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RUOKAVIRASTON PÄÄTÖS KANSALLISESTA LUETTELOSTA 2023 
 
TAUSTAT 

Euroopan unioni jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on laadittava 
virallinen luettelo (ns. kansallinen luettelo) lajeista, alalajeista ja lajikkeista 
(tarvittaessa ryhmiteltyinä), joiden osalta on todettu, että luonnonmukaista 
tai siirtymävaiheen kasvien lisäysaineistoa on määrällisesti ja sopivina la-
jikkeina riittävästi saatavilla niiden alueella.  
 
Luetteloon merkityille lajeille, alalajeille tai lajikkeille ei anneta jäsenvaltion 
alueella eräkohtaisia lupia tavanomaiselle lisäysaineistolle, jollei se ole pe-
rusteltua tutkimusta, pienimuotoisia kenttäkokeita, lajikkeiden suojelua tai 
tuoteinnovointia varten. 
 
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat poikkeuksellisten olosuh-
teiden vuoksi poistaa luettelosta lajin, alalajin tai lajikkeen, jos saatavilla 
olevan luonnonmukaisen tai siirtymävaiheen kasvien lisäysaineiston määrä 
tai laatu osoittautuu jonkin lajin, alalajin tai lajikkeen osalta riittämättömäksi 
tai epäasianmukaiseksi. 
 
Kansalliseen luetteloon merkitseminen ei koske lisäysaineistoa, jota käyte-
tään uuden lisäysaineiston tuotantoon, esimerkiksi kantasiemenenä tai ti-
lan oman siemenen tuotantoon. 

 
 
PÄÄTÖS 

Kansallinen luettelo vuodelle 2023 koskee seuraavia kasvilajeja ja lajikkei-
den ryhmiä: 
 
Herne (Pisum sativum)  

• Koskee kylvösiementä hernelajikkeista, joista on määrä tuottaa sa-
toa tuleentuneena puitavaksi ja rehuna käytettäväksi. 

• Ei koske ruokahernettä eli elintarvikekäyttöön tarkoitettua hernettä, 
eikä rehuksi tai viherlannoituskäyttöön tarkoitettuja tuleentumatto-
mia kasvustoja (esimerkiksi ns. vihermassaherne) 

• Ei koske siementä, jota käytetään uuden lisäysaineiston tuotantoon 
(esimerkiksi kantasiemeneksi tai tilan oman siemenen tuotantoon). 
  

Timotei (Phleum pratense) 
• Ei koske siementä, jota käytetään uuden lisäysaineiston tuotantoon 

(esimerkiksi kantasiemeneksi). 
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Puna-apila (Trifolium pratense) 

• Ei koske siementä, jota käytetään uuden lisäysaineiston tuotantoon 
(esimerkiksi kantasiemeneksi). 

 
Seuraavien lajien ja lajikkeiden ryhmien osalta lisääntyvä tarjonta lähestyy 
määrää, jonka jo vuonna 2024 voi arvioida riittävän kattamaan kysynnän: 

 
• Rehuohra –lajikkeet (ei mallasohralajikkeet) 
• Kevätrypsi 

 
 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT  
 

Ruokavirasto on kysynyt Suomen markkinoilla tarjolla olevasta luonnonmu-
kaisesta ja siirtymävaiheen lisäysaineistosta lisäysaineistostarekisteriin il-
moittaneilta toimijoilta. 
 
Ruokavirasto on koonnut yhteen kyselyn tiedot, keskustellut toimijoiden 
kanssa kyselyn tuloksista ja tehnyt tulosten perusteella arvion niistä lajeista 
lajikkeista, joita se katsoo olevan tarjolla määrällisesti ja sopivina lajikkeina 
riittävästi saatavilla Suomessa.   

 
 
OIKEUSOHJEET 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848, annettu 30 päi-
vänä toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukai-
sesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
834/2007 kumoamisesta, liite II osa I kohta 1.8.5.6 

 
 
VOIMAANTULO JA VOIMASSAOLOAIKA 

 
Tämä päätös tulee voimaan välittömästi ja se on voimassa enintään 
31.1.2024 saakka.  

 
 
 
    Sampsa Heinonen 

Ylitarkastaja   Sampsa Heinonen 
 
 
 
Tiedoksi  

ELY-keskukset 
 
 


