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Nimi Paikalla 28.1.2019
Hannele Sippu, Luomuliitto 
Ari Kulmanen, Ikaalisten Luomu x

Antti Vauhkonen, Kalliolan luomu x

Ulla Kojonkoski, Tuoreverkko
Samuli Laurikainen, Silmusalaatti x

Veli-Matti Puhakka, SOK x

Liisa Eronen, Kesko Oyj x

Annika Hongell-Hakkarainen, Satotukku 
Sari Iivonen, Luomuinstituutti x

Saija Peltomaa, Peltomaan Parhaat x

Terhi Taulavuori, ProAgria x
Sampsa Heinonen, Ruokavirasto x

Jetta Kulmala, Lassen luomu

Johanna Andersson, MTK x

Susann Rännäri, Luomuliitto x

Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu x

Aura Lamminparras, Pro Luomu x

Minna Ala-Kyyny, Pro Luomu x
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Asialista

1. Kokouksen avaus ja jäsenten esittely

2. Ryhmän puheenjohtajan valinta vuodeksi 2020

Valittiin puheenjohtajaksi Samuli Laurikainen, 

ja varapuheenjohtajaksi Saija Peltomaa

1. Lyhyt kierros markkina- ja tuotantotilanteesta

2. Uuden EU-asetuksen mukaisen kasvihuonetuotannon ohjeen 
valmistelu sekä Ruokaviraston kanta luomuun viittaavien 
suojattujen sanojen käyttöön markkinoinnissa. Esittelijänä 
Sampsa Heinonen, Ruokavirasto.

3. Ryhmän toiminta vuonna 2020
• Ammattikeittiöt
• Tutkimusyhteistyö
• Yhteispalaveri muiden ryhmien kanssa
• Ehdotuksia muusta toiminnasta?

• Vuoden 2020 kokouksien aikataulu



1. Lyhyt kierros markkina- ja 
tuotantotilanteesta

• Luomumyynti vihanneksissa ja hedelmissä kehittyy hyvin. 
Tomaatti ja sipuli laskussa mm. saatavuuden takia. 
Luomuperuna nousussa, vaikka yleisesti peruna ei.

• Luomuperunalla hyvä sato viime vuonna. Nykyään ongelmana 
vihertyminen kaupassa, paikat liian valoisassa/led-valot.

• Kasvihuonevihanneksilla joiltakin osin haasteellinen vuosi.

• Leikattuja salaatteja menisi enemmän kuin pystytään 
tuottamaan. 

• Avomaalla tuottajia tullut lisää ja tuotemäärä kasvanut. 
Satokautta venytetään molemmista päistä.  Viime kesä 
monelle tuottajalle hankala säiden vuoksi. 

• Iduissa ja versoissa kehitys hyvä, Silmusalaatti lisännyt 
kapasiteettia uusilla tiloilla. 



• Sampsa Heinonen (Ruokavirasto) kertoi esimerkkitapauksia, 
joissa harhaanjohtavaan, luomulle varattujen sanojen 
käyttöön on puututtu. Ruokavirastolla omalla toimialallaan 
tiukka kanta ja tietoon tulleisiin tapauksiin puututaan. 
Ryhmälle jaettiin kokouksessa aiheesta erillinen liite.

Ruokaviraston kanta luomuun viittaavien 
suojattujen sanojen käyttöön 
markkinoinnissa



• Sampsa Heinonen (Ruokavirasto) esitteli mm. itujen ja versojen 
määrittelyyn tehtyjä tarkennuksia sekä mitä niihin liittyen säädetään 
erikseen luomusiemenestä.

• Ruokavirasto valmistellut kysymyksiä liittyen asetukseen.
• Alustavasti ajateltu, että ruotsalaisten kanssa yhdessä kysytään: 

• Laajentaminen kasvualustalla, viljelykierrot (minkälaista kiertoa pitäisi 
soveltaa, kasvinvuorotus koskee kaikkia), miten kasvualustaa saa eristää 
(pitää olla maapohjakasvatus, mutta pitäisi estää ympäristöhaitat esim. 
pitkäaikaisessa kasvihuonekasvatuksessa), kysymys yrteistä eli ruukuista 
(mitkä määritellään yrteiksi). 

• Uusi näkökulma: menettääkö tuote luomustatuksen jos se leikataan ja 
onko merkitystä kuka leikkaa. Ja voiko harhaanjohtavuuden välttää jos 
kertoo pakkauksessa.

• Sampsa lähettää kysymysluonnokset Pro Luomulle edelleen 
välitetäväksi luomukasvihuonetuotantoa pohtivalle ryhmälle 
kommentointia varten. 

Uuden EU-asetuksen mukaisen 
kasvihuonetuotannon ohjeen valmistelu



Ryhmän toiminnan tavoitteet vuodelle 2020

• Ammattikeittiöt
• Viime vuoden ammattikeittiöpalaverista hyvät kokemukset. 

Jatketaan yhteistyötä ja sovitaan jatkosta.

• Tutkimusyhteistyö
• Luke ja Helsingin yliopisto toivovat tietoa tutkimustarpeista. 

Luomuinstituutin verkostossa mukana koko ajan enemmän tutkijoita, 
myös rahoituspuolella positiivista kehitystä. 

• Sovittiin, että pidetään yksi kokous tutkimusaiheista. 

• Yhteispalaveri muiden ryhmien kanssa
• Arvoketjutyöryhmien yhteinen palaveri 25.11. iltapäivä

• Ehdotuksia muusta toiminnasta:
• Markkinointi ja viestintä aiheeksi yhteen palaveriin



Muut asiat

• Luomuelintarvikepäivä maanantaina 5.10. 

• Ryhmän palaverit vuonna 2020:
28.4. klo 10 (tutkimus kasvistyöryhmän näkökulmasta)
26.8. klo 10 (ammattikeittiöt, yhdessä liharyhmän kanssa)
25.11. (arvoketjutyöryhmien yhteinen palaveri)


