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Lähiruokaa suoraan tuottajalta

Tiedät, mistä ruokasi on kotoisin

Tilalta.fi-lähiruokakaupan tuotteet tuotetaan ja valmistetaan 

aina kotiseudullasi, lähellä sinua. Tiedät, missä ja milloin 

ruoka kasvaa, kuka sen kasvattaa ja millaisia menetelmiä 

kasvatuksessa hyödynnetään.



Mikä on Tilalta.fi?

Tilalta.fi on ilmainen lähiruuan verkkokauppa-alusta, josta kuluttaja voi hankkia kätevästi lähiseudulla 
tuotettua ja valmistettua tuoretta, maukasta ja laadukasta ruokaa ilman välikäsiä. Tilalta.fi-alusta 
rahoitetaan mainosmyynnillä. Alusta on käytössä useilla eri alueilla ja on hyvin monipuolisessa 
käytössä esimerkiksi:

• REKO-rinkien tilausjärjestelmänä
• Noutopiste toiminta REKO-ringin yhteydessä tai omana noutopisteenä
• Yksittäisen tuottajan omana verkkokauppana

Tuottaja
Tilalta.fi Tuottajat- mobiilisovelluksen avulla pidät kaupanteon hyppysissäsi ja myyt sekä jakelet 
tuotteesi entistä helpommin suoraan niitä arvostaville asiakkaille. Sovelluksen kautta voit hallinnoida 
myyntiä, lisätä tai muuttaa tuotteita sekä valita milloin ja missä tuotteesi ovat myynnissä.



Mikä on Tilalta.fi?

Kuluttaja
Osta ruokasi ekologisesti entistä helpommin suoraan tuottajalta, ilman välikäsiä. 
Valmiiksi maksetut tuotteet noudetaan valitusta paikasta esimerkiksi Reko-jaosta, noutopisteeltä, 
suoraan tuottajalta tai halutessasi voit tilalta tuotteet kotiinkuljetuksella kotiovellesi(Kotiinkuljetus 
saatavilla rajatusti) 

Paikalliset yritykset
Perusta oma lähiruoka noutopiste paikallisille pientuottajille. Tarjoat kuluttajilla mahdollisuuden 
noutaa lähiruokaostokset samalla kun vierailevat myymälässäsi. Tuottajat tuovat heiltä tilatut 
tuotteensa myymälään tilausnumeroilla merkittynä, ja asiakas käy tilauskoodia vastaan tilaukset 
noutamassa. Noutopisteen aukioloaikoja voidaan määritellä noutopaikkakohtaisesti.



Miten voin perustaa noutopisteen 
alueelleni?



Miksi myydä tuotteita Tilalta.fi-
alustalla?

1. Myyminen on aina ilmaista, lukuun ottamatta pankin veloittamaa 

maksuliikennekustannusta

2. Lähiruokakaupassa tuotteesi ovat myynnissä kellon ympäri – ja aina hyvin      

esillä.

3. Voit itse päättää myytävät tuotteesi ja niiden määrän.

4. Tuotteiden lisääminen myyntiin sekä niiden päivittäminen ja poistaminen 

myynnistä on vaivatonta ja nopeaa.

5. Saat käyttöösi myös näppärän Tuottajat-mobiilisovelluksen. Sen avulla 

hallitset myyntiisi liittyviä asioita missä ja milloin tahansa verkkokaupan lisäksi.

6. Valitset itse tuotteidesi jakelutavan. Valintasi mukaan asiakas voi noutaa 

ostamansa tuotteet lähiruokatuottajien tapaamisista, Tilalta.fi-noutopisteestä 

tai suoraan tilaltasi.

7. Asiakkaasi löytää helposti arvostamansa tuotetiedot. Lisäksi heille on 

tarjolla muuta lähiruokatietoutta, mm. tuottajaesittelyt

8. Asiakas maksaa tuotteet verkkokaupassa oston yhteydessä.

9. Liittyminen lähiruokakauppaan on sinulle ilmaista.



Tuottajasovellus

1. Sovellus on todella helppo käyttää.

2. Kuvien lisääminen, myynnin seuraaminen, 
tilaisuuksiin ilmoittautuminen, tuotteiden 
saldojen seuraaminen

3. Sovellus on ladattavissa android- ja ios-
käyttöjärjestelmille

4. Sovellus löytyy sovelluskaupoista nimellä 
”Tuottajat”.

5. Tuottajat-sovellukseen kirjaudutaan 
tuottajat tunnuksilla, tunnukset luodaan 
tilalta.fi ylläpidon toimesta



Tuottajaksi liittyminen

1. Tilalta.fi-ylläpito luo tuottajalle käyttäjätunnukset, samalla tunnuksella kirjaudut 
mobiilisovellukseen sekä verkkokaupan selainversioon. Sovellus on ladattavissa Android- ja Ios-
käyttöjärjestelmille. Tuotteiden lisääminen, myynnin seuranta ja myyntitapahtumiin 
osallistuminen on helppoa ja kätevää.

2. Tuottajaksi liittymiseen tarvitset y-tunnuksen, sekä asiaankuuluvat myyntiluvat. 

3. Alustalla myyminen on ilmaista eikä siinä ole liittymis- tai kuukausimaksuja. Maksuliikenteen 
alustalla hoitaa Osuuspankin omistama Checkout. Pankki veloittaa tuottajalta maksuliikenteestä 
2% myynnistä. Tämä on ainoa kulu alustalla.  Maksuliikennettä varten tuottajan tulee täyttää 
omat tiedot pankin lähettämän linkin kautta, jotta rahaliikeenne saa laillisesti toimia. Tämä tulee 
olla tehtynä ennen kuin voi tuotteita laittaa myyntiin.



Tuottajien ja lähiruuan puolesta

http://www.tilalta.fi/

