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Viite: Lausuntopyyntö 23.4.2014
Asia: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi maatalouden investointituesta ja
nuoren viljelijän aloitustuesta annetun asetuksen muuttamisesta
Pro Luomu ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja esittää luonnoksesta maatalouden
investointituesta lausuntonaan seuraavaa:
Pro Luomu ry pitää erittäin hyvänä ja tarpeellisena, että luomutuotannon erityisvaatimukset otetaan
huomioon investointitukia koskevassa lainsäännössä. Luonnonmukaisen tuotannon kustannukset
muun muassa kalliimpien rehujen ja suurempien tilavaatimusten vuoksi ovat tavanomaista tuotantoa
suuremmat. Näin ollen tuki luomutuotannon rakennusinvestointeihin on tärkeä pyrittäessä
kannattavaan tuotantoon.
Vähimmäisyksikkökoko
Asetus ehdottaa 8 000 eläinpaikan vähimmäisyksikkökokoa investointituen myöntämiseen
kananpoikien luomutuotannon uudisrakentamis- ja laajennusinvestointeihin.
Pro Luomu ry pitää ehdotettua 8000 eläinpaikan vähimmäismäärää hyvänä kokona.
Samalla kuitenkin esitämme, että asetusluonnoksessa mainittua luonnonmukaisen kananpoikien
tuotantoa täsmennetään niin, että se pitää sisällään kananuorikoiden kasvatuksen sekä
munantuotantoon että teuraskananpoikien tuotantoon. Poikkeuslupa kananuorikoiden hankkimiseen
tavanomaisesta tuotannosta päättyy kuluvan vuoden lopussa. Luomumunantuottajat eivät ole
varautuneet siihen, että nuorikoita koskeva poikkeussäädös päättyy. Myöskään poikaskasvattajat eivät
toistaiseksi ole varautuneet luomunuorikoiden kasvattamiseen. Tämän vuoksi on tarvetta investoida
luonnonmukaisesti kasvatettujen kananuorikoiden tuotantorakennuksiin. Vaikka nykyinen poikkeus
tavanomaisten kananuorikoiden sallimisesta luomutuotannossa vielä saisikin jatkoaikaa, on tulevan
kehityksen kannalta tärkeää, että saamme kananuorikoiden luonnonmukaisen tuotannon myös
Suomessa käyntiin.
Vastaavasti tuontiin liittyvien eläintautitautiriskien kannalta on tarpeen saada Suomeen koko
tuotantoketju. Tämän vuoksi esitämme, että emokanojen ja broileremojen tuotantorakennusten
investointituen edellyttämä eläinpaikkojen vähimmäismäärä olisi 2 000 eläinpaikkaa. Koska
tuotantoketju on vasta rakentumassa, pienet kasvattamot riittävät täyttämään tarpeen.
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Investointituen määrä
Lausunnolla oleva asetusluonnos ei määrittele investointitukien määrää. Tästä huolimatta Pro Luomu
esittää, että luomutuotannon erityisvaatimukset otetaan huomioon määritettäessä tukikelpoisen
yksikkökustannuksen ja eläinkohtaisen enimmäiskustannuksen suuruutta ja luomun osalta näitä
korotetaan kustannuksia vastaaviksi.
Perustelemme esitystä sillä, että luonnonmukaisessa tuotannossa ja erityisesti luomusiipikarjan- ja sianlihan tuotannossa tilavaatimukset/tuotantoeläin ovat selvästi suuremmat kuin tavanomaisessa
tuotannossa. Tämä johtuu muun muassa luomusäädösten vaatimasta alhaisemmasta eläintiheydestä
sekä eläinten ulkoiluvaatimusten mukanaan tuomista ulkotarhojen rakennuskustannuksista.
Korotetut investointikustannukset todennäköisesti alentaisivat kynnystä aloittaa tuottaa
luonnonmukaista siipikarjan- tai sianlihaa, joita tällä hetkellä tuotetaan vain hyvin rajallisesti tai ei
lainkaan (siipikarjanliha). Korotetut investointikustannukset alentaisivat myös jonkin verran kyseisten
luomulihojen tuotantokustannusta ja näin kaventaisivat luomun ja tavanomaisen tuotteen hintaeroa,
mikä nykyisin rajoittaa luomumarkkinan kasvua.
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