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Luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen maksatusta aikaistettava
Luonnonmukaisen tuotteiden kysyntä kasvaa sekä Suomessa että maailmalla. Viime vuonna
luomutuotteiden myynti kasvoi Suomessa 13 %. Luomutuotantoa tarvitaan lisää vastaamaan kysynnän
tarpeita. Nykyisten tilojen maksuvalmius on turvattava, jotta ne voivat jatkaa luomutuotannossa.
Luomumaito kattaa Suomen luomumyynnistä runsaat 10 % ja sen osuus maidon myynnin arvosta on noin 4
%. Muissa maitotuotteissa luomun osuus on vielä pienempi (n. 2 %), mutta kasvu on voimakasta.
Luomulihatuotteiden osuus lihan myynnistä on pieni (tuoteryhmästä riippuen 0,5-1,5 %).
Luomukananmunien osuus kananmunien myynnin arvosta on jopa 17 %. Kaikissa näissä tuoteryhmissä
myynti kasvoi viime vuonna yli 10 %.
Tuotantoa tarvitaan lisää
Kysynnän kasvua jarruttaa Suomessa liian vähäinen luomutuotanto ja sen myötä jalostukseen ohjautuvan
luomuraaka-aineen puute. Erityisen hankala tilanne on lihassa.

Luomumaidon ja –kananmunien tuotanto on viime vuosina lisääntynyt. Sen sijaan lihantuotanto ei ole
lisääntynyt ennusteiden mukaisesti. Vuonna 2017 luomunaudan ja -sianlihantuotanto jopa väheni edelleen.
Luomusianlihantuotantoa meillä harjoittaa vain noin kymmenkunta tilaa.
Luomulihan tuotanto (liha luullisena)
Luomua milj. kg

Luomun osuus %

2017

2016

2015

2014

2017

2016

2015

2014

Nauta

2,62

2,91

2,95

2,1

3,1

3,4

3,4

2,6

Sika

0,84

0,95

0,72

0,7

0,5

0,5

0,4

0,4

Lammas 0,32

0,32

0,27

0,2

24,8

24,9

23,0

22,4
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Luomutilat tarvitsevat rahaa rehujen ostoon
Rehukustannus on suurin luomukotieläintuotannon muuttuva kustannus. Viime vuosi oli huono rehuvuosi
monella tilalla, joten kotoiset rehut eivät tule kaikilla tiloilla riittämään. Samaan aikaa luomuleipäviljan hyvä
kysyntä ulkomailla on nostanut luomurehuviljankin kustannusta.
Luomuehdot edellyttävät luomurehun käyttöä. Vain aivan poikkeuksellisissa ns. katastrofitilanteissa, Evira
voi Suomessa myöntää poikkeusluvan tavanomaisen rehun käyttöön. Kuluvana vuonna on tähän mennessä
myönnetty kolme poikkeuslupaa. Jos luomurehua on markkinoille saatavilla, luomutilojen tulee sitä
käyttää, eikä poikkeuslupaa myönnetä. Toistaiseksi luomuviljaa on saatavilla, mutta sen myyntiä
kotieläintiloille hankaloittaa luomutilojen heikko maksuvalmius. Mikäli rahaa rehujen ostoon ei ole, tiloilla
ei ole muuta vaihtoehtoa, kun luopua luomukotieläintuotannosta, mikä edelleen vähentää jo nykyisin liian
vähäistä tuotantoa. Vielä huonompi vaihtoehto on eläinten ruokinnan vähentäminen, mikä pahimmillaan
voi jopa johtaa eläinten hyvinvoinnin heikkenemiseen.
Luomukotieläinkorvaus maksetaan Maaseutuviraston ohjeellisen maksuaikataulun mukaan
kokonaisuudessaan vasta toukokuussa, viimeisten maksatusten yhteydessä.

Vetoamme Maaseutuvirastoon, jotta se ryhtyisi välittömiin toimenpiteisiin luomukotielänkorotuksen
pikaiseksi maksamiseksi. Näin voitaisiin turvata luomukotieläintilojen mahdollisuudet luomurehujen ostoon
ja käyttöön.
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