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Markkinointikielto koskien sertifioimattoman siemenen markkinointia

Asia
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 ja siemen pa ketteja internetsivustollaan.
Kuuleminen
Pohjoinen Aurinko Oy:lle on varattu hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti
tilaisuus tulla kuulluksi siemenlain 36 §:n mukaisessa sertifioimattoman siemenen
markkinointikieltoa koskevassa asiassa. Pohjoinen Aurinko Oy on antanut
selvityksensa 29.5.2021 saapuneessa vastineessaan.
Vastineessaan Pohjoinen Aurinko Oy esittaa, etta koulutuspakettien myynti osana
kasvinjalostustyota on siemenlain mukaista pienten erien myyntia
kasvinjalostustarkoituksiin, eika silloin vaadita sertifioidun siemenen kayttoa.
Edelleen Pohjoinen Aurinko Oy toteaa, ettei koristehampun kasvatuskisassa
tapahtuva siemenvalitys kuulu siemenlain piiriin. Pohjoinen Aurinko Oy esittaa myds,
etta siemenlain nojalla saisi sertifioimattomana markkinoida hampun lajikkeetonta
kaupallista siementa.
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Paatos
Ruokavirasto maaraa Pohjoinen Aurinko Oy:n markkinoimille sertifioimattomille
hampun siemenille siemenlain (600/2019) 36 §:n mukaisen markkinointikiellon.
Kyseisten siementen markkinointi eri markkinointikanavissa, kuten
internetsivustolla, tulee lopettaa viimeistaan viikon kuluessa taman paatoksen
tiedoksisaannista.

Perustelut
Siemenlain 5 §:n mukaan markkinoitavan siemenen tulee olla sertifioitua ja kuulua
kansalliseen tai EU:n lajikeluetteloon.
Siemenlain 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 kayttddn eika vilja-, dijy-ja kuitukasvien
siementen kayttddn koristetarkoitukseen.
Vahaisten maarien markkinoille saattaminen
Siemenlain perusteluiden (HE 172/2018) mukaan vahaisilla siemenmaarilla
tarkoitettaisiin muiden kuin ammattimaisten toimijoiden tuottamia pienia
siemenmaaria loppukayttajille. Talldin perustelujen mukaan kyse on 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. Pohjoinen Aurinko
Oy:n markkinoimaa siemenmaaraa ei voida pitaa vahaisena, koska
1) Pohjoinen Aurinko Oy;n Ruokavirastolle antaman tiedon ja yhtidn internetsivujen
mukaan yhtid tarjoaa sertifioimatonta hampunsiementa opetuspaketeissa, joissa
on https://www.northernsun.fi/wp-content/uploads/2021/04/kasvatusopav2.pdf -sivuston mukaan 50-200 kappaletta Finola-lajikkeen siementa, joka on
Ruokaviraston kasityksen mukaan sertifioimatonta ja mita Pohjoinen Aurinko ei
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vastineessaan kiista, ja 50-200 kappaletta sertifioimattomia siemenia omasta
tuotannostaan. Opetuspaketti maksaa saman sivuston mukaan 50 € (100
siementa) tai 100 € (200 siementa). Vastineessaan Pohjoinen Aurinko Oy
edelleen vahvistaa, etta tavoitteena on saattaa markkinoille 50 000 kpl
sertifioimatonta hampunsiementa, mika opetuspakettien hintojen mukaan
vastaa arvoltaan n. 25 000 euroa. Ruokavirasto katsoo, etta kyse on
ammattimaisesta markkinointitoiminnasta, eivatka markkinoitavat maarat ole
vahaisia.
2) Hampun tuhannen siemenen paino on n. 11.3 g/1000 siementa
(https://finola.fi/?lang=fi) ja suositeitu kylvomaara 25-30 kg/ha. Nailla perusteilla
50 000 siemenen paino olisi 550 g, joka vastaisi n. 2,3 aarin kylvosta. Siemenlain
perusteluiden mukaan vahaiset maarat tarkoittaisivat esimerkiksi 6 nelidmetrin
alan viljelyyn tarvittavaa maaraa viljakasvien siemenia tai esimerkiksi kahden
rivimetrin viljelyyn tarvittavia puutarhakasvien siemenia. Tallakaan perusteella
maaraa ei voi pitaa vahaisena.
3) Ruokavirasto katsoo, etta Pohjoinen Aurinko Oy markkinoi siementa
ammattimaisesti. Sita osoittaa muun muassa se, etta yhtio ilmoittaa
harjoittavansa jalostustoimintaa ja aikoo jarjestaa alaan liittyvia kursseja.
Siementa myydaan osana opetuspakettia ja myynnin tavoitteena on rahoittaa
yhtidn liiketoimintaa. Kyse ei ole satunnaisesta toiminnasta.
Koristekasvikayttd
Pohjoinen Aurinko Oy on 8.2.2021 antanut Ruokavirastolle tiedoksi, etta
koeviljelyhankkeessa mitataan kasvatetun sadon pitoisuuksia. Ruokaviraston
nakemyksen mukaan koristekasveista ei mitata pitoisuuksia. Main ollen Ruokavirasto
katsoo, etta kyseessa on muu kuin hampunsiementen kayttd koristetarkoitukseen.
Ruokavirasto toteaa myds, etta koristekasvatukseen tapahtuva markkinointi on vain
osa Pohjoinen Aurinko Oy:n harjoittamaa sertifioimattoman siemenen kauppaa.
Markkinoille saattaminen
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
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sertifioimatonta hampunsiementa, joten kyseessa on siementen markkinoille
saattaminen.

Sertifioinnin vaatimukset
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 lainsaadanndn vaatimukset.
Siemenlain 4 §:n 2 kohdan mukaan sertifioiduilla siemenilla tarkoitetaan
viranomaisen tarkastamia, kansallisen ja Euroopan unionin siemenia koskevan
lainsaadanndn 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.
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 hyddynnetaan jalostetta,
joka on suunniteitu kaytettavaksi teollisessa mittakaavassa. Ruokaviraston
nakemyksen mukaan sertifioimattoman siemenen markkinoinnilla on tarkoitus
rahoittaa Pohjoinen Aurinko Oy:n toimintaa, joten kyseessa ei ole siemenlain 12 §:n
tarkoittama vahainen maara tieteelliseen tai jalostustarkoitukseen. Kyseessa ei ole
mydskaan koetoiminta lajikkeesta, josta on tehty kasvilajikeluetteloon lisaamista
koskeva hakemus. Pohjoinen Aurinko Oy markkinoi osallistujille osana koulutusta
yrityksen omaa tuotantoa olevaa sertifioimatonta hampunsiementa. Siemen on
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peraisin keskeneraisesta jalosteesta, joka ei kuulu 5 §:n 1 momentissa edellytetyin
tavoin Suomen kansalliseen tai EU:n yhteiseen kasvilajikeluetteloon.
Siemenlain 11 §:n mukaan markkinoille saatettavat siemenet on suljettava
pakkauksiin ja pakkauksessa on oltava vakuustodistus tai kasvipassi, johon on
yhdistetty vakuustodistus. Finola-lajikkeen markkinointi osana opetuspakettia ei
tayta naita vaatimuksia.
Lajikkeeton kaupallinen siemen
Hampusta ei voida tuottaa lajikkeetonta kaupallista siementa. Maa-ja
metsatalousministerion asetuksen dijy-ja kuitukasvien siemenkaupasta (390/2020)
10 §:n mukaan vain mustasinapista voi tuottaa lajikkeetonta kaupallista siementa,
kun kyse on dIjy-ja kuitukasveista.
Lajikkeettoman kaupallisen siemenen markkinoinnin edellytyksena on, etta siemen
on tarkastettu ja hyvaksytty maa-ja metsatalousministerion asetuksen dijy-ja
kuitukasvien siemenkaupasta (390/2020) 9 §:n mukaisesti. Lajikkeettomalta
kaupalliselta siemenelta edellytetaan Ruokaviraston tekemia
siemenviljelystarkastusta ja naytteenottoa. Ruokaviraston tai hyvaksytyn yksityisen
laboratorion tulee tarkastaa, tayttaakd nayte asetuksen liitteissa saadetyt
vaatimukset. Siemenlain 11 §:ssa ja asetuksen 11 ja 12 §:issa saadetaan pakkauksien
sulkemisesta ja merkitsemisesta. Myds lajikkeettoman kaupallisen siemenen
markkinointi on siis saadeltya.
Markkinointikiellon maaraaminen
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 saanndstenvastaisten siemenerien toteamisen perusteella
ulottaa tarvittaessa koskemaan laajemminkin saanndstenvastaisen siementavaran
markkinointia.
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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).

Johtopaatdkset
Edella esitetyn perusteella Ruokavirasto katsoo, etta kyseessa on siemenlain
soveltamisalaan kuuluva toiminta. Pohjoinen Aurinko Oy markkinoi osallistujille
osana koulutusta sertifioimatonta hampunsiementa. Pohjoinen Aurinko Oy:n
toiminta ei nain ollen tayta siemenlain 5 §:ssa saadettyja markkinoille saattamisen
vaatimuksia. Pohjoinen Aurinko Oy:n jarjestama opetuspakettien myynti ja
kurssitoiminta ei ole tulkittavissa pelkastaan koristekasvien kasvatukseksi, hampusta
ei ole mahdollista tuottaa lajikkeetonta kaupallista siementa, eika kyse ole vahaisten
siemenmaarien saattamisesta markkinoille.
Pohjoinen Aurinko Oy esittaa, etta kyse olisi lakiin perustumattomasta
mielivaltaisesta viranomaismenettelysta ja puuttumisesta elinkeinovapauteen ja
tutkimuksen vapauteen. Ruokavirasto toteaa, etta asian selvittely sai alkunsa siita,
etta Pohjoinen Aurinko Oy antoi 8.2.2021 tiedonannon toiminnastaan
Ruokavirastolle. Tiedonannosta ilmeni, etta Pohjoinen Aurinko Oy aikoi markkinoida
sertifioimatonta siementa siemenlain vastaisesti. Ruokaviraston on puututtava
lainvastaiseen toimintaan, kun asia tulee Ruokaviraston tietoon.
Ruokavirasto toteaa myds, etta talla paatdksella ei puututa jalostustoimintaan
sinansa. Paatdksella kielletaan sertifioimattoman siemenen markkinointi.
Sovelletut oikeusohjeet
Siemenlaki (600/2019) 1 §, 2 §, 4 §, 5 §, 8 §, 11 §, 12 §, 23 §, 36 § ja 44 §
Hallintolaki (434/2003) 34 § ja 60 §
Maa-ja metsatalousministeridn asetus dijy-ja kuitukasvien siemenkaupasta
(390/2020) 9 §, 10 §, 11 § ja 12 §
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