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Asialista

1. Kokouksen avaus 

2. Luomussa sallitut täydennysrehut; Alan näkemys siitä, 
tekeekö Suomi ehdotuksen komissiolle tiettyjen rehuaineiden 
lisäämisestä luomussa sallittujen rehujen listalle

3. Ryhmän puheenjohtajan valita vuodeksi 2020
4. Lyhyt katsaus markkina- ja tuotantotilanteeseen 

5. Ryhmän toiminnan tavoitteet vuodelle 2020

6. Muut asiat
1. Vuoden 2020 palaveriajat
2. Muut päivämäärät
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Luomussa sallitut täydennysrehut

Aiheena oli alan näkemys siitä, tekeekö Suomi ehdotuksen 
komissiolle tiettyjen rehuaineiden lisäämisestä luomussa 
sallittujen rehujen listalle. Keskusteltiin siitä, miten ehdotusta 
kommentoidaan alajaoston käsittelyyn. 

• Todettiin, että tavoite on erottaa terveen ja sairaan lehmän 
hoito toisistaan ja hoitaa eläimiä parhaalla mahdollisella 
tavalla. 

• Keskustelun yhteenvetona päätettiin työryhmän kannaksi 
toivomus, että maa- ja metsätalousministeriö lähtee parhaaksi 
katsomallaan tavalla ehdottamaan komissiolle seuraavien 
aineiden lisäämistä sallittujen rehujen listalle: Rehuaineet 
propyleeniglykoli ja kalsiumkloridi ja rehun lisäaineita natrium- ja 
kalsiumpropionaatti sekä rauta(II) fumaraatista (rehun lisäaine). 



Markkina- ja tuotantokatsaus
• Kaupan näkökulmasta luomumaidon kulutus pysynyt joko samana tai 

hieman laskenut. 
• Mahdollisesti kasvipohjaiset juomat osittain korvaavat luomumaidon 

käyttöä.

• Muissa luomumaitotuotteissa, kuten juustoissa, rasvoissa ja 
välipalatuotteissa positiivista kehitystä.

• Ammattikeittiöissä positiivista kehitystä, mm. koulujen luomumaidon 
käytössä. 

• Esimerkiksi Ruotsissa ammattikeittiöpuolen kasvu on heijastunut myös 
kasvuksi kuluttajapuolella. 

• Tuottajapuolella tilanne suhteellisen hyvä. Uuden 
luomulainsäädännön ja sähköisen tarkastuksen kanssa vielä töitä. 
Minkään eläinlajin tuotantoehtoja ei myöskään vielä ole hyväksytty.

• Tutkimuspuoli toivoo arvoketjulta parempaa tietoa 
tutkimustarpeista.

• Luken uudessa strategiassa tavoitteena luoda ratkaisuja ja arvoa. 
• Ilmastoviisas hiilenkierto, sopeutumis- ja palautumiskykyinen biotalous, 

kannattava ja vastuullinen alkutuotanto, biokiertotalous, megatrendit. 



Markkinakatsaus/Luomumaidon käyttö  
kouluissa ja päiväkodeissa kasvaa

• Luomumaitoa juotiin Suomen kouluissa ja päiväkodeissa 2,97 
miljoonaa litraa lukuvuonna 2018–19. 

• Se oli noin kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä lukuvuonna.

• Päiväkodeissa ja kouluissa lukuvuonna 2018–19 tarjotusta 
rasvattomasta maidosta 19,3 % oli luomua.

• Merkittävä kannustin on koulujakelutuki, joka on luomulle 
korkeampi kuin tavanomaiselle maidolle



Luomu-sana mediassa viimeisen kuukauden 
aikana – selkeä piikki maitotiedotteesta





Ryhmän toiminnan tavoitteet vuodelle 2020
• Kuluttajakysynnän lisääminen 

• Kuluttajatutkimusten seuranta (Suomi syö & Kuluttajabarometri, 
kaupparyhmien omat tutkimukset)

• Kuluttajalle tulisi viestiä enemmän ketjun läpinäkyvyydestä ja 
toimivuudesta. 

• EU-kampanjan ja luomumaidon sekä maitotuotteiden 
menekinedistäminen

• Sosiaalinen media/ruokavaikuttajat/luomusomevaikuttaja? Mistä luomun 
oma uunifetapasta/ mutti?

• Julkiset keittiöt
• Hallitusohjelma myönteinen, kunnat ja koulut mukaan.

• Vuorovaikutus tutkimuksen kanssa
• Oma palaveri tutkimuksesta, tutkimustarpeet esiin, Lukelle tietoa 

tutkimusnavettaan liittyen
• Seurattavia asioita 

• Markkinan ja tuotannon kehitys
• Eläinten hyvinvointimerkki
• EU:n luomuasetus, Cap
• Koulumaitotuen jatkuvuus

• Nasevan tiedot ja niistä viestiminen



Muut asiat

• Luomuelintarvikepäivä 5.10. 

• Ryhmän palaverit vuonna 2020
• 20.4. klo 10.30 (tutkimuspalaveri)
• 8.9. klo 10.30
• 25.11. klo 13 iltapäivä (ryhmien yhteinen pikkujoulu)


