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LUONNONMUKAISESTI TUOTETUN LISÄYSAINEISTON REKISTERÖINTISÄÄNNÖT 
 
1. Tietokanta ja rekisteröinti  
 
Luomulisäysaineistorekisteriä pitää Elintarviketurvallisuusvirasto Evira osoitteessa www.evira.fi. Lajik-
keet, joiden luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa on saatavilla, merkitään rekisteriin markkinoi-
jan (tai pakkaajan jos sama kuin markkinoija) pyynnöstä. Luonnonmukaisesti tuotetun lisäysaineiston 
markkinointi on mahdollista vaikka erää ei ole ilmoitettukaan rekisteriin. Mahdollisia poikkeuslupia 
myönnettäessä otetaan huomioon kuitenkin vain rekisteriin merkityt lajikkeet.  
 
2. Rekisteröintiedellytykset  
 
Markkinoija ilmoittaa tiedot rekisteriin Eviran lomakkeella (luomuvalvontalomake 11). Ilmoituksen kieli 
on joko suomi tai ruotsi.  
 
Rekisteröintiä varten markkinoijan on:  
 

a) Osoitettava, että hän tai siemenen pakkaaja (silloin kun markkinoija käy ainoastaan 
kauppaa pakatuilla siemenillä tai kasvullisella lisäysaineistolla), kuuluu luonnonmukai-
sen tuotannon valvontaan,  
 
Luonnonmukaisen lisäysaineiston pakkaajan on kuuluttava luomulisäysaineiston pakkaamisen 
valvontaan. Valvonnasta vastaa Evira. Valvontajärjestelmään ei tarvitse liittyä toimijoiden, jotka 
myyvät ainoastaan pakattua lisäysaineistoa. Myöskään toimijoiden, jotka myyvät itse tuotta-
maansa taimiaineistoa suoraan tuottajille, ei tarvitse liittyä luomulisäysaineiston pakkaamisen 
valvontaan, vaan taimiaineiston myyntitoiminta tarkastetaan kasvintuotannon tarkastuksen yh-
teydessä.  
 
Mikäli markkinoija ilmoittaa rekisteriin eriä, jotka on pakattu ulkomailla, on ilmoituksen liitteenä 
toimitettava jokaisen lajikkeen osalta todistus erän pakkaajan kuulumisesta neuvoston asetuk-
sen mukaiseen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään.  
 

b) Osoitettava, että markkinoille saatettava lisäysaineisto vastaa siemeniin ja kasvullisesti 
lisättyyn aineistoon sovellettavia yleisiä vaatimuksia,  
 
Siemenen ja siemenperunan osalta erän on oltava sertifioitu mikäli sertifiointia edellytetään ko. 
lajien osalta (yleinen siemenkauppalainsäädäntö). Kasvullisen lisäysaineiston (taimet, sipuli) ja 
koristekasvien siementen osalta tuotteen tuottajan tai maahantuojan on kuuluttava taimiaineis-
torekisteriin.  
 

c) Annettava käyttöön kaikki rekisteriä varten tarpeelliset tiedot ja sitouduttava päivittä-
mään ne Eviran pyynnöstä tai silloin, kun päivitys on tarpeen tietojen luotettavuuden 
varmistamiseksi.  
 
Evira voi hylätä toimittajan rekisteröintihakemuksen tai poistaa jo hyväksytyn rekisteröinnin, jos 
toimittaja ei täytä em. vaatimuksia. Pakkauksissa on oltava luonnonmukaista tuotantoa valvo-
van viranomaisen tunnusnumero.  
 

 

http://www.evira.fi/


3 Rekisteriin merkittävät tiedot  
 
Tietokannassa on kaikkien rekisteröityjen lajikkeiden ja kaikkien toimittajien osalta vähintään seuraa-
vat tiedot:  
 

a) Lajin nimi, tieteellinen nimi ja lajikenimi,  
b) Toimittajan tai hänen edustajansa nimi ja yhteystiedot,  
c) Alue, jolle toimittaja pystyy toimittamaan lisäysaineiston käyttäjälle tavanomaisen toimitusajan 

kuluessa,  
d) Maa, jossa lajike on testattu ja hyväksytty viljelykasvien ja vihannesten yhteistä lajikeluetteloa 

varten,  
e) Päivämäärä, josta alkaen siemenet tai siemenperunat ovat saatavilla,  
f) Toimijan luomutarkastuksesta vastaavan laitoksen tai viranomaisen nimi tai tunnusnumero.  

 
Jos jotakin tietokantaan rekisteröityä lajiketta ei ole enää saatavilla, markkinoijan on viipymättä ilmoi-
tettava kirjallisesti Eviraan osoitteella : Evira, Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö, PL 111, 32201 Loi-
maa tai faksilla 020 77 25399 tai sähköpostilla luomulisaysaineisto@evira.fi. Ilmoitus voi olla vapaa-
muotoinen.  
 
Jos ilmoitusta ei viipymättä tehdä, Evira voi poistaa toimijan tiedot rekisteristä kaikkien rekisteriin ilmoi-
tettujen lajien osalta. Tietojen saattamisesta rekisteriin uudelleen peritään uusi rekisteröintimaksu.  
 
4 Tiedonsaantioikeus  
 
Tietokanta on luomulisäysaineiston käyttäjien ja kaikkien muidenkin saatavilla ilmaiseksi Internetistä. 
Kaikki luomuvalvontaan kuuluvat toimijat saavat vähintään kerran vuodessa tiedot järjestelmästä ja 
siitä, kuinka tiedot voi saada tietokannasta.  
 
5 Rekisteröintimaksu  
 
Rekisteröinnistä peritään maksu, jonka on vastaa tietokannan käyttöönotto- ja ylläpitokustannuksia.  
 
Maksu peritään vuoden lopussa ja se määräytyy vuoden aikana ilmoitettujen lajikkeiden lukumäärän 
perusteella.  
 
Esimerkki 1. Toimija ilmoittaa Veli-kauralajikkeen rekisteriin helmikuussa ja ilmoittaa sen loppuneen 
huhtikuussa. Sama toimija ilmoittaa Veli-kauran uudelleen rekisteriin toukokuussa. Veli-kauran osalta 
ilmoituksia on tullut kaksi ja se lisää toimijan maksua määritettäessä maksun pohjana olevien lajikkei-
den määrää kahdella.  
 
 
 


