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Kasvintarkastusrekisterit, kasvipassin käyttöoikeus ja
taimitoimittajan valtuutus

Kasvinterveyttä ja taimiaineistoa koskevan lainsäädännön mukaan toimijan, joka markkinoi, tuottaa
markkinointia varten, varastoi, tuo maahan tai vie maasta kasveja tai muita tavaroita, joiden
välityksellä vaaralliset kasvintuhoojat voivat levitä, on rekisteröidyttävä kasvinsuojelu- ja/tai
taimiaineistorekisteriin. Tiettyjen tuotteiden markkinointia varten toimijan on haettava kasvipassin
ja/tai taimitodistuksen käyttöoikeutta. Ilman vaadittuja merkintöjä näitä tuotteita ei saa markkinoida
Euroopan unionin alueella.
Kasvipassin ja/tai taimitodistuksen käyttöoikeutta haetaan rekisteröinnin yhteydessä.
Tämä ohje koskee kasvinsuojelu- ja taimiaineistorekistereitä, ei kasvisten laadunvalvontarekisteriä.
1 Rekisteröitymisvelvolliset toimijat
1.1 Kasvinsuojelurekisteri
Tuotannossa, markkinoinnissa ja maahantuonnissa kasvinsuojelurekisteriin
rekisteröitymistä edellyttävät tuotteet on lueteltu kasvinterveyden suojelusta
annetussa asetuksessa 17/08, liitteessä V. Viennissä rekisteröitymisvelvoite riippuu
siitä, miltä tuotteilta vastaanottajamaa vaatii kasvinterveystodistuksen.
Kasvinterveystodistusvaatimukset vaihtelevat maakohtaisesti ja viejän on selvitettävä
ne vastaanottajamaasta.
Rekisteröitymisvaatimus
seuraavia toimijoita:

kasvinsuojelurekisteriin

koskee

pääsääntöisesti

Viljely / tuotanto
Kasvihuonekasvien taimiaineisto
Ruukku- ja ryhmäkasvit
Leikkokukat
Taimitarhakasvit
Peruna
Istukassipuli

•
•
•
•
•
•

Myynti
Puutarhakasvien taimia myyvät tukkuliikkeet ja välittäjät
Taimimyymälät
Perunapakkaamot ja -tukut
Siemenperunan markkinoijat
Perunaa toisiin EU-maihin markkinoivat
Havupuutavaraa EU:n suoja-alueille markkinoivat
(Kreikka, Irlanti, Yhdistynyt Kuningaskunta, Kypros, Korsika)

•
•
•
•
•
•

Maahantuonti: kasvinterveystodistuksen vaativat tuotteet
Taimet ja muu lisäysmateriaali
Leikkokukat (tietyt lajit)
Kylvösiemenet (tietyt lajit)

•
•
•
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•
•
•
•
•

Vilja (tietyt lajit)
Hedelmät, marjat ja vihannekset (tietyt lajit)
Peruna (tuontikielto useimmista maista)
Havupuutavara
Lehtipuutavara (tietyt lajit)

Maastavienti: tuotteet, joilta vastaanottajamaa vaatii kasvinterveystodistuksen,
esimerkiksi
• Taimet ja muu lisäysmateriaali
• Leikkokukat
• Kylvösiemenet
• Hedelmät, marjat ja vihannekset
• Peruna
• Puutavara
• Vilja
• Kasvualustat
• Venäjälle vietäessä lisäksi muun muassa osa elintarvikkeista ja rehuista,
pahvituotteet, mallas
Merkinnänhaltijarekisteriin pitää kuulua, jos valmistaa ISPM 15 -standardin
mukaista puista pakkausmateriaalia.
Rekisteröitymisvelvollisuus ei koske toimijoita, jotka:
• Viljelevät kotitarvekäyttöön
• Maahantuovat edellä mainittuja tuotteita tai tavaroita pieniä määriä omaan
käyttöönsä
• Vievät maasta näitä tuotteita tai tavaroita satunnaisesti pieniä määriä
• Markkinoivat kasveja tai kasvituotteita vähäisiä määriä satunnaisesti,
harvoille asiakkaille ja paikallisesti suoraan tuotantopaikalta ostajalle
ilman, että kasveja tai kasvituotteita tarjotaan julkisesti myytäväksi
• Markkinoivat muita tuotteita kuin taimiaineistoa suoraan lopulliselle
käyttäjälle
• Markkinoivat puutavaraa ainoastaan Suomessa
1.2 Taimiaineistorekisteri
Taimiaineistorekisteriin tulee kuulua toimijan (= taimiaineiston toimittaja), joka
harjoittaa taimiaineiston markkinointia, tuotantoa markkinointia varten, varastointia tai
maahantuontia.
Taimiaineistoksi lasketaan:
• Hedelmä- ja marjakasvien taimiaineisto
• Puuvartisten koristekasvien taimiaineisto
• Perennojen taimiaineisto
• Kukkasipulit, mukulat ja juurakot
• Kasvihuonekoristekasvien taimiaineisto
• Vihanneskasvien taimiaineisto, paitsi siemenet
• Hedelmä-, marja- ja koristekasvien siemenet
Tarkemmin rekisteröintiä edellyttävät kasvit on eritelty maa- ja metsätalousministeriön
asetuksessa (96/00) ja päätöksissä (41/96 ja 42/96).
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Rekisteröitymisvelvollisuus ei koske toimijoita, jotka:
• Tuottavat ja viljelevät taimiaineistoa pelkästään omaan käyttöön
• Markkinoivat, tuottavat tai maahantuovat taimiaineistoa vähäisiä määriä
eikä toiminta ole elinkeinon harjoittamista
• Markkinoivat yksivuotisia kasveja kuten ryhmäkasveja suoraan lopulliselle
käyttäjälle
2 Rekistereihin hakeutuminen
Rekisteriin haetaan lähettämällä hakemuslomake siihen ELY-keskukseen, jonka
alueella rekisteröitävä toimipaikka sijaitsee. Jos yrityksellä on useita toimipaikkoja, on
jokainen toimipaikka haettava rekisteriin erikseen omalla hakemuksellaan.
Maahantuontiin liittyen toimija voi rekisteriin hakeutuessaan tai sen jälkeen hakea
hyväksyttyä tarkastuspaikkaa (tavaran purkupaikkaa), mikäli tuonti on säännöllistä.
Rekisteröintiä haetaan hakemuslomakkeella (Evira 80876 tai ruotsinkielisellä
lomakkeella Evira 193510). Lomakkeen voi hakea Eviran internetsivuilta www.evira.fi
tai pyytää ELY -keskuksesta tai Eviran kasvinterveysyksiköstä.
Kaikki rekisteriin hakijat täyttävät hakemuslomakkeen sivun 1. Toimijat, joiden
toiminta liittyy kasvintuotantoon tai kasvien tai kasvituotteiden markkinointiin, tuontiin
tai vientiin täyttävät lisäksi sivun 2. Toimijat, joiden toiminta liittyy puutavaraan
täyttävät sivun 3.
Evira tai ELY -keskus tekee tarvittaessa tarkastuksen ennen rekisteröintiä.
3 Päätös rekisteriin merkitsemisestä ja merkintäoikeuksien myöntäminen
ELY -keskus antaa toimijalle kirjallisen päätöksen rekisteriin merkitsemisestä.
Jokainen toimipaikka saa erillisen rekisteröintipäätöksen ja rekisteritunnuksen.
Päätös sisältää myös tiedon kasvipassin käyttöoikeudesta ja taimiaineiston
toimittajan valtuuttamisesta. Päätöksessä annetaan toimijalle rekisterinumero, joka
on muotoa FI-EVIRA-XXXX. Jos toimija kuuluu useampaan rekisteriin, rekisteritunnus
on tässä ohjeessa mainituissa rekistereissä sama.
Rekisteritunnusta käytetään kasvipassissa ja taimitodistuksessa sekä markkinoitavan
perunaerän tunnistetiedoissa. Kasvipassia vaativat tietyt kasvilajit, kun niitä
markkinoidaan toiselle toimijalle joko edelleen markkinoitavaksi tai ammattimaiseen
jatkokasvatukseen. Taimitodistusta käytetään kaikilla kasvilajeilla, kun markkinoidaan
taimiaineistoa toiselle toimijalle edelleen markkinoitavaksi tai ammattimaiseen
jatkoviljelyyn.
Rekisteriin merkitseminen on maksuton, mutta kasvipassin käyttöoikeuden
myöntämisen ja taimiaineiston toimittajan valtuuttamisen edellyttämä vuosittainen
rekisteröintiedellytysten tarkastus on maksullinen. Evira laskuttaa nämä maksut
tehtyjen tarkastusten perusteella.
4 Toiminnan muutokset
Rekisteriin merkityn toimijan tulee välittömästi ilmoittaa toimialueensa ELY keskukseen toiminnan lopettamisesta sekä kaikista omistussuhteissa (esim.
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sukupolvenvaihdos), tuotantosuunnissa ja toiminnassa tapahtuvista olennaisista
muutoksista. Muutokset ilmoitetaan kirjallisesti.
Muutoksia varten on erillinen ilmoituslomake (Evira 80907 ja ruotsinkielinen Evira
201575), joka löytyy samasta osoitteesta kuin hakemuslomake. Kirjallisen ilmoituksen
voi tehdä myös vapaamuotoisesti, mikäli ilmoitus sisältää riittävät tiedot.
Kun toimija on ilmoittanut kirjallisesti toiminnan päättymisestä tai toiminnan
päättyminen todetaan tehdyn tarkastuksen perusteella, poistaa ELY -keskus toimijan
rekisteristä.
5 Rekistereihin merkittyjen toimijoiden valvonta
Kasvinsuojelu- ja/tai taimiaineistorekisteriin kuuluminen edellyttää lainsäädännössä
asetettujen velvoitteiden noudattamista. Nämä velvoitteet selviävät Eviran erillisestä
ohjeesta (Evira 14616).
Evira ja ELY -keskukset valvovat rekisteriin merkittyjen toimijoiden tuotantoa ja muuta
toimintaa. Tarkastuksia tehdään vuosittaisen valvontasuunnitelman pohjalta.
Tarkastukset kohdentuvat erityisesti vaarallisten kasvintuhoojien kannalta
riskinalaisen tuotannon sekä taimiaineiston valvontaan.
Kasvipassin ja/tai taimitodistuksen käyttövelvollisille tehdään lisäksi vuosittainen,
maksullinen rekisteröintiedellytysten tarkastus.
Tarkastajilla on oikeus ottaa maksutta näytteitä tuhoojamäärityksiä varten. Rekisteriin
kuuluvalla toimijalla on velvollisuus antaa tarkastajalle valvontaa varten tarvittavat
tiedot.
6 Rekisteristä poistaminen
Jos tehdyssä tarkastuksessa todetaan, ettei rekisteriin merkitty toimija täytä
rekisteröinnin edellytyksiä tai ei noudata säädöksiä, Evira tai ELY -keskus antaa
toimijalle kirjallisen huomautuksen ja ilmoittaa tarvittaessa määräajan, jonka kuluessa
toiminnassa havaitut virheellisyydet on korjattava.
Evira poistaa rekisteristä toimijan, joka ei huomautuksesta huolimatta korjaa
toiminnassa havaittuja virheellisyyksiä. Toimija merkitään rekisteriin uudelleen
ilman eri hakemusta, kun virheellisyydet on korjattu.
Rekisteristä poistetulla toimijalla ei ole oikeutta rekisteröintiä vaativien tuotteiden
markkinointiin tai rekisteröintiä vaativaan toimintaan.
7 Lainsäädäntö
Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003 (muutokset 384/2008 ja 1492/2009)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvinterveyden suojelemisesta 17/08 (muutokset 07/09 ja
22/09)
Taimiaineistolaki 1205/1994 (muutokset 218/1998, 727/2000 ja 1472/2009)
Maa- ja metsätalousministeriön päätös vihanneskasvien taimiaineiston tuottamisesta ja
markkinoimisesta 41/96 (muutokset 98/00 ja 39/07)
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus koristekasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta
96/00
Maa- ja metsätalousministeriön päätös hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta ja
markkinoimisesta 42/96 (97/00, 47/05)

Kasvinterveys- ja taimiaineistolakien täytäntöönpanosta sekä ko. lakien ja niiden nojalla annettujen
säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta ja valvonnan järjestämisestä vastaa
Elintarviketurvallisuusvirasto, joka käyttää valvonnassa apunaan ELY -keskuksia.
Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee
tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia
tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee
tuomioistuin.
Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön
soveltamisesta. Lainsäädäntö on erotettu kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran
näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

