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Leiko-reseptipalvelu 
käynnistyy kesäkuussa 2017
Suomen Leipuriliitto ry teki marraskuussa 
2016 Canter Oy:n kanssa sopimuksen, jolla 
Leipuriliitto sitoutui ostamaan Leipuriliiton 
jäsenyrityksille tarjottavan reseptipalve-
lujärjestelmän (Leiko.fi-niminen palvelu). 
Hankkeen taustalla oli EU:n elintarvike-
tietoasetus, jonka myötä elintarvikkeiden 
ravintoarvomerkinnät tulivat pakollisiksi 
joulukuussa 2016. Keväällä 2017 toteu-
tetun pilottivaiheen jälkeen Leiko-palvelu 
käynnistyy 27.6.2017.

Leipuriliiton jäsenyritysten kannalta on 
positiivista, että leipomo- ja konditoria-
alan raaka-ainetoimittajien asenne on ol-
lut alusta asti myönteinen Leiko-palvelun 
toteutumiseen. Tämä tahtotila on tullut hy-
vin näkyviin hankkeen käynnistysvaiheesta 
(kevät 2016) lähtien. Työryhmävaiheesta 
alkaen mukana ovat olleet Leipurin Oyj:n, 
Valio Oy:n, Condite Oy:n, Mauste-Sallinen 
Oy:n, Finnbakels Oy:n, Fazer Myllyn sekä 
Ravintoraisio Oy:n edustajat. Tänä vuon-
na toimintaan on tullut mukaan myös Hel-
singin Mylly Oy. Leipomoalan edustajina 
hankkeessa ovat olleet mukana Leipurilii-
ton valtuuskunnan puheenjohtaja Anders 
Bondén (Oy Ecce-Re Ab), Keskipohjan-
maan Leipomoyhdistys ry:n puheenjohtaja 
Jarmo Matikainen (Pohjanmaan Leipomo 
Oy) sekä asiantuntijana Sinuhe Ky:n tuote-
päällikkö Veli-Pekka Salminen. 

Itseäni mietitytti hanketta käynnistettä-
essä se, miten raaka-ainetoimittajat suh-
tautuvat tähän leipomoille ja konditorioille 
tärkeään hankkeeseen ja sen toteuttami-
seen. Mietin, että kannattaako Leipuriliiton 
käyttää paljon rahaa ja aikaa järjestelmän 
rakentamiseen, jos moni raaka-ainetoimit-
taja kuitenkin ajattelee, että ”kyseessä on 
sinänsä hyvä ja järkevä hanke, mutta em-
me lähde siihen mukaan, kun se voi hyö-
dyttää kilpailijoita enemmän kuin omaa 
yritystä”. Kysyin työryhmätyöskentelyn 
aikana tästä eräältä raaka-ainetoimittajan 
edustajalta. Hän totesi olevansa ”samaa 
mieltä tuosta Suomea vaivaavasta taudis-
ta, jossa yhteiseen murokuppiin kuseminen 
on hyväksyttävää, jos kaveria irvistyttää 
enemmän kuin itseä. Heidän yrityksellään 
on todella hyvät valmiudet lähteä tällaisiin 

järjestel miin mukaan”. Tuon kommentin 
jälkeen vahvistui näkemykseni siitä, että 
tämä hanke kannattaa viedä loppuun ja 
saada palvelu mahdollisimman nopeasti 
käyttöön. Tiedossani myös oli, että Leipu-
riliiton hallituksen näkemys asiaan oli yksi-
mielisen positiivinen.

Kesäkuussa käynnistyvässä Leiko-palve-
lussa on siis kyse Leipuriliiton jäsenyrityk-
sille suunnatusta maksullisesta verkkopal-
velusta, johon Leipuriliiton jäsenyritykset 
voivat halutessaan liittyä mukaan. Resep-
tipalvelun avulla Leipuriliiton jäsenyrityk-
set saavat tuotettua pakkausmerkintöihin 
tarvittavat tiedot, kuten ainesosaluettelot, 
allergeenit ja ravintoarvot. 

Yleisesti ottaen voi todeta, että vaikka 
palvelu on maksullinen, se on kohtuuhin-
tainen. Toki jokaisella on aina oma mielipi-
teensä siitä, mikä on järjestön tarjoamaa 
kohtuuhintaista palvelua. Leiko-palvelussa 
maksut koostuvat liittymismaksusta, kuu-
kausimaksusta ja tuoterivimaksusta (lue 
lisää reseptipalvelusta ja maksuista s.12).

Kaikkien Leiko-palveluun käyttäjiksi liit-
tyvien on kuitenkin syytä tiedostaa, että 
monelle raaka-ainetoimittajalle on haas-
teellista siirtää kaikki tarvittavat tiedot 
palveluun jo kesäkuussa 2017. Tämä on 
haasteellista varsinkin niille, jotka syöttä-
vät tietonsa palveluun manuaalisesti (ns. 
käsin). Osa raaka-ainetoimittajista pystyy 
siirtämään tiedot palveluun automaatti-
sesti. Tämän vuoksi sekä kuukausikohtais-
ta palvelumaksua että tuoterivimaksua Lei-
puriliitto ryhtyy perimään vasta lokakuusta 
2017 lähtien.   

Leiko-palvelu on erityisen tärkeä leipo-
moille ja konditorioille, mutta palvelusta 
on varmasti paljon hyötyä myös leipomo- 
ja konditoria-alan raaka-ainetoimittajille. 
Sen avulla erilaisilla ja erikokoisilla raaka-
ainetoimittajilla on mahdollisuus saattaa 
ajantasaiset raaka-ainetietonsa kerralla 
Leiko-palvelussa mukana olevien leipomo- 
ja konditoriayritysten käyttöön. 

Näkemykseni on, että Leiko-palvelu 
tulee hyödyttämään laajasti suomalais-
ta leipomo- ja konditoria-alaa. Palvelun 
avulla erityisesti pienillä ja keskisuurilla 

yrityksillä on mahdollisuus vastata EU:n 
elintarviketietoasetuksen ja suomalaisten 
viranomaisten yhä kasvaviin vaatimuksiin. 
Leiko-palvelu on yksi keino edesauttaa 
monipuolisen ja monimuotoisen leipomo- 
ja konditoria-alan jatkuvuutta Suomessa. 
Kuten aikaisemminkin olen todennut, mitä 
enemmän Suomessa on leipomoita ja kon-
ditorioita, sitä useammalla raaka-ainetoi-
mittajalla on mahdollisuus tarjota erilaisia 
vaihtoehtoja laajalle joukolle leipomoita ja 
konditorioita. Ja mitä enemmän on leipo-
moita ja konditorioita, sitä enemmän alalle 
tarvitaan työntekijöitä, toimihenkilöitä, yri-
tysten vetäjiä jne. 

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle ja 
sen lukuisille terveystarkastajille on syytä 
antaa kiitos siitä, että he ovat terveystar-
kastuksia (Oiva-arvioita yms.) tehdessään 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
ymmärtäneet leipomoita ja konditorioi-
ta tänä väliaikana, kun Leiko-palvelua on 
rakennettu. Se on osoitus siitä, että suo-
malaisella viranomaisella on joskus myös 
pelisilmää! 

Mika Väyrynen 
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