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Asialista
1. Ajankohtaista markkina- ja
tuotantotilanteesta
2. Luomun kuluttajabarometri
3. Luomuvalvonnan kehityskohteet ja kehitysehdotukset
(täydennetään maitoryhmän näkemyksiä valvonnan
keskittämisehdotuksesta ja ministeri Tiilikaisen pyytämää
esitystä luomuvalvonnan keskittämisestä)

4. Muut mahdolliset asiat
a. teurastamot
b.
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seuraavat kokoukset

Ajankohtaista markkina- ja tuotantotilanteesta
• Luomulihan myynti on voimakkaassa kasvussa, esim. Sketjussa kasvua lähes 30 %. ”Halpuutus” näyttää nostavan
luomulihan menekkiä myös muissa ketjuissa.
• Kasvu ei näy kaikilla valmistajilla: esim. Atrialla
luomunaudanlihan menekki ei ole lisääntynyt, joten sitä
viedään nyt Tanskaan ja Ruotsiin Atrian omien yksiköiden
käyttöön.
• Luomunaudanliha on kiloissa mitattuna ylivoimainen ykkönen.
• Luomulampaanlihaa tulee markkinoille paljon, mutta
kasvumahdollisuuksia on vielä runsaasti.
• Luomusianliha on vaikein korkeiden tuotantokustannustensa
takia. Esim. Pajuniemen luomusianlihatuotteiden menekki
kuitenkin lisääntynyt kolmanneksella, raaka-aineesta ollaan
kiinnostuneita myös ulkomailla.

Ajankohtaista markkina- ja tuotantotilanteesta
• Luomuemolehmätuotanto lisääntyy, sekä suuria että pieniä
emolehmätiloja siirtymässä luomuun.
• Luomusianlihantuotannolla vaikeuksia laajentua.
Siirtymäaikana menot ovat suuret mutta tulot pienet.
• Myös luomuun melko huonosti soveltuva emakkoaines
luomusianlihantuotannon ongelmana. Emakkokantaa pitäisi
uudistaa hankkimalla jalostuseläimiä tavanomaisesta
tuotannosta.
• Luomubroilerin alkutuotannossa tehdään yhä pioneerityötä
viranomaisten valvontatulkintojen selkiyttämiseksi. Tiivistä
yhteistyötä tehtävä niin Eviran, ELY-keskusten kuin MMM
kanssa, jotta luomubroilerintuotantoa saadaan kehitettyä.

Luomun kuluttajabarometri

kts. myös liite

• Luomu kuluttajabarometrin 2015 mukaan luomun
kiinnostavuus ja käyttö kehittyvät hitaasti mutta positiiviseen
suuntaan. Ne, jotka ostavat nyt, ostavat jatkossa enemmän.
• Aktiivisimmin luomua käyttävät lapsiperheet, pk-seudulla
asuvat sekä nuoret ja iäkkäät pariskunnat.
• Kuluttajat toivovat lisää valikoimaa erityisesti
luomulihatuotteista.
• Avoimissa vastauksissa kysyttiin mm. miten luomuliha
poikkeaa edukseen tavanomaisesta vastaavasta:
• Tietoa haetaan paljon
Miten liha ja lihavalmisteet
internetistä, mm.
poikkeavat edukseen?
tuotteidenalkuperästä,
luomun höydyistä ja
60; 29 %
Maku
80; 38 %
eläinten kohtelusta.
Laatu

Eläinten kohtelu

68; 33 %

Luomuvalvonnan kehityskohteet ja -ehdotukset
• Keskusteltiin ehdotuksesta luomuvalvonnan kehittämiseksi.
• Suokkaan tekemässä kyselyssä keskeisiksi ongelmiksi nousivat:
1. lisääntynyt kirjanpitovelvoite
2. tulkintojen vaihtelevuus eri vuosina ja eri alueilla
3. epäselvät ohjeet, tarkastuspöytäkirjat ja –päätökset
4. päätöksistä valittaminen
5. aikataulujen venyminen
• Kannatetaan valvonnan keskittämistä ja digitalisoimista sekä
ELY-keskusten tulkintojen harmonisointia. Vastuiden ja
ohjeistuksen oltava selkeää.
• Päätettiin esittää yhteistyöryhmää, jossa tuotantoalan
asiantuntijat pohtivat yhdessä viranomaisten kanssa uusia
käytäntöjä tai yleisesti ongelmallisiksi koettuja asioita jo
ennen kuin ne johtavat mm. markkinointikieltoon.

Muut mahdolliset asiat: teurastamodokumentti
• Keskusteltiin MOT:n 26.10.2015 esittämästä
teurastamodokumentista. Ohjelmassa nähdyt
eläinsuojelun vastaiset käytännöistä ovat herättäneet
kuluttajissa huolta.
• Ryhmä ei hyväksy videoilla nähtyjä eläinsuojelulain
vastaisia käytäntöjä. Eläinten hyvinvointiin kiinnitetään
luomussa erityisesti huomiota, joten teurastusvaiheen on
noudatettava samaa linjaa. Avainasioita ovat
johtaminen, teurastajan ammattitaito sekä valvonta.
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Muut asiat
Seuraava palaveri pidetään perjantaina 22.1. 2016 klo 10-13!

