kyselyn pääsiäisen ajankoh-

dasta ja kyseisen lihatuotteen hyvän tunnettavuuden takia. 

 

Kuluttajien kyselytutkimus toteutettiin kyselynä ja se lähetettiin kulutta-

jille Facebookin kautta. Kyselylinkki julkaistiin opinnäytetyöntekijän omalla 

seinällä, josta sitä kaveriverkoston kautta pyydettiin jakamaan eteenpäin. 

Lisäksi linkki toimitettiin muutaman suuren luomukuluttajaryhmän sei-

nälle. 

 

Alkuperäinen suunnitelma tuottajahintojen selvittämiseksi oli suora kysely 

tuottajille puhelimitse, mutta tuottajat eivät olleet halukkaista vastaa-

maan kyselyyn saamastaan karitsanlihan keskihinnasta. Tuottajatutkimus 

toteutettiin lopulta selvityksellä REKO-rinkien ilmoitushinnoista, joista las-

kettiin tuottajien keskihinta luomukaritsanviululle. 

5.3 Aineisto 

Kuluttajien kyselyyn vastauksia tuli yhteensä 1793 kappaletta aikavälillä 

12.3.-8.4.2018. Kyselyn suoritti loppuun asti 98,7 % vastaajista. 

 

Kysymyksiä oli kaikkiaan 14 ja kaikki olivat monivalintakysymyksiä, joista 

muutama sisälsi avoimen vastauskohdan. Kysely on opinnäytetyön päät-

teeksi liitteenä 1. Pyrkimyksenä oli tehdä mahdollisimman kattava kysely 

johon olisi mahdollisimman matala kynnys vastata, jotta otantaan saatai-

siin mahdollisimman suuri ja kattava vastaajajoukko. Kuluttajilta kysyttiin 

kolmeen kertaan eri kysymyksillä maksuvalmiutta luomukaritsanlihasta, 

jotta saataisiin totuudenmukaisempi keskihinta maksuvalmiudelle. Lisäksi 

kysyttiin tuottajan näkökulmasta olennaisia asioita, kuten esimerkiksi mitä 
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kautta kuluttajat ovat valmiita hankkimaan suoramyydyn tuotteen sekä 

haluavatko kuluttajat tuotteen pakastettuna vai tuoreena. 

 

Tuottajien otantaan saatiin yhteensä 27 tuottajan hinta Facebookin REKO-

ringeistä ympäri Suomea. Hinnat selvitettiin REKO-rinkien pääsiäisjaoista 

aikavälillä 19.-31.3.2018. 

6 KYSELYN TULOKSET 

 

Kuva 3. Vastaajat asuinlääneittäin 

 

Kuviosta 3 voidaan todentaa kyselyn vastaajien asuinläänit. Etelä-Suomi oli 

vastaajien pääasiallinen asuinpaikka. Tästä huolimatta hajontaa oli jonkin 

verran. Työtä ajatellen hajonta olisi voinut olla laajempi, mutta työn tilaa-

jan kannalta jakauma oli ideaali, sillä työn tilaaja tulee toimimaan nimen-

omaa Etelä-Suomen alueella. 
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Kuva 4. Vastaajat asuinalueen mukaan 

 

Kuviosta 4 voimme havaita nyky-Suomen kaupungistumisen. Kaksi kol-

mannesta vastaajista asui kaupungissa ja vastaavasti marginaalinen osuus 

kaava-alueen ulkopuolella. Nykyaikana en usko kyselyn toteuttamistavan 

vaikuttaneen vastaajien asumismuotoon. 

 

 

Kuva 5. Vastaajien ikäjakauma 

 

Ikäjakaumasta kolmekymppiset ja yli 60-vuotiaat nousivat hieman esiin. 

Tutkimuksen kannalta 30-vuotiaiden vahva edustus vastaajissa on mielen-

kiintoinen, sillä oletusarvona tuossa iässä perhestatuksen luulisi olevan 

perheellinen ja kiireinen. Myös rahan- ja ajankäytöllisesti ei uskoisi tuon 

ikäryhmän kiertävän myyntipaikkoja ja -tapahtumia, josta tuottajilta voisi 
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ostaa tuotteita suoramyyntinä. Tutkijalle positiivinen yllätys oli kaksikymp-

pisten osuus ja aktiivisuus tuottajien tukemisessa ostamalla suoramyynnin 

kautta tuotteita. Muuten ikäjakauma noudattelee oletettua jakaumaa, 

jossa iäkkäämmät ikäryhmät ovat aktiivisimpia. 

 

 

Kuva 6. Vastaajien aiemmat suoramyyntiostot 

 

Kolme vastaajaa neljästä oli ostanut aiemmin jotain muuta kuin mansikkaa 

tai hernettä suoraan tuottajalta. Prosentti saattaa olla todellisuudessa jopa 

hieman suurempi, sillä monet eivät tule ajatelleeksi esimerkiksi torimyyn-

nin olevan usein tuottajien itsensä toteuttamaa myyntiä. 

 

 

Kuva 7. Vastaajien aiemmat suoramyynnin ostopaikat 
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Esimerkkejä avoimen kysymyksen (Muualta, mistä) vastauksista: 

Kauppahalli, Eggspress, verkkokaupat, ruokapiiri, kiertävä auto ja kootusti 

kotiin kuljetettuna. 

 

Kuviosta 7 näemme, että kuluttajista, jotka ovat aiemmin ostaneet tuot-

teita suoraan tuottajilta, reilu puolet ovat ostaneet tuotteita suoraan ti-

lalta. Torilta, markkinoilta ja tapahtumista puolestaan on noin kolmannes 

kuluttajista ostanut tuotteita suoraan tuottajalta. REKO-toiminnan kautta 

tuotteita oli ostanut vain noin viidennes kyselyyn vastanneista kuluttajista. 

Kun kuviota 6 ja kuviota 3 verrataan keskenään, voidaan huomata mielen-

kiintoinen havainto. Vaikka suurin osa kyselyn vastaajista asuu kaupun-

gissa, silti vastaajista yli puolet ovat ostaneet tuotteita suoraan tilalta. Vas-

taavasti REKO-toiminta ja muut myyntikanavat kaupungissa tapahtuville 

tuottajien myynneille jäivät tilalla vierailemisen varjoon. Onko tiloilla vie-

railtu esimerkiksi lomien aikana vai onko tiloille menty tarkoituksella? 

 

  

Kuva 8. Vastaajien luomutuotteiden ostokäyttäytyminen 

Yli kaksi kolmannesta vastaajista ostaa satunnaisesti tai useimmiten luo-

mutuotteita. Vastausten perusteella voidaan olettaa, että valtaosa kulut-

tajista olisi kiinnostunut luomusta, mutta vielä jokin tekijä estää suosi-

masta pysyvästi luomutuotteita. Mahdollisena tekijänä tälle on hinta, sillä 

esimerkiksi kaupan hyllyllä ostopäätöstä tehdessä on vielä helpompi valita 

se edullisempi tavanomaisesti tuotettu tuote. Vastaavasti kyselyn mukaan 

kuluttajat kuitenkin ostavat luomutuotteita, sillä kukaan kyselyyn vastan-

neista ei kertonut, ettei olisi koskaan ostanut luomutuotteita. 
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Kuva 9. Vastaajien valmius maksaa luomutuotteesta 

 

Yli 80 prosenttia kyselyyn vastaajista olivat valmiita maksamaan luomu-

tuotteesta enemmän kuin tavanomaisesti tuotetusta tuotteesta. Tämä ku-

vion 9 tieto on melko hyvin linjassa kuvion 8 kanssa, jonka mukaan noin 80 

% ostaa tai ainakin pyrkii ostamaan luomutuotteita ostopäätöstä tehdes-

sään. Mielestäni ”En” -vastausten määrä oli suhteellisen suuri, sillä yleinen 

trendi ja mielikuva luomun hieman korkeammasta hinnasta ja sen hiljainen 

hyväksyminen olisi ehkä antanut viitteitä suuremmasta ”Kyllä” -vastausten 

määrästä. 

 

 

Kuva 10. Vastaajien maksuvalmius suoraan tuottajalta ostetulta luomuka-

ritsanviululta ilman vertailevaa hintatietoa 
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Kuvio 10 oli ensimmäinen kolmesta vertaiskysymyksestä tutkimuksen pää-

tavoitteen selvittämiseksi. Kysymyksen tarkoituksena oli kysyä kuluttajilta 

mielikuvaa ilman pohjatietoa, mitä he olisivat valmiita maksamaan suoma-

laisesta luomukaritsanviulusta. Kuviosta voimme havaita, että noin 80 % 

vastaajista olisivat valmiita maksamaan luomukaritsanviulusta alle noin 20 

€/kg suoraan tuottajalta ostettuna. Vaikka pääsiäisen aikaan kaupoissa on 

tarjolla runsaasti lampaanlihaa ja etenkin ulkomaista lampaanlihaa erittäin 

edulliseen hintaan, oli suomalaisen luomulampaanlihan hintamielikuva oi-

kein positiivinen. Kuviosta voidaan myös havaita, että vastaajista vain pieni 

osa oli valmis maksamaan yli 25 €/kg suomalaisesta luomukaritsanviulusta. 

 

 

Kuva 11. Vastaajien toiveet missä luomukaritsan tuottajien olisi myytävä 

tuotteitaan 

 

Esimerkkejä avoimen kysymyksen (Muualta, mistä) vastauksista: 

Verkkokauppa, ruokakauppa, kauppahallissa, supermarketissa, palvelulla 

kotiin, kaikissa vastausvaihtoehdoissa ja siellä missä ostajatkin ovat. 

 

Kysyttäessä kuluttajilta mistä he haluaisivat ostaa suomalaista luomukarit-

sanlihaa suoraan tuottajilta, suoraan tilalta nousi suosituimmaksi vas-

taukseksi kuvion 11 mukaan. Kuviossa 7 kysyttäessä mistä kuluttajat olivat 

aiemmin ostaneet tuotteita suoraan tuottajilta, saatiin suosituimmaksi 

vastaukseksi sama ”Suoraan tilalta”. Verratessa kuviota 11 kuvioon 7, saa-

daan REKO-toiminnan osuus suuremmaksi. Kuviossa 7 kuluttajista noin 20 

% oli ilmoittanut ostaneensa aiemmin REKO-toiminnan kautta tuotteita ja 

vastaavasti nyt kuviossa 11 noin 40 % kuluttajista haluaisi ostaa tuotteita 

REKO-toiminnan kautta. Tori, markkinat ja tapahtumat olivat lähes vastaa-

vat suosiollaan kuin mistä kuluttajat olivat aiemmin ostaneetkin tuotteita 

suoraan tuottajilta. Avoimen kysymyksen vastaukset olivat pääsääntöisesti 

jonkin jälleenmyyntikanavan kautta, kuten esimerkiksi ruokakaupasta tai 
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supermarketista. Vastausprosentin ollessa vielä suhteellisen suuri, on se 

huomioitava vastauksien joukossa. Kuluttajat olisivat selkeästi kiinnostu-

neita ostamaan tuotteita suoraan tuottajilta, mutta eivät kuitenkaan olisi 

valmiita lähtemään hakemaan niitä normaalia kauppamatkaansa pidem-

mältä. 

 

 

Kuva 12. Vastaajien valmius ostaa luomukaritsanlihaa ympäri vuoden 

Kuviosta 12 voidaan havaita, että yhdeksän vastaajaa kymmenestä olisi 

valmista ostamaan luomukaritsan lihaa ympäri vuoden. Lampaan ja eten-

kin karitsanliha on erittäin pienessä osassa normaalien ruokakauppojen 

valikoimaa. Vastauksista voidaan päätellä, että sopivalla ja osaavalla mark-

kinoinnilla luomukaritsanlihan tuottajan olisi varsin helppo myydä tuot-

teensa suoramyyntinä ympäri vuoden. 

 

 

Kuva 13. Vastaajien maksuvalmius suoraan tuottajalta ostetulta luomuka-

ritsanviululta, kun vertaileva hintatieto tiedetään 
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Kuvio 13 edustaa kysymystä numero 11, joka on toinen vertaiskysymyk-

sistä kuluttajien maksuvalmiudesta suomalaisesta luomukaritsanviulusta 

suoramyynnin kautta ostettuna. Toisessa vertaiskysymyksessä tarkoituk-

sena oli antaa kuluttajille tieto, mitä kyseinen tuote maksaa kaupassa ja 

tämän jälkeen kysyä mitä he olisivat valmiita maksaman tuotteesta. Ver-

rattuna kuvioon 10 ja kysymykseen 8, saatiin vastauksista huomattavasti 

korkeammat keskiarvot. Kuluttajien maksuvalmius yli 20 euron kilohintaan 

nousi huomattavasti verrattuna aiemmin kysyttyyn. Vastaavasti myös alle 

18 euron kilohintaan suomalaisen luomukaritsanviulun ostavien kulutta-

jien määrä tippui huomattavasti. Vastauksista myös voidaan havaita, että 

kuluttajat ovat valmiita maksamaan tuottajille lähes saman hinnan kuin 

ruokakaupasta ostettaessa. 

 

 

Kuva 14. Vastaukset pakkauskoista 

 

Kyselyn vastaajista noin kolme kuluttajaa neljästä ostaa mieluummin yksit-

täispakattuja lihoja kuin puolikkaan karitsan lihalajitelman kerrallaan. 

Tuottajalle tämä tarkoittaa enemmän työtä ja hitaampaa myyntiä kuin 

puolikas karitsa kerrallaan. Vastaavasti osa kuluttajista saattaa jättää osta-

matta tuotteen, jos hän joutuisi ostamaan puolikkaan karitsan kerrallaan. 
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Kuva 15. Vastaukset lihan myyntitavasta 

Kuviosta 15 voimme havaita, että suurin osa kuluttajista ostaisi mieluum-

min lihan tuoreena kuin pakasteena. Tuottajalle tämä on kuitenkin haasta-

vampi vaihtoehto, sillä lihan säilyvyys on tuoreena huomattavasti hei-

kompi kuin pakasteena. Lihan säilyvyyteen vaikuttaa ovatko tuotteet tuo-

retiskissä vai pakattuna vakuumiin. Vakuumipakkauksessa säilyvyyteen 

vaikuttaa myös se, että onko lihat pakattu suojakaasuun ja onko mukana 

säilöntäaineita. Tuottaja joutuu myös miettimään teurastussykliä paljon 

tarkemmin, mikäli tuottaja haluaa tarjota jatkuvasti tuotteitaan tuoreena. 

 

 

Kuva 16. Vastaukset mihin hintaan vastaajat eivät enää ostaisi suoma-

laista luomukaritsanviulua 

 

Kuvion 16 mukainen kysymys 14 oli viimeinen vertaiskysymyksistä suoma-

laisen luomukaritsanviulun kuluttajan maksuvalmiuden selvittämiseksi. 
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Lähes kaksi kolmesta kuluttajasta jättäisi suomalaisen luomukaritsanviulun 

ostamatta, mikäli kilohinta ylittää 25 €/kg. Kaikkiaan yli 19 euroa kilolta 

maksava suomalainen luomukaritsanviulu jäisi ostamatta kyselyn mukaan 

noin yhdeksältä kuluttajalta kymmenestä. 

 

 

Kuva 17. Tuottajien myyntihinnat suomalaiselle luomukaritsanviululle 

REKO-toiminnan kautta 

 

Tuottajien keskihinta oli 20,90 €/kg. Pääkaupunkiseudulla hinnat olivat 

korkeammat kuin muualla maassa. Muutamissa suuremmissa kaupun-

geissa Etelä-Suomessa hinnat olivat myös hieman korkeammat. Osa REKO-

rinkien myyjistä myi useissa kaupungeissa, etenkin Etelä-Suomen alueella. 

Tuottajien hinta oli kuitenkin sama riippumatta myyntialueesta. 

7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kyselyyn vastasi 1793 henkilöä ja heistä 98,7 % suoritti kyselyn loppuun 

asti, joten kysely antaa riittävän kattavan kyselytuloksen. Vastaajat kuiten-

kin asuvat pääsääntöisesti Etelä-Suomen alueella ja kattavamman tutki-

mustuloksen olisi saanut, jos vastaajien aluejakauma olisi ollut tasapuoli-

sempi. 

 

Myös tuottajien määrä antaa mielestäni kattavan kuvan siitä, mihin hin-

taan tuottajat keskimäärin luomukaritsanviulun myyvät. Osa tuottajista 

myi useammalla eri paikkakunnalla ja tuottajien hintoja saatiin monipuoli-

sesti ympäri Suomea, joten mielestäni myös tuottajien hintapyynnön tut-

kimustulos on kattava. 
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Vastaajista yli kaksi kolmasosaa asuivat Etelä-Suomessa ja kaksi kolmas-

osaa asui myös kaupungissa. Vastauksista voidaan hyvin havaita nykyinen 

kaupungistuminen. Lähiruoka, tuoreus, luomu sekä tuottajien tukeminen 

kuitenkin selkeästi ovat suuressa roolissa kaupungistumisessa tutkimuk-

sen mukaan. Ikäjakaumassa kolmekymppisten ja yli 60-vuotiaiden ikäryh-

mät nousivat esiin molempien ollessa hieman vajaan kolmanneksen vas-

taajista. 

 

Tutkimuksen kannalta olennaisin kysymys oli, mihin hintaan kuluttajat oli-

sivat valmiita ostamaan luomukaritsanviulun suoraan tuottajalta. Kysely-

tulosten mukaan kuluttajat ovat valmiita maksamaan keskimäärin 18 €/kg 

luomukaritsanviulusta. Kuluttajat eivät tutkimuksen mukaan ole enää val-

miita ostamaan luomukaritsanviulua sen hinnan noustessa yli 25:n euron 

kilolta. 

 

Kuluttajat suosivat luomutuotteita ja ovat pääsääntöisesti valmiita maksa-

maan niistä enemmän. Selkeä enemmistö myös haluaisi ostaa tuotteen 

tuoreena ja yksittäispakkauksissa. Kuluttajat toivovat voivansa ostaa luo-

mukaritsanlihaa ensisijaisesti suoraan tilalta, johon lähes kaksi kolmasosaa 

kyselyyn vastanneista kuluttajista olisivat valmiita. Kuluttajista hieman va-

jaa puolet olisivat valmiita ostamaan luomukaritsanlihaa torilta, markki-

noilta/tapahtumista ja REKO-toiminnan kautta. 

 

Kyselyn mukaan kuluttajat ovat siis valmiita maksamaan luomukaritsanviu-

lusta noin 18 €/kg ja tuottajat myyvät luomukaritsanviulua keskimäärin 

20,90 €/kg. Ero on rahamääräisesti pieni ja tuskin vaikuttaa kuluttajan os-

topäätökseen. Uskon markkinan olevan tuottajan puolella ja kuluttajan os-

tavan tuotteen näin pienestä hintaerosta huolimatta. Kuluttajat pitivät ky-

selyn mukaan yli 25:n euron kilohintaa liian korkeana ja tämän uskon myös 

olevan hinta, jota tuottaja tuskin tulee tuotteestaan saamaan. Nykyinen 

hintataso, markkinapaikat ja myyntituotteet ovat vakiinnuttaneet oman 

tasonsa ja paikkansa niin kuluttajien kuin myös tuottajien näkökulmasta. 

Markkinahäirikköjä tuskin tulee, sillä tuottajat eivät juuri voi tinkiä nykyi-

sestä hintatasosta ja vastaavasti kuluttajat eivät ole valmiita maksamaan 

nykyistä enempää. 

 

Kyselytutkimuksen perusteella suoramyynti kannattaa ja tuottaja saa ku-

luttajien vastauksien perusteella jopa noin viisinkertaisen tuoton luomuka-

ritsanviululleen verrattuna suoraan teurastamomyyntiin. Vaikka kuluja tu-

leekin suoramyynnin kautta hieman enemmän ja myös työtunnit lisäänty-

vät, mielestäni tuottajan on erittäin kannattavaa myydä tuotteensa suora-

myynnin kautta. Mikäli tila ei vielä myy tuotteitaan suoramyyntinä, kan-

nattaa mielestäni aloittaa välittömästi selvitys suoramyynnin mahdollista-

miseksi. Tuottaja saa paremman hinnan karitsanlihastaan ja lisäksi tuottaja 

pystyy myymään myös muita lampaasta saatavia jatkojalosteita, joista hän 

ei saa mitään korvausta teurastamolle myytäessä. Paremman tuoton kan-

nalta myös muut hyödykkeet, kuten esimerkiksi taljat ja langat, kannattaa 

pyrkiä myymään itse suoramyynnin kautta. 
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Nykyään esimerkiksi ProAgria ja muut järjestöt kouluttavat ja opastavat 

suoramyynnin saloihin. Suomalainen lammastalous on tuottajien kesken 

hyvin avointa ja tietoja sekä kokemuksia vaihdetaan paljon. Yksi helpoim-

mista keinoista lähteä selvittämään omaa suoramyynnin mahdollisuutta 

on epäilemättä lähteä tilavierailulle lammastilalle, jossa suoramyyntiä jo 

harjoitetaan. 
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Liite 1 

KULUTTAJAKYSELY 

 

Suomessa mikään taho ei seuraa tällä hetkellä luomukaritsanlihan hintatasoa millään 

tasolla. Tuottajat myyvät luomukaritsanlihaa myös enenevissä määrin suoramyyntinä, 

jonka hintatasoja ei myöskään seurata millään tasolla. Tämän tutkimuksen tarkoituk-

sena on selvittää mihin hintaan kuluttajat ovat valmiita ostamaan luomukaritsanlihaa 

suoraan tuottajalta ja mistä kuluttaja on valmis noutamaan luomukaritsanlihan. 

 

 

1. Asuinpaikka 

o Etelä-Suomi 

o Keski-Suomi 

o Pohjois-Suomi 

o Itä-Suomi 

o Länsi-Suomi 

 

2. Asutko kaupungissa, haja-asutusalueella vai kaava-alueen ulkopuolella? 

o Kaupungissa 

o Haja-asutusalueella 

o Kaava-alueen ulkopuolella 

 

3. Ikäsi 

o 19-vuotta tai alle 

o 20-29-vuotta 

o 30-39-vuotta 

o 40-49-vuotta 

o 50-59-vuotta 

o Yli 60-vuotta 

 

4. Oletko ostanut jotakin muita maataloustuotteita kuin mansikkaa tai hernettä 

suoraan tuottajalta? 

o Kyllä 

o En 

 

5. Mistä olet ostanut maataloustuotteita suoraan tuottajalta? 

o Suoraan tilalta 

o Torilta 

o Markkinoilta/tapahtumista 

o REKO-toiminnan kautta 

o Muualta, mistä _________________ 
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6. Ostatko luomutuotteita jos se on mahdollista? 

o Aina 

o Useimmiten 

o Satunnaisesti 

o Harvoin 

o En koskaan 

 

7. Oletko valmis maksamaan luomutuotteesta enemmän kuin tavanomaisesti tuo-

tetusta? 

o Kyllä 

o En 

 

8. Paljonko olisit valmis maksamaan SUORAAN TUOTTAJALTA ostetusta suomalai-

sesta luomukaritsanviulusta? 

o alle 10 €/kg 

o 10-13 €/kg 

o 14-17 €/kg 

o 18-21 €/kg 

o 22-25 €/kg 

o yli 25 €/kg 

 

9. Missä toivoisit suomalaisten luomukaritsojen tuottajien myyvän tuotteitaan? 

o Suoraan tilalta 

o Torilla 

o Markkinoilla/tapahtumissa 

o REKO-toiminnan kautta 

o Muualla, missä ____________ 

 

10. Karitsanliharuoat mielletään pääsiäisen herkuksi, ostaisitko luomukaritsanlihaa 

ympäri vuoden? 

o Kyllä 

o En 

 

11. Suomalainen luomukaritsanviulu maksoi kaupassa 5.3.2018 noin 25 €/kg, pal-

jonko olisit valmis maksamaan siitä suoraan tuottajalta ostettuna? 

o alle 10 €/kg 

o 10-14 €/kg 

o 15-17 €/kg 

o 18-20 €/kg 

o 21-22 €/kg 

o 23-25 €/kg 

o yli 25 €/kg 
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12. Ostaisitko mieluummin yksittäispakkauksia lihaa (esimerkiksi karitsankare 500g, 

pataliha 1 kg tai karitsan jauheliha 500g) vai puolikkaan karitsan (valikoima puo-

likkaan karitsan yksittäispakattuja lihapaloja yhteensä 7-10 kg) kerrallaan? 

o Yksittäispakattuja lihoja 

o Puolikkaan karitsan 

 

13. Haluaisitko ostaa lihan tuoreena vai pakastettuna? 

o Tuoreena 

o Pakastettuna 

 

14. Mihin hintaan ET enään ostaisi suomalaista luomukaritsanviulu suoraan tuotta-

jalta? 

o alle 10 €/kg 

o 10-12 €/kg 

o 13-15 €/kg 

o 16-18 €/kg 

o 19-21 €/kg 

o 22-25 €/kg 

o yli 25 €/kg 


