
Suomen maatalouden
strategia on ohjattava 
omavaraisemmaksi

Suomen on kasvatettava maatalouden omavaraisuutta.

Tällä hetkellä olemme erittäin riippuvaisia maahan tuotavista lannoitteista, torjunta-
aineista, siemenistä ja valkuaisrehusta. Kriisit, kuten sodat tai pandemiat, voivat
häiritä maatalouden panosten saantia pitkään ja nostaa yllättäen niiden hintaa. Tästä
johtuen meidän täytyy vähentää riippuvuutta näistä hankinnoista.
Lannoiteraaka-aine ostomme Venäjältä kasvoivat viime vuonna yli 30 %, ja valtio
joutui maksamaan tiloille erityistukea lannoitekuluihin. Peltoja kyetään lannoittamaan
omavaraisella typensidonnalla, kompostilla ja muilla kierrätysravinteilla. Esimerkiksi
Sveitsissä näiden osuus kokonaislannoituksesta on 80 %.

Ruuan vientiä on lisättävä ja maatalouden tuontia vähennettävä.

Suomi on EU:n huonoimpia ruuan viejiä, ja ostamme kalliita panoksia maatalouteen.
Suomesta valuu vaalikaudessa ulos liki 14 miljardia euroa elintarvikesektorin
alijäämää. (Katso liitteenä oleva taulukko). Summalla hoitaisi F-35 hankinnat ja ison
osan kestävyysvajeesta ilman velkaa.
Siirtymällä omavaraisempaan ja pidemmälle jalostettuun tuotantoon voimme
vähentää tuontia, lisätä vientiä ja parantaa kansantaloutta. Luomutuotteista saa
maailmalla korkeamman hinnan, eikä niiden tuottamiseen tarvita yhtä paljon tuontia
kuin tavanomaisessa viljelyssä. Sveitsi vie vuosittain ruokaa 9 mrd euron
arvosta. Suomen ruokavienti on alle 2 miljardia. Maabrändiryhmän
vientiasiantuntijoiden mukaan Suomen tulisi siirtää 50 % pelloistaan luomuun 2030
mennessä.

Ruoka pitää pystyä tuottamaan pienemmin päästöin.

Maatalous aiheuttaa tutkitusti huomattavan jäljen vesistöihin ja ilmastoon. Maapallon
kantokyvyn turvaamiseksi tulee vähentää ruuantuotannon päästöjä ympäristöön.
Luonnonmukaisessa tuotannossa lannoitus perustuu biologiseen typensidontaan ja
ravinteiden kierrätykseen, mikä vähentää tuontipanosten tarvetta. Luomutuotanto
sitoo enemmän hiiltä, on monimuotoisempaa ja kuormittaa ympäristöä vähemmän
kuin tavanomainen tuotanto.

https://www.luke.fi/en/blogs/how-dependent-is-food-production-on-imported-inputs
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/9314fb0b-256f-4844-b3a2-f4141b80a00a
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/480767
https://www.bsag.fi/wp-content/uploads/2018/06/jarki_lannoite_loppuraportti-compressed.pdf
https://www.ptt.fi/wp-content/uploads/media/tyopaperit/ptt197tp.pdf
https://www.luke.fi/fi/tilastot/maataloustuotteiden-ja-elintarvikkeiden-ulkomaankauppa/maataloustuotteiden-ja-elintarvikkeiden-ulkomaankauppa-2021
https://luomuinstituutti.fi/omavaraisuudella-kestavyytta-ja-kilpailukykya-maitotiloille/
https://tradingeconomics.com/switzerland/exports-of-food-products-beverage-tobacco
https://um.fi/documents/35732/48132/maakuvaraportti_2010/a84dd65c-47ea-5c2e-8b83-7d87c4b88fc3?t=1525688953572
https://ym.fi/ilmastovuosikertomus
https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/opetus/kasvot-luomulle/saksalaistutkimus-kasvihuonekaasujen-paastot-luomussa-viidennesta-pienemmat


Esitämme luomutuotannon merkittävää lisäämistä ensi hallituskaudella. Alalle pitää
perustaa vastaava hanke, jonka avulla tuulivoima nostettin suureksi osaksi
energiantuotantoamme. Tavoite on kasvattaa luomuraaka-aineen tuotantoa niin paljon,
että jalostajat voivat kannattavasti tuotteistaa luomun niin kotimaan kuin
vientimarkkinoille.

Todellista omavaraisuutta voidaan nostaa rahoittamalla muun muassa:

• kotimaisten typensitojakasvien siementen hankintaa tiloille sekä omaa
siementuotantoa

• lannankäsittelyn investointeja ja menetelmien kehittämistä

• mekaanisen rikantorjunnan laitehankintoja tiloille sekä alan tutkimusta

• maanparannusaineiden hankintaa tiloilla sekä maanparannuksen tutkimusta

• luomuviljelyyn sopivien lajikkeiden hankintoja tiloilla ja luomukasvien jalostusta

• hiiltä sitovan viljelyn tukemista tilatasolla

• luomuviljelyn merkittävää laajentamista, menetelmien kehittämistä sekä alan
opetukseen ja neuvontaan panostamista

• luomun vientimarkkinoiden kehittämiseen ja julkisten hankintojen lisäämiseen
kotimaassa

Luomuviljelyä kohtaan esiintyy paljon vääriä ennakkoluuloja, kuten tuulivoimaan tai
sähköiseen liikenteeseen vielä joitain vuosia sitten. Niiden yli tulee nähdä ja ymmärtää
muutoksen välttämättömyys kaikilla päätöksenteon tasoilla.
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LIITE 1. Luomutietolähteitä

Maatalouden ja elintarvikkeiden vientitaseen alijäämä 3,5 miljardia vuodessa.

Luomusadot lähestyvät tavanomaisen keskisatoja.

Lisätietoa:
Luomutalous tuo uutta kasvua. Tutkimuspohjainen ideapaperi, 2015.
Kannattavuuskerroin (luomu/tavanomainen tuotanto), 1.10.2015, päivitetty 28.3.2022
Luomutuotanto kuromassa tavanomaisen tuotannon satotasoja kiinni, 2019
Farming system trial
Organic agriculture and the global food supply, 2017

https://pub.epsilon.slu.se/3622/1/RM5_2004.pdf
http://www.luomusaatio.fi/wp/wp-content/uploads/2015/10/2015-08-20-Luomutalous-tuo-uutta-kasvua-pages-web.pdf
https://www.luke.fi/fi/kannattavuuskerroin-luomutavanomainen-tuotanto
https://luomuinstituutti.fi/luomutuotanto-kuromassa-tavanomaisen-tuotannon-satotasoja-kiinni/
https://rodaleinstitute.org/science/farming-systems-trial/
https://www.cambridge.org/core/journals/renewable-agriculture-and-food-systems/article/abs/organic-agriculture-and-the-global-food-supply/93DD2635AC706B08EE68B881D17A143B

