
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LUOMUN KEHITYSSUUNNAT JA MAHDOLLISUUDET        

SUOMESSA 

 

 

 

 

 

                                                                          Jari Yli-Heikkilä 

                                                                       Helsingin yliopisto 

                                                                      Taloustieteen laitos 

                                                                                 Maatalouspolitiikka 

                                                  Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 

                                                                                  Maisterin tutkielma 

                                                                                      HELSINKI 2018 



2 
 

Tiedekunta/Osasto 

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta  
 

Laitos  

Taloustieteen laitos 

Tekijä  

Yli-Heikkilä Jari 

Työn nimi  

Luomun kehityssuunnat ja mahdollisuudet Suomessa 

Oppiaine  

Maatalouspolitiikka 

Työn laji  

Pro gradu 
Aika  

Kevät 2018 
Sivumäärä  

103 sivua 

Tiivistelmä  

Tutkimusaiheen valinta oli ajankohtainen, koska hallitusohjelmassa kesäkuussa 2011 Suomen maatalouspolitiikan 

tavoitteeksi asetettiin luomuruoan osuuden kääntäminen vahvaan nousuun. Suomen hallituksen Lisää Luomua – 

kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä luonnonmukaisen tuotannon osuutta 20 % viljellystä peltoalasta vuoteen 2020 

mennessä. 

Tämän tutkimuksen tavoitteina oli selvittää suomalaisen luomun lähitulevaisuuden vaihtoehtoisia kehityssuuntia sekä 

alan tulevia mahdollisuuksia Suomessa viljelyn, kaupan, jalostuksen, neuvonnan ja hallinnon näkökulmista. Tutkimus 

tehtiin yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston markkinayksikön kanssa. Elintarvikealan toimijoilla 

on tarve saada kaikki mahdollinen tieto siitä, kuinka eri sidosryhmät näkevät luomun kehityksen suunnat. 

Tutkielman teoriaosassa käsitellään aikaisempia tutkimuksia luomutuotannosta ja sen kehittymisestä. Tämän lisäksi 

selvitetään EU:n maatalous- ja ympäristöpolitiikan keskeisiä teemoja. Näiden ohella teoriaosassa käsitellään luomun 

osaa EU:n maatalouspolitiikassa sekä luomun kehitysvaiheita Suomessa 1990-luvulta lähtien. 

Tutkimus on kvalitatiivinen ja tutkimusmenetelmäksi valittiin teemahaastattelu. Haastateltaviksi asiantuntijaryhmiksi 

muodostuivat: viljelijät, neuvonta/kehittäminen/tutkimus, hallinto/politiikka sekä jalostus ja kauppa.  Haastatteluja 

tehtiin 12. Aineisto jäsenneltiin teemoittelun avulla. Teemoittelun jälkeen aineiston jäsentelyä jatkettiin tyypittelyllä. 

Tutkimustuloksista tehtiin myös SWOT-nelikenttäanalyysi. 

Tutkimustuloksissa markkinoiden kehittymiseen ja luomun lisääntyvään käyttöön vaikuttavat julkisten keittiöiden 

tukeminen, jatkojalostuksen kehittäminen, tuontiluomun kulutus, ympäristönsuojelulliset näkökohdat, luomun laatu ja 

luomutuotteen hinta. Maatalouspolitiikan osalta hallituksen luomualan kehittämisohjelma on välttämätön luomun 

kehittymiseksi. Luomutuki tulee olla näkyvää ja viljelijälle kannattavaa. Tukipolitiikan tulee keskittyä luomuviljelyn 

tukemiseen ja kehittämiseen. Tuottajat tulee sitouttaa tuottamiseen ja julkisia keittiöitä tulee tukea luomutuotannon 

lisäämiseksi. Valvonta takaa luomutuotteen laadun. Valvonta koetaan usein liian tiukkana ja tämä on este luomun 

lisääntymiselle. Valvontaa tulee yksinkertaistaa ja muuttaa neuvonnallisemmaksi. Tuotannon tulevaisuuden näkymät 

ovat kasvavat. Erityisesti viljelijöiden kannustamiseen, aktivointiin ja verkostoitumiseen tulee panostaa järjestötyöllä. 

Luomutukia ei tule heikentää luomutuotannon kannattavuuden säilymiseksi. Edellytyksenä luomutuotannon 

lisääntymiselle on vähintäänkin kohtuullinen hintataso. Suoramyyntiin suuntautuminen sekä vienti ovat tulevaisuuden 

kehittämiskohteita. 

Avainsanat  

  

luomu, kehityssuunta 

Säilytyspaikka  

Taloustieteen laitos 
 

Muita tietoja  

 

 

 

 



3 
 

Sisällys 

1. Johdanto     5 

    1.1 Luomun määritelmä    5 

    1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rakenne   6 

    1.3 Aikaisemmat tutkimukset luomusta  8 

2. Euroopan Unionin maatalous- ja ympäristöpolitiikan 

    keskeisiä teemoja    10 

    2.1 Kestävä kehitys    10 

    2.2 Ilmastonmuutos    12 

    2.3 Elintarviketurvallisuus   14 

    2.4 Ekosysteemipalvelut    16 

3. Luomu osana Euroopan Unionin maatalouspolitiikkaa 18 

    3.1 Maatalouspolitiikka 1990-luvulla   19 

    3.2 Maatalouspolitiikka 2000-luvulla   24 

    3.3 Maatalouspolitiikka 2010-luvulla   25 

4. Luomun kehitysvaiheita Suomessa   28 

    4.1 Luomu 1990-luvulla    28 

    4.2 Luomu 2000-luvulla    31 

    4.3 Luomu 2010-luvulla    34 

5. Tutkimusmenetelmä ja aineisto   44 

    5.1 Kvalitatiivinen tutkimus ja teemahaastattelu  44 

    5.2 Tutkimusaineiston hankinta ja kohdejoukon kuvaus 46 

    5.3 Haastattelujen toteutus   47 

    5.4 Aineiston käsittely ja analysointi   47 



4 
 

6. Tutkimustulokset    49 

    6.1 Markkinoiden vaikutukset luomun kehitykseen  50 

    6.2 Maatalouspolitiikan vaikutukset luomun kehitykseen 57 

    6.3 Valvonnan vaikutukset luomun kehitykseen  64 

    6.4 Tuotannon tulevaisuudennäkymät luomun kannalta 70 

    6.5 SWOT-analyysi    75 

    6.6 Tutkimuksen luotettavuudesta   77 

7. Johtopäätökset ja pohdinta   81 

Lähteet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Johdanto 

 

1.1 Luomun määritelmä 

 

Luonnonmukainen maatalous on ekologisia vaikutuksia huomioon ottava 

viljelymenetelmä. Se on kestävän kehityksen periaatteisiin tukeutuvaa maataloutta. 

Luonnonmukaisella maataloudella tarkoitetaan kokonaisvaltaisen, ekologisen 

näkemyksen pohjalta lähtevää maataloutta, jossa luonnontalouden omat 

toimintaperiaatteet viljelyssä huomioidaan, kun kehitetään ekologisesti kestävää ja 

luonnontalouden toimintaan sopeutuvaa maataloustuotantoa. (Rajala 2004, 19, 

Urban ym. 2013, Leinfeld 2012.) Luonnonmukaisen tuotannon tarkoitus on tuottaa 

elintarvikkeita valmistusmenetelmin, jotka eivät ole haitallisia tai aiheuta 

ympäristön pilaantumista. (Winter & Davis 2006.) Lisäksi edistetään luonnon 

monimuotoisuutta sekä suojellaan luonnonvaroja. (MTK-Maatalous c; European 

Commission b; Verma ym. 2015; OECD b.) 

 

Luonnonmukaisen maatalouden kansainvälinen järjestö IFOAM määrittelee 

luonnonmukaisen tuotannon seuraavasti: ”Luonnonmukainen viljely on 

omavaraista ja tasapainoista maataloutta, joka mahdollisimman pitkälle perustuu 

paikallisiin luonnonvaroihin ja jossa viljelytoimet sopeutetaan vallitseviin 

luonnonoloihin. Luonnonmukainen viljely perustuu kokonaisnäkemykseen, jossa 

maatalouden ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset otetaan huomioon 

niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Luonto ymmärretään 

kokonaisuutena, jolla on oma itseisarvonsa. Ihmisellä on moraalinen velvollisuus 

harjoittaa maataloutta niin, että se ei köyhdytä vaan säilyttää ja monipuolistaa 

luontoa.” (MMM b. 4.) 

 

Luonnonmukainen tuotantotapa eli luomu toteuttaa ekologisesti järkevää 

ravinteiden kierrätystä. Väkilannoitteiden valmistuksen vaatima energia säästyy, ja 

tuotanto on tavanomaista tuotantoa pienemmistä sadoista huolimatta 

energiatehokkaampaa. (Seppänen ym. 2008, 191.) Luomu on viljelymenetelmä, 

joka takaa tämänhetkisen ja tulevaisuuden elintarvikkeiden saatavuuden ja laadun. 
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Viljely perustuu uusiutuvien ja paikallisten luonnonvarojen käyttöön. Maapallon 

väestön lisääntyessä kestävä kehitys ei voi perustua uusiutumattomien 

luonnonvarojen käyttöön, koska niitä ei riitä kaikille. (Källander 1993, 16; 

Bergström 2004; European Commission k.) 

 

Luomu on tärkeä osa EU:n maatalouspolitiikkaa. EU:n yhteisen 

maatalouspolitiikan tavoitteena on kestävä maataloustuotanto. Se perustuu 

luonnonvarojen tasapainon ja arvon säilyttämiseen. Ympäristöä ja luonnonvaroja 

pyritään hoitamaan siten, että ne ovat taloudellisesti hyödynnettävissä myös 

tulevaisuudessa.  Kestävän tuotannon tulee huomioida ne arvot, jotka liittyvät 

maatalouden sosiaaliseen asemaan, maaseudun elinvoimaisuuteen sekä 

tasapainoiseen kehitykseen. Luomua pidetään tärkeänä, koska sillä on vaikutuksia 

ympäristönhoitoon sekä eläinten hyvinvointiin. Luomua halutaan politiikan keinoin 

edistää, koska sen kautta saavutetaan monta hyötyä. (MMM c. 2001, 3; Europa c; 

Taloustutkimus ym. 2013, 4.) 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rakenne 

 

Tutkimusaiheen valinta on ajankohtainen, koska hallitusohjelmassa kesäkuussa 

2011 Suomen maatalouspolitiikan tavoitteeksi asetettiin luomuruoan osuuden 

kääntäminen vahvaan nousuun. Suomen hallituksen Lisää Luomua – 

kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä luonnonmukaisen tuotannon osuutta 20% 

viljellystä peltoalasta vuoteen 2020 mennessä. Vähittäiskaupan ja 

ammattikeittiöiden luomuruoan saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan lisää 

luomutuotantoa. Kysynnän lisääntyessä erityisesti kotieläin- ja puutarhatuotteita 

tulisi saada lisää markkinoille. (Valtioneuvoston periaatepäätös 2013, 2, 7; 

Valtioneuvoston kanslia 2011, 51-52.) Luomun kehittämiseksi on tarve saada uusia 

tutkimustuloksia luomutuotannon kehityssuuntien selventämiseksi, 

luomutuotannon lisäämiseksi ja luomukysyntään vastaamiseksi.  
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Tämän tutkimuksen tavoitteina on selvittää suomalaisen luomun lähitulevaisuuden 

vaihtoehtoisia kehityssuuntia sekä alan tulevia mahdollisuuksia Suomessa viljelyn, 

kaupan, jalostuksen, neuvonnan ja hallinnon näkökulmista. Tutkimus tehdään 

yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston markkinayksikön 

kanssa. Elintarvikealan toimijoilla on tarve saada kaikki mahdollinen tieto siitä, 

kuinka eri sidosryhmät näkevät luomun kehityksen suunnat. 

 

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma kuuluu kärkihankkeisiin, joilla pyritään 

parantamaan ruokasektorin kilpailukykyä ja alan yhteistyötä (Valtioneuvoston 

periaatepäätös 2013, 11). Kehittämisohjelman avulla hallinto auttaa 

luomuruokaketjun toimijoita lisäämään luomuruoan osuutta nykytasolta. 

Tavoitteina on luomuelintarviketarjonnan monipuolistaminen sekä luomuruoan 

helpompi saanti eri myyntikanavien ja ammattikeittiöiden kautta. (Valtioneuvoston 

periaatepäätös 2013, 5.) 

 

Tutkimuksen aikana haastateltiin joukko viljelijöitä ja elintarvikealalla toimivia 

sidosryhmien asiantuntijoita. Tutkimustulosten perusteella pyrittiin kartoittamaan 

luomun kehityssuuntia ja mahdollisuuksia. Haastateltaviksi valittiin 

mahdollisimman monipuolinen elintarvikealan toimijaryhmä.  

 

Tutkimuksessa selvitettiin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

• Miten luomuala tulee kehittymään tulevaisuudessa? 

• Millä keinoilla maatalouspolitiikka saadaan siihen suuntaan, että luomutuotteita 

saadaan lisää markkinoille? 

 

Tutkimusmenetelmänä oli teemahaastattelu. Haastattelun avulla pyrittiin 

selvittämään haastateltavien näkemyksiä luomun kehityskulusta tulevaisuuteen. 

Tutkimus jakautui kahteen osaan. Tutkielman teoreettisessa osassa esiteltiin 

luomutuotannon ja luomun kulutuksen kehitysvaiheita sekä maatalouspolitiikan 

vaikutuksia eri tukikausina luomun kehitykseen. Empiirinen osa sisältää kaksitoista 
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teemahaastattelua ja niiden perusteella muodostuneet tulokset luomun 

tulevaisuuden kehityssuunnista ja mahdollisuuksista sekä johtopäätökset. 

 

1.3 Aikaisemmat tutkimukset luomusta 

 

Luomua on tutkittu paljon. Luomun historiaa on kuvannut Heinonen (2004, 331-

345).   Rajala (2004), Källander (1993) ja Hovi (1985) ovat teoksissaan keskittyneet 

lähinnä viljelytekniikkaan. MTT:n tutkijat Koikkalainen, Seuri, Koivisto, 

Tauriainen, Hyvönen ja Regina (2011) ovat Luomu 50-raportissaan tutkineet 

luomutuotannon lisääntymisvaihtoehtoja skenaarioiden avulla vuoteen 2030 

mennessä. MTT:n Edistystä luomutuotantoon- raportissa Huuskonen (2014) selvitti 

luonnonmukaisen rehukasviviljelyn sekä eläintuotannon kannattavuuden 

parantamista. Elintarvikeketjun toimijoiden ja kuluttajien käsityksiä 

luomutuotannosta ja luomuruoasta raportoivat MTT:n selvityksessä Sarkkinen, 

Jakosuo, Aakkula, Forsman-Hugg, Kottila ja Rönni (2006).  

 

Viitaharju, Kujala ja Törmä (2017) laativat Ruralia-instituutin ja Luomuinstituutin 

yhteistyössä Luomutuotanto 2020-raportin. Luomun aluetaloudelliset vaikutukset 

ja tuotannon edistäminen -hankkeessa tarkasteltiin luomun alue- ja 

kansantaloudellisia vaikutuksia sekä eroja tavanomaisen tuotannon vastaaviin 

vaikutuksiin. Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa ja levittää tietoa luomun 

merkityksestä, sekä auttaa tuottajia ja yhteiskunnallisia päättäjiä päätöksenteossa, 

kun arvioidaan siirtymistä tavanomaisesta tuotannosta luomuun tai kun tavoitteena 

on lisätä luomun käyttöä. Raportissa arvioidaan luomutuotannon nykyisiä ja tulevia 

vaikutuksia alueiden taloudelle ja työllisyydelle. Lisäksi raportoidaan 

kuntapäättäjien kokemuksia ja näkemyksiä luomun käytöstä julkisissa 

ruokapalveluissa. 

 

Suomen kansallinen luomututkimusohjelma antaa suunnan suomalaiselle 

luomututkimukselle sekä sen rahoitukselle vuosina 2014-2018. Ohjelmaan on 

kerätty elinkeinoelämästä nousevat tutkimustarpeet. Luomututkimusohjelma 
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jakautuu neljään tutkimusalaan: alkutuotanto, elintarvikkeet, ympäristö sekä 

yhteiskunta. Luomuinstituutti on vastannut työn valmistelusta sekä toimii ohjelman 

koordinaattorina. (Siiskonen 2016, 9; Nuutila ym. 2014, 12.) 

 

Sadontuotannon näkökulmaan teoksissaan ovat perehtyneet Lammerts van Beuren 

ja Myers (2012) sekä Bergström ja Kirchmann (2008). Gardner (2013) on 

teoksessaan pohtinut pidemmän aikavälin ruoantuotannon mahdollisuuksia. 

Väkiluvun kasvaessa, ruoan kysynnän lisääntyessä sekä ilmastonmuutoksen 

vaikuttaessa hän esittää eri ratkaisuja maapallon väestön ruoantuotannon 

turvaamiseksi. Yhtenä kestävän viljelyn vaihtoehtona teoksessa kuvataan 

luomutuotannon mahdollisuuksia.  

 

Kestävyyden näkökulmasta luonnonmukaista maanviljelyä on käsitellyt Poincelot 

(1986).    Francis (2010) pohtii luomun ruokaturvallisuutta, ekologista kestävyyttä 

ja luomutuotannon erilaisia tuotantomalleja. Dabbert, Häring ja Zanoli (2004) 

kuvaavat teoksessaan maatalouspolitiikan vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia 

luomunäkökulmasta. Kansainvälisestä näkökulmasta luomua ovat teoksessaan 

tutkineet Lampkin ja Padel (1994). Teoksessa luomua käsitellään taloustieteen 

näkökulmasta.  

 

Kuluttajanäkökulmasta eurooppalaista luomuruokaa kohtaan kirjoittavat Bähr, 

Botschen, Laberenz, Naspetti, Thelen ja Zanoli (2004). FAO:n julkaisussa no. 4. 

(2002) käsitellään luonnonmukaista maataloutta, ympäristöä ja ruokaturvallisuutta 

maailmanlaajuisesti. Teoksessa käsitellään esimerkkejä eri puolilla maapalloa 

tehdyistä luomuviljelykokeista. Willer, Yussefi-Menzler ja Sorensen (2008) ovat 

keskittyneet teoksessaan luomutuotannon maailmanlaajuisiin tilastoihin sekä 

tuleviin trendeihin. Kirja käsittelee viimeistä alan kehitystä sekä laajenevia 

luomusektorin markkinoita, luomutodistuksia ja standardeja.  
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2. Euroopan Unionin maatalous- ja ympäristöpolitiikan keskeisiä 

teemoja 

 

Luonnonmukaisen maatalouden tuotannon määrä lisääntyy kaikissa OECD-maissa.  

Vuonna 2015 luomutuotannon maailmanmarkkinat nousivat 10 prosenttia 81,6 

miljardiin US dollariin. (Kottila 2017, b.)  Luomun osuus on kuitenkin suhteellisen 

pieni osa maataloustuotannosta sekä elintarvikkeiden kokonaiskulutuksesta.  

Luomuviljelyä pidetään ympäristöystävällisempänä kuin tavanomaista viljelyä, 

mutta alhaisemman satatason johdosta hehtaarisadot saattavat jäädä huomattavasti 

pienemmiksi kuin tehoviljelyssä. Lisäksi luomutuotanto vaatii enemmän työtä kuin 

tavanomainen viljely. Monissa maissa markkinavoimat ohjaavat luomualan 

kehitystä, mutta esim. Euroopan maissa maksetaan luonnonmukaisen tuotannon 

tukea viljelijöille ympäristönsuojelusyistä. (OECD c. 2003, 9-12.) Euroopan 

Unionin maatalouspolitiikassa korostuvat kestävän kehityksen edistäminen, 

ekosysteemipalvelut ja ilmastonmuutoksen torjunta. Lisäksi 

elintarviketurvallisuuspolitiikalla varmistetaan turvallisen ruoan saantia.    

 

2.1 Kestävä kehitys 

 

Ihminen käyttää luonnonvaroja perustarpeidensa täyttämiseen. Kestävän käytön 

periaatteen mukaan uusiutuvia luonnonvaroja, kuten kasveja, eläimiä ja kokonaisia 

ekosysteemejä, tulisi käyttää vain uusiutumisen ja luonnollisen kasvun sallimissa 

rajoissa. Kestävän kehityksen edellytyksenä on biologisen monimuotoisuuden ja 

ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen 

toiminnan sopeutuminen luonnon kestokykyyn (kuvio 1). Kestävä kehitys 

maataloudessa pyrkii sovittamaan yhteen tämänhetkisen ja tulevien sukupolvien 

hyvinvoinnin luonnon kestävän käytön periaatteiden kanssa (kuvio 2). (Rajala 

2004, 11-12.) Maatalouden merkitys on kasvanut ruoantuotannon ohessa luonnon 

monimuotoisuuden ylläpidon, maaseutumaiseman ja virkistyspalveluiden 

tarjoajaksi (Niemi & Ahlstedt 2014, 69; Oskam ym. 2011; UC Davis; FAO Organic 

agriculture; Langeveld & Röling 2006, 97-99.) 
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Kuvio 1. Kestävän kehityksen osa-alueet (Rajala 2004, 11). 

 

 

Kuvio 2. Kestävä kehitys sopusoinnussa luonnon kanssa (Rajala 2004, 12). 

 

Maataloustuotanto perustuu luonnonvaroihin ja niiden hyödyntämisprosesseihin. 

Kestävä maataloustuotanto on välttämätöntä ruuan tuotanto- ja 

kulutusmahdollisuuksien säilymiselle tuleville sukupolville. YK:n maatalous- ja 

elintarvikejärjestön FAO:n mukaan kestävän maatalouden päämääränä on 

luonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hallinta. Maatalouden ympäristöllinen 

kestävyys eli tuottokyvyn säilyttäminen on usein sidottu maahan, veteen, ilmaan tai 

luontoon erilaisin laatua, pilaantumista ja monimuotoisuutta kuvaavin käsittein ja 

mittarein. (European Commission h; European Commission c; FAO 2013; FAO 

2014; OECD a; Kuhmonen ym. 2015; European Commission j; GRACE 
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Communications Foundation 2017; Dabbert ym. 2004; ScienceDirect 2001; 

Lampkin, Organic farming and agricultural sustainability.) 

 

EU:n ympäristövaatimukset ovat maailman tiukimmat. Ympäristöpolitiikalla 

suojellaan luontoa, EU:ssa asuvien ihmisten terveyttä sekä kannustetaan yrityksiä 

lisäämään vihreää liiketoimintaa. Vihreällä kasvulla tarkoitetaan politiikkaa, jonka 

perustana on ympäristön kannalta kestävä kehitys. EU-maissa tuotetaan 

ympäristöalan innovaatioita, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua. Tuotteiden 

viennillä ulkomaille voidaan parantaa EU:n kilpailukykyä. Vihreälle kasvulle ovat 

tunnuspiirteinä vastuullisuus ja kestävyys. Politiikassa korostuu luonnonsuojelun 

merkitys (Hill 2012, 46). EU haluaa turvata luonnonvarojen sekä uhanalaisten 

lajien ja elinympäristöjen säilymisen.  (EUROPA b.) 

 

Veden ja ilman saastuminen sekä kemikaalit ovat suurimpia ympäristöuhkia. EU 

haluaa taata juomaveden ja uimavesien turvallisuuden sekä parantaa ilmanlaatua. 

Se haluaa vähentää haitallisten kemikaalien vaikutuksia. Maapallon väestön 

kasvaessa ja kaupungistumisen jatkuessa ympäristöongelmat lisääntyvät. Tarvitaan 

lisätoimia, joilla edistetään maaperän, ilman ja vesialueiden puhtaina säilymistä. 

Lisäksi parannetaan ekosysteemien kestävyyttä sekä ilmastonmuutoksen hallintaa. 

(Mendelsohn & Dinar 2009, 1-5.) EU:lla on keskeinen rooli kestävän kehityksen 

edistämisessä. Vuoteen 2020 sovellettava EU-politiikka perustuu seitsemänteen 

ympäristöalan toimintaohjelmaan. (EUROPA b; European Commission l.) 

 

2.2. Ilmastonmuutos 

 

Maatalouden ympärillä käydään vilkasta keskustelua ilmastonmuutoksen 

vaikutuksista.  Maatalouden vaikutuksesta kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä 

lisääntyy.  Kuitenkin maatalous voi myös edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä 

vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäämällä hiilen sidontaa. (European 

Commission a; OECD a; Bergström & Kirchmann 2008, 5; Pavlíčková 2013, 38.) 

Luonnonmukainen maatalous vähentää kasvihuoneilmiötä ja maapallon 
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lämpenemistä kyvyllään sitoa hiiltä maaperään. Palkokasvien kyky sitoa typpeä 

vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä ja tuottaa pienempiä typpioksidipäästöjä 

verrattuna kemiallisten lannoitteiden käyttöön. Palkokasvien viljelyn avulla hiili 

varastoituu nopeammin maaperään (Luomu.fi c). Useat tutkimukset osoittivat, että 

maaperän orgaanisen hiilen pitoisuudet luonnonmukaisessa maataloudessa ovat 

huomattavasti korkeammat kuin tehoviljelyssä (FAO Organic agriculture; FAO 

2002; Bergström ym. 2008, 5; Worldwatch Institute 2016.) Saksalaisen 

tutkimuksen mukaan luomutilat ovat tavanomaisia tiloja energiatehokkaampia, 

koska ne tuottavat kasvihuonekaasuja viidennestä vähemmän tuoteyksikköä kohti 

kuin tavanomaiset tilat (Hulsbergen & Rahmann 2013). 

 

Maanviljelys ja karjatalous vaikuttavat ilmakehän koostumukseen ja 

ominaisuuksiin monin tavoin. Osa vaikutuksista on seurausta maatiloilla 

tapahtuvista biologisista ja kemiallisista prosesseista. Tällaisia ovat peltomaan 

eloperäisen aineksen hajoaminen, lannan käsittely sekä kotieläinten 

ruuansulatuksen toiminta. Maatilojen ulkopuolella syntyviä vaikutuksia ovat esim. 

maataloudessa käytettävien tuotantopanosten (koneet, kasvinsuojeluaineet sekä 

väkilannoitteet) valmistuksesta ja kuljetuksesta aiheutuvat päästöt. (Luomu.fi d.) 

 

Tutkimusten mukaan luomuviljelyn energiatalous on selvästi tavanomaista 

tuotantoa tehokkaampaa. Energiaa kuluu varsinaisessa luomutuotannossa 

enemmän kuin tavanomaisilla tiloilla, mutta tilojen ulkopuolella käytetty energia 

on luomutuotannossa olematon verrattuna tavanomaisiin tiloihin. Merkittävin ero 

muodostuu väkilannoitteiden valmistukseen käytetystä energiasta. (Pimentel 2006, 

2.) Toinen tekijä on luomukarjatilojen suurempi rehuomavaraisuus.  Ostorehujen 

osalta energiaa kuluu tilan ulkopuolella rehun raaka-aineen tuottamiseen sekä 

prosessointiin ja kuljetuksiin. (Luomu.fi d.)  

 

Kioton sopimuksessa teollistuneet maat sopivat vähentävänsä 

kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä 5,2 % vuosina 2008-2012 (United Nations a.). 

Maatalous voi osallistua vähentämisohjelmaan esimerkiksi lisäämällä maan 
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hiilivarastoa. Luonnon monimuotoisuutta ja maaseutumaiseman kauneutta 

arvostavat ympäristötietoiset kuluttajat sekä turismia ja luontoelämyksiä tarjoavat 

yritykset. Lisäksi on paljon vapaaehtoisia yrityksiä tai ryhmiä, joille 

ympäristöpalveluiden hyödyntäminen on tärkeää liiketoimintaa. (Ruoka ja 

kestävyys.)  

 

Kansainvälisellä tasolla tärkeimmät ilmastopoliittiset linjaukset tehtiin vuonna 

1994 voimaan tulleessa YK:n ilmastonmuutosta koskevassa puitesopimuksessa 

sekä Kioton pöytäkirjassa ja Pariisin sopimuksessa. Tavoitteena on vähentää 

ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet vaarattomalle tasolle. Pariisin sopimus tuli 

voimaan marraskuussa 2016. Sopimus on merkittävä saavutus kansainvälisessä 

ilmastopolitiikassa.  Pariisin sopimus ei määritä päästövähennysvelvoitteita vaan 

osapuolet sitoutuvat kansallisiin päästötavoitteisiinsa. (European Commission g; 

Ympäristöministeriö 2017; United Nations b.) 

 

Vuoden 2020 ilmasto-  ja energiapaketin politiikka on joukko sitovaa lainsäädäntöä, 

jolla varmistetaan, että EU saavuttaa suunnitellut ilmasto- ja energiatavoitteet 

vuodelle 2020. Paketin tavoitteena on 20 %:n leikkaus kasvihuonekaasupäästöihin 

(vuoden 1990 tasosta).  Lisäksi 20 %:a EU:n energiasta tulee muodostua 

uusiutuvista luonnonvaroista. Kolmas tavoite on 20 %:n parannus 

energiatehokkuuteen. Tavoitteet liittyvät Eurooppa 2020 -strategiaan kohti 

älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. (European Commission g.)  

 

2.3. Elintarviketurvallisuus 

 

EU:n elintarviketurvallisuuspolitiikalla varmistetaan, että EU-maiden kansalaisilla 

on mahdollisuus syödä turvallista ja ravitsevaa ruokaa. 

Elintarviketurvallisuuspolitiikalla pyritään turvaamaan ruoan laatu koko 

maatalous- ja elintarvikeketjussa aina maatiloilta kuluttajien pöytiin asti. 

Politiikalla pyritään edistämään ruoan turvallisuutta sekä parantamaan 

elintarvikehygieniaa, elintarvikkeisiin liittyviä tietoja, kasvien terveyttä sekä 
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eläinten hyvinvointia. (Euroopan komissio 2014, 3; EkoCentria; European 

Commission f; Heikkurinen ym. 2012, 2-6; EUROPA d; Pavlíčková 2013, 36-37.) 

 

Elintarviketurvallisuuspolitiikalla pyritään varmistamaan elintarvikkeiden sekä 

eläinten rehujen turvallisuus. Lisäksi varmistetaan eläinten terveys ja hyvinvointi 

sekä turvallinen kasvinsuojelu. Elintarvikkeiden alkuperä, sisältö ja käyttö tulee 

olla riittävän avoimesti tiedotettuna. EU:ssa sovelletaan maailman tiukimpiin 

kuuluvia elintarviketurvallisuutta koskevia vaatimuksia. Säännöllisten tarkastusten 

avulla varmistetaan tuotantoketjun turvallisuus ja laadukkuus. Elintarvikkeiden ja 

rehujen tulee sisältää asianmukaiset merkinnät, ja niiden pitää täyttää EU:n tiukat 

vaatimukset. (Euroopan komissio 2014, 3; EUROPA d; European Commission e.) 

Seuraavat periaatteet tulee täyttyä kaikissa EU-maissa: ihmisten, eläinten sekä 

kasvien suojeleminen, riskianalyysi, varovaisuus, tuotteiden alkuperän 

jäljitettävyys, elintarvikkeiden selkeä tiedotus, toiminnan vastuullisuus, tiukka 

valvonta, riittävät tarkastukset ja koulutus. (Euroopan komissio 2014, 5; 

Lähteenmäki 2004, 35-36; European Commission m. 7-8; Pavlíčková 2013, 36-37.) 

 

Luomuelintarvikkeiden vahvuuksia elintarviketurvallisuuden kannalta ovat 

vähäiset kemialliset riskit sekä varmistettu tuotannon jäljitettävyys. Tiettyihin 

turvallisuusriskeihin tulee kuitenkin varautua. Näitä ovat luomukotieläintuotannon   

pakolliset ulkoiluvaatimukset sekä siipikarjan kontaktit luonnonvaraisina oleviin 

eläimiin. Luomukotieläintiloilla tulee olla riittävästi tietoa tautiriskeistä ja niitä 

ennaltaehkäisevistä toimista. (Eduskunta b. 2013, 37; EUROPA d.) 

 

Luomun käytön lisääntyessä hallituksen luomuohjelman tavoitteiden mukaisesti 

tulee kiinnittää huomiota luomuelintarvikkeiden ravitsemukselliseen laatuun.   

Pienyrittäjien elintarviketurvallisuusosaamista ja neuvontaa tulee lisätä, jotta lain 

vaatimat asetukset saavutetaan.  Esimerkiksi raakamaidon välityksen kautta on 

aiheutunut vakavia sairastumisia. Pääministeri Kataisen hallituksen Lisää luomua 

– ohjelmaan sisältyi elintarviketurvallisuuden näkökulma. (Eduskunta b. 2013, 38; 

Valtioneuvoston kanslia 2011, 51.) 
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Elintarviketurvallisuuden näkökulmasta luomutuotannolla on monia positiivisia 

vaikutuksia.  Vesistö- ja ilmastokuormitus jää vähäisemmäksi kuin tavanomaisessa 

viljelyssä, koska ravinteiden kierrätys on tarkempaa ja kemiallisten lannoitteiden ja 

kasvinsuojeluaineiden käyttö on kielletty. (Valtioneuvoston periaatepäätös 2013, 2; 

Lähteenmäki 2004, 158.) Viljelysmaan hyvä rakenne korostuu, koska kasvien pitää 

saada ravinteet maan kautta. Maan hyvä kasvukunto on välttämätöntä biologisen 

typensidonnan onnistumiseksi. (Suokas & Nykänen 2008, 14.) Kasvi- ja eläinlajien 

monimuotoisuus lisääntyy luomutuotannossa (Lammerts van Beuren & Myers, 

2012, 5).  Isommissa karsinoissa eläimet voivat paremmin, ja niillä on mahdollisuus 

lajinmukaiseen käyttäytymiseen. Kuluttajat arvostavat eläinten hyvinvointia ja 

ruoan ekologista tuotantotapaa. (Valtioneuvoston periaatepäätös 2013, 2.)  

             

Suomalainen ruokaketju pyrkii kaikin tavoin varmistamaan kuluttajille päätyvän 

ruoan turvallisuuden (Luomu.fi. a.). Tutkimukset, ruokaketjun yhteistyö, 

viranomaisten ja yritysten järjestelmät ja elintarvikevalvonta tavoittelevat 

parempaa elintarviketurvallisuutta. Elintarvikevirasto Evira valvoo 

elintarvikkeiden turvallisuutta. Tutkimusten perusteella voidaan ohjata 

lainsäädäntöä sekä kuluttajaviestintää ruokavalinnoista. Lainsäädännön, 

ohjeistuksen ja yhteistyön avulla on pystytty tehokkaasti torjumaan erilaisia 

taudinaiheuttajia tuotantoketjussa. (Kuluttajaliitto; EFSA; EUROPA d.) 

 

2.4. Ekosysteemipalvelut 

 

Luonnonmukainen viljely perustuu ekologiseen eli luonnontaloudelliseen 

näkemykseen luonnosta sekä luonnon ja ihmisen välisestä suhteesta. Ekologinen 

ajattelu perustuu luonnon omien toimintojen eli ekosysteemipalvelujen 

hyväksikäyttöön ruoan tuotannossa. (Rajala 2004, 23.) Ekosysteemipalvelut ovat 

luonnon ihmiselle tarjoamia välttämättömiä palveluja. Ekosysteemipalveluita ovat 

mm. ruoka, puhdas juomavesi, hengitysilma, ravinteiden kierrätys tai 

maatalousmaisema. (Oskam ym. 2011, 217- 221; Bergström & Kirchmann 2008, 

27; Ruoka ja kestävyys; FAO 2017.)   
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Luonnon monimuotoisuus on kaikkien ekosysteemipalvelujen perusta. 

Luomutuotannossa ekosysteemipalvelut ovat tuotannon perusta. Väkilannoitteet ja 

kemialliset torjunta-aineet korvataan tällöin ekologisilla viljelymenetelmillä. 

(Rajala 2004, 23). Ekosysteemipalvelujen arvoa ei voi määritellä yksinkertaisesti.  

Yhteiskunnan näkökulmasta lisäarvoa tuovat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät 

hyödyt. (Ruoka ja kestävyys; FAO Ecosystem Services; Organic Farming 2017.) 
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3. Luomu osana Euroopan Unionin maatalouspolitiikkaa 

 

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (Common Agricultural Policy eli CAP) on ollut                                                          

käytössä jäsenmaissa1960-luvun alusta lähtien. Politiikan luonne on muuttunut 

vuosien kuluessa ja sitä on uudistettu useita kertoja. Alkuaikoina tärkeimpiä 

tavoitteita olivat Euroopan maatalouden omavaraisuus, viljelijöiden elintason 

varmistaminen sekä kohtuuhintaiset elintarvikkeet. Nykyään arvostetaan tuotannon 

markkinalähtöisyyttä, eläinten hyvinvointia sekä elintarviketurvallisuutta. (MTK – 

Maatalous b; MMM a; Tangermann & von Cramon -Taubadel 2013, 19.) Tässä 

kappaleessa tarkastellaan luomun kehityksen vaiheita EU:n maatalouspolitiikassa. 

Kappale sisältää luomulainsäädännön ja luomuun liittyvien säädösten 

voimaantuloa ja muutoksia vuosien varrella. Lisäksi kappaleessa perehdytään 

niihin syihin, joiden johdosta luomu on EU:ssa kehittynyt nykyiselleen. 

 

Euroopan Unionin alkuaikoina 1960-luvun alussa yhteisen maatalouspolitiikan 

tarkoituksena oli tukea viljelijöiden hyödykkeistä saamiaan hintoja. 

Maatalouspolitiikan suunta osoittautui kuitenkin vääräksi, koska seurauksena oli 

ylituotanto, ylijäämät sekä korkeat budjettikustannukset. Vuonna 1968 hyväksyttiin 

Mansholtin suunnitelma uudistaa Euroopan maatalouspolitiikkaa kohti 

realistisempaa hintapolitiikkaa. Suunnitelma sisälsi maataloustuotannon 

vähentämistoimenpiteitä sekä eläkejärjestelyjä ja maatalousväestön 

uudelleenkoulutusmahdollisuuksia. Suunnitelma sai kovaa vastustusta viljelijöiltä 

sekä viljelijäjärjestöiltä. (Ackrill 2000, 50; Lynggaard 2006, 87-89.) Vuodesta 1984 

vuoteen 1985 markkina- ja hintapolitiikkaan vaikuttivat voimakkaasti 

budjettirajoitukset.  Maataloustuotteiden hintoja jäädytettiin tai laskettiin EU:n 

alueella.  Vuonna 1984 maidontuotannolle asetettiin kiintiöjärjestelmä ylituotannon 

estämiseksi. Toimenpiteistä huolimatta maidon ylituotanto lisääntyi. (MPOL1 

2017, 3-5; Ackrill 2000, 59-60.) 
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Ympäristönsuojeluun alettiin kiinnittää yhä enemmän huomiota 1970-luvulla. EU 

alkoi säätää lakeja ympäristön suojelemiseksi ja otti käyttöön niin sanotun 

saastuttaja maksaa -periaatteen. (EUROPA a.) Ympäristönsuojelukeskustelun 

maailmanlaajuinen lisääntyminen vaikutti positiivisesti luomutuotannon 

edistymiseen sekä keskusteluun luomutuotannon ympäristönsuojelua edistävistä 

vaikutuksista. 1980-luvun lopulta lähtien luonnonmukaista maataloustuotantoa 

tukeva politiikka alkoi yleistyä Euroopassa maatalouden ympäristönsuojelusyistä 

sekä maaseudun kehittämistoimenpiteistä johtuen. (Lampkin 2002, 1; Lynggaard 

2006, 100-109.) 

 

3.1 Maatalouspolitiikka 1990-luvulla 

 

Rakennerahastojen uudistuksesta sovittiin helmikuussa 1988 Eurooppa-

neuvostossa. Maatalouden tuotanto ylitti kulutuksen ja seurauksena oli ylituotanto.  

Liikatuotantotilanne johti virallisten tukihintojen leikkaukseen. Lisäksi päätettiin 

lisätoimista, joilla pyrittiin rajoittamaan julkisen talouden kustannuksia 

markkinajärjestelyissä. Vuonna 1991 tulivat voimaan Nitraatti-direktiivi sekä 

eläinten hyvinvoinnin ja luonnonmukaisen viljelyn direktiivit. Nitraattidirektiivin 

tarkoituksena oli suojella veden laatua Euroopassa ja estää maataloudesta peräisin 

olevia nitraatteja pilaamasta pohja- ja pintavesiä.   Lisäksi pyrittiin edistämään 

hyviä viljelykäytäntöjä. (Euroopan komissio 2010; MPOL1 2017, 6; Oskam ym. 

2011,40, 251; Hill 2012 190-192.)  

 

Vuosien 1991-97 maatalouspolitiikan uudistus keskittyi yhteisen 

maatalouspolitiikan tulevaisuuden kehitykseen.  Tämän Mac Sharryn uudistuksen 

tärkein tavoite oli päästä hintatuesta suoriin tulotukiin. Suurin osa Euroopan 

maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta ohjautui suurtiloille. ”Taatun 

hinnan muodossa oleva tulotuki ” johti Mac Sharryn mukaan varallisuuden 

epätasaiseen jakautumiseen. Tulotuki liittyi suoraan tuotannon määrään ja kertyi 

suurimmille viljelijöille. 80 % tukirahoituksesta ohjautui 20 % suurimmista 

maatiloista. Vaikka tukikustannukset olivat kasvaneet, lisääntyivät maatilojen tulot 
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hyvin hitaasti. Maataloustuen saanti liittyi tuotantomääriin, ja se kannusti 

tuottamaan yhä enemmän elintarvikkeita markkinoille. Toiminnan jatkumisesta 

olisi ollut seurauksena lisääntyvä ylituotanto sekä kasvavat ympäristöongelmat 

Euroopan alueella.  Kyseiselle maataloustukijärjestelmälle täytyi löytää uusi ja 

huomattavasti toimivampi vaihtoehto. Muita tavoitteita olivat kilpailukyvyn 

parantaminen, maatalousmarkkinoiden vakauttaminen, tuotannon 

monipuolistaminen sekä ympäristönsuojelu.   Tärkeimmät maatalouspolitiikan 

ajankohtaiset ongelmat olivat naudanlihan, viljan, rasvattoman maitojauheen, 

tupakan sekä viinin ylituotanto. Lisäksi huoli maatalouden vaikutuksista 

ympäristön tilaan oli lisääntynyt. (MPOL1 2017, 7-10; Oskam ym. 2011, 40, 86, 

178; Hill 2012, 190-191.) 

  

 

Suora hehtaarikohtainen tuki otettiin uudistuksen johdosta käyttöön, jolla voitiin 

kompensoida viljan ja naudanlihan hintatukien laskua. Lisäksi perustettiin erilaisia 

sosiaalisia ja ympäristöä koskevia säännöksiä ja ympäristöohjelmia. Näitä olivat 

maatalouden ympäristöohjelmat sisältäen luomutuotannon ja monipuolistamisen, 

peltojen metsityksen sekä varhaiseläkejärjestelmän. (MPOL1 2017 9-10; Oskam 

ym. 2011, 178; Brouwer & Lowe 1998, 14-16.) 

 

EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä vuonna 1991 Euroopan 

maatalousministerineuvosto antoi asetuksen (ETY) N:o 2092/91 koskien 

luonnonmukaista viljelyä sekä luonnonmukaisten maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden merkintöjä. Säädös tuli koskemaan sekä kasvi- että 

kotieläintuotteita. Asetuksen tavoitteena oli varmistaa samat kilpailuedellytykset 

luonnonmukaisen tuotannon harjoittajille Euroopan yhteisössä sekä edistää 

luomutuotteiden vapaata liikkuvuutta alueella. Lisäksi asetus edisti kuluttajien 

luottamusta luomutuotantoa kohtaan sekä maatalouden 

ympäristönsuojelunäkökulmaa. Asetus kielsi muuntogeenisten organismien ja 

niistä valmistettujen tuotteiden käytön luomutuotannossa.  EU:n lainsäädännön 

jatkuvista muutoksista johtuen asetuksesta tuli monimutkainen. Luomuasetus oli 

tärkeä, koska se vahvisti koko EU:n alueen vähimmäisvaatimuksia, joiden 

perusteella kuluttajat pystyivät ostamaan yhtä korkealaatuisia luomutuotteita 
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kaikista EU-maista.  (European Commission i; Oskam ym. 2011, 177-178; MMM 

d. 13-16; MMM b. 5; Pöytäniemi 2013, 10.) 

 

Seuraavana vuonna luonnonmukainen maatalous muutettiin osaksi maatalouden 

ympäristöohjelmaa (EY-asetus 2078/92). EU:n poliittisen tuen lisääntyminen 

luonnonmukaiselle tuotannolle oli ollut seurausta poliittisten tavoitteiden 

lähentymisestä luonnonmukaisen tuotannon taustalla oleviin tavoitteisiin. Näitä 

olivat ympäristönsuojelu, eläinten hyvinvointi, luonnonvarojen kestävä käyttö, 

elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus, taloudellinen elinkelpoisuus sekä sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus. Lisäksi luomutuotanto edisti ylituotannon vähenemistä. 

Lampkinin (1999) mukaan luomun etuina olivat sen kohdentuminen useampiin 

poliittisiin tavoitteisiin samanaikaisesti, markkinamekanismin hyödyntäminen 

tavoitteiden tukemiseksi sekä luomun maailmanlaajuinen tunnustaminen. Lisäksi 

luomu mainittiin kuluttajia, maanviljelijöitä, ympäristönsuojelijoita sekä päättäjiä 

yhdistävänä mahdollisuutena ympäristön, sosiaalisen sekä taloudellisen 

kestävyyden kannalta.  (European Commission i; Lampkin 1999, 1-3; Hill 2012, 

190-191; Oskam ym. 2011, 177-178, 364.) 

 

Luonnonmukaisen maatalouden historiallista sekä poliittista kehitystä 

tarkasteltaessa voidaan havaita, että maatalouspolitiikan päättäjät eivät sitä 

keksineet. Lutz Ribben (2009) mukaan luomu kehittyi yksittäisten viljelijöiden 

keskuudessa, jotka kieltäytyivät ”tavanomaisen ” maatalouden tuottavuuslinjasta, 

ja sen vaikutuksista ihmisiin, eläimiin, luontoon, tuotteisiin sekä maatiloihin. Nämä 

viljelijät pyrkivät itse kehittämään uusia vaihtoehtoja perinteisen tehotuotannon 

sijaan. Luonnonmukainen maatalous oli toiminut keinona vähentää tuotantomääriä 

kuten kesannointi. Maatalouspolitiikan päättäjät huomasivat pian, että 

luonnonmukainen maatalous oli lisäksi keino suojella ympäristöä.  Luomun 

poliittinen huomio lisääntyi luomulainsäädännön määritelmän kautta tuotantotavan 

ja jalostuksen osalta. Se oli saanut maailmanlaajuisen tunnustuksen laadukkaan 

tuotannon ja eläinten hyvinvoinnin johdosta. Ribben mukaan luonnonmukaista 

tuotantoa ei ole sisällytetty eurooppalaisen maatalousmallin parhaaksi käytännöksi, 
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vaikka se olisi paras tapa toteuttaa EU:n kestävän kehityksen visio. (Ribbe 2009, 7; 

Lampkin 1999, 2-3,7.) 

 

Poliittiset päättäjät olivat kiinnostuneita tukemaan luonnonmukaista tuotantoa eri 

syistä. Lampkinin (2002)   mukaan luonnonmukaisen maatalouden oli tunnustettu 

tuottavan ympäristöön liittyviä sekä yhteiskunnallisia hyötyjä. Lisäksi teollisuus 

hyötyi luomun kehityksestä ja kysynnän lisääntymisestä. Teollisuuden kilpailukyky 

markkinoilla lisääntyi ja tämä edisti maaseudun myönteistä kehitystä.  

Luonnonmukaisten maataloustuotteiden kysyntä oli lisääntynyt ja kuluttajat olivat 

halukkaita luomun tukemiseen ympäristösyistä. (Lampkin 2002, 1-2; OECD 

publishing 2008, 171-173; Oskam ym. 2011, 142-144; OECD c. 77-78.) 

 

Kestävän kehityksen periaate hyväksyttiin vuoden 1992 maapallokonferenssissa 

Rio de Janeirossa. Kestävän maataloustuotannon haaste sisällytettiin EU:n 

politiikkaan. Päätös asetti maanviljelijöille velvollisuuden tarjota julkisia 

hyödykkeitä hyvin hoidetun maaseudun, biologisen monimuotoisuuden suojelun, 

luonnonvarojen säästeliään käytön sekä kulttuurikohteiden suojelemiseksi. 

Korvauksena tästä palvelusta viljelijöille maksettiin tulotukea. Tukipolitiikan 

avulla viljelijöitä avustettiin kasvihuonekaasujen vähentämiseen sekä uusiutuvan 

energian käyttöönottoon ilmastonmuutoksen torjumiseksi. (EU publications 2012, 

11; Halberg & Muller 2013, 101-103; FAO 2011, 53-55; Oskam ym. 2011, 142-

144.)  

 

Vuonna 1997 komissio julkaisi Agenda 2000- asiakirjan, joka sisälsi suunnitelman 

yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseksi. Uudistuksen keskeiset asiat olivat 

EU:n laajentuminen, CAP:n rahoituksen tulevaisuus, yhteisen maatalouspolitiikan 

uudistaminen sekä aluepoliittiset asiat. Ministerineuvoston mukaan Euroopan 

maatalouden tuli olla toiminnallinen, kestävä ja kilpailukykyinen. Uudistuksen 

täytyi kattaa koko Eurooppa mukaan lukien kaikkein heikoimmassa asemassa 

olevat vuoristoalueet. (Ribbe 2009, 3.) Hintatukea alennettiin ja kompensoitiin 

suorilla tulotuilla. Maatalouden ympäristötukien asemaa vahvistettiin. CAP jaettiin 
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kahteen pilariin.  Pilari I sisälsi tuen maataloudelle ja Pilari II sisälsi maaseudun 

kehittämisen politiikan. Lisäksi päätös sisälsi oikaisun CAP:n alkuperäisiin 

tavoitteisiin. Näitä olivat: sisäisen ja ulkoisen kilpailukyvyn lisääminen, 

elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun varmistaminen, maaseutuyhteisöjen 

kohtuullisen elintason ja tulotason varmistaminen, ympäristönäkökohtien 

ottaminen osaksi CAP:a, kestävän maatalouden edistäminen, vaihtoehtoisten työ- 

ja ansiomahdollisuuksia kehittäminen sekä unionin lainsäädännön 

yksinkertaistaminen. (MPOL1 2017, 11-12; Oskam ym. 2011, 179, 216; Thompson 

2008, 2-5; EU publications 2012, 3; Pavlíčková 2013, 21-22.) 

 

Luonnonmukaisen tuotannon kansainvälinen liitto IFOAM hyväksyi 

luonnonmukaista maataloutta ja jalostusta koskevat periaatteet vuonna 1998. 

Periaatteet olivat suuntaa antavia, ja ne sisälsivät tietoa luomutuotteiden tuotanto- 

ja jalostusmenetelmistä. (Strang 2011, 3.) YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön 

ja Maailman terveysjärjestön yhteinen elintarvikealan standardointijärjestelmä, 

Codex Alimentarius, hyväksyi 1999 ohjeet, joissa oli määritelty luonnonmukaisen 

tuotannon periaatteet. Niitä voitiin soveltaa maatilalla, varastoinnissa, 

jalostuksessa, kuljetuksessa, pakkausmerkinnöissä ja markkinoinnissa. Jäsenvaltiot 

saivat päättää omat sääntönsä ja ottaa huomioon hyväksytyt periaatteet sekä 

kansalliset erityispiirteet. (Strang 2011, 3.)  

 

Lampkinin (1999) mukaan Agenda 2000:n päätösten vaikutuksesta maaseudun 

kehittämiseen suunnatut erityistoimenpiteet myötävaikuttivat luonnonmukaisen 

tuotannon lisääntymiseen sekä luomutuotteiden kaupankäynnin kehittymiseen. 

Maaseudun kehittämiseen suuntautuva CAP:n II pilarin politiikka korosti 

taloudellisia, ympäristöön sekä eläinten hyvinvointiin liittyviä tavoitteita, jotka 

sopivat hyvin yhteen luonnonmukaisen maatalouden kanssa. Epäsuotuisilla alueilla 

korostuivat vähäpäästöiset viljelyjärjestelmät, joilla oli vahvemmat yhteydet 

ympäristötekijöihin. (Lampkin 1999, 7; Ribbe 2009, 3.) Luonnonmukainen 

tuotanto alkoi lisääntyä EU:n alueella voimakkaasti ympäristönsuojelun 

lisääntymisen sekä poliittisten päätösten seurauksena. (MPOL1 2017, 11-12; 

Lampkin 2002, 1-2.) 
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3.2 Maatalouspolitiikka 2000-luvulla 

 

Komissaari Fischlerin mukaan nimetty uudistus vuonna 2003 sisälsi neljä keskeistä 

tavoitetta.   Näitä olivat yhteyksien parantaminen Euroopan maatalouden ja 

globaalien markkinoiden välillä sekä valmistautuminen EU:n laajentumiseen.  

Maatalouspolitiikan tuli vastata paremmin yhteiskunnan uusiin vaatimuksiin 

liittyen ympäristönsuojeluun ja tuotteiden laatuun.  Lisäksi sen tuli soveltua 

paremmin kolmansien maiden vaatimuksiin. (Oskam ym. 2011, 179.) Pääosa EU:n 

peltokasvi- ja kotieläintuista päätettiin siirtää tuotannosta irrotettuun 

tilatukijärjestelmään. Lisäksi tuen saamiseen liitettiin ympäristöä, pellon 

viljelykunnon ylläpitoa, elintarviketurvallisuutta ja eläinten hyvinvointia koskevien 

velvoitteiden noudattaminen. Näitä nimitettiin täydentäviksi ehdoiksi. (Oskam ym. 

2011, 179, 264; Kuhmonen ym. 2015; Niemi & Ahlstedt 2014, 46-47.) Hintojen 

laskua korvaavat tulotuet muodostuivat entistä vastikkeellisemmiksi. 

Viljelytoiminnassa korostuivat laatu, ympäristönsuojelu, eläinten hyvinvointi, 

maiseman ja kulttuuriperinnön vaaliminen, sekä oikeudenmukaisuus. (Kuhmonen 

ym. 2015; European Commission n. 6 -7; Lehtonen 2004, 22-23.) 

 

 

Ympäristönsuojelukeskustelun lisääntymisen johdosta maatalouspolitiikan 

väliarviointi suuntautui ympäristönsuojeluun. Tuotannosta irrotettu tukijärjestelmä 

suosi viljelytoiminnan kestävyyttä ja täydentävät ehdot soveltuivat hyvin 

luomutilalla toteutettaviksi.  Tukijärjestelmä lisäsi julkisten hyödykkeiden tarjontaa 

yhteiskunnan tarpeisiin ja tämä edisti luomutuotannon kasvua. (MPOL1 2017; 

European Commission n; Thompson 2008, 5.) 

 

Luonnonmukaisen tuotannon kansainvälinen liitto IFOAM hyväksyi 

yleiskokouksessaan vuonna 2005 uudet Luonnonmukaisen maatalouden 

periaatteet. Näitä periaatteita olivat terveys, oikeudenmukaisuus, ekologia sekä 

huolenpito. Luonnonmukaisen tuotannon tuli perustua ekologisiin systeemeihin ja 

kiertoihin sekä oikeudenmukaiseen suhtautumiseen ympäristöön ja ihmisiin. 

(Strang 2011, 1.)  



25 
 

Vuonna 2007 Eurooppa-neuvoston maatalousministerit sopivat uudesta asetuksesta 

(neuvoston asetus (EY) N: o 834/2007), jossa määriteltiin periaatteet, tavoitteet ja 

säännöt luonnonmukaista tuotantoa varten. Asetuksessa pyrittiin kehittämään 

kestäviä viljelyjärjestelmiä sekä lisäämään laadukkaiden tuotteiden määrää. 

Ympäristönsuojelun sekä luonnon monimuotoisuuden merkityksien tuli lisääntyä.  

Lisäksi tuli kiinnittää huomiota eläintensuojeluun ja kuluttajien etuihin.  

(European Commission i; European Commission d. 43.) 

 

Maatalouspolitiikan terveystarkastuksen 2008 tarkoitus oli yksinkertaistaa ja 

helpottaa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Yhteisen maatalouspolitiikan II – pilarissa 

maaseudun kehittämisohjelmakaudelle 2007-2013 oli määritelty seuraavat neljä 

päätavoitetta: Biologisen monimuotoisuuden lisääminen, perinnemaisemien 

säilyttäminen, ilmastonmuutoksen torjunta sekä vedenlaadun parantaminen (Ribbe 

2009, 7). Uudistus suosi luomutuotantoa, koska se tuki pienimuotoista maataloutta, 

jossa käytetään perinteisiä tuotantomenetelmiä. Esimerkkinä tästä 

naudanlihantuotanto Kreikan ja Espanjan vuoristossa. Viljelyn ohessa tapahtuvasta 

maiseman- ja luonnonsuojelusta hyötyi muu yhteiskunta virkistyspalvelujen 

muodossa. (MPOL1 2017.) Uudistuksen oli tarkoitus lisätä EU:n maatalouden 

markkinasuuntautuneisuutta. Tuotannosta irrotettujen tukien määrä lisääntyi ja 

tuotantorajoitteita purettiin, jotta viljelijät pystyivät vastaamaan paremmin 

markkinoiden kysyntään. (Niemi & Ahlstedt 2014, 46-47; Oskam ym. 2011, 184, 

199.)  Uudistuksen päätöksissä korostuivat taloudellisen, sosiaalisen sekä 

ympäristöllisen kestävyyden vaikutukset. (Kuhmonen ym. 2015; Hill 2012, 282-

283; Pavlíčková 2013, 24-25.) 

 

3.3 Maatalouspolitiikka 2010-luvulla 

 

EU:n luomutunnus Eurolehti-merkki (kuvio 3) on vuonna 2010 voimaan tullut 

pakollinen merkintä kaikissa pakatuissa luomuelintarvikkeissa, jotka on valmistettu 

EU:n alueella. Merkin käyttö on edellytyksenä toimijan kuulumisesta viralliseen 

luomuvalvontaan. Yhtenäisen merkinnän avulla kuluttajan on helpompaa löytää 
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haluamansa luomutuotteet kaupan valikoimista ja siten lisätä luomun menekkiä. 

(Luomu.fi b; Heinonen 2012, 66.) 

 

 

Kuvio 3. Eurolehti-merkki (Heinonen 2012, 66). 

 

Euroopan komissio päätti tarkistaa luomuviljelypolitiikan kuulemista vuosina 

2012-2013. Asiantuntijoita, sidosryhmiä ja yleisöä kuultiin uuden 

luonnonmukaisen tuotannon toimintasuunnitelman vuoksi. Parantaakseen 

luomuviljelijöiden, tuottajien ja vähittäismyyjien sopeutumista tulevaisuuden 

haasteisiin, komissio hyväksyi luonnonmukaisen tuotannon toimintasuunnitelman 

Euroopan Unionissa. Suunnitelma auttoi viljelijöitä maaseudun kehittämisessä ja 

vahvisti yhteyksiä EU: n tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin. Lisäksi se edisti 

luonnonmukaista tuotantoa ja luomun käyttöä esimerkiksi kouluruokailuissa.  

(European Commission i.)  

 

Euroopan unionin jäsenet pääsivät kesäkuussa 2013 päätökseen EU:n 

maatalouspolitiikan uudistuksesta. CAP-neuvotteluissa päätettiin 

viherryttämisestä, tuotantoon sidotuista tuista sekä maaseudun kehittämisestä. 

Keskeinen muutos CAP-uudistuksessa olivat maatalouden uudet 

ympäristövaatimukset, jota kutsutaan viherryttämiseksi. (MTK – Maatalous a.) 

EU:n maatalouspolitiikka jakautuu tulevaisuudessakin kahteen pilariin, jotka ovat 

suorat tuet ja maaseudun kehittäminen. 30 prosenttia jäsenmaiden suorista tuista 

jaetaan kolmen viherryttämistoimenpiteen kautta. (Niemi ym. 2014, 10; MPOL1 

2017; Pavlíčková 2013, 33-36.) 
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Suurimmat haasteet liittyivät kasvavaan elintarvikkeiden kysyntään sekä 

ilmastonmuutokseen. Maatalouspolitiikan uudistuksen painopisteitä olivat 

ympäristöystävällisemmät viljelymenetelmät, innovointi, tutkimus, 

oikeudenmukaisempi tukijärjestelmä sekä viljelijöiden taloudellisen aseman 

vahvistaminen elintarvikeketjussa. (MMM a; Oskam ym. 2011, 427-431.) Kestävän 

viljelyn edistäminen sisältyi uudistuksen päätöksiin. Luonnonmukaista maataloutta 

pyritään kehittämään siten, että pitkän aikavälin kestävyysperiaate toteutuu. 

Luonnonmukaisen maatalouden ohessa tarjottujen ekosysteemipalvelujen merkitys 

lisääntyy edelleen vuoteen 2020 mennessä. Maksettujen maataloustukien 

maksamiselle tulee olla entistä selkeämmät perusteet. (Ribbe 2009, 7-8; EU 

publications 2012, 18; MPOL1 2017; Melnikov ym. 2013, 6-8; Koikkalainen ym. 

2011, 12.) 

 

Euroopan komissio hyväksyi 24. maaliskuuta 2014 lainsäädäntöehdotuksen 

uudeksi asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisten 

tuotteiden merkinnöistä. Tavoitteena oli EU:n lainsäädännön sopeuttaminen   

luomumarkkinatilanteeseen, joka oli kasvanut nelinkertaiseksi viimeisten 10 

vuoden aikana. Toimenpide oli tarpeen alan kehittämiseksi ja tulevaisuuden 

haasteisiin vastaamiseksi. (European Commission i.) 
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4. Luomun kehitysvaiheita Suomessa  

 

4.1 Luomu 1990-luvulla  

 

Luonnonmukaisen tuotannon lainsäädännöllinen kehysasetus hyväksyttiin 

Euroopan yhteisössä 1990-luvun alussa. Useat maat tunnustivat luonnonmukaisen 

maataloustuotannon ja sille saatiin markkinointiuskottavuus. Suomen piti käsitellä 

EY:n hyväksymät säädökset. Eduskunta lähetti ETY N:o 2092/91 nojalla laaditun 

asetuksen maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnolle. Lausunnossa todettiin: 

”Valiokunta toteaa, että maamme luomutuotannon kannalta Euroopan yhteisön 

luomutuotantoasetuksen (ETY) n:o 2092/91 käyttöönotto on merkittävä asia, sillä 

se antaa myös Suomen luonnonmukaiselle tuotannolle ja tuotteille vastaisuudessa 

lakisääteisen pohjan” (Eduskunta a.). (Strang 2011, 2-3; MMM d. 13-15; MMM b. 

5.) 

 

Ensimmäinen kansallinen sopimusjärjestelmä luonnonmukaiseen tuotantoon 

siirtymisestä tuli voimaan v. 1990. Sopimus oli viisivuotinen, ja se jatkui vuoteen 

1995 asti. Luonnonmukaisen viljelyn tuotantojärjestelmään liittyi yli 600 viljelijää 

ja 8 400 hehtaaria peltoa. Vuoteen 1994 mennessä luomutuottajia oli noin 1 400, ja 

viljelyala oli yhteensä 25 000 ha. Luomuviljelyn ohessa tuotteiden jalostus alkoi 

kehittyä.  (MMM d. 16; MMM b. 8; Rahtola 2010, Liite 11, 29.) 

 

Suomi liittyi Euroopan Unioniin vuonna 1995. Ympäristötukijärjestelmästä tuli 

maatalouden ympäristöpolitiikan ohjauskeino, joka perustui taloudellisiin 

kannustimiin. Viljelijät pitivät tärkeänä vapaaehtoisuutta maatalouden 

ympäristöohjauksessa. Lisäksi maatalouden yhteiskunnallinen rooli oli muuttunut. 

Maatalouspolitiikan avulla haluttiin varmistaa kotimaisen tuotannon jatkuminen, 

maaseudun elinvoimaisuus sekä ympäristöhyödykkeiden tuottaminen. 

(Ympäristöpolitiikka; Niemi & Ahlstedt 2014, 78; Rajala 2004, 21.) 
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Euroopan unionin yhteinen lainsäädäntö määrää luonnonmukaisen tuotannon 

tuotantosäännöt, merkinnät, valvonnan sekä tuonnin Euroopan ulkopuolelta 

unionin alueelle. Kaikkien luomun toimitusketjuun kuuluvien pitää noudattaa 

samoja sääntöjä. (Heinonen 2012, 14.) EU:n luomulainsäädännön tulee taata 

tuottajille tasapuolinen kilpailu sekä varmistaa tuotteiden aitous. Luomuasetuksessa 

määritellään ne vähimmäisvaatimukset, jotka tulee täyttyä tuotteen hyväksymiseksi 

luonnonmukaisesti tuotetuksi. (Koikkalainen ym. 2011, 11-12.)  

 

Maa- ja metsätalousministeriön luonnonmukaisen tuotannon alajaosto käsittelee 

Suomen kannat luonnonmukaisen tuotannon säädösvalmisteluihin Euroopan 

komissiossa. Säädösten tulee vastata kuluttajien odotuksiin ympäristönsuojelun 

sekä tuotteiden laadun osalta. Luomun tuotantoehtoja pitää jatkuvasti kehittää, jotta 

ne vastaisivat luonnonmukaisen tuotannon tavoitteita. Säädöksiä laadittaessa tulee 

ottaa huomioon Suomen tuotanto-olosuhteet. Luonnonmukaisen tuotannon 

valvonnan avulla voidaan varmistua tuotteiden turvallisesta käytöstä. 

Valvontamenetelmiä sekä säädöksiä tulee kehittää yhteistyössä EU:n alueen 

viranomaisten kanssa. (MMM c. 9-10; Heinonen 2012, 5-9.) 

 

EU-jäsenyyden alkuaikoina maatiloja siirtyi luonnonmukaiseen tuotantoon 

perinteisen viljanviljelyn alueella Etelä-Suomessa. Suurin osa luomutiloista 

sijoittui Pohjanmaalle, Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle. 

Luomuviljantuotanto kasvoi kotimaista kysyntää nopeammin, ja seurauksena oli 

laajamittainen luomuviljan vienti Keski-Eurooppaan. Tämän jälkeen tuotannon 

kasvu siirtyi Suomen nautakarjavaltaisille alueille. Luonnonmukaisesti tuotettujen 

kotieläintuotteiden kulutus lisääntyi 1990-luvulla, kun keskustelu eläintuotannon 

eettisistä kysymyksistä lisääntyi. Kotieläintuotteiden ja puutarhatuotteiden osalta 

kysyntä ylitti tarjonnan. (MMM d.16; MMM b. 8-9; Heinonen 2004, 344-345.) 

 

Luonnonmukainen viljely kehittyi nykyaikaisen maataloustuotannon ja 

elämäntavan arvostelusta ja antoi vaihtoehtoja sekä viljelijöille että kuluttajille. 

Luomu voidaan käsittää eräänlaisena uudistusliikkeenä, jolla on yhteiskunnallisia 
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päämääriä. Kun 1900-luvun alussa oli tarkoitus tuottaa kasviksia eettisesti 

hyväksytyllä menetelmällä, niin ei kukaan maininnut 

ympäristönsuojelunäkökohdista mitään. Ruokailutapojen muuttuminen kasvisten 

syöntiin on koko yhteiskuntaa muuttanut innovaatio. 2000-luvun keskustelu on 

siirtänyt painopistettä luonnon monimuotoisuuteen, kasvien ja eläinten geneettiseen 

muunteluun, lähiruoka-ajatteluun sekä reilun kaupan toimintaan. (Heinonen 2004, 

345.) Luonnonmukaisen viljelyn käyttöönotto mahdollisti tuotteiden laadun 

parantamisen sekä kestävän viljelytoiminnan. Luomutuotteiden kysyntä alkoi 

kasvaa hitaasti. Maatilojen oli mahdollista markkinoida tuotteitaan suoraan 

kuluttajille sekä suurtalouksille. Kuluttajia houkutteli luomutuotteiden tuoreus. 

(Viita 2012, 233; Strang 2011, 1.) 

 

Maa- ja metsätalousministeriö otti vuonna 1998 käyttöön oman 

luomutuotemerkkinsä eli Aurinkomerkin (kuvio 4). (Heinonen 2004, 343.) 

Aurinkomerkillä varustetun tuotteen tulee täyttää EU:n luomuasetuksen 

vaatimukset. Aurinkomerkin käyttöoikeus voidaan myöntää toimijalle, joka on 

suomalaisen luomuvalvontaviranomaisen valvonnassa. Aurinkomerkki voidaan 

myöntää sekä suomalaiselle että tuontiluomutuotteelle. (Luomu.fi b; Heinonen 

2004, 343; Heinonen 2012, 66.) 

 

                    

Kuvio 4. Luomu-aurinkomerkki (Heinonen 2012, 66). 
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4.2 Luomu 2000-luvulla 

 

Luonnonmukaisen tuotannon viljelypinta-ala lisääntyi lähes 150000 hehtaarilla 

vuosina 1995-2004 (kuvio 5). Vuonna 2004 luomutiloilla oli viljelyksessä 169 000 

hehtaaria peltoa. (Rahtola 2010, Liite 11, 29; Koikkalainen ym. 2011, 11.) 

Tuotteiden tarjonta sekä kysyntä lisääntyivät ja markkinat kehittyivät voimakkaasti.  

Myös viljelytekniikkaan liittyvät asiat kehittyivät.  EU:n luomukotieläintuotannon 

sääntöjen toimeenpanon toivottiin edistävän kotieläintuotteiden tarjontaa. (MMM 

d. 16-17.) 

 

 

Kuvio 5. Luomutuotannon tuotantoala vuosina 1995-2004 (Tike 2005, 152). 

 

Vuonna 2000 luomukotieläimiä kasvatettiin noin 370 tilalla (taulukko 1). Vain noin 

viidesosalla kaikista luomutiloilla kasvatetuista kotieläimistä eläimet kasvatettiin 

luonnonmukaisella tuotantotavalla. Syynä tähän oli erityisesti huonosti organisoitu 

tuotantoeläinten kuljetusjärjestely teurastamoille. Lisäksi jalostava teollisuus ei ole 

ollut riittävän halukas ostamaan pieniä raaka-ainemääriä. Ongelmaksi koettiin 

myös tukijärjestelmän puute koko maatilan toiminnan siirtämisestä luomuun. Se 
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olisi lisännyt viljelijöiden kustannuksia luomukotieläintuotannon investointien 

osalta. Luomutilojen pellot olivat tyypillisesti luomutuotannossa ja kotieläimet 

kasvatettiin luomunvalvontajärjestelmän ulkopuolella. (MMM b. 12; MMM c. 8; 

MMM d. 19-20.) 

 

Taulukko 1. Luonnonmukaisessa tuotannossa olevien eläinten määrä vuonna 2000 

ja 2003 (MMM d. 20). 

 

 

Toinen ympäristötukikausi oli voimassa vuosina 2000-2006. Ohjelmassa säilyivät 

edelleen perus- ja lisätoimenpiteet sekä ympäristön erityistukitoimia. Järjestelmä 

oli samankaltainen edellisen ympäristötukiohjelman kanssa. Paikallisten 

olosuhteiden merkitys ohjelmassa korostui. (Niemi & Ahlstedt 2014, 79.) 

Luomutuotantoalan lisääntyminen oli riippuvainen luonnonmukaisen tuotannon 

tuista sekä markkinakehityksestä. Ympäristötukijärjestelmän luomuun 

kohdennetuilla määrärahoilla ei pystytty lisäämään luomusopimusten määrää. 

Luomutuotannon kasvattaminen olisi edellyttänyt lisärahoitusta. (MMM c. 7.) 

 

Vuonna 2004 Suomen viljelyalasta noin kahdeksan prosenttia oli 

luonnonmukaisessa viljelyssä tai luomun siirtymävaiheessa olevaa peltoa. 

Luomutilojen kokonaismäärä oli noin 5000 tilaa, joiden keskikoko oli 34 hehtaaria. 

Luomutuotteiden osuus elintarvikkeiden kokonaiskulutuksesta oli noin kaksi 

prosenttia. Maa- ja metsätalousministeriö oli asettanut tavoitteeksi luomutuotannon 

kasvattamisen 15 prosenttiin peltoalasta vuoteen 2010 mennessä. (Heinonen 2004, 

344.) Luomutuotantoala lisääntyi EU-jäsenyyden alkuaikoina, mutta tilojen 

lukumäärä väheni vuosituhannen vaihteessa. Luomutuotantoala lisääntyi kuitenkin 
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vuoteen 2005 asti. Eläköityminen ja heikko markkinatilanne vaikuttivat 

viljelijöiden maataloustuotannosta luopumiseen enemmän luomutiloilla kuin 

tavanomaisen viljelyn puolella (kuvio 6). (Rahtola 2010, Liite 11, 28-29.) 

 

Tilakoon kehitys 

 

Kuvio 6. Tilakoon kehitys (Koikkalainen 2012, 9). 

 

Luonnonmukaisen maataloustuotannon valvontaa johti Kasvintuotannon 

tarkastuskeskus vuoteen 2006 saakka, jolloin valvonta siirtyi Eviralle (MMM d. 15; 

MMM b. 6). Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminnan tarkoitus on valvoa 

elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä. Evira 

suunnittelee ja valvoo luomutuotannon valvontaa sekä kouluttaa ELY-keskusten 

tarkastajia ja toimihenkilöitä. Luomutuotannon tarkastajien valtuuttaminen kuuluu 

myös Eviran tehtäviin. Vuosittaisissa valvontasuunnitelmissa määritellään 

valvonnan keskeisiä tavoitteita sekä koulutukseen ja valvonnan laadunvalvontaan 

liittyviä asioita. Eviran toiminnan strategisia päämääriä ovat eläinten hyvinvointi, 
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korkealaatuinen ruoka, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vastuullisuus 

elintarvikeketjussa sekä hyvinvoinnin edistäminen. (Evira 2017; Heinonen 2012, 

17-20, 59.) 

 

Vuonna 2006 luomutuotantoa harjoittavia tiloja oli 3953 kpl ja tilojen viljelypinta-

ala oli keskimäärin 36,6 ha. Luomusopimusten tukitaso oli aikaisempiin 

sopimuksiin nähden noussut ja tukea maksettiin koko luomutuotantosopimukseen 

hyväksytylle pinta-alalle. (Strang 2011,4.) Vuoden 2007 lopussa luomutilojen 

kokonaismäärä oli noin 4000 ja luomun jatkojalostajia oli noin 400. Luomua 

tuottavien tilojen lukumäärä oli vähentynyt prosentin vuodesta 2006, mutta 

luomutuotantopinta-ala oli lisääntynyt samanaikaisesti kolme prosenttia. (Rahtola 

2010, Liite 11, 28-29.)   

 

4.3 Luomu 2010-luvulla 

 

Suomessa on maailman suurin sertifioitu luomukeruualue, jonka pinta-ala on noin 

yhdeksän miljoonaa hehtaaria.  Tärkeimmät marjat ovat mustikka ja puolukka, 

joiden luomusertifioidun sadon osuus vuosina 2009-2011 oli 21-25 prosenttia 

luonnonmarjasadosta. (Heinonen, 2012, 9; Kottila 2013, 7.) Noin 40 prosentilla 

luomutiloista oli karjaa vuonna 2011, mutta vain 40 prosentilla niistä eläimet 

kuuluivat luomuvalvontaan. Yli 800 tilan luomurehu käytetään omien 

tavanomaisten eläinten ruokintaan (taulukko 2). (Heinonen 2012, 23.) 

Taulukko 2. Luomutuotteiden markkinointitavat vuonna 2011 (Heinonen 2012, 

24). 
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Luomun ongelmina nähtiin alan sirpaleisuus sekä pienimuotoisuus ja 

luomustrategian heikko vaikuttavuus. Nämä syyt johtivat siihen, että luomuala jäi 

jälkeen muiden maiden kehityksestä sekä sille laaditun strategian tavoitteista. 

Suomen kuluttajalähtöinen ruokastrategia ja maabrändivaltuuskunta olivat 

asettaneet tavoitteet luomualan kasvulle Suomessa. Vuonna 2011 perustettiin 

yhteistyöjärjestö Pro Luomu ry, koska luomun kasvua ja kehitystä tuli edistää. Pro 

Luomu ry alkoi toteuttaa Luomualan kasvu- ja kehitysohjelmaa vuosille 2011-2015 

(kuvio 7). (Kottila 2011, 3.) 

 

Kuvio 7. Luomualan kasvu- ja kehitysohjelma sekä luomustrategia (Kottila 2011, 

3). 

 

Ohjelma perustui arvoketjuajatteluun, joka tarkoittaa niitä toimijoita, jotka lisäävät 

tuotteen arvoa aina tuotannosta kulutukseen asti. Strategisina tavoitteina oli saada 

aikaan sellainen luomutuotevalikoima sekä tuotantotaso, jonka johdosta 

luomumarkkinat kolminkertaistuvat. Lisäksi tavoitteeksi asetettiin toimijoiden 

yhteistyön ja luottamuksen parantaminen. Kolmantena tavoitteena oli luomun 

aseman vahvistaminen kuluttajan hyvinvoinnin ja kestävyyden näkökulmasta. 

(Kottila 2011, 5-6.) 
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Vuonna 2012 Suomessa oli noin 4300 luonnonmukaista tuotantoa harjoittavaa 

maatilaa. Näistä uusia luomutiloja oli noin 350. Valtakunnan maatiloista 

luomuviljelyä harjoitti noin seitsemän prosenttia, joka vastaa maamme peltopinta-

alasta noin yhdeksää prosenttia. Luomupeltoalan määrä lisääntyi edellisestä 

vuodesta 11 prosenttia.  (Heinonen, 2012, 9; Kottila 2013, 1-2; Tike 2014, 151; 

Nuora & Pöytäniemi 2013, 3.) Kolmasosa maamme puutarhatuotannosta oli 

luomua. Eniten luomuna viljeltiin tomaattia. Lisäksi Suomessa oli merkittävää 

luomusiitakesienten viljelyä.  Tärkeimmät luomukotieläinten tuotantosuunnat 

olivat emolehmätuotanto, lypsykarjatalous sekä lammastalous. Vain noin 

kolmannes kotieläintiloista kuuluu luomueläintuotannon valvontajärjestelmään. 

(Heinonen, 2012, 10; Kottila 2013, 5-6.) Pro Luomun tekemän tutkimuksen 

mukaan luomutuotannon pinta-ala oli kasvanut melko tasaisesti vuosien kuluessa, 

vaikka osa tuottajista oli luopunut luomutuotannosta. Tyypillistä oli lisäksi se, että 

osa luomukasvintuotantotilojen sadosta käytettiin tavanomaisen karjan rehuksi tai 

myytiin tavanomaisena. (Kottila 2013, 3.) 

 

Heikkilän (2012) tekemän tutkimuksen mukaan luomun kannattavuusodotukset 

tuleville vuosille koettiin positiivisiksi. Positiivisista kannattavuusodotuksista 

huolimatta kilpailukykyä rajoittavat tekijät olivat lisääntyneet vuodesta 2010. 

Ongelmina koettiin viljelijöiden jaksaminen, maatalouspolitiikan epävarmuus sekä 

tuotantoyksiköiden pieni koko. Luomutuotantoon siirtymistä houkuttelivat 

tuotteiden parempi hinta ja kannattavuus, ekologiset seikat sekä kestävyys. 

(Heikkilä 2012, 2; Elo 2012, 29.) 

 

Suomen Gallup Elintarviketiedon toteuttaman tutkimuksen mukaan (Heikkilä 

2013) luomu kiinnosti joka toista kuluttajaa. Luomun pääkäyttäjiä olivat eri 

ikäryhmiä edustavat naiset sekä pienten lasten vanhemmat ja pääkaupunkiseudulla 

asuva väestö. Luomuelintarvikkeiden käyttö oli tutkimuksen mukaan lisääntynyt ja 

joka neljäs talous osti niitä viikoittain. Korkea hinta oli edelleen luomun käytön 

suurin este. Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi se, että luomutuottajan tulee saada 

tuotteistaan oikeudenmukainen hinta. Lisäksi tuotteiden puhtaus, 
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ympäristöystävällisyys ja terveellisyys korostuivat tutkimuksen aikana. (Heikkilä 

2013, 3-8; Kottila 2014, 11-12.) 

 

Suomen hallituksen luomualan kehittämisohjelman ”Lisää luomua” tavoitteeksi 

asetettiin luomuruoan osuuden vahva kasvattaminen vuoteen 2020 mennessä. 

Valtioneuvosta hyväksyi ohjelman keväällä 2013. (Eduskunta b. 2013.) 

Luonnonmukaista pelto- ja avomaatuotantoa sekä kotieläintuotantoa pyritään 

lisäämään ja luomuelintarvikkeiden tarjontaa monipuolistamaan. Lisäksi 

ohjelmassa parannetaan luomuruoan saatavuutta vähittäiskaupan sekä 

ammattikeittiöiden kautta. (Valtioneuvoston periaatepäätös 2013, 2-12; 

Valtioneuvoston kanslia 2011, 51-52; Seppä a. 2013, 1.) 

  

Tärkeimpiä toimenpiteitä hallituksen luomualan kehittämisohjelmassa 

luomutuotannon lisäämiseksi ovat luomusitoumuksiin kohdennetut riittävät 

määrärahat. Lisäksi EU:n luomulainsäädäntöön pyritään vaikuttamaan Suomen 

kansallisten tarpeiden näkökulmasta. Kotieläintilojen investointitukia kehitetään 

sekä luomuvalkuaisrehun omavaraisuusastetta pyritään nostamaan. 

Elintarviketarjonnan monipuolistamiseksi elintarvikelainsäädännön neuvontaa 

sekä tuottajien yhteistyötä lisätään. Luomuelintarvikkeita valmistavien yritysten 

syntymistä edistetään sekä tilastointia kehitetään. Luomuruoan saatavuuden 

parantamiseksi kaupan sekä ammattikeittiöiden kautta pyritään 

hankintalainsäädäntöä kehittämällä yhteistyössä kuntapäättäjien kanssa. Kuntien 

ruokastrategioita pyritään edistämään luomun käytön osalta. Julkisten hankintojen 

neuvontapalveluja sekä mallisopimuksia kehitetään sekä parannetaan kuluttajien ja 

ammattikeittiöiden tietoisuutta luomua kohtaan. (Valtioneuvoston periaatepäätös 

2013, 2-12; Seppä a. 2013, 1-2.)  

 

Luomua lisää- toimeenpanosuunnitelman 2014 mukaan hallituksen luomuohjelman 

sekä yhteistyön lisääntymisen johdosta luomun asema oli vahvistunut ja asenteet 

luomua kohtaan olivat muuttuneet positiivisemmiksi. Luomun kasvun ja 

kehittämisen lähtökohdat näyttivät hyviltä. Hallituksen luomuohjelman myötä 
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luomulainsäädännön valmistelutyö tulevaa tukikautta varten oli lähtenyt käyntiin. 

Luomulainsäädännön uudistuksen tarkoituksena oli kuluttajien luottamuksen 

lisääminen luomua kohtaan. Toimeenpanosuunnitelmassa korostui alan toimijoiden 

yhteistyön merkitys luomun edistämiseksi. (Kottila & Rönni 2014, 4.) 

 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa kaudelle 2014-2020 on varattu 

julkista rahoitusta luomutuotantoa varten 326 miljoonaa euroa (Manner-Suomen 

maaseudun kehittämisohjelma 2014, 5). Maatilaneuvonta lisääntyy ja se vaikuttaa 

myös luomuneuvonnan lisääntymiseen. (Koikkalainen 2014, 3, 19.) Yritystukien 

kautta sekä alueellisten ja valtakunnallisten hankkeiden avulla voidaan vaikuttaa 

luomun lisääntymiseen. Luomutuotannon tuki muuttui omaksi tukijärjestelmäkseen 

uudella ohjelmakaudella, ja se on enemmän markkinasuuntautunut (kuvio 8). 

(Seppä b. 2013, 1-2.) 

Kuvio 8. CAP-uudistus vuodelta 2013 (MMM e. 2013, 6). 

 

Luomuviljelyalan lisääntyminen jatkui melko tasaisesti vuoteen 2014 mennessä. 

Pro Luomun selvityksen mukaan luomutiloja oli vuonna 2014 yhteensä 4247 tilaa, 
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joiden keskipinta-ala oli 50,9 hehtaaria. Luomuviljelyn sekä siirtymävaiheen pinta-

alat olivat yhteensä noin 212600 hehtaaria (kuvio 9). Maamme peltoalasta 

luomutuotannossa oli 9,4 prosenttia. Luomupinta-alan määrä oli lisääntynyt 3 

prosenttia edellisvuodesta. Luomukotieläintiloja oli vuonna 2014 yhteensä 825, 

joiden tärkeimmät tuotteet olivat maito ja naudanliha. Lisäksi luomuna tuotettiin 

sianlihaa, lampaanlihaa, broileria sekä kananmunia. Luomutilojemme 

kokonaismäärästä noin 40% oli kotieläintiloja, joiden eläimistä vain puolet 

kasvatettiin luomuna. Pro Luomun selvityksessä korostui edelleen tämä Suomen 

luomutuotannon tyypillinen ongelma, jossa osa luomutuotannosta valuu 

luomuketjun ulkopuolelle ja myydään tiloilta tavanomaisena tuotteena.  (Kottila 

2015, 1-5.) 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Luomuviljelyalan kehitys 2006-2014 (Kottila 2015, 2). 

 

Luomun kuluttajabarometritutkimuksen 2015 mukaan kiinnostus luomua kohtaan 

oli kasvanut vuodesta 2013. Luomun pääkäyttäjinä säilyivät edelleen eri 

ikäryhmien naiset sekä pienten lasten vanhemmat. Luomua käytettiin eniten 

pääkaupunkiseudulla. Viikoittain luomua käyttävien talouksien määrä oli 

lisääntynyt 21-27 prosenttiin ja enemmän kuin joka neljäs talous osti viikoittain 

luomua. Tutkimuksen mukaan luomutuotteiden puhtauden merkitys kuluttajille oli 

lisääntynyt. Kuluttajat pitivät tärkeänä sitä, että elintarvikkeet eivät sisällä 

myrkkyjä, kemikaaleja sekä antibiootteja. (Saarnivaara 2015, 3; Rämö 2014, 4-5.) 
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Puolet tutkimuksen osallistuneista ilmoitti luomutuotteiden käyttönsä lisääntyneen. 

Hinta säilyi edelleen tärkeimpänä luomun käytön esteenä. Tutkimukseen vastaajat 

olivat edelleen huolissaan tuottajan osuudesta luomuketjussa, sekä toivoivat 

laajempia luomutuotevalikoimia kauppojen hyllyille. Luomuun liittyvinä 

positiivisina asioina pidettiin ympäristön hyvinvointia, tuotantoeläinten 

hyvinvointia sekä lasten terveellistä ruokailua. Käytetyimpiä luomuelintarvikkeita 

olivat kananmunat, vihannekset, juurekset, maito ja maitotaloustuotteet sekä 

hedelmät ja marjat. Luomulihavalikoimaa toivottiin lisää. (Saarnivaara 2015, 3-5; 

Rämö 2014, 4-5.) 

 

Luomutuotannon kokonaismäärä oli kehittynyt vuoteen 2015 mennessä siten, että 

maassamme oli yhteensä 4251 luomutilaa. Koko Suomen peltopinta-alasta 

luomulla oli 9,9 prosenttia. Luomuviljely sijoittui maassamme siten, että eniten 

luomupeltoalaa oli Pirkanmaalla sekä Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla (kuvio 10). 

Luomuvihanneksia tuotettiin 160 tilalla, joilla oli viljelyksessä yhteensä 255 

hehtaaria. Kasvihuonetomaattia ja kasvihuonekurkkua tuottivat 22 

kasvihuoneyritystä sekä marjoja viljeltiin 557 luomuhehtaarilla. Tärkein 

luomumarja oli mansikka. (Kottila 2016, 1-3.) 

 

Kuvio 10. Luomupeltoala eri maakunnissa 2015 (Kottila 2016, 2). 

 

Luomukotieläintilojen määrä oli noussut 899 tilaan vuoteen 2015 mennessä (kuvio 

11). Eniten tuotettiin maitoa, naudanlihaa, sianlihaa, broileria sekä kananmunia. 
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Alueellisesti luomukotieläintilat keskittyivät Pirkanmaalle, Varsinais-Suomeen, 

Pohjanmaan maakuntaan sekä Pohjois-Savoon. (Kottila 2016, 5.) 

 

Kuvio 11. Luomukotieläintilat 2004-2015 (Kottila 2016, 5). 

 

Suomessa oli vuonna 2015 yhteensä 12,2 miljoonaa hehtaaria sertifioitua 

luomukeruualuetta, josta suurin osa sijaitsi Lapissa. Tärkeimmät luonnonmukaiset 

luonnonmarjat olivat edelleen mustikka sekä puolukka, joiden myyntimäärä 

vuonna 2015 oli noin 2 miljoonaa kiloa (kuvio 12). Suomalainen luomukeruualue 

on noin kolmasosa koko maailman luomukeruualueesta. (Kottila 2015, 7.) 

 

Kuvio 12. Luomumustikan ja -puolukan myyntimäärät 2007-2015 (Kottila 2015, 

7). 

Keväällä 2016 ilmestynyt hallituksen Lisää luomua- väliraportti tarkastelee sitä, 

kuinka luomun kehittämisohjelma oli onnistunut luomutuotannon edistämiseksi ja 

mitä vielä tulisi tehdä vuoteen 2020 mennessä ohjelman tavoitteiden 
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saavuttamiseksi. Selvityksen mukaan ohjelman kaikissa tavoitteissa oli edistytty 

kohtalaisen hyvin. Lisää työtä kuitenkin tarvitaan 20 prosentin luomualan 

saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä.  Luomun lisääminen näkyi kaikissa 

tilastoissa lisääntyneenä tuotantona sekä kulutuksena. Luomu on tärkeä osa 

kiertotaloutta, jossa jätteitä ja sivuvirtoja hyödynnetään. Luomuvalikoimien 

monipuolistamistavoite oli edistynyt kohtuullisesti. Luomutoimijoiden pitää saada 

kaikki mahdollinen tieto yhteistyön eri muodoista sekä maaseutuohjelman 

tarjoamista kehittämismahdollisuuksista. Väliraportin mukaan luomuruoan 

saatavuuden parantaminen vähittäiskaupan sekä ammattikeittiöiden kautta 

osoittautui vaikeimmaksi kolmesta päätavoitteesta. Ruoan hinta ja saatavuus ovat 

ratkaisevat tekijät ostopäätöksissä. Erityisesti osa ammattikeittiöistä tekee 

ostopäätöksensä hinnan perusteella. (MMM f. 2, 12-16; Valtioneuvoston 

periaatepäätös 2013, 2-12; Valtioneuvoston kanslia 2011, 51-52; Seppä a. 2013, 1.) 

 

Pro Luomun selvityksen mukaan (Kottila a. 2017) Suomen luomutuotantoala oli 

kasvanut vuoden 2016 aikana 240614 hehtaariin. Luomun tuotantoala lisääntyi 7 

prosenttia edellisvuodesta ja luomun kokonaistuotantoala nousi 10,7 prosenttiin 

(kuvio 13). Luomutiloja oli yhteensä 4415, joiden keskikoko oli 54,5 hehtaaria. 

Eniten luomualaa oli Pohjois-Pohjanmaalla. Luomuviljan tärkeimmät 

tuotantoalueet olivat Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pirkanmaa sekä Pohjois-

Pohjanmaa. (Kottila b. 2017, 1-4.) 

 

 Kuvio 13. Luomuviljelyalan kehitys 2007-2016 (Kottila a. 2017, 1). 

Luomun kuluttajabarometrin 2017 mukaan luomun kasvuvauhti on lisääntynyt 

voimakkaasti. Käyttäjien määrä on selvästi suurempi kuin edellisessä 
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tutkimuksessa. Yli puolet maamme väestöstä ilmoitti käyttävänsä luomua 

säännöllisesti. Tästä määrästä yli puolet on aktiivikäyttäjiä, jotka syövät luomua 

vähintään kerran viikossa. Käyttäjäkuntaan kuuluu kaikkien väestöryhmien 

edustajia eri tuloluokista. Erona edelliseen tutkimukseen on se, että erityisesti 

miesten osuus käyttäjistä on lisääntynyt. (Kallinen ym. 2017, 3.) 

 

Luomun suosiota lisäävät edelleen torjunta-aineettomuus, luonnonmukainen 

tuotantotapa sekä eläinten hyvinvointi. Luomutuotteen hintaa eivät vastaajat 

pitäneet enää niin merkityksellisenä kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Puhtaus, 

hyvä maku sekä terveellisyys koettiin luomun vahvoina puolina. Kauppojen 

valikoimat ovat lisääntyneet, mutta edelleen kuluttajat toivoivat lisää 

luomulihatuotteita. Lisäksi luomutuottajan tulee saada oikeudenmukainen hinta 

tuotteistaan. Luomun aktiivikäyttäjien mielestä tuotteiden valikoimien tulisi 

laajentua sekä luomutuotteiden tiedotuksen lisääntyä. (Kallinen ym. 2017, 3.) 
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5. Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

 

5.1 Kvalitatiivinen tutkimus ja teemahaastattelu 

 

Kvalitatiiviselle eli laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä todellisen elämän 

kuvaaminen. Tutkimuksen kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. Lisäksi tutkimuksen aineisto kootaan luonnollisissa, 

todellisissa tilanteissa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 152-155.) Laadullista 

tutkimusta toteutetaan monella menetelmällä. Yhteisinä piirteinä menetelmissä 

korostuvat kohteen esiintymisympäristöön, tarkoitukseen, taustaan, ilmaisuun ja 

kieleen liittyvät näkökulmat (Laadullinen tutkimus). Eskola ja Suoranta ovat 

todenneet, että laadullisen tutkimuksen aineistonkeruussa ei tavoitella edustavuutta, 

vaan harkinnanvaraista otosta. Tutkimukselle on tyypillistä hypoteesittomuus. 

Tarkoitus on löytää uusia näkökulmia tutkittavaan aiheeseen.  (Hirsjärvi ym. 2000, 

148-150; Hirsjärvi, Remes, Liikanen & Sajavaara 1988, 28-29.) Kerätty 

tutkimusmateriaali analysoidaan aineistolähtöisesti eikä teorialähtöisesti. (Eskola 

& Suoranta 2008, 18-20; Uusitalo 1991, 79-82; Laaksovirta 1988, 59-63.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa osallistuvuus on keskeistä. Tutkittavien elämään 

osallistuminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä. (Eskola & Suoranta 2008, 16.) 

Aineiston keruu ja sen käsittely liittyvät tiukasti toisiinsa tutkimuksen aikana ja 

tutkimus ei ole yksiselitteisesti sidottu rajattuun aineistoon. (Mäkelä 1990, 46). 

Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä aineisto, josta voidaan tehdä monenlaisia 

tarkasteluja. Lisäksi aineistolle on ominaista monitasoisuus sekä ilmaisullinen 

rikkaus. Aineistoa ei kerätä tietyissä tilanteissa, vaan se muodostuu 

dokumentoiduista tapahtumista. (Alasuutari 2011, 84-85.) Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkittava kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti. Tutkittavia 

tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineiston tulosten tulkinta tehdään sen 

perusteella. (Hirsjärvi ym. 2000, 155.) 
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Tutkimusmenetelmäksi valittiin teemahaastattelu, joka on puolistrukturoitu 

menetelmä. Teemahaastattelussa haastattelujen aihepiirien eli teemojen suunnittelu 

on tutkijan tärkeimpiä tehtäviä. Teemat nousevat, kun tutkija perehtyy tutkittavan 

aiheen teoriaan ja tutkimusaineistoon. Teema-aiheiden ollessa riittävän väljiä, 

tutkijan on mahdollisuus saada tietoa tutkittavasta aiheesta monipuolisesti eri 

näkökulmista. Teemahaastattelussa haastattelun teemojen alueet ovat 

haastateltavien tiedossa. Teema-alueet avataan kysymyksillä, jotka voidaan 

ryhmitellä eri kriteerien mukaisesti. Yleisimmin ryhmittelyt tehdään 

sisältöalueittain. Teemahaastattelussa kaikkien kysymysten tulee olla avoimia. 

Haastattelun tarkkaa muotoa ja kysymysten järjestystä ei ole kuitenkaan etukäteen 

määritelty. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 36, 41-42, 44; Hirsjärvi ym. 2000, 195.)  

 

Eskolan ja Suorannan (2008) selvityksen perusteella teemahaastattelun kysymykset 

ovat kaikille haastateltaville samat, mutta vastaukset voidaan kertoa omin sanoin. 

Robsonin (1995) mukaan haastattelukysymykset ovat etukäteen päätettyjä, mutta 

tutkimuksen tekijä voi muutella kysymysten muotoa. Puolistrukturoidussa 

menetelmässä kaikkia haastattelun vaiheita ei ole etukäteen tarkkaan määritelty. 

Haastattelun edetessä erilaiset merkitykset ja tulkinnat keskustelun aiheesta 

nousevat esiin. Haastattelija syventää keskustelua tarpeenmukaisesti, huomioiden 

haastateltavan mielenkiinnon ja edellytykset. Haastateltavalla on mahdollisuus 

luonnolliseen ja vapaaseen itsensä ilmaisuun. Syvällisten keskustelujen aikana 

tutkittavat henkilöt avautuvat keskustelun aiheesta haastattelijalle. Keskustelut 

voivat paljastaa asioita, joita ei muulla tavalla saataisi selville. (Hirsjärvi & Hurme 

1988, 8, 41-42; Hirsjärvi & Hurme 2004, 47-48; Koskinen, Alasuutari & Peltonen 

2005, 104-105.) 

 

Teemahaastatteluun valmistautuessa on välttämätöntä suorittaa esihaastattelu. 

Esihaastattelun avulla haastattelija testaa haastattelurungon toimivuutta ja pystyy 

arvioimaan haastattelun kestoa. Teema-alueiden ja kysymysmuotojen 

hahmottelulla turvataan tarvittavan tiedon saanti. Haastateltavien valinnassa 

korostuu erityisesti haastateltavien motivaatio tutkittavaa aihealuetta kohtaan. 

Myös haastateltavien edellytykset haastatteluun tulee huomioida.  Haastateltavan 
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on vahvistettava ja ylläpidettävä haastateltavien mielenkiintoa tutkittavaan 

aiheeseen koko haastattelun ajan. Haastattelijan tulee olla haastattelutilanteessa 

joustava. Hänen pitää pystyä tekemään tilannekohtaisia ratkaisuja sekä 

syventämään aihetta ja esittämään tarvittavia lisäkysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 

1988, 46, 57-58, 84-92.) 

 

5.2 Tutkimusaineiston hankinta ja kohdejoukon kuvaus 

 

Haastateltavia valittaessa kriteereinä olivat haastateltavan toiminta 

elintarvikesektorin parissa sekä ammatillinen osaaminen. Haastateltavien valintaan 

vaikuttivat teoriasta nousseet teemaryhmät, joista nousivat haastateltavat 

asiantuntijaryhmät. Haastateltaviksi asiantuntijaryhmiksi muodostuivat: viljelijät, 

neuvonta/kehittäminen/tutkimus, hallinto/politiikka sekä jalostus ja kauppa. Osa 

haastateltavista oli haastattelijalle tuttujen elintarvikealan sidosryhmien edustajia. 

Haastateltaviksi suunniteltuja ehdokkaita lähestyttiin noin kuukautta ennen 

suunniteltua haastatteluajankohtaa sähköpostin tai puhelimen välityksellä. 

Haastateltaviksi haluavat ilmoittautuivat muutaman päivän kuluessa. 

 

Tutkimukseen valitut maatilat edustivat tasapuolisesti luomu- ja tavanomaisia 

tiloja. Tilat olivat joko kasvinviljely-, kotieläin- tai puutarhatiloja.  

Asiantuntijavalinnat tehtiin seuraavilta aloilta: neuvonta/kehittäminen/tutkimus, 

hallinto/politiikka sekä jalostus ja kauppa. Haastateltavat asiantuntijat edustivat 

tasapuolisesti eri näkökantoja: osa haastateltavista työskenteli luomun ja osa 

tavanomaisen tuotannon parissa. Jokaisesta ryhmästä valittiin kolme haastateltavaa, 

joten haastatteluja tehtiin yhteensä 12. Näillä toimenpiteillä pyrittiin tutkimuksen 

luotettavuuteen. Haastateltavat asiantuntijat edustivat kehittämis-, neuvonta- ja 

valvontaorganisaatioita. Lisäksi haastateltiin julkisen ammattikeittiön emäntä, 

vähittäiskauppias ja teollisuuden jatkojalostaja. Lisäksi yhdellä viljelijöiden 

edustajalla oli pitkäaikainen kokemus luomuneuvonnan ja kehittämisen parista.  

Haastateltaviksi valitut henkilöt edustivat maantieteellisesti eri alueita. 

Haastateltavien valinnalla pyrittiin keräämään erilaisia näkökantoja luomun 
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kehityskulkuun ja tulevaisuuden suuntiin. Tavoitteena oli kerätä mahdollisimman 

monipuolinen vastaajien joukko haastatteluja varten.  

 

5.3 Haastattelujen toteutus 

 

Ennen varsinaisten haastattelujen aloittamista tehtiin esihaastattelu, jolla voitiin 

varmistaa kysymysten soveltuvuus haastatteluja varten. Esihaastattelun avulla 

voidaan testata suunniteltua haastattelurunkoa, kysymysten muotoa sekä teemojen 

järjestystä. Lisäksi esihaastattelun avulla saatiin selville varsinaisiin haastatteluihin 

käytettävä keskimääräinen aika. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 72-73; Hirsjärvi & 

Hurme 1988, 57-58.) 

 

Teemahaastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina sovittuna aikana. Yksi 

haastattelu tehtiin luomun kehittämishankkeessa työskentelevälle ryhmälle, koska 

ryhmän neljä jäsenentä halusivat antaa yhteisen mielipiteen luomun kehityssuuntiin 

liittyen. Haastateltavat saivat hyvissä ajoin haastattelurungon postitse, jotta he 

pystyivät perehtymään haastattelun teemoihin (Liite 1.). Teemoiksi valittiin 

markkinat, maatalouspolitiikka, valvonta sekä tuotanto. Ennen haastattelujen tekoa 

haastateltaville kerrottiin tietojen käsittelystä siten, että yksittäiset vastaukset sekä 

haastateltavien henkilöllisyydet eivät paljastu ulkopuolisille. Tutkimuksen aikana 

haastattelumateriaaleja käytti vain tutkija. Sovittuna ajankohtana haastattelut 

toteutettiin ja nauhoitettiin. Osa haastatteluista tehtiin tietokoneen Skype-yhteyden 

välityksellä, koska osalle haastateltavista sopivien aikataulujen järjestäminen 

tapaamista varten oli hankalaa. Haastattelujen kesto vaihteli 45 minuutista tuntiin 

ja 45 minuuttiin.  

 

5.4 Aineiston käsittely ja analysointi 

 

Kaikki nauhoitettu aineisto litteroitiin tarkasti haastattelujen asiasisällön 

selvittämiseksi.  Haastattelun laadun parantamiseksi litterointi tulisi tehdä 
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mahdollisimman pian haastattelun jälkeen. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun 

tutkija itse haastattelee sekä litteroi aineiston. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 185.) 

 

Litteroinnin jälkeen aineistoa ryhdyttiin jäsentelemään teemoittelun avulla. 

Aineistosta tarkasteltiin sellaisia piirteitä, jotka olivat yhteisiä usean haastateltavan 

vastauksissa. Lisäksi pyrittiin nostamaan esiin tutkimusongelmaa selventäviä 

teemoja. Tiettyjen teemojen esiintymistä voitiin vertailla aineistoa tarkasteltaessa. 

Esiin nostetut teemat perustuivat tutkijan käsityksiin haastateltavien henkilöiden 

esiintuomista aiheeseen liittyvistä näkökulmista. Aineistosta pyrittiin löytämään ja 

lajittelemaan tutkittavan ongelman kannalta keskeiset aiheet. (Hirsjärvi & Hurme 

2004, 173; Eskola & Suoranta 2008, 174.) Haastateltavien näkemyksiä merkittiin 

eri värikoodeilla, jotta ne voitiin erottaa toisistaan tutkimuksen kuluessa. Teemoihin 

liittyvät vastaukset kirjoitettiin auki ja analysoitiin.  

 

Teemoittelun jälkeen aineiston tarkastelua jatkettiin tyypittelyn avulla. Tyypittelyn 

avulla pyritään selvittämään, kuinka aineisto voidaan ryhmitellä yhdistävien 

tekijöiden löytämiseksi. Tyypittelyssä aineistosta etsitään yhteneväisyyksiä, 

eräänlaisia samankaltaisia malleja. Tutkittava aineisto eriteltiin erilaisiksi 

tyypeiksi, eli ryhmiksi samantyylisiä mielipiteitä. Tyyppien avulla aineisto saatiin 

tiivistettyä sekä monipuolisesti esiteltyä. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 174; Eskola & 

Suoranta 2008, 181.) 

 

Tuloksia tarkasteltiin lisäksi SWOT-analyysin avulla. SWOT-analyysi (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) on nelikenttämenetelmä, jota käytetään 

strategian laatimisessa, ongelmien arvioinnissa, tunnistamisessa ja kehittämisessä. 

Analyysin avulla voidaan selvittää analysoitavan asian sisäiset vahvuudet ja 

heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat.  Analyysin kohteena voi olla 

yrityksen toiminta, tuotteen asema ja kilpailukyky tai kilpailevan yrityksen 

toiminta.  Se on hyödyllinen menetelmä yrityksen toiminnan, projektien ja 

hankkeiden suunnittelussa. (Wikipedia.fi.) 
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6. Tutkimustulokset 

 

Tutkimuksen teemoiksi valittiin: markkinat, maatalouspolitiikka, valvonta sekä 

tuotanto.  

Teema 1. Markkinat 

• Mitkä tekijät vaikuttavat luomuruoan menekin lisääntymiseen seuraavan viiden 

vuoden aikana? 

• Kuinka vahvana trendinä luomun näet nyt sekä tulevaisuudessa? 

• Muuttuuko luomun kuluttajakunta rakenteeltaan? 

• Millainen hinta luomulla tavanomaisesti tuotettuun ruokaan verrattuna saa olla, 

jotta kulutus lisääntyy? 

• Millä keinoin luomutuotteen laatu tilatasolla saadaan säilymään riittävän korkeana 

lisääntyvässä tarjontatilanteessa? Onko tuontiluomu uhka kotimaiselle luomulle? 

• Millaiset ovat kuluttajien odotukset ostaessaan luomutuotteita? 

• Miten näet julkisten ammattikeittiöiden sekä kuntien julkisten ruokahankintojen 

kehityksen tulevaisuudessa luomun osalta? 

• Kuinka sitoutuneita/halukkaita vähittäiskauppiaat ovat luomun myyntiin? 

Teema 2. Maatalouspolitiikka 

• Miten maataloustukipolitiikan tulisi kehittyä luomun edistymisen kannalta? 

• Mikä on hallituksen luomualan kehittämisohjelman merkitys, jotta luomun osuus 

lisääntyisi? 

• Millainen seuraavan tukikauden tukiratkaisun tulee olla, jotta luomun kotimaan 

tuotanto kasvaa? 

• Kuinka luomualan toimijat voivat edistää yhteistyötään, jotta luomu kehittyy? 

• Miten neuvontajärjestön tulisi muuttaa toimintatapaansa ja kehittää toimintaansa 

luomun edistämiseksi? 

• Onko luomutuki liian ohjaavaa luomutuotantoon siirtymisessä? 

Teema 3. Valvonta 

• Kuinka valvontajärjestelmän tulisi kehittyä luomun edistämiseksi? 

• Mitä valvonnan lisääntyminen vaikuttaa luomun kannalta? 
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• Näetkö luomulainsäädännössä puutteita tai muutostarpeita? 

• Kiristyvät elintarvikkeiden laatuvaatimukset – mitä vaikuttavat luomun 

kehittymiseen? 

• Mikä on mielipiteesi lisääntyvistä vaatimuksista liittyen tuotantotiloihin ja 

tuotantomenetelmiin?  - Mitä vaikuttavat luomun kehitykseen? 

• Onko valvontajärjestelmä luomun kehityksen kannalta liian tiukka? Perustelu! 

Teema 4. Tuotanto 

• Miten näet luomun tuottajahinnan kehityksen ja kannattavuuden seuraavan viiden 

vuoden aikana? 

• Mitkä tekijät ratkaisevat viljelijän päätöksen luomutuotantoon siirtymisestä? 

• Mikä merkitys tilan maataloustuella on verrattuna luomutuotteista saataviin 

hintoihin tehdessä tilan tuotantopäätöksiä?  

• Kuinka tarpeellisena näet kotimaisen luomutuotannon edistämisen verrattuna 

tavanomaiseen tuotantoon? 

• Millä keinoin maataloustuottaja saadaan kiinnostumaan luomutuotannosta? 

• Näetkö luomun Suomen johtavana ruokatrendinä tulevaisuudessa? Perustelu! 

 

    Tutkimuksessa selvitetään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

• Miten luomuala tulee kehittymään tulevaisuudessa? 

• Millä keinoilla maatalouspolitiikka saadaan siihen suuntaan, että  

luomutuotteita saadaan lisää markkinoille? 

 

6.1 Markkinoiden vaikutukset luomun kehitykseen 

 

Tässä tutkimuksessa markkinoilla tarkoitetaan luomun kysynnän ja tarjonnan sekä 

tuottajahintojen ja kuluttajahintojen vaihtelua. Lisäksi voidaan selvittää muutoksia 

luomun kuluttajakunnassa. Viljelijöiden näkemykset vaihtelivat markkinateeman 

suhteen. Puhtaus ja ekologisuus nähtiin kaikissa tuottajien vastauksissa 

merkittävänä vaikuttajana luomuruoan menekin lisääntymiseen seuraavan viiden 

vuoden aikana.  Kuluttajat ovat vaativia luomun laadun suhteen. Luomun odotetaan 
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olevan parempaa kuin perinteisesti tuotettu ruoka. Luomu tulee olemaan yhä 

useamman kuluttajan arkipäivää. Nuorten osuus luomun kuluttajina tulee edelleen 

lisääntymään. Luomun kasvun nähtiin kokonaisuudessaan lisääntyvän.  

 

”Lisääntymiseen vaikuttaa ennen kaikkea se, että ihmisillä on enemmän rahaa 

käytettävissä kuin ennen. Se on niin kuin se, ja toinen tekijä on se, että ihmiset ovat 

vieraantuneet maataloudesta. Ihmisillä on niin kuin romanttinen kuva, että se 

luomu on niin kuin paljon parempaa kuin tavanomainen tuote. Se on se raha ja 

sitten tää luomu on tuotu aika hyvin esille viime aikoina. On tuotu se hypetys siihen 

esille. Se on nyt lyönyt läpitte. Jos lama tulee, niin luomuruoan myynti vähenee 

välittömästi. Hinta on osittain ratkaiseva, mutta aina on niitä, joilla on rahaa ostaa. 

Se ei ole siitä kiinni. Mielikuva on saatu luotua aika hyväks tällä hetkellä 

luomuruoalle.”  

 

”Luomun käyttäjät ovat yhä enemmän nuorempaa väkeä ja eettisyyden merkitys 

kasvaa ruoan   kulutuksessa. Halutaan kokeilla luomua ja ajatellaan siinä olevan 

enemmän järkeä tavanomaiseen verrattuna.” 

 

Tuontiluomun koki yksi viljelijöistä uhaksi kotimaiselle luomulle ja toinen taas ei 

pitänyt tuontia haitallisena. Luomun tuonti nähdään osaltaan uhkana, koska 

halvempi tuontituote saattaa syrjäyttää kotimaista tuotantoa. Kotimaista 

luomutuotantoa pidetään kuitenkin laadukkaampana kuin tuontiluomua.  

 

”Kyllä kotimainen luomu aina baltialaisen luomun voittaa. Täällä työ on aina sen 

verran tarkempaa.” 

 

Luomuruokaa pidetään liian kalliina julkisten ammattikeittiöiden hankinnoissa. 

Kunnat eivät ole kiinnostuneita maksamaan lisää kouluruokailuista. Valtion tulisi 

tukea luomun edistämistä kouluruokailuissa. 

 

Neuvonta/kehittäminen/tutkimus- ryhmän haastateltavien mukaan luomuruoan 

menekkiä lisäävät erilaisten luomutuotteiden tarjolle tuleminen sekä tuotteiden 

puhtaus. Ruokakatastrofien vaikutuksesta luomun kysyntä on maailmalla kasvanut. 

Kuluttajat haluavat syödä ruokaa, jota ei ole käsitelty torjunta-aineilla.  Hyvä laatu, 

terveellisyys ja puhtaus ovat luomun vahvuuksia, joita haetaan. Ihmisten elintason 



52 
 

nousu mahdollistaa panostuksen laadukkaaseen ruokaan. Erityisesti nuorison ja 

hyvin toimeentulevien kiinnostus luomua kohtaan kasvaa. 

 

”Niin, ketkä nyt luomuu kuluttaa tällä hetkellä. Kohtuullisesti toimeen tulevat ja 

nuoret aikuiset. Ja vanhemmat parit, joilla on varaa panostaa siihen ruokaan. Jotta 

luomuu saatais menemään enemmän, niin kyll se vaatis, ett hintakin laskis.”  

 

”Näkyvät luomuruoan puolestapuhujat, jotka mediassa saattavat olla 

ravintolapuolen ihmisiä tai poliittisia päättäjiä. Näkyviä toimijoita, jotka suoraan 

puhuvat luomun puolesta ja kertovat käyttävänsä luomutuotteita. Ne ovat tärkeitä.” 

 

 

Luomun käyttö ja lisääntyminen ovat vahva ilmiö. Hintaero tavanomaiseen 

tuotteeseen saisi olla 20-30 prosentin välillä. Markkinat eivät kestä korkeampia 

hintaeroja. Vähittäiskauppiaiden luomun myyntihalukkuus on hyvä. Valikoimat 

ovat lisääntyneet ja kauppiaat ovat halukkaita saamaan uusien tuottajien tuotteita 

kauppojen hyllyille.  

 

 

Tuontiluomua ei nähty uhkana kotimaiselle luomulle. Tuonnin vaikutuksesta 

luomun kokonaiskulutus saattaa kasvaa. Tuonnin lisääntymisellä voi olla 

huomattava positiivinen vaikutus kotimaisten luomutuotteiden menekin 

lisääntymiseen.  

 

 

” Takavuosina kun juustoja tuotiin ulkomailta, niin se kääntyi toisinpäin. Kun oli 

enemmän sitä valikoimaa, niin kulutus lisääntyi. Kun kuluttajat saa sitä tuotetta, 

niin muodostuu enemmän kysyntää.”  

 

Ammattikeittiöiden luomukäytön lisääntymiseksi mainittiin tuottajien 

tarjouspyyntöjen pilkkominen pienempiin osiin, jotta pienemmätkin tuottajat 

voivat jättää tarjouksiaan. Vaadittavat volyymit ovat suuria, ja ongelmana on 

riittävän suurien ruokaerien toimittaminen ammattikeittiöille. Luomun lisääntyvä 

käyttö ammattikeittiöissä on suuri mahdollisuus, mikäli siihen vain pystytään 

vastaamaan.  
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Hallinto/politiikka- ryhmän haastateltavien mukaan luomuvalikoiman 

laajentuminen, kuluttajien tietoisuus sekä tietoisuuden lisääntyminen vaikuttavat 

luomuruoan menekin lisääntymiseen. Lopputuotteiden lisääntyminen sekä 

jalostusarvon nosto ovat tärkeitä. Lisäksi tuleva talouskehitys ja 

markkinointiviestinnän lisääntymien luomusta vaikuttavat menekin 

lisääntymiseen.  Luomu vahvistuu vähitellen ja se on pysyvä ilmiö. Ei ole 

näkyvissä vaihtoehtoa, joka luomun ohittaisi.  Luomu on luonnollinen osa 

suomalaista ruokapöytää. 

 

Luomun kuluttajakunta nähdään muuttuneen yhä tavallisempien ihmisten ja 

perheiden suuntaan. Omasta terveydestä ja itsestä huolehtiminen korostuvat. 

Tyypillinen luomun kuluttaja on nuori, koulutettu nainen pääkaupunkiseudulta. 

Lisäksi lapsille halutaan tarjota parasta ruokaa. 

 

”Kyllä mä luulen, että se on muuttunut semmoisesta ympäristötietoisempien 

kaupunkiseudulla asuvien porukasta perhepiiri ja tavallisten kuluttajien   

suuntaan. Pikkuhiljaa sitten tullut ja noussut pinnalle tämä itsestä huolehtiminen 

ja omasta terveydestä huolehtiminen.  Kiinnitetään huomiota, mitä ruokaa 

syödään ja valmistetaan. Lihan käyttöä pyritään vähentämään. Tämä on se 

tulevaisuuden trendi. ” 

 

”Meillä on nyt noin viidentoista vuoden ajalta tietoa. Jos sanon, että luomun 

tyypillinen kuluttaja on nuori koulutettu nainen pääkaupunkiseudulta, niin se oli 

sama viisitoista vuotta sitten. Mutta voi ajatella, että hän on hankkinut perheen 

ja ukon itselleen. Nyt he perheenä hankkivat luomutuotteita itselleen enemmän 

kuin aikaisemmin. 

 

 

Kuluttajat hakevat luomua ostaessaan laatua. Puhtaus ja ruoan terveellisyys 

korostuvat. Kuluttajat haluavat ympäristöystävällisesti tuotettua ruokaa ilman 

keinolannoitteita ja torjunta-aineita. Ruokaa, jossa on vähemmän jäämiä ja 

lisäaineita. Ympäristönsuojelun sekä eläinten hyvinvoinnin merkitykset 

lisääntyvät luomuruoan ympärillä.  

 

” On näitä näennäisviljelijöitä. Niitä on niin tavanomaisessa, kuin luomussakin. 

Moni voi ajatella, että lähtee sinne vain niiden tukien perään. Mutta fakta on se, 

että sille ei ole sitten markkinaa sille tavaralle. Sanotaanko näin, että asiakas 

pakottaa sen, että laatuun täytyy satsata. ” 
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Tuontiluomun osalta uhkana on kotimaisen luomutarjonnan puute. Mikäli sato ei 

Suomessa onnistu, tai sitä ei täältä saada, niin sitten se tuodaan Viron suunnasta. 

Virossa tuotettu luomuvilja on erittäin laadukasta.  

 

” Kuluttajahan on ongelma sitten, kun se huomaa, että tuo tuontituote on 

halvempi. Mä näkisin tässä näin, että uhka on todellinen, jos meillä ei ole sitä 

kotimaista tarjontaa. Kotimainen tarjonta kohdistuu niihin tuotteisiin, joita täällä 

voi tuottaa ja tarjota, ja joita kotimainen maatalouspolitiikka edistää. Luomu 

perustuu vaihdantaan. Me viedään sitä muille, mitä me osataan parhaiten ja 

pystytään tehokkaasti tuottamaan. Hyllyssä olis tosi vähän luomutuotteita, jos se 

olis vaan kotimaista. ” 

 

 

Julkisten ammattikeittiöiden sekä kuntien julkisten ruokahankintojen kehityksen 

osalta luomun käyttömäärät tulevat lisääntymään. Edellytyksenä tälle on valtion 

tuki ammattikeittiöille ja kunnille. Uudessa hankintalaissa luomu kelpaa 

kriteeriksi ruokavalinnoissa, koska se on sertifioitu standardi. Ammattikeittiöiden 

luomun käytön haasteena on tuotteiden kauppakunnostusvaatimus.  

 

” Tää on tosi vaikee, koska tää lisääntyvä käyttö näkyy lähinnä puheissa. Mä 

olen erittäin huolissani tästä. Tavoitteiden ilmaisua ja niihin sitoutumista ei tehdä 

tavalla, joka olis helppo toteuttaa kunnassa. Nähdään ensimmäisenä, hei luomu, 

sehän on kalliimpaa. Me ei voida. Meidän täytyy lisätä budjettia, sehän on ihan 

mahdotonta. Pitäis eka sitoutua siihen, että käytetään tietty määrä luomutuotteita 

ja makso mitä makso. Kunnan ruokabudjetista tietty osuus käytetään 

luomuelintarvikkeiden hankintaan piste. Tässä havaitsen valtavan ristiriidan 

tämän puheen ja näiden tekojen välillä. Tää on se mun suurin huoli. ” 

 

Luomun hintaero tavanomaiseen riippuu suuresti tuotteesta. Marginaalin tulee 

olla mahdollisimman pieni, koska kuluttaja ei tiedä, mistä hinta muodostuu. 

Hintaeron pitää pysyä kohtuullisena. 

 

Kauppa/jalostus- ryhmän haastateltavat korostivat luomun imagon merkitystä 

sekä mahdollisien ruokaskandaalien vaikutuksia luomun lähitulevaisuuden 

kehittymisessä. Luomu on vahva suuntaus ja trendi, ja sen käyttö lisääntyy. 

Puhtaan ruoan kysyntä lisääntyy ja tämä vaatii lisää tuotantoalaa. Kotimaisesta 

luomuruoasta on pulaa. Mikäli tuotanto lisääntyy, niin tämä laskee tuotteiden 

hintaa.  
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Luomun kuluttajakunta laajenee. Kuluttajat odottavat luomun olevan puhdasta, 

torjunta-aineetonta ja terveellistä. Lisäksi haetaan hyvää ja luonnonmukaista 

makua. Halutaan panostaa omaan ja lasten terveyteen. Lapsiperheet ja hyvin 

toimeentulevat eläkeläiset ovat suurimmat luomun ostajaryhmät. Lisäksi 30-45- 

vuotiaat, hyvin toimeentulevat ovat luomun ostajia. Kuluttajakunta laajenee 

kouluihin ja oppilaitoksiin. Luomua ostavien asiakkaiden ostoskorin arvo on 

paljon korkeampi kuin tavallisen asiakkaan. He panostavat todella siihen, mitä 

syövät.  

 

”Kyllä se varmasti laajenee. Nythän yks suurin on nuoret lapsperheet. Sitten kun 

niitä muksuja tulee, ruvetaan ajatteleen sitä ruoan laatua. Ns. hyvin 

toimeentulevat eläkeläiset on kans kiinnostuneita. Mä uskon, että se 

kuluttajakunta laajenee. Sitä tulis oppilaitoksia ja kouluja myöskin paljon 

enemmän mukaan, koska sieltä tulee sitä tietoisuutta sinne koteihinkin. ” 

 

 

Erityisesti maitopuolella on kasvun mahdollisuuksia. Kotimainen maidontuotanto 

pärjää hyvin, koska maitoa on vaikeampi tuoda muualta.  Maidottomia tuotteita 

suomalaisena luomuna ei tällä hetkellä ole tarjolla. Tämä on yksi kehittyvä ala. 

Kaikkien pitää kantaa vastuuta luomusektorin laadun säilymisestä. 

Huonolaatuista tuotetta ei saa päästää markkinoille. Laadun laskiessa koko 

luomutuotantoketju kärsii.  

 

Mikäli kotimaisen ja ulkomaisen luomun hinta saadaan lähemmäksi toisiaan, se 

merkitsee todella paljon luomun tulevaisuuden käytölle. Suomen olisi parempi 

keskittyä vain joidenkin tiettyjen luomutuotteiden tuotantoon. Tuontiluomun osto 

on jokaisen oma asia, mutta asiakas tekee lopullisen päätöksen. Tuontiluomu on 

lisäksi mahdollisuus, koska kotimainen tuotanto ei tällä hetkellä riitä. Ulkomaisen 

luomun käyttö lisää keskustelua luomun ympärillä. Mikäli kotimaista luomua ei 

ole saatavilla, niin silloin luomu ostetaan ulkomailta.  

 

Ruoan arvonlisäverotukseen tulee Suomessa tehdä samat toimenpiteen, joita on 

muissakin maissa tehty. Arvonlisäverotusta tulee laskea, jotta ruoan hintataso 

saadaan alaspäin. Tämä lisää kotimaisen luomun myyntiä.  
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”Espanjan matkalla jäi mieleen se, että siellä tuetaan verotuksellisesti tärkeitä 

tuotteita. Ruoan arvonlisäverotus on näillä paljon pienempi kuin muilla. Mä ole 

sitä miettinyt, että miksei Suomessa tehdä samanlaisia ratkaisuja. Panostettaisiin 

tiettyihin Suomelle tärkeisiin tuotteisiin. Meillä kaupassa verotus on se 14 

prosenttia.  Sehän voisi olla vaan se 5 prosenttia. Tällä tavalla volyymi lisääntyisi 

ja se hintatasokin tulisi vähän alaspäin.” 

 

Ammattikeittiösektorilla kuntapäättäjien pitää katsoa muutakin kuin hintaa 

hankintapäätöksiä tehdessään. Ammattikeittiöt eivät ole valmiita maksamaan 

luomusta niin paljon kuin kauppiaat. Suomessa tulee tehdä poliittinen päätös, että 

halutaan tukea luomua ammattikeittiöissä. Näin on tehty Tanskassa ja Ruotsissa. 

Se lisää luomun menekkiä.  

 

”Mutta ammattikeittiösektorilla tää laahaa perässä. Varsinkin kuntapuolella 

päättäjät haluu tuijottaa vain siihen hintaan, ett sitä ei saisi olla yhtään enempää. 

Tiedän, että jossain kaupungeissa on jostain luomupiimän kymmenestä sentistä 

kinattu, ett ei voida ottaa. Nyt on jo tehty hintalaskelmia Portaat Luomuun kautta. 

Jos reseptiikassa vaihdetaan tavanomaisia tuotteita luomutuotteiksi, niin 

yllättäen se hinta ei nousekaan. Se saattaa jossain reseptiikan muutoksessa 

laskeakin, koska luomun raaka-aineet on sitten niin paljon laadukkaampia. Jotain 

kallista lihaa ei tarvita niin paljon, koska kypsennyshävikki on pienempi. Ihan 

liian usein torpataan se keskustelu siihen, että se on liian kallista. En halua edes 

kuulla asiasta enempää. Mutta ammattikeittiöpuolella toi on yks todella 

merkittävä asia. ” 

 

 

Luomun käytön lisääntyminen on mahdollista, mutta valtion ja kuntien pitää 

tukea kouluruokailuja. Elintarviketeollisuuden edustajat toimivat 

vähittäiskauppojen etu edellä.  Koko ketjun tulisi verkostoitua paremmin luomun 

käytön edistämiseksi.  Vähittäiskauppiaat ovat hyvin sitoutuneita luomun 

myyntiin. Lisäksi luomuvalikoima alkaa olla kaupoissa aika hyvä. 

Ammattikeittiösektorilla tuotteiden pakkauskoot sekä oikeat jalostusasteet ovat 

vielä alkuvaiheessa. 

 

” Nythän hallitus esittää kunnille tukea ja luomumaidon tuominen kouluihin. 

Jokunen professori kritisoi sitä, että valtio tukee kuntia siinä, että se tulisi 

kouluihin. Tässä tullaan varmaan käymään aika perusteellinen keskustelu tästä. 

Osa näkee, että luomu on hyvä, että se tulee ja tuodaan kouluihin. Se on 

terveellistä. Osa taas näkee, että tarttis keskittyä paremmin kasvisruoan 

lisäämiseen. Miksi valtio tukee pelkkää luomua? Luulen, että tää on askel jollekin 

isommalle keskustelulle. ” 
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” Ei se etene, jos me ei keskustella keskenämme portaan eri kohdissa. Tanskassa 

se on ollut ensin poliittinen päätös, että kunnallisella puolella halutaan. Sitten 

vasta se on mennyt vähittäiskauppapuolelle. Suomessa se on mennyt toisinpäin.” 

 

” Se koulun jakelutuki, mikä oli viime syksynä ekan kerran. Luomutuotteet saivat 

vähän isompaa tukee. Niin, se oli yks suopeudenosoitus. Mutta siinäkin on ihan 

hirveesti kehittämistä. Ne tuotteet ei edelleenkään ole järkeviä ja hakuprosessi on 

niin järjettömän hankala. Mä tiedän ihan suoraan, että monet oppilaitokset 

sanoo, ett en hae sitä tukee, koska en jaksa ottaa selvää, miten sitä haetaan. 

Hakusysteemi on aika sekava. Hakusysteemin sekavuuden vuoksi sitä hakee vain 

tosi harva.” 

 

6.2 Maatalouspolitiikan vaikutukset luomun kehitykseen 

 

Tuottajien mielipide on, että luomutuen osuus ei saa laskea, mikäli luomua 

halutaan edistää. Luomutuki on välttämätön luomutuotannon tulevaisuuden 

turvaamiseksi. EU:n maataloustukipolitiikan muutokset tulevalla 

ohjelmakaudella sekä Ison-Britannian ero EU:sta tulevat vaikuttamaan 

maatalouden tukirahoitukseen. Tulevalla ohjelmakaudella tulee olla 

samankaltainen tukitaso ja tukiratkaisu kuin tälläkin kaudella, jotta luomun 

kotimaan tuotanto kasvaa. Tukipolitiikan tulee keskittyä uusien innovatiivisten 

viljelytapojen tukemiseen sekä kehittämiseen.  

 

”Kyllähän se selvä on, että luomutukea tarvitaan, jos tukipolitiikkaa jatketaan. 

Kansallisista tuista koko ajan porataan ja niitä halutaan alemmaksi. EU:n 

yhteistä maatalouspolitiikkaa tässä eletään. Luomun kehittymisen kannalta 

pitäisi olla EU:n laajuista luomupolitiikkaa. On vaikea ennustaa tulevaa 

tukikautta ja miten tilanne kehittyy.” 

 

Hallituksen luomuohjelma on välttämätön luomun edistämiseksi, mutta asian 

hoitamiseen tulee panostaa vieläkin enemmän.  Työtä luomun eteen tulee tehdä   

näkyvämmällä tavalla. Luomun edistäminen tulee kirjata seuraavaan 

hallitusohjelmaan ja valtion päättäjien tulee tukea luomun kasvua.  Positiivinen 

viesti luomusta on aina eduksi. Näkyvät teot lisäävät luomun merkittävyyttä. 
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”Tarpeellinen se on, mutta taidetaan hoitaa vasemmalla kädellä. Ei siihen laiteta 

tarpeeksi resursseja kehittää sitä touhua. Koitetaan houkutella mahdollisimman 

paljon viljelijöitä mukaan touhuun pinta-aloineen, mutta ei aseteta sen tarkempaa 

kehityssuuntaa. Maaseudulta hyvää jollekin porukalle pilkkahinnalla. Se ei sen 

kummemmin hyödytä viljelijöitä millään tavalla. Saadaan luomuviljelyyn imagoa. 

Hyödyttää luomun syöjiä, hyväpalkkaisia ihmisiä. Jonkinlaista sellaista 

välinpitämättömyyttä koko touhu. Ei pelkillä hienoilla suunnitelmilla tee mitään, 

jollei se kehitä mitään.” 

 

” Sammaa tarttis mennä etteenpäin ku nyttekki. Kyll se hallitusohjelmas tulee 

olla, jos luomuu halutaan kasvattaa. Valtiovallan täytyy viedä sitä asiaa 

etteenpäin, kukkaan muu ei sitä asiaa vie. Julkisten keittiöiden hankintoihin tulis 

sitä rahaa saada, että sit luomuu saatas sitä kautta etteenpäin. Valtion rahaa 

siihen tarvitaan, muuten se ei sielt tu. ” 

 

 

Luomualan toimijoiden yhteistyötä edistäisi osuuskuntamallinen toiminta sekä 

yhteisten markkinoiden kehittäminen. Isot kauppaliikkeet eivät edistä 

luomutuotantoa. Maatalouskaupat eivät tue viljelijää viljelytoiminnan 

päätöksissä, vaan viljelijöiden pitää itse tehdä päätöksensä. Markkinahinnat 

sidotaan Maaseudun tulevaisuuden hintataulukoiden hintoihin. Kaupankäynnin 

yhteydessä neuvotteluvaroja ei tunneta.   

 

ProAgrian toiminta on vanhanaikaista ja hitaasti kehittyvää. Neuvontajärjestön 

tulee olla enemmän läsnä viljelijöiden toiminnassa, mikäli luomua halutaan viedä   

eteenpäin. Neuvontajärjestön pitää unohtaa, että luomu ja tavanomainen tuotanto 

ovat kilpailijoita keskenään. Luomu tulee nähdä mahdollisuutena eikä uhkana. 

Perinteisen viljelyn tulevaisuus näyttää epävarmalta ja maamme 

huoltovarmuuden suhteen tilanne on huono. Jatkajien saanti tiloille on   

ongelmallista ja maatalouden tulevaisuus näyttää synkältä.   

 

”Turha ottaa neuvojaa vastaan, kun ei vastuuta neuvoista kanneta. Viljelijä vain 

kantaa vastuun. Mutta kyllä kuka tahansa voi toista neuvoa. Itse ne ratkaisut pitää 

kuitenkin tehdä. ” 

 

 

”Tää perinteinen viljely hiipuu pikku hiljaa. Kun meirän ikäluokka ruppee 

heivaamaan, niin mistä löytyy niitä uusia tuottajia tänä päivänä. Kyllä tää meno 

karsealta näyttää tässä meiränkin kylällä. Kukkaan muu ei tuottajaa ymmärrä 

tänä päivänä niin hyvin, ku armeija ymmärtää. Tosa oli yks tilaisuus, misä mää 

olin mukana. Huoltovarmuuskeskuksen johtaja anto ymmärtää ihan suoraan, että 
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jos tää homma häipyy käsistä Suomesa, eli tuotanto loppuu, ni niin iso kriisi on 

käsisä, ett mitään ei pystytä tekemää sen jälkee. ” 

 

Neuvonta/kehittäminen/tutkimus- ryhmän näkemyksen mukaan luomun 

edistymiselle ei saa asettaa minkäänlaisia esteitä. Tukipolitiikka on ruoan hinnan 

tukemista kuluttajalle. Luomutuella on suuri merkitys tilan toiminnalle. 

Tilakohtaista tukea ei pidä lisätä, mutta ei vähentääkään. Uudella ohjelmakaudella 

luomutilan tuen saanti on haastavampaa kuin tavanomaisen tilan.  

 

 

Uusien luomutuottajien tulee saada selvyys, että rahaa luomusitoumuksiin on 

jatkossakin saatavilla. Luomuun siirtyminen on pitkän harkinnan tulos ja luomun 

tuottaminen pitkäjänteistä työtä. Viljelijöiden tulee saada parempi varmuus 

asioista ja rahojen riittävyydestä. Parempi kannattavuus houkuttelee siirtymään 

luomuun. 

 

Hallituksen luomuohjelmalla on suuri merkitys luomun edistämisessä. Ohjelma 

on velvoittavana, koska sitä valtionhallinnon tasolta viestitetään. Luomuohjelma 

antaa luomulle hyvän suunnan tulevaisuutta kohti. 

 

”On sillä merkitys. 2020 vuonna pitäisi olla 20 % luomussa. Ne on sellaisia 

lukuja, jotka niin kuin velvoittaa. Ne aiheuttavat toimenpiteitä siellä eri 

kerroksissa ja eri portailla päätöksentekoa.”  

 

” Kyll se varmasti, onhan se tahto ilmastu. Se jos hallitus vaihtuu, niin vaihtuu 

varmaan hallitusohjelmakin. Jos sitä eteenpäin kehitetään, niin onhan sillä 

merkitys. Ja kun se paperilla lukee ja siihen joku ottaa kantaa, niin kun se 

hallituohjelmaan kirjataan, niin onhan sillä joku merkitys. ” 

 

 

Tulevalla ohjelmakaudella tulee luomun osalle saada selvä signaali, että luomu 

on edelleen toivottavaa. Luomuun tulee kohdistua jonkinlainen selvä tuki, koska 

sen kehittymistä ei voida jatkossakaan jättää pelkkien markkinahintojen varaan. 

Viherryttämistuen pysyvyydestä keskustellaan, ja sen säilyminen on 

välttämätöntä luomussa.  
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Tuotteen hinnassa ja tuessa tulee olla jatkossakin selvä ero luomun ja 

tavanomaisen tuotannon välillä. Luomussa on aina kysymys erikoistuotteesta. 

Luomutuotteen tuottajahinnat tulevat laskemaan tuotannon lisääntyessä.  

 

”Siin pitää olla se tietty ero, siis tuotteen hinnassa ja siin tuessakin. Joku tasoero 

varmaan tulee olla ja varmuus, ett sitä halutaan. ” 

 

 

”Aika todennäköistä on, ett ne luomuviljahinnatkin sieltä ropisee alaspäin, ku 

tuotantoa tulee lisää” 

 

Yhteistyön lisäämisen keinoina ovt faktapohjainen tiedottaminen sekä 

markkinayhteistyö. Tutkimusta ja uusia tutkimustuloksia luomun vaikutuksista 

tarvitaan. Yhteiset tilaisuudet asiantuntijoiden ja kokeneempien 

luomuviljelijöiden kanssa lisäävät kiinnostusta luomua kohtaan.  

Markkinayhteistyötä voi edistää jatkossa hankerahoituksen saanti. Kyläkohtainen 

luomun kyläpäällikkö voi johtaa, neuvoa sekä kehittää oman alueen 

luomuviljelijöiden toimintaa.  

 

” Jos lähdetään ensinnäkin sieltä viljelijöistä, niin jokaisella kylällä tulis olla 

luomun kyläpäällikkö, joka vetäis niitä toisia perässä. Kylälle yhteistoimintaa ja 

pientä sellaista keskustelua, joka jalostuisi keskusteluiksi luomun kehittämisen 

eteen. Tutkimusta tarvittaisiin luomun edistämiseksi ja uusien tutkimustuloksien 

saamiseksi. Kaupan hinnoittelusta vois ajatella niin, että ajettais nyt hetken aikaa 

sillä pienemmällä katteella ja katottais, mikä vaikutus sillä on. Yks vuosi.” 

 

 

ProAgria on toiminut luomun puolesta ja edistänyt luomua monella tavalla. 

Luomun tietämys läpi organisaation ei kuitenkaan toteudu. Neuvojilla tulee olla 

tarpeeksi tietoa luomuun liittyen, jotta he voivat tehdä maatalousneuvontaa. 

Pienryhmätoiminnan kehittämistä, viljelijöiden vuorovaikutuksen lisäämistä sekä 

luomun kannattavuuden mittaamista tulee edistää. 

 

Luomuun siirtyminen on hyvä vaihtoehto tavanomaisen viljelyn huonolle 

kannattavuudelle. Luomun kautta viljelijä saa työlleen uuden merkityksen. 

Tällöin tuki on vain kannustava tekijä siirtymisessä. Toinen vastaaja näki tuen 

ohjaavana tekijänä. Tavanomaisen tuotannon puolella on kyllästymistä huonoon 

kannattavuuteen. Luomu tarjoaa uusia haasteita ja tuki on palkitseva lisä. Kolmas 
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vastaaja arvioi tuella olevan suuri ohjaava vaikutus siihen, siirrytäänkö luomuun 

vai pysytäänkö tavanomaisina viljelijöinä. Kannattavuus, tuotteiden hinnat, 

tuotantokustannukset, investoinnit ja työmäärä. Kaikki vaikuttavat päätöksiin.  

 

” Siellä on tätä kyllästymistä tähän tavanomaisen huonoon kannattavuuteen. Sitä 

kautta se tulee, että saadaan tukee. Mutta myöskin se, että haetaan niitä uusia 

haasteita, mutta ehkä se tässä voi valta-ajatuksena olla se tuki. Tuntus vähän 

siltä. ” 

 

 

”Talous edellä siinä luomussakin mennään. Ett jos luomun kannattavuus olis 

heikompi kuin tavanomaisen, niin jo viljelijät siirtys takaisin. Joku porukka 

ainaskin. Tää ei ole pelkästään tää tukijuttu. Tuotteiden hinnat, 

tuotantokustannukset, investoinnit ja työmäärä. Kaikki nää ohjaa luomuun tai 

sitten pysymään tavanomaisessa tuotannossa. ” 

 

Hallinto/politiikka- ryhmän näkemyksen mukaan luomun tukea ei tule nostaa, 

mutta se on välttämätön tuotannon turvaamiseksi. Tuen pitää kohdentua siten, että 

näennäisviljely saadaan kuriin ja kasveille tulee korjuuvelvoite. Luomun tukea 

pitää paremmin kohdentaa ja määritellä luomun edistämistavoitteet. Luomutuki 

ei ole liian ohjaavaa luomuun siirtymisessä. Osalle tiloista luomu on taloudellinen 

mahdollisuus, johon kuuluvat luomutuki, kustannussäästöt sekä kalliimpi tuote. 

 

Maatalouspolitiikan tulee olla sellaista, mikä edistää luonnonmukaisempaa 

tuotantoa sekä auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumista. Luomu mahdollistaa 

hiilinieluajattelun, joka perustuu nurmikasvien viljelyyn. Näin voidaan vaikuttaa 

maatalouden tukemisen ohella koko ihmiskunnan pelastumiseen. Lisäksi 

maatalouspolitiikan tulee olla erilaisia hyötytavoitteita, kuten ympäristöhyöty ja 

ilmastohyöty edistävää, eikä minkään kannattamattoman elinkeinorakenteen 

tukemista. 

 

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma on tärkeä ja se luo pohjan luomun 

kehitykselle. Luomun kehittäminen on yhteiskunnan suojeluksessa. Tulevan 

hallituksen tulee jatkaa hyvään suuntaan alkanutta luomun edistämistyötä. 
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” Nythän on ollut hirveen hyviä vuosia luomun kehittymisen kannalta. Kyl mä 

sanon, että sill ohjelmalla oli iso merkitys. Tän homman pitää olla yhteiskunnan 

suoleluksessa ja niinkun hyväksyttyä. Se on ehkä ollut konkreettisin ohjelma tähän 

mennessä. Sill on ollut niinkun velvollisuus puhua luomusta hyvää. Jos me 

halutaan päästä kunnianhimoisiin tavoitteisiin, niin pitää olla panostukset sen 

mukaan. Täytyis pystyä nykyisiä välineitä ja rahoja käyttämällä saamaan tai 

käyttää niitä tehokkaammin luomun edistämisen hyväks.” 

 

Seuraavan ohjelmakauden luomutuen tulee olla näkyvä ja helposti kuvattavissa. 

Tuen ehtoja pitää muuttaa niin, että se palvelee enemmän markkinoiden ehtoja. 

Luomuun satsattavia resursseja tulee pystyä käyttämään tehokkaammin. Luomun 

tuottajan tulee sitoutua paremmin luomutuotteiden tuottamiseen. Tällä hetkellä 

osa luomuviljelijöistä yrittää tuottamisen sijaan vain maksimoida tilan 

tukimäärän. Myyntikasvivaatimusta voidaan nostaa nykyisestä 30 prosentista 40-

50 prosenttiin. Luomuun lähteville viljelijöille tulee perustaa yhteinen verkosto, 

joka edistää luomuviljelijän onnistumista luomun tuottamisessa. Tuotanto on näin 

koordinoidumpaa, suunnitelmallisempaa sekä tavoitteellisempaa.  

 

” Osalla luomutoimijoista ei ole tarkoitus tuottaa sitä markkinakelpoista satoa, 

vaan tarkoitus on maksimoida se tilan tukimäärä. Ja sitä kautta kannattavuus 

mahdollisimman vähällä työllä. ” 

 

Investoinneissa pitää tukea kestäviä ratkaisuja, kuten järkevän kokoisia ja 

perheviljelmille soveltuvia kotieläinyksiköitä. Lisäksi pitää tukea 

markkinaehtoista tuotantoa, tuotteiden jatkojalostamisen kehittymistä ja 

viljelijöiden osaamisen kehittämistä. Tutkimustuloksia luomusta kaivataan 

enemmän ja luomusiemenen tuotantoa tulee saada lisää. Maatalousalan 

opetuksessa luomukurssit pitää olla pakollisia, koska luomun oppeja voidaan 

hyödyntää tavanomaisen viljelyn puolella.   

 

Yhteistyön edistämisen keinoina tiloilla ovat koneyhteistyön mahdollisuudet. 

Yhteiset viljankuivurit sekä tyhjillään olevien kotieläinsuojien vuokrakäyttö 

karjankasvatusta jatkavien tilojen tarpeisiin. Puutarhatilojen yhteisissä 

kylmäsäilytystiloissa voidaan varastoida monen tilan tuotteet. Iso karjatila saa 
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lannanlevitysalaa lantaa vastaanottavilta kasvinviljelytiloilta. Tarvitaan 

toimintamalleja, jotka edistävät markkinointia sekä myyntiyhteistyön 

kehittämistä. Luomu tulee nähdä työyhteisönä keskenään. 

 

ProAgrian toiminnan kehittämisessä on alueittain suuria eroja. 

Pellonpiennarpäivät ja konepäivät ovat olleet suosittuja. Alueellisia eroja on 

lähinnä luomuneuvonnan laadussa.  

 

Kauppa/jalostus- ryhmän näkemyksen mukaan byrokratiaa maataloudessa tulee 

vähentää.  Tukitasojen tulee olla tuottamisen kannalta asiaankuuluvalla tasolla. 

Ongelma on luomutuotanto, joka ei saa luomustatusta liiallisen byrokratian 

vuoksi. Byrokratia on luomun kehitystä hidastavana esteenä.  

 

”No, se mitä mä olen nyt tuottajia kuunnellut, niin kyll sitä byrokratiaa moni 

toivoo vähän matalammaks. Selkeesti sitä moni pelkää. Onko tukitaso asiallinen, 

ne on asioita, jotka tuottajia kiinnostaa. Kovin paljon on sellasia tuottajia, joiden 

tuotteille ei haeta luomuleimaa byrokratian takia. Tosi surullista, että hankala 

byrokratia estää toiminnan kehittymistä. ” 

 

 

Luomualan kehittämisohjelmalla on huomattava merkitys luomun edistämisessä 

ja se antaa luomulle suuntaa tulevaisuuteen. Hallitus on tehnyt tärkeän päätöksen 

puhtaan ruoan ja kestävän kehityksen puolesta. Ohjelma aktivoi suomalaisia 

luomun käytön pariin. 

 

Lasten oppiminen jo pienenä koulussa luomuruokaan edistää luomun käyttöä 

kodeissa. Koko perhe tulee lasten johdolla luomun käyttäjiksi. Tällä on hyvä 

vaikutus koko luomuketjuun.  

 

” Kyllähän se sillai on merkittävä, että jos koulussa lapset oppii luomumaidon 

käyttöön, niin onhan se itsestään selvää, että sitä kysytään kotonakin. 

Luomumaidolla ja tavanomaisella maidolla on makueroakin, ja kyl niillä on 
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merkitys, mitä lapset oppii pienenä syömään ja juomaan. Sillä mun mielestä tulee 

positiivinen vaikutus oleen luomuun.” 

 

Luomualan toimijat voivat edistää yhteistyötään kaikkien luomuketjun 

toimijoiden välisillä tapaamisilla. Tulee keskustella asioista, jotta kaikki tahot 

ymmärtävät toistensa tarpeet. Päättäjien, tuottajien, jalostajien, 

vähittäiskauppiaiden, tukkukauppojen ja ammattikeittiöiden tulee verkostoitua 

yhteistyön löytämiseksi. ProAgrian toimintatilaisuuksiin tulee kutsua 

ammattikeittiöitä mukaan, koska se näkökulma unohdetaan aivan liian usein. 

ProAgria hoitaa vain tuottajien ja vähittäiskaupan etuja.  

 

”Mä en lakkaa korostamasta sitä, ett sen luomuketjun kaikkien eri toimijoiden 

pitäis tavata vieläkin enemmän. Ainoastaan sitä kautta me ymmärretään 

toistemme tarpeet, mitä tarvitaan ja mikä on mahdollista. Ehdottomasti se 

verkostoituminen on kaiken A ja O. Päättäjät, tuottajat, jalostajat, 

vähittäiskauppa, tukkukauppa ja ammattikeittiöt. Pitää ymmärtää se, että kaikki 

vaikuttaa kaikkeen ja kaikilla on hyviä ajatuksia yhteistyön hyväksi. 

Verkostoitumista.” 

 

6.3 Valvonnan vaikutukset luomuun kehitykseen 

 

Tuottajat kaipaavat valvontajärjestelmään yhtenäistämistä ja sääntöjen tulee olla 

selkeät sekä helposti noudatettavat. Valvonta on tärkeää, jotta kuluttaja saa 

varmuuden luomutuotteen laadusta. Valvonnan lisääntyminen nähdään 

positiivisena ja se tuo uskottavuutta luomun laatua kohtaan. Valvontaa tarvitaan, 

jotta mahdolliset epäselvyydet luomun laatuun liittyen saadaan selvitettyä. 

Tarkastustoimintaan kaivataan maalaisjärjen käyttöä sekä rehellisyyttä. 

Sanktioista tulee päästä eroon. Valvonta lisää kustannuksia ja henkistä 

kuormittavuutta tiloilla. Osa tuottajista piti valvontajärjestelmää liian tiukkana 

luomun kehityksen kannalta. 

 

”Seki on semmone vähä.  Valvontahan tarttee olla, ett se varmaan todetaan ja  se 

on kunnosa, ett se on sitte sitä luomutavaraa. Ainahan on niitä, jotka yrittää 
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vettää välistä. Valvontaa pittää olla, että se varmasti todetaan luomuks. Sehän on 

luomuviljelyn etu tavallaan sitte taas. ” 

 

”Valvontajärjestelmään tulisi palkata riviviljelijöitä. Vaikka toimisivat eri 

alueilla, missä itse ovat viljelijöinä. Käytännön kokemus ja maalaisjärjen käyttö 

kulkevat viljelijän rinnalla. Sanktiot eivät kuulu suomalaiseen 

toimintaperiaatteeseen.  Ei täällä maaseudulla tietoisesti koiteta ketään naruttaa. 

Valvonta lisää kustannuksia. Henkinen kuormittavuus on raskaampaa, kuin sen 

ruumiillisen työn teko pellon laidalla. ” 

 

 

Luomulainsäädännön suurena ongelmana on se, että säädökset tulevat toiselta 

puolelta Eurooppaa. Siellä viljelytoiminta on erilaista kuin Suomessa. 

Lainsäädäntöön toivotaan selkeää ohjeistusta, jotta tulkinnan mahdollisuudet 

saadaan suljettua pois.  

 

Elintarvikkeiden laatuvaatimuksien kiristyminen vaikuttaa positiivisesti luomun 

kehittymiseen, koska paremmasta tuotteesta maksetaan korkeampi hinta.   

Kasvavat rakentamiskustannukset hidastavat luomun kehittymistä ja lisäävät 

tilojen kuluja.  Vaatimusten lisääntyminen tuotantotilojen osalta kasvattaa 

kuluttajan luottamusta luomua kohtaan.  

 

”Etänä lähetettyjä tietoja ei hyväksytä. Pitää tarkastajan tulla aina paikan päälle 

katsomaan. Sellainen luottamus vielä puuttuu valvojien ja isäntien välillä.” 

 

Neuvonta/kehittäminen/tutkimus- ryhmän näkemyksen mukaan luomutilojen 

valvonta tulee tehdä kesäaikana eikä pitkin vuotta. Valvonnalta toivotaan 

neuvonnallisuutta sekä kasvuaikana kasvustotarkastuksia tilanomistajan kanssa. 

Valvonnan tulee olla kaikille oikeudenmukaista ja samankaltaista.  

 

Tiukat vaatimukset ovat esteenä monien hyvien asioiden toteutumiselle. Viljelijä 

vastaa asioidensa oikeellisuudesta. Moni tila ei viitsi lähteä kokeilemaan 

luomutuotantoa liian tiukkojen valvontavaatimusten johdosta. Luomuvalvonta ei 

ole ollut kaikkialla Suomessa tasapuolista.  
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” Joku hyväkin asia jää kokeilematta, kun joku tiukka terveystarkastaja sanoo, 

että tsot, tsot, ei onnistu näin. ” 

 

 

” Kyl se vähän on. Kyl sitä hiukan kavahdetaan. En tiedä sitten, kuinka monessa 

tapauksessa se aiheuttaa sen, ett ei kokeilla luomuu. Kyl sil jonkin sortin merkitys 

on. Eviran taholta tulee aina jokin uusi tarkennus tai sääntö. Eri Ely-keskusten 

alueella saattaa olla asioiden tulkinnat erilaisia. Vielä ei olla siinä, ett joka ikinen 

luomuviljelijä Suomen maassa olis ihan samalla viivalla, jos asioissa on jotain 

huomauttamista” 

 

Valvonnan ei pidä lisääntyä. Valvonta todettiin katkerana ja nöyryyttävänä asiana 

maaseudulla. Se kuormittaa viljelijöiden henkistä jaksamista. Valvonnan ja 

maataloustuen kautta Suomi saa takaisin suuren osan EU-jäsenmaksua. 

Valvonnan tulee kohdistua vain luomun tuottamiseen, eikä luomutukeen.  

 

” Ei sitä kukaan rakasta, ei sitä kukaan lisätä halua. Toivottais, että valvottais 

vain luomun tuotantotapaa, kun nyt valvotaa lisäksi sitä luomutukee.” 

 

”Valvonta on hirveän katkera asia ylipäätään jonkin vapaan talonpojan 

selkärangalle. Se on nöyryyttävää sitten pahimmillaan. Toivoisin, että tässä 

maajussi löytäisi toisensa. Rohkaistaisiin toinen toistamme olemaan viljelijöitä ja 

ammattiveljiä ja sisaria. Valvonta on henkinen rasite. Pahimmillaan se aiheuttaa 

tosi kamalia asioita tiloilla. Me kelkotaan sen avulla tosi iso osa meijän EU-

jäsenmaksua, nimenomaan maataloustuella ja valvonnalla takaisin Suomeen. 

Tää on se juttu, jolla me saadaan tää raha takaisin tänne. Valvonta on yksi 

palvelu muiden ohella tälle yhteiskunnalle, mitä maataloustuotanto tekee. ” 

 

 

Luomulainsäädäntöön liittyvän pakollisen viiden päivän luomukurssin koulutus 

tulee ajoittaa sekä keväälle että syksylle. Viljelijät saavat silloin paremman 

käsityksen luomuun siirtymisestä kesän omakohtaisen viljelytoiminnan johdosta. 

Luomun kaikki lomakkeet tulee muuttaa sähköiseen muotoon palautuspäivien 

myöhästymisten vähentämiseksi.  

 

Tulee olla tietyt järkevät toleranssit, joiden sisällä eläinkohtaiset vaatimukset   

esimerkiksi valon suhteen tulee olla. Suomen intressi puutarhapuolen 
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kasvualustoista on EU:n muiden maiden kilpailuetua vastaan. Suomalaisten tulee 

paremmin ajaa omia asioitaan EU:ssa. Asioista tulee perusteellisemmin 

keskustella ja tehdä laajempia selvityksiä. Ongelmana on Euroopan erilaisten 

tuotanto-olosuhteiden aiheuttamat tulkinnat asioista.  Lainsäädäntöä tulee voida 

helpommin ymmärtää. 

 

 

”Toi lainsäädäntöpuoli on kauhean raskasta tekstiä. Sitä on nyt tässä sitten 

veivattu sitä EU:n säädöstä johonkin asentoon ja näenkö mä siellä puutteita? En 

mä, en mä pysty sanomaan mitään, näenkö mä siellä puutteita. Mä nostan kädet 

pystyyn. Toivoisinhan mä, että se olisi edes aavistuksen ymmärrettävämpää. Ei 

olisi niin paljon tulkinnanvaraisuuksia. ” 

 

 

Elintarvikkeiden laatuvaatimuksien lisääntyminen vaikuttaa viljelijöiden 

tuotantokustannusten nousuun. Elintarvikkeiden tuottaminen ja jalostus ovat 

paljon työtä vaativa ala, johon todella harva pystyy. Alan markkinat ja säätely 

ovat tiukkoja.  

 

Hallinto/politiikka- ryhmän näkemys valvonnasta on positiivinen. Nykyinen 

valvontajärjestelmä takaa luotettavuuden ja tasavertaisuuden. Kaikki tuotteet 

voidaan jäljittää aina alkutuotantoon asti. Viljelijät ovat jokaisella alueella 

tasavertaisia. Ilman luomun valvontaa ja uskottavuutta, ei voida saada tuotteesta 

hyvää hintaa. Valvonnan tehtävä ei ole luomun edistäminen, mutta se ei saa olla 

kehitykselle haitaksi tai vaikeuttaa sitä. 

 

 

Valvonnan lisääntyminen ei ole toivottavaa. Valvontajärjestelmä on nykyään 

hyvin tehokas. Viljelijää ei yleensä tarvitse uudelleen vaivata asian vuoksi, koska 

tarvittava tieto löytyy jo olemassa olevista dokumenteista. Vuonna 2021 

luomulainsäädäntö muuttuu. Kaikkia tiloja ei tarvitse joka vuosi fyysisesti valvoa. 

Kauppoja on ehdotettu uudessa asetuksessa luomuvalvonnan piiriin. Tämä tulee 

vähentämään luomun myyntiä, koska kaikki kauppiaat eivät lähde tähän mukaan.  
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”Nythän on niin, että uusi lainsäädäntö 2021 astuu voimaan. Suomen aloitteesta 

tulee suurin muutos koko luomuvalvontajärjestelmään. Jokaisella tilalla ei 

fyysisesti tarvi käydä joka vuosi, jos olet nuhteetta hoitanut hommasi kolmen 

vuoden ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että suhde valvontaan tulee jatkossa rakentaa 

ihan uudella tavalla. Kausiveroilmoituksen luonteisesti ilmoitetaan asioita 

vuosittain. 24 kk on jatkossa maksimiaika kahden tarkastuksen välillä. Tää sai 

nimen riskiperusteinen toimintatapa.  Tää on ollut iso poliittinen vääntö. Luomua 

valvotaan just sen verran, kun pitää sen brändin ylläpidon kannalta tehdä. 

Joitakin enemmän ja joitakin vähemmän.” 

 

 

Luomulainsäädännön voimaantulon muutokset vaikuttavat karjatilojen elämään. 

Vaatimus koko tilan toiminnan siirtämisestä luomuun tulee muodostumaan 

monelle tilalle ylivoimaiseksi. Vaihtoehtoina ovat eläinten siirtäminen luomuun 

tai sitten myyntikasvien tuottovaatimus. Karjasuojat eivät kaikilla tiloilla täytä 

luomuehtoja, tai tilan peltoala ei riitä myyntikasvien tuotantoon. 

Kotieläintuotannon rakennemääräykset ovat liian tiukkoja esimerkiksi 

luonnollisen valon suhteen.  

 

” Luomulainsäädäntö tällä hetkellä, mikä mietityttää, on sitten ne karjatilat. 

Miten niiden käy sitten tän viiden vuoden jälkeen? Vaihtoehtoina on siirtää 

eläimet luomuun, tai sitten alkaa tuottaan myyntikasveja. Ja useasti syynä siihen, 

miksei eläimet ole luomussa on se, että karjasuoja on sellainen, että se ei täytä 

niitä luomuehtoja. Ja usein tilan peltoala on räätälöity niille eläimille, joten siellä 

ei pystytä tuottamaan niitä myyntikasveja. ” 

 

 

Kasvihuoneiden osalta siirtymävaihe loppuu 2030, mikäli uusi komission asetus 

astuu voimaan. Uusia kasvihuoneita ei voi enää perustaa näillä vanhoilla 

kasvualustoilla. Tuotannon jatkuminen on täysin epävarmana, samoin kuin 

tuotannon kehittämisen tulevaisuus. Luomukasvihuonetuotannon rajoitettuihin 

kasvualustavaatimuksiin tulee saada käyttömahdollisuus myös tulevaisuudessa.  

 

 

”Lisäksi Keski-Euroopan puutarhatuottajat on huolissaan siitä, että meillä on 

omaa tuotantoa. Mieluummin ne myis meille tänne. Ei ne tykkää siitä, ett meillä 

on omaa tuotantoo. Tämmöstä kauppapolitiikkaa. Pelataan väärillä aseilla. 

Määrätynlaista protektionismia omalle tuotannolle. ” 
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Valvontajärjestelmä on välttämätön luomun kehittymisen kannalta. Mikäli 

maakuntavirastot aloittavat toimintansa, niin ne tekevät saman työn kuin ELY:t 

nykyisin. Toimintaa tulee ohjaamaan Evira. ELY-keskusten toiminta tulee olla 

kaikilla alueilla samankaltaista. Toisessa ELY-keskuksessa luomuasetusta 

tulkitaan eri tavalla kuin toisessa. Tämä aiheuttaa eriarvoisuutta.  

 

Kauppa/jalostus- ryhmä kaipaa toimenpiteitä byrokratian vähentämiseksi. 

Byrokratia ja liiallinen valvonta ovat luomutuotannon lisääntymistä hidastavina 

esteinä. Luomuvalvonta on liian tiukkaa. Se lisää yrittäjien kuluja, jotka 

kauppiaiden pitää siirtää tuotteiden hintoihin.   

 

”No, kyl mä tota siinä mielessä, ett kyl valvonta pitää olla asiallista ja kunnossa 

olevaa, että se luotettavuus säilyy ja lisääntyy. Mutta missä menee se raja, että se 

rupee vähentään kiinnostusta luomutuotantoon siirtymisestä? Toivon, että se ei 

mene liiallisiin hullutuksiin byrokratian vuoksi. Lakia tulkitaan eri päivinä eri 

tavoilla. Näinhän se ei saisi olla. ” 

 

 

Luomun pakkausmerkintöjen tulee olla luotettavia tuontiluomun osalta. 

Pakkausmerkintöjen tulee olla selkeitä. Kauppojen toiminnan valvontaa tulee 

järkiperäistää. Valvonta on hinnoiteltu liian korkealle tasolle ja siihen tulee 

pikaisesti puuttua. Valvontaa tulee yksinkertaistaa ja lisätä enemmän 

omavalvontaa.    

 

”Tässä on nyt näiden kasvualustojen kanssa erimielisyys. Tämä tarkoittaa sitä, 

että investoinnit loppuu heti, jos näin päätetään. Toinen on ihmeellistä meidän 

kotikeittiötoiminnassa. Samoja hedelmiä ja vihanneksia varten pitäis olla eri 

leikkuupaikat ja veitset. Kaikki pitäis olla eri. Ja jos ei ole sitä lupaa, niin se 

salaatti pitäis tehdä siinä palvelutiskillä. Eli tämmösiä. Mun mielestä pitäis 

käydä tää läpi nää valvonnat ja nää asiat, että mitkä on todellakin tarpeellisia 

valvonta-asioita, ja mitkä ei.” 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

6.4 Tuotannon tulevaisuudennäkymät luomun kannalta 

 

Tuottajien näkemys luomun tuottajahinnan kehityksestä ja kannattavuudesta 

vaihteli. Tuottajahintojen nousu nähtiin epätodennäköisenä. Edellytyksenä 

tuotannon lisääntymiselle on vähintään kohtuullinen hintataso. Hinnan todettiin 

seuraavan tavanomaisen tuotteen tuottajahintaa.  

 

Luomuun siirtymiseen vaikuttavat eettisyys ja ekologisuus. Lisäksi luomutuella 

on suuri merkitys houkuttelevana tekijänä. Osa viljelijöistä haluaa lähteä 

kokeilemaan luomutuotantoa, koska tavanomaisen viljelyn kannattavuus on 

heikko. He haluavat siirtyä luomuun kokeillakseen erilaista viljelytapaa. Osalle 

viljelijöistä luomuun siirtyminen on mahdollisuus löytää uudelleen mielenkiinto 

viljelytyötä kohtaan. Vakaampi tuotteen hinta, käytettävät työresurssit, 

vuokrapeltojen saanti sekä yhteistyön mahdollisuudet karjatilojen kanssa, lannan 

saannin vuoksi, vaikuttavat luomuun siirtymiseen. Lisäksi keinolannoitteiden 

hankinnasta jäävä säästö vaikuttaa merkittävästi tilojen ratkaisuissa. 

 

 

”Tänä päivänä se on, ku viljelijät luulee, ett se on joku onni ja autuus, ku ei tartte 

lannotteita ennää ostaa. Ja se luomutuki. Ku he luulee, ett sillä saadaan 

helpommalla rahaa tulemaan. Se on se, mikä tällä hetkellä ratkasee paljo. ” 

 

 

Maataloustuen alenemisen johdosta tuottajahintojen arveltiin tulevaisuudessa 

nousevan. Tällä hetkellä tuella todettiin olevan suuri merkitys. Tilojen 

perusparannusten, kuten salaojitusten arveltiin jäävän tulevaisuudessa tekemättä, 

jos maatalouden kannattavuus jatkuu näin huonona.  

 

Työtä luomun edistämiseksi pitäisi tehdä aktiivisesti. Viljelijöitä tulee innostaa ja 

kannustaa toimintojen kehittämiseen, koska luomu koetaan tarpeelliseksi. 

Luomun kehittäminen on tärkeä asia ja suuri mahdollisuus Suomelle. 
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” Kyllähän luomuu tarvitaan. En mää sitä kiistä ollenkaa. Jokaine saa olla 

luomuviljelijä jos haluaa. Jos ihmiset haluaa ostaa luomuruokaa, niin parempi se 

on täällä tuottaa, ku jossain muualla. En mää näe, et luomuu tarttis lopettaa, mutt 

en mää näe sitäkään, ett kaikkien tarttis siirtyy luomuun. En mää näe kumpaakaan 

järkevänä. Jos sää haluut tuottaa luomuu, niin ei se ole multa pois mitenkään. ” 

 

 

Uusia tuottajia voidaan houkutella luomutuottajiksi kutsumalla heitä vierailulle 

luomutiloille ja esittelemällä heille luomuviljelyksiä. Opintomatkat, yhteiset 

konehankinnat sekä verkostoituminen muiden luomuviljelijöiden kanssa lisäävät 

kiinnostusta luomuun siirtymiseen. Hyvät esimerkit onnistuneista luomutiloista 

aktivoivat uusia tuottajia luomun pariin.  

 

 

Luomu on Suomen johtava ruokaketjun suunta tulevaisuudessa. Luomun 

vahvuuksina ovat puhtaus sekä hyvä maku. Suomen pinta-alasta luomun osuus 

voisi olla kolmasosa, mikäli eri sektorit lähentyisivät toisiaan. Tilojen 

kannattavuudesta luomussa tulee huolehtia. Yksi vastaaja ei uskonut luomun 

lisääntymiseen, koska tuottajat eivät halua siihen siirtyä. Tavanomainen tuotanto 

tulee säilymään päätuotantomallina. 

 

”En näe, en näe. Ei ihmiset siirry siihen luomuun. Kyl tää tavanomainen pysyy. 

Kun saadaan vaan pidettyä tää tavanomainen tuotanto. Kun ei vaan aleta syödä 

mitään keinolihaa. Sit tää loppuu koko homma.” 

 

Neuvonta/kehittäminen/tutkimus- ryhmän näkemyksen mukaan luomuviljojen 

hinnat tulevat vaihtelemaan lähivuosina. Hinnat tulevat laskemaan tämän hetken 

hintatasosta. Luomun ja tavanomaisen viljan hinnat lähenevät toisiaan. 

Luomumaidon hinta tulee säilymään tämän hetken tasolla.  

 

Luomu kiinnostaa erityisesti nuoria viljelijöitä, jotka ovat motivoituneita 

nähdessään hyviä luomukasvustoja. Taloudellinen kannattavuus, ammattitaito, 

tilan sijainti, koneiden ja kaluston kunto sekä henkilökohtaiset ominaisuudet 
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vaikuttavat luomuun siirtymiseen. Tavanomaisen viljelyn haasteiden puute on 

lisäksi merkittävä syy. 

 

”Taloudellinen kannattavuus. Se pitää olla taloudellisesti kannattavaa niin hyvin, 

kun maatalous voi olla kannattavaa. Sitten se vaatii enemmän osaamista ja 

ammattitaitoo. Se, miten tilaa on aikaisemmin kehitetty, jotta se mahdollistaa 

luomuun siirtymisen ilman suuria investointeja. Tuotantopanokset eivät 

muodostu liian suuriksi luomutiloilla. Luomuun lähdetään nykyään lisäksi sen 

tähden, että tavanomainen viljely ei anna viljelijälle enää tarpeeksi haasteita.” 

 

Maataloustuella on suuri merkitys tilan toiminnassa. Ongelmana on se, että osaa 

luomutiloista ei tuottaminen kiinnosta. Erityisesti kasvinviljelytiloilla tuen osuus 

on noin 60-70 prosenttia tilan liikevaihdosta. Tuki määrää täysin sen, mitä tiloilla 

voidaan tehdä ja kehittää. Luomutuki on välttämätön, koska kukaan ei lähde 

tuottamaan luomua, mikäli tukitaso on sama kuin tavanomaisella tuotannolla.  

 

Luomun kehittämistä kannattaa jatkaa. Luomu on poliittinen valintana, jota 

valtiovalta haluaa edistää. Viljelyn lisäksi luomutuotannolla on monia hyviä 

ympäristövaikutuksia.  

 

” Tämä on poliittinen valinta. Halutaan valtiovallan suunnasta tukea luomun 

edistämistä. Luomulla on vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja 

ekosysteemipalvelujen tuottamiseen. ” 

 

 

Uusia tuottajia pitää saada kiinnostumaan luomutuotannosta. 

Kannattavuuslaskelmat ovat kannustava esimerkki luomua harkitseville. Maan 

rakenteen hoito kiinnostaa nuoria tuottajia. Seuraava tukiratkaisu sekä 

kierrätysravinteiden hintataso tulevat vaikuttamaan tuotannon kannattavuuteen. 

Luomu on kasvava ja pysyvä tulevaisuuden suunta, mutta ei johtava.  

 

 

”Porukka kutistuu entisestään. Meneekö se sinne 25000 tilaan, ja missä ne toimii, 

ja kenelle ne tuottavat ja mitä? On porukka, joka tekee teollisuudelle ja se, joka 
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tekee lyhyeen ketjuun suoramyyntijuttuja (lihaa, paikallisviljatuotteita ja 

torijuttuja). Miten tässä se luomu sitten sijoittuu? Se sijoittuu nimellä 

terveellisyys, turvallisuus ja hiilen sidonta. Mutta onko sen nimi luomu, niin siitä 

en ole varma.” 

 

Hallinto/politiikka- ryhmä edistäisi luomun lisäarvon nostoa, jotta alan 

kannattavuus ei laske. Suoramyyntiä tiloilta kuluttajille tulee lisätä. Tuottajahinta 

tulee säilymään nykyisellä tasolla. Maataloustuella on ratkaiseva merkitys tilan 

toiminnassa ja se on ratkaiseva tekijä tämän hetken luomutuotantoon 

siirtymisessä. Ympäristöasioiden huomioonotto tuotannossa vaikuttaa tiettyyn 

ryhmään viljelijöitä. Luomuun lähtijät ovat kyllästyneitä ruiskuttamiseen ja 

haluavat lähteä parantamaan maan kasvukuntoa.    

 

”Luomuun siirtymisestä voidaan puhua normaalein maatalousalan käsittein ja 

termein. Jokainen viljelijä miettii ympäristöasioita ja ottaa ne vakavasti. Tää 

koko pöhinä tässä ympärillä tukee tätä luomuun siirtymistä. Nyt ajatellaan 

luomua hyvänä mahdollisuutena, ja en mää tällä ainakaan huonommin pärjää 

kuin ennen. ” 

 

Luomun vahvuutena on holistinen näkökulma. Yksi ratkaisu tuo mukanaan useita 

etuja. Luomusta löydetään vastaus moneen ongelmalliseen asiaan.  

 

”Tää luomun vahvuus on se holistinen näkökulma. Yhdellä ratkaisulla sä saavutat 

monia hyviä ratkaisuja. Joka kerta, kun tulee jokin tällainen ikävä asia 

maatalouden sivutuotteena, ympäristöongelma tai ilmasto-ongelma tai humuksen 

vähentyminen, niin vastaus on aina luomu. Et se on tasapainottanut sen. Se ei 

liikaa korosta jotain yhtä asiaa, taloutta tai tuotantopanosten korkeaa 

tuotostasoa. Minulle luomutuotanto on kuin maatalouden laboratorio, joka 

kehittää niitä menetelmiä, joita koko maataloustuotannossa pitäis ottaa 

käyttöön.” 

 

Tehokas viestintä lisää maataloustuottajien kiinnostusta luomuun siirtymiseen. 

Viestinnän pitää kertoa se, että luomu on yhteiskuntavastuullinen teko ja 

kannattavaa viljelytoimintaa. Hyvä kasvusto ja rikkaruohoton pelto antavat 

luomua harkitseville viljelijöille hyvän kuvan viljelytoiminnasta. Lisäksi hyvä 
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yleiskuva tilan toiminnasta ja avoin informaatio kaikille luomusta kiinnostuneille 

edistävät asiaa.  

 

Luomu ja lähiruoka ovat yhtä vahvoja tulevaisuuden vaihtoehtoja. Eräs ryhmän 

haastateltava näki luomun johtavana vaihtoehtona. Suurkeittiöiden ja 

ravintoloiden pitää pystyä hyödyntämään paikallisia tuotteita paremmin. 

Tuotteita pitää saada tarpeeksi tuotettua, jotta jalostava teollisuus voi toimia. 

Erityisesti puutarhakasvien ja juuresten määrää tulee saada lisättyä. Suomalaiset 

luomukeruutuotteet tulee nostaa esille ja brändätä.  

 

Kauppa/jalostus- ryhmän näkemyksen mukaan maataloustuottajan tulee saada 

asianmukainen korvaus työstään. Tuottajahinta pysyy melko stabiilina ja 

myyntimäärät lisääntyvät. Liikevaihtoeurot luomun osalta tulevat kasvamaan. 

 

”Kaikkien tuottajien on saatava asianmukainen korvaus työstään. Itse olen 

valmis maksamaan laadusta. Toivon, että se hintakehitys ja kannattavuuskehitys 

on sellainen, että se on ihan asianmukainen elinkeino. Kaikenlainen hintojen 

polkeminen on mun mielestä tyhmää.” 

 

 

Suomalainen luomutuotanto on erittäin positiivinen asia ja suomalaista ruokaa 

tarvitaan. Luomun hyviä puolia, kuten puhtautta pitää vieläkin paremmin tuoda 

esiin. Kotimaista luomua pitää saada enemmän, jotta vältetään tuontiluomun 

käyttö. Uusia tuottajia luomun pariin saadaan paremmin, mikäli on enemmän 

markkinoita ja ostajia. Tuottajia voidaan aktivoida luomu pariin tuomalla 

asiakkaat sekä heidän sitoutuneisuutensa luomun käyttöön esille. Tilakoolla ja 

tuotannon määrän kasvattamisella on suuri merkitys luomun lisääntymiseen.   

 

” Kyllä mä näen positiivisena suomalaisen luomutuotannon ja sen, että se 

mietintä, mitkä on ne tärkeät. Kannattaako sinne maitopuolelle vaiko  

viljapuolelle? Muutenkin mun näkemys on pitkään maalla asuneena, että kyllä 

suomalaista ruoantuotantoa tarvitaan. Kyllä ihan sieltä pellolta tänne kauppaan 

asti. Mää pidän sitä tärkeenä asiana.” 

 

Luomu ei ole johtava ruokatrendi tulevaisuudessa. Mikäli maailmalla syntyy 

jokin ruokaskandaali, niin luomun käyttö saattaa lisääntyä. Luomun eteneminen 
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edellyttää tuotannon kasvua tai tuonnin lisääntymistä. Lisäksi jalostuksen ja 

tukkuportaan pitää toimia, jotta ammattikeittiöt voivat luomua hyödyntää. 

Ammattikeittiöiden merkitys luomun käyttäjinä pitää paremmin saada 

viljelijöiden tietoon. Ruoan arvonlisäveron laskulla voidaan edistää suomalaisen 

ruoan menekkiä.  

 

 

6.5 SWOT-analyysi 

 

 

SWOT-analyysi on nelikenttämenetelmä, jota käytetään strategian laatimisessa, 

ongelmien arvioinnissa, tunnistamisessa ja kehittämisessä. Analyysin avulla 

voidaan selvittää tutkimuskohteen sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset 

mahdollisuudet ja uhat. (Wikipedia.fi.) Seuraavissa taulukoissa esitetään tämän 

tutkimuksen teemahaastatteluiden vastauksista muodostettu SWOT-analyysi.  

SWOT-analyysista saatujen tulosten avulla pyritään selvittämään suomalaisen 

luomun lähitulevaisuuden vaihtoehtoisia kehityssuuntia sekä alan tulevia 

mahdollisuuksia. 

 

Vahvuudet 

 

-vahva, positiivinen suuntaus, kotimaisuus, yhteiskuntavastuullisuus 

-kuluttajakunta laajenee ja lisääntyy, kuluttajien tietoisuus lisääntyy 

-ekologisuus, hyvä laatu, ympäristöystävällisyys 

-eettiset näkökannat 

-terveyteen panostaminen, puhtaus, hyvä luonnollinen maku 

-tuotettu ilman keinolannoitteita ja torjunta-aineita, vähemmän jäämiä ja lisä- 

aineita 

- erilaisten tuotteiden lisääntyminen 

-eläinten hyvinvointi 

-viljelijäkunnan lisääntyminen, viljelijälle uusia haasteita, työlle uusi merkitys, 

mahdollistaa hiilinieluajattelun, oppeja voi hyödyntää myös tavanomaisessa 

viljelyssä, kannattavuus 

-kauppiaat sitoutuneita ja halukkaita myyntiin 

-hallituksen luomuohjelma luo pohjan kehitykselle, suuri merkitys 

edistämisessä ja antaa suuntaa tulevaisuuteen 

-luomutuki lisää siirtymistä luomuun ja ratkaiseva merkitys tilan toiminnassa 

-valvonta tärkeää, aktiivista ja tehokasta, positiivista, lisää laatua ja 

luotettavuutta 
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Heikkoudet 

 

-liian tiukat laatuvaatimukset 

-liian kallista kuluttajille, julkisille hankkijoille, kunnille 

-tuotteiden pakkauskokojen ja jalostusasteiden kehitys alkuvaiheessa, riittävän 

suurien ruokaerien toimittaminen julkisille hankkijoille  

-kauppa ei edistä luomutuotantoa, ei tue viljelijää viljelytoiminnassa, 

kaupankäynnissä ei ole neuvotteluvaraa 

-neuvontajärjestö vanhanaikainen ja hitaasti kehittyvä, läsnäolon puute 

viljelijöiden toiminnassa, luomun tietämys läpi organisaation ei toteudu 

-liian alhaiset tuottajahinnat, tuottajahintojen lasku tuotannon lisääntyessä, 

hintakehitys epävarmaa, hintakompensaatio markkinoilta vaikeaa, 

tuotantokustannusten nousu 

-kotimainen tuotanto liian pientä, liian pienet markkinat  

-voimakas tukiriippuvuus tilojen kehittämisessä 

-näennäisviljely, sitoutumattomuus tuotteiden tuottamiseen  

-liian tiukka valvontajärjestelmä, sanktiot, valvontaa tehdään pitkin vuotta, 

valvonta lisää kustannuksia, on ylihinnoiteltua, lisää henkistä kuormitusta, ei 

ole tasapuolista, estää luomutuotantoon siirtymistä, luomuasetusta tulkitaan eri 

tavoin 

-kauppojen toiminnan valvonta 

-lainsäädäntöä vaikea ymmärtää, paljon tulkinnanvaraa, säädökset tulevat 

EU:sta, Suomessa viljelytoiminta täysin erilaista, Euroopan erilaisten tuotanto-

olosuhteiden aiheuttamat tulkinnat, byrokratia kehitystä hidastava este 

 

Mahdollisuudet 

 

-tuotanto nähdään positiivisena, kotimaista ruokaa tarvitaan 

-ruokakatastrofien vaikutuksesta kysyntä on maailmalla kasvanut 

-lisääntyvä käyttö, puhtaan ruoan kysyntä sekä kuluttajilla että julkisissa 

keittiöissä   

-maidottomien luomutuotteiden kotimaan tuotannon kehittäminen  

-kotimaisen ja ulkomaisen luomun hintaeron kaventuminen 

-tiettyihin tuotteisiin keskittyminen 

-tuontiluomu 

-ruoan arvonlisäverotuksen keventäminen 

-yhteistyö: markkinayhteistyö, tiedottaminen, koneyhteistyö, yhteiset 

viljankuivurit, kotieläinsuojien vuokrakäyttö, yhteiset kylmäsäilytystilat, 

luomuketjun toimijoiden tapaamiset, verkostoituminen 

-tutkimuksen kehittäminen 

-uudet haasteet, innovatiiviset viljelytavat ja niiden kehittäminen 

-paremmin kohdennetut ja määritellyt edistämistavoitteet, satsattujen 

resurssien tehokkaampi käyttö 

-uusien tuottajien aktivointi, tietoisuus kuluttajista ja julkisista käyttäjistä sekä 

varmuus rahojen riittävyydestä 

-taloudellinen mahdollisuus, johon kuuluvat luomutuki, kustannussäästöt ja 

kalliimpi tuote 

-vaatimusten lisääntyminen tuotantotilojen osalta kasvattaa luottamusta 

-eri sektoreiden lähentyminen mahdollistaa luomun lisääntymisen  
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-positiiviset ympäristövaikutukset 

-jalostuksen kehittäminen, hyvät vientituotteet 

-jalostuksen ja tukkuportaan toimivuus 

-paikallisten tuotteiden parempi hyödyntäminen 

 

 

Uhat 

 

-kotimaisen luomutarjonnan puute/tuontiluomu 

-luomubrändin vahingoittaminen 

-luomun ja tavanomaisen tuotteen liian suuri hintaero 

-EU:n maataloustukien/kansallisten tukien/ luomutuen lasku 

-huoltovarmuuden säilyminen 

-kotimaisen maatalouden epävarma tulevaisuus, huono kannattavuus, jatkajien 

puute 

-tilojen perusparannukset jäävät tekemättä 

-luomun tuottajahintojen lasku 

-näennäisviljely, korjuuvelvoitteen puute 

-liian suuret kotieläinyksiköt 

-liiallinen byrokratia 

-valvonta lisää kustannuksia, henkistä kuormittavuutta, nostaa tuotteiden 

hintaa, on ylihinnoiteltua, sanktioiden kuormittava vaikutus 

-kasvavat rakentamiskustannukset, kotieläintuotannon rakennemääräykset, 

erilaisten tuotanto-olosuhteiden aiheuttamat tulkinnat 

-liian tiukat valvontavaatimukset  

-vaatimus koko tilan siirtämisestä luomuun, luomukasvihuonetuotannon 

rajoitetut kasvualustavaatimukset 

-jalostuksen ja tukkuportaan toimimattomuus julkisten hankintojen 

näkökulmasta 

-tuontiluomu 

 

 

  

6.6 Tutkimuksen luotettavuudesta 

 

Kaikissa tutkimuksissa pyritään arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta. 

Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen mittaustuloksen toistettavuutta. Se tarkoittaa 

tutkimusmenetelmän ominaisuutta tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Mikäli 

tutkimuksessa saataisiin sama tulos uudelleen, niin se olisi reliaabeli. Validiteetti 

tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä on tarkoituskin mitata. 

Tutkimukseen osallistuneet vastaajat saattavat ymmärtää heille asetetut 

kysymykset eri tavalla, kuin tutkija on tarkoittanut. Tutkijan käsitellessä tuloksia 

oman ajattelumallinsa mukaan ne eivät ole päteviä. Validius tarkoittaa kuvatun 
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asian ja siihen yhdistettyjen selvitysten ja mielipiteiden soveltumista yhteen.  

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231-233; Hirsjärvi & Hurme 2004, 186-187; 

Uusitalo 1991, 84-86; Leskinen 1995, 15-16.) 

 

Validiteetti voidaan jakaa sisäiseen sekä ulkoiseen validiteettiin. Sisäinen 

validiteetti tarkoittaa sitä, että määritteiden sekä menetelmien tulee olla loogisia 

keskenään. Ulkoinen validiteetti tarkoittaa päätelmien ja johtopäätösten pätevyyttä. 

Tutkimuksen kohde kuvataan siinä kunnossa, kuin se on. (Eskola & Suoranta 2008, 

213.) Tutkimusaineiston sisäinen luotettavuus toteutuu mittauksen ollessa 

reliaabelia ja validia. Ulkoinen luotettavuus toteutuu näytteen edustaessa 

perusjoukkoa. Molemmat luotettavuuden osatekijät ovat tärkeitä, jotta tutkimuksen   

kokonaisluotettavuus olisi hyvä. (Uusitalo 1991, 86.) 

 

Laadullisen tutkimuksen uskottavuus tarkoittaa sitä, että tutkijan tulee tarkastaa, 

vastaavatko hänen käsitteensä ja tulkintansa tutkimuksen kohteen käsityksiä asiaan. 

Tutkimustuloksia voidaan siirtää tietyillä ehdoilla. Tutkimuksessa otetaan 

huomioon tutkijan ennakko-oletukset. Tulkinnat saavat tukea aikaisemmista 

vastaavista tutkimuksista. (Eskola & Suoranta 2008, 211-212.) 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus lisääntyy, mikäli tutkija tekee perusteellisen 

selvityksen tutkimuksen toteuttamisesta. Tutkimuksen eri vaiheet tulee kuvata 

tarkasti. Aineiston keräyspaikat ja haastatteluolosuhteet tulee selvittää. Lisäksi 

käytetty aika ja mahdolliset haastatteluihin vaikuttaneet häiriötekijät tulee kertoa. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 232.) Mikäli vain osaa haastateltavista on 

haastateltu tai litterointi ja luokittelu ovat sattumanvaraisia, aineisto ei ole 

luotettavaa. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 184-185.)  

 

Teemahaastattelun avulla tutkittavaa ilmiötä voidaan tiivistää ja saada 

haastateltavien todelliset ajatukset ja mielipiteet asioista selville. Haastattelun 

luotettavuutta arvioitaessa pitää miettiä, mitkä asiat tutkimuksen aikana siihen 

vaikuttavat. Mikäli tutkija ei pysty selvittämään tutkittavan ilmiön olennaisia 
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asioita tai johtamaan teoriasta tärkeimpiä käsitteitä, on tutkimuksen käsitevalidius 

huono. Ongelma voi ilmetä huonosti suunniteltuna haastattelurunkona.  

Teemaluettelo ja haastattelun kysymykset tulee laatia huolella, jotta haastattelun 

sisältövalidius toteutuu. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 128-129.) Mikäli tutkimuksella 

on useita haastattelijoita, sitä enemmän muodostuu haastattelijoiden aiheuttamia 

virheitä. Haastateltavien valintaan tulisi kiinnittää huomiota, jotta haastateltavien 

ryhmä pystyisi vastaamaan tutkittavan ongelman ratkaisuun. Tutkijan oma käsitys 

tutkittavasta aiheesta saatujen tulosten suhteen on hyvä luotettavuuden mittari. 

(Hirsjärvi & Hurme 1988, 129-130.) 

 

Tämän tutkimuksen teemahaastatteluja varten valitut henkilöt edustivat viljelijöitä 

ja elintarvikealalla toimivia sidosryhmien asiantuntijoita. Sidosryhmien edustajien 

valinnalla eri intressiryhmistä pyrittiin lisäämään tutkimuksen luotettavuutta. 

Henkilökohtaiset haastattelut käytiin haastatteluun soveltuvissa rauhallisissa 

tiloissa. Muutama haastattelu tehtiin Skypen välityksellä. Skypen avulla käydyt 

kamerakeskustelut eivät välttämättä antaneet niin hyvää vastausten kirjoa kuin 

henkilökohtaiset kontaktit. Tähän saattoi olla syynä se, että haastateltavat olivat 

kiireisiä ja varautuneita haastattelujen tiettyyn kestoon. Tutkijan mielestä Skypen 

käyttö rajoitti haastattelujen ilmapiiriä. Keskustelu ei ollut yhtä vapautunutta kuin 

henkilökohtaisessa kontaktissa.   Haastattelujen sovitut ajankohdat pitivät 

paikkansa.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi se, että haastateltavat olivat etukäteen voineet 

tutustua haastatteluteemoihin. Näin haastateltaville oli muodostunut käsitys 

aiheesta ennen haastattelun alkua ja he olivat valmistautuneita haastatteluihin. 

Haastateltaviksi lähteneet henkilöt olivat innostuneita asiasta ja käydyt keskustelut 

muodostuivat monipuolisiksi. Haastattelujen kuluessa haastattelut muotoutuivat 

syvällisiksi keskusteluiksi luomusta. Useat haastateltavat mainitsivat saaneensa 

uutta intoa ja uusia ajatuksia luomuun liittyen. Tutkijan saama palaute 

haastatteluista oli positiivinen ja lisäksi luomun kehittäminen oli monen 

haastateltavan mielestä tärkeä asia. Haastattelujen kuluessa samat tulokset alkoivat 

nousta esiin, mikä osaltaan todisti sen, että haastattelujen määrä oli riittävä.  
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Haastateltavat vaikuttivat vastaavan haastattelukysymyksiin omien tietojensa ja 

käsitystensä mukaan. Tämä lisäsi tutkimuksen luotettavuutta. Moni keskusteltu 

aihe saattoi olla haastateltavalle hieman vieras, mutta selkeni keskustelun kuluessa. 

Teemoista erityisesti valvonta herätti muutamassa haastatellussa epävarmuutta. 

Tutkijan vankka tietämys aiheesta sekä johdatteleva ja tiivis haastattelurunko 

sitoivat tutkittavan aiheen tiiviisti keskustelun ympärille. Teemahaastattelu 

osoittautui käyttökelpoiseksi tutkimusmenetelmäksi tämän tutkimuksen 

suorittamiseen, koska tutkimusmenetelmän käyttö tuotti monipuolista tietoa 

luomun kehityssuunnista ja mahdollisuuksista. 
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7. Johtopäätökset ja pohdinta 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää vastauksia luomualan 

lähitulevaisuuden vaihtoehtoisiin kehityssuuntiin sekä mahdollisuuksiin Suomessa.  

Luomualan kehittymiseen liittyvään tutkimuskysymykseen saatiin vastauksiksi 

tulevaisuuden vaihtoehtoja ja näkemyksiä. Luomulla on hyviä ominaisuuksia, jotka 

suosivat luomun lisääntyvää käyttöä. Maatalouspolitiikan tulee edistää 

luonnonmukaisempaa tuotantoa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista. 

 

Euroopan Komission alustava esitys uudesta maatalouspolitiikasta julkaistaan 

toukokuussa 2018. EU:n maatalouspolitiikan tärkeänä suuntana tulee olemaan   

ilmastonmuutoksen torjuntaan ja hidastamiseen liittyvät toimenpiteet maatiloilla. 

Hiilensidonnan merkitys tulee lisääntymään. Toimenpidettä toteutetaan lisäämällä 

nurmiviljelyä sekä kasvipeitteistä alaa. Lisäksi kyntöä ja maanmuokkausta pyritään 

rajoittamaan. Maanmuokkauksen rajoittaminen haittaa luomun edistämistä, koska 

erityisesti kyntö on välttämätön toimenpide rikkakasvien torjunnassa luomutiloilla. 

Lisäksi karjatilojen nurmiviljelyssä käytetään kyntöä. Tulevan ohjelmakauden 

maatalouspolitiikkaan tulee saada päätös siitä, että kynnön ja maanmuokkauksen 

mahdollisuudet tulee säilyttää luomun kehittymisen turvaamiseksi.  

 

Luomun vahvuutena on holistinen näkökulma. Yksi ratkaisu tuo mukanaan monia 

etuja. Tätä näkökulmaa kannattaa painottaa luomun edistämistyössä. Luomun 

kehittymistä tulevat lisäämään ympäristönsuojeluun liittyvät näkökannat sekä 

eläinten hyvinvoinnin merkitys. Luomun viljelykierrossa toteutuvat 

ympäristönsuojelun hyvät käytännöt, kuten maaperän hoito, ravinnekierto sekä 

vesiensuojeluun liittyvät toimenpiteet. Luomun käyttäjä näkee luomun positiiviset 

kokonaisvaikutukset ja haluaa olla mukana vaikuttamassa elinympäristömme 

hyvinvointiin 

 

Luomutuki on välttämätön luomun edistämiseksi, koska luomulla ja tavanomaisella 

tuotannolla pitää olla selkeä tukiero. Muussa tapauksessa luomun tuottaminen ei 
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lisäänny. Luomutukea pitää paremmin kohdentaa ja tuen ehtoja muuttaa 

palvelemaan paremmin markkinoiden ehtoja. Tuen pitää kohdentua todelliseen 

tuottamiseen, jotta näennäisviljelyä ei pääse tapahtumaan.  

 

Luomusitoumusten sopimusehtojen tulee säilyä muuttumattomina kauden ajan. 

Lisäksi luvatun rahoituksen tulee riittää. Mikäli sitoumusehtoja muutetaan kesken 

sitoumuskauden, se lisää viljelijöiden epäluottamusta koko järjestelmää kohtaan. 

Tämä vaikuttaa negatiivisesti luomun kehittymiseen. Sitoumusehtojen selkeys 

helpottaa hallinnon työtä ja lisää viljelijöiden luottamusta järjestelmän toimintaan. 

Neuvontajärjestö voi paremmin tukea ja neuvoa viljelijöitä, mikäli sitoumusehdot 

säilyvät samoina koko sitoumuskauden ajan.  

 

EU:n uuden luomuasetuksen voimaantulo ja tuotantoon liittyvät vaatimukset 

tulevat vaikuttamaan luomun lisääntymiseen ja kehittymiseen.   Vaatimus koko 

tilan toiminnan siirtämisestä luomuun sekä luomukasvihuonetuotannon 

rajoitettujen kasvualustojen käyttökielto eivät sovellu Suomen olosuhteisiin. 

Tällaisten säädösten seurauksena on, että siirtymävaiheen jälkeen moni 

suomalainen luomukasvihuonetuottaja ei pysty jatkamaan toimintaansa. 

Kotieläintuotannon rakennemääräykset johtavat siihen, että kaikki luomutilat eivät 

lähde rakentamaan kalliita uudisrakennuksia tuotannon uudenlaisten vaatimusten 

vuoksi. Säädösten laadinnassa tulee huomioida paikallisten olosuhteiden 

aiheuttamat vaikutukset luomutuotannon mahdollisuuksiin. Eri maiden 

vaatimukset tulee uudelleen käsitellä Euroopan komission istunnoissa, jotta 

paikalliset olosuhteet ja tuottamisen mahdollisuudet tulevat tasapuolisesti 

ratkaistuiksi. EU:n maatalouspolitiikkaa tulee muuttaa, jotta pienillä mailla on 

mahdollisuus vaikuttaa oman luomutuotantonsa säilymiseen.  

 

Hallituksen luomuohjelmalla on suuri merkitys luomun edistämistyössä. Ohjelma 

luo pohjan koko luomun kehittämistyölle ja antaa suuntaa tulevaisuuteen. Suomen 

hallitus on tehnyt tärkeän päätöksen puhtaan ruoan ja kestävyyden puolesta. 

Seuraavalla hallituksella tulee olla hallitusohjelmassaan vastaavanlainen ohjelma 
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luomun edistämiseksi. Hallituksen luomuohjelma aktivoi koko luomun 

sidosryhmäketjua yhteistyöhön luomun edistämiseksi. Mikäli luomun rahoitusta ei 

seuraavalle ohjelmakaudelle saataisi riittävästi, pitää hallituksen siitä huolimatta 

jatkaa työtä luomun hyväksi.  

 

Kulutuksen lisääntymiseen vaikuttavat luomun laatu, puhtaus, ekologisuus ja 

kuluttajien tietoisuuden lisääntyminen. Luomun tulee säilyttää hyvä laatu, jotta 

kulutus kasvaa. Koko luomun tuotantoketjun pitää toimia siten, että luomun laatu 

voidaan varmistaa tuottajalta kaupan hyllylle asti. Kulutuksen lisääntymiseksi 

luomun hinta ei saa muodostua liian korkeaksi. Luomu ei voi olla saman hintaista 

kuin tavanomainen tuote, koska on kysymys sertifioidusta erikoistuotteesta. 

Luomuvalikoiman lisääntyessä kaupoissa luomun menekki kasvaa. Yhä useampi 

kuluttaja hakee monipuolista luomutuotevalikoimaa. Luomuvalikoiman kasvu 

kaupoissa houkuttelee uusia kuluttajia luomun pariin.  

 

Jalostuksen tulee lisääntyä, jotta saadaan enemmän luomun lopputuotteita kaupan 

valikoimiin. Suoramyyntiä tulee edistää, jotta luomutuottajat voivat myydä 

tuotteensa suoraan kuluttajille. Jalostus ja suoramyynti lisääntyvät, mikäli liiallisia 

säädöksiä kevennetään. Tämän seurauksena myös luomutuottajien määrä kasvaa.      

 

Suomessa tuotetaan maailman puhtaimpia luomutuotteita, joille löytyy markkinoita 

kotimaan ulkopuolelta. Suomessa on suuret sertifioidut luomukeruualueet. 

Suomalaisille luomukeruutuotteille olisi kysyntää ulkomailla. Luomukeruutuotteet 

tarjoavat mahdollisuuksia jatkojalostukselle. Tavanomaisten tuotteiden 

markkinoita ollaan avaamassa Aasian alueella ja sieltä löytyy markkinoita myös 

luomutuotteille. Yleinen talouskehitys ja markkinointiviestinnän kehittyminen 

vaikuttavat luomutuotteiden menekkiin.  

 

Luomun tuonti on välttämätöntä, koska kaikkia luomutuotteita ei voida Suomessa 

tuottaa. Mikäli kotimaan tarjonta ei riitä, niin luomua tuodaan tarpeen mukaan 

muualta. Nykyajan luomukuluttaja haluaa ostaa useita eri luomutuotteita. 
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Tuontiluomun lisääntynyt valikoima kaupoissa on lisännyt myös kotimaisen 

luomun tunnettavuutta ja käyttöä.  

 

Luomun käyttöä julkisissa ammattikeittiöissä sekä kuntien julkisissa 

ruokahankinnoissa tulee lisätä. Kunnat eivät ole suhtautuneet positiivisesti luomun 

lisääntyvään käyttöön. Yleensä julkisen hankinnan esteeksi nousee hinta. Valtion 

tulee rahoittaa luomun käyttöä, jotta julkisten ammattikeittiöiden luomun kulutus 

saadaan lisääntymään. Julkisten keittiöiden luomutuotteiden hankintaan 

tarkoitettujen tukien hakua pitää kehittää yksinkertaisemmaksi.  Julkisten 

ammattikeittiöiden tarvittavat luomutuotemäärät ovat suuria ja ongelmana on 

riittävän suurien ruokaerien toimittaminen. Viljelijöiden tulee sitoutua tuotteiden 

toimittamiseen ammattikeittiöihin. Sitoutuminen vaatii tuotteiden riittävän määrän   

ja jalostusasteen. Jotta luomutuotteiden käyttö lisääntyy, niin logistiikan tulee olla 

kunnossa. Luomuruoan käyttö kouluissa edistää perheiden luomun käyttöä 

kodeissa. Lapset oppivat jo pienestä luomuruoan käyttöön. Tällä on hyvä vaikutus 

luomun käytön edistymiseen.  

 

Valvonta on tärkeää, koska sen avulla varmistetaan luomun laatu ja luotettavuus.  

Valvonnan tulee olla kaikille samankaltaista. Valvontajärjestelmää tulee 

yhdenmukaistaa ja sääntöjä selkeyttää.  Valvonnasta pitää muodostaa positiivinen 

ja viljelijää tukeva ja kannustava toiminta. Valvonnan tulisi olla enemmän viljelijää 

ohjaavaa ja neuvonnallisempaa toimintaa, jotta siitä ei muodostu negatiivista 

haittaa luomun edistymiselle. Valvonnan kehittäminen mahdollistaa 

luomutuotannon ja luomutuottajien lisääntymisen. Nykyinen valvontajärjestelmä 

koetaan liian byrokraattisena ja se vähentää tuottajien kiinnostusta luomuun 

siirtymiseen. Valvonnasta aiheutuu kauppiaille lisää kuluja. Vaihtoehtona tulisi olla 

omavalvonnan lisääminen. Tällöin valvonnasta aiheutuvat kustannukset saataisiin 

pienemmiksi.  

 

Maatalouden harjoittamisen ympärille sidottu byrokratia tulee saada pienemmäksi, 

jotta toiminta voi muotoutua uudenlaiseksi. Uusia ja hyviä käytäntöjä syntyy 
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vanhojen rinnalle. Tilat voivat lähteä helpommin toteuttamaan uudenlaisia 

yhteistyön malleja, jotka eivät ole sidottuja tiukkoihin säädöksiin ja määräyksiin. 

Sanktioita ei pidetä suomalaiseen toimintaan kuuluvina ja niiden kuormittava 

vaikutus on suuri. Suomen hallituksen tulee jatkaa maatalouden harjoittamiseen 

liittyvän byrokratian purkamista, jotta maatilojen toiminta helpottuisi. 

Toteutettavien säädösten ja määräysten tulee olla järkeviä ja niiden toteuttamisesta 

tulee olla hyötyä koko yhteiskunnalle. Päätösten teossa tulee olla mukana 

luomualan toimijoita joka taholta, jotta eri näkökulmat tulevat esiin.  

 

Luomutuotantoon siirtymiseen vaikuttavat luomutuki, maan kasvukunnon 

parantaminen, luomutuotteen vakaampi hinta, keinolannoitteiden käytöstä jäävä 

säästö ja vuokrapeltojen saanti.  Luomu tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia 

yhteistyön ja markkinoinnin parissa. Yhteistyön mahdollisuudet tulee hyödyntää, 

jotta uudet luomutuottajat voivat verkostoitua kokeneempien luomuviljelijöiden 

sekä koko luomuketjun toimijoiden kanssa. Yhteistyön kautta syntyy uusia 

toimintamalleja, säästetään tilojen kustannuksissa ja kehitetään luomutuotantoa 

alueellisella tasolla eteenpäin. Tulevaisuudesta pitää julkisesti keskustella ja alan 

sidosryhmien tulee kokoontua pohtimaan ratkaisuja luomuruoan tuotantoketjun 

parantamiseksi. Luomun tuottamiseen liittyvien neuvontapalveluiden tulee olla 

pysyviä. Vuoden 2020 jälkeen tulee jatkaa tilakohtaista neuvontaa luomutuotannon 

lisääntymisen johdosta. Neuvojien tulee olla ammattitaitoisia ja kouluttaa itseään 

jatkuvasti luomuneuvontaan liittyen. 

 

Kiertotalouden merkitys yhteiskunnassa kasvaa. Kierrätysravinteiden käyttö 

maataloudessa tulee lisääntymään. Kierrättämällä valmistetut luomulannoitteet 

valmistetaan luonnon omista raaka-aineista. Kierrätyksen lisääntyminen 

mahdollistaa luomun tuottamisen kasvun. Uusilla luomuun soveltuvilla 

lannoitevaihtoehdoilla voidaan lisätä viljelijöiden kiinnostusta luomun tuotantoon 

sekä kasvattaa hehtaarikohtaisia satotasoja. Kierrätysravinteiden hinta tulee olla 

tuottamisen kannalta kohtuullisella tasolla. Kierrätysravinteiden tuotantoa ja 

kehittämistä tulee valvoa, jotta niiden laatu säilyy luomuun soveltuvana. 
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Tutkimus tuotti tietoa luomun tulevista kehityssuunnista sekä mahdollisuuksista 

Suomessa. Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää luomun kehittäjät, tutkijat sekä 

muut alaan liittyvät toimijat. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan 

nähdä ne suunnat, mihin luomu tulee kehittymään ja mitkä tekijät maatiloilla 

vaikuttavat kiinnostukseen luomutuotantoa kohtaan. Vuoden 2018 kesän aikana 

maa- ja metsätalousministeriö teettää laadullisen ulkoisen arvioinnin Lisää luomua 

2020 -ohjelmasta. Arviointi selvittää ohjelman toteutuksen edistymistä ja miten 

ohjelman ulkopuoliset tekijät ja hallinnon ulkopuoliset toimijat ovat vaikuttaneet 

ohjelman toteutumiseen. Lisäksi arvioidaan, ovatko ohjelmassa valitut toimenpiteet 

ja keinot tarkoituksenmukaisia tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän tutkimuksen 

tuloksia voidaan hyödyntää arvioinnin laadinnassa ja ne voivat olla suuntaa 

antavina niille toimenpiteille, joita hallituksen päättäjät haluavat luomun 

kehittämiseksi tehdä.  

 

Tutkimuksessa nousi esiin koko haastateltavien ryhmän yhteinen huoli 

maatalousalan tilanteesta. Luomusta keskusteltaessa eri henkilöt alkoivat siirtää 

keskustelun suuntaa koko maatalousalan ongelmiin. Tutkijan mielestä tähän asti 

pääasiassa vain viljelijäväestö on ollut huolissaan tästä asiasta. Tämän tutkimuksen 

keskustelujen pohjalta nousi haastateltavia yhdistäväksi asiaksi huoli maatalouden 

ja kotimaisen ruoan tulevaisuudesta. Keskustelua johdatteli huoli 

huoltovarmuudesta, viljelijöiden jaksamisesta, alan kannattavuudesta ja kotimaisen 

luomuruoan tuotannon tulevaisuudesta. Uuden ohjelmakauden haasteet, Ison-

Britannian ero EU:sta, tukien lasku, kaupan määräävä markkina-asema ja ruoan 

halpuutuskampanjat tulivat haastattelujen aikana esiin. Moni haastateltava epäili 

sitä, jaksaako kotimainen luomutuotanto toimia tulevaisuudessa tällaisen paineen 

ja toimintaympäristön alla.  

 

Jatkotutkimuksena tälle tutkimukselle voi olla samankaltainen teemahaastattelu, 

jossa haastateltaviksi valitaan luomun ja tavanomaisen ruoan kuluttajia. 

Haastateltavat edustaisivat yhteiskunnan eri aloja mahdollisimman monipuolisesti. 

Tutkimuksesta selviäisi, miten eri väestöryhmät näkisivät luomun tärkeyden ja 

mahdollisuudet sekä kotimaisen luomun merkityksen. 



87 
 

Lähteet 

 

Ackrill, R. 2000. The common agricultural policy. Great Britain: Cromwell Press. 

Alasuutari, P. 2011. Laadullinen tutkimus. Riika: Vastapaino.  

Bähr, M., Botschen, M., Laberenz, H., Naspetti, S., Thelen, E. & Zanoli, R. 2004. 

The European Consumer and Organic Food. Wales: Y Lolfa.  

Bergström, L.F. 2004. Food Production for a Growing World Population. Journal 

of Food Science. Saatavilla www-muodossa: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2621.2004.tb09943.x/full  . 

(Luettu 1.11.2017).   

Bergström, L. & Kirchmann, H. 2008. Organic Crop Production – Ambitions and 

Limitations. United Kingdom: Lightning Source UK Ltd., Milton Keynes.  

Brouwer, F. & Lowe, P. 1998. CAP and the Rural Environment in Transition. The 

Netherlands: Wageningen Pers. 

Dabbert, S., Häring, A M. & Zanoli, R. 2004. Organic Farming – Policies & 

Prospects. United Kingdom: Biddles Ltd. 

Eduskunta a. Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto 3/1994. Saatavilla www-

muodossa: 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiat&doc

id=he+56/1994. (Luettu 8.12.2017). 

Eduskunta b. VNS 5/2013 vp. Valtioneuvoston selonteko 

elintarviketurvallisuudesta 2013-2017. Saatavilla www-muodossa: 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Selonteko/Documents/vns_5+2013.pdf. (Luettu 

3.12.2017). 

EFSA. European Food Safety Authority. Animal health and welfare. Saatavilla 

www-muodossa: http://www.efsa.europa.eu/. (Luettu 8.12.2017). 

EkoCentria. Portaat luomuun. Hallituksen luomuohjelma ja tavoitteet. Saatavilla 

www-muodossa: http://portaatluomuunvanha.bonsait.fi/hallituksen_tavoitteet. 

(Luettu 3.12.2017). 



88 
 

Elo, J. 20.8.2012. Selvitystä ja koontia valvonnassa olevista 

luomujatkojalostajista. ProLuomu. Saatavilla www-muodossa: 

http://proluomu.fi/wp-content/uploads/sites/3/2013/06/Luomualan-rakenne-

Suomessa-2012.pdf. (Luettu 8.12.2017). 

Eskola, J. & Suoranta, J. 2008. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Jyväskylä: 

Vastapaino.   

EU publications. 2012. The common agricultural policy. Saatavilla www-

muodossa: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/a0311700-882e-4042-92e5-cb8b9246b3a5/language-en. (Luettu 

14.12.2017). 

Euroopan komissio. 2010. EU:n nitraattidirektiivi. Saatavilla www-muodossa: 

ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/nitrates/fi.pdf. (Luettu 14.12.2017). 

Euroopan komissio. 2014. Elintarviketurvallisuus. Valokeilassa Euroopan unionin 

politiikka. Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto. Saatavilla www-

muodossa: https://europa.eu/european-https://europa.eu/european-

union/file/1324/download_fi?token=r2v. (Luettu 3.12.2017).    

EUROPA a. – Euroopan unionin historia. Saatavilla www-muodossa: 

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_fi. (Luettu 10.12.2017). 

EUROPA b. – Euroopan Unionin toiminta – Ympäristö. Saatavilla www-

muodossa: https://europa.eu/european-union/topics/environment_fi. (Luettu 

23.11.2017). 

 EUROPA c. – Topics of European Union – Agriculture. Saatavilla www-

muodossa: https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_en. (Luettu 

1.11.2017).   

EUROPA d. Elintarviketurvallisuus EU:ssa. Euroopan Unioni. Saatavilla www-

muodossa: https://europa.eu/european-union/topics/food-safety_fi. (Luettu 

3.12.2017). 

European Commission a: Agriculture and climate change. Saatavilla www-

muodossa: http://ec.europa.eu/agriculture/climate-change_en. (Luettu 

28.11.2017). 



89 
 

European Commission b / EU legislation / Luomumaatalous.  Saatavilla www-

muodossa: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation/brief-

overview_en. (Luettu 1.11.2017).   

European Commission c / EU legislation / Luomumaatalous / Ympäristö.  

Saatavilla www-muodossa: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-

trust/environment_fi. (Luettu 19.11.2017). 

European Commission d. Facts and Figures on organic agriculture in the 

European Union. 2013. Saatavilla www-muodossa: ec.europa.eu/.../more-

reports/pdf/organic-2013_en.pdf · PDF-tiedosto. (Luettu 18.12.2017). 

European Commission e. Food Safety. General Food Law. Saatavilla www-

muodossa: http://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en. (Luettu 

3.12.2017). 

European Commission f. Food Safety: Overview. Saatavilla www-muodossa: 

http://ec.europa.eu/food/overview_en. (Luettu 3.12.2017). 

European Commission g. Climate Action. Paris Agreement. Climate strategies 

and targets. 2020 climate & energy package. Saatavilla www-muodossa: 

ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en. (Luettu 

3.12.2017). 

European Commission h. Sustainable agriculture and rural development. 

International co-operation and development. Saatavilla www-muodossa: 

https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/food-and-agriculture/.... (Luettu 

19.11.2017). 

 

European Commission i. Agriculture and rural development. Organic Farming. 

Saatavilla www-muodossa: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en. 

(Luettu 12.12.2017). 

 

European Commission j. EU Science Hub. Agriculture and food security. 

Saatavilla www-muodossa: https://ec.europa.eu/jrc/en/science-area/agriculture-

and-food-security. (Luettu 21.11.2017). 

 



90 
 

European Commission k. EU Science Hub. SOSTARE- A new model to assess 

farm sustainability. Saatavilla www-muodossa: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/sostare-new-model-assess-farm-

sustainability. (Luettu 1.11.2017).   

European Commission l. 2016. Environment. EU Environment Action 

Programme to 2020. Saatavilla www-muodossa:  

http://ec.europa.eu/environment/action-programme/. (Luettu 23.11.2017). 

 

European Commission m. 2016. European Research & Innovation. For Food & 

Nutrition Security. Saatavilla www-muodossa: 

https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/709af455-c03d-

11e6-a6db-01aa75ed71a1/language-fi. (Luettu 3.12.2017). 

 

European Commission n. 2016. Developments in the income situation  of the EU 

agricultural sector. Saatavilla www-muodossa: 

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/hc0301_income.pdf. (Luettu 16.12.2017). 

 

Evira. 2017. Saatavilla www-muodossa: https://www.evira.fi/tietoa-

evirasta/esittely/. (Luettu 14.12.2017). 

 

FAO. 2002. Organic agriculture, environment and food security No.4. Saatavilla 

www-muodossa: www.fao.org/docrep/005/y4137e/y4137e00.htm. (Luettu 

14.12.2017). 

FAO. Organic agriculture. Fao 6. Saatavilla www-muodossa: 

http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq6/en/. (Luettu 17.12.2017). 

FAO. 2011. FAO in the 21st century. Ensuring food security in a changing world. 

Saatavilla www-muodossa: http://www.fao.org/docrep/015/i2307e/i2307e.pdf. 

(Luettu 14.12.2017). 

FAO. 2013. Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems SAFA, 

Indicators. Food and Agriculture Organization for the United Nations, Rome. 

Saatavilla www-muodossa:  



91 
 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/SAFA_I

ndicators_final_19122013.pdf. (Luettu 19.11.2017). 

FAO. 2014. Sustainable agriculture and rural development. Food and Agriculture 

Organization for the United Nations, Rome. Saatavilla www-muodossa: 

http://www.fao.org/docrep/u8480e/u8480e0l.htm. (Luettu 19.12.2017). 

FAO. 2017. Ecosystem Services & Biodiversity (ESB). Saatavilla www-

muodossa: http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/en/. (Luettu 

8.12.2017). 

FAO. Ecosystem Services Sustain Agricultural Productivity and Resilience. 

Saatavilla www-muodossa: 

http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd16/documents/fao_factsheet/ecosystem.pdf. 

(Luettu 10.12.2017). 

Francis, C. 2010. Organic Farming: The Ecological System. United States of 

America. 

Gardner, B. 2013. Global food futures. Feeding the world in 2050. Printed in 

India.  

GRACE Communications Foundation. 2017. Sustainable agriculture – The basics 

sustainable agriculture. http://www.sustainabletable.org/246/sustainable-

agriculture-the-basics. (Luettu 23.11.2017). 

Halberg, N.& Muller, A. 2013. Organic Agriculture for Sustainable Livelihoods. 

UK: CPI Group Ltd. 

Heikkilä, A. 2012. Luomutuotannon kehitysnäkymät 2020. 15.6. 2012. Maa- ja 

metsätalousministeriö.    

Heikkilä, E. 2013. Luomun kuluttajabarometri 2013. Saatavilla www-muodossa: 

http://proluomu.fi/wpcontent/uploads/sites/3/2013/11/Luomun_kuluttajabarometri

20131.pdf. (Luettu 12.1.2018). 



92 
 

Heikkurinen, P., Jalkanen, L., Järvinen, M., Katajajuuri, J-M., Koistinen, L., 

Kotro, L., Riipi, I., Forsman-Hugg, S., Järvelä, K., Mäkelä, J., Pesonen, H-L., 

Ulvila, K-M. 2012. Vastuullisuus ruokaketjussa. Helsinki: MTT Jokioinen. 

Heinonen, S. 2004. Suomen maatalouden historia 3. Jyväskylä: Gummerus 

Kirjapaino Oy 

Heinonen, S. 2012.  Selvitys luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta ja 

toteuttamisvaihtoehdoista. Selvitysmiehen raportti 15.10.2012. 

www.esvy.fi/liitteet/SelvitysmiesHeinonen.pdf · PDF tiedosto. (Luettu 

20.12.2017). 

Hill, B. 2012. Understanding the COMMON AGRICULTURAL POLICY. Great 

Britain: TJ International Ltd Padstow. 

Hirsjärvi, S.& Hurme, H.1988. Teemahaastattelu. Helsinki: Yliopistopaino. 

Hirsjärvi, S.& Hurme, H. 2004. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja 

käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino. 

Hirsjärvi, S., Remes, P., Liikanen, P., Sajavaara, P.1988. Tutkimus ja sen 

raportointi. Jyväskylä: Gummerus Oy 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2000. Tutki ja kirjoita. Vantaa: 

Tummavuoren kirjapaino Oy. 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. Hämeenlinna: 

Kariston kirjapaino Oy. 

Hovi, A. 1985. Luonnonmukainen viljely. Helsinki: Painokaari Oy. 

Hulsbergen, K-J & Rahmann, G. 2013. Improving climate protection in 

agriculture. Technical University of Munich. Saatavilla www-muodossa: 

https://www.tum.de/en/about-tum/news/press- article/30452releases/detail/ /. 

(Luettu 3.12.2017). 

Huuskonen, A. 2014. Edistystä luomutuotantoon – loppuraportti. MTT:n raportti 

175. MTT Jokioinen. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-587-5. (Luettu 

9.11.2017). 



93 
 

Kallinen, A. 2014. Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? TNS Suomen 

Gallup Elintarviketieto Oy. Saatavilla www-muodossa: proluomu.fi/wp-

content/uploads/sites/3/2014/06/Luomutuotannon... · PDF tiedosto. (Luettu 

21.1.2018). 

Kallinen, A., Salmenhaara, M. & Saarnivaara, P. 2017. Luomun 

kuluttajabarometri 2017. Saatavilla www-muodossa: http://proluomu.fi/wp-

content/uploads/sites/3/2017/10/Luomun-kuluttajabarometri-2017.pdf . (Luettu 

20.1.2018). 

Koikkalainen, K., Seuri, P., Koivisto, A., Tauriainen, J., Hyvönen, T. & Regina, 

K. 2011. Luomu 50 – mitä tarkoittaisi, jos 50% Suomen viljelyalasta siirtyisi 

luomuun. MTT:n raportti. Jokioinen. 

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/438242/mttraportti36.pdf?sequence=1

&isAllowed=y. (Luettu 7.11.2017). 

Koikkalainen, K. 2014. Miten maatalouden tukiuudistus vaikuttaa 

luomutuotantoon erilaisilla tiloilla; kannustaako luomuun vai ei? Pro Luomu 

Helsinki 10.6.2014. Saatavilla www-muodossa: http://proluomu.fi/wp-

content/uploads/sites/3/2014/06/ProLuomu_KK.pdf. (Luettu 12.1.2018). 

Koskinen, I., Alasuutari, P. & Peltonen, T. 2005. Laadulliset menetelmät 

kauppatieteissä. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy 

Kottila, M-R. 2011. Luomualan kasvu- ja kehitysohjelma 2011-2015. Saatavilla 

www-muodossa: http://proluomu.fi/wp-

content/uploads/sites/3/2013/04/Luomualan-kasvu-ja-kehitysohjelma.pdf. (Luettu 

6.1.2018). 

Kottila, M-R. 2013. Luomu Suomessa. Saatavilla www-muodossa: 

http://www.luomuravintola.fi/resources/public/Luomu_Suomessa_2012.pdf. 

(Luettu 6.1.2018). 

Kottila, M-R. 2014. Luomu Suomessa 2013. Saatavilla www-muodossa: 

http://www.luomuravintola.fi/resources/public/Luomu_Suomessa_2013.pdf. 

(Luettu 12.1.2018). 

Kottila, M-R. & Rönni, P. 2014. Luomua lisää- toimeenpanosuunnitelma. 

Luonnos 10.4.2014. Saatavana www-muodossa: http://proluomu.fi/wp-



94 
 

content/uploads/sites/3/2014/04/Luomua-lisää_suunnitelman-päivitys_F.pdf. 

(Luettu 12.1.2018). 

Kottila, M-R. 2015. Luomu Suomessa 2014. Saatavilla www-muodossa: 

http://proluomu.fi/wp-

content/uploads/sites/3/2015/10/Luomu_Suomessa_2014.pdf. (Luettu 16.1.2018). 

Kottila, M-R. 2016. Luomu Suomessa 2015. Saatavilla www-muodossa: 

http://proluomu.fi/wp-

content/uploads/sites/3/2016/04/Luomu_Suomessa_2015.pdf. (Luettu 16.1.2018). 

Kottila, M-R. 2017. a. Luomu Suomessa 2016. Saatavilla www-muodossa: 

http://proluomu.fi/wp-

content/uploads/sites/3/2017/06/Luomu_Suomessa_2016.pdf.(Luettu 20.1.2018). 

Kottila, M-R.  2017. b. Luomun maailmanmarkkinat kovassa kasvussa. Saatavilla 

www-muodossa: http://proluomu.fi/luomun-maailmanmarkkinat-kovassa-

kasvussa/. (Luettu 20.1.2018). 

Kuhmonen, T., Kuhmonen, I. & Partio, H. 2015. Poliittinen talous. EU:n 

maatalouspolitiikka ja kestävä kehitys. Saatavilla www-muodossa: 

http://www.poliittinentalous.fi/ojs/index.php/poltal/article/view/38/33. (Luettu 

20.11.2017). 

Kuluttajaliitto. Elintarviketurvallisuus. Saatavilla www-muodossa: 

https://www.kuluttajaliitto.fi/.../ruoka/elintarviketurvallisuus. (Luettu 8.12.2017). 

Källander, I. 1993. Luonnonmukainen maanviljely. Jyväskylä: Gummerus 

Kirjapaino Oy.  

Laadullinen tutkimus. Jyväskylän yliopisto. Saatavilla www-muodossa:                   

https://koppa.jyu.fi/.../tutkimusstrategiat/laadullinen-tutkimus. (Luettu 1.2.2018). 

Laaksovirta, T.H. 1988. Tutkimuksen lukeminen ja tekeminen. Helsinki: 

Hakapaino Oy. 

Lammerts van Beuren, E.T. & Myers, J.R. 2012. Organic Crop Breeding. 

Malaysia: Vivar Printing Sdn Bhd.  



95 
 

Lampkin, N.H. 2002. Development of policies for organic agriculture. Institute of 

Rural Studies, University of Wales. Saatavilla www-muodossa: 

http://orgprints.org/8313/1/lampkin_policies_organic_agriculture.pdf. (Luettu 

10.12.2017). 

Lampkin, N.H. Organic farming and agricultural sustainability. Welsh Institute of 

Rural Studies, University of Wales. Saatavilla www-muodossa: 

http://orgprints.org/11031/1/lampkin_agrienrionment99.pdf. (Luettu 23.11.2017). 

Lampkin N.H.1999. Organic Farming in the European Union – overview, policies 

and perspectives. Paper presented at the EU conference ‘Organic farming in the 

European Union. Saatavilla www-muodossa: 

http://orgprints.org/11025/1/eu_vienna_99.pdf. (Luettu 12.12.2017). 

Lampkin, N.H. & Padel, S. 1994. The Economics Of Organic Farming. An 

International Perspective. United Kingdom: Biddles Ltd. 

Langeveld, H. & Röling, N. 2006. Changing European farming system for a better 

future. New vision for rural areas. The Netherlands: Wageningen Academic 

Publishers.  

Lehtonen, H. 2004. Cap-uudistus Suomen maataloudessa. MTT:n selvityksiä 62. 

Helsinki: Data COM Finland Oy. Saatavilla www-muodossa: 

http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts62.pdf. (Luettu 18.12 .2017). 

Leinfeld, J. 2012. How sustainable is organic farming? E-artikkeli. Julkaisussa: 

Agriculture, Ecosystems and Environment. Saatavilla verkossa: dx.doi.org. (Luettu 

1.11.2017).   

Leskinen, J. 1995. Laadullisen tutkimuksen risteysasemalla. Helsinki: Ykköspaino 

Oy. 

Luomu.fi. a. Miksi luomua? Elintarviketurvallisuus. Jäämät vähissä, nitraattia 

niukasti. Saatavilla www-muodossa: http://luomu.fi/miksi-

luomua/elintarviketurvallisuus/. (Luettu 8.12.2017). 

Luomu.fi. b. Ruoka. Luomun tunnistaa merkistä. Saatavilla www-muodossa: 

http://luomu.fi/ruoka/luomumerkit/. (Luettu 18.12.2017). 

Luomu.fi. c. Tietopankki. Ilmastonmuutos. Saatavilla www-muodossa:  



96 
 

luomu.fi/tietopankki/asiasana/ilmastonmuutos. (Luettu 28.11.2017). 

Luomu.fi. d. Tietoverkko. Maatalous ja ilmastonmuutos. Saatavilla www-

muodossa: http://luomu.fi/tietoverkko/maatalous-ja-ilmastonmuutos/. (Luettu 

3.12.2017). 

Lynggaard, K. 2006. The Common Agricultural Policy and Organic Farming. An 

Institutional Perspective on Continuity and Change. UK: Athenaeum Press Ltd. 

Lähteenmäki, A. 2004. Elintarviketurvallisuus. EU-lainsäädännön puitteet.2004. 

Helsinki: Edita Publishing Oy.  

Maa- ja metsätalousministeriö a.  EU:n yhteinen maatalouspolitiikka. Saatavilla 

www-muodossa: http://mmm.fi/eu-ja-kansainvaliset-asiat/cap. (Luettu 

10.12.2017). 

Maa- ja metsätalousministeriö b.  2000. Luomustrategiatyöryhmä. 

Luonnonmukaisen tuotannon toimintaympäristön kuvaus. Väliraportti.  Helsinki. 

Saatavilla www-muodossa:  http://docplayer.fi/58067201-Ehdotus-

luonnonmukaisen-elintarviketuotannon-kehittamisesta-johdanto-2-1-

toimintaympariston-muutostekijat-3.html.(Luettu 1.11.2017). 

Maa- ja metsätalousministeriö c. 2001. Luomustrategiatyöryhmä.  Ehdotus 

luonnonmukaisen elintarviketuotannon kehittämisestä. Saatavilla www-

muodossa: finto.fi/cn/fi/page/127646A. (Luettu 1.11.2017). 

Maa- ja metsätalousministeriö d. Työryhmämuistio MMM 2005:2. 

2005.Luonnonmukaisen elintarviketuotannon yhteistyöryhmän loppuraportti. 

Helsinki.  

Maa- ja metsätalousministeriö e. 2013. Maaseutuohjelman sisältö ja hallinnointi. 

Saatavilla www-muodossa: 

http://www.rakennerahastot.fi/vanhat_sivut/rakennerahastot/tiedostot/arne_11_20

13/Maaseutuohjelman_sislt_ja_hallinnointi.pdf. (Luettu 22.12.2017). 

Maa- ja metsätalousministeriö f. 2016. Lisää luomua- Luomuohjelman väliraportti 

(kevät 2016). Saatavilla www-muodossa: 

http://mmm.fi/documents/1410837/2191243/Lisää+luomua%21+Hallituksen+luo

mualan+kehittämisohjelma+ja+luomualan+kehittämisen+tavoitteet+vuoteen+202



97 
 

0/2d4bfbe0-c83d-4c98-a004-

d8877e6bf80e/Lisää+luomua%21+Hallituksen+luomualan+kehittämisohjelma+ja

+luomualan+kehittämisen+tavoitteet+vuoteen+2020.pdf .(Luettu 20.1.2018). 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Ohjelmatiimin 

katsaus ohjelman esittelytilaisuudessa 13.5.2014. Saatavilla www-muodossa: 

www.maaseutu.fi. (Luettu 12.1.2018).  

Melnikov, A.& Chernyshova N. 2013. EUROPEAN AGRICULTURE: 

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT AFTER THE GLOBAL RECESSION. 

Saatavilla www-muodossa: http://isc2013.ekonomskifakultet.rs/ISCpdfs/ISC2013-

43.pdf.(Luettu 20.12.2017). 

Mendelsohn, R. & Dinar, A. 2009. Climate Change and Agriculture. UK: MPG 

Books Group.  

MPOL1. 2017. Kurssimateriaali. Agricultural and rural policy of the European 

Union. The history and reforms of the CAP. 

MTK – Maatalous a: CAP-uudistus 2014-2020. Saatavilla www-muodossa: 

https://www.mtk.fi/maatalous/maatalouspolitiikka/cap_uudistus/fi_FI/EU_maatal

ouspolitiikan_uudistus/.(Luettu 20.12.2017). 

MTK – Maatalous b: EU:n maatalouspolitiikka. Saatavilla www-muodossa: 

https://www.mtk.fi/maatalous/maatalouspolitiikka/eu. (Luettu 10.12.2017). 

MTK-Maatalous c: Mitä luomu on? Saatavilla www-muodossa: 

https://www.mtk.fi/maatalous/luomutuotanto/fi_FI/mita_luomu_on/.(Luettu 

1.11.2017). 

Mäkelä, K. 1990. Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: 

Painokaari Oy. 

Niemi, J. & Ahlstedt, J. 2014. Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2014. 

Sastamala: Vammalan Kirjapaino Oy. Saatavilla www- muodossa. 

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/julkaisut/suomenmaatalousjamaaseu

tuelinkeinot/jul115_SM2014.pdf.(Luettu 17.11.2017). 

Niemi, J., Liesivaara, P., Lehtonen, H., Huan-Niemi, E., Kettunen, L., Kässi, P. & 

Toikkanen, H. 2014. EU:n yhteinen maatalouspolitiikka vuosina 2014-2020 ja 



98 
 

Suomen maatalous. MTT:n raportti 130. MTT Jokioinen: Juvenes Print – Suomen 

Yliopistopaino Oy. Saatavilla www-muodossa: 

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/482044/mttraportti130.pdf?sequence=

1.(Luettu 20.12.2017). 

Nuora, M. & Pöytäniemi, E. 2013. Tarinoita suomalaisesta luomusta. Latvia: 

Kurmakka- Organic Food Oy.  

Nuutila, J., Siiskonen, P., Kahiluoto, H., Mikkola, M., Schäfer, W. &  Tikkanen-

Kaukanen, C. 2014. Suomen kansallinen luomututkimusohjelma 2014-2018. 

Luomuinstituutti. Mikkeli. Kopijyvä Oy. http://luomuinstituutti.fi/wp-

content/uploads/sites/2/2014/03/Luomututkimusohjelma_2014-2018.pdf.(Luettu 

9.11.2017). 

OECD a. Sustainable agriculture. Saatavilla www-muodossa: 

http://www.oecd.org/tad/sustainable-agriculture/agriculture-and-climate-

change.htm. (Luettu 21.11.2017). 

OECD b. Green Growth Studies. Farm Management Practices to Foster Green 

Growth. Saatavilla www-muodossa: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/agriculture-and-food/farm-management-practices-to-foster-

green-growth_978926423865.(Luettu 1.11.2017). 

OECD c. 2003. Organic Agriculture.  Sustainability, Markets and Policies. 

Saatavilla www-muodossa: OECD iLibrary Books; 

Verkkoaineisto/Nätresursen/Online resource http://www.oecd-

ilibrary.org.libproxy.helsinki.fi/agriculture-and-food/organic-

agriculture_9789264101517-en.(Luettu 15.11.2017). 

OECD publishing. 2008. Multifunctionality in Agriculture. Evaluating the degree 

of jointness, policy implications. France: OECD publications.  

Oskam, A., Meester, G. & Silvis, H. 2011. EU policy for agriculture, food and 

rural areas. The Netherlands: Wageningen Academic Publishers. 

Organic Farming Research Foundation. 2017. Organic Farming Improves Soil 

Health. Saatavilla www-muodossa: http://www.ofrf.org/news/organic-farming-

improves-soil-health-1.(Luettu 10.12.2017). 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/farm-management-practices-to-foster-green-growth_9789264238657-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/farm-management-practices-to-foster-green-growth_9789264238657-en


99 
 

Pavlíčková, K. 2013. The Common Agricultural Policy in 2014-2020. Stuttgart: 

KN Digital Printforce Gmbh. 

Pimentel, D. 2006. Impacts of Organic Farming on the Efficiency of Energy Use 

in Agriculture. An Organic Center State of Science Review. Cornell University. 

Ithaca. 

Poincelot, Raymond P. 1986. Toward a More Sustainable Agriculture. Westport 

Connecticut: AVI Publishing Company. 

Pöytäniemi, E. 2013. Luomutuotteiden vientipotentiaalin analyysi. ProLuomu ry. 

Saatavilla www-muodossa: http://proluomu.fi/aineistot/luomun-vientipotentiaalin-

analyysi. (Luettu 21.12.2017). 

Rahtola, M. 2010. Raportti ja toimintaehdotus luomutuotannon rahoituksen ja 

toiminnan kehittämisestä. Luomutietohanke 30.4.2010: Luomuliitto ry.   

Rajala, J. 2004. Luonnonmukainen maatalous. Korjattu painos. Mikkeli: Teroprint 

Oy. 

Ribbe, L. 2009. The long term development of the Common Agricultural Policy 

(CAP) – Analysis and recommendations for an ecological orientation of 

agricultural policies.  IFOAM EU Group. Saatavilla www-muodossa: 

http://www.ifoameu.org/sites/default/files/page/files/ifoameu_policy_cap_dossier

_200905_en.pdf. (Luettu 12.12.2017). 

Ruoka ja kestävyys. Luomu pelastaa maailman 7/10. Ekosysteemipalvelut. 

Saatavilla www-muodossa: blogs.helsinki.fi/ruoka-ja-

kestavyys/2009/05/31/luomu-pelastaa. (Luettu 8.12.2017). 

Rämö, M. 2014. Luomu rynnistää eteenpäin. Maailmanmarkkinoiden vuosikasvu 

20 - 30%. 2.10.2014 Osuustoiminta-lehti. Saatavilla www-muodossa: 

http://www.pellervo.fi/otlehti/ot3_02/luomu.htm. (Luettu 16.1.2018). 

Saarnivaara, P. 2015. Luomun kuluttajabarometri 2015. Saatavilla www-

muodossa: http://proluomu.fi/wp-content/uploads/sites/3/2015/09/Luomun-

kuluttajabarometri-2015_final.pdf. (Luettu 16.1.2018). 

Sarkkinen, E., Jakosuo, K., Aakkula, J., Forsman-Hugg, S., Kottila, M-R. & 

Rönni, P. (2006). Elintarvikeketjun toimijoiden ja kuluttajien käsityksiä 



100 
 

luomutuotannosta ja luomuruoasta.  MTT:n selvitys 124. MTT Taloustutkimus. 

Helsinki. Saatavilla www-muodossa: 

http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts124.pdf.(Luettu 9.11.2017). 

ScienceDirect. Organic farming and the sustainability of agricultural systems. 

2001. Article. Saatavilla www-muodossa: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X00000603. (Luettu 

21.12.2017). 

Seppä, L. a.  2013. Hallinto mukana luomun kehittämisessä. Kone Agria / 

Luomulla menestykseen seminaari 12.3.2013.  

Seppä, L. b. 2013. Hallituksen tavoitteet ja keinot luomuruoan osuuden 

kasvattamiseksi. Saatavilla www-muodossa: 

http://luomu.fi/wpcontent/uploads/2013/11/Luomupaivat_2013_Seppa.pdf. 

(Luettu 12.1.2018). 

Seppänen, M., Mäkelä, P., Yli-Halla, M., Helenius, J., Kallela, M., Stoddard, F., 

Teeri, T. 2008.  Peltokasvien tuotanto. Vammalan kirjapaino Oy: Opetushallitus. 

Strang, E. Luomutila Virtuaalikylään. 2011. Opinnäytetyö Hämeen 

ammattikorkeakouluun. Saatavilla www-muodossa: 

http://www.virtuaali.info/tila.php?mid=7&luokka_id=191&rid=298&kortti=482. 

(Luettu 1.11.2017). 

Siiskonen, P. 2016. Katkelmia luomun kehitysvaiheista. Tutkittua tietoa luomusta   

29.11.2016. Saatavilla www-muodossa:  luomuinstituutti.fi/wp-

content/uploads/sites/2/2016/11/Katkelmia... · PDF tiedosto. (Luettu 21.12.2017). 

Suokas, B. & Nykänen, A. 2008. Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen. 

MMM:n Luomututkimusohjelman loppuraportti. Tampere: Tampereen 

yliopistopaino – Juvenes Print Oy. 

Taloustutkimus, Maaseudun sivistysliitto, MTK. Ajatuspaja e2. 2013. Lähiruokaa, 

kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista. Helsinki. Saatavilla 

www-muodossa: https://www.mtk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotteet_2013... · 

PDF. tiedosto. (Luettu 1.11.2017). 



101 
 

Tangermann, S. & von Cramon-Taubadel, S. 2013. Agricultural Policy in the 

European Union - An Overview -     Saatavilla www-muodossa: 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/70909/1/738371890.pdf. (Luettu 

21.12.2017). 

Thompson, N. 2008. The Common Agricultural Policy: Prospects for a 

Sustainable Farming System. Saatavilla www-muodossa: 

http://contestedcommons.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/wp-

content/uploads/files/NThompsonCAPPaper.pdf. (Luettu 16.12.2017). 

Tike. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus. 2006. 

Maatilatilastollinen vuosikirja 2005. Helsinki. 

Tike. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus. 2014. 

Maatilatilastollinen vuosikirja 2014. Helsinki: Suomen Yliopistopaino Oy. 

UC Davis. Agricultural sustainability institute. Sustainable Agriculture Research 

and Education Program. http://asi.ucdavis.edu/programs/sarep/about/what-is-

sustainable-agriculture. (Luettu 17.11.2017). 

United Nations a. 2014. Framework Convention on Climate Change. Kyoto 

Protocol. Saatavilla www-muodossa: 

http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php. (Luettu 28.11.2017). 

United Nations b. 2014. Framework Convention on Climate Change. The Paris 

Agreement. Saatavilla www-muodossa: 

http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php. (Luettu 

28.11.2017). 

Urban, J. & Srutek, M. 2013. Organic farming. Reference Module in Earth 

Systems and Environmental Sciences. Academic press. E-artikkeli. Saatavilla 

verkossa: dx.doi.org. (Luettu 1.11.2017). 

Uusitalo, H. 1991. Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan. 

Juva: WSOY.  

Valtioneuvoston kanslia. 22.06.2011. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen 

ohjelma. Helsinki: Valtioneuvosto. Saatavilla www-muodossa: 



102 
 

valtioneuvosto.fi/documents/10184/.../Kataisen+hallituksen+ohjelma/... · PDF 

tiedosto. (Luettu 3.11.2017). 

Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2013. Lisää Luomua! Hallituksen luomualan 

kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020. 

Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2013. Saatavilla www-muodossa: 

docplayer.fi/1254058-Lisaa-luomua-hallituksen-luomualan... (Luettu 3.11.2017). 

Verma, J. P., Jaiswal, D.G., Meena, V. S. & Meena R. S. 1 September 2015. 

Journal of Cleaner Production. Current need of organic farming for enhancing 

sustainable agriculture. E-artikkeli. Verkossa saatavilla: dx.doi.org. (Luettu 

1.11.2017). 

Viita, P. 2012. Suomen talonpoika. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.  

Viitaharju, L., Kujala, S. & Törmä, H. 2017. LUOMUTUOTANTO 2020 – 

Aluetaloudelliset vaikutukset ja asema julkisella sektorilla. Raportteja 170. 

Helsingin yliopisto. Ruralia-instituutti. Seinäjoki. 

http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja170.pdf. (Luettu 9.11.2017). 

Wikipedia.fi. SWOT-analyysi. Saatavilla www-muodossa: 

https://fi.wikipedia.org/wiki/SWOT-analyysi. (Luettu 3.2.2018). 

Willer, H.,Yussefi-Menzler, M. & Sorensen, N. 2008. The World of Organic 

Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2008.United Kingdom: MPG Books 

Group. 

Winter, C. & Davis, S. 2006. Organic Foods. Journal of Food Science. Saatavilla 

www-muodossa: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1750-

3841.2006.00196.x/full . (Luettu 1.11.2017). 

Worldwatch Institute. 2016. Rebuilding Healthy Soil For A Changing Climate. 

Saatavilla www-muodossa: http://blogs.worldwatch.org/rebuilding-healthy-soil-

changing-climate/. (Luettu 28.12.2017). 

Ympäristöministeriö. 2017. Ympäristö. Kansainväliset ilmastoneuvottelut. 

Saatavilla www-muodossa: 

http://www.ym.fi/fiFI/Ymparisto/Ilmasto_ja_ilma/Ilmastonmuutoksen_hillitsemin

en/Kansainvaliset_ilmastoneuvottelut. (Luettu 3.12.2017). 



103 
 

Ympäristöpolitiikka – Ympäristö ja maatalous. Saatavilla www-muodossa: 

https://sites.google.com/site/maaseudunymparisto/ymparistopolitiikka. (Luettu 

2.1.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


