
Podcast / Luomuviljelyn vuonna 2021 aloittavat

! Aila: Tervehdys hyvät vi l jel i jät. Täällä on maaseutuasiamies Aila

Rekola Laukaan maaseututoimesta ja me tässä jatketaan edelleen

luomuvil jelystä Keski-Suomen ELY-keskuksen luomuasiantuntija Riitta

Laitisen kanssa ja tämä suunnataan näil le ti loi l le, jotka haluavat tänä

vuonna aloittaa uutena luomuvil jeli jänä.

! Riitta: Tervehdys.

! Aila: Eli kerrotko nyt, että mitä näissä uusissa sitoumuksissa on ja

koska niitä voi tänä vuonna tehdä, ni in milloin ne on haettava ja

miten?

! Riitta: Kuten Aila tuossa jo sivusi, ni in tänä vuonna on hyvin laaja

haku näiden luomusitoumuksien osalta eli voi hakea

luomukasvituotannon tilana uutena sitoumuksia,

luomukotieläintuotannon tilana uusia sitoumuksia ja hakuhan tapahtuu

niin, että hakemukset tulee tänne Keski-Suomen ELY-keskukseen 15.6

mennessä luomusitoumuksien osalta. Luomuvalvontaanhan tulee l i it tyä

sitten huhtikuun loppuun mennessä.

! Aila: No kertoisitko tässä nyt ihan sil lä lai l la rautalangasta vääntäen,

mikä ero on luomusitoumuksella ja luomuvalvontajärjestelmällä?

! Riitta: Luomuvalvontajärjestelmä on kaiken pohja eli se on tavallaan

laatusertif ikaatt i, mihin tulee ensin sitoutua ja se on toimijoil le

maksull inen eli jokainen toimija, joka lähtee luomuvalvontaan, joutuu

maksamaan vuosittaisen tarkastusmaksun. Sitten luomusitoumus

puolestaan antaa rahaa luomuasiakkail le, siitä että he noudattavat

niitä luonnonmukaisen tuotannon ehtoja.

! Aila: Ja näillä on se ero, että luomuvalvontajärjestelmään pitää l i i t tyä

jo 30.4 mennessä.

! Riitta: Juuri näin.

! Aila: Ja heidän pitää olla käynyt se luomukoulutus?

! Riitta: Huhtikuun loppuun mennessä.

! Aila: Okei, el i se on aikaisemmin, kuin milloin sitoumus sitten tarvitsee

jättää?



! Riitta: Kyl lä. Sitoumus jätetään vasta 15.6. mennessä.

! Aila: Eli tämä tarkoittaisi sitä, että jos minulla olisi puutarha, jossa on

paljon omenapuita, niin minun pitää sitoutua tähän

luomuvalvontajärjestelmään, jos minä haluan nii tä myydä luomuna.

! Riitta: Aivan, hyvin ymmärretty " Tervetuloa luomuun!

! Aila: Kii tos, vaikka en nyt lähdekään omenoita myymään. " No niin,

mitä li it teitä tarvitaan tähän uuteen luomusitoumukseen, jos sitten

aikoo hakea ihan tukea?

! Riitta: Luomusitoumukseen eli 215-lomakkeeseen tarvitaan li itteeksi

ensinnäkin koulutustodistukset si itä, että on käynyt nämä vaadittavat

luomukurssit ja sitten lohkoluettelot tarvitaan li it teeksi ja mahdolliset

muut yhteistyösopimukset ja vi l je lykiertosuunnitelma.

! Aila: Okei, minkälainen tämmöinen luomusuunnitelma on? Milloin sitä

tarvitaan ja mitä kaikkea se pitää sisältää?

! Riitta: Luomusuunnitelma on tärkeä koko sen luomutoiminnan kannalta

ja sehän pitää olla kasattuna valmiiksi sinne huhtikuun loppuun

mennessä. Luomusuunnitelma sisältää esimerkiksi

vil je lykiertosunnitelman, lannoitussuunnnitelman,

kasvinsuojelusuunnitelman, varastointi t i lat, luomutuotteiden käsittelyn,

alhaisen jalostuksen. Siinä on aika paljon eri kohtia, mitä luomutilan

kannattaa sit ten ennen hakeutumistaan tänne luomuun miettiä ja

käydä lävitse vaikka esimerkiksi neuvojien kanssa.

! Aila: Okei. No mites sit ten, mistäs täällä Keski-Suomessa parhaiten

tähän asioihin saisi neuvoa?

! Riitta: No ensinnäkin ELY-keskus neuvoo mielellään. Me olemme

luomun osalta ne viranomaiset, joihin kannattaa ottaa yhteyttä, ol ipa

kyse sitten luomusitoumuksista tai luomuvalvonnasta. Minuun kannatta

ottaa yhteyttä täällä eli Ri itta Laitinen, numerosta 0295 024 569 tai

ri it ta. lait inen@ely-keskus.f i

! Aila: No vielä yksi kysymys mikä mua kiinnostaisi. Pystyykö joku

myymään joitakin tuotteita luomuna, vaikkei ne kuulukaan tähän

luomuvalvontajärjestelmään?



! Riitta: Ei valitettavasti pysty myymään. Se on silloin t ietyllä tavalla

markkinahäir iö ja si ihen puututaan eli kun luomu on täl lainen

laatujärjestelmä, ni in ainoastaan tätä sert if ikaattia saa käyttää

sellaiset henkilöt ja sellaiset toimijat, jotka kuuluu tähän viral l iseen

valvontajärjestelmään.

! Aila: Saako jostain tietää, ketkä kaikki jo kuuluu tähän

luomuvalvontajärjestelmään?

! Riitta: Kyl lä el i tämä on avoin kaikil le kuluttaji l le. Ruokaviraston

sivuil la on luomuhakupalvelu, josta pystyy näkemään kuuluko toimija

luomuvalvontaan.

! Aila: Okei, ki itos oikein paljon. Vai onko sinulla vielä jotain, mitä

haluat tähän loppuun sanoa?

! Riitta: Vielä muistuttaisin siitä, että olkaa huolel l isia si itä, kun täytätte

niitä hakemuksia, olipa kyse luomusitoumuksista tai luomuvalvontaan

li ittymisestä, koska mitä huolel l isemmin täytätte sen hakemuksen ja

mietitte ne asiat valmiiksi, ni in sen paremmin olette sitten oikealla

tiel lä tähän luomuun.

! Aila: Kii tos Riitta! Me jatketaan varmaan Riitan kanssa täällä Keski-

Suomessa yhteistyötä aina jollakin tasolla?

! Riitta: Kyl lä.

! Aila: Joo.

! Riitta: Kiitos Aila.

! Aila: Kii tos "


