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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS  nro 46/07 
  
 Päivämäärä Dnro 

 
 28.9.2007 2600/01/2007 

 
 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 

 
15.10.2007 - toistaiseksi 

  

 Muuttaa 
 

 Juurikkaiden siemenkaupasta 24 päivänä marraskuuta 2000 
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (114/00) 9 § 

  
Valtuutussäännökset 
 

 Siemenkauppalaki (728/2000) 4 ja 10 § 

  

  

  
 

 
 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 

muuttamisesta  
 
 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti  
muutetaan juurikkaiden siemenkaupasta 24 päivänä marraskuuta 2000 annetun maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen (114/00) 9 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 34/03, 
seuraavasti: 
 

9 § 
Poikkeukset 

 
Poiketen siitä, mitä edellä 6 ja 8 §:ssä sertifioitavista lajikkeista ja markkinoinnista 
säädetään: 

1) Elintarviketurvallisuusvirasto voi sertifioida sellaista perussiemenluokan kylvö-
siementä, joka ei täytä perussiemenen itävyysvaatimusta, jos kylvösiemenen 
toimittaja takaa tietyn itävyyden ja ilmoittaa sen erityisessä päällykseen kiinnitetyssä 
lipukkeessa, jossa mainitaan toimittajan nimi, osoite ja eränumero; 

 
2) Kylvösiemenen nopeaksi toimittamiseksi ensimmäiselle ostajalle Elintarvike-

turvallisuusvirasto voi antaa perussiemenen tai sertifioidun siemenen kylvö-
siemenerälle ennakkovakuustodistuksen, vaikka virallista tarkastusta itävyyden 
osalta ei olisi saatu päätökseen. Ennakkovakuustodistus voidaan myöntää, jos 
ensimmäisen vastaanottajan nimi ja osoite on ilmoitettu ja siemenen toimittaja takaa 
itävyyden, joka on todettu ennakkotutkimuksessa. Itävyys on ilmoitettava 
päällykseen kiinnitetyssä vakuustodistuksessa, josta selviää toimittajan nimi, osoite 
ja eränumero. Toimittajan on ilmoitettava viralliset itävyystulokset niille viljelijöille, 
joille erä lopullisesti toimitetaan. 
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Elintarviketurvallisuusvirasto julkaisee kylvösiemenerien itävyyttä koskevat analyysi-
tulokset ennakkovakuudella markkinoiduista eristä verkkosivustollaan. Julkaisusta 
on lisäksi käytävä ilmi kylvösiemenerästä vastaava toimittaja sekä kauppaerän 
numero. Julkaistun tiedon on oltava viljelijän pyynnöstä saatavissa Elintarvike-
turvallisuusvirastosta; 

 
3) Esiperussiementä voidaan markkinoida seuraavin edellytyksin:  

– sertifiointiviranomainen on tarkastanut siemenen perussiemenen 
sertifiointia koskevien säädösten mukaan; 

– kylvösiemenerä on säädösten mukaisessa pakkauksessa; ja 
– pakkaukset on varustettu vakuustodistuksella, jossa on vähintään liitteessä 

4 mainitut tiedot. 
 

__________________ 
 
 

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2007. 
 
 
 
 
Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri  Sirkka-Liisa Anttila 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ylitarkastaja   Onerva Keränen 


