1(5)

RUOKAVIRASTO

Kuulemiskirje

Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Elintarvikeketjulinja
Kasvintuotannon osasto
Siemenyksikko

Pvm/Datum/Date

Dnro/Dnr/DNo

17.5.2021

3254/04.00.02.00/2021

Pohjoinen Aurinko Oy
Hannu Hyvonen
Mohkontie 3 S
82900 ILOMANTSI
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Ruokaviraston tietoon on tullut, etta Pohjoinen Aurinko Oy aikoo jalostaa teollisen
mittakaavan tuotantoon soveltuvan hamppulajikkeen seka kouluttaa
kotipuutarhureita ja ammatillisesti suuntautuneita harrastajia hampun kasvatukseen
avomaalla ja kasvihuoneessa tapahtuvaan viljelyyn. Osana koulutusta Pohjoinen
Aurinko Oy markkinoi osallistujille yrityksen omaa tuotantoa olevaa sertifioimatonta
hampunsiementa. Siemen on peraisin keskeneraisesta jalosteesta. Pohjoinen Aurinko
Oy markkinoi edella mainittua koulutusta internetsivustollaan (liite 1).
Siemenlain (600/2019) 5 §:n mukaan markkinoitavan siemenen tulee olla sertifioitua
ja kuulua kansalliseen tai EU:n lajikeluetteloon.
Ruokavirasto harkitsee asiassa markkinointikiellon antamista siemenlain 36 §:n
nojalla. Markkinointikielto koskisi Pohjoinen Aurinko Oy:n markkinoimaa
sertifioimatonta hampunsiementa. Ruokavirasto varaa Pohjoinen Aurinko Oy:lle
hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti tilaisuuden tulla kuulluksi asiassa ja pyytaa
yhtidta lahettamaan kirjallisen selvityksensa 31.5.2021 mennessa osoitteeseen:
Ruokavirasto, Siemenyksikko, Tampereentie 51, 32200 LOIMAA tai sahkdpostitse
kirjaamo(5)ruokavirasto.fi.
Hallintolain 33 §:n mukaan maaraajan noudattamatta jattaminen ei esta asian
ratkaisemista.
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Perustelut
Siemenlain (600/2019) 2 §:n mukaan siemenlakia sovelletaan maatalous-ja
puutarhakasvilajien lisaysaineistona kaytettaviin siemeniin ja niiden tuotantoon,
markkinoille saattamiseen, maahantuontiin ja maastavientiin. Siemenlakia ei
kuitenkaan sovelleta vahaisten siemenmaarien markkinoille saattamiseen
loppukayttajille, vahaisten siemenmaarien tuontiin henkiidkohtaiseen kayttdon eika
vilja-, dijy-ja kuitukasvien siementen kayttdon koristetarkoitukseen.
Siemenlain perusteluiden (HE 172/2018) mukaan vahaisilla siemenmaarilla
tarkoitettaisiin muiden kuin ammattimaisten toimijoiden tuottamia pienia
siemenmaaria loppukayttajille. Talloin olisi perustelujen mukaan kyse lahinna
harrastetoiminnasta, jossa tuotettavat siemenmaarat ovat hyvin vahaisia. 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.
Ruokavirasto katsoo, etta Pohjoinen Aurinko Oy markkinoi siementa
ammattimaisesti. Sita osoittaa muun muassa se, etta yhtid ilmoittaa harjoittavansa
jalostustoimintaa ja aikoo jarjestaa alaan liittyvia kursseja. Siementa myydaan osana
opetuspakettia, jonka tavoitteena on rahoittaa yhtidn liiketoimintaa. Kyse ei ole
satunnaisesta toiminnasta.
Pohjoinen Aurinko Oy:n Ruokavirastolle antaman tiedon mukaan yhtidn tarjoamassa
koulutuksessa tarjotaan maksullisessa opetuspaketissa hampunsiementa
peltoviljelyyn tarkoitetun dijyhamppulajikkeen jalostukseen ja puutarhakasvien
tuottamiseen. Opetuspaketissa Pohjoinen Aurinko Oy lahettaa
https://www.northernsun.fi/wp-content/uploads/2021/04/kasvatusopa-v2.pdf sivuston mukaan osallistujille 50-200 kappaletta Finola-lajikkeen siementa, joka on
Ruokaviraston kasityksen mukaan sertifioimatonta, ja 50-200 kappaletta
sertifioimattomia siemenia omasta tuotannostaan. Tallainen toiminta on siemenlain
mukaista toimintaa, jossa tulee kayttaa sertifioitua siementa. Myds koristehampun
kasvatuskisassa markkinoidaan sertifioimatonta siementa.
Pohjoinen Aurinko Oy on 8.2.2021 antanut Ruokavirastolle tiedoksi, etta
koeviljelyhankkeessa mitataan kasvatetun sadon pitoisuuksia. Ruokaviraston

Ruokavirasto
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Livsmedelsverket
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET

Finnish Food Authority
P.O. Box 100, FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND

Puh.029 530 0400(vaihde)

Tfn 029 530 0400 (vaxel)

Tel. +358 29 530 0400 (switchboard)

ruokavirasto.fi

livsmedelsverket.fi

foodauthority.fi

Y-tunnus: 2911686-7

FO-nummer; 2911686-7

Business ID: 2911686-7

3(5)

RUOKAVIRASTO

Kuulemiskirje

Livsmedelsverket ♦ Finnish Food Authority

Elintarvikeketjulinja
Kasvintuotannon osasto
Siemenyksikko

Pvm/Datum/Date

Dnro/Dnr/DNo

17.5.2021

3254/04.00.02.00/2021

nakemyksen mukaan koristekasveista ei mitata pitoisuuksia. Nain ollen Ruokavirasto
katsoo, etta kyseessa on muu kuin hampunsiementen kaytto koristetarkoitukseen.
Siemenlain 4 §:n mukaan markkinoille saattamisella tarkoitetaan siementen hallussa
pitamista niiden myyntia varten, myytavaksi tarjoamista tai muuta joko maksutta tai
korvausta vastaan tapahtuvaa siirtoa seka itse myyntia, jakelua ja muita
siirtomuotoja. Pohjoinen Aurinko Oy lahettaisi osana koulutusta osallistujille
yrityksen omaa tuotantoa olevaa sertifioimatonta hampunsiementa, joten kyseessa
on siementen markkinoille saattaminen.
Vila olevilla perusteilla Ruokavirasto katsoo, etta kyseessa on siemenlain
soveltamisalaan kuuluva toiminta. Pohjoinen Aurinko Oy:n jarjestamaa
kurssitoimintaa ei ole tulkittavissa koristekasvien kasvatukseksi, hampusta ei ole
mahdollista tuottaa lajikkeetonta kaupallista siementa (maa-ja
metsatalousministeridn asetus dijy-ja kuitukasvien siemenkaupasta 390/2020), eika
kyseessa ole vahaisten siemenmaarien toimittaminen.
Siemenlain 5 §:n 1 momentin mukaan markkinoille saa saattaa vain lain 8 §:ssa
tarkoitetussa kasvilajikeluettelossa tai Euroopan unionin viljelykasvilajien yieisessa
lajikeluettelossa olevien lajikkeiden siemenia. Pykalan 2 momentin mukaan
lisaysaineistona kaytettavaksi saa markkinoille saattaa vain sertifioituja siemenia,
jotka tayttavat lajikeaitoudelle, puhtaudelle, terveydelle ja itavyydelle seka
siementen tuottamiselle, kasittelylle ja varastoinnille asetetut kansalliset ja Euroopan
unionin lainsaadannon vaatimukset.
Siemenlain 4 §:n 2 kohdan mukaan sertifioiduilla siemenilla tarkoitetaan
viranomaisen tarkastamia, kansallisen ja Euroopan unionin siemenia koskevan
lainsaadannon mukaiset laatuvaatimukset tayttavia virallisesti varmennettuja
siemenia.
Siemenlain 12 §;n mukaan, poiketen siita, mita 5 §:n 2 momentissa saadetaan,
sertifioimattomina saadaan markkinoille saattaa mm.
1) vahaisia maaria tieteellisiin tarkoituksiin tai jalostukseen kaytettavia siemenia;
2) koetoiminnassa lajikkeiden testaamiseen kaytettavia siemenia lajikkeista, joista
on tehty kasvilajikeluetteloon lisaamista koskeva hakemus;
3) nurmi-ja rehukasvien seka dIjy-ja kuitukasvien tuotantoon tarkoitettuja
lajikkeettomia kaupallisia siemenia.
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Pohjoinen Aurinko Oy:n Ruokavirastolle antamien tietojen perusteella kyseessa ei ole
vahainen maara siementa tieteelliseen tarkoitukseen tai jalostukseen taikka
koetoiminta. Kyseessa on ammattimainen toiminta, jolla hyodynnetaan jalostetta,
joka on suunniteitu kaytettavaksi teollisessa mittakaavassa. Kyseessa ei ole
mydskaan koetoiminta lajikkeesta, josta on tehty kasvilajikeluetteloon lisaamista
koskeva hakemus. Hampusta ei voida tuottaa lajikkeetonta kaupallista siementa.
Edella esitetyn johdosta Ruokavirasto katsoo, etta Pohjoinen Aurinko Oy aikoo osana
koulutusta lahettaa osallistujille yrityksen omaa tuotantoa olevaa sertifioimatonta
hampunsiementa. Siemen on peraisin keskeneraisesta jalosteesta, joka ei kuulu 5 §:n
1 momentissa edellytetyin tavoin Suomen kansalliseen tai EU:n yhteiseen
kasvilajikeluetteloon. Pohjoinen Aurinko Oy:n toiminta ei nain ollen tayta siemenlain
5 §:ssa saadettyja markkinoille saattamisen vaatimuksia.
Siemenlain 36 §:n 1 momentin mukaan Ruokavirasto voi kieltaa siemeneran
markkinoille saattamisen taikka kieltaa pakkaamoa tai siementen markkinoille
saattamista, maahantuontia tai maastavientia harjoittavaa toimijaa markkinoimasta
siemeneraa, jos siemenera, sen pakkaaminen tai sita koskevat merkinnat eivat tayta
tassa laissa tai sen nojalla saadettyja tai maarattyja vaatimuksia.
Siemenlain perusteluiden (HE 172/2018) mukaan kielto saattaa markkinoille
siemenia tulee voida saannostenvastaisten siemenerien toteamisen perusteella
ulottaa tarvittaessa koskemaan laajemminkin saanndstenvastaisen siementavaran
markkinointia.
Ruokavirasto on seka 5.3.2021 etta 24.3.2021 vastannut Pohjoinen Aurinko Oy:n
lahettamaan tiedonantoon ja kirjelmaan. Naissa vastauksissaan Ruokavirasto on
tuonut esiin sen, etta Pohjoinen Aurinko Oy:n harjoittama sertifioimattoman
hampunsiemenen markkinointi on siemenlain vastaista. Pohjoinen Aurinko Oy on
kuitenkin jatkanut sertifioimattoman hampunsiemenen markkinointia, mika on
todettavissa yhtidn internetsivuilta ilmenevista sertifioimatonta siementa sisaltavien
opetuspakettien markkinointitiedoista (liite 1).
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Sovelletut oikeusohjeet
Siemenlaki (600/2019) 2 §, 4 §, 5 §, 12 §, 36 §
Hallintolaki (434/2003) 33 §, 34 §
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Lisatiedot
Lisatietoa kuulemisen osalta antaa tarvittaessa yksikonjohtaja Leena Pietila
(leena. pietila(5) ruokavirasto.fi).
Liite
1.

Kuvakaappaus Pohjoinen Aurinko Oy:n verkkosivuilla olevasta
markkinointiaineistosta
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