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Tausta ja tavoitteet
Suomessa ei ole riittävästi kotimaista peltokasvien siementuotantoa. Luomutilat käyttävät paljon 

omaa siementä, mikä heikentää satotasoja kasvitautien ja siemenen taantumisen takia. 

Toisaalta luomutiloilla käytetään paljon myös tavanomaista siementä, mikä ei ole hyvä vaihtoehto. 

Laadukkaan luomusiemenen tuottaminen on tarpeellista, jotta siemenessä yleistyvät 

luomutuotannossa hyödylliset ominaisuudet. Pidemmällä aikavälillä täytyy kehittää myös lajikkeita 

niin, että ne palvelevat paremmin luomutuotantoa.

Luomupuutarhatuotteille on kasvava kysyntä, mutta tuotannon kasvattamisessa on haasteita. Yksi 

tuottajien kohtaama ongelma on markkinointi: moniin kanaviin kysytään suurempia määriä tuotteita

kuin yksi viljelijä pystyy toimittamaan. 

Muita pullonkauloja ovat kauppakunnostuksen, pakkaamisen ja logistiikan hoitaminen tehokkaasti 

ja edullisesti. Erityisesti ammattikeittiöihin myytäessä tulisi olla mahdollista tarjota myös alhaisen 

jalostusasteen tuotteita, mutta yksittäisten tuottajien ei usein ole mahdollista tai taloudellisesti 

mielekästä investoida sopiviin laitteisiin. Ammattikeittiöt ovat olennainen osa tuotannon kasvun 

potentiaalia, koska niihin olisi mahdollista myydä yhteensä melko suuria volyymeja tuotteita. 

Muille kuin keskusliikkeille tai tukuille myytäessä puutarhatuotteiden määrät ovat yksittäisen 

tuotteen osalta usein vähemmän kuin lavallinen, joka on rahtikustannusten näkökulmasta pienin 

järkevä yksikkö. Toisaalta yksittäisellä tuottajalla on harvoin useaa tuotetta varastossa, jolloin ostaja

joutuu keräämään tarpeensa usealta toimittajalta. 

Yhteistyötä siis tarvitaan sekä puutarhatuotannon että siementuotannon puolella. 

Tuottajaorganisaatiot eivät ole tuttu vaihtoehto tuottajille. Monet tuottajat eivät ole verkostoituneet 

kovin tiiviisti. Tuottajat kokevat asemansa heikoksi neuvoteltaessa. 

Uudessa tai laajennettavassa liiketoiminnassa tuottajia mietityttää ennen kaikkea kannattavuus ja 

monipuolisen toiminnan hallittavuus. Tähänkin yhteistyöstä ja tuottajaorganisaatioista olisi hyötyä.

Luomuliiton Tuottajaorganisaatiohankkeen tavoitteena on kertoa tuottajaorganisaation tuomista 

mahdollisuuksista ja kannustaa tuottajaryhmiä perustamaan tuottajaorganisaatioita.Tavoitteena on 

herättää tuottajien oma kiinnostus toimintaan, koska pitkällä tähtäimellä tuottajaorganisaatio voi 

toimia vain, jos viljelijät aidosti haluavat viedä asiaa eteenpäin. 

Toimenpiteet

Toimenpiteiden keskiössä on ollut laajasti tiedottaminen tuottajaorganisaation mahdollisuuksista. 

Toimenpiteet jota olemme tehneet ovat:

1. Viljelijätapaamisten järjestäminen eri tilaisuuksien yhteydessä:

• Tampereella järjestöpäivien yhteydessä 5.4 (puutarha 21, siemen 22 osallistujaa)

• Lepaan puutarhanäyttelyssä 17.8

• Porissa Luomupäivillä 16.11, rinnakkaisohjelmat (puutarha 42 osallistujaa, siemen 23) ja 

paneelikeskustelu, joka on tallennettu. https://www.youtube.com/watch?v=yWSX-

KxI6mU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=yWSX-KxI6mU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yWSX-KxI6mU&feature=youtu.be


2. Tuottajaorganisaation mahdollisuuksien esittely:

• 4.7. – 7.7.2018 Okra-näyttelyn yhteydessä

• 10.–12.7.2018 Maatiaisviljaseminaarissa, esittelypöytä 

• 1.8.2018 Tuova-hankkeen pellonpientareella Tuottaja Organisaatio esitys Keski-Suomi, 

Keuruu.

• 8.11.2018 Tuottajaorganisaatio esitys Tuova-hankkeen opintomatkalla Keski-Eurooppaan.

• 29.11.2018 Esitys tuottajaorg:n mahdollisuuksista Marjamaat-hankkeen tilaisuudessa

• 10.12.2018 Kalajoella Pohjois-Pohjanmaalla Tuottajaorganisaatio-esitys Maasta 

markkinoille -hankkeen loppuseminaarissa.

• 14.-15.1.2019 Avomaatuottajien tammiristeily

• 26.2.2019 MTK Varhaisperunaristeilyllä

• 3.-5.3.2019 Tuottajaorganisaatio esillä Luolmuliiton jäsenristeilyllä

• 11.4.2019 Tuottajaorganisaatio esillä Ravinnekiertoseminaarin yhteydessä

3. Artikkelit Luomulehdessä:

• Viljelijävoimin markkinoille, 3/2018, http://www.luomuliitto.fi/viljelijavoimin-

markkinoille/#more-7430

• Maatiasviljaseminaarin antia, 4/2018, http://www.luomuliitto.fi/maatiasviljaseminaarin-

antia/#more-7424

• Tuottajaorganisaation avulla lisää markkinavaltaa luomutuotteille?, 5/2018, 

http://www.luomuliitto.fi/tuottajaorganisaation-avulla-lisaa-markkinavaltaa-luomutuotteille/

• Luomusiemenen saatavuus ja tulevaisuus, 2/2019

4. Tuotettu materiaali:

• Esite, http://www.luomuliitto.fi/hallinta/wp-content/uploads/2019/02/esite-6sivuinen-

nettiin.pdf

• Julisteet, http://www.luomuliitto.fi/hallinta/wp-

content/uploads/2019/02/tuottajaorganisaatio-julkat-netti.pdf

• Mallisopimus: http://www.luomuliitto.fi/hallinta/wp-content/uploads/2019/06/Yhteisty

%C3%B6sopimus-malli-LUOMUSIEMEN.pdf

• Malli säännöistä: http://www.luomuliitto.fi/hallinta/wp-

content/uploads/2019/06/Tuottajaorganisaation-s%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6jen-

laadinta-malli.docx 

Mittarit ja tulokset
Tuottajaorganisaatio hanke on ollut esillä 10 eri tapahtumassa, joko omalla esittelypöydällä ja/tai 

esityksen muodossa. Näissä tapahtumissa on käynyt satoja viljelijöitä kuuntelemassa esityksiä ja 

juttelemassa esittelypöydillä. 

Luomulehden painosmäärä on noin 2000 kpl/ nr. Artikkelit ovat tavoittaneet yhteensä ainakin 8000 

lukijaa. Artikkeleita julkaistiin yhteensä 4 kpl, kaikki eri numeroissa.

Luomuliiton itse järjestämissä tapaamisissa oli yhteensä108 osallistujaa. Osallistujalistat liitteenä.

Voidaan sanoa että hankkeessa päästiin tavoitteeseen. Olemme tavoittaneet hyvän määrän 

viljelijöitä, tuottajaorganisaatio ja sen mahdollisuudet on tehty tutuksi. Olemme myös olleet 
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