
   



Luomukeruualueen ja 
tuotannon kasvattaminen 
–toimenpide-esitykset 
5.6.2022
Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö
Birgitta Partanen, Arktiset Aromit ry



Luomukeruutuotannon visio 2030

• Luomukeruutoiminnan potentiaali on hyödynnetty maksimaalisesti 
tuotantoalan, tuotannon, talteenoton, jalostusasteen tuotteiden, 
kulutuksen, viennin ja myös aineettomien arvojen osalta.

• Luomukeruutuotanto on osa kannattavaa metsätaloutta: Suomessa on 
käytössä kaikkien ketjun toimijoiden kannalta kestävä, oikeudenmukainen, 
kustannustehokas ja digitalisaatiota hyödyntävä järjestelmä, johon 
integroitu kaikki relevantti tieto, jota tarvitaan sertifioinnissa ja raaka-
aineketjujen tehokkaassa toiminnassa

• Keruuluomu on osa Suomen maabrändiä ja suomalaisen luomun 
tarinaa
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Luomukeruun toimenpiteet 1/5
(Luomu 2.0, kohta 6)
• Kasvatetaan luomukeruupinta-alaa ja tehostetaan keruualan hyödyntämistä

• Kaksinkertaistetaan nykyinen, 6,9 milj. ha luomukeruupinta-ala (v. 2030)
• Kehitetään metsänomistajille kannusteita liittää alueensa luomukeruualueisiin ja 

viestitään metsänomistajille luomukeruusta ja sen merkityksestä ja 
mahdollisuuksista. (2022-)

• Kehitetään kattava, digitaalinen järjestelmä
• Suomessa on käytössä kaikkien ketjun toimijoiden kannalta kestävä, 

oikeudenmukainen, kustannustehokas ja digitalisaatiota hyödyntävä järjestelmä, 
johon on integroitu eri järjestelmistä kaikki relevantti tieto, jota tarvitaan sertifioinnissa 
ja raaka-aineketjujen tehokkaassa toiminnassa. (v. 2030)

• Järjestelmää kehitetään kokonaisuutena, johon voidaan yhdistää luomualueisiin ja 
valvontaan liittyvän tiedon lisäksi myös raaka-aineiden saatavuus, satopotentiaali ja -
aika, keruun eteneminen ja saada tämä kaikki toimimaan myös mobiilisti ja 
ajantasaisesti. (2022-)
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Luomukeruun toimenpiteet 2/5
(Luomu 2.0, kohta 6) 
• Kannustetaan luomukelpoisten kantokäsittelyaineiden ja 

metsälannoitteiden käyttöön ja kehitetään uusia, vaihtoehtoisia 
valmisteita

• Vahvistetaan viestinnän ja markkinoinnin keinoin koko toimijaketjun 
tietoisuutta luomukeruusta ja sen mahdollisuuksista ja vahvuuksista

• Tehostetaan keruuluomuviestintää yhteistyössä luomualan toimijoiden kanssa ja 
otetaan luomukeruu mukaan kaikkeen luomuviestintään

• Kehitetään luomukeruutilastointia ja otetaan keruuluomu näkyväksi 
osaksi luomutilastointia vuosittain
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Luomukeruun toimenpiteet 3/5
(Luomu 2.0, kohdat 1-4)
• Lisätään ammattikeittiöiden tietoisuutta luomukeruutuotteista 

• Kehitetään luomukeruutuotteiden saatavuutta ja erilaisia hankintakanavia

• Otetaan luomukeruutuotteet mukaan innovatiivisiin 
jatkojalostusprosesseihin, osaksi monentyyppisiä tuotteita, raaka-
aineyhdistelmiä ja tuotantoprosesseja

• Nostetaan suomalaisten luomukeruutuotteiden ainutlaatuisuutta ja 
vahvuuksia viennin edistämisessä ja kansainvälisessä viestinnässä

• Selvitetään eri vientimaiden mahdollisuuksia ja rajoituksia keruutuotteiden 
osalta 
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Luomukeruun toimenpiteet 4/5
(Luomu 2.0, kohta 8)
Luomuosaamisen ja tiedon lisääminen
• Tutkitaan ja kehitetään luomukelpoisia metsälannoitteita sekä muita 

luomukelpoisuuteen vaikuttavia menetelmiä 
• Koulutetaan neuvontaorganisaatioiden neuvojia luomukeruutuotannon 

edistämiseen
• Huomioidaan luomukeruutuotteet eri koulutusalojen ja -asteiden 

opetuksessa (2. asteen koulutus, ammattikorkeakoulut, yliopistot: metsä, 
elintarvike- ja juomateollisuus, HoReCa, matkailu, hyvinvointi ym.)

• Tuotetaan tietopaketti yritysneuvonnan ja kehittäjäorganisaatioiden 
käyttöön
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Luomukeruun toimenpiteet 5/5
(Luomu 2.0, kohta 9)
Lainsäädäntö ja valvonnan kehittäminen 
• Selvitetään, voidaanko keruuluomun valvontajärjestelmä erottaa kasvintuotannon valvonnasta täysin 

erilaisena toimintaympäristönä – vaikuttaminen EU-lainsäädäntöön (v. 2030)

• Selvitetään ryhmäsertifioinnin mahdollisuuksista luomukeruukokonaisuuksien muodostamiseksi, esim. 
yhteismetsän/osuuskunnan kanssa prosessin ajankäytön ja kustannusten selvittämiseksi (v. 2022-)

• Selvitetään mahdollisuus kehittää riskiperusteista valvontaa (24kk:n valvontaväli, v.2022-)

• Koulutetaan luomuvalvojia ja nostetaan osaamistasoa myös luomukeruusta (v. 2022-)

• Edistetään joustavia käytäntöjä, kuten sopimusjärjestelyjä, joissa metsänomistaja luovuttaa esimerkiksi 
vuokra- tai käyttöoikeussopimuksella (v. 2022-)

• Selvitetään toimintamallia, jossa selvittäjä tai joku muu palveluntarjoaja hoitaa metsänomistajan puolesta 
perusmallilla luomuvalvontaan liittymisen 

• Järkevöitetään ja selkeytetään kauppakunnostuksen ja alihankinnan käytänteitä ja rajauksia 
luomukeruutuotteiden osalta
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Työryhmän kokoonpano
• MMM, luonnonvaraosasto: Ville Schildt (pj)
• MMM, ruokaosasto: Tero Tolonen, Timo 

Rämänen, Kirsi Viljanen 

• Ruokavirasto: Sampsa Heinonen ja Tiina 
Lapveteläinen                            

• Suomen metsäkeskus: Anne Annala, Markku 
Granander

• Metsähallitus: Antti Maukonen                                                                              

• Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK r.y.:  Markus Nissinen                       

• Metsäteollisuus ry: Matti Mäkelä                                                           

• Luonnontuotealan toimialapäällikkö Sirkku 
Wacklin                               

• Arktiset Aromit: Birgitta Partanen, työryhmän 
sihteeri 

• Luomuliitto ry: Jaana Elo                                                                                                                    

• Pro Luomu ry: Aura Lamminparras

• Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry: Juha 
Rutanen                                

• 4 H: Eija Vuorela                                                                                                         

• Kääpä Biotech: Maria Suonpää, Otso  Mursula

• Kiantama OY: Riitta Ryyti ja Vernu Vasunta

• Kauhavan yhteismetsä: Arto Valkama
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