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  Päivämäärä  Dnro  

  xx.xx.xxxx           1772/01.04/2019 

    

  Voimaantuloaika   
     1.4.2020   

     

Muuttaa  
                                                                                  Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja  

                                                                                                  marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja    

maahantuonnista (5/17) 11 § ja liite 8 

 

   Valtuutussäännökset   
       Taimiaineistolaki (1205/1994) 5 § 

  

   Vastaavat EU-säädökset     

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2019/1813/EU 

(32019L1813); EUVL N:o L 278, 30.10.2019, s.7-9  

   

  

Maa- ja metsätalousministeriön asetus  

hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja 

maahantuonnista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta 

 

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti  

muutetaan hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja 

maahantuonnista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (5/17) 11 § ja liite 8, 

seuraavasti:  

 

11 § 

 

Taimitodistus   

  

Tukkukaupassa ja maahantuotaessa on jokainen markkinoitava ja maahantuotava 

tasalaatuinen taimiaineistoerä varustettava tuottajan, markkinoijan tai maahantuojan 
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taimitodistuksella. Taimitodistuksen tulee sisältää liitteen 8 A osassa mainitut tiedot. 

Toimituserä, joka käsittää monta taimiaineistoerää, voidaan varustaa taimitodistuksella 

liitteen 8 B osan mukaisesti.   

  

Jos taimiaineistoerä jaetaan osiin vähittäismyyntiä varten, on ostajalle luovutushetkellä 

ilmoitettava kirjallisesti liitteen 8 C osan mukaiset taimiaineiston vähimmäistiedot. Samat 

tiedot on ilmoitettava ostajalle myös etämyyntiä varten toimitettavassa esitteessä, 

luettelossa tai ilmoituksessa.  

  

Taimitodistusten tulee olla värilliset liitteen 8 A osan mukaisesti. Tuottajan, markkinoijan tai 

maahantuojan taimitodistuksen tulee erottua ulkoasultaan varmennetun taimiaineiston 

taimitodistuksesta. Ruokavirasto vahvistaa varmennetun tuotannon taimitodistuksen 

ulkoasun taimiaineiston toimittajan hakemuksesta. Merkintä varmennuksesta voidaan lisätä 

taimitodistukseen hedelmä- ja marjakasvien varmennetusta taimiaineistosta annetun maa- 

metsätalousministeriön asetuksen (6/17) mukaisen varmennuspäätöksen perusteella. 

Varmennuspäätöksen voimassaoloajan päätyttyä on merkintä taimiaineiston 

varmennuksesta poistettava taimitodistuksesta ja vähittäismyynnissä ilmoitettavista 

vähimmäistiedoista. 

 

___________________ 

 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020 

 

Liitteen 1 A osassa tarkoitettua vähimmäisvaatimukset täyttävää aineistoa saadaan kuitenkin 

markkinoida Suomessa myös muun värisellä kuin keltaisella etiketillä 30 kesäkuuta 2021 saakka, 

jos nämä etiketit ovat olleet käytössä viimeistään 1 huhtikuuta 2020. Tämä aineisto tulee yksilöidä 

viittaamalla tähän asetukseen taimitodistuksessa. 

 

Helsingissä XX XXXkuuta XXXX  

   

Maa- ja metsätalousministeri 

   

  

 Jari Leppä   

Erityisasiantuntija       Johanna Nykyri 
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LIITE   

LIITE 8 HEDELMÄ- JA MARJAKASVEISTA ANNETTAVAT TIEDOT  

  

A OSA Taimitodistus  

  

Hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston taimitodistuksessa on oltava seuraavat tiedot:  

  

1) *;  

2) merkintä “FI”;  

3) merkintä “Ruokavirasto”;  

4) taimiaineiston toimittajan nimi tai rekisterinumero;  

5) markkinoitavan aineiston varmennetun taimiaineiston osalta pakkauksen tai nipun viitenumero, 

sarja-, viikko- tai eränumero ja vähimmäisvaatimukset täyttävän aineiston osalta sarja-, viikko- 

tai eränumero;  

6) kasvitieteellinen nimi   

7) merkintä varmennetun taimiaineiston luokasta ja perusaineiston osalta myös sukupolven 

numero tai vähimmäisvaatimukset täyttävän aineiston osalta merkintä ”CAC” tai -****;  

8) lajikkeen ja tarpeen mukaan kloonin nimi. Lajikkeeseen kuulumattomien perusrunkojen osalta 

kyseisen lajin tai lajienvälisen hybridin nimi. Vartettujen hedelmäkasvien osalta nämä tiedot on 

annettava perusrungosta ja varttamisoksasta. Lajikkeista, joista on tehty virallista rekisteröintiä 

koskeva hakemus tai kasvinjalostajanoikeushakemus, näissä tiedoissa on esitettävä 

’ehdotettu nimi’ ja ’hakemus käsiteltävänä’; 

9) varmennetun taimiaineiston etikettiin tarpeen mukaan ilmaisu: ”lajike, jolla on virallisesti 

tunnustettu kuvaus”;  

10) varmennetun taimiaineiston etikettiin määrä; 

11) varmennetun taimiaineiston etikettiin tuotantomaa ja sitä vastaava koodi, jos eri kuin merkintä 

jäsenvaltio; 

12) varmennetun taimiaineiston osalta taimitodistuksen myöntämisvuosi ja vähimmäisvaatimukset 

täyttävän aineiston osalta asiakirjan antopäivä; sekä  

13) varmennetun taimiaineiston osalta tuotaessa Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkopuolelta 

tuotantomaa tai sen kansainvälinen maatunnus**. 

  

Taimitodistus on painettava pysyvästi selvin ja näkyvin kirjaimin yhdellä unionin virallisella kielellä.  

  

Liitteen 1 A osassa mainittujen hedelmä- ja marjakasvien vähimmäisvaatimukset täyttävän aineiston 

taimitodistuksen tulee olla keltainen, jos se on kiinnitetty kaupan pidettäviin kasveihin tai kasvien 

osiin. 
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Varmennetun taimiaineiston taimitodistus on kiinnitettävä kaupan pidettäviin kasveihin tai kasvien 

osiin. Varmennetun taimiaineiston samaan erään kuuluvia hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa 

voidaan pitää kaupan samalla taimitodistuksella, jos tällaiset kasvit tai aineisto ovat osa samaa 

pakkausta ja taimitodistus on siihen kiinnitetty. 

 

Liitteen 1 A osassa mainittujen hedelmä- ja marjakasvien varmennetun taimiaineiston 

taimitodistuksen tulee olla värillinen, ja näiden värien on oltava seuraavat: 

 

1) esiperusaineiston osalta valkoinen, jossa on violetti poikkiviiva; 

2) perusaineiston osalta valkoinen; ja 

3) varmennetun aineiston osalta sininen.  

 

B OSA Toimituserän taimitodistus  

  

Toimituserän taimitodistuksessa tulee olla kaikki edellä liitteen A osassa mainitut tiedot. Jokaisesta 

toimituserään kuuluvasta taimierästä on merkittävä toimituserän taimitodistukseen selvästi erilleen 

muista tiedoista A osan kohtien 1 ja 6-12 tiedot.  

  

Lisäksi varmennetun taimiaineiston toimituserän taimitodistus on laadittava jollakin unionin virallisella 

kielellä. Se on toimitettava vähintään kahtena kappaleena (taimiaineiston toimittajan ja 

vastaanottajan). Sen on oltava aineiston mukana taimiaineiston toimittajan paikasta vastaanottajan 

paikkaan. Siihen on sisällyttävä vastaanottajan nimi ja osoite, asiakirjan antopäivä ja tarpeen 

mukaan kyseistä erää koskevia muita lisätietoja. Jos toimituserän taimitodistuksen tiedot ovat 

ristiriidassa liitteen A osan taimitodistuksen kanssa, niin liitteen A osan taimitodistuksen tiedot ovat 

etusijalla.     

C OSA Ostajalle ilmoitettavat vähimmäistiedot  

  

Vähittäiskaupassa sekä etämyyntiä varten ostajalle toimitettavassa esitteessä, luettelossa tai 

ilmoituksessa ilmoitettavat vähimmäistiedot:  

  

1) taimiaineiston suomen- tai ruotsinkielinen sekä kasvitieteellinen lajinimi;  

2) lajikenimi***;  

3) tuotantomaa tai sen kansainvälinen maatunnus**;  

4) myyjän tai viljelijän nimi;  

5) lajikkeeseen kuulumattoman perusrungon osalta kasvilaji tai hybridi***; 

6) tarvittaessa merkintä varmennetun taimiaineiston luokasta tai ”CAC”; sekä 7)  silloin, 

kun ostaja ei näe tavaraa, lisäksi:  

  

a. käytetty lajittelu koon tai iän mukaan, sekä  
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b. astiataimilla astian koko litroina (l) tai senttimetreinä (cm).  

  

  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

* Taimitodistuksen 1 kohdassa tulee olla liitteen 1 A osassa mainituilla hedelmä- ja marjakasvien taimiaineistolla merkintä 

“EU:n säännöt ja -vaatimukset” ja liitteen 1 B osassa mainituilla hedelmä- ja marjakasvien taimiaineistolla merkintä “–“.  
** Tuotantomaalla tarkoitetaan valtiota tai valtioita, joissa taimiaineistot on kasvatettu.  
*** Jos kyseessä on geneettisesti muunnellusta lajikkeesta, on taimitodistuksessa mainittava, että lajike on geneettisesti 

muunneltu ja muunnellut ominaisuudet on yksilöitävä. Jos hedelmä- tai marjakasvin perusrunkoaineisto ei kuulu mihinkään 

lajikkeeseen, on kyseinen laji tai hybridi ilmoitettava.  
**** Taimitodistuksen 7 kohdassa tulee olla liitteen 1 B osassa mainituilla hedelmä- ja marjakasvien taimiaineistolla merkintä 

“–“.  

  

  

  


