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Perunan vientimenettely 

 
Perunan viennin edellytyksenä on, että tuotantotilalla ei esiinny vaarallisia kasvintuhoojia. 
Viejän on aina ilmoitettava viennistä Eviran kasvintarkastusjaostoon. Vietäessä perunaa 
EU:n ulkopuolisiin maihin, viejän on hankittava vientieräkohtainen kasvinterveystodistus. 
Lisäksi kaiken pakkausmateriaalin on oltava uutta tai pestyä ja desinfioitua. Lisäksi puupak-
kausten (lavat ym.) osalta on huolehdittava, että ne ovat vastaanottajamaan vaatimusten 
mukaisesti käsiteltyjä ja merkittyjä (katso Eviran tiedote: ISPM 15-standardin vaatimukset). 
 
 
1. Vientivalmius 
 
Vientivalmiuden edellytyksenä on, että tilan kaikki perunantuotannossa olevat peltolohkot ja 
niiden perunasato on todettu vapaiksi peruna-ankeroisesta ja rengasmädästä. Vientivalmius 
on voimassa tarkastussatovuotta seuraavat kolme satovuotta, ellei vientiä estävää kasvintu-
hoojaa tarkastuksissa kyseisenä aikana todeta. Viejän on itse huolehdittava vientivalmiuden 
ylläpidosta. Kasvintarkastusjaosto ohjaa ja järjestää tarvittavat vientivalmiuteen liittyvät tar-
kastukset. EU–maihin markkinoivia toimijoita ei voida velvoittaa vientivalmiuteen, mutta suo-
siteltavaa on, että vientivalmiustarkastukset teetetään, kuten viennissä EU:n ulkopuolisiin 
maihin on vaatimuksena.  
 
Vientivalmiustarkastukset ovat tilaajalle maksullisia voimassa olevan hinnaston mukaan. 
Siemenperunatiloilla erillistä vientivalmiustarkastusta ei tarvitse tehdä. Vientivalmiustarkas-
tuspyyntö tulee tehdä hyvissä ajoin ennen kasvukautta. Tilalta, jolla on todettu vaarallisia 
kasvintuhoojia, ei perunaa saa viedä voimassa olevan torjuntapäätöksen rajoittamana aika-
na.  
 
Kasvintarkastukseen lähetettävän vientivalmiuden tarkastuspyyntölomakkeen saa netistä tai 
pyytämällä Evirasta.  
 
 
2. Vienti-ilmoitus 
 
Perunan viennistä on ilmoitettava Eviran kasvintarkastusjaostoon, joka järjestää vientitarkas-
tukset. Ilmoitus koskee vientiä EU:n ulkopuolisiin maihin sekä markkinointia EU-maihin. Sie-
menperunan viennistä ilmoitusta ei tarvitse tehdä, vaan ainoastaan eräkohtainen hakemus 
kasvinterveystodistusta varten EU:n ulkopuolisiin maihin. Vienti-ilmoituslomakkeen voi tulos-
taa netistä tai tilaamalla Evirasta. Samalla lomakkeella voi ilmoittaa koko kauden suunnitellun 
viennin ja perunaerien määrät. Ilmoituksen voi tehdä myös vapaamuotoisena, kunhan vienti-
ilmoituksessa mainitut asiakohdat mainitaan. Ilmoitus on toimitettava kasvintarkastusjaos-
toon viimeistään kaksi viikkoa ennen vientiä tarkastuksen järjestämistä varten. Vaikka tilalta 
viedään perunaa sekä EU:n ulkopuolisiin maihin että EU-maihin, voi viennit ilmoittaa yhdellä 
vienti-ilmoituksella. 
 
 
3. Vientitarkastus 
 
Vienti-ilmoituksen perusteella kasvintarkastusjaosto järjestää vientitarkastuksen. Vientival-
miuden voimassa olo selviää kasvintarkastusjaoston rekisteristä. Vientitarkastus on yleis-
luontoinen, jossa todetaan perunan laatu lähinnä vaarallisten kasvintuhoojien osalta sekä 



yleinen hygienia taso (myös pakkausmateriaali). On syytä muistaa, että jokainen perunapak-
kaus on merkittävä viljelijän / pakkaajan tai viejän kasvinsuojelurekisterinumerolla ja pak-
kausmateriaalin on oltava uutta tai pestyä ja desinfioitua. Vientitarkastukset ovat maksullisia 
voimassa olevan hinnaston mukaan. Vientitarkastusmaksu peritään myönnettyjen terveysto-
distusten ja niissä ilmoitettujen määrien mukaan. 
 
 
4. Markkinavalvonta 
 
Perunan markkinoinnista EU-maihin on ilmoitettava kasvintarkastusjaostoon. EU-markkinoille 
menevän perunan tarkastukset tehdään kuten vientitarkastukset. Samoin kuin viennissä 
EU:n ulkopuolisiin maihin, perunapakkaukset on merkittävä toimijan kasvinsuojelunumerolla 
ja pakkausmateriaalin on oltava uutta tai pestyä ja desinfioitua. Markkinavalvonta on toimijal-
le maksutonta. Markkinoitava siemenperuna on oltava varustettu vakuustodistuksella, jossa 
on vaadittavat kasvipassimerkinnät. 
 
 
5.  Kasvinterveystodistus 
 
Vietäessä perunaa EU:n ulkopuolisiin maihin, viejän tulee hakea eräkohtainen kasvinterveys-
todistus (Phytosanitary Certificate). Sitä ennen tulee tehdä ilmoitus viennistä, jotta vientitar-
kastus voidaan järjestää. Terveystodistushakemuksen voi tehdä Eviran extranetissä tai lähet-
tämällä hakemuksen sähköpostilla tai faksilla netistä saatavalla lomakkeella. Todistus- ja 
vientitarkastusmaksu peritään todistuksella vietyjen kilojen ja voimassa olevan hinnaston 
mukaan. 
 
 
6. Ilmoituskäytäntö 

 
Ilmoituslomakkeet: www.evira.fi > kasvintuotanto ja rehut > kasvintarkastus > lomakkeet > 
vienti: 
o Perunan vientivalmiuden tarkastuspyyntö 
o Ilmoitus perunan viennistä 
 

Ilmoitukset sähköpostilla osoitteeseen kasvinterveys@evira.fi tai faksilla 029 530 5034 
 
Kasvinterveystodistushakemus: www.evira.fi > kasvintuotanto ja rehut > kasvintarkastus > 
lomakkeet > vienti: Ilmoitus kasvien ja kasvinosien viennistä kansainvälistä terveystodistusta 
(Phytosanitary Certificate) varten. 
 
 
Lisätietoja:  Atro Virtanen 029 530 5047 
 Email: atro.virtanen@evira.fi 
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