Podcast / Luomun poikkeusluvat 2021

!

Aila: Tervehdys teille kaikki kuulijat. Tässä on Aila Rekola Laukaan
kunnan yhteistoiminta-alueelta ja tässä vieressäni on Keski-Suomen
ELY-keskuksesta asiantuntija Riitta Laitinen ja me jutellaan nyt hetki
teille luomun poikkeusluvista.

!

Riitta: Tervehdys teille kaikki kuulijat.

!

Aila: No niin Riitta, kerrotko ihan ensimmäiseksi nyt hakemusten
täyttämisestä? Onko jotain mitä niistä haluat sanoa?

!

Riitta: Tärkein asia, mitä haluan sanoa koskien luomun
poikkeuslupahakemuksien jättämistä, on se, että täyttäkää ne
huolellisesti ja laittakaa hakemuksiin perustelut. Hakemuksissa on
paljon sellaisia kenttiä, mihin sitten pyydetään laittamaan ihan teidän
omaa tekstiä, miksi te haette näitä poikkeuslupia. Perusteluja,
perusteluja. "

!

Aila: Tuli vain mieleen hakemusten täyttämiset ihan omalla
kokemuksella, miten tärkeä asia se on!

!

Riitta: Kyllä!

!

Aila: Kuule, nyt tuntuu ihan hassulta, että tällaisia poikkeuslupia on
olemassa. Mitä tällä oikein tarkoitetaan ja miksi tämmöisiä on?

!

Riitta: Aila, erittäin hyvä kysymys, koska äkkiähän ajattelee, että
luomussa kaikki on luomua. Mutta kun ollaan näillä pohjoisilla
olosuhteilla täällä ja kuitenkin meillä on suhteellisen rajattu
luomulisäysaineisto ja luomueläinaines, niin on haluttu sitten helpottaa
meidän viljelijöiden arkea sillä, että pystytään myöntämään näitä
luomun poikkeuslupia. Mikä tarkoittaa sitä, että poikkeusluvilla saa
käyttää meidän alueella tavanomaisia siemeniä ja tavanomaista
eläinainesta. Toki siellä on tietyt ehdot, millä sitten näitä lupia
myönnetään.

!

Aila: Ja sittenhän saa jo jatkossa luomuun lisää uutta siementä?

!

Riitta: Kyllä, juuri näin. Sitten kasvaa luomusiemenpuoli tätäkin kautta.

!

Aila: No kerrotko ihan kasvituotannon poikkeusluvista ensiksi?

!

Riitta: Kasvituotannossa on kaksi tärkeää kohtaa, mistä haluan teille
tässä mainita ja kertoa. Toinen on siementen poikkeuslupahakemus ja
toinen on siirtymävaihelupahakemus. Ja siementen osaltahan se
tarkoittaa sitä, että kun jättää sen hakemuksen, hakee tavanomaiselle
siemenelle sitten käyttölupaa. Sen jälkeen voi luomussa viljellä
tavanomaista aineistoa kyseisenä vuonna ja siitä tehdä sitten
luomusiementä. Siirtymävaihelupahan tarkoittaa sitten sitä, että kun
olette vuokranneet tai ostaneet teille lisää peltoa viljelyyn
tavanomaisesta tuotannosta, niin sen siirtymää voidaan sitten
nopeuttaa luomun suuntaan jättämällä tämä hakemus.

!

Aila: Hienoa. Onko jotain, mitä vielä haluat sanoa kasvituotannon
poikkeusluvista?

!

Riitta: Joo, sen haluaisin sanoa, että nythän tänä vuonna otetaan
käyttöön TOUKO (uusi asiointiliittymä). TOUKOn kautta sitten
jatkoissa toivoisin hakemuksia jätetyn sähköisesti. Se helpottaa sekä
teidän viljelijöiden toimintaa tämä TOUKO eli hakemus tulee
helpommin ja selkeämmin jätettyä ja sitten se helpottaa myös meidän
viranomaisten toimintaa, kun ei tarvitse pyytää sitten niin paljon
täydennyspyyntöjä teiltä asiakkailta.

!

Aila: Mikäs sitten tämä eläintuotannon poikkeuslupa-asia oikein on?

!

Riitta: Eläintuotannossahan on monia eri vaihtoehtoja hakea
poikkeuslupia, mutta tärkein niistä on oikeastaan tavanomaisen
eläinaineksen hankinta sieltä tavanomaisesta tuotannosta. Kun meillä
kuitenkin pääsääntöisesti aika vähän on tarjolla niitä eläimiä, nautoja,
lampaita tai muita vastaavia siellä luomupuolella, varsinkin kun on
paljon laajentavia luomutiloja. Tällä lupahakemuksella sitten
mahdollistetaan se, että saatte lisää uutta siitosaineistoa teidän
omaan luomukarjaan. Tietysti ehdot tulee täyttää ja sitten olla hyvät
perustelut minulle.

!

Aila: Onko vielä jotain, mitä haluat sanoa poikkeusluvista, joka oli
minulle aivan uusi asia. "

!

Riitta: Joo, tietysti kannattaa huomioida se, että jättää
poikkeuslupahakemukset hyvissä ajoin, etteivät ne ruuhkaannu ja

sitten kannattaa käydä Ruokaviraston sivuilla katsomassa esimerkiksi
näiden siementen osalta, mitä siellä on luomuna saatavilla.
Valitettavasti en pysty tekemään myönteistä päätöstä, jos sitä ainesta
on siellä luomuna saatavilla.
!

Aila: No ihan tähän loppuun Riitta vielä sinun yhteystietosi.

!

Riitta: Ottakaa yhteyttä minuun sähköpostiosoite: riitta.laitinen@elykeskus.fi ja puhelinnumeroon 0295 024 569

!

Aila: Eli nyt vaan Riitalle soittelemaan, kun tulee hankalia asioita
mieleen, eikö niin?

!

Riitta: Kyllä!

!

Aila: Yes, mahtavaa. Kiitos Riitta.

!

Riitta: Kiitos.

