Luomulihan
arvoketjutyöryhmä
14.2.2017, Helsinki

Työryhmän kokoonpano
Nimi
Petteri Mäkelä , naudanlihan tuottaja

Paikalla 14.2.
x

Fredrik von Limburg Stirum
Niina Myer, Yhdistyneet luomutuottajat

X

Janne Vuorinen, RuokaKesko

x

Arto Jokinen, L’uomunokka
Pasi Tamminen, Tamminen (pj.)

X

Timo Marttinen, Kruunuherkku
Susanna Vehkaoja, Atria
Peter Westerholm, Talman luomu
Tuomas Kujala, Atria
Sari Miettunen, SOK

X
x
X

Kirsi Pennanen, Ruokakesko

X

Ulla-Maija Leskinen;
Päivi Rekola, ProAgria

x

Jukka Markkanen, MTK

x

Sini Sillanpää, Luomuliitto
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Merja Manninen, Evira
Brita Suokas, HY

X

Aura Laminparras; Pro Luomu ry

x

Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu ry

x

Asialista
1. Puheenjohtajan valinta vuodelle 2017
2. Luomulihan tuotanto v. 2016; Yliaktuaari Sanna Vuorisalo, Luke
3. WWF:n lihaopas; suojeluasiantuntija Stella Höynälänmaa, WWF
Suomi
4. Mitä kuuluu luomusika-hankkeelle: miten jatketaan
luomusianlihantuotannon kehittämistä; Kati Kastinen, ProAgria
a. Tuotannon lisääminen
b. Tuotteistus
5. Vuoden 2017 painopisteet
6. Luomulainsäädännön tilanne
7. Seuraavat kokoukset
8. Muut ajankohtaiset asiat
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Puheenjohtajan valinta vuodelle 2017
• Puheenjohtajaksi valittiin istuva puheenjohtaja Pasi
Tamminen, Tamminen Oy:stä.

Luomulihan tuotanto v. 2016;

Yliaktuaari Sanna Vuorisalo, Luke, esitys liitteenä

Keskustelua:
• Ei vielä lopullinen tilasto, muutamien pienempien
teurastamojen luvut puuttuvat
lopullinen tilasto julkaistaan maaliskuun alussa Luken sivuilla.

• Naudanlihan teurastusmäärien laskua pidettiin yllättävänä ja
paikalla olleet lihajalostajat kertoivat omassa toiminnassa
luomunaudanlihan kasvusta. Lasku voi selittyä myös
suoramyynnin vähentymisellä.
• Tilastointi tärkeää, hienoa että se on nyt saatu osaksi Luken
virallista seurantaa.
• Arvoketjutyöryhmälle teurastusluvut riittävät vuositasolla

WWF:n lihaopas
suojeluasiantuntija Stella Höynälänmaa, WWF Suomi
• WWF:n lihaopas julkaistiin 8.2., kärkiviesti vähemmän ja parempaa.
Tarkoituksena lisätä suomalaisten tietoutta lihantuotantoon kuluvista
resursseista. Tavoitteena kannustaa ihmisiä tekemään parempia
valintoja, ja korvaamaan lihaa myös kasviksilla.
• Luomuliha kaikissa kategorioissa vihreällä liikennevalolla.

Keskustelua:
• Lihaoppaan kriteerit on valittu ympäristön hyvinvoinnin
näkökulmasta.
• Toisaalta hyvä, että kriteerit ovat selkeitä ja hyvin ymmärrettäviä,
mutta kriteerejä toivottiin kuitenkin myös lisää.
• mm. Eläinten hyvinvointi

• Soijasta keskusteltu paljon, se ei kuitenkaan ole ainut kriteeri,
mutta yksi merkittävä eroa tekevä kriteeri lihojen välillä.

Keskustelu WWF:n lihaoppaasta jatkuu
• Rehevöitymisen kannalta kaikki tuotantomuodot ovat aina
samassa kategoriassa.
• Onko huomioitu esimerkiksi luonnonlaitumien ravinteita poistava
vaikutus?
• Rehevöitymisessä merkittävämpiä eroja tilojen välillä kuin
tuotantomuotojen välillä.
• Rehevöitymiseen liittyvää kriteeristöä tullaan luultavasti tarkastamaan
ja päivittämään

• Luonnonlaidunliha on Suomessa vielä melko tuntematon käsite,
eikä sillä ole olemassa sertifiointijärjestelmää tai virallista
määritelmää vrt. Ruotsi
• Miten kuluttajat käsittävät luonnonlaidunlihan? Entä niittylihan?
Perinnebiotooppilihan? Ovatko samoja asioita?
• Luonnonlaidunlihalle on luotu kriteerit, mutta ne eivät ole virallisessa
käytössä.

• WWF:n lihaopas on luomun kannalta hyvä avaus, ja sitä voi
käyttää luomun edistämisessä.

Mitä kuuluu luomusika-hankkeelle:
miten jatketaan kehittämistä?
Kati Kastinen, ProAgria, Esitys liitteenä
Keskustelua:
• Teollisuuden näkemykset luomusianlihan markkinasta ja
tuotannon tarpeesta ovat erilaisia.
• Kyse on pienestä markkinasta, jossa on kuitenkin
kasvupotentiaalia
• Osalla jalostajista on tilanne, etteivät saa tarpeeksi lihaa
ostettua.
• Luomulihan arvoketjutyöryhmän toiveena on saada käyntiin
vähintään kaksivuotinen jatkohanke.
• Pro Agria valmistelee suunnitelman hankkeesta.

Lyhyesti
• Uuden luomulainsäädännön kehittäminen on ajautunut
vaikeaan tilanteeseen. Säädöstä on tehty 3 vuotta, mutta
viime aikoina kehitystä ei ole tapahtunut ollenkaan.
• Luomuala lähetti ministeri Kimmo Tiilikaiselle kirjelmän, jossa
toivottiin prosessin lopettamista tai tauolle laittamista. Ministeri
vastasi kirjeeseen yhtymällä luomualan näkemykseen ja huoleen
asetuksen tilasta.

• MTK on järjestänyt luomutoiminnan uudelleen MTK Luomuksi.
Tavoitteena tehostaa luomun edunvalvontaa.

Painopisteet 2017 (palataan vielä
seuraavassa kokouksessa)
• Markkinan ja tuotannon kehityksen seuranta
• Sianlihan tuotannon lisääminen
• Säädösmuutosten seuraaminen yhdessä MTK Luomun
verkoston kanssa.
• Kuluttajien tietoisuuden lisääminen

Muut asiat
• Seuraava kokous on 7.6. klo 12.30-16.00

