
VIHANNESKASVIEN 
SIEMENTEN OSTAMINEN

Pieniä vihanneskasvien siementen annospusseja myydään puutarha-
myymälöissä, tavarataloissa ja ruokakaupoissa. Suurin osa siemenistä 
tuodaan Suomeen EU-maista joko valmiiksi pakattuina annospusseina 
tai isommissa pakkaamoille tarkoitetuissa erissä. EU:sta tuotaviin  
siemenpusseihin ei tarvitse merkitä tietoa itävyydestä, mutta erän pitää 
silti täyttää lajin itävyysvaatimus.

Jos ostaja tilaa siemeniä EU:n ulkopuolelta postitse tai nettikaupasta, on 
hänen ennen tilaamista tarkistettava, että lajike kuuluu EU:n vihannes-
kasvien lajikeluetteloon. Vain EU:n lajikeluetteloon hyväksyttyjä lajikkeita 
saa markkinoida EU:n alueella. EU:n ulkopuolelta hankittavat ja kylvettä-
viksi tarkoitetut siemenet tarvitsevat myös kasvinterveystodistuksen.

Siemenpakkausten merkinnät
Siemenlaissa määrätään vihanneskasvien siemenpakkausten merkinnät. 
Pakkausten pakollisia tietoja ovat

 ● laji ja lajike

 ● pakkaajan tiedot tai tunnistenumero

 ● pakkauksen sulkemiskuukausi ja -vuosi tai itävyysmäärityksen 
ajankohta sekä

 ● siemenluokka. 

Lisäksi pakkauksessa pitää olla joko suomeksi tai englanniksi teksti ”EY:n 
määräysten mukaan hyväksytty kylvösiemen”. Jos siemeniä on käsitelty 
kasvinsuojeluaineilla, on siitä ilmoitettava pakkauksessa.

Vastuu pakkaajalla ja maahantuojalla
Siementen pakkaajalla tai maahantuojalla on vastuu siitä, että myyty 
siemen vastaa pakkausmerkintöjä. Jos ongelmia ilmenee, ostajan  
kannattaa ottaa yhteyttä siementen ostopaikkaan tai Ruokaviraston  
siemenyksikköön. Siemenpakkaus vakuustodistuksineen on hyvä säilyt-
tää viljelyn ajan, jotta erä voidaan tarvittaessa jäljittää.



Vihanneskasvien siementen markkinointi
Vain virallisesti hyväksyttyjä vihanneskasvien siemeniä saa markkinoida 
Suomessa. Myytävien lajikkeiden pitää kuulua EU:n yleiseen vihanneskas-
vien luetteloon. Siemenlain säädökset koskevat sekä tavanomaista että 
luomutuotantoa.

Vihanneskasvien siementen myyjän on ilmoittauduttava Ruokaviraston 
kylvösiemenen markkinointia, maahantuontia ja maastavientiä koske-
vaan rekisteriin. Ilmoittautumisen voi tehdä Ruokaviraston sähköisen 
asiointipalvelu Toukon kautta tai ilmoituslomakkeella, joka löytyy  
Ruokaviraston internetsivuilta. Vihannessiementen pikkupakkauksista 
myyjän ei tarvitse pitää eräkohtaista myyntitiedostoa, mutta niiden ko-
konaismyynnit myyntipaikoittain pitää olla tarkastajien saatavissa.

Vihanneskasvien siementen pakkaaminen on luvanvaraista toimintaa. 
Pakkaajan on haettava toiminnalleen lupa Ruokavirastosta.

Vihanneskasvien siementen markkinavalvonta
Markkinointia valvovat Ruokaviraston ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskusten (ELY) tarkastajat sekä Tulli. Tarkastajilla on oikeus saada tar-
vittavat tiedot siementen myyjältä ja pakkaajalta sekä valvoa kirjanpitoa 
ja tiedostoja. He saavat myös tarkastaa viljelyksiä, tuotanto- ja pakkaa-
motiloja, kuljetusvälineitä sekä myynti- ja varastotiloja.

Lisäksi tarkastajat saavat maksutta ottaa vihanneskasvien siemenistä 
tarpeellisia näytteitä. Näytteenotto ja analysointi on maksutonta siemen-
ten myyjälle, joka saa myös Ruokaviraston analyysitulokset tiedokseen.
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