Hyvä luomuväki,
Kiitokset Pro Luomu ry:lle Lisää luomua -kiertueen järjestämisestä. On tärkeää
viestittää viljelijöille ja elintarvikkeiden jalostajille, että luomua tarvitaan lisää.
Kuluttajat haluavat tietää, mistä heidän ruokansa tulee, missä ja millä tavalla se on
tuotettu.
Suomalainen ruoka on meidän yhteinen asiamme. Hallitus on päättänyt toteuttaa
luomu- ja lähiruokaohjelmat.
Maa- ja metsätalousministeriö haluaa on omalta osaltaan kehittää koko ruokaketjun
toimivuutta siten, että kuluttajille on tarjolla turvallisia ja laadukkaita kotimaisia
elintarvikkeita, jotka ovat lähellä ja mahdollisimman usein myös luonnonmukaisesti
tuotettuja. Oma ruoan tuotannon turvaaminen on meidän ministeriömme
avaintehtäviä.
Tällä hetkellä ajankohtaista on hallituksen lähi- ja luomuohjelmien valmistelu ja
Euroopan unionin yhteistä maatalouspolitiikka koskeva ns. CAP-uudistus.
CAP-uudistuksessa on meneillään komission esitysten käsittely Euroopan
neuvostossa ja parlamentin maatalousvaliokunnassa. Suomen kannoissa korostetaan
erityisesti tukijärjestelmien yksinkertaistamista ja pohjoisten olosuhteiden
huomioimista.
Uutena elementtinä EU:n suoriin tukiin tulee vaatimus viherryttämisestä, jota
Suomessakin kannatamme, mutta tarvitsemme kansallista liikkumavaraa pohjoisten
olosuhteidemme vuoksi sekä hallinnollista yksinkertaisuutta.
Uutta
maaseudun
kehittämisohjelmaa
valmistellaan
parhaillaan
laajan
sidosryhmäyhteistyön puitteissa. Ohjelmaan tulee edelleen sisältymään tukea
maaseudun pienyritysten kehittämiseen, maatalouden investointeihin sekä alueellisiin
ja valtakunnallisiin hakkeisiin. Maaseutuohjelman sisälle on tulossa oma,
ympäristötuesta erillinen luomutuotannon tuki.
Myös EU:n osarahoittaman menekinedistämisjärjestelmän uudistus on meneillään.
Kaikissa näissä uusissa tukiohjelmissa selvitämme mahdollisuuksia kehittää
järjestelmiä niin, että ne ottavat nykyistä paremmin huomioon myös LUOMUtuotannon edellytykset ja vaatimukset.
Hallitus on sitoutunut ohjelmassaan edistämään luomu- ja lähiruoan käyttöä. Maa- ja
metsätalousministeriössä tehtiin viime talven aikana pohjatyönä MMM:n
suuntaviivat, jotka löytyvät meidän nettisivultamme mmm.fi. Työtä jatketaan niin,

että tämän syksyn aikana on tarkoitus lisätä muiden ministeriöiden osuudet ja
toimenpiteet tuohon pohjatekstiin. Tätä varten maa- ja metsätalousministeriö on
koonnut ohjausryhmän, jossa on edustus seitsemästä ministeriöstä. Minä olen tuon
ryhmän puheenjohtajana. Tavoitteena on, että ministeri Koskinen vie luomuohjelman
koko hallituksen keskusteltavaksi kevätkaudella.
Luomuohjelmalla on tarkoitus lisätä luomutuotannon määrää, monipuolistaa
kotimaisten luomutuotteiden tarjontaa ja tuoda kuluttajien saataville riittävästi
kotimaisia luomutuotteita.
Luomuviljely hyödyttää ympäristöä monella tapaa. Se pitää yllä luonnon
monimuotoisuutta ja parantaa vesistöjen tilaa. Mahdollisimman vähäinen
kemiallisten torjunta-aineiden käyttö ja eläinten hyvinvointi ovat asioita, joita
kuluttajat arvostavat. Luomussa on selkeät säännöt. Luomumerkki
elintarvikepakkauksessa on kuluttajalle tae laatutuotteesta. Lähes kaikkien
luomutuotteiden tuotannon kannattavuus on parempi kuin tavanomaisesti tuotettujen.
Luomu tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Osa luonnonmukaisesti tuotetuista tuotteista ei koskaan tule markkinoille luomuna.
Tästä haaskauksesta on päästävä eroon. Raaka-aineiden keräilyjärjestelmiä ja
tuotteiden jakelukanavia on parannettava. Luomun saatavuutta erityisesti
ammattikeittiöille parantaisi se, jos pientuottajat yhdessä toimittaisivat tuotteitaan
isommissa erissä. Jatkojalostusta on myös kehitettävä.
Pienyritysten mahdollisuuksia luomuun siirtymisessä, tuotteidensa myynnissä ja
jakelussa on parannettava. Nämä yritykset valmistavat omaleimaisia tuotteita ja
monipuolistavat tarjontaa. Uusien jakelukanavien syntyminen on kuluttajien mieleen.
Ne myös jättävät entistä suuremman siivun tuotteen hinnasta alkutuottajalle. Lyhyet
toimitusketjut takaavat ruoan tuoreuden, vähentävät haitallisia vaikutuksia
ympäristöön ja lähentävät viljelijää ja kuluttajaa.
Meidän markkinamme ovat liian pienet joillekin elintarvikeyrityksille. Siksi
vientimahdollisuuksia on parannettava. On katsottava, mitkä ovat ne maat, jonne
meillä on parhaat mahdollisuudet viedä elintarvikkeitamme.
Hallinnolla on jo nyt käytössään suuri määrä välineitä, mm. monia tuki- ja
hanketoimia, näiden tavoitteiden toteuttamiseen. Annamme nämä välineet käyttöön
alan toimijoille maanviljelijöistä elintarvikkeiden jalostajiin, jakelijoihin ja viejiin
saakka. Yhdessä töitä tehden me voimme saada luomuruoan osuuden nousuun.
Luomualan parissa työtä tekevien, kuten viljelijöiden yhteenliittymien, järjestöjen,
ammattikeittiöiden ja elintarvikejalostajien ja kaupan rooli on hyvin merkittävä siinä,
että kotimaisesta luomuruoasta voi tulla osa meidän arkipäiväämme.

Tällä hetkellä luomun kehitys näyttää erittäin hyvältä. TSN Gallup teki
pyynnöstämme selvityksen luomutuotannon kehitysnäkymistä. Kyselytutkimuksen
mukaan viljelijät ovat hyvin kiinnostuneita siirtymään luomutuotantoon. Esteitäkin
kartoitettiin ja niitä yritämme raivata. Jos puolet kiinnostustaan luomuun ilmaisseista
viljelijöistä todella siirtyisi luomutuottajiksi, luomupeltoala kasvaisi 17 %:iin
peltoalasta.
Kiinnostus on jo osittain toteutunutkin. Luomuvalvontaan on tänä vuonna liittynyt
ennätysmäärä tiloja. Luomuala on nyt yli 200 000 hehtaaria. Luomuelintarvikkeita
jalostavia yrityksiä on lähes 500.
Tästä on erittäin hyvä jatkaa. Toivotan parhainta menestystä kiertueelle ympäri
Suomen!

