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MAA- JA METSÄTALOUSAMINISTERIÖN ASETUS KYLVÖSIEMENSEOKSISTA 
 
 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 4 päivänä elokuuta 2000 annetun 
siemenkauppalain (728/2000) 4 §:n 1 ja 3 momentin, 9 §:n 2 momentin ja 10 §:n 2 momentin 
nojalla: 
 
 

1 § 
 

Soveltamisala 
 
Tätä asetusta sovelletaan kylvösiemenseosten muodostamiseen ja markkinointiin.  
 
Tätä asetusta ei sovelleta kylvösiemenseoksiin, jotka on tarkoitettu vietäväksi Euroopan 
talousalueen ulkopuolisiin valtioihin. 
 
 
 
 
 

2 § 



 
 

 
Kylvösiemenseoksissa käytettävät lajit 

 
Seosten muodostamiseen voidaan käyttää maa- ja metsätalosministeriön asetuksessa nurmi- ja 
rehukasvien siemenkaupasta (110/00), maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa viljakasvien 
siemenkaupasta (109/00) mainittujen lajien kylvösiementä, sekä maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksessa viljakasvien sekä nurmi- ja rehukasvien maatiaislajikkeiden siemenkaupasta (117/00) 
mainittujen lajien kylvösiementä. 
 
 

3 § 
 

Kylvösiemenseosten muodostaminen 
 

Kylvösiemenseoksen osien on täytettävä ennen sekoitusta lajeittain maa- ja metsätalosministeriön 
asetuksessa nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta, maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 
viljakasvien siemenkaupasta, sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa viljakasvien sekä 
nurmi- ja rehukasvien maatiaislajikkeiden siemenkaupasta kyseisen lajin kylvösiemenelle säädetyt 
vaatimukset. 
 
Muodostettavat kylvösiemenseokset on tarkoitettu muuhun kuin kylvösiementuotantoon. 
 
Maatiaislajikkeiden hyväksyttyä kylvösiementä ei saa käyttää seokseen, jossa käytetään sertifioitua 
tai lajikkeetonta kaupallista kylvösiementä. 
 
Seokset voidaan muodostaa pakkaamossa, jolla on siemenkauppalain (728/2000) mukainen 
pakkauslupa. 
 
Jos kylvösiemenseos on tarkoitettu luonnonmukaiseen tuotantoon, voidaan seoksen 
muodostamiseen käyttää kylvösiementä ainoastaan luonnonmukaisesti tuotetuista 
kylvösiemeneristä. 
 
Kylvösiemenerän enimmäispaino on 5 000 kg. Kylvösiemenerän painoon luetaan mukaan erän 
kemialliset käsittelyaineet. Tämä on otettava huomioon erän enimmäispainoa määritettäessä. 
Kylvösiemenerän enimmäispaino saa ylittyä enintään viisi prosenttia. 
 
 

4 § 
 

EY-pikkupakkaukset 
 

Jos kylvösiemenseokseen käytetään ainoastaan maa- ja metsätalosministeriön asetuksessa nurmi- ja 
rehukasvien siemenkaupasta mainittujen lajien kylvösiemeneriä, voidaan seokset pakata  EY-A tai 
EY-B-pikkupakkauksiin. 
 
EY-pikkupakkaukset suljetaan siten, ettei niitä voida avata uudelleen rikkomatta suljinjärjestelmää. 
Pikkupakkaukset on varustettava liitteen mukaisella toimittajan vakuustodistuksella, painetulla 
ilmoituksella tai leimalla, jossa ilmoitettavat tiedot ovat vähintään suomenkielellä. Läpinäkyvissä 
pakkauksissa vakuustodistus voidaan laittaa myös sisäpuolelle, jos se on luettavissa pakkauksen läpi. 



 
 

Suomessa pakatuissa EY-pikkupakkauksissa  käytetään itseliimautuvaa virallista vakuustodistusta tai 
tuoteselostetta. Siltä osin, kun nämä tiedot ilmoitetaan itseliimautuvassa tuoteselosteessa tai 
vakuustodistuksessa ei niitä tarvitse uudelleen ilmoittaa 2 momentissa mainitussa vakuustodistuksessa, 
painetussa ilmoituksessa tai leimassa. 
 
 

5 § 
 

Kylvösiemenseoksen myyntipakkauksen sulkeminen 
 

Myyntipakkaukset on suljettava ja sinetöitävä Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen antamalla 
käyttämättömällä vakuustodistuksella tai sinetillä. Pakkaukset on suljettava siten, ettei pakkausta voi 
avata särkemättä tai jättämättä jälkiä vakuustodistukseen tai sinettiin.  
 
 

6 § 
 

Kylvösiemenseoksen merkinnät  
 
Kylvösiemenseoksen pakkauksen ulkopuolelle on virallisen valvonnan alaisena kiinnitettävä 
käyttämätön vakuustodistus, joka sisältää liitteessä mainitut tiedot vähintään suomenkielellä. Jos tiedot 
leimataan tai painetaan pakkaukseen on painojäljen tai leiman oltava ulkoasultaan ja väriltään 
virallisen vakuustodistuksen kaltainen. 
 
Jos kylvösiemenseoksen muodostamiseen on käytetty geneettisesti muunnetun lajikkeen 
kylvösiemeniä, on vakuustodistuksessa, toimittajan vakuustodistuksesa sekä pakkauksessa tai 
pakkauksen sisällä mainittava, että kylvösiemenseos sisältää geneettisesti muunnetun lajikkeen 
kylvösiemeniä. 
 
Vakuustodistuksessa, toimittajan vakuustodistuksessa sekä pakkauksessa tai pakkauksen sisällä tulee 
olla maininta kylvösiemenen kemiallisesta käsittelystä tai käsittelysuosituksesta.  
 
Luonnonmukaisena markkinoitavan kylvösiemenseoksen vakuustodistukseen ja toimittajan 
vakuustodistukseen tulee liitteen tietojen lisäksi merkintä: "Luonnonmukaisesti tuotettu 
kylvösiemenseos". 
 
Vakuustodistuksen väri on vihreä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 § 
 

Voimaantulo 



 
 

 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2000. 
 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2000 
 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri   Kalevi Hemilä 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ylitarkastaja     Juha Mantila 
 



     LIITE  
 

VAKUUSTODISTUKSESSA ILMOITETTAVAT TIEDOT 
 
KYLVÖSIEMENSEOKSET 
 
1. Kylvösiemenseos käytettäväksi....(käyttötarkoitus). 
2. Sulkemisesta vastuussa oleva viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet. 
3. Seoksen eri aineosien prosenttiosuus seoksen painosta lajeittain ilmoitettuna ja soveltuvin osin 
myös lajikkeiden nimet on ilmoitettava ainakin latinalaisin kirjaimin. Seokseen käytetyt viljakasvien 
lajikkeiden nimet ja niiden prosenttiosuus seoksesta on ilmoitettava. 
4. Eränumero. 
5. Sulkemiskuukausi ja -vuosi muodossa:"Suljettu....(kk ja vuosi)". 
6. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä. 
7. Ilmoitettaessa sellaisten erien painoa, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita tai 
muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu ja arvioitu puhtaiden siementen painon suhde 
kokonaispainoon ilmoitettava. 
8.Kun vähintään itävyys on määritetty seoksen kaikista komponenteista uudelleen, 
ilmoitetaan:"Uusintamääritys tehty....(kk vuosi)" sekä uusintamäärityksen tehnyt laitos. Tiedot voi 
kiinnittää virallisen vakuutodistuksen päälle virallisella tarralipukkeella.   
9. Kylvösiemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys ja puhtaus.  
 
TOIMITTAJAN VAKUUSTODISTUS TAI PAKKAUKSESSA OLEVAT TIEDOT 
(PIKKUPAKKAUKSET): 
 
1. " EY:n A-pikkupakkaus" tai " EY:n B-pikkupakkaus". 
2. Merkinnöistä vastuussa olevan siementen toimittajan nimi ja osoite tai tunnistemerkki. 
3. EY:n B-pikkupakkaukset: virallinen sarjanumero. 
4. EY:n B-pikkupakkaukset: virallisen sarjanumeron antanut laitos ja jäsenvaltio tai niiden 
lyhenteet. 
5. EY:n B-pikkupakkaukset: viitenumero, jos siemenerää ei voida virallisen sarjanumeron 
perusteella tunnistaa. 
6. EY:n A-pikkupakkaukset: viitenumero, jonka perusteella käytetyt kylvösiemenerät pystytään 
tunnistamaan. 
7. EY:n A-pikkupakkaukset: jäsenvaltio tai sen lyhenne. 
8. "Kylvösiemenseos käytettäväksi....(käyttötarkoitus)". 
9. Netto-tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä. 
10.  Ilmoitettaessa sellaisten erien paino, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita tai 
muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu ja arvioitu puhtaiden siementen painon suhde 
kokonaispainoon ilmoitettava. 
11. Seoksen eri ainesosien prosenttiosuus seoksen painosta lajeittain ja soveltuvin osin myös 
lajikkeittain, latinalaisin kirjaimin, jos painoprosentit on ilmoitettu kirjallisesti.  
12. Kylvösiemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys ja puhtaus. Toimittajan 
vakuustodistukseen merkittävien tietojen on perustuttava virallisen, ISTA:n menetelmiä 
noudattavan siementarkastuslaboratorion tekemään analyysiin. 
 
Kylvösiemenseosten vakuustodistuksen väri on vihreä. 
 
MAATIAISLAJIKKEIDEN HYVÄKSYTYN KYLVÖSIEMENEN SIEMENSEKOITUS 



 
 

 
1. "Monimuotoisuuden ylläpitämiseen hyväksytty kylvösiemensekoitus". 
2. Kasvintuotannon tarkastuskeskus, Suomi tai niiden lyhenteet. 
3. Eränumero. 
4. Seoksen eri ainesosien prosenttiosuus seoksen painosta lajeittain ilmoitettuna ja soveltuvin osin 
myös lajikkeiden nimet on ilmoitettava ainakin latinalaisin kirjaimin. Seokseen käytetyt  
viljakasvien lajikkeiden nimet ja niiden prosenttiosuus seoksesta on ilmoitettava. 
5. Sulkemiskuukausi ja vuosi muodossa: ”Suljettu …. (kk ja vuosi). 
6. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen määrä. 
7. Ilmoitettaessa sellaisten erien painoa, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita tai  
muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu ja arvioitu puhtaiden siementen painon suhde  
kokonaispainoon ilmoitettava. 
8. Tuotantopaikkakunta. 
9. Kylvösiemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys ja puhtaus. 
 
Vakuustodistuksen väri on vihreä. 
 
 
 
 
 
 


