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Laki
metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (241/2002) 4 ja 5 §, 7 §:n 1 mo-

mentti, 9, 10, 14 ja 16 §, 21 §:n 1 momentti, 25 §, 26 §:n 1 ja 2 momentti, 27 ja 28 § sekä
31 §:n 3 ja 4 momentti, sellaisena kuin niistä on 31 §:n 3 momentti laissa 475/2011, seuraa-
vasti:

4 §

Metsänviljelyaineiston toimittajan rekisteröinti

Metsänviljelyaineistoa saa tuottaa, markkinoida ja maahantuoda vain sellainen aineis-
ton toimittaja, joka on tämän lain mukaisesti merkitty Ruokaviraston ylläpitämään met-
sänviljelyaineiston toimittajien rekisteriin. Rekisteriin on merkittävä jokainen 3 §:n 1 mo-
mentin 10 kohdassa tarkoitettu metsänviljelyaineiston toimittaja.

5 §

Ilmoitusvelvollisuus

Metsänviljelyaineiston toimittajan on ilmoitettava Ruokavirastolle kirjallisesti toimin-
tansa aloittamisesta, lopettamisesta ja toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista.

Metsänviljelyaineiston toimittajan on hyvissä ajoin ennen siemenkeräyksen aloittamis-
ta ja metsänviljelyaineiston maahantuontia tehtävä Ruokavirastolle sen antamien mää-
räysten mukaisesti ilmoitus suunnittelemiensa keräysten ajankohdasta ja keräyspaikasta
sekä tuontierästä.

Sen metsänviljelyaineiston toimittajan, joka lisää kasvullisesti klooneja tai klooniyh-
distelmiä tai tuottaa metsänviljelyaineistoa perheen vanhemmat -tyyppisestä perusaineis-
tosta, tulee vuosittain tehdä ilmoitus Ruokavirastolle tuotetun aineiston määrästä.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa asetuksella tarkemmat säännökset ilmoitusten si-
sällöstä ja ilmoitusmenettelystä.

7 §

Perusaineistoa koskevat vaatimukset

Metsänviljelyaineiston tuottamiseen saa käyttää ainoastaan sellaista perusaineistoa,
joka täyttää metsänviljelyaineistodirektiivin liitteiden II–V mukaiset vaatimukset, on nii-
den mukaisesti luokiteltu ja jonka Ruokavirasto tai Euroopan unionin toisen jäsenvaltion
toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
HE 8/2018
MmVM 6/2018
EV 30/2018
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9 §

Perusaineiston hyväksyminen ja rekisteröinti

Perusaineiston hyväksymistä haetaan Ruokavirastolle osoitetulla hakemuksella. Ennen
perusaineiston hyväksymistä viraston tulee selvittää joko tarkastamalla perusaineisto taik-
ka hakijan esittämän luotettavan selvityksen perusteella, että aineisto täyttää 7 ja 8 §:ssä
säädetyt vaatimukset.

Jos perusaineisto täyttää 1 momentissa säädetyt vaatimukset, Ruokaviraston on tehtävä
päätös sen hyväksymisestä ja luokittelusta sekä merkittävä hyväksytty perusaineisto rekis-
teriin.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset hy-
väksymishakemuksesta.

10 §

Kantatodistus

Ruokavirasto antaa hyväksytystä perusaineistosta saadulle metsänviljelyaineistolle
kantatodistuksen. Jos metsänviljelyaineistoeriä yhdistetään, on tällaiselle aineistolle an-
nettava uusi kantatodistus.

Siemenerän kantatodistusta on haettava Ruokavirastolta viimeistään kolmen kuukau-
den kuluessa karistuksen ja siemenerän puhdistuksen päättymisestä. Kasvullisesti lisätty-
jen kloonien tai klooniyhdistelmien kantatodistusta on haettava hyvissä ajoin ennen ai-
neiston markkinointia.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annetaan, sen mukaan kuin Euroopan uni-
onin säännöksissä edellytetään, tarkemmat säännökset kantatodistukseen merkittävistä
tiedoista.

14 §

Poikkeuslupamenettely

Ruokavirasto voi hakemuksesta myöntää metsänviljelyaineiston toimittajalle määräai-
kaisen luvan markkinoida sellaista metsänviljelyaineistoa, joka ei täytä tässä laissa säädet-
tyjä vaatimuksia, jos ilmenee, ettei vaatimukset täyttävää aineistoa ole riittävässä määrin
saatavilla unionin alueella ja Euroopan unionin asianomainen toimielin poikkeamisen hy-
väksyy. Määräaikaisen luvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että aineisto on alku-
perältään suunnitellulle käyttöalueelle soveltuvaa.

Poikkeuslupahakemus on jätettävä hyvissä ajoin ennen hakemuksen tarkoittaman met-
sänviljelyaineiston markkinoinnin tarvetta. Ruokaviraston tulee lausunnollaan varustettu-
na lähettää hakemus maa- ja metsätalousministeriölle toimenpiteitä varten.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään tarkemmin hakemuksen sisällös-
tä ja hakemusmenettelystä sen mukaan kuin metsänviljelyaineiston tuottamista ja markki-
nointia koskevat Euroopan unionin säännökset edellyttävät.

16 §

Valvontaviranomaiset

Tämän lain täytäntöönpanosta sekä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten noudattamisen valvonnasta ja valvonnan järjestämisestä vastaa Ruokavirasto.

Suomen metsäkeskusta voidaan käyttää apuna tämän lain noudattamisen valvonnassa
metsäpuiden siementen tuotantoon ja markkinointiin liittyvissä tarkastuksissa. Maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä Suomen metsä-
keskukselle tämän lain nojalla kuuluvien tehtävien suorittamisesta.
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21 §

Valvontarekisterit

Ruokavirasto pitää valvontaa varten rekisteriä 5 §:ssä tarkoitetuista ilmoitusvelvollisis-
ta toimittajista ja 7 §:ssä tarkoitetuista hyväksytyistä perusaineistoista, sellaisesta perusai-
neistosta, jonka hyväksyminen on peruutettu sekä 10 §:ssä tarkoitetuista kantatodistuksis-
ta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

25 §

Perusaineiston hyväksymisen peruuttaminen

Jos perusaineistoa ei enää käytetä taikka sitä ei voida käyttää lisäysaineiston tuottami-
seen, tulee perusaineiston omistajan tai sen, joka on hakenut perusaineiston hyväksymistä,
tehdä ilmoitus Ruokavirastolle perusaineiston hyväksymisen peruuttamiseksi.

Ruokavirasto voi myös havaitessaan, ettei perusaineisto enää täytä tässä laissa asetettu-
ja vaatimuksia, peruuttaa perusaineiston hyväksymisen. Ruokaviraston tulee tällöin antaa
asianomaiselle perusaineiston omistajalle tai sille, joka on hakenut perusaineistolle 7 §:n
mukaista hyväksyntää, huomautus sekä tarvittaessa asettaa määräaika, jonka kuluessa pe-
rusaineisto tulee saattaa vastaamaan sille laissa asetettuja vaatimuksia. Jos perusaineistoa
ei määräajassa saateta vastaamaan sille laissa asetettuja vaatimuksia, tulee Ruokaviraston
peruuttaa hyväksyminen.

26 §

Metsänviljelyaineiston markkinointikielto

Ruokavirasto voi kieltää tietyn metsänviljelyaineistoerän markkinoinnin taikka kieltää
markkinointia ja maahantuontia harjoittavaa metsänviljelyaineiston toimittajaa markki-
noimasta metsänviljelyaineistoa, jos metsänviljelyaineisto, pakkaus tai aineistoa koskevat
merkinnät eivät täytä tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä vaatimuksia.
Kielto voidaan määrätä myös vaatimusten täyttämistä koskevien tarpeellisten tutkimusten
suorittamisen ajaksi, jos on perusteltua syytä epäillä, että metsänviljelyaineisto, sen pak-
kaus tai aineistoa koskevat merkinnät eivät täytä niitä koskevia vaatimuksia. Ruokavirasto
voi markkinoinnin estämiseksi merkitä metsänviljelyaineiston sopivalla tavalla.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto on annettava määräaikaisena, jos sen perusteena
oleva puutteellisuus on mahdollista poistaa. Kielto on viipymättä peruutettava, jos puut-
teellisuus on poistettu tai puutteellisuudella ei enää kiellon määräämisen kannalta ole mer-
kitystä. Jos puutteellisuus koskee vain pakkausta, metsänviljelyaineiston merkitsemistä
tai muuta näihin rinnastettavaa teknisluontoista seikkaa, Ruokaviraston tulee kiellon ase-
mesta antaa metsänviljelyaineiston toimittajalle huomautus ja tarvittaessa asettaa määrä-
aika, jonka kuluessa puutteellisuus tulee poistaa. Jos puutteellisuutta ei poisteta asetetussa
määräajassa, Ruokaviraston tulee kieltää kyseisen aineiston markkinointi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

27 §

Metsänviljelyaineiston käyttöä, hävittämistä tai maastavientiä koskeva määräys

Jos metsänviljelyaineiston markkinointi on 26 §:n nojalla kielletty, Ruokavirasto voi
sallia metsänviljelyaineiston käyttämisen muuhun kuin metsätalouden käyttöön taikka
määrätä sen vietäväksi maasta tai hävitettäväksi. Päätökseen voidaan liittää ehtoja sen täy-
täntöönpanossa noudatettavasta menettelystä.
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28 §

Uhkasakko ja teettäminen

Ruokavirasto voi tehostaa 26 §:ssä tarkoitettua kieltoa taikka 27 §:ssä tarkoitettua met-
sänviljelyaineiston käyttöä, hävittämistä tai maastavientiä koskevaa määräystä uhkasakol-
la tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Uhkasakosta, teettämisuhkasta ja teettämisestä säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

31 §

Rangaistussäännös ja syyteoikeus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ruokavirasto voi jättää tekemättä syyttäjälle ilmoituksen 1 momentissa tarkoitetusta

rikkomuksesta, jos rikkomusta kokonaisuutena on pidettävä ilmeisen vähäisenä eikä ylei-
sen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Tällöin Ruokavirasto voi antaa rik-
komukseen syyllistyneelle metsänviljelyaineiston toimittajalle kirjallisen huomautuksen,
jossa häntä kehotetaan korjaamaan havaitut virheellisyydet.

Ruokavirastolle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, kun esitutkinnassa ja käräjäoi-
keudessa käsitellään 1 momentissa tarkoitettua rikkomusta.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
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