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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
viljelystarkastusten suorittamisesta 

 
 

 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään siemenkauppalain 
(728/2000) 20 ja 21 §:n nojalla: 
 

1 § 
Soveltamisala 

 
Tätä asetusta sovelletaan Ruokaviraston valtuuttamien viljelystarkastajien ja 
siemenliikkeiden viljelystarkastajien suorittamiin viljelystarkastuksiin ja näiden 
viranomaisvalvontaan. Tätä asetusta sovelletaan seuraavien kasvilajien 
viljelystarkastuksiin: 
1) juurikkaat; 
2) öljy- ja kuitukasvit; 
3) nurmi- ja rehukasvit; ja 
4) viljakasvit  

 
 

2 §  
Viljelystarkastajat ja siemenliikkeen viljelystarkastajat 

 
Viljelystarkastajan ja siemenliikkeen viljelystarkastajan on sitouduttava allekirjoituksellaan 
noudattamaan siemenkauppalakia (728/2000), maa- ja metsätalousministeriön sen nojalla 
säätämiä asetuksia ja Ruokaviraston asiasta antamia ohjeita. Viljelystarkastajalla ja 
siemenliikkeen viljelystarkastajalla tulee olla tehtävän edellyttämät tiedot ja taidot, joita 
hänen on jatkuvasti ylläpidettävä. 
 



2 

 

Viljelystarkastaja voi tarkastaa kaikkia siemensukupolvia kuitenkin niin, että Ruokavirasto 
voi rajoittaa tarkastajan oikeuksia tarkastaa lajeja ja siemenluokkia. 
 
Siemenliikkeen viljelystarkastaja voi viranomaisvalvonnassa tarkastaa viljelyksiä, joilla 
tuotetaan perussiemenluokkien jälkeisiä sukupolvia kuitenkin niin, että Ruokavirasto voi 
rajoittaa tarkastajan oikeuksia tarkastaa lajeja. Siemenliikkeen viljelystarkastaja voi 
tarkastaa vain työnantajansa tarkastuttamia viljelyksiä. 
 

3 §  
Viranomaisvalvonta 

 
Ruokaviraston on valvottava viljelystarkastajien viljelystarkastuksia valvontasuunnitelman 
mukaisesti. 
 
Viljelystarkastajat tarkastavat 10 prosenttia niistä itsepölytteisten lajien viljelyksistä, jotka 
siemenliikkeen viljelystarkastaja on tarkastanut ja 20 prosenttia niistä ristipölytteisten lajien 
viljelyksistä, jotka siemenliikkeen viljelystarkastaja on tarkastanut. Mikäli tarkastettavan 
lajin siemenliikkeen viljelystarkastajan tarkastamien viljelysten sadoille tehdään 
laboratoriossa lajikeaitoustarkastus, valvontatarkastetaan viisi prosenttia itsepölytteisten ja 
15 prosenttia ristipölytteisten lajien viljelyksistä. Ruokavirasto osoittaa ne viljelykset, joille 
valvontatarkastukset tehdään. Viljelys voidaan valvontatarkastuksen perusteella hylätä, 
mikäli se ei täytä siemenviljelykselle siemenkauppalain ja hukkakauran torjunnasta 
annetun lain (185/2002) nojalla annettuja vaatimuksia. 
 
Siemenliikkeen viljelystarkastajien tarkastamien viljelyksien sadoista otetaan näyte 10 
prosentista viralliseen kenttäkoetarkastukseen lajikeaitouden tutkimiseksi tai tarvittaessa 
laboratoriossa tehtävään lajikeaitoustutkimukseen. 
 
Tarkastuttaja, jonka viljelyksiä siemenliikkeen viljelystarkastaja tarkastaa, maksaa 
valvonnasta aiheutuvat kustannukset. 
 

4 §  
Valtuutuksen peruuttaminen 

 
Jos viljelystarkastaja tai siemenliikkeen viljelystarkastaja tahallaan tai huolimattomuudesta 
ei noudata voimassa olevia siementarkastusta koskevia säännöksiä, määräyksiä tai 
ohjeita, Ruokavirasto voi peruuttaa antamansa valtuutuksen. 

 
 

5 §  
Voimaantulo 

 
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2019  
 
Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2019 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri  Jari Leppä 
 
 
Neuvotteleva virkamies   Marja Savonmäki 


