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Lak i

N:o 726

maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain
6 ja 7 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18

päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 6 §:n 2 momentti ja 7 §:n 3 momentti
seuraavasti:

6 §

Oikaisu

— — — — — — — — — — — — —
Jos hakijalle maksetaan lisää tukea 1 mo-

mentissa tarkoitetun oikaisupäätöksen nojalla
ja jos tämä ei johdu hakijasta riippuvasta
syystä, lisää maksettavalle määrälle makse-
taan kuuden prosentin vuotuista korkoa las-
kettuna siitä päivästä, jona päätös tuen mak-
samisesta tai hakemuksen hylkäämisestä oli
tehty, siihen päivään asti, jona 1 momentissa
tarkoitettu oikaisupäätös annetaan.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Takaisinperintä

— — — — — — — — — — — — —
Jos tuen saajalta peritään takaisin 1 mo-

mentin nojalla perusteettomasti tai liikaa
myönnetty määrä, voidaan takaisin perittä-
välle määrälle määrätä suoritettavaksi korkoa
kuuden prosentin vuotuisen koron mukaan.
Korko lasketaan sen ajan perusteella, joka
kuluu maksun ja joko tosiasiallisen palautuk-
sen tai, jos maksu on vähennetty myöhem-
min maksettavasta erästä, vähennyksen välil-
lä. Perimättä voidaan kuitenkin jättää sellai-
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nen määrä, joka ilman korkoja on enintään
300 markkaa tuottajaa sekä maksujen ta-
kaisinperintään johtanutta tukihakemusta
kohti.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä loka-
kuuta 2000. Edellä 7 §:n 3 momentin 2 virk-
keessä tarkoitettua perustetta sovelletaan kui-
tenkin ensimmäisen kerran vuonna 2000 tai
myöhemmin annettuja tukipäätöksiä koske-
viin takaisinperimisiin.

Helsingissä 4 päivänä elokuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Sinikka Mönkäre
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Lak i

N:o 727

taimiaineistolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun taimiaineistolain (1205/1994) 10 §:n 4 mo-

mentti,
muutetaan 3—5 §, 7—9 §, 10 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 ja 2 momentti

ja 14—16 §, sellaisina kuin niistä ovat 9 § laissa 666/1999 ja 14 § osaksi mainitussa laissa,
sekä

lisätään lakiin uusi 3 a, 7 a, 7 b ja 9 a § seuraavasti:

3 §

Taimiaineiston toimittajan hyväksyminen ja
rekisteröinti

Taimiaineistoa saa markkinoida, mark-
kinointia varten tuottaa, varastoida ja maa-
hantuoda vain sellainen taimiaineiston toi-
mittaja, joka on hyväksytty ja merkitty kas-
vintuotannon tarkastuskeskuksen valvontaa
varten pitämään rekisteriin. Maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksella säädetään tar-
kemmin, sen mukaan kuin taimiaineiston
tuottamista ja markkinointia koskevat Euroo-
pan yhteisön säännökset edellyttävät, mitä
taimiaineistoa hyväksymis- ja rekisteröinti-
vaatimus koskee.
Hyväksymisen ja rekisteröinnin edellytyk-

senä on, että:
1) toimittaja on järjestänyt toimintansa laa-

dunvarmistuksen;
2) toimittajalla on toiminnan asianmukai-

seen harjoittamiseen tarvittavat tuotanto- tai
toimitilat; sekä
3) rekisteriin merkittävässä toimintayksi-

kössä on tämän lain säännösten noudattami-
sesta vastaava henkilö.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella

annetaan tarkemmat säännökset taimiaineis-
ton toimittajan hyväksymisen ja rekisteröin-
nin perusteista sen mukaan kuin taimiaineis-
ton tuottamista ja markkinointia koskevat
Euroopan yhteisön säännökset edellyttävät.

Hyväksymistä ja rekisteröintiä haetaan kas-
vintuotannon tarkastuskeskukselle osoite-
tulla hakemuksella, joka toimitetaan työvoi-
ma- ja elinkeinokeskukselle. Päätöksen hy-
väksymisestä ja rekisteröinnistä tekee työ-
voima- ja elinkeinokeskus. Maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä hyväksymistä ja rekis-
teröintiä koskevasta hakemusmenettelystä.
Taimiaineiston toimittajan on ilmoitettava

kirjallisesti kasvintuotannon tarkastuskes-
kukselle toimintansa aloittamisesta, lopetta-
misesta ja toiminnassa tapahtuvista muutok-
sista.

3 a §

Rekisteritiedot ja niiden käsittely

Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
1) taimiaineiston toimittajan nimi ja osoite

sekä muut tarvittavat yhteystiedot;
2) toimipaikkojen osoitteet ja yhteystiedot;
3) taimiaineiston toimittajan toimiala ja

tuotantosuunta;
4) edellä 3 §:n 2 momentin 3 kohdassa

tarkoitetun vastuullisen henkilön nimi;
5) numero, jolla taimiaineiston toimittaja

on merkitty rekisteriin;
6) taimiaineiston toimittajan hyväksymisen

ajankohta;
7) jäljempänä 10—14 §:n nojalla määrätyt

kiellot, rangaistukset ja muut toimenpiteet.
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Tiedot poistetaan rekisteristä kolmen vuo-
den kuluessa siitä, kun taimiaineiston toimit-
taja on ilmoittanut kasvintuotannon tarkas-
tuskeskukselle toimintansa lopettamisesta.
Henkilötietojen keräämiseen ja tallettami-

seen sekä rekisteriin tallennettujen tietojen
käyttämiseen ja luovuttamiseen sovelletaan
muutoin, mitä henkilötietolaissa (523/1999)
ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa (621/1999) säädetään.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella

voidaan antaa tarkempia säännöksiä rekis-
teröinnistä.

4 §

Taimiaineiston tuotanto

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan säätää markkinoitavaksi tarkoitetun
taimiaineiston tuottamiselle ehtoja ja vaati-
muksia, jotka koskevat taimiaineiston perin-
nöllistä ja ulkoista laatua sekä kasvien ter-
veyden turvaamista.
Taimiaineiston tuotanto voidaan järjestää

myös virallisesti valvottuna varmennettuna
tuotantona. Maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella annetaan tarkemmat säännökset
varmennetun taimiaineiston tuotannon järjes-
tämisestä ja laadunvarmistuksesta.

5 §

Taimiaineiston markkinointi

Maahan tuotavan, Suomessa markkinoita-
van sekä Euroopan talousalueelle vietävän
taimiaineiston tulee täyttää taimiaineiston
laatua ja kasvien terveyttä koskevat vaati-
mukset sen mukaan kuin maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksella säädetään ottaen
huomioon Euroopan yhteisön taimiaineiston
tuotantoa ja markkinointia koskevat sään-
nökset sekä Suomea sitovat kansainväliset
sopimukset.
Taimiaineiston laadun ja terveyden varmis-

tamiseksi maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella voidaan säätää, että maahan-
tuojan on etukäteen ilmoitettava tuotaviksi
aiotuista taimiaineistoeristä valvontaviran-
omaiselle tai valtuutetulle tarkastajalle kas-
vintuotannon tarkastuskeskuksen antamien
ohjeiden mukaisesti. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksella voidaan lisäksi säätää
taimiaineiston maahantuontipaikat.

Taimiaineiston tulee olla varustettu taimi-
todistuksella, joka sisältää taimiaineiston
käytön kannalta tarpeelliset tiedot. Maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella annetaan
tarkemmat säännökset taimitodistuksessa
ilmoitettavista tiedoista, taimitodistuksen
muodosta ja merkintöjen tekemisestä. Maa-
ja metsätalousministeriön asetuksella voi-
daan antaa säännöksiä myös markkinoitavak-
si tarkoitetun taimiaineiston pakkaamisesta.

7 §

Yleinen ohjaus ja valvonta

Tämän lain täytäntöönpanon yleinen oh-
jaus ja valvonta kuuluvat maa- ja metsäta-
lousministeriölle.

7 a §

Valvontaviranomaiset

Tämän lain täytäntöönpanosta sekä tämän
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten noudattamisen valvonnasta ja
valvonnan järjestämisestä vastaa kasvin-
tuotannon tarkastuskeskus, joka käyttää val-
vonnassa apunaan työvoima- ja elinkeino-
keskusten maaseutuosastoja.

7 b §

Valtuutetut tarkastajat

Sen lisäksi, mitä 7 a §:ssä säädetään, kas-
vintuotannon tarkastuskeskus käyttää valvon-
nassa apunaan valvontatehtävään kirjallisesti
valtuuttamiaan tarkastajia, jotka toimivat
tarkastuskeskuksen valvonnassa. Valtuutetut
tarkastajat toimivat virkavastuulla.
Valtuutetun tarkastajan esteellisyyteen so-

velletaan, mitä hallintomenettelylain
(598/1982) 10 §:ssä säädetään. Jos valtuutet-
tu tarkastaja on estynyt suorittamasta tehtä-
väänsä, kasvintuotannon tarkastuskeskus voi
määrätä jonkun muun tilapäisesti suoritta-
maan hänen tehtäviään. Tilapäisesti määrät-
tyyn henkilöön sovelletaan, mitä valtuutetus-
ta tarkastajasta säädetään.
Valtuutetun tarkastajan on tarkastusta suo-

rittaessaan kiinnitettävä huomiota siihen, että
taimiaineiston toimittaja voi esittää tarkasta-
jalle omat näkemyksensä äidinkielellään suo-
meksi, ruotsiksi tai saameksi. Jos taimiai-
neiston toimittaja ei osaa kielilain
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(148/1922) mukaan käytettävää kieltä, tar-
kastajan on huolehdittava siitä, että tarkastus
toimitetaan huolehtimalla hallintomenettely-
lain 22 §:n mukaisesti tarvittavasta tulkitse-
misesta tai kääntämisestä.

8 §

Tarkastus- ja tiedonsaantioikeus

Valvontaviranomaisilla ja valtuutetuilla
tarkastajilla on oikeus valvontaa varten tar-
kastaa taimiaineistoa, viljelmiä, viljelypaik-
koja, taimiaineiston tuotanto- ja pakkaustilo-
ja, varastointi- ja myyntipaikkoja sekä kulje-
tusvälineitä ja taimiaineiston toimittajan kir-
janpitoa sekä ottaa maksutta tarpeellisia
näytteitä taimiaineistosta. Kotirauhan piirissä
tarkastus tai näytteenotto saadaan toimittaa
vain, jos on perusteltua syytä epäillä jonkun
syyllistyneen tässä laissa rangaistavaksi sää-
dettyyn menettelyyn.
Valvontaviranomaisilla ja valtuutetuilla

tarkastajilla on oikeus saada tässä laissa tar-
koitettua tarkastusta ja valvontaa varten tar-
peelliset tiedot ja asiakirjat taimiaineiston
toimittajalta.
Poliisi-, tulli- ja paloviranomaiset ovat vel-

vollisia tämän lain mukaisten valvontavi-
ranomaisten pyynnöstä antamaan valvontavi-
ranomaisille virka-apua tämän lain ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten
mukaisten tehtävien suorittamisessa.

9 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa säädetyn salassapitovelvolli-
suuden estämättä saa tässä laissa säädettyä
tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja yksityi-
sen tai yhteisön liike- tai ammattisalaisuu-
desta tai taloudellisesta asemasta luovuttaa
syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle pakkokei-
nolain (450/1987) 5 luvun 1 §:ssä tarkoite-
tun rikoksen selvittämiseksi sekä tämän lain
7 ja 7 a §:ssä tarkoitetuille viranomaisille tä-
män lain mukaisten tehtävien suorittamista
varten.

9 a §

Valvonnan tulosten julkaiseminen

Kasvintuotannon tarkastuskeskus julkaisee

valvonnan tulokset. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksella annetaan tarkemmat
säännökset valvonnan tulosten julkaisemises-
ta.

4 luku

Pakkokeinot ja seuraamukset

10 §

Kielto

Valvontaviranomainen voi kieltää Euroo-
pan talousalueelta peräisin olevan taimiai-
neiston erän markkinoinnin sekä Euroopan
talousalueen ulkopuolisesta valtiosta peräisin
olevan erän markkinoinnin tai maahantuon-
nin, jos taimiaineisto, sen pakkaaminen tai
sitä koskevat merkinnät eivät täytä niille täs-
sä laissa tai sen nojalla annetuissa säännök-
sissä asetettuja vaatimuksia.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Hävittämis- ja maastavientimääräys

Jos taimiaineiston markkinointi tai maa-
hantuonti on kielletty, valvontaviranomainen
voi määrätä taimiaineiston vietäväksi maasta
tai hävitettäväksi. Päätökseen voidaan liittää
ehtoja sen täytäntöönpanossa noudatettavasta
menettelystä.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Rekisteristä poistaminen

Jos tarkastuksessa todetaan, ettei taimiai-
neiston toimittaja noudata tämän lain tai sen
nojalla annettuja säännöksiä, työvoima- ja
elinkeinokeskuksen tulee antaa asianomai-
selle huomautus sekä tarvittaessa ilmoittaa
määräaika, jonka kuluessa toiminnassa ha-
vaitut virheellisyydet on korjattava.
Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tulee

poistaa rekisteristä taimiaineiston toimittaja,
joka ei huomautuksesta huolimatta korjaa
toiminnassa havaittuja virheellisyyksiä.
— — — — — — — — — — — — —
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14 §

Rangaistussäännös

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta
1) markkinointia varten tuottaa, markkinoi,

varastoi tai maahantuo taimiaineistoa ilman
3 §:ssä tarkoitettua hyväksymistä ja rekiste-
röintiä,
2) markkinointia varten tuottaa, markkinoi,

maahantuo tai vie Euroopan talousalueelle
taimiaineistoa, joka ei täytä tässä laissa tai
sen nojalla annetuissa säännöksissä taimiai-
neistolle asetettuja vaatimuksia, taikka
3) markkinoi taimiaineistoa ilman 5 §:n

3 momentissa tarkoitettua taimitodistusta,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa

säädetä ankarampaa rangaistusta, taimiaineis-
tolain säännösten rikkomisesta sakkoon. Se,
joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä
uhkasakolla tehostettua kieltoa tai velvoitet-
ta, voidaan jättää tuomitsematta rangaistuk-
seen samasta teosta.
Kasvintuotannon tarkastuskeskus tekee 7

ja 7 a §:ssä tarkoitettujen viranomaisten puo-
lesta ilmoituksen 1 momentissa tarkoitetun
rikkomuksen saattamiseksi syyteharkintaan.
Ilmoitus voidaan jättää tekemättä rikkomuk-
sesta, jota on kokonaisuutena pidettävä il-
meisen vähäisenä. Tällöin tarkastuskeskus
voi antaa rikkomukseen syyllistyneelle tai-
miaineiston toimittajalle kirjallisen huomau-
tuksen, jossa häntä kehotetaan korjaamaan
havaitut virheellisyydet.

15 §

Maksut, palkkiot ja korvaukset

Tämän lain mukaisista suoritteista voidaan
periä valtiolle maksuja siten kuin valtion
maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.
Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen val-

tuuttamille tarkastajille voidaan suorittaa tar-
kastuksista palkkiota ja kustannusten kor-
vausta valtion talousarvion rajoissa. Palkki-
oiden ja korvausten suorittamisesta ja perus-
teista päättää maa- ja metsätalousministeriö.

16 §

Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla annettuun valvontavi-
ranomaisen päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla maaseutuelinkeinojen valitus-
lautakuntaan noudattaen, mitä muutoksen-
hausta hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään. Valituskirjelmä voidaan toimittaa
myös päätöksen tehneelle viranomaiselle,
jonka on viipymättä lähetettävä valituskirjel-
mä sekä asiassa kertyneet asiakirjat ja lau-
suntonsa valituksesta valituslautakunnalle.
Edellä 10 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitet-

tua päätöstä on noudatettava jo ennen kuin
se on saanut lainvoiman, jollei valitusvi-
ranomainen toisin päätä.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä mar-

raskuuta 2000.

Helsingissä 4 päivänä elokuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Sinikka Mönkäre
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Siemenkauppalaki

N:o 728

Annettu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tavoite

Tämän lain tarkoituksena on ylläpitää kor-
kealaatuista kasvintuotantoa edistämällä hy-
välaatuisen ja Suomen kasvuolosuhteisiin
sopivan kylvösiemenen tarjontaa ja käyttöä
sekä tarvittavien tietojen antamista kyl-
vösiemenestä.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan pelto- ja puutarha-

kasvien kylvösiemenen tuotantoon, mark-
kinointiin, maahantuontiin ja maastavientiin.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
annetaan tarkemmat säännökset tämän lain
soveltamisesta viljelysopimukseen perustu-
vaan kylvösiemenen luovuttamiseen viljeli-
jälle sekä soveltamista koskevista ehdoista.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) kylvösiemenellä kylvettäväksi tarkoitet-

tuja siemeniä ja siemenperunoita;
2) markkinoinnilla kylvösiemenen myy-

mistä tai muuta luovuttamista korvausta vas-
taan, varastoimista myyntitarkoituksessa,
myyntiin tarjoamista, toimittamista vastik-
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keetta kaupallisessa hyödyntämistarkoituk-
sessa sekä kylvösiemenen asettamista saata-
ville maksua vastaan tai ilmaiseksi Euroopan
unionin markkinoilla unionin alueella ta-
pahtuvaa jakelua tai käyttöä varten;
3) maahantuonnilla kylvösiemenen tuontia

muista kuin Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen jäsenvaltioista;
4) maastaviennillä kylvösiemenen vientiä

muihin kuin Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen jäsenvaltioihin;
5) sertifioidulla kylvösiemenellä perus-

siemenen tai sertifioidun kylvösiemenen vi-
rallisesti varmennettua kauppaerää, jonka
myyntipäällys on virallisesti suljettu ja va-
rustettu vakuustodistuksella sen jälkeen, kun
siemenviljelyksen tarkastuksessa ja kunnos-
tetusta siemenerästä virallisesti otetun näyt-
teen tarkastuksessa on todettu, että sie-
menerä on oikein nimettyä ja lajikepuhdasta
ja että se täyttää kysymyksessä olevalle sie-
menluokalle asetetut laatuvaatimukset;
6) geenitekniikalla muunnetulla kylvö-

siemenellä kylvösiementä, joka koostuu gee-
nitekniikalla muunnetusta organismista, si-
sältää tällaista organismia tai on tuotettu täl-
laisesta organismista, jos tieteellisesti voi-
daan osoittaa, että kylvösiemenen arvioidut
ominaisuudet, mukaan lukien kylvösiemenen
sisältämä geeni, eroavat tavanomaisen kyl-
vösiemenen vastaavista ominaisuuksista;
7) elinkeinonharjoittajalla luonnollista

henkilöä tai yksityistä tai julkista oikeushenki-
löä, joka ammattimaisesti tuottaa, pakkaa,
markkinoi, maahantuo tai maastavie kylvösie-
mentä.

2 luku

Kylvösiemenen markkinointi

4 §

Sertifioitu kylvösiemen

Markkinoida saa vain sertifioitua kyl-
vösiementä. Maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella annetaan tarkemmat säännökset
sertifioidun kylvösiemenen lajikeaitoutta ja
laatua koskevista vaatimuksista sekä muista
sertifioinnin edellytyksistä, kylvösiemenen
sertifioimisesta, muussa maassa sertifioidun
kylvösiemenen markkinoinnista Suomessa
sekä sertifioidun kylvösiemenen tuottamista,
käsittelyä ja varastointia koskevista vaati-
muksista.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, sertifioimattomana voidaan markkinoi-
da:
1) pieniä määriä tieteellisiin tarkoituksiin

tai jalostukseen tarkoitettua kylvösiementä;
2) vähäisiä määriä muuhun koekäyttöön

tarkoitettua kylvösiementä, jos se on lajiket-
ta, josta on tehty 5 §:ssä tarkoitettuun lajike-
luetteloon hyväksymistä koskeva hakemus,
ja vaadittavat viljelyarvokokeet on kahtena
kasvukautena suoritettu;
3) nurmi- ja rehukasvien sekä öljy- ja kui-

tukasvien tuotantoon tarkoitettua lajikkeeton-
ta kaupallista kylvösiementä;
4) vihanneskasvien standardisiementä;
5) siementen raakaeriä, jotka toimitetaan

kunnostustoimintaa ja pakkaamista varten;
6) huoltovarmuusvarastoitua lajikkeellista

siemenviljaa, jollei markkinoille muutoin
pystytä toimittamaan siemenhuollon turvaa-
miseksi riittävästi sertifioitua kylvösiementä;
7) maatiaiskasvien siementä perinnöllisen

monimuotoisuuden säilyttämistarkoituksessa.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella

annetaan tarkemmat säännökset 2 momentis-
sa tarkoitetun sertifioimattoman kylvösieme-
nen markkinoinnista sekä lajikeaitoutta, laa-
tua, tuottamista, käsittelyä ja varastointia
koskevista vaatimuksista.

5 §

Lajikeluettelo

Viljelykasvien lajikkeista pidetään lajike-
luetteloa. Lajike hyväksytään lajike-
luetteloon, jos se on selvästi erottuva, pysy-
vä ja riittävän yhtenäinen ja jos sillä on riit-
tävä viljely- ja käyttöarvo. Jos kysymys on
geneettisesti muunnetusta lajikkeesta, lajike-
luetteloon hyväksymisen edellytyksenä on
lisäksi, että lajike täyttää 8 §:ssä tai sen no-
jalla säädetyt edellytykset. Hyväksymisestä
päättää kasvinjalostajanoikeudesta annetun
lain (789/1992) 9 §:ssä tarkoitettu kasvilaji-
kelautakunta, joka julkaisee vuosittain luette-
lon hyväksymistään lajikkeista.
Lajikkeen hyväksyminen lajikeluetteloon

on voimassa hyväksymisvuotta seuraavan
kymmenennen kalenterivuoden loppuun. Hy-
väksyminen voidaan uudistaa, jos se on pe-
rusteltua lajikkeen viljelyn merkittävyyden
vuoksi ja lajike täyttää edelleen erottuvuutta,
pysyvyyttä ja yhtenäisyyttä koskevat edelly-
tykset. Uudistamista koskeva hakemus on
tehtävä viimeistään kaksi vuotta ennen hy-
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väksymisen voimassaoloajan päättymistä.
Hyväksymisen voimassaoloaikaa on jatketta-
va toistaiseksi siihen asti, kunnes uudistami-
sesta päätetään.
Kasvilajikelautakunnan on peruutettava

lajikkeen hyväksyminen, jos:
1) tutkimuksin osoitetaan, että lajike ei ole

enää erottuva, pysyvä tai riittävän yhtenäi-
nen; taikka
2) lajikkeen vastuuhenkilö tai -henkilöt

sitä pyytävät, paitsi jos lajikkeen ylläpito
taataan.
Kasvilajikelautakunta voi peruuttaa lajik-

keen hyväksymisen, jos:
1) tämän lain säännöksiä tai sen nojalla

annettuja säännöksiä tai määräyksiä ei nou-
dateta; taikka
2) hyväksymistä haettaessa tai tutkimusten

aikana on annettu vääriä tai harhaanjohtavia
tietoja niistä seikoista, joiden perusteella hy-
väksyminen tehdään.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella

annetaan tarkemmat säännökset lajikeluette-
loon hyväksymisen perusteista, hyväksymi-
sen voimassaolosta ja peruuttamisesta, lajik-
keen nimestä ja muista luetteloon merkittä-
vistä tiedoista, lajikkeen ylläpidosta, lajiketta
luetteloon hyväksyttäessä ja luettelosta pois-
tettaessa noudatettavasta menettelystä sekä
luettelon julkaisemisesta ja ylläpidosta.

6 §

Lajikkeiden markkinointi

Lajiketta markkinoitaessa on ilmoitettava,
onko lajikkeen soveltuvuus Suomen kas-
vuolosuhteisiin selvitetty. Maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksella annetaan tarkem-
mat säännökset ilmoituksen tekemisestä.

7 §

Lajikkeiden markkinointirajoitukset

Maa- ja metsätalousministeriö voi kieltää
viljelykasvin lajikkeen kylvösiemenen mark-
kinoinnin koko maassa tai määrätyllä alueel-
la, jos:
1) lajiketta ei ole hyväksytty 5 §:ssä tar-

koitettuun taikka Euroopan yhteisön tai Eu-
roopan talousalueen viljelykasvien yleiseen
lajikeluetteloon; tai
2) lajikkeen viljelystä saattaisi aiheutua

kasvien terveyden kannalta vahinkoa muiden
lajien tai lajikkeiden viljelylle.

Jos lajike on merkitty toisen Euroopan
talousalueen valtion lajikeluetteloon taikka
Euroopan yhteisön tai Euroopan talousalueen
viljelykasvilajien yleiseen lajikeluetteloon,
1 momentissa tarkoitettua kieltoa määrättäes-
sä noudatetaan Euroopan talousalueen perus-
tamisesta tehdyssä sopimuksessa määrättyä
menettelyä.

8 §

Geenitekniikalla muunnettu kylvösiemen

Sen lisäksi, mitä 4 §:ssä säädetään, geeni-
tekniikalla muunnettua kylvösiementä saa
tuottaa ja markkinoida vain, jos tarpeelliset
tutkimukset ja muut toimenpiteet ihmisten
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien hai-
tallisten vaikutusten toteamiseksi sekä vält-
tämiseksi on tehty ja geneettisesti muunnettu
kylvösiemen on hyväksytty geenitekniikka-
lain (377/1995) mukaisessa tai muussa kyl-
vösiementen tuottamista ja markkinointia
koskevien Euroopan yhteisön säännösten
täytäntöön panemiseksi annetun lainsäädän-
nön mukaisessa menettelyssä.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella

annetaan tarkemmat säännökset 1 momen-
tissa tarkoitetuista tutkimuksista ja toimenpi-
teistä ja niiden hyväksymisestä. Maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella voidaan
lisäksi antaa säännöksiä 1 momentissa tar-
koitettujen tutkimusten ja toimenpiteiden
suorittamista ja hyväksymistä koskevasta
menettelystä siltä osin kuin kysymys on
muusta kuin geenitekniikkalain mukaisesta
menettelystä. Ennen tässä momentissa tar-
koitettujen säännösten antamista maa- ja
metsätalousministeriön on pyydettävä asiasta
sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäris-
töministeriön lausunto.

9 §

Pakkaaminen

Lopulliselle käyttäjälle markkinoitavaksi
tarkoitettu kylvösiemen on suljettava pak-
kauksiin. Sertifioidun kylvösiemenen pak-
kaukset on suljettava Kasvintuotannon tar-
kastuskeskuksen valvonnassa tai sen hyväk-
symällä tavalla. Tarkastuskeskus voi yksit-
täistapauksissa sallia kylvösiemenen toimit-
tamisen pakkaamattomana lopulliselle käyt-
täjälle sen mukaan kuin kylvösiementen
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tuottamista ja markkinointia koskevissa Eu-
roopan yhteisön säännöksissä säädetään.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella

annetaan tarkemmat säännökset kylvösieme-
nen pakkaamisesta ja myyntierien koosta
sekä pakkaamattoman siemenen toimittami-
sesta lopulliselle käyttäjälle.

10 §

Merkitseminen

Kylvösiemenen ostajalle on pakkauksessa
tai siementavaraa seuraavissa asiakirjoissa
annettava tarpeelliset tiedot kylvösiemenestä.
Osa tiedoista voidaan antaa ennakkotietoina,
joiden lopullinen sisältö on jälkeenpäin il-
moitettava ostajalle.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella

annetaan tarkemmat säännökset pakkausten
ja kylvösiemenerien merkitsemisestä, osta-
jalle annettavista tiedoista ja niiden julkaise-
misesta sekä ennakkotietojen käyttöehdoista.

3 luku

Toiminnan harjoittaminen

11 §

Pakkauslupa

Kylvösiemenen pakkaaminen markkinoin-
tia varten on sallittua vain luvan nojalla.
Lupa voidaan myöntää enintään viideksi
vuodeksi kerrallaan. Luvan myöntämisestä
päättää Kasvintuotannon tarkastuskeskus,
jonka on ennen luvan myöntämistä tehtävä
hakijan toimitiloissa katselmus sen selvit-
tämiseksi, ovatko luvan myöntämisen edelly-
tykset olemassa.
Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että

hakijan käytettävissä on riittävät laitteistot ja
muu varustus sekä ammattitaitoinen henkilö-
kunta kylvösiemenen siemenerien saattami-
seksi markkinointikelpoiseksi.
Elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava lu-

vanvaraisen toiminnan aloittamisesta, lopet-
tamisesta ja toiminnassa tapahtuvista muu-
toksista kirjallisesti Kasvintuotannon tarkas-
tuskeskukselle.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella

annetaan tarkemmat säännökset luvan myön-
tämisestä ja hakemisesta, lupaehdoista sekä
ilmoituksen sisällöstä ja ilmoitusmenettelys-
tä.

Lupa voidaan peruuttaa, jos sen myöntä-
misen edellytyksiä ei enää ole olemassa, jos
luvan haltija tahallaan markkinoi kyl-
vösiementä vastoin 4 §:ssä säädettyä serti-
fiointivaatimusta taikka jos luvan haltija tai
pakkaustoiminnasta muutoin vastuussa oleva
on tuomittu rangaistukseen 34 §:ssä sääde-
tystä siemenkaupparikkomuksesta.

12 §

Ilmoitusvelvollisuus

Kylvösiemenen markkinointia, maahan-
tuontia ja maastavientiä harjoittavan elinkei-
nonharjoittajan on tehtävä Kasvintuotannon
tarkastuskeskukselle kirjallinen ilmoitus toi-
mintansa aloittamisesta, lopettamisesta ja
toiminnassa tapahtuvista muutoksista.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella

annetaan tarkemmat säännökset ilmoituksen
sisällöstä ja ilmoitusmenettelystä.

13 §

Velvollisuus tiedoston pitämiseen

Edellä 11 ja 12 §:ssä tarkoitetun elinkei-
nonharjoittajan on pidettävä toiminnastaan
tiedostoa, josta tarvittaessa voidaan vaikeuk-
sitta selvittää valvontaa varten tarpeelliset
tiedot.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella

annetaan tarkemmat säännökset tiedoston
sisällöstä ja järjestämisestä.

14 §

Korvausvelvollisuus

Kylvösiemenen kunnostajan ja pakkaajan
sekä sen, joka on tuonut siemenen Suomeen,
on korvattava siemenen käyttäjälle vahinko,
joka aiheutuu siitä, että kylvösiemen ei ole
siitä annettujen tietojen mukaista tai siinä on
muu virhe. Korvausvelvollisuutta ei kuiten-
kaan ole, jos se, jolta vaaditaan korvausta,
saattaa todennäköiseksi, ettei siemenessä
ollut vahingon aiheuttanutta virhettä silloin,
kun kylvösiemen toimitettiin markkinoille.
Kylvösiemenen muun markkinoille toimit-

tajan vastuusta on voimassa, mitä kauppa-
laissa (355/1987) säädetään.
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4 luku

Viranomaiset
15 §

Yleinen ohjaus ja valvonta

Tämän lain täytäntöönpanon yleinen oh-
jaus ja valvonta kuuluu maa- ja metsätalous-
ministeriölle.

16 §

Valvontaviranomaiset

Tämän lain täytäntöönpanosta sekä tämän
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten noudattamisen valvonnasta ja
valvonnan järjestämisestä vastaa Kasvin-
tuotannon tarkastuskeskus. Kasvintuotannon
tarkastuskeskus käyttää valvonnassa apunaan
työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseu-
tuosastoja ja kuntien maaseutuelinkeinovi-
ranomaisia. Kylvösiemenen maahantuontia
valvoo Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen
ohella tullilaitos.

17 §

Sertifiointiviranomainen

Kasvintuotannon tarkastuskeskus huolehtii
sertifioitavan kylvösiemenen varmentamises-
ta.

18 §

Valtuutetut tarkastajat ja näytteenottajat

Sen lisäksi, mitä 16 §:ssä säädetään, Kas-
vintuotannon tarkastuskeskus käyttää tarkas-
tus- ja valvontatehtävissä apunaan tehtävään
kirjallisesti valtuuttamiaan tarkastajia ja
näytteenottajia, jotka toimivat tarkastuskes-
kuksen valvonnassa. Valtuutetut tarkastajat
ja näytteenottajat toimivat virkavastuulla.
Valtuutetun tarkastajan ja näytteenottajan

esteellisyyteen sovelletaan, mitä hallinto-
menettelylain (598/1982) 10 §:ssä säädetään.
Jos valtuutettu tarkastaja tai näytteenottaja
on estynyt suorittamasta tehtäväänsä, Kas-
vintuotannon tarkastuskeskus voi määrätä
jonkun muun tilapäisesti suorittamaan hänen
tehtäviään. Tilapäisesti määrättyyn henkilöön
sovelletaan, mitä valtuutetusta tarkastajasta
ja näytteenottajasta säädetään.

Valtuutetun tarkastajan ja näytteenottajan
on tarkastusta tai näytteenottoa suorittaes-
saan kiinnitettävä huomiota siihen, että elin-
keinonharjoittaja voi esittää hänelle omat nä-
kemyksensä äidinkielellään suomeksi, ruot-
siksi tai saameksi. Jos elinkeinonharjoittaja
ei osaa kielilain (148/1922) mukaan käytet-
tävää kieltä, tarkastajan tai näytteenottajan
on huolehdittava siitä, että tarkastus tai näyt-
teenotto toimitetaan huolehtimalla hallinto-
menettelylain 22 §:n mukaisesti tarvittavasta
tulkitsemisesta tai kääntämisestä.

5 luku

Tarkastukset ja valvonta

19 §

Valvonnan järjestämisen yleiset periaatteet

Kylvösie
menen tuotantoa, markkinointia,
maahantuontia ja maastavientiä on valvotta-
va tasapuolisesti ja säännöllisesti, sekä eri-
tyisesti, kun on epäiltävissä, että kylvösie-
men tai siemenkauppaan liittyvä toiminta ei
täytä tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä tai
määrättyjä vaatimuksia. Valvontatoimenpi-
teiden on oltava tarkoituksenmukaisia ja ne
on sopivalla tavalla kohdistettava kyl-
vösiemenen tuotannon, käsittelyn sekä mark-
kinoinnin eri vaiheisiin.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella

annetaan tarkemmat säännökset valvonnan
järjestämisen yleisistä periaatteista.

20 §

Valvontasuunnitelma

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on
laadittava vuosittain valvontasuunnitelma
valvonnan järjestämiseksi. Maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksella annetaan tarkem-
mat säännökset valvontasuunnitelmasta ja
sen sisällöstä.

21 §

Tarkastusoikeus

Valvontaviranomaisilla sekä valtuutetuilla
tarkastajilla ja näytteenottajilla on oikeus
sertifiointia, tarkastusta ja valvontaa varten
tarkastaa kylvösiemenviljelyksiä sekä niiden
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läheisyydessä sijaitsevia viljelyksiä ja aluei-
ta, kylvösiementä, kylvösiemenen tuotanto-
ja pakkaustiloja, varastointi- ja myyntipaik-
koja sekä kuljetusvälineitä, elinkeinonhar-
joittajan kirjanpitoa ja 13 §:ssä tarkoitettua
tiedostoa sekä ottaa maksutta tarpeellisia
näytteitä kylvösiemenestä. Kotirauhan piiris-
sä tarkastus tai näytteenotto saadaan toimit-
taa vain, jos on perusteltua syytä epäillä jon-
kun syyllistyneen tässä laissa rangaistavaksi
säädettyyn menettelyyn.
Suomessa voidaan hyväksyä toisessa val-

tiossa suoritetut viranomaisten tarkastukset.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella

annetaan tarkemmat säännökset tarkastusten
suorittamisesta, näytteiden ottamisesta ja
tutkimisesta, toisessa valtiossa suoritettujen
tarkastusten hyväksymisestä sekä muusta
tarkastus- ja valvontamenettelystä.

22 §

Tiedonsaantioikeus

Valvontaviranomaisilla sekä valtuutetuilla
tarkastajilla ja näytteenottajilla on oikeus
saada tässä laissa tarkoitettua tarkastusta ja
valvontaa varten tarpeelliset tiedot ja asiakir-
jat elinkeinonharjoittajalta.

23 §

Ulkomaiset tarkastajat

Mitä 21 ja 22 §:ssä säädetään Suomen vi-
ranomaisten tarkastus- ja tiedonsaantioikeu-
desta, koskee myös Euroopan yhteisön tar-
kastajia sekä Suomea sitovassa kansainvä-
lisessä sopimuksessa tarkoitettuja ulkomaisia
tarkastajia.

24 §

Valvontarekisterit

Kasvintuotannon tarkastuskeskus pitää val-
vontaa varten valtakunnallista rekisteriä
11 §:ssä tarkoitetuista pakkausluvan saaneis-
ta elinkeinonharjoittajista ja 12 §:ssä tarkoi-
tetuista ilmoitusvelvollisista elinkeinonhar-
joittajista.
Rekistereihin merkitään seuraavat tiedot:
1) pakkausluvan saaneen tai ilmoitusvel-

vollisen elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite
sekä muut yhteystiedot;
2) toimipaikkojen osoitteet ja yhteystiedot;

3) toimiala;
4) pakkausluvan numero ja voimassaolo-

aika tai numero, jolla ilmoitusvelvollinen
elinkeinonharjoittaja on merkitty rekisteriin;
5) jäljempänä 29—31 ja 34 §:n nojalla

määrätyt kiellot, rangaistukset ja muut toi-
menpiteet.
Tiedot poistetaan rekistereistä kolmen vuo-

den kuluessa siitä, kun elinkeinonharjoittaja
on ilmoittanut Kasvintuotannon tarkastus-
keskukselle toimintansa lopettamisesta.
Henkilötietojen keräämiseen ja tallettami-

seen 1 momentissa tarkoitettuihin rekisterei-
hin sekä rekistereihin talletettujen tietojen
käyttämiseen ja luovuttamiseen sovelletaan
muutoin, mitä henkilötietolaissa (532/1999)
ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa (621/1999) säädetään.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella

voidaan antaa tarkempia säännöksiä rekiste-
rien pitämisestä.

25 §

Valvonnan tulosten julkaiseminen

Kasvintuotannon tarkastuskeskus julkaisee
valvonnan tulokset. Tarkastuskeskus voi an-
taa valvonta- ja tarkastustoiminnassa kerty-
neitä tietoja kasvinjalostajan oikeudesta an-
netun lain 1 §:ssä tarkoitetuille lajikkeen
omistajille.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella

annetaan tarkemmat säännökset valvonnan
tulosten julkaisemisesta ja tietojen luovutta-
misesta.

26 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa säädetyn salassapitovelvol-
lisuuden estämättä saa tässä laissa tarkoitet-
tua tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja yk-
sityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta
taikka liike- tai ammattisalaisuudesta luovut-
taa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle pakko-
keinolain (450/1987) 5 luvun 1 §:ssä tarkoi-
tetun rikoksen selvittämiseksi sekä tämän
lain 15—17 §:ssä tarkoitetuille viranomai-
sille tämän lain mukaisten tehtävien suoritta-
mista varten.
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27 §

Perittävät maksut

Tämän lain mukaisista suoritteista voidaan
periä valtiolle maksuja siten kuin valtion
maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

28 §

Palkkiot ja kulujen korvaukset

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen val-
tuuttamille tarkastajille ja näytteenottajille
voidaan suorittaa tarkastuksista ja näyt-
teenotoista palkkiota ja kustannusten kor-
vausta valtion talousarvion rajoissa. Palk-
kioiden ja korvausten suorittamisesta ja nii-
den perusteista päättää maa- ja metsätalous-
ministeriö.

6 luku

Hallinnolliset pakkokeinot

29 §

Kylvösiemenen markkinointikielto

Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi kiel-
tää kylvösiemenen tietyn erän markkinoinnin
taikka kieltää pakkaamoa tai kylvösiemenen
markkinointia, maahantuontia ja maastavien-
tiä harjoittavaa elinkeinonharjoittajaa mark-
kinoimasta kylvösiementä, jos kylvösiemen,
sen pakkaaminen tai sitä koskevat merkinnät
eivät täytä tässä laissa tai sen nojalla säädet-
tyjä tai määrättyjä vaatimuksia. Kielto voi-
daan määrätä myös vaatimusten täyttämistä
koskevien tarpeellisten tutkimusten suoritta-
misen ajaksi, jos on perusteltua syytä epäil-
lä, että kylvösiemen, sen pakkaaminen tai
sitä koskevat merkinnät eivät täytä niitä kos-
kevia vaatimuksia. Kasvintuotannon tarkas-
tuskeskus voi markkinoinnin estämiseksi
merkitä kylvösiemenen sopivalla tavalla.
Kielto on annettava määräaikaisena, jos

sen perusteena oleva puutteellisuus on mah-
dollista poistaa. Kielto on viipymättä peruu-
tettava, jos puutteellisuus on poistettu tai
puutteellisuudella ei enää kiellon määräämi-
sen kannalta ole merkitystä.
Jos asia ei siedä viivytystä, Kasvintuotan-

non tarkastuskeskuksen lisäksi myös muu
16 §:ssä tarkoitettu valvontaviranomainen
voi kieltää kylvösiemenerän markkinoinnin

väliaikaisesti. Väliaikainen markkinointikiel-
to on saatettava viivytyksettä Kasvintuotan-
non tarkastuskeskuksen ratkaistavaksi. Kielto
raukeaa, jos Kasvintuotannon tarkastuskes-
kus ei ole tehnyt 1 momentissa tarkoitettua
kylvösiemenerää tai kylvösiemenen mark-
kinointia koskevaa päätöstä viikon kuluessa
kiellon antamisesta.

30 §

Hävittämis- ja maastavientimääräys

Jos kylvösiemenen markkinointi on 7 tai
29 §:n nojalla kielletty, Kasvintuotannon
tarkastuskeskus voi sallia kylvösiemenen
käytön muuhun tarkoitukseen kuin kyl-
vösiemeneksi taikka määrätä sen vietäväksi
maasta tai hävitettäväksi. Päätökseen voi-
daan liittää ehtoja sen täytäntöönpanossa
noudatettavasta menettelystä.

31 §

Uhkasakko ja teettäminen

Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi te-
hostaa 29 §:n 1 momentissa tarkoitettua kiel-
toa tai 30 §:ssä tarkoitettua kylvösiemenen
käyttöä koskevaa päätöstä taikka hävittämis-
tä tai maastavientiä koskevaa määräystä uh-
kasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty
toimenpide teetetään laiminlyöjän kustan-
nuksella.
Uhkasakkoa, teettämisuhkaa ja teettämistä

koskevassa asiassa noudatetaan, mitä uh-
kasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

7 luku

Erinäiset säännökset

32 §

Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla annettuun Kasvin-
tuotannon tarkastuskeskuksen päätökseen
sekä päätökseen, jonka kasvilajikelautakunta
on antanut lajikkeen hyväksymistä koske-
vaan hakemukseen, haetaan muutosta valitta-
malla maaseutuelinkeinojen valituslautakun-
taan noudattaen, mitä muutoksenhausta hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen päätöstä
koskeva valituskirjelmä voidaan toimittaa
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myös Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle,
jonka on viipymättä lähetettävä valituskir-
jelmä sekä asiassa kertyneet asiakirjat ja
lausuntonsa valituksesta valituslautakunnalle.
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan

päätöksestä haetaan muutosta valittamalla
korkeimpaan hallinto-oikeuteen noudattaen,
mitä muutoksenhausta hallintolainkäyttölais-
sa säädetään.
Edellä 29 §:n 3 momentissa tarkoitettua

väliaikaista markkinointikieltoa koskevaan
päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta
valittamalla.

33 §

Täytäntöönpano

Tämän lain nojalla tehtävässä päätöksessä
voidaan määrätä, että päätöstä on noudatetta-
va ennen kuin se on saanut lainvoiman, jol-
lei valitusviranomainen toisin määrää.

34 §

Rangaistussäännös

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta
1) tuottaa tai markkinoi kylvösiementä

vastoin 4 tai 8 §:n taikka niiden nojalla an-
nettuja säännöksiä taikka rikkoo 7 §:n nojal-
la määrättyä kieltoa,
2) markkinoi kylvösiementä, joka ei täytä

tässä laissa ja sen nojalla annetuissa sään-
nöksissä tai määräyksissä kylvösiemenelle,
sen pakkaamiselle tai sen merkitsemiselle
asetettuja vaatimuksia,
3) pakkaa kylvösiementä ilman 11 §:ssä

tarkoitettua lupaa,
4) laiminlyö 12 §:n 1 momentissa tarkoite-

tun ilmoitusvelvollisuuden, taikka
5) laiminlyö 13 §:n 1 momentissa tarkoite-

tun tiedoston pitämisen,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa

säädetä ankarampaa rangaistusta, siemen-
kaupparikkomuksesta sakkoon. Se, joka rik-
koo tämän lain nojalla määrättyä uh-
kasakolla tehostettua kieltoa tai velvoitetta,
voidaan jättää tuomitsematta rangaistukseen
samasta teosta.
Kasvintuotannon tarkastuskeskus tekee

4 luvussa tarkoitettujen viranomaisten puo-
lesta ilmoituksen 1 momentissa tarkoitetun
rikkomuksen saattamiseksi syyteharkintaan.
Ilmoitus voidaan jättää tekemättä rikkomuk-

sesta, jota on kokonaisuutena pidettävä il-
meisen vähäisenä. Tällöin tarkastuskeskus
voi antaa rikkomukseen syyllistyneelle elin-
keinonharjoittajalle kirjallisen huomautuk-
sen, jossa häntä kehotetaan korjaamaan ha-
vaitut virheellisyydet.

35 §

Menettämisseuraamus

Vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja
säännöksiä markkinoitu kylvösiemen pak-
kauksineen tai osa kylvösiemenestä taikka
niiden arvo voidaan tuomita kokonaan tai
osaksi valtiolle menetetyksi, jollei se olosuh-
teet huomioon ottaen ole kohtuutonta. Sie-
menkaupparikkomuksen tuottaman taloudel-
lisen hyödyn ja rikosten tekemiseen käytetyn
esineen tai muun omaisuuden tuomitsemises-
ta valtiolle menetetyksi noudatetaan, mitä ri-
koslain (39/1889) 2 luvun 16 §:ssä sääde-
tään.

36 §

Virka-apu

Valvontaviranomaisilla on oikeus saada
virka-apua muilta viranomaisilta tämän lain
ja sen nojalla annettujen säännösten mu-
kaisten tehtävien suorittamiseksi.

37 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä mar-
raskuuta 2000.
Tällä lailla kumotaan 26 päivänä helmi-

kuuta 1993 annettu siemenkauppalaki
(233/1993) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen (kumottu laki). Kumotun lain
nojalla annetut maa- ja metsätalousministe-
riön päätökset jäävät kuitenkin, siltä osin
kuin ne eivät ole ristiriidassa tämän lain
kanssa, edelleen voimaan kunnes toisin sää-
detään.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

38 §

Siirtymäsäännökset

Elinkeinonharjoittaja, joka ennen tämän
lain voimaantuloa on pakannut kylvösiemen-
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tä kumotun lain 13 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetulla luvalla, saa harjoittaa tämän lain
11 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa
kahden vuoden ajan tämän lain voimaantu-
losta hakematta mainitussa momentissa tar-
koitettua lupaa.

Elinkeinonharjoittaja, joka ennen tämän
lain voimaantuloa on tehnyt kumotun lain
12 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen, saa harjoit-
taa tämän lain 12 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettua toimintaa tekemättä siitä ilmoitusta.

Helsingissä 4 päivänä elokuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Sinikka Mönkäre
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 729

metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikanto-
hinnasta

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kestävän metsätalouden
rahoituksesta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1094/1996) 19 §:n 3 momentin no-
jalla, sellaisena kuin se on laissa 1286/1997:

1 §

Puukuutiometrin keskikantohinnat

Metsätalouden ympäristötuesta annetun
maa- ja metsätalousministeriön päätöksen
(144/2000) 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu
kunkin metsäkeskuksen toimialueen vuosien
1997—1999 puukuutiometrin keskikantohin-
tojen aritmeettinen keskiarvo on:

Rannikko/Helsinki 163,30 mk
Rannikko/Pohjanmaa 150,50 mk
Lounais-Suomi 189,00 mk
Häme-Uusimaa 193,60 mk
Kymi 191,80 mk
Pirkanmaa 193,70 mk
Etelä-Savo 192,70 mk

Etelä-Pohjanmaa 168,40 mk
Keski-Suomi 191,50 mk
Pohjois-Savo 179,30 mk
Pohjois-Karjala 171,30 mk
Kainuu 159,60 mk
Pohjois-Pohjanmaa 141,10 mk
Lappi 128,60 mk

2 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
elokuuta 2000.
Tällä asetuksella kumotaan metsätalouden

ympäristötuesta annetun maa- ja metsäta-
lousministeriön päätöksen 13 §:n 2 momentti.

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Helena Merisaari
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