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Ryhmämme vastuu

Tavoitteet 1-5 ja 9:

1. Luomun kulutuskysyntä kasvaa – luomun markkinaosuus 5 % 
2030

2. Ammattikeittiöiden luomun käytön lisääminen

3. Luomuelintarvikkeiden jalostusaste nousee

4. Suomesta merkittävä luomutuotteiden viejämaa

5. Tuotannon lisääminen

9.   Lainsäädäntö ja valvonnan kehittäminen
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Osallistaminen

• Ei asettamispäätöstä 

• Kutsua jaettiin eri tahoille ja sitä sai jakaa

• Osallistujia tavoitteiden mukaisesti ammattikeittiöistä, järjestöistä, 
yrityksistä, Luomuinstituutista jne.

• Toimintatapana Teams, jossa suunnitelman muokkaus ja kommentointi
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Toimenpiteet
• Muokattiin/yhdistettiin ohjelmassa kirjattuja toimenpiteitä

• Todettiin välitavoitevuoden tärkeys joissain toimenpiteissä

• Pohdittiin mittareita ja rahoituslähteitä

• Pohdittiin priorisointia

• Toimijoiden sitoutuminen

• Syötteitä seuraavaan hallitusohjelmaan?
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1. Kulutus kasvaa
• Luomutietoisuus nousee viestinnän ja kampanjoiden avulla.
• Luomun käytön kestävyyshyötyjä selvennetään - Luomusta on 

tarjolla objektiivista ja luotettavaa tietoa riittävän selkeässä 
muodossa.

• Luomumatkailupalveluiden kehittäminen
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2. Ammattikeittiöiden luomun käytön 
lisääminen
• Luomutuotannon lisäarvo ja ekologiset hyödyt näkyviin. Hyödyt esille 

ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämiseksi ja eläinten 
hyvinvoinnissa.

• Vuoropuhelun lisääminen koko ketjun kesken kotimaisen 
luomualkutuotannon ja -tuotteiden kehittämiseksi ammattikeittiöiden 
ja ruokapalveluiden tarpeisiin.

• Tukkujen luomuvalikoiman parantaminen ja tiedotuksen lisääminen 
tarjonnasta. Valmistajien ja tukkujen kannustaminen tiedottamaan ja 
markkinoimaan paremmin luomutuotteita ja tuomaan pk-yritysten 
luomutuotteet mukaan tukkujen valikoimiin helpommin saataviksi
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jatkuu
• Luomun osuuden lisääminen koulujakelujärjestelmässä 

yksinkertaistamalla järjestelmää, lisäämällä tuotevalikoimaa 
(yhteistyössä ruokapalveluiden kanssa) ja tarkastelemalla tuen 
suuruutta – koulujakelustrategian/ liitännäistoimien arviointi.

• Selvitetään Portaat luomuun -ohjelman vaikuttavuus ja 
kehittämistarpeet, osana selvitystä arvioidaan tarvetta kehittää 
ohjelma ammattikeittiöiden sertifioiduksi luomujärjestelmäksi .

• Kuntien ja alueiden kanssa tehtävän vaikuttamis- ja yhteistyön sekä 
hankintaosaamisen kehittäminen luomun huomioimiseksi ruoka-, 
kunta- ja hyvinvointialue- sekä hankintastrategioissa. Alueelliset ja 
kunnalliset strategiset tavoitteet luomun käytölle ja paikallisen 
luomun käytön lisääminen ammattikeittiöissä vastaamaan 
kansallisen hankintastrategian tavoitteita.
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3. Luomuelintarvikkeiden valikoima 
kasvaa ja jalostusaste nousee
• Luomuelintarvikejalostuksen tutkimusta lisätään
• Elintarvikeyritysten, hankintaorganisaatioiden ja ruokapalveluiden 

kohtaamisen helpottaminen
• Elintarviketeollisuus näkee luomualan mahdollisuutena ja 

tulevaisuuden alana. Raaka-aineen saannin varmentamiseksi 
sopimustuotantoa lisätään 
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4. Suomesta merkittävä 
luomutuotteiden viejämaa
• Yritysten kannustaminen luomuviennin kasvattamiseen
• Luomuelintarvikeviennin edistämisprojekti
• Ylläpidetään tietoja eri maiden kansallisista luomustandardeista ja 

täydennetään tietopalveluja tärkeimpien luomuviennin kohdemaiden 
yksityisten luomumerkkien vaatimusten osalta. Seurataan suomalaisten 
luomutoimijoiden tarpeita mahdolliselle lisäsertifioinnille vientimarkkinoilla 
ja selvitetään mahdollisuuksia tarjota sertifiointia viranomaispalveluna.
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5. Luomutuotannon lisääminen

• Kannustetaan tuottamaan kysyntää vastaavia luomuraaka-aineita
• Hehtaarisatojen ja viljelyvarmuuden kasvattaminen ravinnetaloutta 

parantamalla sekä viljelymenetelmiä ja osaamista kehittämällä
• Kannustetaan neuvonnan ja tutkimuksen keinoin erikoiskasvien 

viljelyn ja mehiläistuotannon lisäämistä
• Edistetään tilojen välisen yhteistyön kehittymistä
• Lisätään luomulisäysaineiston käyttöä ja tuotantoa 
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9. Lainsäädäntö ja valvonnan 
kehittäminen
• Valvonnan kehittäminen valvonnan järjestämisessä ja 

laadunvarmistamisessa 
• Ryhmäsertifiointi
• Valvonnan menetelmien kehittäminen ja erityisesti sähköisten 

menetelmien kehittäminen 
• Toteutetaan ohjelma luomutuotteisiin liittyvän petoksellisen 

toiminnan ehkäisemiseksi 
• Selvitetään luomusektorin tiedon käsittelyyn liittyvät tarpeet. Kehitys-

ja innovointivarojen ohjaus tiedon käsittelyn tehostamiseksi 
luomutuotannossa pellolta pöytään 
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