Podcast / Luomutilallisille vuoden 2021
mahdollisuudet

!

Aila: Tervehdys teille viljelijät. Täällä on Aila Rekola Laukaan kunnan
maaseututoimesta ja tässä vieressäni on ELY-keskuksesta Riitta
Laitinen.

!

Riitta: Moi Aila ja tervehdys teille kaikille.

!

Aila: Meillä on nyt tässä hetki aikaa jutella teille luomusta. Ja tämä on
niille viljelijöille, joilla on jo olemassa oleva luomusitoumus. Kerropas
nyt Riitta, miten nämä päättyvät sitoumukset, jotka on tehty 2015 ja
2016, mitäs sinulla on heille sanottavaa?

!

Riitta: Nyt kevään päätukihaussa, joka päättyy 15.6, niin siihen
mennessä pitäisi nyt sitten tehdä päätös siitä, hakeeko vuoden jatkoa.
Ne jotka, ovat sitoutuneet 2015, hehän tekivät jo viime vuonna yhden
vuoden jatkon ja heillä on tänä vuonna kanssa sitten se valinta
edessä, että tekeekö seuraavan yhden vuoden jatkon. Ne, jotka on
sitoutunut 2016 vuonna, niin heillä on nyt sitten ensimmäistä kertaa on
tämä valinta edessä, tekevätkö vuoden jatkon.

!

Aila: No entäs sitten, jos on sitoutunut 2017 tai sen jälkeen?

!

Riitta: No heillähän on nyt sitten sitoumusaikaa jäljellä, mutta toki
kaikkia niitä tiloja, joilla on luomusitoumus, on nämä muut
mahdollisuudet käytettävissä. Kuten viimekin vuonna, tänä vuonna on
paljon rahaa tarjolla luomutiloille ja pystyy sitten hakemaan lisäaloja ja
lisää tuotantosuuntia tänne luomun piiriin ja sitähän me toivotaan, vai
mitä Aila? "

!

Aila: No niinhän me toivotaan. Mutta kerropas nyt näistä lisäaloista?
Kuinka paljon näitä lisäaloja voimassa olevaan sitoumukseen saa
lisätä?

!

Riitta: Voimassa olevaan sitoumukseen saa lisätä enintään viisi
hehtaaria ja jos sitten mennään yli tämän viiden hehtaarin, niin sitten
tehdään kokonaan uusi sitoumus. Sitoumusmuutoksethan tapahtuu
sillä 215-lomakkeella, joka palautetaan meille ELYyn.

!

Aila: Ahaa, vai silleen. Kerropas sitten, voiko tähän sitten lisätä aloja,
jotka ei ole luomussa ja sitten lisätä aloja, jotka ovat jo luomussa ja
onko sitten jotain eroa maksatuksiin tai jotain muuta eroa näillä
erilaisilla lohko-ominaisuuksilla?

!

Riitta: Sinulla Aila on paljon hyviä kysymyksiä " Aloitetaan
purkamaan siitä, entäs jo tulee sieltä luomun ulkopuolelta eli
tavanomaisesta viljelystä lohkoja. Tavanomaisesta viljelystä tulevat
lohkot on kaikki ilmoitettava 215-lomakkeella eli siinä ei ole mitään
poikkeamisia tai muuta vaihtoehtoa. Jos sitä alaa on viisi hehtaaria tai
vähemmän, niin ilmoitetaan sillä 215-lomakkeella ja sitoutetaan
olemassa olevaan sitoumukseen. Jos sitä luomun ulkopuolelta tulevaa
alaa on enemmän kuin viisi hehtaaria, niin tehdään uusi
luomusitoumus. Jos sitten lohkot tulevatkin luomusta, niin silloin ei
tarvitse jättää tätä 215-lomaketta ollenkaan. Luomusitoumuksesta
toiseen luomusitoumukseen lohkot menevät pelkästään sillä asiakkaan
jättämällä päätukihakemuksella, jolla päästään sitten tilanteessa
eteenpäin.

!

Aila: Tämä varmasti tarkoittaa sitä, että siinä ei silloin myöskään ole
tätä viiden hehtaarin rajaa?

!

Riitta: Kyllä, juuri sitä se tarkoittaa. Ja sitten maksatuksesta kysyit eli
maksatuksessahan ei ole mitään eroa, kun ne lohkot tulee sinne
luomusitoumukseen. Luomutukihan lähtee maksuun, jos vain niiden
lohkovaihe on joku luomuvaihe SV1, SV2, SV3 tai luomu, niin silloin
maksetaan luomutuki, jos on sellainen kasvilaji, mille voidaan
luomutuki maksaa. Suojavyöhykenurmillehan ei makseta luomutukea
esimerkiksi.

!

Aila: Hyvä. No kerropa meille tästä myyntikuiteista ja
myyntikasvivaatimuksesta?

!

Riitta: No nyt päästiin sitten ongelman ytimeen. Elikkä monella
tilallahan tämä myyntikasvivaatimus on aika vaikea ongelma ollut tai
sellainen probleema, mitä on pitänyt pohtia ja mitä varmaan pohditte
edelleen. Myyntikasvivaatimuksessahan on edelleen se, että 2015 ja
2016 vuonna yhden vuoden jatkon tehneet tilat, jotka on

kasviviljelytiloja, niin niillä pitää joko olla se 30 % vähintään
myyntikasveja tai sitten näillä tiloilla pitää olla yhteistyösopimus
jonkun luomukotieläintilan kanssa. Tai sitten se kolmas vaihtoehto,
kun tehdään näitä yhden jatkoja, niin siirtää sitten ne mahdolliset
tavanomaiset eläimet sinne luomuvalvonnan piiriin, niin siinä on sitten
hieman mietittävää asiakkaille.
!

Aila: No entäs näistä myyntikuiteista?

!

Riitta: Myyntikuittivaatimus sitten koskee näitä luomukotieläintiloja.
Jos on 2016 vuonna alkanut luomukotieläintila, niin toimittaa minulle
sähköpostilla sitten myyntikuitin niistä luomutuotteista tänne ELYkeskukseen.

!

Aila: No onko sinulla jotain vielä mitä sinä tahtoisit tähän loppuun
kertoa?

!

Riitta: Kannattaa täyttää se lomake 215 huolellisesti ja jos tulee
kysyttävää, niin rimpauttaa minulle ELY-keskukseen tai laittaa
sähköpostia. Nythän meillä on otettu käyttöön luomussa uusi
sähköpostilaatikko, jota kannattaa sitten jatkossa käyttää. Se on
luomu.keski-suomi@ely-keskus.fi

!

Aila: Kiitos Riitta sinulle tästä infotilaisuudesta.

!

Riitta: Kiitos sinulle Aila, palataan. "

