
 

Raportti ministeri Tiilikaiselle esittää parannusta maatalouden kannattavuuteen 

Tutkija- ja luomuammattilaisryhmä luovutti maatalousministeri Kimmo Tiilikaiselle pe 4.9. selvityksen 
luomutalouden vaikutuksista kansantalouteemme. Raportin mukaan  Suomi hyötyisi monella tapaa 
luomuviljelyn  kasvusta. 

Elintarvikesektori aiheuttaa yli kolmen miljardin euron tappion vaihtotaseeseemme joka vuosi. Vaalikaudessa 
kansantaloudestamme valuu ulos 12 miljardia euroa tätä kautta. Pelkästään nykyisen alijäämän puolittaminen 
jättäisi käyttöömme kestävyysvajeen verran  euroja neljässä vuodessa. 

Selvityksen mukaan muutos saadaan aikaan kahta reittiä: 

1)  Vähennetään maatalouden tuontipanoksia, joita ostamme ulkoa yli miljardilla eurolla vuosittain. Tämä onnistuu 
parantamalla ravinteiden uusiokäyttöä  kiertotaloudella sekä lisäämällä omavaraiseen typensidontaan perustuvaa 
luomuviljelyä. Tuontivalkuaisen, -lannoitteiden ja -torjunta-aineiden ostot  pienenevät. 

2) Luodaan määrätietoisesti  tuotteita kalleimmille ruokamarkkinoille maailmassa. Nämä löytyvät menestyvien 
länsimaiden ja vauraiden Aasian talouksien luomuasiakkaista. Nostamme ruokamme jalostusastetta ja siitä 
maailmalta saatavaa  hintaa. 

Idänviennin pysähtyminen ja puhtaan ruuan kasvava trendi kansainvälisillä markkinoilla antavat mahdollisuuden 
uudistaa koko elintarvikealan suuntaa Suomessa. Meillä on huomattavasti paremmat kilpailuedut 
luomutuotteiden markkinoilla kuin  tavanomaisessa tuotannossa. Suomessa saadaan keinolannoitetonnilla 
keskimäärin EU:n pienin sato, mutta meillä voidaan kasvattaa helposti maailman puhtaimpia elintarvikkeita. 
Maksavat asiakkaat vaativat tuotteilta selkeätä luomustandardia. Mitään ”melkein luomua” markkinoita ei 
maailmalla ole. 

Luomumaatalouteen siirtyminen vähentää  myös  päästöjä ympäristöön ja riskejä kansanterveydelle. Nykyinen 
tehomaatalous on lukuisten tutkimusten mukaan suurin sisävesiemme ja Saaristomeren kuormittaja ja merkittävä 
osa kasvavaa hiilijalanjälkeämme. Vuosittain saadaan  tasaisesti lisääntyvää tieteellistä näyttöä ruokaan 
päätyvien kemikaalien terveyshaitoista. Maaliskuussa 2015 YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO luokitteli 
meilläkin laajasti käytetyn torjunta-aineen, glyfosaatin syöpää aiheuttavaksi. 

Laajempi luomuviljely parantaisi myös huoltovarmuuttamme. Pitkittyvän kriisin aikana maahan tuotavien 
tehoviljelyn edellyttämien kemikaalien saanti tyrehtyy. Luomutalous tarjoaa  monta etua ja työryhmä kysyykin, 
onko meillä varaa olla käyttämättä tätä mahdollisuutta? 

Oheisen ”Luomutalous tuo uutta kasvua” selvityksen ovat allekirjoittaneet: Ilkka Herlin, Antti Kaasalainen, Fredrik 
von Limburg Stirum, Jaakko Nuutila, Osmo Rauhala, Pirjo Siiskonen ja Markku Wilenius. Raportin on työryhmän 
ohella koonnut ajatushautomo Demos Helsinki.  

Työryhmä vastaa mielellään kysymyksiin aiheesta. 
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