1(5)

RUOKAVIRASTO

Vastaus

Llvsmedelsverket • Finnish Food Authority

Pvm/Datum/Date

Dnro/Dnr/DNo

24.3.2021

1590/04.00.02.00/2021

Hannu Hyvonen
Pohjoinen Aurinko Oy

Ruokaviraston vastaus 8.3.2021 lahettamaanne sahkopostiviestiin

Lahetitte 8.3.2021 tiedotteen, jossa kerrotte kasvinjalostusta harjoittavan yhtidnne joutuneen
Ruokaviraston nimissa tehdylla kannanotolla perusteettoman laittomuussyytdksen kohteeksi.
Pyydatte, etta Ruokavirasto vastaa kysymyksiinne ja kommentteihinne sikali kuin Ruokavirasto on
eri mielta tulkinnoistanne.
Antamanne tiedonannon mukaan olette aikeissa jalostaa teollisen mittakaavan tuotantoon
soveltuvan hamppulajikkeen. Aiotte myds kouluttaa kotipuutarhureita ja ammatillisesti
suuntautuneita harrastajia hampun kasvatukseen avomaalla ja kasvihuoneessa tapahtuvaan
viljelyyn. Koulutuksen toteuttamiseen kuuluisi se, etta lahettaisitte osallistujille omaa
tuotantoanne olevaa sertifioimatonta hampun siementa. Siemen on peraisin keskeneraisesta
jalosteesta.
Ruokavirasto ottaa seuraavassa vastauksessa kantaa vain siihen, etta onko mahdollista
markkinoida sertifioimatonta siementa silla tavalla kuin olette kuvannut. Ruokavirasto ei tassa
vastauksessa ota kantaa muihin esittamiinne asioihin kuten hamppulajikkeiden
jalostustarpeeseen, jalostuksen tavoitteisiin, hamppukasvista saatavien tuotteiden
jatkojalostukseen tai muuhun tuotekehitykseen.
Ruokaviraston tulkinnan mukaan olette ammattimainen toimija, joka markkinoi sertifioimatonta
hampun siementa muuhun kuin tieteelliseen tarkoitukseen tai jalostukseen. Markkinoimanne
siemenen maaraa ei voi pitaa vahaisena. Teollisen mittakaavan peltotuotantoa ei voi pitaa
koristekasvitarkoituksena. Toimintanne kuuluu siten siemenlain (600/2019) piiriin. Hampun
siemenkauppaa saatelee myds maa-ja metsatalousministeridn asetus dijy-ja kuitukasvien
siemenkaupasta (390/2021), jonka mukaan hampusta ei voi markkinoida lajikkeetonta kaupallista
siementa. Nailla perusteilla Ruokavirasto tulkitsee, etta kuvaamanne toiminta on siemenlain
vastaista sertifioimattoman siemenen kauppaa. Yksityiskohtaiset perustelut ovat alia.
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Lakimiehen viesti
Tiedoksiantoonne vastannut lakimies on Ruokaviraston virkamies, joka on laatinut vastauksen
yhteistyossa siemenyksikdn kanssa, jolle Ruokaviraston tyojarjestyksen mukaan ensi sijassa kuuluu
siemenen markkinavalvonta. Kyseessa ei ole hakemus- tai lupa-asia tai ainakaan tassa vaiheessa
mydskaan valvonta-asia, josta tehtaisiin hallintopaatds, vaan kyseessa on kannanotto
esittamaanne tiedoksiantoon. Lakimies Ruokaviraston virkamiehena voi ilmoittaa Ruokaviraston
kannan.
Edella oleva vastaukseksi sahkdpostissanne 8.3.2021 esittamaanne kysymykseen 1.
Yksityiskohtaiset perustelut ia vastauksia kysymyksiinne
Kasityksenne mukaan Teilla on oikeus myyda tuottamianne sertifioimattomia siemenia osana
kasvinjalostus-ja koulutusprojektejanne. Vetoatte siihen, etta laki sallii pienten siemenerien
myynnin kasvinjalostustydhdn ja tieteellisiin tarkoituksiin. Kun myytte 1-2 gramman eria siementa
ja yhteensakin reilusti alle kilogramman verran, kyse olisi toiminnasta, jonka laki sallisi. Kerrotte
myds, etta myytte tutkimussiementa hanketta tukeville koeviljelijdille osana
kasvinjalostusprojektianne. Viittaatte myds opetuspakettiin.
Siemenlakia (600/2019) sovelletaan maatalous-ja puutarhakasvilajien lisaysaineistona kaytettaviin
siemeniinja niiden tuotantoon, markkinoille saattamiseen, maahantuontiin ja maastavientiin.
Siemenlakia ei kuitenkaan sovelleta mm. vahaisten siemenmaarien markkinoille saattamiseen
loppukayttajille eika vilja-, dijy-ja kuitukasvien siementen kayttddn koristetarkoitukseen.
Siemenlain 5 § mukaan markkinoitavan siemenen tulee olla sertifioitua ja kuulua kansalliseen tai
EU:n lajikeluetteloon. Sertifioimattomana on siemenlain 12 § mukaan mahdollista markkinoida
mm. vahaisia maaria tieteellisiin tarkoituksiin tai jalostukseen kaytettavia siemenia.
Ruokaviraston tulkinnan mukaan kuvaamassanne siemenen markkinoinnissa ei ole kyse
tieteellisesta tutkimustydsta, kasvinjalostustydsta, koristekasveista eika markkinoitavia
siemenmaaria voi pitaa vahaisena. Main ollen markkinoitavan siemenen pitaa olla sertifioitua.
Kasvinjalostus ia tieteelliset tarkoitukset
Kerrotte, etta kyseessa on kasvinjalostus-ja koulutusprojekti, jonka osana myytte
opetuspaketteja.
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Markkinoitte siis siemenia henkiloille, joita koulutetaan hampun kasvatukseen, jotta he osaisivat
kasvattaa hamppua. Henkiloiden pitaisi myos osata tehda tavoitteellista jalostusta, jossa
valittaisiin parhaita yksildita jatkojalostukseen. Mainitsette myds, etta jalosteen pitaisi olla
erottuva Finola-lajikkeesta seka pysyva ja yhtenainen.
Ruokaviraston tulkinnan mukaan markkinointia ei todellisuudessa tehda kasvinjalostustydhdn
vaan alan harrastustoimintaa aloittaville henkiloille osana kurssitusta, jonka tarkoituksena on
opetuspakettien myyntituloilla rahoittaa yhtidnne liiketoimintaa. Suunnitelmanne kurssittaa
valikoimaton joukko henkildita aloittaen hamppukasvin viljelyyn tarvittavasta taidosta, ei tue
kasitysta vakavasta kasvinjalostushankkeesta jalostaa teollisen mittakaavan tuotantoon soveltuva
hamppulajike. Sita ei mydskaan tue tiedoksiannossanne esitetty suunnitelma, jonka mukaan aiotte
luovuttaa keskeneraista jalostusaineistoa suurelle joukolle toimijoita, jotka eivat ole perehtyneita
jalostustoimintaan.
Ruokaviraston tulkinnan mukaan kyseessa ei ole siemenlain 12 §:ssa tarkoitettu jalostustarkoitus
tai tieteellinen tutkimus. Edella oleva vastineeksi sahkdpostissanne 8.3.2021 esittamaanne
kommentteihin 1, 6, 7ja 8.
Vahaiset maarat
Ruokaviraston tulkinnan mukaan markkinoitte siementa ammattimaisesti. Sita osoittaa mm. se,
etta ilmoitatte harjoittavanne jalostustoimintaa ja aiotte jarjestaa alaan liittyvia kursseja. Siementa
myydaan ilmoituksenne mukaan osana opetuspakettia, jonka tavoitteena on rahoittaa yhtidnne
liiketoimintaa. Kyse ei ole satunnaisesta toiminnasta. Vahvistatte itsekin kommentissanne 3, etta
olette ammattimainen toimija.
Siemenlain perusteluiden (HE 172/2018) mukaan vahaisilla siemenmaarilla tarkoitettaisiin muiden
kuin ammattimaisten toimijoiden tuottamia pienia siemenmaaria loppukayttajille. Vahaisten
siemenmaarien tuottaminen ammattimaisesti kuuluu siemenlain soveltamisalaan. Vahaisten
maarien arvioimisessa voidaan huomioida erityiskasveilla niiden siementen osuus markkinoilla,
jolloin vahaisetkin maarat voivat olla markkinaosuuksilla merkittavia ja kuulua lain
soveltamisalaan.
Vila olevilla perusteilla kyse ei ole vahaisista maarista. Edella oleva vastineeksi sahkdpostissanne
8.3.2021 esittamaanne kommentteihin 1 ja 5.
Siemenen myynti peltomittakaavan vilieivvn
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Toteatte, etta laki sallii peltomittakaavan viljelyyn myynnin sertifioimattomalla siemenella.
Peltomittakaavan viljelyyn ei voi myyda sertifioimatonta siementa. Jos talla tulkinnalla viitataan
maa-ja metsatalousministerion asetukseen oljy-ja kuitukasvien siemenkaupasta (390/2021), 10
§:ssa tarkoitettuun lajikkeettoman kaupallisen siemenen markkinointiin, on tahdennettava, etta
kyseinen pykala ei koske hamppua vaan ainoastaan mustasinappia. Lisaksi on huomattava, etta
lajikkeettomallekin kaupalliselle siemenelle on asetuksessa saadetty vaatimuksia.
Muita Ruokaviraston valvonnan piiriin kuuluvia asioita ei tassa vastauksessa kasitella.
Edella oleva vastaukseksi sahkopostissanne 8.3.2021 esittamaanne kysymykseen 2.
Koristekasvitarkoitus
Tiedoksiantonne mukaan kurssilla on tarkoitus kayttaa hampun siementa mm. puutarhakasvien
tuottamiseen. Kurssiin liittyy olennaisesti tarkoitus analysoida hamppukasveista niita kemiallisia
yhdisteita, joiden takia ko. jalostetta alettaisiin tuottaa teollisessa mittakaavassa. Kyseessa on siis
muu kuin hampun kayttd koristekasvina. Koristekasveista ei analysoida kemiallisia yhdisteita eika
koristekasveja viljella teollisessa peltoviljelyssa.
Kerrotte myds 8.3. paivatyssa sahkopostissanne, etta "Olemme lahteneet kehittamaan
valintajalostuksen turvin uutta oljysiemen lajiketta teolliseen peltoviljelyyn, jossa naita ongelmia
ratkaistaisiin." Ongelmat, joihin viittaatte, liittyvat Finola-lajikkeen ominaisuuksiin. Finola-lajike on
hamppuoljyn tuotantoon kaytetty lajike ja itsekin viittaatte siihen, etta kehitatte
dijysiemenlajiketta peltoviljelyyn.
Vila olevilla perusteilla Ruokavirasto katsoo, etta kyseessa on siemenlain soveltamisalaan kuuluva
toiminta, joka ei tahtaa koristekasvi- vaan peltokasvituotantoon. Edella oleva vastineeksi
sahkopostissanne 8.3.2021 esittamaanne kommentteihin 2 ja 4.
Lopuksi
Ruokavirasto toteaa, etta tiedoksi antamassanne toiminnassa ei ole kyse vahaisten siemenmaarien
markkinoille saattamisesta tieteelliseen tarkoitukseen tai jalostukseen taikka koetoimintaan.
Lajikkeettoman kaupallisen siemenen tuotanto ei ole mahdollista hampusta. Kyseessa on
Ruokaviraston nakemyksen mukaan ammattimainen toiminta, jolla hyddynnetaan jalostetta, joka
on ilmoituksenne mukaan suunniteitu kaytettavaksi teollisessa mittakaavassa. Kyse ei ole
mydskaan koristekasvituotannosta.
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Ruokavirasto katsoo, etta kuvaamassanne markkinoinnissa tulee kayttaa siemenlain 5 §:ssa
tarkoitettua sertifioitua siementa lajikkeesta, joka on EU:ntai kansallisessa lajikeluettelossa.
Seinajoella 24.3.2021

Hanna Kortemaa
Osastonjohtaja

Antti-Jussi Oikarinen
Paajohtaja
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