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Pro Luomu
Yhdistyneet luomutuottajat

LUOMULLA ON
MARKKINAPOTENTIAALIA
Suomen luomumarkkina
kasvoi 9 % vuonna 2018
ja sen arvo oli noin 336
milj. euroa.

Kaupan ja teollisuuden
edustajien mukaan luomumarkkina on mahdollista
2-3-kertaistaa lähivuosina.

Luomun markkina kasvaa
myös maailmalla.
Suomalaisesta luomukaurasta valtaosa menee
nykyisinkin vientiin.

Suomen puhdas ja arktinen
ympäristö sekä luotettava
toiminta tekevät monista
muistakin suomalaisista
luomutuotteista kiinnostavia vientimarkkinoilla.

#TUPLATAANLUOMU

LUOMUVILJELY ON
KANNATTAVAA
Maatalouden kannattavuus on Suomessa ollut
heikko jo useiden vuosien ajan. Luomutuotanto
kuitenkin kannattaa tavanomaista paremmin.
Syinä tähän ovat parempi myyntihinta,
pienemmät tuotantokustannukset sekä luomuun
suunnattu tuki.
Viljelijöiden kiinnostus siirtyä luomutuotantoon
on viime vuosina kasvanut nimenoman paremman
kannattavuuden toivossa.
Yksittäisen tuottajan talouden lisäksi
luomutuotanto hyödyttää kansantaloutta
paikkaamalla viennin alijäämää, koska luomu
ei ole yhtä riippuvainen ulkomailta tuotavista
tuotantopanoksista kuin tavanomainen maatalous.

#TUPLATAANLUOMU

LUOMUMENETELMAT
SITOVAT HIILTA MAAHAN
Luomutuotanto on ekologisesti kestävän
maatalouden edelläkävijä, koska sen
menetelmät perustuvat agroekologiseen
tietoon ja tutkimukseen. Luomun tärkeimmät
ympäristövaikutukset ovat luonnon
monimuotoisuuden ja maan kasvukunnon ylläpito.
Monipuolinen viljelykierto ja eloperäisten
lannoitteiden käyttö sitovat ilmakehän hiiltä
peltomaahan, joka voi näin toimia merkittävänä
hiilinieluna ja torjua ilmastonmuutosta.
Luomukotieläintuotanto parantaa eläinten
hyvinvointia tarjoamalla niille vapauden liikkua
ja ulkoilla sekä mahdollisuudet lajinmukaiseen
käyttäytymiseen.
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LUOMUALA TARVITSEE
INVESTOINTEJA JA
UUTTA AJATTELUA
KASVULOIKKAAN

Suomessa luomun keskeinen
ongelma on pienuus, hajanainen
tuotantorakenne ja koko ketjun
osaamisvaje. Pienet volyymit
haittaavat markkinoiden
kasvua ja uusien markkinoiden
avaamista erityisesti viennissä.
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Pieni volyymi aiheuttaa
tehottomuutta koko ketjussa ja
siten nostaa luomutuotteiden
hintoja, mikä vuorostaan
hidastaa myynnin kasvua.

Pienuus heijastuu myös alan
yleiseen arvostukseen ja merkitykseen, mikä näkyy esimerkiksi
vähäisenä tai olemattomana
opetuksena eri oppiasteilla ja
eri aloilla, vähäisinä tutkimus- ja
kehittämispanoksina, puutteellisena
tilastointina sekä hankaluuksina
luomusäädösten tulkinnassa ja
valvonnassa.

TAVOITTEENA
SEURAAVALLE
HALLITUSKAUDELLE:
TUPLATAAN LUOMU.
Kaksinkertaistetaan
•

luomumyynnin arvo Suomessa

•

luomun käyttö ammattikeittiöissä

•

luomutuotteiden viennin arvo

•

luomutuotannon määrä
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TUPLAUS EDELLYTTAA
TOIMENPITEITA SEKA
KYSYNTAAN ETTA TARJONTAAN:
KYSYNTA
•

luomuvientiohjelman laatiminen ja toteuttaminen

•

kuluttajien luomutietouden lisääminen tiedotuksella kysyntäpaineen
kasvattamiseksi

•

vastuullisten julkisten hankintojen periaatepäätösten
muokkaaminen vastuullisten hankintojen suosituksiksi ja
osaksi ravitsemussuosituksia

•

luomun korkeamman koulujakelutuen jatkaminen
ja kehittäminen

•

valtion ruokapalveluiden luomukäytön lisääminen
esimerkkinä muille

•

vastuullisten hankintojen sisällyttäminen
ravintolakokkien, cateringkokkien ja
kondiittorien opetussuunnitelmiin
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TUPLAUS EDELLYTTAA
TOIMENPITEITA SEKA
KYSYNTAAN ETTA
TARJONTAAN:

TARJONTA
•

investointitukia luomutuotteiden tuotekehitykseen
ja valmistukseen tuotevalikoiman kasvattamiseksi

•

pitkäjänteisen rahoituksen turvaaminen uusiin ja
jatkaviin luomusitoumuksiin kohdentamalla tukia
siten, että ne kannustavat sadon tuottamiseen
luomumarkkinoille ja samalla turvaavat luomun
ylivoimaiset ympäristöhyödyt ja luomutuotannon
kannattavuuden

•

osaamisen parantaminen:
•
•

•
•

•
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luomu osaksi luonnonvara-alan ammatillista
opetusta (opetussuunnitelmat)
luomuneuvojien osaamisen parantaminen
hyödyntämällä ammattitaitoisia luomuneuvojia ja tutkijoita sekä luomalla kansainvälisiä
osaamisverkostoja
neuvonnan määrärahojen suuntaaminen luomuun
tutkimusrahoituksen suuntaaminen luomua
ja kestävää maataloutta edistävään tutkimukseen: maan kestävä hoito, biologinen
torjunta, tuotannon ympäristökestävyyden
tutkimus, luomukotieläinten ruokintatutkimus
sekä terveydentilan ja terveydenhoidon tutkimus ja kehittäminen

luomuvalvontajärjestelmän kehittäminen nykyistä
yhtenäisemmäksi ja toimivammaksi järjestelmäksi,
myös luomukeruun osalta
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