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Jord- och skogsbruksministeriets förordning om myndighetsövervakad 
provtagning och laboratorieundersökningar inom utsädesproduktionen 

 
 

 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4, 16, 18, 
19, 20, 21 ja 22 § i lagen den 4 augusti 2000 om handel med utsäde (728/2000):  
 
 

1 kapitlet 
Allmänna bestämmelser 

 
 

1 § 
Tillämpningsområde 

 
Denna förordning tillämpas på sådan provtagning och laboratorieundersökning av 
utsädespartier som utförs av privata provtagare (provtagare) och laboratorier för 
utsädeskontroll (laboratorium) som Kontrollcentralen för växtproduktion (kontrollcentralen) 
har godkänt och på myndighetstillsynen över denna verksamhet. Denna förordning 
tillämpas på provtagning och laboratorieundersökning av följande växtsorters 
utsädesklasser efter klasserna basutsäde (klass C) och icke sortbetecknat kommersiellt 
utsäde och övervakningen av dessa: 
 1) betor; 
 2) olje- och fiberväxter; 
 3) vall- och foderväxter; och 
 4) spannmålsväxter. 
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2 § 
Definitioner 

 
I denna förordning avses med: 
 1) basutsäde sådana basutsädesklasser som certifierats enligt jord- och 
 skogsbruksministeriets förordingar 109/00, 110/00, 111/00 och 114/00; 
 2) certifikatutsäde sådana certifikatutsädesklasser som certifierats enligt jord- och 
 skogsbruksministeriets förordningar 109/00, 110/00, 111/00 och 114/00; 
 3) icke sortbetecknat kommersiellt utsäde sådant icke sortbetecknat kommersiellt 
 utsäde som producerats under kontrollcentralens tillsyn i enlighet med jord- och 
 skogsbruksministeriets förordningar 110/00 och 111/00; 
 4) kontrollperiod, kontrollperioden för utsäde, vilken börjar 1.7 och slutar 30.6 
 följande år; och 
 5) provtagare av utsäde en person som godkänt avlagt av kontrollcentralen 
 arrangerad utbildning eller introduktion samt examination om provtagning av 
 utsäde. 
 
 
 

2 kapitlet 
Bestämmelser angående provtagning 

 
 

3 § 
Provtagare 

 
Provtagarna skall vara: 
 1) fristående fysiska personer; 
 2) personer som är anställda av fysiska eller juridiska personer vars verksamhet 
 inte omfattar produktion, odling eller bearbetning av utsäde eller handel med 
 utsäde; eller 
 3) personer som är anställda av fysiska eller juridiska personer vars verksamhet 
 omfattar produktion, odling eller bearbetning av utsäde eller handel med utsäde. 
 
I det fall som avses i 1 mom. 3 punkten får provtagaren ta prover bara på utsädespartier 
som har producerats för hans arbetsgivares räkning, om inte något annat har 
överenskommits mellan provtagarens arbetsgivare, den som anmäler utsäde för 
certifiering och kontrollcentralen. 
 
Provtagaren skall ha ett identifikationsnummer som kontrollcentralen beviljat samt de 
kunskaper och färdigheter som uppgiften förutsätter och kontinuerligt upprätthålla dem. 
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4 § 
Provtagning 

 
Provtagningen av ett färdigt iordningställt utsädesparti som skall certifieras skall utföras 
enligt kontrollcentralens anvisningar och med den internationella 
frökontrollorganisationens (ISTA) metoder. Utsädespartierna skall märkas så att det går att 
identifiera de partier av vilka en provtagare har tagit prover. 
 
När provtagaren skickar in de prover han tagit för kontroll, skall han till försändelsen foga 
ett av kontrollcentralen fastställt provtagningsprotokoll och på försändelsen anteckna 
åtminstone följande uppgifter: 
 1) provtagarens identifikationsnummer; 
 2) provtagningsdatum; 
 3) partiidentifikation som provet företräder; och 
 4) kontaktinformation för den som låter kontrollera provet. 
 
Om ett prov som kommer för kontroll inte uppfyller kraven av denna förordning, förkastas 
provet. Nya prover av förkastade partier tas alltid av en auktoriserad provtagare enligt 18 § 
lagen om handel med utsäde (728/2000). En auktoriserad provtagare tar också prover av 
utsädespartier som är avsedda för export. 

 
 

5 § 
Provtagarnas utbildning 

 
Kontrollcentralen skall för provtagarna ordna utbildning och en officiell examination, som 
till sitt innehåll skall motsvara den utbildning och examen som krävs av officiella, 
auktoriserade provtagare. Till de provtagare som godkänts i examen ges ett 
identifikationsnummer. 
 
Kontrollcentralen skall arrangera nödvändig fortbildning och eventuella examinationer för 
upprätthållande av provtagarnas yrkeskunskap.  
 
Kontrollcentralen kan även godkänna utbildning eller introduktion som givits exempelvis i 
ett annat land inom den Europeiska unionen, om den till sitt innehåll och sitt genomförande 
motsvarar den utbildning som ges i Finland. 
 
 

6 § 
Tillsyn av provtagningen 

 
Kontrollcentralen skall övervaka provtagarnas provtagning i enlighet med en tillsynsplan 
och internationellt vedertagna metoder. 
 
Kontrollcentralen skall kontrollgranska minst fem procent per växtsort av de prover som 
provtagarna tagit i enlighet med tillsynsplanen. Kontrollcentralen anger av vilka 
utsädespartier kontrollproverna tas. Ett utsädesparti kan förkastas på grundval av 
kontrollgranskningen, om det inte uppfyller de krav som ställs på utsäde med stöd av 
lagen om handel med utsäde (728/2000) och lagen om bekämpning av flyghavre 
(185/2002). 
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Kontrollcentralen skall jämföra resultaten av kontrollprovtagningen med de prover som 
provtagarna tagit. Rapporten över resultaten av kontrollgranskningen skall tillställas 
Europeiska unionens kommission och jord- och skogsbruksministeriet efter 
kontrollperiodens slut före utgången av innevarande år. 
 
Om det av växtarten i fråga levereras prover gällande kontrollperioden för gemenskapens 
jämförande sortförsök, skall en lämplig andel utgöras av prover som tagits av provtagarna. 
 
 

7 § 
Återkallande av provtagarens identifikationsnummer 

 
 
Om det upptäcks brister i en provtagares verksamhet, eller om han inte iakttar 
kraven på provtagningen eller upprätthåller sina kunskaper och färdigheter, kan 
kontrollcentralen återkalla provtagarens identifikationsnummer för en tid på högst sex 
månader eller helt och hållet. En person, för vilken identifikationsnumret har återkallats helt 
och hållet kan på nytt delta i utbildning och examen. 
 
 
 

3 kapitlet 
Godkännande och registrering av laboratorium och dess personal 

 
 

8 § 
Ansökan om godkännande och registrering 

 
För att kunna granska utsäde för certifiering skall laboratoriet var godkänt av 
kontrollcentralen. Godkännande skall skriftligen ansökas om hos kontrollcentralen senast 
den sista januari det år ansökan inlämnas.  
I ansökan skall följande uppgifter uppges: 
 1) laboratoriets och kontaktpersonens namn, adress och andra kontaktuppgifter; 
 2) utredning av laboratoriets ägarförhållanden; 
 3) vilka sorter och analyser som ansökan gäller; 
 4) den provtagare som svarar för laboratoriets tekniska åtgärder; 
 5) antalet personer som ansöker om godkännande; 
 6) nödvändiga uppgifter om innehållet i den utbildning som skaffats för 

laboratorieverksamheten samt utbildningsgivare; 
 7) utredning av kontrollprocessen; och 
 8) utredning av laboratoriets lokaliteter och utrustning. 
 
Då laboratoriet ansöker om godkännande förbinder det sig att delta i kostnaderna för 
nödvändig utbildning och godkännandet. Laboratoriet har rätt att annullera ansökan utan 
kostnader inom 30 dygn från det att ansökan inlämnats. Om laboratoriet annullerar sin 
ansökan efter nämna tidsfrist, har kontrollcentralen rätt att uppbära de kostnader som 
förorsakats denna för arrangerandet av utbildning och godkännande samt för beredningen 
av dessa. 
 
Kontrollcentralen har emellertid utan hinder av i 3 momentet nämnd tidsfrist att av 
laboratoriet uppbära kostnaderna för de utförda konsulterings- och kontrollbesök som 
avtalats om med laboratoriet. 
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9 § 
Laboratoriepersonalens utbildning 

 
Kontrollcentralen skall ordna nödvändig utbildning för laboratoriepersonalen och det första 
examenstillfället före den sista oktober det år som ansökan inlämnas. En underkänd 
examination kan förnyas en gång utan ny utbildning. 
 
Utbildningen och examinationerna skall till sitt innehåll motsvara den utbildning och de 
examinationer som ges officiella utsädesprovtagare. Utbildningen och examinationerna för 
den provtagare som ansvarar för de tekniska åtgärderna skall motsvara sådan utbildning, 
som ger kvalifikationer för teknisk ledning av laboratoriet. 
 
Kontrollcentralen kan även godkänna utbildning eller introduktion som givits exempelvis i 
ett annat land inom den Europeiska unionen, om den till sitt innehåll och sitt genomförande 
motsvarar den utbildning som ges i Finland. 
 
 

10 § 
Godkännande av laboratorium och dess personal 

 
Kontrollcentralen godkänner de kontroller för certifiering av utsäde som laboratoriet utfört 
per växtsort och per analys. Godkännande av ett laboratorium förutsätter: 
 1) en person som är direkt ansvarig för laboratoriets tekniska drift och som har de 
 nödvändiga kvalifikationerna för att fackmässigt sköta ett laboratorium för 
 utsädeskontroll; 
 2) av samtliga provtagare godkända examinationer som arrangerats av 
 kontrollcentralen i analyseringen av de växtsorter som han eller hon utför; 
 3) av dem som ansvarar för utsädeskontrollen godkända examinationer som 
 arrangerats av kontrollcentralen; och 
 4) i samband med av kontrollcentralen utförd auditering av kontrollcentralen givet 
 godkännande av laboratoriets kontrollprocess, kontrollmetoder, kvalitetssystem, 
 lokaliteter och utrustning. 
 
Laboratoriet skall vara: 
 1) ett fristående laboratorium; eller 
 2) ett laboratorium som tillhör ett utsädesföretag. 
 
Ett laboratorium som avses ovan i 2 momentet 2 punkten får genomföra utsädeskontroller 
endast på utsädespartier som förpackats av ett packeri som hör till laboratoriet, om inte 
något annat har överenskommits mellan packeriet, den som kontrollerat utsädespartiet 
och kontrollcentralen. 
 
 

11 § 
Utvidgning av laboratoriets godkännande 

 
När ett laboratorium ansöker om godkännande för analysering av nya växtsorter eller för 
nya analyser, skall laboratoriet och kontrollcentralen iaktta i 8 och 9 § nämnda tidsfrister. 
Laboratoriet skall i sin ansökan uppge de uppgifter som anges i 8 § 1 momentet angående 
nya växtsorter och analyser. Kontrollcentralen skall före godkännande kontrollera att de i 
10 § 1 momentet nämnda förutsättningarna uppfylls. 
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12 § 
Upprätthållande och uppföljning av kompetensen 

 
Personalen i ett godkänt laboratorium skall kontinuerligt upprätthålla sin kompetens. 
 
Kontrollcentralen skall auditera laboratoriet årligen. Laboratoriet skall godkänt genomföra 
de jämförande provtagningar som kontrollcentralen årligen arrangerar i de växtsorter och 
analyser, för vilka laboratoriet är godkänt. Laboratoriets personal skall godkänt genomföra 
de examinationer som kontrollcentralen årligen arrangerar. 
 
Laboratoriet skall omedelbart skriftligen meddela kontrollcentralen, om det sker betydliga 
förändringar i de förutsättningar för godkännande som avses i 10 §. 
 
 
 

4 kapitlet 
Kontroll och certifiering av utsäde 

 
 

13 § 
Hantering av prover 

 
Provtagaren sänder det ena provet och en kopia av provtagningsprotokollet till laboratoriet, 
samt provtagningsprotokollet till kontrollcentralen. Laboratoriet skall förvara provet i ett år 
efter att det anlänt. 
 
Laboratoriet skall även i de fall som anges i 20 § 3 momentet och 21 § förvara provet den 
tid som fastställs i 1 momentet. Kontrollcentralen kan vid behov ge tillstånd till en kortare 
förvaringstid. 
 
Kontrollcentralen inför uppgifterna i provtagningsprotokollet i sitt register. 
 
 

14 § 
Kontroll av prover och behandling av resultaten 

 
Kontrollen av prover skall genomföras i enlighet med internationellt vedertagna metoder. 
 
Laboratoriet sänder analysresultaten omedelbart efter att de är klara till kontrollcentralen i 
den form som kontrollcentralen godkänner. 
 
 

15 § 
Certifiering 

 
Kontrollcentralen svarar för certifieringen av utsäde. Kontrollcentralen gör nödvändiga 
utredningar och andra kontroller som certifieringen av partiet förutsätter. Kontrollcentralen 
kan förkasta ett utsädesparti på basis av kontrollresultaten. Kontrollcentralen kan också 
förkasta certifieringen, om laboratoriet av oaktsamhet eller uppsåtligen har brutit mot 
reglerna för utsädeskontroll, såvida det inte kan påvisas att utsädespartiet uppfyller alla 
behöriga krav. 
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5 kapitlet 
Registrering och rapportering av utsädeskontroll 

 
 

16 § 
Register som upprätthålls av kontrollcentralen och rapportering 

 
Efter att ha godkänt ett laboratorium och dess personal inför kontrollcentralen det 
laboratorium och dess personal i sitt register, vilka är berättigade att utföra 
utsädeskontroller och vilka växtsorter och analyser som godkännandet gäller. I registret 
införs också kontrollresultatet. 
 
Kontrollcentralen rapporterar kontrollresultaten till Europeiska unionens kommission och 
jord- och skogsbruksministeriet per kontrollperiod före slutet av året. 
 
 

17 § 
Laboratoriets filer och rapportering  

 
Laboratoriet upprätthåller en fil över de prover som mottagits. Filen skall innehålla följande 
information: 
 1) uppgifter om provet enligt kontrollcentralens anvisningar; 
 2) provtagningsprotokollet; och 
 3) uppgifterna om analyseringen av provet enligt kontrollcentralens anvisningar.  
 
De uppgifter som nämns i 1 momentet skall förvaras i tio år från det att provet mottagits.  
 
Laboratoriet skall i de fall som anges i 20 § 3 momentet och 21 § förvara i 1 momentet 
nämnda uppgifter den tid som anges i 2 momentet. Kontrollcentralen kan vid behov ge 
tillstånd till en kortare förvaringstid. 
 
 

 
6 kapitlet 

Tillsyn av utsädeskontroll  
 
 

18 § 
Tillsyn 

 
Kontrollcentralen skall övervaka utsädeskontrollen i enlighet med en tillsynsplan och 
internationellt vedertagna metoder. Kontrollcentralen skall tillställa laboratoriet resultaten 
av kontrollgranskningen. 
 
När laboratoriet inleder analyseringen av prover kontrollgranskar kontrollcentralen sju 
procent av de spannmålsväxter och tio procent av de andra växtsorterna som laboratoriet 
kontrollerat. 
 
Efter att laboratoriet inlett verksamhet och kontrollerat prover för certifiering i minst 12 
månader, kan antalet kontrollgranskade prov minskas till minst fem procent av alla 
växtsorters prov. De kontrollgranskade proven skall emellertid alltid uppgå till minst 25 
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prover per växtsort och laboratorium. Antalet kontrollprovtagningar skall fördelas så jämt 
som möjligt mellan de prover som laboratoriet kontrollerar. 
 
Om det av en växtsort levereras prover gällande kontrollperioden för gemenskapens 
jämförande sortförsök, skall en lämplig andel utgöras av prover som genomförts av 
laboratoriet. 
 
 

19 § 
Offentliggörande av kontrollgranskningsresultaten 

 
Kontrollcentralen skall offentliggöra information om sådana utsädespartier, för vilka 
kontrollgranskningsproven och laboratoriets kontrollprov avviker mer än de officiella 
gränsvärdena (ISTA) tillåter och därtill om de partier, vars kontrollgranskningsresultat inte 
uppfyller förutsättningarna för certifiering. En uppgift behöver inte offentliggöras, om 
leverantören har dragit tillbaka utsädespartiet från marknaden.  
Av offentliggörandet skall framgå: 
 1) den leverantör som ansvarar för utsädespartiet; 
 2) handelspartiets referensnummer; samt 
 3) utsädespartiets vid en officiell kontroll konstaterade kontrollgranskningsresultat. 
 
Ovan i 1 momentet nämnda uppgifter offentliggörs den första veckan i maj och september 
i de två facktidskrifter som har den största spridningen bland finsk- respektive 
svenskspråkiga jordbrukare. Jordbrukare skall på begäran kunna få de offentliggjorda 
uppgifterna från kontrollcentralen. 
 
Kostnaderna för annonseringen delas mellan de laboratorier som deltagit i annonsen i 
förhållande till deras relativa andel av antalet utsädespartier. 
 
 

20 § 
Påföljder 

 
Kontrollcentralen skall informera laboratoriet om de avvikelser som observeras vid 
kontrollgranskningen och ge en skriftlig anmärkning om dem. 
 
Om orsaken till avvikelserna ansluter sig till i 10 § eller 12 § avsedda förutsättningar för 
godkännande, uppdagade brister i upprätthållandet av kompetensen eller i tillsynen av 
laboratoriets verksamhet, kan kontrollcentralen ge laboratoriet en möjlighet att korrigera 
detta inom en given tidsfrist. Vid behov kan personalen helt eller delvis anvisas 
omskolning. 
 
Om avvikelserna är upprepade eller allvarliga, och de inte korrigeras inom given tidsfrist, 
kan godkännandet återkallas för en viss tid på högst ett år, som kan förnyas en gång. 
Därefter skall kontrollcentralen återkalla godkännandet helt och hållet. Godkännandet kan 
vid behov återkallas också per sortgrupp, sort eller analys. 
 
För att kunna kontrollera utsädespartier för certifiering skall ett laboratorium, vars 
godkännande återkallats helt och hållet, ansöka om ett nytt godkännande från 
kontrollcentralen. 
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21 § 
Laboratoriets rätt att återkalla ett godkännande 

 
Ett laboratorium kan skriftligen ansöka om återkallande av godkännande från 
kontrollcentralen. Ansökan kan gälla hela laboratoriets verksamhet, en sortgrupp, sort eller 
analys. Kontrollcentralen skall då återkalla godkännande i enlighet med ansökan. 
 
 

 
7 kapitlet 

Särskilda bestämmelser 
 
 

22 §  
Avgifter 

 
För myndigheternas prestationer enligt denna lag kan avgifter tas ut till staten enligt vad 
som bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), om inte annat 
föranleds av EG:s lagstiftning. 
 

 
23 § 

Ändringssökande 
 

Ändring i kontrollcentralens beslut söks enligt 32 § i lagen om handel med utsäde 
(728/2000) genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. 
 
 
 

24 § 
Ikraftträdande 

 
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005. 
 
Genom denna lag upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om 
myndighetsövervakad provtagning inom utsädesproduktionen  (44/2003) jämte ändringar. 
 
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
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25 § 
Övergångsbestämmelser 

 
Ett laboratorium kan utan de hinder som stadgas i 8 § 1 momentet ansöka om 
godkännande senast 31 augusti år 2005. Kontrollcentralen skall då arrangera i 9 § 1 
momentet avsedd utbildning och det första examenstillfället inom 8 månader räknat från 
den dagen ansökan inlämnats. 
 
 
 
 
 
Helsingfors den 8 april 2005 
 
 
Jord- och skogsbruksminister  Juha Korkeaoja 
 
 
 
 
Överinspektör    Juha Mantila 
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