Luomulihan
arvoketjutyöryhmä
7.6.2017 klo 12.30.-15.00.
Kesko

Työryhmän kokoonpano
Nimi
Petteri Mäkelä , naudanlihan tuottaja

Paikalla 7.6.
x

Fredrik von Limburg Stirum

x

Niina Myer, Yhdistyneet luomutuottajat
Arto Jokinen, L’uomunokka
Pasi Tamminen, Tamminen (pj.)

x

Timo Marttinen, Kruunuherkku
Susanna Vehkaoja, Atria
Peter Westerholm, Talman luomu
Atria
Sari Miettunen, SOK
Kirsi Pennanen, Ruokakesko
Janne Vuorinen, Ruokakesko

x
x
x
x

Päivi Rekola, ProAgria
Jukka Markkanen, MTK

x

Katariina Rehnström, Luomuliitto
Merja Manninen, Evira
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Kati Kastinen, ProAgria

x

Minna Nurro; Pro Luomu ry

x

Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu ry

x

Asialista
1. Katsaus markkina- ja tuotantotilanteeseen
2. Luomusika-hanke; millainen hanke tulossa ja miten edetään? Kati
Kastinen, ProAgria
3. Afrikkalainen sikarutto: varotoimien vaikutus luomutiloille
4. Luomulainsäädännön tilanne
5. Luomuvalvonta muuttuu maakuntauudistuksen myötä -> mihin
suuntaa?
6. Muut ajankohtaiset
7. Seuraavat kokoukset
Asialistaa muutettiin siten, että afrikkalaista sikaruttoa käsiteltiin
kokouksen aluksi.
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Afrikkalainen sikarutto: varotoimien
vaikutus luomutiloille
• Afrikkalainen sikarutto on levinnyt Baltiaan, Puolaan ja Venäjälle
ja uhka sen leviämisestä Suomeen on suuri.
• MMM pyrkii suojelemaan sikatiloja luonnonvaraisilta villisioilta
saatavilta tartunnoilta rajoittamalla sikojen tarhausta
ulkoaitauksissa. Ministeriö valmistelee suoja-aidoille
myönnettävää avustusta.
• Ministeriön mukaan sikoja saa pitää ulkona, jos ulkoilutarhan
ympärille rakennetaan vankat aidat. Tämä koskee myös
luomusikoja.
• Ministeriö selvittää, mitä tapahtuu luomusikojen
luomustatukselle, jos jokin luomutila ei sikaruton takia enää anna
sikojen ulkoilla. Ala seuraa tilannetta.

Katsaus markkina- ja tuotantotilanteeseen
• Luomurehujen raju hinnannousu kevään aikana on nostanut
etenkin luomusianlihan tuotantokustannuksia.
• Lihanjalostajilla on pulaa sekä luomunaudasta että -siasta.
Kotimaisia luomujoulukinkkuja tulossa aiempaa vähemmän.
• MTK laatii ketjustrategiaa naudanlihalle yhdessä lihayhtiöiden ja
MMM:n kanssa. Tavoitteena on nostaa myös luomu esille.
• Markkinoilla luomuliha menee hyvin kaupaksi, joskin
kaupparyhmäkohtaisia eroja on. Naudanlihan menekki suurempi
kuin sianlihan, myös luomulihajalosteiden myynti lisääntynyt.
• Todettiin, että luomulihantuotanto on pitkälti samassa
tilanteessa kuin 2013, jolloin hallitus julkisti kansallisen
luomuohjelmansa. Tukipolitiikka ohjaa tuotantoa vahvasti.
• Päätettiin esittää maa- ja metsätalousministeriölle, että
luomulihantuotannon kehityksestä tehtäisiin välitarkastelu
suhteessa kansallisen luomuohjelman tavoitteisiin.

Luomusika-hanke; millainen hanke tulossa
ja miten edetään? Kati Kastinen, ProAgria
• Kati Kastinen ProAgriasta esitteli Luomusika-hankkeen
esiselvityksen tuloksia (kts. liite).
• Hankkeen tavoitteiksi päätettiin ehdottaa:
• tuotantomäärä: 2 milj. kg/vuosi
• tilamäärän kasvu nykyisestä (13-14 kpl)
• porsastuotannon tehokkuuden lisääminen
• prosessikuvaus tuotannon saamisesta tehokkaaksi
• Ehdotettiin myös, että hanke voisi järjestää koko ketjun yhteisiä
luomusikapäiviä tuottajille. Tilaisuuksiin kutsuttaisiin myös
teollisuuden ja kaupan edustajat puhumaan sekä jokin hyvin
toimiva luomusikatila esittelemään toimintamalliaan.
• Hankkeen esiselvitys valmistuu elokuussa 2017. Kun varsinainen
hankesuunnitelma on valmis, hankkeelle haetaan rahoitusta
yhteistyössä alueellisista ELY:istä, Makerasta tai MMM:stä.
Hankkeen on tarkoitus päättyä 2020.

Luomulainsäädännön tilanne
• EU:n luomuasetuksen uudistustyössä on jäsenmailla ollut suuria
erimielisyyksiä. Suomi on asettunut sille kannalle, että asetuksen
uudistustyö olisi lopetettava: nykyisellä lainsäädännöllä voidaan
jatkaa.
• Suomen osalta ongelmakohtia ovat olleet erityisesti
kasvihuoneet, siipikarjarakennusten rajaaminen max 3000
linnulle/rakennus, vähittäiskaupan valvonta ja valvonnan
delegointikielto luonnollisille henkilöille.
• Myös suomalainen luomuala kannattaa uudistustyön lopettamista.

Luomuvalvonta muuttuu
maakuntauudistuksen myötä
• Alkutuotannon valvonta on siirtymässä nykyisiltä 15 ELY:ltä 18
uudelle maakuntahallinnolle. Todennäköistä on, että valvonnan
erilaiset tulkinnat eri puolilla maata lisääntyvät tämän takia.
• Pro Luomu aikoo esittää, että valvonta keskitettäisiin yhdelle
organisaatiolle. Luomuliharyhmä puoltaa esitystä.

Muut asiat ja seuraavat kokoukset
• Viikko 37 (11.-15.9.), paikka ja kellonaika auki
HUOM! Tähän suunniteltiin vierailua Nymanin luomusikatilalle,
mutta tilan kiireiden takia se ei toteudu.
• Tiistai 31.10. klo 12.30-15 Kesko, Kyytitie 31A

