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Siemenpakkaamot, siemenliikkeet
Näytteenottajat

AJANKOHTAISIA ASIOITA SIEMENPAKKAAMOILLE
Asiakaspalveluun liittyviä muutoksia
1. Silloin, kun ennakkovakuuslipukkeet toivotaan toimitettavaksi saman päivän aikana, tulee
näytteiden olla Eviran Loimaan toimipaikan kirjaamossa klo 10 mennessä.
2. Suosittelemme kaikkien siemennäytteiden toimittamista Eviraan aamupäivän aikana. Virkaajan (klo 8 – 16.15) ulkopuolella näytteet voi jättää lastauslaiturilla olevaan muovisäiliöön.
3. Puhelut siemenlaboratorioon ja sertifiointiin suosittelemme ajoittamaan klo 12 -13.30
asiakaspalvelun parantamiseksi. Voimme keskittyä tulosten tuottamiseen muun osan
työpäivästä ilman keskeytyksiä.
Sähköpostiin liittyviä muutoksia
4. Sekoitusilmoitukset, kiloilmoitukset ja vakuustodistustilaukset pyydämme lähettämään
sähköpostiosoitteeseen vakuus@evira.fi tai faksinumeroon 029 530 5317
5. Maahantuontiasiakirjat sekä maahantuonti-ilmoitukset pyydämme jatkossa lähettämään
osoitteeseen kylvosiementuonti@evira.fi
Hinnasto ja maksut
6. Eviran hinnastoa on päivitetty ja uusi siemenprosessin hintakooste löytyy Eviran kotisivulta:
Siementarkastushinnasto.
Viljelystarkastuksesta ja näytteenotosta tarkastajille maksettavien korvausten perusteita on
muutettu. Sen takia perusmaksuja on nostettu enemmän, mutta esimerkiksi viljelystarkastuksen hehtaarimaksu ja näytteenoton kilomaksut pysyvät ennallaan. Siilonäytteenotosta maksettavaa korvausta on nostettu vastaamaan paremmin tehtävään käytettyä
työaikaa.
7. Syksyllä 2013 tehdyssä asiakaskyselyssä annetun palautteen johdosta selvitämme tässä
kiireellisyyslisien ja näytteen erityiskäsittelymaksun määräytymistä:
 Mikäli laboratoriotutkimus tehdään ennakkovakuutta varten tai muuten asiakkaan
pyynnöstä kiireellisenä, työ ohittaa ei -kiireelliset näytteet ja näytettä kohden peritään
kiireellisyyslisä.
 Jos asiakas haluaa keskeyttää näytteen analysoinnin, peritään asiakkaalta siihen
mennessä valmistuneiden analyysien hinta. Jos näytteen analyysi on kesken (esim.
itävyys tai tautimääritys), peritään näytteen erityiskäsittelymaksu kattamaan
muutosten tekemisen ja jo tehtyjen toimenpiteiden kustannukset. Erityiskäsittelymaksu peritään myös silloin, jos asiakas tilaa lisäanalyysejä jo käsitellylle näytteelle.
Tällaisessa tapauksessa alkuperäinen näyte haetaan varastosta, kirjataan sille

lisäanalyysit, otetaan uudet työnäytteet ja esim. yleisemmin pyydettyä itävyysanalyysiä varten tehdään myös puhtausanalyysi uudelleen, koska itämään laitettava
näyte otetaan puhtaiden siementen komponentista. Erityiskäsittelymaksu peritään
myös, jos asiakas asettaa analyysituloksille omia raja-arvoja, jotka edellyttävät
ylimääräisiä toimenpiteitä laboratoriolta, kuten analyysituloksen tarkkailu ja/tai sen
pohjalta tehtävät lisätoimenpiteet sekä tulosten erillinen ilmoittaminen.
 Kiireellisenä pyydetystä vakuustilauksesta peritään toimitusmaksu.
 Jos asiakas haluaa keskeyttää, muuttaa tai pyytää kiireellisenä sertifiointipäätöksen,
seosilmoituksen, kansainvälisen tarkastustodistuksen tai uudelleen pakkaamisilmoituksen käsittelyn, peritään jo tehdyistä toimenpiteistä ja lisätyöstä käsittelymaksu.
Näytteenottopöytäkirja ja tilattavat analyysit
8. Puutteellisesti täytetyt näytteenottopöytäkirjat työllistävät siemenlaboratorion kirjaamoa ja
hidastavat näytteen läpimenoaikaa. Siksi pyydämmekin, että pakkaamot kiinnittävät entistä
enemmän huomiota siihen, että pöytäkirjan kaikki tarvittavat kohdat ovat täytetty, tilattavat
analyysit merkitty oikein, samoin kuin tieto siitä, millä peittausaineella erä koepeitataan.
Erittäin tärkeää on myös ilmoittaa, markkinoidaanko koko erä peitattuna. Jos tätä ei ole
ilmoitettu, oletetaan, että osa erästä toimitetaan peittaamattomana. Silloin rasti kohdassa
Kaikki siemenluokkaan kuuluvat määritykset tarkoittaa, että näytteestä määritetään myös
itävyys ilman peittausta ja mikäli kyseessä on sellainen lajike, jolle tautimääritykset ovat
pakollisia, myös taudit tutkitaan. Näytteenottopöytäkirjan allekirjoituksella pakkaamo tilaa
erälle sertifioinnin ja on näin vastuussa tilattavista analyyseista. Jos pöytäkirja on
puutteellisesti täytetty, näyte viivästyy, kunnes tarvittavat tiedot on saatu pakkaajalta.
9. Kun pakkaamon markkinoi ohran kauppaerän peittaamattomana, tehdään taudinaroista
lajikkeista lentonoki-/viirutautitutkimukset. Jos pakkaamo vaihtaa erän peittausainetta, on
muistettava tarkastaa peittausaineen teho siemenlevintäisiin kasvitauteihin. Lisäksi idätys
koepeitattuna on tehtävä myös tällä peittausaineella. Viirutautitutkimus kestää 7 vuorokautta
ja vaatii alussa 2 peräkkäistä työpäivää. Lentonokitutkimus kestää 3 peräkkäistä työpäivää,
joten tutkimusta ei voi aloittaa torstaisin tai perjantaisin. Peittausaineiden tehotaulukko on
Eviran verkkosivuilla.
Arkipyhäviikot ja laboratoriotutkimukset
10. Olemme saaneet palautetta kahden työpäivän joulutauon käytännön vaikutuksista.
Tiedotimme siemenpakkaamoille ja näytteenottajille 24.10.2013 päivätyssä kirjeessä (Dnro
7806/0811/2013) joulutauosta: Kohta 5. Siementarkastusyksikkö ja siemenlaboratorio ovat
joululomalla maanantaina 23.12. ja perjantaina 27.12.2013.
Noina kahtena päivänä teimme vain päivystysluonteisia tehtäviä, kuten idätysnäytteiden
siirto lämpötilasta toiseen ja kasvihuoneissa olevien perunanäytteiden kastelu. Tauko
vaikutti entiseen tapaan jo ennen joulua siten, että näytteitä ei voinut laittaa itämään tai
esim. viirutautitutkimusta aloittaa siten, että analyysit olisivat valmistuneet taukoviikolla.
Itämäänlaittotauko vaihteli kasvilajin idätysajan mukaan. Esimerkiksi viljanäytteitä, joiden
itämisaika on 10 vrk, ei siten laitettu itämään 11.12.- 19.12. välisenä aikana. Perjantaina
20.12. aloitetut idätykset valmistuivat tauon jälkeen 30.12.
Lentonokimääritys puolestaan tarvitsee 3 peräkkäistä työpäivää, joten ennen joulua
viimeiset voitiin aloittaa 18.12. ja seuraavan kerran vasta tiistaina 7.1. loppiaisen jälkeen.
Arkipyhät vaikuttavat muulloinkin testausaikatauluihin vastaavalla tavalla.

Vakuustodistukset
11. Hylättyjen nurmikasvierien siirto pakkaamosta toiseen. Jos nurmikasvierä on hylätty ja se
myydään toiseen pakkaamoon, on erälle tilattava ns. siirtovakuudet. Erälle painetaan tällöin
sertifioimattoman siemenen vakuudet, vakuuden väri on harmaa. Jatkossa, jos toisesta
pakkaamosta ostettua hylättyä erää käytetään siemenseokseen, sekoitetaan toiseen erään
tms., tarkastamme, että siirtovakuudet on tilattu.
Kenttäkoetarkastus
12. Eviran kenttäkokeisiin menevät kaikki siemenerät, jotka on sertifioitu kantasiemeneksi
kelpaavaan siemenluokkaan 1.5. mennessä. Tämä koskee myös niitä eriä, joista ei ole vielä
tehty sertifiointipäätöstä (esimerkiksi erät, joista on kilot ilmoittamatta tai analyysit ovat vielä
kesken). Siemenluokan alentaminen tulee siis tehdä ennen 1.5., jotta välttää turhan
kenttäkoetarkastuksen. Tämän jälkeen tehtyjä siemenluokan alennuksia ei voida
valitettavasti huomioida, vaan aloitettu kenttäkoetarkastus tehdään loppuun. Sellaisista
eristä ei kuitenkaan laskuteta, joiden analyysit ovat olleet kesken 1.5. ja jotka hylätään
analyysitulosten perusteella.
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