
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS  Nro 34/03 
 
    Pvm  Dnro 
    16.4.2003  1693/01/2003 
 
    Voimaantulo- ja voimassaoloaika 
    1.7.2003- toistaiseksi 
 
    Valtuutussäännökset 
 Siemenkauppalaki (728/2000) 4 § 1 mom. 
 
 
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS JUURIKKAIDEN 
SIEMENKAUPASTA ANNETUN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN 
ASETUKSEN MUUTTAMISESTA  
 
 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti  
kumotaan juurikkaiden siemenkaupasta 24 päivänä marraskuuta 2000 annetun  maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen (114/00) 11 §:n 3 ja 8 momentti ja 
muutetaan  3 §:n 2 momentti, 6 §:n 1 ja 3 momentti, 7 §:n 5 momentti, 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 3 
momentti ja liite 4 seuraavasti: 
 
 
 

3 § 
 

Pakkauslupa 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pakkausluvan myöntämisen ehdoksi on asetettava, että seuraavat kohteet pakkaamon toiminnassa 
on järjestetty asianmukaisesti: 

- kylvösiemenerien pito erillään; 
- näytteenotto; 
- siementavaran viljely, jos pakkaamo itse tuottaa kylvösiementä; 
- raakaerien hankinta; 
- raakaerien varastointi; 
- raakaerien merkitseminen; 
- valmiiden erien tasalaatuisuus; 
- valmiiden erien merkitseminen; 
- kylvösiemenerien kunnostaminen; 
- pakkaaminen; 
- vakuustodistusten kiinnittäminen; 
- valmiiden erien varastointi; 
- varastokirjanpito; 
- vaaka; 
- siilojen katteet; 
- koneiden, laitteiden ja tilojen puhdistettavuus ja pakkaamon siisteys; 
- muu tuotanto ja rahtikunnostus; 
- lajittelujätteen käsittely. 



6 § 
 

Sertifioitavat lajikkeet 
 

Tarkastuskeskus saa sertifioida Suomessa markkinoitavaksi ainoastaan kansalliseen 
kasvilajikeluetteloon tai EY:n viralliseen lajikeluetteloon merkittyjen lajikkeiden kylvösiemeneriä. 
Jos lajike on ainoastaan EY:n virallisessa lajikeluettelossa, on lajikkeen jalostajan tai edustajan 1.3. 
mennessä esitettävä tarkastuskeskukselle lajikkeen lajikekuvaus. Lajikeluettelosta poistetun 
lajikkeen kylvösiemeneriä saa sertifioida kahden luettelosta poistamista seuraavan vuoden aikana. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Lajikkeen omistajan tai edustajan pyynnöstä tarkastuskeskus voi lajikkeen lisäystarkoitusta varten 
sertifioida kylvösiemenerän lajikkeesta, joka ei ole kasvilajikeluettelossa. Tämä koskee myös 
jalostajan linja-aineistoa. Niiden lajien lajikkeilla, joista testataan erottuvuutta, pysyvyyttä ja 
yhtenäisyyttä (DUS-testi), tulee olla lajikekuvausasiakirja. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
7 § 

 
Sertifioinnin edellyttämät tarkastukset 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Tarkastuskausi alkaa 1 päivänä heinäkuuta ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä. 
 

 
8 § 

 
Markkinointi 

 
Markkinoida saa vain sertifioitua kylvösiementä lajikkeista, jotka on merkitty EY:n lajikeluetteloon 
tai Suomen kansalliseen lajikeluetteloon. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



9 § 
 

Poikkeukset 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Tarkastuskeskuksen on  julkaistava kylvösiemenerien itävyyttä ja puhtautta koskevat 
analyysitulokset sellaisista toimittajan vakuustodistuksella ja ennakkovakuudella myydyistä eristä, 
jotka eivät täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia tai joista annetut tiedot poikkeavat 
ilmoitetuista tiedoista enemmän kuin viralliset liikkumavarat sallivat. Tietoa ei tarvitse julkaista, jos 
toimittaja on poistanut kylvösiemenerän markkinoilta, tai ilmoittanut viralliset itävyystulokset 
viljelijöille, joille erä lopullisesti toimitetaan. Toimittajan on ilmoitettava tarkastuskeskukselle 
tekemästään toimenpiteestä kahden viikon kuluessa virallisen itävyyden valmistumisesta 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 

_____________________ 
 
 
 
 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003. 
 
Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2003 
 
 
 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri  Jari Koskinen 
 
 
 
 
 
 
 
Ylitarkastaja    Juha Mantila 
 



LIITE 4 
 

VAKUUSTODISTUKSESSA ILMOITETTAVAT TIEDOT 
 
Vakuustodistuksen vähimmäiskoko on 110 X 67 mm 
 
PERUSSIEMEN (B)  JA SERTIFIOITU (C) KYLVÖSIEMEN 
 
1. Euroopan yhteisön määräysten mukaan sertifioitu kylvösiemen 
2. Kasvintuotannon tarkastuskeskus, Suomi tai niiden lyhenteet 
3. Laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisen nimen alla, joka voi olla 
lyhennetyssä muodossa ja ilman auktorin nimiä, 
4. Lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin 
5. Kylvösiemenluokka 
6. Eränumero 
7. Sulkemiskuukausi ja -vuosi muodossa: "Suljettu ....(kk ja vuosi) tai viimeisen sertifioinita varten 
tehdyn näytteenoton ajankohta muodossa: "Näyte otettu .... (kk ja vuosi)" 
8. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai ilmoitettu sykeröiden tai puhtaiden siementen lukumäärä 
9. Ilmoitettaessa sellaisten erien paino, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita tai 
muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu sekä arvioitu sykeröiden tai puhtaiden siementen 
painon suhde kokonaispainoon ilmoitettava. 
10. Yksi-ituiset siemenet maininta: yksi-ituinen 
11. Tuotantomaa 
12. Kun vähintään itävyys on määritetty uudelleen, ilmoitetaan: "Uusintamääritys tehty ....(kk ja 
vuosi)" sekä uusintamäärityksestä vastuussa oleva laitos. Tiedot voidaan kiinnittää virallisen 
vakuuslipukkeen päälle virallisella tarralipukkeella 
13. Vakuustodistuksen voimassaoloaika voidaan merkitä. Tällöin vakuustodistus on voimassa 
itävyyden tarkastuksen suorittamispäivästä seuraavan kesäkuun 30 päivään. 
 
Perussiemenen vakuustodistuksen väri on valkoinen ja sertifioidun kylvösiemenen sininen. 
 
 
ESIPERUSSIEMEN (PB) 
 
1. Sertifiointiviranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet 
2. Eränumero 
3. Sulkemiskuukausi ja -vuosi muodossa: " Suljettu .... (kk ja vuosi) " tai viimeisen sertifiointia 
varten tehdyn näytteenoton ajankohta muodossa: " Näyte otettu ..... (kk ja vuosi) " 
4. Laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisen nimen alla, joka voi olla 
lyhennetyssä muodossa ja ilman auktorin nimiä 
5. Lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin 
6. Esiperussiemen (PB) 
7. Sukupolvien lukumäärä, joka osoittaa, kuinka monta sukupolvea saa tuottaa ennen sertifioidun 
kylvösiemenen ensimmäistä sukupolvea 
8. Vakuustodistuksen voimassaoloaika voidaan merkitä. Tällöin vakuustodistus on voimassa 
itävyyden tarkastuksen suorittamispäivästä seuraavan kesäkuun 30 päivään. 
 
Esiperussiemenen vakuustodistuksen väri on valkoinen, jonka lävistäjä on sinipunainen poikkiviiva. 
 
 



 
 
TOIMITTAJAN VAKUUSTODISTUS TAI PAKKAUKSESSA OLEVAT TIEDOT 
(PIKKUPAKKAUKSET): 
 
1. "EY-pikkupakkaus" 
2. Merkinnästä vastuussa olevan toimittajan nimi ja osoite tai tunnistemerkki 
3. Virallinen sarjanumero 
4. Virallisen sarjanumeron antanut laitos ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet  
5. Viitenumero, jos erää ei voida tunnistaa sarjanumeron perusteella 
6. Laji, latinalaisin kirjaimin; tarkentava mainita siitä onko kyseessä sokerijuurikas vai 
rehujuurikas  
7. Lajike, latinalaisin kirjaimin 
8. "Sertifioitu kylvösiemen" 
9. Netto- tai bruttopaino tai sykeröiden tai puhtaiden siementen lukumäärä 
10. Ilmoitettaessa sellaisten erien paino, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita 
tai muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu sekä arvioitu sykeröiden tai puhtaiden 
siementen painon suhde kokonaispainoon ilmoitettava. 
11. Yksi-ituiset siemenet: maininta "yksi-ituinen" 
12. Tarkkuuskylvöön tarkoitetut siemenet: maininta "rikottu/tarkkuuskylvöön"  
13. Vakuustodistuksen voimassaoloaika voidaan merkitä. Tällöin vakuustodistus on voimassa 
itävyyden tarkastuksen suorittamispäivästä seuraavan kesäkuun 30 päivään. 
 
 
LOPULLISESTI SERTIFIOIMATON, TOISESSA ETA:n JÄSENVALTIOSSA KORJATTU 
KYLVÖSIEMEN 
 
1. Viljelystarkastuksesta vastaava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet 
2. Laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisen nimen alla, joka voi olla  
    lyhennetyssä muodossa ja ilman auktorin nimiä 
3. Lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin 
4. Kylvösiemenluokka 
5. Eränumero 
6. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino 
7. Sanat "lopullisesti sertifioimaton kylvösiemen" 
 
Lopullisesti sertifioimattoman, toisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa korjatun 
kylvösiemenen vakuustodistuksen väri on harmaa. 
 
Maahantuontiasiakirjassa ilmoitettavat tiedot: 
- asiakirjan antava viranomainen 
- laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisen nimen alla, joka voi olla 
   lyhennetyssä muodossa ja ilman auktorin nimiä 
- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin 
- kylvösiemenluokka 
- peltoon kylvettyjen siementen eränumero/kantasiementiedot ja maa tai maat, jotka ovat  
  sertifioineet kyseiset kylvösiemenet 
- pellon tai erän viitenumero 
- viljelty ala, jolla asiakirjassa mainittu erä on tuotettu 
- perussiementen jälkeisten sukupolvien ollessa kyseessä sertifioidun kylvösiemenen  
   sukupolvien määrä  
- toditus siitä, että kasvustolle asetetut vaatimukset täyttyvät 
- tarvittaessa alustavan laboratoriotarkastuksen tulokset 
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