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Tavoitteet 

ProLuomun lihaketjun arvotyöryhmässä luomusianlihan tuotantotavoitteeksi 

asetettiin 2 milj. kg vuoteen 2020 mennessä

Ketjuun tulisi saada lisää tiloja 7-8

Luomusikaketjun toimintaan on luotava selkeä prosessi

Porsastuotantoa on tehostettava
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Hankkeen rahoitus

• Hankkeeseen haettu MMM:n kehittämisrahaa 12.10.2017

• Hankeaika 1.1.2018-31.12.2020

• Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään ely-keskusten rahoittamia 

luomu-hankkeita tai hankkeita, jossa luomu mukana

• Neuvo2020-ohjelmaa voidaan käyttää tilakäyntien toteuttamiseen

• Tarvitaan kaikkien ketjussa toimijoiden yhteistyötä hankkeen 

tavoitteiden saavuttamiseksi

• Hankehakemuksen pohjana esiselvitys – kiitos kaikille kommenttinsa 

antaneille!
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Miten edetään?

Ketjun yhteistyön tiivistäminen

Tuotannon tehostamistoimet

Aktivointi

Aktivointi



Pitkän tähtäimen toimenpiteet

Ketjun yhteistyön tiivistäminen

• Toimivan ja kilpailukykyisen markkinamallin luominen

• Alkutuotannon sopimusmallit 

• Seurantamekanismit (esim. tuotannon tunnusluvut)

Suunnitelmallinen alkutuotanto

• Tuotannon tehostaminen nykyisillä tiloilla

• Uusien tilojen aktivointi luomuun siirtymiseen

Tiedotus

• Hanketiedotus

• Materiaali hankkeen toimenpiteistä

• Tietopaketit 
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Uusien tilojen aktivointi

Nykyinen luomusikatilamäärä 13-14 tilaa – tuotanto 0,95 milj. kg (2016)

Mitä uudet tilat olisivat?

1) jotka ovat osoittaneet kiinnostusta luomutuotantoon, mutta eivät ole luomussa – jos 

pellot ja siat siirtyisi luomuun 1.5.2018,  tämän tilan siat myytäisiin luomuna 1.5.2020 

alkaen – aikataulu haasteellinen

2) pellot luomussa, mutta siat eivät → sikalan olosuhteiden ja ruokinnan muutosprosessi 

sekä ulkotarhaus – ehtivätkö muutokset ennen seuraavaa sitoumuskautta 1.5.2018? 

Realistinen tavoite voisi olla 1.5.2019, jolloin näiltä tiloilta liha myyntiin jouluksi 2019.

3) siirtymävaiheessa (SV) luomutuotantoon olevia sikatiloja – missä vaiheessa, ja onko siat 

siirretty myös luomuun? 
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Luomuun siirtymisen aikajana – kaikki kerralla

Käytännössä 

siirretään 

ensin pellot 

ja sitten siat!
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Luomuun siirtymisen aikajana – siat luomuun

Realistisempi 

aikataulu 

siirtää siat 

luomuun on 

1.5.2019
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Luomuun siirtymisen aikajana - askel kerrallaan

Näitä tiloja 

on, mutta 

paljonko ja 

siirtävätkö 

myös siat? 



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Luomusikaa2020-hankkeen toimenpiteiden aikajana* 
 

Hankehakemus MMM:lle 

 

 

 

  Ketjukeskustelu 

Suunnitelmallisen 
alkutuotannon 
toimenpiteiden aloitus, 
mm. nykyisten 
luomusikatilojen 
aktivointia hankkeen 
toimenpiteiden piiriin  

Myös tiedotus käyntiin 

 

 Uusille tiloille pienryhmä 

Neuvo-palvelut 

Tiedotustoiminta jatkuu 

Ketjuyhteistyö jatkuu 

 

 Hankemateriaalin koonti 

Tietopaketit 

Pienryhmätoiminnan 
jatkuminen 

Ketjuyhteistyön tulosten 
arviointi ja korjaavat 
toimet 

 

 

10/2017  

  
 

  

 

  

1-6/2018  7-12/2018 

  

 
 

 

 

  

1-6/2019  7-12/2019 

  

 
 

 

 

  

1-6/2020  7-12/2020 

  

 
 

   Uusien tilojen aktivointia 
ja toimenpiteet  

Webinaarit 

Pilottitilat sähköisen 
dokumentaation mallin 
kehittämiseksi  

Koko ketjun 
luomusikapäivä 

 Uusien tilojen aktivointi ja 
toimenpiteet 

Webinaarit 

Mahdollinen 
luomusikamatka 
Tanska/Ruotsi 

Koko ketjun 
luomusikapäivä 

 Hankkeen tavoitteiden ja 
toteutuneiden 
toimenpiteiden arviointi ja 
raportointi 

* Toimenpiteiden aikajana on viitteellinen ja toteutuminen edellyttää, että hanke saa rahoituksen.  


