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ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton  

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti 

Luomufocusryhmätyöskentely 

• Hanke toteuttaa EIP Agri-toiminnasta räätälöidyn fokusryhmätyöskentelyn 

alueellisten hanketoimijoiden yhteisistä tarpeista nousseista kahdesta 

keskeisestä kehittämisteemasta tai -ongelmasta.  

• Ryhmä kerää ja yhdistää hyviä käytäntöjä ja tutkittua tietoa sekä kokoaa 

yhteen tietyn teeman parhaat asiantuntijat (tutkijat, neuvojat, viljelijät, yrittäjät).  

• Ryhmä työskentelee rajatun ajan (max 6 kk) tietyn konseptin mukaisesti 

yhteisen tieto-taidon lisäämiseksi ja/tai havaitun ongelman ratkaisemiseksi.  

• Ryhmä voi tarvittaessa teettää pienimuotoisia selvityksiä sekä kutsua mukaan 

myös kansainvälisiä asiantuntijoita.  

• Ryhmä tuottaa työskentelystään kehittämistä ja käytännön toimintaa 

hyödyntäviä ehdotuksia, joista voi syntyä uutta luomuliiketoimintaa, 

tutkimustarpeita, aihioita uusiksi innovaatiohankkeiksi tai muiksi hankeideoiksi.  

• Tulokset julkistetaan teemaseminaareissa, jotka ovat seurattavissa myös 

verkossa. Fokusryhmien aiheina voivat olla esim. luomunormit, 

luomusiementuotanto, luomun tuottavuus, luomutuotteiden hintakilpailukyky tai 

luomun tuotteistus.  



Luomualkutuotannon 

vaikuttavuuden mittaaminen 
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Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan 

kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 

 
• Ohjelman tavoite:  

• Viljellystä peltoalasta 20 % on luonnonmukaisessa 

tuotannossa vuonna 2020. Tämä merkitsee viljelyalan 

kasvamista vähintään 10 % joka vuosi. Jotta luomuruoan 

saatavuus vastaisi sekä vähittäiskaupan että 

ammattikeittiöiden kysyntää, tarvitaan lisää luomutuotantoa. 

Erityisesti kotieläin- ja puutarhatuotteita on saatava lisää 

markkinoille. 

 

• Toimenpiteet: 

• Luomutuotannon hyvän kasvusuuntauksen tukemiseksi 

luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksiin kohdennetaan 

tarvittavat määräraha 
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Luomutuotannon vaikuttavuus ja 

vaikuttavuuden mittaaminen 

• Luomualan kasvu on ministeriön hyväksymä tavoite ja mittari 

-> 20 % peltoalasta vuoteen 2020 mennessä 

 

• Jotta tavoite voidaan saavuttaa tarvitaan määrittelyä  

– Missä ja miten luomualkutuotanto on hyvä ja parempi 

kuin tavanomainen tuotanto 

 

– Määrittelyn kautta voidaan helpommin aktivoida 

maatilayrittäjiä luomutuotantoon  

– Kuluttaja voi varmistua luomun erinomaisuudesta 
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Luomualkutuotannon vaikuttavuuden 

seuranta 

Tietoa alkutuotannosta tuottavat esim. 

• Lakisääteiset 

– Evira 

– Tike 

• Tutkimustiedot 

– Luke, HY 

• Yritykset, VYR, ProLuomu 

• ProAgria 
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Vaikuttavuuden analysointi ProAgria 

asiantuntijoiden näkemys 
• Luomualan kasvu, Evira ja Tike 

• Tuotteiden tuotanto- ja myyntimäärät Yritykset, Vyr, ProLuomu 

• Eläinten hyvinvointi, tutkimuksia tehty ja dataa on, mutta luomulle edulliset 

tulokset epämääräisiä 

–  selvitettävä asia 

• Ympäristövaikutusten mittaaminen luomussa 

– Kiertotalouden edistäminen, elinkaarianalyysit, ravinne- ja hiilitase 

– Tutkimusta tehdään, mittaamisessa ei ole päästy tuloksiin 

– Selvitettävä asia 

• Tuotteen laatu 

– Yritysten ja Eviran aineistot  

– Selvitettävää, ei selkeää paremmuutta 

• Todelliset reaaliaikaiset tuotantokustannukset ->talous 

– Tietoja on, mutta maatilayritysten osallistuminen tietojen 

keruuseen/analysointiin vähäistä 

• Esilläolo; some, hyvät esimerkit, yhteisesti  

 

• ProAgria -tilojen tuloksellisen toiminnan edistäminen 

– Tavoite/suunnitelma -> toiminta -> talous 
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Luomufoorumin työryhmätyöskentelyn 

tulos 
• Tuottavuus 

– Satotaso, tavoitetasot ja kehitysnäkymä 

– Viljelykierron huomioiminen 

• Tilatason kannattavuus 

– Panos/tuotos 

– Jatkuva seuranta 

• Ympäristövaikutuksen paraneminen 

– Viljelykierron huomioiminen 

– Valitaan vaikutusten mittaustapa 

– Tehdään selvitys 

– Yksinkertainen tiedonkeruu esim. paljonko luomuun 

siirtyvät tilat ovat käyttäneet kasvinsuojeluaineita, 

indeksijulkaisut 

• Kotieläinten hyvinvointi, Naseva ja Sikava 

• Luomun aluetaloudelliset vaikutukset 


