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Tasavallan presidentin asetus
eräiden siemeniä ja taimiaineistoja koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahve-

nanmaalla

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain
(1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, ja
Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella: 

1 §

Tehtävien siirtäminen Ruokavirastolle, kasvilajikelautakunnalle ja 
Luonnonvarakeskukselle

Osan niistä hallintotehtävistä, jotka siemenlain soveltamisesta Ahvenanmaan maakun-
nassa annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 2021:48) 4 §:n ja taimiaineisto-
lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain (Ålands författ-
ningssamling 2013:97) 2 §:n mukaan kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle tai
muulle maakuntalaissa säädetylle viranomaiselle, hoitaa Ahvenanmaalla Ruokavirasto,
kasvilajikelautakunta tai Luonnonvarakeskus.

2 §

Ruokaviraston vastuualue

Ruokavirasto vastaa Ahvenanmaan maakunnan osalta:
1) siemenlain (600/2019) 6 §:n mukaisesta kasvilajikkeen erottuvuuden, pysyvyyden

ja yhtenäisyyden testaamisesta;
2) siemenlain 8 §:n ja taimiaineistolain (1205/1994) 5 a §:n mukaisesta kasvilajike-

luettelojen ylläpitämisestä;
3) taimiainestolain 5 b §:n mukaisesta lajikkeiden hyväksymisestä kasvilajikeluette-

loon;
4) taimiaineistolain 5 c §:n mukaisesta viljelykokeiden järjestämisestä tietyn lajikkeen

erottuvuuden, pysyvyyden ja yhtenäisyyden selvittämiseksi;
5) taimiaineistolain 5 d §:n mukaisesta lajikkeen kasvilajikeluetteloon hyväksymisen

voimassaoloajasta ja lajikkeen luettelosta poistamisesta;
6) taimiaineistolain 5 e §:n mukaisista puutarhakasvien taimiaineistoa koskevan Eu-

roopan unionin lainsäädännön mukaisista ilmoituksista muille Euroopan unionin jäsen-
valtioille ja komissiolle.
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3 §

Kasvilajikelautakunnan vastuualue

Kasvilajikelautakunta hyväksyy siemenlain 7 ja 9 §:n mukaisesti Ahvenanmaan maa-
kunnan osalta kasvilajikeluetteloon otettavat lajikkeet sekä peruuttaa lajikkeiden hyväk-
symiset.

4 §

Luonnonvarakeskuksen vastuualue

Luonnonvarakeskus vastaa Ahvenanmaan maakunnassa siemenlain 6 §:n mukaisesti
viljelyarvokokeista lajikkeen soveltuvuuden selvittämiseksi. Ahvenanmaalaisilla toimi-
joilla on oikeus toimittaa lajikkeiden viljelyarvokokeita koskevia hakemuksia Luonnon-
varakeskukselle.

5 §

Laboratoriot

Valtakunnassa siemenlain 19 §:n nojalla hyväksytty yksityinen laboratorio on hyväk-
sytty myös Ahvenanmaalla.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2022.

Helsingissä 11.11.2022

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

2


