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Kysyntä kasvaa



Valikoima on laajentunut

• Luomun myynti kasvanut 12-15 % viime vuosina.
• Eniten luomuna ostetaan: hedelmät, maito, 

vihannekset, munat ja kahvi.
• Myydyimmät yksittäiset luomutuotteet: 

banaani, kevytmaito ja jauheliha.
• Heikosti tarjolla: luomuleipä ja -lihavalmisteet.
• Noin 40 % ammattikeittiöistä käyttää jotain 

luomutuotetta viikoittain (v. 2017). 
• Koulut ja päiväkodit joivat 1,5 milj. l luomumaitoa 

(lukuvuosi 2017-18). 



Myös tuotanto lisääntynyt

• Hallituksen tavoite: Suomen peltoalasta 20 % luomua 2020.
• Nyt peltoalasta noin 13 % luomua, luomutiloja 5 000. 
• Alasta yli puolet nurmentuotannossa, 

viljasadosta puolet kauraa.  
• Luomukotieläintiloja noin 1 000, valtaosa niistä

tuottaa luomunaudanlihaa tai -maitoa.

• Suomen erikoisuus: maailman suurin luomukeruuala, 
noin 12 milj. ha. 



Kehittämisen haasteet?

• Tuotantoa tarvitaan lisää, sillä potentiaalia löytyy: 
o Suomessa myynti helposti nostettavissa 2-3-kertaiseksi.
o Vientimarkkinoilla luomu on valmis brändi.

• Luomutuotannon osaamista kehitettävä: 
satotaso paremmaksi, rikat hallintaan, maaperä sitomaan hiiltä!

• Pk-yrittäjyyden haasteet ovat luomussa samat kuin muillakin:  
tuotteistus, markkinointi ja jakelu. 

• Ammattikeittiöt: hinta, saatavuus, esikäsittely. 
• Luomufoorumi 13.-14.3.2019 Tampere



Luomutoimintasuunnitelma E-P:lle 
 SME Organics –hanke 2016-2020

 Alkutilanteen kartoitus 2016 (swot: tuotanto, jalostus, markkinointi, koulutus)

 Hankkeen sitominen alueen muihin toimijoihin ja ohjelmiin

 Ohjausryhmä: Luke, HY, MTK, Kauppakamari, S-ryhmä, Ely, SeAMK, Sedu, Kaupungin
ruokapalvelut, Luomuliitto, E-P Liitto, Foodwest, ProAgria)

 Alueeellinen toimintasuunnitelma (Luomua Lakeudelta)

• Luomuraaka-aineiden käytön lisääminen julkisissa ja yksityisissä ravintoloissa

• Luomutietoisuuden lisääminen

• Luomujalostuksen lisääminen

• Villiluomun hyödyntäminen

• Luomuvalkuaiskasvien omavaraisuus

• Erikoiskasvituotannon lisääminen

• Luomutuotannon lisääminen

Presenter
Presentation Notes
Para conseguir este impulso al sector ecológico en Navarra, se va a prepara un Plan de Acción regional,sistémico, que cubra todos los eslavones de la cadena de valor ecológica regional,en el que se engranen las diversas políticas y medidas de financiación y teniendo en cuenta a los agentes clave. 



Yhteiseen tahtotilaan, 20 % luomua,  eri toimijoiden sitoutuminen

 Alkutuotanto: alueen viljelijät

 Neuvonta: Pro Agria Etelä-Pohjanmaa

 Koulutus: SeAMK, Sedu, HY, yhteisiä ruoka-alan hankkeita

 Elintarvikeyritykset: esim. Atria, Valio, Finnamyl (luomutärkkelys)

Kaikki kokemukset blogista: https://smeorganicsfinland.wordpress.com/

SME Organics video: https://youtu.be/-kT-6mk7vt8

Lisätietoja : anna.tall@seamk.fi

Tavoitteiden jalkauttaminen 2018-2020

https://smeorganicsfinland.wordpress.com/
https://youtu.be/-kT-6mk7vt8

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Luomutoimintasuunnitelma E-P:lle 
	Tavoitteiden jalkauttaminen 2018-2020

