
Kylvösiementen myynti

Siementavaran markkinointi

Kylvösiemeneksi saa Suomessa markkinoida vain serti-
fioitua siementä. Markkinoinniksi luetaan myös maatilo-
jen välinen siemenkauppa sekä ns. tuotantorenkaat. Sie-
menkauppalain säädökset koskevat sekä tavanomaista 
että luomutuotantoa.

Kylvösiementen myyjän on ilmoittauduttava Elintar-
viketurvallisuusvirasto Eviran ylläpitämään rekisteriin.  
Lomake löytyy Eviran verkkosivuilta. Myyjän on pidettävä 
myyntitiedostoa markkinoiduista siemeneristä.

Siementavaran pakkaaminen on luvanvaraista toimintaa. 
Pakkaajan on haettava lupa toiminnalleen Evirasta. 

Kylvösiementen myynnin valvonta

Markkinointia valvovat Eviran omat tarkastajat sekä ELY-
keskusten tarkastajat ja kuntien maaseutuelinkeinoviran-
omaiset.

Tarkastajilla on oikeus saada tarvittavat tiedot siementen 
myyjältä ja pakkaajalta sekä valvoa kirjanpitoa ja tiedos-
toja. He saavat myös tarkastaa viljelyksiä, tuotanto- ja  
pakkaamotiloja, myyntipaikkoja ja kuljetusvälineitä.

Lisäksi tarkastajat saavat ottaa kylvösiemenestä tarpeel-
lisia näytteitä maksutta. Markkinavalvonnan näytteenotto 
ja analysointi on maksutonta kylvösiemenen myyjälle. 
Analyysitulokset Evira lähettää tiedoksi myyjälle.
 
Rehujen myynnin valvonta

Rehujen markkinointia valvoo Eviran rehu- ja lan-
noitevalvontayksikkö yhdessä ELY-keskusten kanssa.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Siementarkastusyksikkö

Tampereentie 51, 32200 Loimaa
Vaihde 029 530  0400

www.evira.fi
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Kylvösiementen ostaminen

Sertifioidun kylvösiemenen edut

Sertifioidun eli virallisesti tarkastetun ja hyväksytyn  
kylvösiemenen käyttäminen takaa viljelijälle laadukkaan 
sadon.

Sertifioitu siementavara on hyvälaatuista ja täyttää lain-
säädännössä annetut laatuvaatimukset. Sertifioitu siemen 
on aina pakkauksessa ilmoitettua lajiketta, eikä siinä ole 
lajikesekaannuksia. Lisäksi se itää riittävästi eikä siinä  
esiinny hukkakauraa tai haitallisia kasvitauteja.

Sertifioidun siemenen kaupassa pätee ns. ankaran vas- 
tuun periaate: viljelijä on oikeutettu vahingonkorvaukseen,  
ellei kylvösiemen ole siitä annettujen tietojen mukaista tai 
siinä on muu virhe.

Tarkastamattoman kylvösiemenen riskit

Siemenen laadusta tinkiminen voi lisätä rikkakasvien tai 
jopa hukkakauran torjunnasta aiheutuvia kustannuksia, 
nostaa korjuukustannuksia ja aiheuttaa sadon määrän ja 
laadun alenemisesta johtuvia ylimääräisiä menetyksiä.

Tarkastamattoman eli harmaan siemenen ostaja jää vaille 
sitä kuluttajansuojaa, jonka saa sertifioitua siementä  
ostaessaan. Jos harmaan siemenerän mukana tilalle leviää 
esimerkiksi hukkakauraa, ostaja vastaa itse syntyneestä 
vahingosta.

Sertifioidun siemenen tun-
nistaa jokaiseen pakkauk-
seen kiinnitetystä virallisesta  
vakuustodistuksesta. Siitä 
selviää mm. lajike, siemen-
luokka, kauppaerän tun-
nus, itävyys, puhtaus, 1 000 
siemenen paino ja pakkaaja.

Vakuustodistuksen tiedot 
kannattaa hyödyntää ja 
vähintään yksi vakuustodistus 
on hyvä säilyttää mahdollista 
myöhempää tarvetta varten. 
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