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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi torjunta-ainelain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Torjunta-aineiden hyväksyminen, siltä osin 
kuin se kuuluu kasvinsuojelulaitoksen tehtäviin, 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että torjunta
aineiden hyväksymisestä päättäisi maatalouden, 
kasvinsuojelun, terveydenhuollon, ympäristön
suojelun, työsuojelun ja elintarvikevalvonnan vi
ranomaisten edustajista koostuva torjunta-aine
lautakunta. Torjunta-ainelakiin ehdotetaan otet
tavaksi säännökset hyväksymisen ehdoista siten, 
että torjunta-aineiden ennakkotarkastuksessa ny
kyistä enemmän selvitettäisiin myös näiden ainei
den käytöstä mahdollisesti aiheutuvia ympäristö
vaikutuksia. 

Kasvinsuojelulaitos ehdotetaan lakkautettavak
si. Torjunta-aineiden tarkastus-, hyväksymis- ja 
rekisteröintimenettelyn edellyttämät hallinnolli-

set tehtävät ehdotetaan siirrettäväksi maatilahalli
tuksen hoidettavaksi. Kasvinsuojelulaitoksen teh
tävänä ollut torjunta-aineiden maahantuonnin, 
kaupan ja käytön valvonta ehdotetaan siirrettä
väksi myös maatilahallituksen tehtäväksi. Maati
lahallitukseen ehdotetaan perustettavaksi näiden 
tehtävien hoitamista varten torjunta-ainetoimis
to. Hallituksen vuoden 1984 tulo- ja menoarvioe
sitykseen sisältyvät tätä tarkoittavat organisaatio
ehdotukset. Organisaatiomuutos on ehdotettu 
toteutettavaksi 1 päivänä maaliskuuta 1984. Laki 
ehdotetaan tulemaan voimaan samana ajankoh
tana. Lakiehdotus on tarkoitettu käsiteltäväksi 
samanaikaisesti tulo- ja menoarvioesityksen kans
sa. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Tarkastus- ja hyväksymismenettely 

Torjunta-ainelaissa (327/69) on säädetty tor
junta-aineiden ennakkotarkastuksesta. Torjunta
aineena saadaan markkinoida ja käyttää vain 
sellaisia valmisteita, joiden biologisen tehon ja 
käyttökelpoisuuden kasvinsuojelulaitos on taekas
tanut ja joille kasvinsuojelulaitos on hakemukses
ta myöntänyt myyntiluvan. Hyväksymistään tor
junta-aineista kasvinsuojelulaitos pitää torjunta
ainerekisteriä. 

Torjunta-aineiden tarkastaminen suoritetaan 
hakemuksesta. Valmisteen maahan tuojan, val-
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mistajan tai pakkaajan tekemästä hakemuksesta 
tulee käydä ilmi muun ohella valmisteen koostu
musta koskevat tiedot, myrkyllisyys, myrkyllisten 
aineiden hajoamisnopeus sekä mahdolliset haital
liset vaikutukset ihmisten ja hyötyeläinten tervey
delle, viljelykasveille ja -maalle sekä luonnolle. 

Torjunta-aineen käyttökelpoisuuden ja tehok
kuuden tarkastukset suoritetaan kasvinsuojelulai
toksen toimeksiannosta valmisteen käyttötarkoi
tuksesta riippuen maatalouden tutkimuskeskuk
sen kasvinviljely-, kasvitauti-, tuhoeläin- tai puu
tarhaosastolla. Tarkastukset suoritetaan kenttäko
kein ja/ tai laboratoriokokein. Kenttäkokeissa val
misteita tutkitaan yleensä 2-4 vuoden ajan. 



2 1893 vp. - HE n:o 160 

Metsätaloudessa käytettävien torjunta-aineiden 
käyttökelpoisuuden ja tehokkuuden tarkastami
sen suorittaa metsäntutkimuslaitos kasvinsuojelu
laitoksen pyynnöstä. 

Torjunta-aineiden kemiallisen ja fysikaalisen 
tarkastuksen suorittaa valtion maatalouskemian 
laitos. Tämä laitos suorittaa myös torjunta-aineen 
käytöstä kasvinviljelytuotteisiin mahdollisesti jää
vien jäämien määritykset yhdessä kasvinsuojelu
laitoksen kanssa. 

Kasvinsuojelulaitoksen on ennen myyntiluvan 
myöntämistä hankittava valmisteesta torjunta
ainelautakunnan lausunto. Lausuntoa pyytäes
sään kasvinsuojelulaitos esittää lautakunnalle ha
kijan toimittamat tiedot valmisteesta sekä valmis
teelia kasvinsuojelulaitoksen toimesta suoritettu
jen tarkastusten tulokset. Torjunta-ainelautakun
ta on valtioneuvoston viideksi vuodeksi kerrallaan 
asettama lautakunta, joka toimii maa- ja metsä
talousministeriön yhteydessä asiantuntijaelimenä. 
Lautakunnassa ovat edustettuina maa- ja metsä
talousministeriö, kasvinsuojelulaitos, valtion 
maatalouskemian laitos, maatalous, metsätalous, 
lääkintä- ja eläinlääkintätoimi, elintarvikevalvon
ta, työsuojelu ja ympäristönsuojelu sekä kemian 
teollisuus. 

Myrkkyä sisältävistä torjunta-aineista on sään
nöksiä myös myrkkylaissa (309/69). Tällaisille 
torjunta-aineille kasvinsuojelulaitos saa myöntää 
myyntiluvan vain ehdolla, että lääkintöhallitus 
hyväksyy valmisteen käytettäväksi torjunta-ainee
na. 

Kun kysymyksessä on myrkkyä sisältävä valmis
te ja torjunta-ainelautakunta on puoltanut myyn
tiluvan myöntämistä, on menettely se, että kas
vinsuojelulaitos toimittaa kappaleen myyntilupa
hakemuksesta, sen johdosta antamansa lausun
non ja torjunta-ainelautakunnalta hankkimansa 
lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle ja 
esittää, että ministeriö tekisi lääkintöhallitukselle 
esityksen, että lääkintöhallitus julistaisi valmis
teen käytön torjunta-aineena sallituksi. Lääkintö
hallitus arvioi, pääosin myyntilupahakemuksessa 
esitettyjen selvitysten perusteella valmisteen käyt
töön mahdollisesti liittyvät terveysriskit. Lääkin
töhallitus on asettanut asiantuntijatyöryhmän 
avukseen suorittamaan tätä arviointia. Lääkintö
hallitus julistaa valmisteen sen vaarallisuuden 
perusteella myrkylliseksi tai lievästi myrkylliseksi 
torjunta-aineeksi. 

Julistamisen tapahduttua kasvinsuojelulaitos 
myöntää istunnossaan hakijalle myyntiluvan ja 
merkitsee valmisteen torjunta-aineista pitämään-

sä rekisteriin. Myyntilupa on voimassa viisi vuotta 
kerrallaan ja se voidaan hakemuksesta uusia. 

Kun kysymys on rinnakkaisvalmisteesta eli val
misteesta, joka on oleellisesti samanlainen kuin 
valmiste, jolle aikaisemmin on myönnetty myyn
tilupa, on menettely muutoin sama paitsi, että 
torjunta-ainelautakunnan lausuntoa ei hankita. 
Käyttökelpoisuustarkastuksia ei myöskään suori
teta samassa laajuudessa kuin uudenlaisia valmis
teita tarkastettaessa. 

Myrkkyä sisältävien torjunta-aineiden valmis
tuksessa, maahan tuonnissa, kaupassa ja käsitte
lyssä on noudatettava myrkkylain säännöksiä si
ten, että myrkyllisiin torjunta-aineisiin sovelle
taan ensimmäisen luokan myrkyistä voimassa 
olevia säännöksiä ja lievästi myrkyllisiin torjunta
aineisiin toisen luokan myrkyistä voimassa olevia 
säännöksiä. 

2. Ehdotetut muutokset 

2.1. Hyväksymismenettelyn muuttaminen 

Kohdassa 1.1. kuvattua torjunta-aineiden hy
väksymismenettelyä ei voida pitää enää tarkoi
tuksenmukaisena. 

Torjunta-aineen hyväksymistä ei voida ratkais
ta erikseen aineen käyttökelpoisuuden ja erikseen 
sen mahdollisten terveysriskien arvion perusteel
la. Hyväksyminen voi perustua vain valmisteen 
käyttöön liittyvien etujen ja mahdollisten haitto
jen samanaikaiseen punnitsemiseen ja arvioin
tiin. Hyväksymisestä päätettäessä on samalla pää
tettävä valmisteen käyttörajoituksista ja käytön 
muista ehdoista. Tällainen etujen ja haittojen 
punnitseminen ja käyttörajoitusten määrääminen 
voi asianmukaisesti tapahtua vain asian käsittelys
sä, johon ottavat osaa ne viranomaiset, joiden 
tehtäviin kuuluu torjunta-aineiden käyttöön liit
tyvien etujen ja haittojen arviointi ja seuranta. 
Torjunta-aineen hyväksyminen tulisi näin ollen 
asiallisesti ratkaista lautakuntatyyppisessä toimi
elimessä, jossa ne viranomaiset, joiden tulee 
seurata torjunta-aineiden käyttöä, olisivat edus
tettuina. Näin on torjunta-aineiden hyväksymi
nen järjestetty esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa. 
Vaikka tällaista käsittelyä voidaan pitää riittävänä 
myös myrkkyä sisältävien torjunta-aineiden rekis
teröimisessä, ei tässä vaiheessa kuitenkaan ole 
pidetty mahdollisena ehdottaa julistamismenet
telystä luopumista. Se edellyttäisi myrkkylain 
muuttamista. 
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Ehdotus torjunta-aineiden hyväksymistä koske
van päätöksenteon siirtämisestä merkitsee, että 
kasvinsuojelulaitokselta lakkautettaisiin sille kuu
luva keskeinen tehtävä. Kasvinsuojelulaitokselle 
kuuluu paitsi torjunta-aineiden hyväksyminen ja 
siihen liittyvät asiat myös torjunta-aineista annet
tujen säännösten noudattamisen valvonta. Kas
vinsuojelulaitoksella ei kuitenkaan ole ollut re
sursseja riittävän valvonnan järjestämiseen. Tä
män vuoksi on pidetty tarkoituksenmukaisena 
lakkauttaa kasvinsuojelulaitos hyväksymismenet
telyn uudelleen järjestelyn yhteydessä ja siirtää 
kasvinsuojelulaitoksen hoitamat eräät hallinnolli
set sekä valvontatehtävät maatilahallituksen hoi
dettavaksi. Ehdotettua tehtävien siirtoa maatila
hallitukseen voidaan pitää perusteltuna senkin 
vuoksi, että maatilahallitus toimii kasvinsuojelu
laissa (127 /81) mainittuna kasvinsuojeluvirano
maisena; torjunta-aineiden käyttö koskee suurel
ta osin kasvinsuojelutoimintaa. Maatilahallituk
seen tulisi näiden tehtävien hoitamista varten 
perustaa torjunta-ainetoimisto. 

Torjunta-aineiden tarkastus- ja rekisteröinti
menettelyssä tarvitaan viranomaista, jolle rekiste
röimistä koskevat hakemukset toimitetaan ja 
joka huolehtii siitä, että päätöksenteossa tarvitta
vat tarkastukset ja tutkimukset tulevat suorite
tuiksi. Nämä tehtävät kuuluisivat perustettavan 
torjunta-ainetoimiston tehtäviin. Kun valvonta
tehtävään kuuluisi myös torjunta-aineiden käyt
töä koskevien rajoitusten ja ehtojen noudattami
sen valvonta edellyttää se, että maatilahallitus 
osallistuu riittävästi myös päätösten valmiste
luun. Tämänkin vuoksi on tarkoituksenmukaista, 
että maatilahallitus osallistuu hakemusten käsit
telyyn ja hyväksymistä, käyttöohjeita ja rajoituk
sia koskevien päätösten valmisteluun. Maatilahal
lituksen asiana olisi samasta syystä pitää rekisteriä 
hyväksytyistä torjunta-aineista. 

2.2. Tarkastustoiminnan kehittäminen 

Torjunta-aineiden hyväksymismenettelyn 
muuttamisen yhteydessä on tarpeen tarkistaa tor
junta-ainelainsäädäntöä siten, että torjunta-ainei
den ennakkotarkastuksessa edellytetään entistä 
enemmän selvitettävän myös näiden aineiden 
käytön mahdollisia ympäristövaikutuksia. 

Torjunta-aineiden hyväksymisen ja rekisteröin
nin edellytykseksi asetettavista tarkastuksista ja 
tutkimustiedoista ovat kansainväliset järjestöt 
mm. OECD, WHO, Euroopan neuvosto ja FAO 

valmistelleet viime vuosikymmenen aikana suosi
tuksia. F AO on koonnut yhteen eri järjestöjen 
omilta tehtäväalueiltaan laatimat suositukset. 
Tällaiset suositukset on käsitelty viimeksi FAO:n 
vuonna 1982 rekisteröintiviranomaisten vaati
musten yhdenmukaistamiseksi järjestämässä kon
ferenssissa, jossa Suomikin oli edustettuna. 

Torjunta-aineiden kauppa on suuressa määrin 
kansainvälistä kauppaa. Viranomaisten vaatimus
ten yhdenmukaistamista on tästä syystä pidetty 
tarpellisena. 

FAO:n suositusten mukaan torjunta-aineiden 
rekisteröimisen edellytyksenä tulisi olla seuraavia 
asiakokonaisuuksia koskevat tiedot: 

1) valmisteen ja sen tehoaineen kemiallisia ja 
fysikaalisia ominaisuuksia koskevat yksilöidyt tie
dot; 

2) valmisteen tehokkuutta ja käyttökelpoisuut
ta osoittavat tutkimus- ja kokeilutiedot; 

3) toksikologisia vaikutuksia koskevat tiedot. 
Torjunta-aineiden terveyshaittojen tutkimisesta 
ja tutkimusten laajuudesta on olemassa WHO:n 
ja Euroopan neuvoston oppaat. Yksittäisten tes
tien suorittamisesta on olemassa OECD:n suosi
tukset; 

4) maataloustuotteissa esiintyvät jäämät; 
5) vaikutukset ympäristöön. Viime vuosina on 

rekisteröinnin yhteydessä kiinnitetty entistä 
enemmän huomiota myös torjunta-aineiden vai
kutuksiin ympäristölle. FAO:n ja Euroopan neu
voston toimesta on laadittu suositus ympäristö
vaikutusten selvittämisestä ja hyväksymiselle ase
tettavista ehdoista. 

Edellä esitetystä tarkastuksen nykytilanteesta 
ilmenee, että maassamme suoritettava torjunta
aineiden ennakkotarkastus sisältää kohdissa 1-4 
edellytetyt tutkimukset ja tarkastukset. 

Torjunta-aineiden tarkastustoimen kehittämi
nen on parhaillaan toimikunnan selvitettävänä. 
Toimikunta on osamietinnössään esittänyt kii
reellisenä tehtävänä järjestettäväksi torjunta
aineiden hyväksymismenettelyn uudelleenjärjes
telyn yhteydessä näiden aineiden ympäristövaiku
tuksen selvittämisen. Torjunta-aineiden vaiku
tuksia ympäristöön selvittävä tarkastus ja tutki
mus on tällä hetkellä puutteellisesti järjestetty. 
Kasvinsuojelulaitoksen suorittamassa torjunta
aineiden käyttökelpoisuuden tarkastuksessa ei ole 
pystytty kiinnittämään riittävästi huomiota ainei
den ympäristövaikutuksiin. 

Torjunta-aineiden tarkastustoiminta ympäris
töhaittojen selvittämiseksi vaatii monipuolista 
asiantuntemusta ja laaja-alaista tehtäväalueen 
hallintaa. Tällä hetkellä valtion tutkimuslaitosten 
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joukossa ei ole ympäristöntutkimuslaitosta, joka 
monitieteellisellä ja keskitetyllä asiantuntemuk
sella kaikkien ympäristöelementtien osalta voisi 
ottaa tehtävän täysipainoisesti hoitaakseen. Sen 
sijaan Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimus
keskuksella on käytettävissään monipuolinen lait
teisto ja laitoksella suoritetaan asiaan liittyvää 
perustutkimusta. Tarkoitus on, että sanotulle 
laitokselle annettaisiin tehtäväksi torjunta-aineen 
hyväksymismenettelyssä tarvittavan ympäristövai
kutuksia koskevan tiedon hankkiminen ja arvioi
minen. 

2.3. Valvonta 

Torjunta-ainelaissa säädetään etupaassa tor
junta-aineiden ennakkotarkastuksesta ja hyväksy
misestä. Siinä ei säädetä torjunta-aineiden kau
pasta, käytöstä ja muusta käsittelystä. Myrkkylain 
säännöksiä myrkkyjen maahantuonnista, valmis
tuksesta, kaupasta ja muusta käsittelystä sovelle
taan myös myrkkyä sisältäviin torjunta-aineisiin. 
Myrkkyasetuksessa on säädetty myrkkyjen maa
hantuonnin, valmistuksen, säilyttämisen ja kau
pan luvanvaraisuudesta, myrkkyjen luovuttamista 
ja käsittelyä koskevista ehdoista ja määräyksistä. 
Niitä sovelletaan siis myös myrkkyä sisältävien 
torjunta-aineiden valmistukseen, maahantuon
tiin, kauppaan, käyttöön ja muuhun käsittelyyn. 

Myrkkyä sisältämättömien torjunta -aineiden 
maahantuonnista, valmistuksesta, kaupasta, käy
töstä ja muusta käsittelystä ei lainsäädännössä ole 
nimenomaisia säännöksiä. Kaikkien torjunta
aineiden käsittelyssä on kuitenkin noudatettava 
niitä käyttöohjeita ja käytön rajoituksia, jotka 
kasvinsuojelulaitos torjunta-aineen hyväksyessään 
määrää, ja jotka on merkittävä torjunta-aineen 
myyntipäällykseen. 

Voimassa olevan torjunta-ainelain 4 §:n mu
kaan kasvinsuojelulaitoksen asiana on valvoa tor
junta-aineiden valmistusta, kauppaa ja maahan
tuontia sekä alan työliikkeiden toimintaa. Kas
vinsuojelulaitos valvoo myös muiden torjunta
aineista annettujen määräysten noudattamista. 

Myrkkylain 8 §:ssä on säädetty, ketkä virano
maiset valvovat lain ja sen nojalla annettujen 
määräysten noudattamista. Valvontaa johtavana 
viranomaisena mainitaan muiden muassa maa- ja 
metsätalousministeriö, mikä tarkoittaa sitä, että 
maa- ja metsätalousministeriön asiana on valvoa 
lain noudattamista myrkkyä sisältävien torjunta
aineiden osalta. Maa- ja metsätalousministeriön 
asiana on ollut tarpeen mukaan johtaa kasvinsuo-

jelulaitosta sen valvontatehtävässä. Sanotun lain
kohdan mukaan valvontaa läänin alueella suorit
taa lääninhallitus ja paikallista valvontaa toimi
alueellaan suorittavat poliisi ja kunnan terveys
lautakunta. Myrkkylain 8 §:ssä todetaan, että 
torjunta-aineiden käytön valvonnasta on voimas
sa lisäksi, mitä siitä on erikseen säädetty. 

Ehdotuksen mukaan torjunta-aineita koskevat 
valvontatehtävät siirrettäisiin kasvinsuojelulaitok
sen lakkauttamisen yhteydessä maatilahallituksel
le. Maatilahallituksella on piirihallintoineen huo
mattavasti paremmat edellytykset huolehtia val
vontatehtävien suorittamisesta kuin kasvinsuoje
lulaitoksella on ollut. Valvontaviranomaisen teh
tävänä olisi myös ohjata ja valvoa, että torjunta
aineiden käytölle asetettuja rajoituksia ja ehtoja 
noudatetaan ja muutoinkin valvoa, että torjunta
ainelakia noudatetaan. Tämä valvontatehtävä 
koskee koko valtakunnan aluetta. Tämän vuoksi 
maatilahallituksen tulisi valvontatehtävässään 
torjunta-aineiden maahantuonnin, valmistuksen, 
kaupan, käytön ja muun käsittelyn valvonnassa 
toimia osaltaan myös valvontaa johtavana virano
maisena. Valvontatehtävää suorittaessaan maati
lahallituksen tulee toimia yhteistyössä asian
omaisten johtavien valvontaviranomaisten kanssa 
myrkkylaissa mainittujen alue- ja paikallisvirano
maisten ohjaamiseksi. 

3. Asian valmistelu 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 8.12.1982 
toimikunnan laatimaan selvityksen torjunta
aineiden tarkastus- ja rekisteröintimenettelyn, re
kisteröintiorganisaation samoin kuin torjunta
aineiden maahantuonnin, valmistuksen, kaupan 
ja käytön valvonnan ja neuvonnan kehittämisen 
tarpeellisuudesta sekä tekemään selvityksen pe
rustella tarpeelliseksi katsottavat lainsäädännölli
set ja muut ehdotukset. Toimikunnan tuli tehdä 
ehdotuksensa organisaatiomuutoksista 30.4.1983 
mennessä ja muilta osin 30.11.1983 mennessä. 
Toimikunta jätti ehdotuksensa organisaatiomuu
toksista 30.4.1983. Tästä toimikunnan ehdotuk
sesta on hankittu maatilahallituksen, maatalou
den tutkimuskeskuksen, valtion maatalouske
mian laitoksen ja Jyväksylän yliopiston ympäris
töntutkimuskeskuksen lausunnot. Toimikunta 
jätti 26.8.1983 ehdotuksensa organisaatiomuu
tosten edellyttämästä lainsäädännön tarkistami
sesta. Siinä yhteydessä toimikunta ehdotti julista
mismenettelystä luopumista. Lääkintöhallituksen 
ja työsuojeluhallituksen edustajat vastustivat toi-
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mikunnassa tätä ehdotusta. Esityksen valmistelu 
on sen jälkeen tapahtunut maa- ja metsätalous
ministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kes
ken käytyjen neuvottelujen perusteella. 

4. 0 r ganisa to ris et muutokset 

Esityksen mukaan valtioneuvosto asettaisi maa
ja metsätalousministeriön yhteyteen torjunta
aineiden hyväksymisestä päättävän lautakunnan. 
Lautakunnan päätökseen olisi oikeus hakea muu
tosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Nykyi
nen maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä 
oleva neuvoa-antava torjunta-ainelautakunta lak
kautettaisiin. 

Maatalouden tutkimuskeskuksen yhteydessä 
oleva kasvinsuojelulaitos ehdotetaan lakkautetta
vaksi. Maatilahallitukseen ehdotetaan perustetta
vaksi torjunta-ainetoimisto, johon perustettaisiin 
kasvinsuojelulaitoksen lakkauttamisen yhteydessä 
lakkaotettavia vakansseja vastaavat toimet. 

5. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Hallituksen esityksessä tarkoitetun torjunta
ainelautakunnan asettamisesta ei aiheutuisi välit
tömästi lisäkustannuksia, sillä nykyinen torjunta
ainelautakunta lakkautettaisiin. Lautakunnassa 
päätettävät asiat valmisteltaisiin pääosin maatila
hallituksessa ja muissa virastoissa ja laitoksissa. 

Maatilahallitukseen perustettavaksi ehdotet
tuon torjunta-ainetoimistoon perustettaisiin kas
vinsuojelulaitoksesta lakkaotettavia virkoja ja toi
mia vastaavat vakanssit. Näin ollen toimiston 
perustamisesta ei aiheudu palkkauksen lisäkus
tannuksia. Torjunta-aineiden ympäristövaikutuk
siin ja laadunvalvontaan liittyvien tutkimusten 
suorittamista varten ehdotetaan vuoden 1984 
tulo- ja menoarviossa osoitettavaksi 100 000 mar
kan määräraha. 

Torjunta-aineiden tarkastuksesta ja rekiste
röinnistä aiheutuvat kustannukset voidaan pää
osin kattaa torjunta-aineiden tarkastuksesta ja 
rekisteröinnistä perittävillä maksuilla, jotka la
kiehdotuksen mukaan perittäisiin valtion maksu
perustelain mukaan määrättävinä maksuina. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

Lakiehdotuksen mukaan kasvinsuojelulaitos 
lakkautettaisiin ja kasvinsuojelulaitoksen tehtävät 
jaettaisiin siten, että maatalouden tutkimus
keskus suorittaisi torjunta-aineiden biologisen te
hokkuuden ja käyttökelpoisuuden tarkastamisen, 
torjunta-ainelautakunta päättäisi myyntiluvan 
myöntämisestä ja maatilahallitus hoitaisi muut 
kasvinsuojelulaitoksen hoitamat tehtävät. Kasvin
suojelulaitoksen tehtävistä on voimassa olevassa 
laissa säädetty 4 ja 5 §:ssä. Nämä lainkohdat 
tulee siis edellä sanotun mukaisesti muuttaa. 
Samalla kun sanotut pykälät muutetaan, on 
tarkistettava myös muut pykälät, joissa kasvin
suojelulaitos mainitaan. 

4 ja 4 a §. Torjunta-aineen myynnin, muun 
luovuttamisen ja käytön edellytyksenä olisi, että 
valmiste on rekisteröity torjunta-aineena. Tor
junta-ainetta, jota ei ole rekisteröity torjunta-

aineena ei saisi myöskään valmistaa eikä tuoda 
maahan muutoin kuin tutkimus- ja kokeilutar
koitukseen. Torjunta-aineen rekisteröi ehdotuk
sen mukaan maatilahallitus. Maatilahallitus saisi 
rekisteröidä valmisteen kuitenkin vain sillä edel
lytyksellä, että torjunta-ainelautakunta on pää
töksellään hyväksynyt valmisteen torjunta-ainee
na käytettäväksi. Koska myrkkylaissa säädetystä 
torjunta-aineiden julistamismenettelystä ei ehdo
teta luovuttavaksi, olisi myrkkyä sisältävän val
misteen rekisteröimisen edellytyksenä lisäksi, että 
lääkintöhallitus on julistanut valmisteen käytön 
torjunta-aineena sallituksi. 

Lakiehdotuksen 4 c §:ssä säädetään torjunta
aineen hyväksymisen edellytyksistä. Näiden edel
lytysten toteamiseksi on valmisteella suoritettava 
varsin runsaasti tarkastuksia mahdollisten haitta
vaikutusten sekä käyttökelpoisuuden ja tehon 
selvittämiseksi. Maatilahallituksen asiana olisi 
huolehtia, että tarpeelliset selvitykset ja tarkas-
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tukset torjunta-ainelautakunnan päätöksentekoa 
varten suoritetaan. Tätä varten asetuksella tulisi 
säätää, mitkä valtion laitokset ja virastot olisivat 
velvolliset maatilahallituksen pyynnöstä suoritta
maan toimialaansa soveltuvia torjunta-ainetarkas
tuksia. Kysymykseen tulisivat ainakin maatalou
den tutkimuskeskus, metsäntutkimuslaitos ja val
tion maatalouskemian laitos. Maatilahallitus voisi 
lisäksi, sen mukaan kuin tarkoitukseen myönne
tään varoja, tehdä valtion laitosten ja yliopistojen 
kanssa torjunta-aineita koskevia tutkimussopi
muksia. 

Maatilahallituksen asiana olisi koota tarpeelli
set selvitykset ja tarkastustulokset, esittää ne 
torjunta-ainelautakunnalle ja pyytää lautakuntaa 
päättämään valmisteen hyväksymisestä. Lauta
kunnan hyväksyttyä valmisteen maatilahallituk
sen asiana olisi tehdä valmisteesta ja päätöksestä 
merkintä torjunta-aineista pitämäänsä rekisteriin. 

4 b §. Voimassa olevan lain mukaan valtio
neuvoston asettama torjunta-ainelautakunta on 
maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä oleva 
neuvoa-antava lautakunta, joka asetetaan viideksi 
vuodeksi kerrallaan. Tässä lautakunnassa on pait
si viranomaisten edustajia myös järjestöjen edus
tajia. Lautakunnan keskeisiä tehtäviä on ollut 
lausunnon antaminen kasvinsuojelulaitokselle 
myyntiluvan myöntämisestä yksittäisille torjunta
aineille. Ehdotuksen mukaan torjunta-ainelauta
kunta olisi päättävä toimielin. Siinä olisi ainoas
taan viranomaisten edustajia. Yleisperusteluihin 
viitaten todetaan, että lautakunnassa olisivat 
edustettuna ne viranomaiset, joiden tehtäviin 
kuuluu torjunta-aineiden esiintymisen ja vaiku
tusten seuranta. 

4 c §. Voimassa olevassa torjunta-ainelaissa ei 
ole säädetty, millä edellytyksellä valmiste voidaan 
hyväksyä käytettäväksi torjunta-aineena. Lain 4 
§:ssä säädetään ainoastaan, että kasvinsuojelulai
tos suorittaa torjunta-aineiden tarkastuksen nii
den biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuu
den toteamiseksi. Myrkkylain 2 §:ssä säädetään, 
että torjunta-aineeksi ei saa hyväksyä sellaista 
myrkkyä tai sellaisessa määrin myrkkyä, että sillä 
käsitellyistä tuotteista tai tarvikkeista saattaisi 
aiheutua ilmeistä terveydellistä vaaraa silloinkin, 
kun ainetta käytetään asianmukaisesti annettuja 
ohjeita noudattaen. 

Kun mahdollisesti haittaa aiheuttavien ainei
den käyttö torjunta-aineiden tapaan sen käytöstä 
koituvan edun vuoksi sallitaan, on asianmukais
ta, että tällaisen sallimisen perusteista säädetään 
laissa. Hyväksymisen edellytyksenä on tällöin 

pidettävä paitsi käyttökelpoisuutta ja riittävää 
tehoa ja sitä ettei käytöstä aiheudu ilmeistä 
terveyden vaaraa, myös sitä ettei sen käytöstä 
aiheudu ilmeistä haittaa ympäristölle. 

Torjunta-aineiden käytön tehokkaan säätelyn 
aikaansaamiseksi, mahdollisten haittojen ehkäi
semiseksi on tärkeätä, että torjunta-ainelautakun
nalla on valta peruuttaa torjunta-aineen hyväksy
minen, jos myöhemmät tutkimukset osoittavat, 
että aine ei täytä hyväksymisen edellytyksiä. Jotta 
torjunta-ainelautakunta voisi peruuttaa hyväksy
misensä, on sitä koskeva valtuutus otettava la
kiin. Peruuttaminen olisi järjestettävä siten, ellei 
ole painavia syitä välittömään kieltoon, ettei siitä 
aiheudu taloudellista tappiota rekisteröinnin hal
tijalle. Tällaisissa tapauksissa voitaisiin sallia sopi
va siirtymäkausi. 

4 d §. Torjunta-ainelautakunta tekee lakieh
dotuksen mukaan rekisteröimisen edellytyksenä 
olevan torjunta-aineen hyväksymistä koskevan si
tovan päätöksen. Tämän vuoksi lautakunnan 
päätökseen tulee voida hakea muutosta. Koska 
hyväksymisen edellytyksistä otettaisiin lakiin 
säännös, ehdotetaan, että muutosta haettaisiin 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 

4 e §. Lakiin ehdotetaan tassa yhteydessä 
otettavaksi myös säännös, jonka mukaan myrkyl
lisimpien torjunta-aineiden käyttöä voitaisiin ra
joittaa muiden pohjoismaiden käytäntöä vastaa
vasti. 

5 §. Voimassaolevan lain 4 §: n mukaan kas
vinsuojelulaitoksen asiana on valvoa torjunta
aineiden valmistusta, kauppaa ja maahantuontia 
sekä alan työliikkeiden toimintaa. Kasvinsuojelu
laitos valvoo myös torjunta-aineista annettujen 
määräysten noudattamista. Nämä valvontatehtä
vät ehdotetaan kasvinsuojelulaitoksen lakkautta
misen jälkeen siirrettäväksi maatilahallituksen 
tehtäviksi. Maatilahallituksella on piiri- ja paikal
lishallinto-organisaationsa avulla mahdollisuus 
suorittaa valvontatehtävää huomattavasti tehok
kaammin kuin kasvinsuojelulaitoksella. Lisäksi 
ehdotetaan, että maatilahallitus voisi käyttää val
vonnassa apuna alaistaan valtion maatalouske
mian laitosta. Valtion maatalouskemian laitoksen 
tehtävänä olisi maahan tuotavien, valmistettavien 
ja kaupan pidettävien torjunta-aineiden laadun 
valvonta. Tätä tarkastus- ja valvontatehtävää var
ten valtion maatalouskemian laitoksella on käy
tettävissä samat tarkastajat ja näytteenottajat, 
jotka toimivat nykyisin lannoitteiden ja rehujen 
näytteenotto- ja tarkastustehtävissä. 

7 §. Voimassa olevassa torjunta-ainelain 7 
§:ssä säädetään kasvinsuojelulaitoksen suoritteista 
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perittävistä maksuista. Valtion laitosten suorit
teista perittävistä maksuista määrätään nykyisin, 
toisin kuin lainkohdassa mainitaan, asetuksella 
maksuperustelaissa (980 17 3) säädettyjen yleisten 
perusteiden mukaan. Kasvinsuojelulaitoksen lak
kauttamisen ja tarkastustoimen uudelleen järjes
telyn johdosta 7 §:n säännös on tarkistettava. 

8 §. Voimassa olevan lain mukaan viranomai
silla ( kasvinsuojelulaitos) on oikeus valvontaa 
varten päästä torjunta-aineiden valmistus-, va
rasto- ja myyntipaikkaan sekä suorittaa siellä 
tarkastuksia ja tutkimuksia samoin kuin tarvitta
essa ottaa torjunta-aineista korvauksetta tarpeelli
set näytteet. Lakiehdotuksessa nämä valvontateh
tävät ehdotetaan siirrettäväksi maatilahallituk
seen ja sen vuoksi tulee viitata lakiehdotuksen 5 
§:ään. 

2. Tarkemmat säännökset Ja mää
räykset 

Ehdotetun torjunta-ainelain 4 a §:n nojalla 
annettaisiin tarkemmat säännökset torjunta-aine
lautakunnasta ja sen työskentelystä. Tarkemmat 
säännökset on tarpeen antaa torjunta-aineiden 
hyväksymistä koskevien hakemusten käsittelystä, 

tarkastusten järjestämisestä ja viranomaisten yh
teistyöstä. 

Voimassa olevaa torjunta-aineasetusta muutet
taisiin siltä osin kuin se sisältää säännöksiä kas
vinsuojelulaitoksesta. 

Ehdotetun torjunta-ainelain 7 §:n nojalla sää
dettäisiin asetuksella torjunta-aineiden tarkastuk
sesta ja rekisteröimisestä perittävistä maksuista. 

Torjunta-aineiden tarkastus- ja hyväksymisme
nettelyn tarkistamista koskeva valmistelutyö on 
toimikunnassa vielä osittain kesken, joten luon
noksia tarkemmiksi säännöksiksi ja määräyksiksi 
ei vielä ole valmistettu. 

3. Voimaantulo 

Lakiehdotus liittyy torjunta-aineiden tarkastus
toimen uudelleen järjestelyyn, jota koskeva esitys 
sisältyy hallituksen vuoden 1984 tulo- ja menoar· 
vioesitykseen. Organisaatiomuutos ehdotetaan 
toteutettavaksi 1 päivänä maaliskuuta 1984. 
Lainmuutosten olisi tultava voimaan samanaikai
sesti. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
torjunta-ainelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjunta-ainelain (327 /69) 6 §, 
muutetaan 2, 4, 5, 7 ja 8 §,joista 4 §sellaisena kuin se on 11 päivänä heinäkuuta 1972 annetussa 

laissa (556/72), sekä 
lisätään lakiin uusi 4 a, 4 b, 4 c, 4 d ja 4 e § seuraavasti: 

2 § 
Tämä laki koskee torjunta-aineiden käyttökel

poisuuden tarkastusta, käyttöä, valmistusta, maa
hantuontia, kauppaa, säilytystä ja kuljetusta sekä 
toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään näi
den aineiden haitalliset vaikutukset ihmisten ja 
hyötyeläinten terveydelle, viljelykasveille ja 
-maalle sekä luonnolle ja muulle ympäristölle. 

4 § 
Torjunta-aineena ei saa myydä, kulutukseen 

muutoin luovuttaa tai käyttää valmistetta, jota ei 
ole rekisteröity torjunta-aineeksi. Torjunta
aineen rekisteröi kotimaisen valmistajan tai maa
hantuojan hakemuksesta maatilahallitus. Edelly
tyksenä rekisteröimiselle on, että torjunta-aine
lautakunta on valmisteen hyväksynyt torjunta
aineena käytettäväksi. Myrkkyä sisältävän valmis
teen rekisteröiminen torjunta-aineeksi edellyttää 
lisäksi, että lääkintöhallitus on julistanut valmis
teen käytön torjunta-aineena sallituksi. 

Torjunta-aineeksi tarkoitettua ainetta, jota ei 
ole 1 momentissa tarkoitetulla tavalla rekisteröi
ty, ei saa muutoin kuin tutkimus- ja koetoimin
taa tai maasta vientiä varten valmistaa eikä tuoda 
maahan. 

4 ~ § 
Maatilahallituksen astana on huolehtia siitä, 

että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetulla val
misteella suoritetaan tarpeelliset tarkastukset jäi-

. jempänä 4 c §:ssä säädettyjen edellytysten selvit
tämiseksi. Asetuksella säädetään, mitkä valtion 
laitokset ja virastot ovat velvolliset maatilahalli
tuksen pyynnöstä suorittamaan torjunta-aineiden 
tarkastuksia. 

4 b § 
Valtioneuvosto asettaa torjunta-ainelautakun

nan. Lautakunta on maa- ja metsätalousministe
riön yhteydessä. Torjunta-ainelautakunnan tehtä
vänä on päättää 4 §:ssä tarkoitetusta torjunta
aineen hyväksymisestä. Torjunta-ainelautakun-

nalla on valta määrätä torjunta-aineiden käyttöä 
koskevista rajoituksista ja ehdoista. 

Torjunta-ainelautakunnassa tulee olla edustet
tuna maatalouden, kasvinsuojelun, työsuojelun, 
terveydenhuollon, elintarvikevalvonnan ja ympä
ristönsuojelun viranomaisten edustajat. 

Tarkemmat säännökset torjunta-ainelautakun
nasta annetaan asetuksella. 

4 c § 
Torjunta-aineeksi ei saa hyväksyä valmistetta, 

jonka käytöstä tarkoitukseensa voisi aiheutua il
meistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäris
tölle taikka jota puutteellisen tehon vuoksi tai 
muusta käyttökelpoisuuteen vaikuttavasta syystä 
ei pidetä tarkoitukseensa sopivana. 

Mikäli hyväksymisen jälkeen osoittautuu, että 
torjunta-aine ei enää täytä säädettyjä hyväksymi
sen ehtoja torjunta-ainelautakunnan tulee pe
ruuttaa hyväksyminen. 

4 d § 
Torjunta-ainelautakunnan päätökseen haetaan 

muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta siten 
kuin muutoksenhausta hallintoasioissa on säädet
ty. 

4 e § 
Torjunta-ainelautakunnan hyväksymistä koske

vassa päätöksessä voidaan määrätä, että torjunta
aineen, jonka käyttöön liittyy erityinen vaara, 
myynti on sallittu ainoastaan henkilölle, joka on 
suorittanut tällaisen aineen käyttöön oikeuttavan 
erityistutkinnon. 

5 § 
Maatilahallituksen ja maatalouspiirien maata

loustoimistojen asiana on valvoa torjunta-ainei
den valmistusta, maahantuontia, kauppaa, säily
tystä, kuljetusta ja käyttöä sekä muiden torjunta
aineista annettujen määräysten noudattamista. 
Maatilahallituksen apuna torjunta-aineiden val
mistuksen, maahantuonnin ja kaupan valvonnas
sa toimii valtion maatalouskemian laitos. 
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7 § 
Torjunta-aineiden tarkastukseen ja rekisteröin

tiin liittyvistä toimituksista ja tutkimuksista suo
ritettavista maksuista säädetään asetuksella. Mak
sut määrätään maksuperustelaissa {980 17 3) sää
dettyjen yleisten perusteiden mukaan. 

8 § 
Edellä 5 §:ssä mainituilla viranomaisilla on 

oikeus tämän lain ja sen nojalla annettujen 
määräysten noudattamisen valvontaa varten pääs
tä torjunta-aineiden valmistus-, varasto-, myynti
ja käyttöpaikkaan sekä suorittaa siellä tarkastuk
sia ja tutkimuksia samoin kuin tarvittaessa ottaa 
torjunta-aineista ja niillä käsitellyistä tuotteista 

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1983 

korvauksetta tarpeelliset näytteet. Valvontaviran
omainen on oikeutettu saamaan valvontaa varten 
tarvitsemansa tiedot, missä tarkoituksessa elinkei
nonharjoittaja on velvollinen pitämään vahvistet
tua valmistus-, varasto- ja myyntikirjanpitoa. 
Valvontaviranomaisella on oikeus kieltää sään
nösten vastainen torjunta-aineen kauppa ja käyt
tö. 

Tämä laki tulee v01maan päivänä 
kuuta 1984. 

Torjunta-ainetta, jolle kasvinsuojelulaitos on 
myöntänyt myyntiluvan saadaan kuitenkin myy
dä ja käyttää aikana, josta säädetään tarkemmin 
asetuksella. 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Toivo Yläjärvi 

2 168301030F 
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Liite 

Laki 
torjunta-ainelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjunta-ainelain {327 /69) 6 §, 
muutetaan 2, 4, 5, 7 ja 8 §, joista 4 § sellaisena kuin se on 11 päivänä heinäkuuta 1972 annetussa 

laissa (556/72), sekä 
lisätään lakiin uusi 4 a, 4 b, 4 c, 4 d ja 4 e § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Tämä laki koskee torjunta-aineiden käyttökel

poisuuden tarkastusta, käyttöä, valmistusta, maa
hantuontia, kauppaa, säilytystä ja kuljetusta sekä 
toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään näi
den aineiden haitalliset vaikutukset ihmisten ja 
hyötyeläinten terveydelle, viljelykasveille ja 
-maalle sekä luonnolle. 

4 § 
Maatalouden tutkimuskeskuksen yhteydessä on 

kasvinsuojelulaitos, jonka järjestysmuodosta sää
detään asetuksella. 

Edellä 3 §:ssä tarkoitettujen torjunta-aineiden 
tarkastuksen niiden biologisen tehokkuuden ja 
käyttökelpoisuuden toteamiseksi suorittaa kasvin
suojelulaitos. Näiden aineiden fysikaalisen ja ke
miallisen tarkastuksen suorittaa valtion maata
louskemian laitos. 

Kasvinsuojelulaitoksen asiana on valvoa tor
junta-aineiden valmistusta, kauppaa ja maahan
tuontia sekä alan työliikkeiden toimintaa ja teh
dä tarvittaessa maatalousministeriölle esitys tor
junta-aineiden sallituista pitoisuuksista sekä 
myyntipäällyksien yleisistä varoitusmerkinnöistä. 
Kasvinsuojelulaitos valvoo myös muiden tor
junta-aineista annettujen määräysten noudatta
mista. 

Valtioneuvosto voi määrätä valtion muun lai
toksen tai viranomaisen kasvinsuojelulaitoksen 
ohella suorittamaan sille 2 momentin mukaan 
kuuluvia tehtäviä. 

Ehdotus 

2 § 
Tämä laki koskee torjunta-aineiden käyttökel

poisuuden tarkastusta, käyttöä, valmistusta, maa
hantuontia, kauppaa, säilytystä ja kuljetusta sekä 
toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään näi
den aineiden haitalliset vaikutukset ihmisten ja 
hyötyeläinten terveydelle, viljelykasveille ja 
-maalle sekä luonnolle ja muulle ympäristölle. 

4 § 
Torjunta-aineena et saa myydä, kulutukseen 

muutoin luovuttaa tai käyttää valmistetta, jota ei 
ole rekisteröity torjunta-aineeksi. Torjunta
aineen rekisteröi kotimaisen valmistajan tai maa
hantuojan hakemuksesta maatilahallitus. Edelly
tyksenä rekisteröimiselle on, että" torjunta-aine
lautakunta on valmisteen hyväksynyt torjunta
aineena käytettäväksi. Myrkkyä sisältävän valmis
teen rekisteröiminen torjunta-aineeksi edellyttää 
lisäksi, että lääkintöhallitus on julistanut valmis
teen käytön torjunta-aineena sallituksi. 

Torjunta-aineeksi tarkoitettua ainetta, jota ei 
ole 1 momentissa tarkoitetulla tavalla rekisteröi
ty, ei saa muutoin kuin tutkimus- ja koetoimin
taa tai maasta vientiä varten valmistaa eikä tuoda 
maahan. 
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Ehdotus 

4 a § 
Maatilahallituksen aszana on huolehtia siitä, 

että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetulla val
misteella suoritetaan tarpeelliset tarkastukset jäl
jempänä 4 c §:ssä säädettyjen edellytysten selvit
tämiseksi. Asetuksella säädetään, mitkä valtion 
laitokset ja virastot ovat velvolliset maatziahalli
tuksen pyynnöstä suorittamaan torjunta-aineiden 
tarkastuksia. 

4 b § 
Valtioneuvosto asettaa torjunta-ainelautakun

nan. Lautakunta on maa- ja metsätalousministe
riön yhteydessä. Torjunta-ainelautakunnan tehtä
vänä on päättää 4 §:ssä tarkoitetusta torjunta
aineen hyväksymisestä. Torjunta-ainelautakun
nalla on valta määrätä torjunta-aineiden käyttöä 
koskevista rajoituksista ja ehdoista. 

Torjunta-ainelautakunnassa tulee olla edustet
tuna maatalouden, kasvinsuojelun, työsuojelun, 
terveydenhuollon, elintarvikevalvonnan ja ympä
ristönsuojelun viranomaisten edustajat. 

Tarkemmat säännökset torjunta-ainelautakun
nasta annetaan asetuksella. 

4 c § 
Torjunta-aineeksi ei saa hyväksyä valmistetta, 

jonka käytöstä tarkoitukseensa voisi aiheutua zl
meistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäris
tölle taikka jota puutteellisen tehon vuoksi tai 
muusta käyttökelpoisuuteen vaikuttavasta syystä. 
ei pidetä tarkoitukseensa sopivana. 

Mikäli hyväksymisen jälkeen osoittautuu, että 
torjunta-aine ei enää täytä säädettyjä hyväksymi
sen ehtoja torjunta-ainelautakunnan tulee pe
ruuttaa hyväksyminen. 

4 d § 
Torjunta-ainelautakunnan päätökseen haetaan 

muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta siten 
kuin muutoksenhausta hallintoasioissa on säädet
ty. 

4 e § 
Torjunta-ainelautakunnan hyväksymistä koske

vassa päätöksessä voidaan määrätä, että torjunta
aineen, jonka käyttöön liittyy erityinen vaara, 
myynti on sallittu ainoastaan henkzlölle, joka on 
suorittanut tällaisen aineen käyttöön oikeuttavan 
erityistutkinnon. 
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Voimassa oleva laki 

5 § 
Torjunta-aineeksi tarkoitettua valmistetta ei 

saa myydä tai muutoin kulutukseen luovuttaa, 
ennen kuin kasvinsuojelulaitos on hakemuksesta 
antanut siihen luvan. 

Kasvinsuojelulaitoksen päätöksestä saa valittaa 
maatalousministeriölle 30 päivän kuluessa pää
töksen tiedoksi saannista lukien. 

Valmistetta, joka sisältää myrkkylainsäädän
nössä tarkoitettua ensimmäisen tai toisen luokan 
myrkkyä, ei saa pitää kaupan ennen kuin sosiaali
ja terveysministeriö on maatalousministeriön esi
tyksestä julistanut valmisteen käytön torjunta
aineena sallituksi. Näistä torjunta-aineista on sen 
lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, voimassa, mitä 
myrkyistä on erikseen säädetty. 

Maatalousministeriö voi kasvinsuojelulaitosta 
kuultuaan kieltää sellaisen torjunta-aineen kau
pan pitämisen ja käytön, joka on todettu vahin
golliseksi kasvillisuudelle tai eläimille tahi ilmoi
tettuun tarkoitukseensa sopimattomaksi tai te
hottomaksi. 

6 § 
Asiantuntijaelimeksi torjunta-aineita koskevis

sa asioissa valtioneuvosto asettaa maatalousminis
teriön esityksestä viideksi vuodeksi kerrallaan tor
junta-ainelautakunnan, johon kuuluu puheen
johtaja ja vähintään viisi jäsentä. Lautakunnan 
kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään tarkem
min asetuksella. 

7 § 
Kasvinsuojelulaitoksen toimituksista ja tutki

muksista sekä sen antamista toimituskirjoista ja 
lausunnoista suoritettavista maksuista säädetään 
asetuksella. Maksut määrätään eräiden virano
maisten toimituskirjoista ja virkatoimista suori
tettavien maksujen perusteista 17 päivänä loka
kuuta 1942 annetussa laissa (806/42) säädettyjen 
yleisten perusteiden mukaan. 

8 § 
Edellä 4 §:ssä mainituilla viranomaisilla on 

oikeus tämän lain ja sen nojalla annettujen 
määräysten noudattamisen valvontaa varten pääs
tä torjunta-aineiden valmistus-, varasto- ja myyn
tipaikkaan sekä suorittaa siellä tarkastuksia ja 
tutkimuksia samoin kuin tarvittaessa ottaa tor
junta-aineista korvauksetta tarpeelliset näytteet. 
Valvontaviranomainen on oikeutettu saamaan 
valvontaa varten tarvitsemansa tiedot, missä tar-

Ehdotus 

5 § 
Maatziahallituksen ja maatalouspiirien maata

loustoimistojen asiana on valvoa torjunta-ainei
den valmistusta, maahantuontia, kauppaa, säzly
tystä, kuljetusta ja käyttöä sekä muiden torjunta
aineista annettujen määräysten noudattamista. 
Maatilahallituksen apuna torjunta-aineiden val
mistuksen, maahantuonnin ja kaupan valvonnas
sa toimii valtion maatalouskemian laitos. 

6 § 
(Kumotaan) 

7 § 
Torjunta-aineiden tarkastukseen ja rekisteröin

tiin liittyvistä toimituksista ja tutkimuksista suo
ritettavista maksuista säädetään asetuksella. jfak
sut määrätään maksuperustelaissa (980 17 3) sää
dettyjen yleisten perusteiden mukaan. 

8 § 
Edellä 5 §:ssä mainituilla viranomaisilla on 

oikeus tämän lain ja sen nojalla annettujen 
määräysten noudattamisen valvontaa varten pääs
tä torjunta-aineiden valmistus-, varasto-, myynti
ja käyttöpaikkaan sekä suorittaa siellä tarkastuk
sia ja tutkimuksia samoin kuin tarvittaessa ottaa 
torjunta-aineista ja niillä käsitellyistä tuotteista 
korvauksetta tarpeelliset näytteet. Valvontaviran
omainen on oikeutettu saamaan valvontaa varten 
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Voimassa oleva laki 

koituksessa elinkeinonharjoittaja on velvollinen 
pitämään vahvistettua valmistus-, varasto- ja 
myyntikirjanpitoa. 

168301030F 

Ehdotus 

tarvitsemansa tiedot, missä tarkoituksessa elinkei
nonharjoittaja on velvollinen pitämään vahvistet
tua valmistus-, varasto- ja myyntikirjanpitoa. 
Valvontaviranomaisella on otkeus kieltää sään
nösten vastainen tor.funta-aineen kauppa .Ja käyt
tö. 

Tämä laki tulee votmaan 
kuuta 1984. 

päivänä 

Torjunta-ainetta, .Jolle kasvinsuo.felulaitos on 
myöntänyt myyntiluvan saadaan kuitenkin myy
dä .fa käyttää atkana, .Josta säädetään tarkemmin 
asetuksella. 




