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Kantelutiedot
1. Viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava taho, jonka toimintaa arvostelette. *
Ruokavirasto, Ylitarkastaja Anna Mizrahani
2. Jos kantelu koskee viranomaisen menettelyä, jota pidätte lainvastaisena, selostakaa tarkemmin
- kenen menettelyä arvostelette? *
Mitä tapahtui? *
Milloin? *
Missä? *
Muuta? *
Pohjoinen Aurinko Oy on selvittänyt perusteellisesti siementen kauppaan liittyvää lainsäädäntöä ja pidämme
yhtiömme toimintaa kaikin puolin siemenlain ehdot täyttävänä. Olemme välittäneet tuottamaamme
kasvinjalostussiementä jo vuonna 2020 koeviljelijöille ja suunnittelimme toiminnan laajentamista
kurssimuotoiseksi vuonna 2021
Halusimme kuitenkin varmistaa asiaa ja lähetimme Ruokavirastolle 8.2.2021 oheisen tiedoksiannon
hankkeistamme:
https://www.northernsun.ﬁ/tiedoksianto-hamppualan-etakoulutuksen-kaynnistamisesta/
Emme saaneet kirjelmään vastausta ja käynnistimme yhtiön kevään toimintoja suunnitelmien mukaan ja
julkistimme kampanjat perjantaina 5.3.2021.
https://www.northernsun.ﬁ/#05.03.2021.
Saman päivän iltana virka-ajan jälkeen, yhtiö sai kirjeen Ruokaviraston lakimieheltä, joka kertoi Ruokaviraston
kannan olevan se, että toimintamme rikkoo siemenlakia:
https://www.northernsun.ﬁ/ruokaviraston-kirjelma
Yhtiö vastasi Ruokavirastolle maanantaina 8.3. ja kumosi ja kiisti Ruokaviraston lakimiehen väitteet:
https://www.northernsun.ﬁ/pohjoisen-auringon-vastine-ruokavirastolle-08-03-2021/
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3. Miksi menettely tai päätös on mielestänne lainvastainen? *
Viraston lakimies väittää, että viraston kanta on se, että toimintamme on rikollista ja rikkoo siemenlakia.
Väite on erittäin vakava ja vahingoittaa merkittävästi yhtiömme rahoitushankintaa mm. käynnistysavustuksen ja
investointituen hakemista, tuotteidemme myyntiä ja jälleenmyyjäverkoston hankkimista ja myös rahoitusta
osakeantien kautta.
Arviomme mukaan kuitenkin viraston lakimiehen kanta on lakiin perustumaton. Lakimiehen kannanotossa ei
ilmene mikä elin ja milloin on määritellyt toimintamme siemenlain vastaiseksi, mutta oletamme, että kirjelmän
toimeksiantaja Anna Mizrahani on tulkinnan takana.
Siemenlaki ja sertiﬁointisäädökset on säädetty turvaamaan ammattiaan harjoittavien viljelijöiden oikeuksia
heidän ostaessaan kaupallista kylvösiementä. On vaikea nähdä, että meidän toimintamme, jossa myymme
koeviljelijöille kasvinjalostusprosessimme tutkimusiementä muutamien grammojen erissä, olisi millään muotoa
asia, jonka lainsäätäjä olisi halunnut kieltää.
Siemenlaissa on kaksi pykälää, jotka selkeästi sallivat meidän myydä sertiﬁoimatonta tutkimussiementä, kohdat
1) ja 3)
Siemenlain 12 §:n mukaan sertiﬁoimattomana saa markkinoille saattaa mm.
1) vähäisiä määriä tieteellisiin tarkoituksiin tai jalostukseen käytettäviä siemeniä;
2) koetoiminnassa lajikkeiden testaamiseen käytettäviä siemeniä lajikkeista, joista on tehty kasvilajikeluetteloon
lisäämistä koskeva hakemus;
3) nurmi- ja rehukasvien sekä öljy- ja kuitukasvien tuotantoon tarkoitettuja lajikkeettomia kaupallisia siemeniä;
4. Oletteko kannellut tai valittanut asiasta jo muulle viranomaiselle? *
Mille viranomaiselle? *
Milloin? *
Onko asia jo ratkaistu? *
Olemme lähestyneet Ruokaviraston johtoa toivoen, että asiassa löytyisi sopuratkaisu mahdollisimman nopeasti,
niin, että tappiot ja vahingot yrityksellemme jäisivät mahdollisimman pieniksi. Emme ole saaneet sen enempää
Anna Mizrahanilta kuin muiltakaan kirjeen saajilta minkäänlaista vastausta, edes vastaanottokuittausta.
Katsomme, että tilanteessa, jossa on ristiriita viranomaisen ja yrityksen välillä lain tulkinnasta, oikea
käsittelyosoite on Eduskunnan oikeusasiamies.
Toivomme mahdollisimman nopeaa käsittelyä, sillä jo nyt Ruokaviraston kannanotoksi tulkittava lausunto ja
laintulkinta on aiheuttanut yhtiöllemme tappioita.
Toivon, että näkemyseromme viraston kanssa ratkeaa myönteisesti pian välttääksemme taloudellisia menetyksia
ja vahinkoa jalostushankkeellemme.
tervehtien
Hannu Hyvönen
Pohjoinen Aurinko Oy:n hallituksen pj
www.pohjoinenaurinko.ﬁ
0442003654
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