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1 HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE KASVINSUOJELU-, TAIMIAINEISTO – JA / TAI
KASVISTEN LAADUNVALVONTAREKISTERIIN
Rekisteriin merkitsemistä varten sekä tarvittaessa kasvipassin käyttöoikeuden ja/tai taimitoimittajan
valtuutuksen hakemiseksi toimijan on ilmoitettava tuotantoa ja toimintaa koskevat tiedot
hakemuslomakkeen mukaisesti. Annetut tiedot on selvitettävä riittävän kattavasti, joiden pohjalta
toimijalle voidaan antaa päätös rekisteriin merkitsemisestä ja tarvittaessa myöntää kasvipassin
käyttöoikeus ja/tai taimitoimittajan valtuutus.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY–keskus) suorittaa tarvittaessa toiminnalle asetettujen
vaatimusten todentamiseksi rekisteröintiin liittyvän tarkastuksen ennen rekisteriin merkitsemistä.
Kasvipassin käyttöoikeuden myöntäminen ja /tai taimiaineiston toimittajan valtuuttaminen
edellyttää aina tarkastusta. Tarkastuksen voi suorittaa myös Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira).
Rekisteriin merkitseminen ja merkitsemiseen liittyvä tarkastus ovat maksuttomia, mutta kasvipassin
käyttöoikeuden myöntämisen ja/tai taimiaineiston toimittajan valtuuttamisen edellyttämä tarkastus
on maksullinen.
1.1 Hakemuksen palauttaminen
Hakemus palautetaan toimialueen ELY-keskuksen maaseutu- ja energiayksikköön.

2

TOIMIJAA, TOIMINTAA JA TUOTANTOA KOSKEVAT TIEDOT

Kaikki rekisteriin hakeutuvat täyttävät hakemuslomakkeen ensimmäisen sivun, jossa selvitetään
toimijaa koskevia yhteystietoja.
Lisäksi on täytettävä hakemuslomakkeen toinen osa, joka on jaettu kolmeen osaan:
OSA I: Kasvintuotanto
OSA II: Puutavara
OSA III: Kasvisten laadunvalvonta
Rekisteröintiä edellyttävän toiminnan mukaisesti hakijan on täytettävä hakemuslomakkeen OSA I,
II tai III siten kuin toiminta kohdistuu kasvintuotantoon, puutavaraan ja / tai kasvisten
laadunvalvontaan.
2.1 Toimijan nimi- ja osoitetiedot
Toimijan nimenä ilmoitetaan yrityksen nimi, jolla yritys on merkitty kaupparekisteriin tai yksittäisen
toimijan kohdalla toimijan henkilönimi. Yhteystiedot on ilmoitettava jakelu- ja käyntiosoitteen sekä
mahdollisen erillisen toimipaikan osalta.
2.2 Yritys- tai yhteisötunnus taikka henkilötunnus ja tilatunnus
Yrityksen yritys- tai yhteisötunnus on ilmoitettava, kun toimijaksi ilmoitetaan yritys. Henkilötunnus
ilmoitetaan, kun toimijaksi ilmoitetaan luonnollinen henkilö. Kun kyseessä on maa- ja
puutarhataloutta harjoittava yritys, jolla on maatilarekisterin mukainen tilatunnus, on hakemuksessa
lisäksi ilmoitettava tilatunnus.
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2.3 Tiedot toimijan tuotanto- ja toimipaikoista
Tuotanto- ja toimipaikoista on ilmoitettava näiden paikkojen sijaintiosoite. Tuotannon ja toiminnan
laajuus ilmoitetaan niiltä osin mitä rekisteröitymisvelvoite koskee pinta-alana avomaaviljelmän (ha)
ja kasvihuonetuotannon (m²) osalta ja varastotilojen osalta tilavuus (m³).
Jos toimijalla on muita toimipisteitä, joita rekisteröitymisvelvollisuus koskee, nämä on ilmoitettava
erikseen. Jokaisesta erillisestä toimipisteestä on täytettävä oma hakemuslomake.
2.4 Kasvinterveydestä / taimiaineistosta / kasvisten laadunvalvonnasta vastaavan henkilön
nimi
Toimijan on nimettävä henkilö, joka vastaa kasvinterveyteen, taimiaineistoon ja /tai kasvisten
laadunvalvontaan liittyvistä asioista.
2.5 Toimialaa koskevat tiedot
Toimijaa koskevat toimialatiedot ilmoitetaan tuotantosuunnittain ja kutakin tuotantosuuntaa
koskevat toimialat merkitään lomakkeen osa I, II tai III taulukkoon. Samaan taulukkoon merkitään
myös kaikki ne toiminnot, jotka kuuluvat toimijan toimintaan kunkin tuotantosuunnan ja -alan
osalta.
Rekisteröintiä haetaan hakemuslomakkeen mukaisesti seuraavasti:
KASVINTUOTANTO
PUUTAVARA
KASVISTEN LAADUNVALVONTA

OSA I
OSA II
OSA III

Tuotantosuunnan tai –suuntien mukaan valitaan lomakkeesta ne (yksi tai useampi) toimialat, jotka
ovat toimijan päätoimialoja. Useimmiten toimijalla on yksi toimiala, joka merkitään taulukkoon.
Toimialaa koskevat toimintaan kuuluvat tiedot on myös merkittävä.
Rekisteröitymisvelvollisuutta ei ole, jos tuotanto on kotitarveviljelyä taikka paikallista, satunnaista ja
vähäisiä määriä ilman, että tuotteita tarjotaan julkisesti myytäväksi taikka markkinoidaan suoraan
lopulliselle kuluttajalle muuta kuin taimiaineistoa eikä toimintaan kuulu muuta markkinointia,
tuotantoa tai maahantuontia taikka maahantuonti on satunnaista ja vähäisiä määriä omaan
käyttöön. Lisäksi rekisteröitymisvelvoitetta ei ole kasvistenlaadunvalvontarekisteriin, jos markkinoi
itse tuotteitaan suoramyyntinä tai itsepoimintana tilalta tai suoraan torilla tai vastaavalla paikalla tai
toimittaa näitä suoraan jalostukseen tai pakkaamoon tai kuljettavat kasviksia tai markkinoivat
kasviksia päivittäistavarakaupassa, jossa liiketoimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on enintään
400 neliömetriä.
Näitä ei tule ilmoittaa hakemuslomakkeessa rekisteriin merkitsemistä varten.
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REKISTERÖINTIÄ HAETAAN TUOTANTOSUUNTIEN / -ALOJEN MUKAAN SEURAAVASTI

Merkitse kaikki ne tuotantosuunnat ja –alat, jotka kuuluvat hakijan toimintaan hakemuslomakkeen
mukaisesti
3.1 Kasvintuotanto (hakemuslomakkeen OSA I)
3.1.1

Avomaan puutarhatuotantoon kuuluvat kasvit

Taimitarhakasvien taimiaineisto:
 koristepuut, -pensaat ja –köynnökset
 hedelmäpuut
 mansikka
 muut marjakasvit
 perennat (kaksi- ja monivuotiset ruohovartiset kasvit, paitsi heinäkasvit)
 kukkasipulit, -mukulat ja –juurakot (kaksi- ja monivuotiset)
 varmennettu taimiaineisto
Taimiaineistoksi luetaan näiden kasvien lisäysmateriaali, joita ovat mm. pistokkaat, vartteet,
perusrungot, taimet, sipulit, mukulat, juurakot ja siemenet.
Muut avomaan puutarhatuotantoon kuuluvat kasvit:
 vihannesten ja istukassipuleiden taimiaineisto
 siementen taimiaineisto (hedelmä-, marja- ja koristekasvit)
-

rekisteröinti koskee toimijaa, joka tuottaa, markkinoi tai maahantuo näiden kasvien, avomaalle
istutettavaksi (myös lopulliselle kuluttajalle) tarkoitettua taimiaineistoa. Koskee myös näiden
kasvien taimiaineistoa, joka tuotetaan kasvihuoneissa taikka on tarkoitettu tuotettavaksi
kasvihuoneissa (mm. mansikan marjantuotanto)

-

koskee myös toimijaa, joka markkinoi EU:n alueella hedelmä-, marja- ja koristekasvien
siemenaineistoa (taimitodistusvaatimus) tai maahantuo terveystodistuksen vaativaa
siemenaineistoa EU:n ulkopuolelta.

-

ei koske toimijaa, joka tuottaa hedelmä- tai marjakasvien taimiaineistoa omaan hedelmä- tai
marja- tuotantoon. Jos toimijalla on rekisteröintiä edellyttävää hedelmä- tai marjatuotantoa, on
täytettävä kasvisten laadunvalvontarekisterin hakemuslomakkeen OSA III kasvisten
laadunvalvontarekisteriin merkitsemiseksi.

Vihannesten ja istukassipulien taimiaineisto
- rekisteröinti koskee toimijaa, joka tuottaa, markkinoi tai maahantuo näiden kasvien
taimiaineistoa tai toimijaa, joka markkinoi kasvipassia vaativia vihanneskasvien siemeniä
kylvettäväksi.
-

ei koske toimijaa, joka tuottaa vihanneskasvien taimiaineistoa omaan vihannestuotantoon. Jos
toimijalla on rekisteröintiä edellyttävää vihannestuotantoa, on täytettävä kasvisten
laadunvalvontarekisterin hakemuslomakkeen OSA III kasvisten laadunvalvontarekisteriin
merkitsemiseksi.
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Kasvihuonetuotantoon kuuluvat kasvit

Koristekasvien taimiaineisto
- rekisteröinti koskee toimijaa, joka tuottaa, markkinoi tai maahantuo näiden kasvien
taimiaineistoa mukaan lukien hyödettäviksi tarkoitetut kukkasipulit, -mukulat ja – juurakot (mm.
pistokkaat, taimet, sipulit, mukulat ja juurakot, mukaan lukien puolivalmis materiaali)
-

ei koske toimijaa, joka tuottaa koristekasvien taimiaineistoa omaan tuotantoon tai markkinoi
ryhmäkasvien ja kesäkukkien taimia lopulliselle kuluttajalle tai joka hyötää kukkasipuleista, mukuloista ja –juurakoista ruukku- tai leikkokukkia. Nämä tuottajat kuuluvat kohtiin ’ruukku- ja
ryhmäkasvit’ tai ’leikkokukat ja –vihreä’.

Vihanneskasvien taimiaineisto
- rekisteröinti koskee toimijaa, joka tuottaa, markkinoi tai maahantuo näiden kasvien
taimiaineistoa
-

ei koske toimijaa, joka tuottaa vihanneskasvien taimiaineistoa omaan vihannestuotantoon. Jos
toimijalla on rekisteröintiä edellyttävää vihannestuotantoa, on täytettävä kasvisten
laadunvalvontarekisterin hakemuslomakkeen OSA III kasvisten laadunvalvontarekisteriin
merkitsemiseksi.

Ruukku-, ryhmä- ja viherkasvit sekä akvaariokasvit
- rekisteröinti koskee toimijaa, joka tuottaa, markkinoi tai maahantuo näitä kasveja, jotka on
tarkoitettu myytäväksi lopulliselle kuluttajalle tai toiselle toimijalle edelleen myytäväksi
lopulliselle kuluttajalle
-

ei koske toimijaa (kukkakaupat ja vastaavat), joka pelkästään markkinoi näitä suoraan
lopulliselle kuluttajalle (vähittäismyynti).

Leikkokukat ja –vihreä sekä muut kasvinosat (koristeoksat)
- rekisteröinti koskee toimijaa, joka tuottaa, markkinoi tai maahantuo näitä kasveja, jotka on
tarkoitettu myytäväksi lopulliselle kuluttajalle tai toiselle toimijalle edelleen myytäväksi
lopulliselle kuluttajalle
-

ei koske toimijaa (kukkakaupat ja vastaavat), joka pelkästään markkinoi näitä suoraan
lopulliselle kuluttajalle (vähittäismyynti).

3.1.3

Perunantuotanto

Siemenperuna, sertifioitu
- rekisteröinti koskee sertifioidun siemenperunan viljelijää, joka viljelee / tuottaa tai toimijaa, joka
markkinoi, varastoi tai maahantuo näitä, istutettavaksi (myös lopulliselle käyttäjälle) tarkoitettua
perunan lisäysaineistoa.
ei koske toimijaa (maatalousmyymälät ja vastaavat), joka pelkästään markkinoi näitä suoraan
lopulliselle kuluttajalle (vähittäismyynti).
Ruokaperuna
- rekisteröinti koskee viljelijää, joka viljelee / tuottaa ruokaperunaa yli 0,5 ha:n alalla, tai toimijaa,
joka markkinoi, varastoi tai maahantuo (myös lopulliselle käyttäjälle) ruokaperunaa.
-

ei koske toimijaa (vähittäiskaupat ja vastaavat), joka pelkästään markkinoi näitä suoraan
lopulliselle kuluttajalle (vähittäismyynti).
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Ruokateollisuusperuna
- rekisteröinti koskee viljelijää, joka viljelee / tuottaa ruokateollisuusperunaa yli 0,5 ha:n alalla, tai
toimijaa, joka markkinoi, varastoi tai maahantuo teolliseen tuotantoon tarkoitettua
ruokaperunaa.
Tärkkelysperuna
- rekisteröinti koskee viljelijää, joka viljelee / tuottaa tärkkelysperunaa yli 0,5 ha:n alalla, tai
toimijaa, joka markkinoi, varastoi tai maahantuo tärkkelystuotantoon tarkoitettua perunaa.
3.1.4

Muut kasvintuotantoon kuuluvat kasvit ja tuotteet

Juurikkaiden (Beta vulgaris) siemenet
- rekisteröinti koskee toimijaa, joka tuottaa, markkinoi tai maahantuo kylvettäviksi tarkoitettua
juurikkaiden siemenaineistoa.
Juurikkaat (Beta vulgaris) teolliseen jalostukseen
- rekisteröinti koskee toimijaa, joka tuottaa, markkinoi tai maahantuo juurikkaita. Koskee myös
steriloimattoman juurikasjätteen ja juurikkaista peräisin olevan maa-aineksen maahantuontia.
-

ei koske toimijaa (sopimustuottaja), joka pelkästään tuottaa näitä kotimaiseen teolliseen
sopimustuotantoon.

Tuoreet hedelmät, marjat ja vihannekset, terveystodistusta vaativat
- rekisteröinti koskee toimijaa, joka maahantuo terveystodistuksen vaativia hedelmiä, marjoja ja
vihanneksia EU:n ulkopuolelta sekä niitä, jotka markkinoivat EU:n alueella sitrus –kasvien
(Citrus-, Fortunella- ja Poncirus –sukujen sekä näiden hybridien) hedelmiä lehtineen ja
kantoineen
Siemenet, terveystodistusta tai kasvipassia vaativat
- rekisteröinti koskee toimijaa, joka maahantuo terveystodistuksen vaativaa siemenaineistoa
EU:n ulkopuolelta sekä niitä, jotka markkinoivat EU:n alueella kasvipassia vaativia Medicago
sativa (sinimailanen) ja sertifioituja Helianthus annuus (auringonkukka) -kasvien siemeniä
kylvettäväksi.
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3.2 Puutavara (hakemuslomakkeen OSA II)









Havupuutavara EU:n ulkopuolelta, lukuun ottamatta Venäjältä peräisin oleva
Havupuutavara, Venäjän Euroopan puoleisista osista
Havupuutavara, Venäjän Euroopan ulkopuolista osista
Havupuutavara, suomalaista alkuperää
Havupuutavara, muista EU:n jäsenmaista
Plataani -puutavara
Terveystodistusta vaativa lehtipuutavara EU:n ulkopuolelta
(ISPM 15 –standardin mukainen puutavara)

-

rekisteröinti koskee toimijaa, joka tuottaa ja / tai markkinoi edellä mainittua puutavaraa tai
maahantuo terveystodistusta tai vastaavaa todistusta vaativaa puutavaraa tai vastaavaa
(haketta, kuoriketta) EU:n ulkopuolelta.

-

ei koske toimijaa (sahat, puutavaraliikkeet ja vastaavat), joka pelkästään markkinoi näitä
suoraan lopulliselle kuluttajalle (vähittäismyynti) Suomessa.

3.3 Kasvisten laadunvalvonta (hakemuslomakkeen OSA III)
Kasvisten laadunvalvontaan kuuluvat kasvikset:











kiivi
mansikka
omena
paprika
persikka, nektariini
päärynä
salaatti
sitrushedelmät
tomaatti
viinirypäleet

Rekisteröinti koskee toimijaa, joka markkinoi, maahantuo tai maastavie näitä laadunvalvontaan
kuuluvia kasviksia.
Ei koske toimijaa, joka markkinoi koko tuotantonsa itse suoramyyntinä tai itsepoimintana tilalta,
torilla tai vastaavalla markkinapaikalla tai toimittaa tuotteet suoraan jalostukseen tai pakkaamoon
tai kuljettaa kasviksia.
Jos toimijalla on rekisteröintiä edellyttävää kasviksien taimiaineiston tuotantoa ja toimittaa aineistoa
muille toimijoille, on täytettävä kasvintuotantoa koskeva hakemuslomakkeen OSA I kasvinsuojeluja taimiaineistorekisteriin merkitsemiseksi.
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REKISTERÖINTIÄ VARTEN ON ILMOITETTAVA TOIMIALA SEURAAVASTI

Pääsääntöisesti merkitään toimialaksi yksi toimiala.

4.1 Vähittäismyymälä ja -liike
Vähittäismyymälät ja -liikkeet, joita rekisteröitymisvelvollisuus koskee rekisteröitymisvaatimusten
mukaisesti, on jaettu seuraaviin ryhmiin:
4.1.1 Taimimyymälä (maatalousmyymälä ja ”kausimyyntipiste”)
Toimija, joka markkinoi suoraan lopulliselle kuluttajalle tarkoitettuja taimitarhakasveja. Jos
myymälän yhteydessä on pienimuotoista viljelytoimintaa, joka katsotaan kuuluvaksi
myymälätoimintaan, merkitään toimialaksi vain taimimyymälä. Jos myymälän toiminta on selvästi
osana taimitarhaa (taimistoa) ja sen toimintaan kuuluvana, merkitään toimialaksi viljelmä (siirry
kohtaan viljelmä).
Taimimyymälän toimintaan kuuluu pääasiassa vähittäismyynti suoraan lopulliselle kuluttajalle sekä
muina toimintoina (mutta eivät ole myymälän toimialoja) voi kuulua pienimuotoista tuotantoa,
tukkumyyntiä ja maahantuontia. Nämä merkitään toimintaan kuuluviksi.
4.1.2 Puutavaraliike
Toimija, joka markkinoi puutavaraa muihin EU:n jäsenmaihin. Jos toiminnan yhteydessä on
pienimuotoista sahaustoimintaa, joka katsotaan kuuluvaksi toimintaan, merkitään toimialaksi vain
puutavaraliike. Jos toiminta on selvästi osana sahalaitosta tai vastaavaa ja sen toimintaan
kuuluvana, merkitään toimialaksi tuotantolaitos / sahalaitos. Rekisteröinti ei koske
puutavaraliikettä, joka pelkästään markkinoi sahatavaraa Suomessa.
Puutavaraliikkeen toimintaan kuuluu pääasiassa vähittäismyynti suoraan lopulliselle kuluttajalle
sekä muina toimintoina (mutta eivät ole myymälän toimialoja) voi kuulua pienimuotoista tuotantoa,
tukkumyyntiä ja maahantuontia. Nämä merkitään toimintaan kuuluviksi.
4.2 Viherrakentaja
Toimija, joka suorittaa avomaalle istutettavien taimitarhakasvien viherrakentamista riippumatta
siitä, hankkiiko taimiaineiston omiin nimiinsä vai työn tilaajan laskuun. Jos viherrakentamisen
yhteydessä on pienimuotoista viljelytoimintaa, joka katsotaan kuuluvaksi viherrakentamiseen,
merkitään toimialaksi vain viherrakentaminen. Jos viherrakennustoiminta on osana muuta
toimialaa, esimerkiksi taimimyymälää tai taimitarhaa (taimistoa), merkitään toimialaksi
taimimyymälä tai viljelmä (siirry kohtaan taimimyymälä tai viljelmä).
Viherrakentamisen toimintaan kuuluu pääasiassa viherrakennuskohteiden urakointi työn tilaajan
laskuun tai suoraan lopulliselle kuluttajalle sekä muina toimintoina (mutta eivät ole
viherrakentamisen toimialoja) voi kuulua pienimuotoista tuotantoa, tukkumyyntiä ja maahantuontia.
Nämä merkitään toimintaan kuuluviksi.
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4.3 Viljelmä / tuotanto
Toimija, joka viljelee / tuottaa ja markkinoi itse tuottamiaan kasveja, kasviksia tai kasvituotteita. Jos
tuotannon tai viljelmän yhteydessä on oman tuotannon markkinointia, joka on osana
viljelytoimintaa, merkitään toimialaksi vain viljelmä/ tuotanto.
Tuotanto- ja viljelytoimintaan kuuluu pääasiassa tuotteiden viljelytoimintaa markkinointia varten
sekä muina toimintoina (mutta eivät ole tuotanto- ja viljelytoiminnan toimialoja) voi kuulua (muuta
kuin oman tuotannon tuotteita) pienimuotoista vähittäismyyntiä, tukkumyyntiä ja maahantuontia.
Nämä merkitään toimintaan kuuluviksi.
4.4. Pakkaamo, lajittelukeskus ja kuivaamo
Pakkaamot, lajittelukeskukset ja kuivaamot, joita rekisteröitymisvelvollisuus
rekisteröintivaatimusten mukaisesti, on jaettu seuraaviin ryhmiin:
4.4.1

koskee

Pakkaamo (kasvintuotanto)

Toimija, joka markkinoi pakkaamiaan muiden toimijoiden tuottamia kasvituotteita omiin nimiinsä tai
työn tilaajan laskuun. Jos pakkaamotoiminnan yhteydessä on muuta pienimuotoista toimintaa, joka
on osana pakkaustoimintaa, merkitään toimialaksi vain pakkaamo.
Pakkaamotoimintaan kuuluu pääasiassa tuotteiden kauppakunnostaminen ja pakkaaminen
markkinointia varten sekä muina toimintoina (mutta eivät ole pakkaamotoiminnan toimialoja) voi
kuulua pienimuotoista tuotantoa, vähittäis- ja tukkumyyntiä ja maahantuontia. Nämä merkitään
toimintaan kuuluviksi.
4.4.2

Kuivaamo (puutavara)

Toimija, joka suorittaa puutavaran kuivaamista riippumatta siitä, hankkiiko puutavaran omiin
nimiinsä vai työn tilaajan laskuun. Jos kuivaamon yhteydessä on pienimuotoista sahaustoimintaa,
joka katsotaan kuuluvaksi kuivaamotoimintaan, merkitään toimialaksi vain kuivaamo. Jos
kuivaamotoiminta on osana muuta toimialaa, esimerkiksi sahalaitosta, merkitään toimialaksi
sahalaitos (siirry kohtaan sahalaitos).
Kuivaustoimintaan kuuluu pääasiassa kuivaamotoiminta omiin nimiin tai työn tilaajan laskuun sekä
muina toimintoina (mutta eivät ole kuivaamotoiminnan toimialoja) voi kuulua pienimuotoista
tuotantoa, tukkumyyntiä ja maahantuontia. Nämä merkitään toimintaan kuuluviksi.
4.4.3

Pakkaamo / Lajittelukeskus (kasvisten laadunvalvonta)

Toimija, joka pakkaa ja / tai lajittelee kasvisten kauppanormien mukaisia kasviksia riippumatta siitä,
hankkiiko kasvikset omiin nimiinsä vai työn tilaajan laskuun. Jos toiminnan yhteydessä on
pienimuotoista muuta toimintaa, joka katsotaan kuuluvaksi toimintaan, merkitään toimialaksi vain
pakkaamo / lajittelukeskus. Jos toiminta on osana muuta toimialaa, esimerkiksi tukkuliikettä,
merkitään toimialaksi tällöin tukkuliike.
Pakkaus- ja lajittelutoimintaan kuuluu pääasiassa kasvisten pakkaaminen ja / tai lajittelu omiin
nimiin tai työn tilaajan laskuun sekä muina toimintoina (mutta eivät ole toiminnan toimialoja) voi
kuulua pienimuotoista tuotantoa, tukkumyyntiä ja maahantuontia. Nämä merkitään toimintaan
kuuluviksi.
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4.5 Tuotantolaitos / valmistaja / sahalaitos
Tuotantolaitokset / valmistajat, joita rekisteröitymisvelvollisuus koskee rekisteröintivaatimusten
mukaisesti, on jaettu seuraaviin ryhmiin:
4.5.1 ja 4.5.3 Tuotantolaitos / valmistaja (kasvintuotanto)
Toimija, joka markkinoi valmistamiaan tai jalostamiaan tuotteita ja tavaroita tai muita tavaroita, joita
rekisteröitymisvelvollisuus koskee. Jos tuotantolaitoksen tai valmistuksen yhteydessä on muuta
pienimuotoista toimintaa, joka on osana tuotanto- ja valmistustoimintaa, merkitään toimialaksi vain
tuotantolaitos / valmistaja. Sokerijuurikastehtaat, kuten myös perunatehtaat ja -laitokset kuuluvat
tähän ryhmään. Myös toimijat, jotka tuottavat kasvimateriaalia muutoin kuin viljelmällä, kuuluvat
tähän ryhmään.
Tuotanto- ja valmistustoimintaan kuuluu pääasiassa tuotteiden valmistusta tai jalostusta sekä
muina toimintoina (mutta eivät ole tuotanto- ja valmistustoiminnan toimialoja) voi kuulua
pienimuotoista tuotantoa, vähittäis- ja tukkumyyntiä ja maahantuontia, perunan osalta myös
varastointi. Nämä merkitään toimintaan kuuluviksi.
4.5.2 Tuotantolaitos / saha (puutavara)
Toimija, joka markkinoi valmistamiaan tai jalostamiaan tuotteita ja tavaroita tai muita tavaroita, joita
rekisteröitymisvelvollisuus koskee. Jos tuotantolaitoksen tai valmistuksen yhteydessä on muuta
pienimuotoista toimintaa, joka on osana tuotanto- ja valmistustoimintaa, merkitään toimialaksi vain
tuotantolaitos / valmistaja. Puutavaraa tuottavat sahat kuuluvat tähän ryhmään.
Tuotanto- ja valmistustoimintaan kuuluu pääasiassa sahatavaran valmistusta tai jalostusta sekä
muina toimintoina (mutta eivät ole tuotanto- ja valmistustoiminnan toimialoja) voi kuulua
pienimuotoista tuotantoa, vähittäis- ja tukkumyyntiä ja maahantuontia. Nämä merkitään toimintaan
kuuluviksi.
4.6 Tukkuliike ja välittäjä
Toimija, joka markkinoi muiden toimijoiden tuottamia kasveja, kasvituotteita, kasviksia tai
puutavaraa tai vastaavia tavaroita. Jos tukku- ja välitystoiminnan yhteydessä on muuta
pienimuotoista toimintaa, joka on osana tukku- ja välitystoimintaa, merkitään toimialaksi vain
tukkuliike/välittäjä.
Tukku- ja välitystoimintaan kuuluu pääasiassa tuotteiden tukkumyynti sekä muina toimintoina
(mutta eivät ole tukku- ja välitystoiminnan toimialoja) voi kuulua pienimuotoista tuotantoa,
vähittäismyyntiä ja maahantuontia, perunan osalta myös varastointi. Nämä merkitään toimintaan
kuuluviksi.
4.7 Maahantuontiyritys
Toimija, joka maahantuo terveystodistusta tai vastaavaa todistusta tai merkintää vaativia tavaroita,
kasveja, kasviksia, kasvituotteita tai puutavaraa omiin nimiinsä tai tavaran tilaajan laskuun EU:n
ulkopuolisista valtioista. Jos maahantuontitoiminnan yhteydessä on muuta pienimuotoista
toimintaa, joka on osana maahantuontitoimintaa, merkitään toimialaksi vain maahantuontiyritys
(maahantuonti- ja huolintaliikkeet).
Maahantuontitoimintaan kuuluu pääasiassa tuotteiden maahantuonti omiin nimiinsä tai tavaran
tilaajan laskuun sekä muina toimintoina (mutta eivät ole maahantuontitoiminnan toimialoja) voi
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kuulua pienimuotoista tuotantoa, vähittäis- ja tukkumyyntiä, välitystä sekä perunan osalta myös
varastointi. Nämä merkitään toimintaan kuuluviksi.

5

TERMIEN MÄÄRITELMÄT

5.1 Tuotanto (viljely)
-

tuotannolla tarkoitetaan kasvien ja kasvituotteiden viljelyä.

5.2 Markkinointi
Markkinoinnilla tarkoitetaan kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden markkinointia Suomessa
ja Suomesta muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin tai näistä Suomeen.
-

vähittäismyyntiin
 markkinointi suoraan lopulliselle kuluttajalle

-

tukkumyyntiin


markkinointi toiselle toimijalle edelleen myytäväksi
o

jatkokasvatukseen / jalostukseen


markkinoinnilla jatkokasvatukseen tai jalostukseen tarkoitetaan kasvien,
kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuottamista edelleen tai
jalostettavaksi tai vastaavaan prosessointiin ennen tuotteen
markkinoimista lopulliselle kuluttajalle tai käyttäjälle tai toiselle toimijalle
edelleen markkinoitavaksi.

5.3 Maahantuonti
Maahantuonnilla tarkoitetaan kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontia EU:n
ulkopuolisista valtioista.
5.4 Maastavienti
Maastaviennillä tarkoitetaan kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden vientiä EU:n
ulkopuolisiin valtioihin.

