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Hallituksen esitys Eduskunnallerehu-ja lannoitelainsäädännön
muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Rehujen ja lannoitteiden maahantuontia, valmistusta ja kauppaa koskevat säännökset sisältyvät vuonna 1968 annettuun rehu- ja lannoitelakiin. Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on
lainsäädännön ja valvontamenettelyn selventäminen. Rehuja ja lannoitteita koskevilla säännöksillä on selvästi toisistaan erottuva soveltamisalansa.
Kun lisäksi näiden tuotteiden maahantuontia ja
kauppaa koskeva valvontamenettely ehdotetaan
säädettäväksi jossakin määrin toisistaan poikkeaviksi, ehdotetaan rehu- ja lannoitelaki kumottavaksi ja säädettäväksi kummankin tuotteen osalta
erilliset lait.
Esityksen mukaan rehulain piiriin kuuluisivat
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti eräitä
poikkeuksia lukuunottamatta kaikki rehut, rehun
lisäaineet ja rehuseokset. Lannoitteita koskevan
lainsäädännön soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi nykyisestään niin, että lannoitelaki
koskisi lannoitteiden lisäksi kaikkia maanparannusaineita, lannoitettuja kasvualustaja ja kasvien
kasvun edistämiseen tarkoitettuja typpibakteerivalmisteita sekä kompostointivalmisteita.
Rehu- ja lannoitelainsäädännön soveltamisalaa
ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan muidenkin kuin kaupan pidettävien tuotteiden maahantuontia. Rehulaki ja lannoitelaki koskisivat eräitä
poikkeuksia lukuunottamatta näiden lakien piiriin kuuluvien myytäväksi tarkoitettujen tuottei-
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den valmistusta sekä kaikkea maahantuontia ja
kauppaa. Lisäksi lannoitelaki koskisi teollisuus-,
tuotanto- tai muiden laitosten toiminnan yhteydessä syntyvien lannoitteena tai maanparannusaineena käytettäväksi kelpaavien sivutuotteiden
vastikkeetoma luovuttamista.
Rehujen ja rehun lisäaineiden maahantuonti ja
myynti ehdotetaan säädettäväksi hyväksymisen
varaiseksi siten, että maahan saisi tuoda ja kaupan pitää vain viranomaisen hyväksymiä rehuja ja
rehun lisäaineita. Lannoitteiden osalta maahantuonti ja myynti ehdotetaan sen sijaan jätettäväksi edelleen ilmoituksenvaraiseksi. Maa- ja metsätalousministeriö voisi kuitenkin kieltää lannoitelain piiriin kuuluvan tuotteen maahantuonnin ja
myynnin, jos sen käytöstä voisi aiheutua ilmeistä
vahinkoa ihmisille, eläimille tai kasveille.
Laeissa ehdotetaan toisin kuin voimassa olevassa lainsäädännössä säädettäväksi, mitä tietoja
tuotteista myyjän on ilmoitettava ostajalle. Lakeihin ehdotetaan otettavaksi myös säännökset tuotteiden yleisistä laatua, käyttökelpoisuutta ja haitattomuutta koskevista vaatimuksista. Alemman
asteisilla säännöksillä voitaisiin asettaa yksityiskohtaisempia laatuvaatimuksia.
Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset on tarkoitettu tulemaan voimaan noin kahden kuukauden
kuluttua siitä, kun lait on hyväksytty.

2

1985 vp. -

HE n:o 99

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISPERUSTELUT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Nykyinen tilanne .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . ..

Sivu
3

1. 1. Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Lainsäädäntö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Käytäntö..................................

3
3
3
4

2. Ulkomainen lainsäädäntö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Rehut.....................................
2. 2. Lannoitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
4
5

3. Ehdotetut muutokset...........................

6

4. Asian valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT..........
1. Lakiehdotusten perustelut .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .
1. 1. Rehulaki .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1.2. Lannoitelaki...............................
1.3. Lakirehu-ja lannoitelain kumoamisesta....

Sivu
8
8
8
15
18

2. Tarkemmat säännökset ja määräykset............

18

3. Voimaantulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

LAKITEKSTIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Rehulaki .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. ..

19
19

5. Esityksen organisatoriset ja taloudelliset vaikutukset.............................................

7

2. Lannoitelaki....................................

25

6. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja . . . . . . . . . . . .

8

3. Lakirehu-ja lannoitelain kumoamisesta.........

30

1985 vp. -

HE n:o 99

3

YLEISPERUSTELUT
1. Nykyinen tilanne
1.1. Yleistä

Voimassa olevatrehu-ja lannoitelaki (335/68)
sekä asetus (742/68) ovat pääosiltaan peräisin
vuodelta 1968, jolloin alan lainsäädännön piiriin
kuuluvien tuotteiden ja erityisesti ostorehujen
merkitys maataloudelle oli olennaisesti vähäisempi kuin 1980-luvulla. Lannoitteita ja kalkkia
käytettiin vuonna 1968 1 263 milj. kiloa, kun
vastaava luku vuonna 1981 oli 1 800 milj. kiloa.
Kotieläimille tarkoitettujen ostorehujen käytön
kohdalla lisäys on ollut vielä suurempi - 490
milj. kilosta 1 440 milj. kiloon vastaavana vertailuajanjaksona. Näin ollen rehut ja lannoitteet
muodostavat huomattavan tekijän maatalouden
piirissä. Tämän vuoksi alan lainsäädännön merkitys on entisestään korostunut. Toisaalta hyödykkeiden ostajaa tulisi suojata ala-arvoisten tuotteiden markkinoinoilta ja niistä aiheutuviita haitoilta, toisaalta alan yrityksille ei saisi tuottaa suurempia kustannuksia tai haittaa kuin valvonnan
tehokkaan hoitamisen toteuttamiseksi on tarpeen.
1.2. Lainsäädäntö

Voimassa olevat rehujen ja lannoitteiden valmistusta, maahan tuontia ja kauppaa koskevat
säännökset sisältyvät rehu- ja lannoitelakiin. Rehujen osalta laki koskee kaikkia myytävinä olevia
tai myytyjä aineita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi eläinten ruokana taikka eläinten ruoan
valmistus- ja lisäaineina, ei kuitenkaan kotimaisten viljelykasvien jauhamattomia siemeniä, juuria, korsia tai muita kasvinosia, mikäli asetuksella
ei joidenkin tuotteiden osalta toisin säädetä.
Lannoitteiden osalta laki koskee kaikkia myytäväksi valmistettuja tai kerättyjä aineita, jotka on
tarkoitettu käytettäväksi lannoitus- tai kalkitusaineina taikka lannoitteen vaikutustehoa parantavina lisäaineina. Laki koskee myös lannoitteiden ja
maanparannusaineen seosta, josta laissa käytetään nimitystä humuslannoite, sekä lannoitettua

kasvuturvetta. Lain soveltamisala on siis laajasti
määritelty. Asetuksella voidaan säätää, ettei lain
säännöksiä sovelleta määrättyyn koti- tai ulkomaiseen rehuun, rehuseokseen, lannoitteeseen
tai seoslannoitteeseen.
Lain soveltamisala on rajattu siten, että se ei
koske ulkomaille vietävää rehua tai lannoitetta
tai maahan tuotua kauttakulkutavaraa.
Rehujen ja lannoitteiden markkinointi on laissa säännelty ensisijaisesti siten, että myyjän on
annettava ostajalle vakuustodistus. Rehu- ja lannoiteasetuksessa on säädetty, mitä tietoja vakuustodistuksessa on tavarasta annettava. Rehuille on
asetuksella säädetty yleiset laatua koskevat määräykset. Lisäksi on asetettu yleisimmin rehuseosten raaka-aineina käytetyille rehuille yksityiskohtaiset laatuvaatimukset. Lannoitteiden ominaisuuksia ja laatua koskevat yleiset vaatimukset
ovat varsin yleisluontoisesti asetettuja. Erityiset
laatuvaatimukset, esimerkiksi ravinteiden vähimmäispitoisuutta koskevat vaatimukset, on asetettu vain muutamille tuotteille.
Vahinko, joka ostajalle aiheutuu siitä, että
myyty tavara ei täytä säädettyjä vaatimuksia taikka että se poikkeaa vakuustodistuksessa mainituista tiedoista enemmän kuin mitä maatilahallituksen määräysten mukaan on sallittua, on vahingon aiheuttajan korvattava. Korvaus on suoritettava, vaikka vahinkoa ei ole aiheutettu tahallaan tai tuottamuksellisesti. Vastuu on siis niin
sanottua ankaraa vastuuta.
Rehujen ja lannoitteiden maahantuontia, valmistusta ja kauppaa valvoo valtion maatalouskemian laitos. Rehun ja lannoitteen maahantuojan sekä vain yhtä valmistus- tai lisäainetta sisältävän rehun valmistajan on ilmoitettava valtion
maatalouskemian laitokselle vähintään yhtä kuukautta ennen kuin tavara on tarkoitus laskea
kauppaan, minkä nimistä ja mitä valmistus- tai
lisäaineita sisältävää tuotetta on tarkoitus tuoda
maahan. Paikkakunnille, joiden kautta rehuja tai
lannoitteita tuodaan maahan, valtion maatalouskemian laitos asettaa valantehneitä näytteenottajia. Maahan saapuvista rehuista ja lannoitteista
on otettava näytteet tutkimuksia varten. Jos tavara on ennestään moitteettomaksi tunnettua, saa-
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daan se valtion maatalouskemian laitoksen luvalla laskea kauppaan ilman näytteenottoakin.
Rehusekoittamon ja lannoitteita valmistavan
laitoksen aloittaessa toimintansa on siitä ilmoitettava valtion maatalouskemian laitokselle kahta
kuukautta ennen varsinaiseen valmistustoimintaan ryhtymistä. Ilmoituksen perusteella valtion
maatalouskemian laitos asettaa rehusekoittamoon
ja lannoitteita valmistavaan laitokseen tarkastajan. Milloin laitos aikoo ryhtyä valmistamaan
uudella kauppanimellä myytävää rehuseosta tai
seoslannoitetta, on ilmoitus uuden tuotteen valmistuksen aloittamisesta tehtävä vähintään kahta
viikkoa ennen valmistukseen ryhtymistä. Ilmoitus
seoskoostumuksen muuttamisesta on tehtävä viimeistään silloin kun uuden seoksen valmistus
aloitetaan.
Valtion maatalouskemian laitoksella on lain
mukaan oikeus tarkastaa rehujen ja lannoitteiden
valmistusta ja varastoja sekä oikeus ottaa näytteitä ja tarkastaa kirjanpito. Jos valtion maatalouskemian laitos havaitsee, että tullissa tai myytävänä oleva tavara ei täytä asetuksella säädettyjä
laatuvaatimuksia tai on vahingollista taikka sisältää vaikuttaviksi ilmoitettuja aineita, joiden hyödyllisyydestä ja tehosta ei ole esitetty pätevää
selvitystä, tulee laitoksen kieltää tavaran maahantuonti ja myynti.
1.3. Käytäntö
Lain mukaan rehun ja lannoitteen maahantuojan ja valmistajan tulee tehdä valtion maatalouskemian laitokselle ilmoitus tavaran maahantuonnista ja valmistuksesta. Käytännössä tavaran maahantuontiin tai valmistukseen ei ryhdytä ennen
kuin laitos on asetuksen mukaisesti antanut ilmoittajalle todistuksen ilmoituksen merkitsemisestä niistä pidettävään luetteloon. Näin laissa
säädetty ilmoitusmenettely on käytännössä muodostunut lupamenettelyksi. Eräissä tapauksissa
laitokselta on nimenomaisesti pyydetty lupaa
tuotteen markkinointiin. Kysymys on tällaisissa
tapauksissa ollut siitä, että myyjä haluaa valtion
maatalouskemian laitoksen kannanoton siihen,
täyttääkö tavara asetuksessa säädetyt yleisesti
luonnehditut tavaran sopivuutta käyttötarkoitukseensa ja haitattomuutta koskevat vaatimukset.
Varsinkin teollisuuden sivutuotteiden osalta on
tullut harkittavaksi kysymys, onko tuote rehuksi
tai lannoitteeksi soveltuva ja haitaton. Tällainen
asia on yleensä käsitelty laitoksen johtokunnassa
lupa-asiana. Lupa on myönnetty tai evätty. Lu-
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paan on saatettu asettaa tavaran myyntiä koskevia
määrällisiä ehtoja tai se on myönnetty määräajaksi, kunnes tuotteen sopivuudesta on saatu lisäselvitystä.
Valtion maatalouskemian laitos suorittaa rehujen ja lannoitteiden maahantuonnin ja valmistuksen valvontaa ilmoitusten käsittelyn yhteydessä ja tarkastajien ja näytteenottajien toimittamien
näytteiden perusteella. Vähittäiskaupassa myytävänä olevien rehujen ja lannoitteiden laadun
valvonta on voimavarojen puuttumisen johdosta
jäänyt vähäiseksi.
Kun valvonta kohdistuu näytteiden tutkimuksen perusteella valmistukseen ja tavara saadaan
myydä ennen valvontanäytteiden tarkastuksen
valmistumista, on valvonta näin ollen pääsääntöisesti jälkikäteistä.
Maahan tuotavien rehujen valvonnassa pääsääntönä on, että tuotu tavara on pidettävä tullin
valvonnassa, kunnes näytteiden tarkastuksen perusteella tuontikelpoisuus on todettu. Laitos voi
lain mukaan kuitenkin sallia tavaran luovuttamisen ennen näytteiden tutkimista, silloin kun
laitoksella ei ole ollut aihetta epäillä, että edellytykset maahan tuonnin kieltämiselle ovat olemassa. Tällaista menettelyä on jouduttu pitämään
tarpeellisena muun muassa siitä syystä, että maahantuojien rehuraaka-aineiden varastotilat ovat
valmistettuihin rehumääriin nähden yleensä vähäiset. Tätä on pidettävä valvonnan kannalta
puutteena, joka tulisi korjata.
Tarkastajiksi ja näytteenottajiksi, joiden tulee
asetuksen mukaan vannoa erityinen tarkastajan
tai näytteenottajan vala, laitos on nimittänyt
useimmiten maatalouden neuvontajärjestöjen
toimihenkilöitä sekä terveystarkastajia ja tullimiehiä.
2. Ulkomainen lainsäädäntö
2.1. Rehut
Seuraavassa selostetaan Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Saksan Liittotasavallan rehulainsäädäntöä.
Mainittujen maiden rehulainsäädäntö koskee
pääsääntöisesti myytäviksi tarkoitettuja rehuja,
rehuseoksia ja rehun lisäaineita. Ihmisten tai
eläinten terveydelle vahingollisten tuotteiden
myynti kielletään joko laissa tai lakia alemmanasteisilla säädöksillä. Saksan Liittotasavallan lainsäädännössä on lisäksi yleisesti kielletty käsittelemästä rehua siten, että sen käytöstä on vaaraa
ihmisten tai eläinten terveydelle.

1985 vp. Ruotsin lainsäädännössä ei rehuille ole asetettu
yksityiskohtaisia laatuvaatimuksia. Eräiden rehujen, kuten maaöljypohjaisen valkuaisen, maahantuonti on luvanvaraista. Norjassa sekoittamattomien väkirehujen maahantuonti ja kauppa on
valtion monopoli. Niille voidaan asettaa laatuvaatimuksia. Tanskassa on rehnkauppaa koskevan
asetuksen liitteenä julkaistu luettelo niistä rehuista, joiden käyttö rehuseosten valmistukseen on
sallittu. Saksan Liittotasavallan vastaavanlainen
luettelo käsittää kaikki myytäviksi sallitut rehut.
Edellä mainituissa luetteloissa on lyhyt kuvaus
kustakin rehusta sekä sille mahdollisesti asetetut
laatuvaatimukset.
Rehuseosten valmistuksesta on kaikissa tarkasteltavina olevissa maissa tehtävä viranomaisille
ilmoitus. Ruotsissa ja Norjassa on rehuseosten
maahantuonti luvanvaraista. Euroopan talousyhteisöön kuuluvissa Tanskassa ja Saksan Liittotasavallassa on muista talousyhteisön maista tuotavien rehuseosten kauppa vapaata edellyttäen,
että ne täyttävät sekä yhteisön sopimuksissa että
maan omassa lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Euroopan talousyhteisöön kuuluvien maiden
kesken on tehty sopimukset rehujen ja rehuseosten kaupasta, sallituista rehun lisäaineista, rehujen ja rehuseosten sisältämien torjunta-ainejäämien sekä muiden haitallisten aineiden sallituista
maksimimääristä.
Rehun lisäaineina käytettäviksi on Ruotsissa
hyväksytty kaikki elintarvikkeiden lisäaineet.
Muut rehun lisäaineet hyväksyy maatalouslautakunta (jordbruksnämnd). Kasvua edistävien lisäaineiden hyväksyminen on valmistekohtainen.
Norjan rehnlainsäädäntöön ei sisälly rehun lisäaineita koskevia määräyksiä. Tanskassa rehun lisäaineet hyväksyy maatalousministeriö. Saksan Liittotasavallassa on hyväksytyt rehun lisäaineet ja
niiden käytölle asetetut rajoitukset esitetty luettelossa rehnasetuksen liitteenä.
Ruotsissa on rehuseoksia myytäessä annettava
ostajille tiedot määrättyjen ravintoaineiden pitoisuuksista. Tanskassa on ravintoaineiden lisäksi
ilmoitettava myös seoksen valmistukseen käytetyt
rehut ja niiden määrät. Norjassa ja Saksan Liittotasavallassa on rehuseokset standardisoitu siten,
että niiden sisältämille energian, valkuaisen, rasvan, vitamiinien, aminohappojen ja kivennäisaineiden pitoisuuksille on asetettu minimi- tai
vaihtelurajoja. Jos rehuseokset ovat standardien
mukaisia, ostajalle ei tarvitse ilmoittaa niiden
valmistukseen käytettyjä rehuja.
Rehun lisäaineita koskevista ostajalle annettavista tiedoista on eri maissa samantapaisia mää-
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räyksiä. Kemoterapeuttisten aineiden, kokkidiostaattien ja kasvua lisäävien aineiden nimet ja
määrät on ilmoitettava. Lisätyistä vitamiineista
edellytetään ilmoitettaviksi esimerkiksi vain mainostettujen vitamiinien määrät tai lisättyjen A-,
D- ja E-vitamiinien määrät. Lisätyistä hivenaineista on Ruotsissa ilmoitettava nimet, Saksan
Liittotasavallassa lisätyiksi ilmoitetuista hivenaineista on ilmoitettava nimet ja määrät. Muista
lis~aineista riittää yleensä ryhmänimen ilmoittammen.
Tanskan ja Saksan Liittotasavallan rehnlakien
mukaan myyjä vastaa myytävien tuotteiden
kauppatavan mukaisesta laadusta ellei laadun
poikkeavuudesta ole ostajalle ilmoitettu.
2.2. Lannoitteet
Seuraavassa selostetaan Norjan ja Tanskan lannoitelainsäädäntöä.
Ruotsissa ei ole lannoitteita koskevaa lainsäädäntöä. Norjan lainsäädäntö koskee myytäväksi
tarkoitettujen lannoitteiden, maanparannusaineiden, kasvualustojen ja kompostointivalmisteiden
maahantuontia, valmistusta ja myyntiä. Tanskan
lainsäädäntö koskee edellämainittujen tuotteiden
lisäksi typpibakteerivalmisteiden kauppaa.
Yksityiskohtaisia laatuvaatimuksia on Norjassa
asetettu vain kalkitusaineille. Tanskassa on asetettu BBC-lannoitteiden nimellä myytäville lannoitteille ravinnepitoisuuksia koskevia vaatimuksia. Niiden kauppa on vapaata kaikissa talousyhteisön maissa.
Norjassa muiden lannoitelain alaisten tuotteiden kuin yksiravinteisten lannoitteiden maahantuonti, valmistus ja myynti on luvanvaraista.
Kotimaisten kalkitusaineiden myynti on vapaata.
Maahantuotavista tavaroista on aina otettava
näytteet. Tanskassa on valvonta järjestetty säätämällä valmistajan ja maahantuojan velvollisuudesta ilmoittaa tuoteselostus viranomaisten tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Tarkastusviranomaisille on vuosittain ilmoitettava myös vuosittaiset valmistus- ja maahantuontimäärät.
Norjassa maatalousministeriö voi kieltää sellaisten tuotteiden maahantuonnin, myynnin ja
valmistuksen, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai
jotka eivät täytä muita asetettuja laatuvaatimuksia. Tuotteen markkinointi voidaan kieltää myös
harhaanjohtavan nimen tai mainonnan vuoksi.
Tanskassa maatalousministeriö voi kieltää sellaisen tavaran kaupan, jonka käytöstä helposti voi
aiheutua vahinkoa kasveille tai jonka voidaan
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olettaa lisäävän ihmisten, eläinten tai kasvien
sairastumisriskiä. Myöskin sellaisen tavaran kauppa voidaan kieltää, jonka markkinointia ministeriö pitää harhaanjohtavana.
Tanskassa on lannoitelain alaisia tuotteita
markkinoitaessa käytettävä viranomaisten niistä
määräämiä tyyppimerkintöjä. Norjassa ja Tanskassa on tuotteiden sisältö ja ominaisuudet ilmoitettava kustakin tuotteesta annettujen määräysten mukaisesti. Samoin kummassakin maassa
maatalousministeriö voi kieltää ilmoittamasta aineita, joiden pitoisuudet ovat pienempiä kuin
ministeriöiden asettamat minimimäärät. Molempien maiden lainsäädännön mukaan on ostajalla
oikeus edellyttää, että tuotteet ovat käytön kannalta merkittäviltä ominaisuuksiltaan tavanomaisia, jollei nimenomaisesti muuta ilmoiteta.
Euroopan talousyhteisöön kuuluvat maat ovat
tehneet sopimuksen lannoitteiden vapaasta
myynnistä jäsenmaissa. Tällaisille lannoitteille on
asetettu yksityiskohtaiset laatuvaatimukset, jotka
voivat hieman vaihdella eri maissa. Lannoitteesta, myös kotimaassa valmistetusta, joka täyttää
asetetut vaatimukset, saadaan käyttää nimitystä
EEC-lannoite.

3. Ehdotetut muutokset
Voimassa oleva rehu- ja lannoitelaki ehdotetaan kumottavaksi ja säädettäväksi rehulaki ja
lannoitelaki. Kun rehuja ja lannoitteita koskevilla säännöksillä on selvästi toisistaan erottuva
soveltamisalansa ja kun ehdotettavat aineellisoikeudelliset säännökset ja valvontamenettely ehdotetaan näiden tuotteiden osalta jossakin määrin toisistaan poikkeaviksi, on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että rehujen ja lannoitteiden kaupasta säädettäisiin eri laeissa. Erillistä lainsäädäntöä voidaan myös säännösten soveltamisen kannalta pitää nykyistä selkeämpänä.
Rehuja koskevien säännösten soveltamisala ehdotetaan laajennettavaksi maahan tuonnin osalta
koskemaan muitakin kuin kaupan pidettäviä rehuja, rehun lisäaineita ja rehuseoksia. Lain piiriin
eivät kuitenkaan kuuluisi sellaiset maahantuojan
omaan käyttöön menevät pienehköt tuontierät,
jotka asetuksella säädettäisiin jätettäväksi lain
ulkopuolelle. Muilta osin rehulain soveltamisalaan ei ehdoteta olennaisia muutoksia. Rehulain
piiriin kuuluisivat siten eräitä poikkeuksia lukuunottamatta kaikki kaupan pidettävät rehut,
rehun lisäaineet ja rehuseokset.
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Lannoitteisiin rionastettavien maan kasvua
edistävien erilaisten tuotteiden valmistus ja
markkinointi on viime vuosina huomattavasti
lisääntynyt. Lain soveltamisalaa ehdotetaankin
laajennettavaksi niin, että se koskisi lannoitteiden lisäksi maanparannusaineita yleensä eikä
vain kalkitusaineita ja lannoitettuja maanparannusaineita. Lannoitelain piiriin kuuluisivat myös
lannoitetut kasvualustat ja kasvien kasvun edistämiseen tarkoitetut typpibakteerivalmisteet ja
kompostointivalmisteet. Lain soveltamisalan riittävän täsmällisen määrittelyn kannalta on katsottu tarpeelliseksi ottaa lakiin näitä tavaratyyppejä
koskevat määritelmät. Lannoitelaki koskisi myytävänä pidettävien tuotteiden lisäksi myös kotimaisten teollisuus-, tuotanto- tai muiden laitosten toiminnan yhteydessä syntyvien lannoitteena
tai maanparannusaineena käytettäväksi kelpaavien sivutuotteiden vastikkeetoma luovuttamista.
Samoin kuin rehulaki myös lannoitelaki koskisi
eräitä poikkeuksia lukuunottamatta lain piiriin
kuuluvien tuotteiden kaikkea maahantuontia.
Rehujen ja rehun lisäaineiden osalta ehdotetaan säännöksiä muutettavaksi siten, että maahan
saisi tuoda ja myytävänä pitää vain viranomaisen
pitämiin ja julkaisemiin luetteloihin merkittyjä
rehuja ja rehun lisäaineita sekä hakemuksesta
erikseen hyväksyttyjä rehuja ja lisäaineita. Rehulaissa tarkoitettuja tuotteita valmistavan laitoksen
tulisi kuitenkin, kuten tähänkin asti tehdä toiminnan aloittamisesta ja tuotannostaan ilmoitus
valtion maatalouskemian laitokselle.
Lannoitelaissa tarkoitettujen tuotteiden maahantuonti ja valmistus ehdotetaan jätettäväksi
edelleen ilmoituksen varaiseksi. Näiden ilmoitusten perusteella suoritettavaa tuotteiden haitattomuuden ja käyttökelpoisuuden arviointia on pidettävä riittävänä menettelynä lain tavoitteiden
saavuttamisen kannalta, kun maa- ja metsätalousministeriöllä ehdotuksen mukaan olisi mahdollisuus kieltää tavaran myynti ja myös sivutuotteen vastikkeeton luovuttaminen, jos tuotteen
käytöstä voi aiheutua vahinkoa ihmisille, eläimille tai muulle luonnolle.
Tarkoituksenmukaisen valvonnan järjestämiseksi on pidettävä tarpeellisena, että valtion maatalouskemian laitokselle ilmoitetaan myös, miten
maahan tuotavan tavaran säilytys maassa on tarkoitus järjestää. Valtion maatalouskemian laitokselle olisi varattava tilaisuus tarkastuksen suorittamiseen tuotanto- ja säilytystiloissa ennen toiminnan aloittamista. Tällaisen tarkastuksen suorittaminen olisi tarpeen erityisesti silloin kun tuodaan
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kalanjauhoja.
Lakeihin ehdotetaan otettavaksi nykyistä yksityiskohtaisemmat säännökset tuotteista ostajalle
ilmoitettavista tiedoista ja käytettävistä merkinnöistä. Ilmoitettavat tiedot koskisivat tavaran
käyttöarvon kannalta oleellisia ominaisuuksia.
Ehdotuksen mukaan rehujen ja lannoitteiden
vähimmäisvaatimuksista säädettäisiin laeissa. Tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö voisi määrätä rehujen ja lannoitteiden laatuvaatimuksista.
Eräiden rehujen tiedetään aiheuttavan herkästi
laatuvirheitä kotieläintuotteissa. Kotieläintuotteiden kotimaisen kulutuksen ja vientiedellytysten
turvaamiseksi on pidetty välttämättömänä, että
tällaisten rehujen myyntiä voitaisiin rajoittaa.
Tämän vuoksi ehdotetaan rehulakiin otettavaksi
säännös, jonka mukaan maa- ja metsätalousministeriö voi, jos se kotieläintuotteiden laadun
kannalta on tarpeen antaa rehujen myyntiä rajoittavia määräyksiä.
Rehulakiin ehdotetaan otettavaksi säännös,
jonka mukaan maa- ja metsätalousministeriö voi
antaa rehuseosten valkuaisainekoostumusta koskevia määräyksiä. Säännöksen avulla voitaisiin
säännellä eläin- ja kasvivalkuaisen keskinäistä
suhdetta rehuseoksissa. Kun eläinvalkuaisen lisääntyneen käytön on todettu eräissä tapauksissa
aiheuttaneen kotieläintuotteiden laadun heikentymistä, merkitsisi kasvivalkuaispitoisuuden nostaminen rehuseoksissa näissä tapauksissa myös
kotieläintuotteiden laadun paranemista. Kun viranomaiset eivät muutoin yleensä puuttuisi rehuseosten tuotekehittelyyn, on pidettävä asianmukaisena, että ministeriö ennen määräysten antamista kuulee rehuteollisuutta. Ministeriön olisi
myös kuultava maatalouden markkinointineuvostoa.
Lakeihin ehdotetaan otettavaksi nykyistä selvemmät säännökset, jotka sallivat viranomaisten
määrätä tuotteista annettavista tiedoista ja käytettävistä merkinnöistä.
Lakien noudattamisen valvonnassa on tarkoitus
kuten tähänkin asti keskittyä valmistuksen ja
maahantuonnin valvontaan. Tässä valvonnassa
käytettäisiin apuna edelleen yksityisiä henkilöitä,
valantehneitä tarkastajia ja näytteenottajia. Valtion maatalouskemian laitoksen virkamiehet ovat
suorittaneet maahantuonnin ja valmistuksen valvontaa laitoksen ulkopuolella tähän mennessä
vain satunnaisesti. Tätä valvontaa olisi kuitenkin
tarpeen lisätä.
Lakeihin ehdotetaan otettavaksi säännökset,
jotka oikeuttaisivat maa- ja metsätalousministe-
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riön maaraamaan, että valvontatarkastuksen tulokset saataisiin julkistaa.
Valvonnasta aiheutuvat kustannukset on tarkoitus periä rehujen ja lannoitteiden valmistajilta
niissäkin tapauksissa, joissa yritykseen ei ole asetettu tarkastajaa vaan tarkastuksen suorittaisi valtion maatalouskemian laitoksen virkamies.
4. Asian valmistelu
Maa- ja metsätalousministeriö asetti 25 päivänä
tammikuuta 1980 toimikunnan selvittämään
rehu- ja lannoitelain ja sen nojalla annettujen
säännösten uusimistarpeet sekä laatimaan ehdotukset selvityksen perusteella tarpeellisiksi katsottaviksi toimenpiteiksi. Toimikunta jätti ehdotuksensa 30 päivänä joulukuuta 1981. Toimikunnan
ehdotuksesta on pyydetty lausunnot ulkoasiainministeriöl tä, oikeusministeriöitä, valtiovarainministeriön järjestelyosastolta, sosiaali- ja terveysministeriöltä, maatilahallitukselta, tullihallitukselta, Helsingin yliopistolta, maatalouden tutkimuskeskukselta, valtion maatalouskemian laitokselta, valtion eläinlääketieteelliseltä laitokselta,
Maataloustuottajain Keskusliitolta, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbundilta, Maatalouskeskusten Liitolta, Rehutehtaiden Yhdistykseltä, kaupan keskusliikkeiltä, rehuteollisuusyrity ksiltä, Kemira Oy: ltä, Kalki tusy hdisty ksel tä,
Turveteollisuusliitolta, Satoturve Oy:ltä ja Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitolta.
Lausunnoissa on yleensä hyväksytty esityksen
periaatteet. Rehuteollisuus on ehdottanut luovuttavaksi lakiehdotukseen sisältyvästä niin sanotusta avoimesta vakuustodistuksesta, jossa olisi
ilmoitettava, mistä rehuista rehuseos on valmistettu. Rehuteollisuus ja lannoiteteollisuus ovat
myös esittäneet, että lakiehdotuksiin sisältyvä
myyjän ankaran kaupanvastuun periaate muutettaisiin tuottamusperusteiseksi. Lausunnoissa esitetyt näkökohdat on muilta osin pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon.
5. Esityksen organisatoriset ja
taloudelliset vaikutukset
Esitys ei aiheuta valvontaviranomaisia koskevia
tai muita organisatorisia muutoksia, koska valtion maatalouskemian laitos valvoo jo nykyisin
voimassa olevan rehu- ja lannoitelain noudattamista ja pääosin sen tehtäviin kuuluisi ehdotettujen säännösten täytäntöönpano ja niiden valvon-
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ta. Tarkoitus on, että valtion maatalouskemian
laitos asettaisi niin kuin nykyisin rehuseoksia ja
lannoitteita valmistaviin laitoksiin tarkastajat ja
maahantuotavan tavaran näytteenottoa varten
näytteenottajat. Kaikkien lannoitelaissa tarkoitettujen tavaroiden valmistusta valvomaan ei kuitenkaan ole pidetty tarkoituksenmukaisena asettaa valmistuslaitokseen omaa tarkastajaa. Sen
sijaan on pidetty tarpeellisena, että valtion maatalouskemian laitokseen perustettaisiin tarkastajan virka. Tarkastajan tehtävänä olisi suorittaa
valmistuksen ja kaupan valvontaa koko maassa.
Tällaisen valvonnan järjestämistä on pidettävä
valvonnan tehokkuuden ja yhtenäisyyden kannalta tarpeellisena.
6. Muita esitykseen vaikuttavia
seikkoja
Rehu- ja lannoitelakia muutettaessa on kiinnitettävä huomiota GATT:n kaupan teknisiä esteitä koskevaan sopimukseen, johon Suomi on liittynyt (Asetuskokoelma 325/80 ja 326/80). Tämän sopimuksen artiklan 5 .1 mukaan maahan
tuotavaan tuotteeseen ei saa kohdistaa tiukem-
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pia, hankalampia tai kalliimpia tarkastustoimenpiteitä kuin vastaavaan kotimaiseen tuotteeseen.
Artikla 5. 2 sisältää suosituksen vientimaassa suoritettujen testien ja tarkastusten hyväksymisestä.
Kotimaisten tuotteiden osalta valvonta kohdistuisi, kuten tähänkin asti pääasiassa tuotteiden
valmistuksen valvontaan siten, että tuotantolaitokseen asetetaan tarkastaja. Valvonta olisi näytteiden tarkastukseen perustuvaa jatkuvaa tuotannon valvontaa. Tuonnin osalta valvonta perustuisi, kuten tähänkin asti maahan tuotavasta tavarasta otettavan näytteen tarkastukseen. Maahan
tuotava tavara voitaisiin hyväksyä ilman tarkastustakin, jos tavara on tutkimuksissa ennestään
moitteettomaksi tunnettua.
Ehdotuksen mukaan maahan tuotava tavara
voidaan hyväksyä vientimaassa suoritetun tarkastuksen tai testauksen tahi vientimaassa otetun
näytteen perusteella, mikäli tällaisesta menettelystä on vastavuoroisuuden perusteella sovittu
vientimaan ja Suomen asianomaisten viranomaisten välillä.
Ehdotuksen on katsottava toteuttavan tuontitavaran syrjimättömän kohtelun periaatetta.
Ehdotuksesta on tehty GATT-sopimuksen mukaisesti ilmoitukset 20.3.1985.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1. Lakiehdotusten perustelut
1.1. Rehulaki
1 §. Rehujen osalta voimassa oleva rehu- ja
lannoitelaki koskee ainoastaan myytävänä olevien
ja myytyjen rehujen, rehun lisäaineiden ja rehuseosten maahan tuontia, valmistusta ja kaupan
pitämistä. Rehujen maahantuonnin osalta lainsäädännön soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, että laki koskisi pienehköjä tavaraeriä lukuunottamatta myös sellaisten tuotteiden
maahantuontia, joita ei ole tarkoitettu myyntiin.
Lakia ei sovellettaisi, tavaroita maasta vietäessä
eikä niiden maassa tapahtuvaan kauttakuljetukseen.
Voimassa olevassa rehu- ja lannoitelaissa rehulla tarkoitetaan kaikkia myytävinä olevia tai myytyjä aineita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi
eläinten ruokana taikka eläinten ruoan valmistus-

aineina. Laissa on lueteltu, mitä rehuja se ei
koske ja lisäksi annettu mahdollisuus asetuksella
säätää, ettei lakia sovelleta määrättyyn kotimaiseen tai ulkomaiseen rehuun ja rehuseokseen.
Laki ei koske kotimaisten viljelykasvien jauhamattomia siemeniä, juuria, korsia eikä muita
kasvinosia. Rehu- ja lannoiteasetuksessa on säädetty, että laki ei myöskään koske valmistuspaikkakunnalla kasvatetusta viljasta jauhettua ja siellä
käytettyä tuotetta, kalastajan itse pyydystämästään kalasta valmistamaa rehua ja kotimaisten
teollisuuslaitosten kuivaamattomia tai muuten
käsittelemättömiä sivutuotteita. Laki ei asetuksen
mukaan liioin koske muun muassa häkkilinnuille, akvaariokaloille eikä tutkimuslaitosten eläinkokeissa käytettäville eläimille tarkoitettuja rehuJa.
Koska kotimaisen rehuviljan kauppaa säännellään viljakauppalaissa (580/78), ehdotetaan kotimaisten viljelykasvien jauhamattomat siemenet
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rehu ehdotetaan edelleen jätettäväksi säännösten
ulkopuolelle. Tuoreen kalan myyntiä sellaisenaan
rehuksi ei ole pidetty tarpeellisena valvoa eikä
sen valvonta olisi käytännöllisesti järjestettävissäkään. Nykyisestä poiketen kalasta valmistettu
kuivattu rehu sen sijaan kuuluisi lain piiriin.
Tämä on katsottu tarpeelliseksi, sillä kuivatut
eläinalkuperää olevat tuotteet ovat osoittautuneet
käsittelyn kuluessa helposti kontaminoituviksi.
Ehdotuksen mukaan asetuksella voitaisiin säätää niin kuin nykyisinkin, että lakia ei sovelleta
määrättyyn rehuun, rehun lisäaineeseen tai rehuseokseen. Asetuksella on tarkoitus säätää, että
lakia ei sovelleta eläinten ruoaksi vähittäiskaupassa myytäviin kotimaisiin elintarviketuotteisiin ja
tuotantolaitoksista suoraan eläinten omistajille
myytäviin ravintojätteisiin. Sen sijaan asetuksella
ei enää suljettaisi lain soveltamisen ulkopuolelle
teollisuus- ja tuotantolaitosten kuivaamattomia ja
muuten käsittelemättömiä sivutuotteita, koska
tällaisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntäminen rehuna on lisääntymässä ja niiden tuotantovaikutusten ja mahdollisesti sisältämien haitallisten aineiden selvittämistä ennen rehuna käytettäväksi hyväksymistä on pidettävä tarpeellisena.
Lain soveltamisala tulisi siis tältäkin osin laajenemaan.
Asetuksella voitaisiin myös säätää, että lakia ei
sovellettaisi tiettyä määrää pienempään tavaraerään. Säännös on tarpeen, jotta esimerkiksi
sellaiset maahan tuotavat omaan käyttöön tulevat
pienehköt tavaraerät, joiden valvontaa ei pidetä
tarkoituksenmukaisena, voitaisiin jättää lain soveltamisen ulkopuolelle.
Rehujen ja rehuseosten maahantuonnissa, valmistuksessa ja kaupassa olisi lisäksi noudatettava,
mitä siitä eläintautien vastustamiseksi on säädetty. Eläintautilain (55/80) 13 §:n mukaan asetuksella voidaan säätää eläinten tai niiden valmistamattomien osien ja raakatuotteiden sekä muidenkin tartuntaa levittävien esineiden ja tavaroiden luovutuksesta, kuljetuksesta sekä maasta
viennistä, maahan tuonnista ja kauttakuljetuksesta. Eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahan tuonnin yhteydessä annetun asetuksen (884/
75) mukaan maa- ja metsätalousministeriön
eläinkääkintöosaston päätöksellä tarkemmin
määrättävien rehujen maahantuonti sekä maahan
tuotujen tällaisten rehujen myynti ja kuljetus on
sallittu vain eläinlääkintöosaston luvalla tai sen
määräämillä ehdoilla.
2 4384003935
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2 §. Lain soveltamisen kannalta on pidetty
tarpeellisena määritellä rehun ja rehun lisäaineen
käsitteet käyttötarkoituksen perusteella. Käsitteet
ehdotetaan määriteltäviksi samoin kuin voimassa
olevassa lainsäädännössä.
Pykälän 3 kohdan mukaan rehuseoksella tarkoitettaisiin kahdesta tai useammasta rehusta
samoin kuin rehusta ja rehun lisäaineesta valmistettua seosta. Maatilahallitus voisi kuitenkin
päättää, ettei jotain tällaista seosta ole pidettävä
laissa tarkoitettuna rehuseoksena. Tämä on tarpeen, jottei rehuseoksena olisi käsiteltävä esimerkiksi rehua, johon on lisätty pieni määrä säilöntäainetta.
3 §. Pykälän 1 momentin mukaan maahan
saisi tuoda ja myytävänä pitää vain sellaisia
rehuja, jotka maa- ja metsätalousministeriö on
hyväksynyt yleisesti käytettäviksi ja merkinnyt
hyväksytyistä rehuista pitämäänsä luetteloon. Tätä menettelyä on pidettävä maahantuonnin, valmistuksen ja kaupan kannalta tarkoituksenmukaisena. Rehun maahantuojan ja valmistajan ei
olisi tarpeen kussakin tapauksessa erikseen ja
etukäteen tiedustella valtion maatalouskemian
laitoksen kantaa rehun hyväksyttävyyteen. Ehdotetussa menettelyssä rehujen käyttöön liittyvät
mahdolliset riskitekijät eläinten ja ihmisten terveydelle voitaisiin myös ottaa nykyistä paremmin
huomioon.
Rehun hyväksymisen edellytyksenä olisi, että
rehu on käyttötarkoitukseensa sopivaa. Tällöin
tulisivat arvioitaviksi muiden hyväksymisen kannalta merkityksellisten ominaisuuksien ohella rehun tehokkuus käyttötarkoitukseensa.
Yleisperustelujen jaksossa 3 sanottuun viitaten
ehdotetaan lakiin otettavaksi säännös, jonka mukaan maa- ja metsätalousministeriö voi, mikäli se
kotieläintuotteiden laadun kannalta on tarpeen,
antaa rehun myyntiä rajoittavia määräyksiä. Kysymykseen saattaisi tulla lähinnä määräys, jolla
laatuvirheitä helposti aiheuttavien rehujen myynti sallittaisiin vain valvotuissa teollisesti valmistettavissa rehuseoksissa. Ennen määräyksen antamista olisi kuultava maatalouden markkinointineuvostoa.
Pykälän 3 momentin mukaan valtion maatalouskemian laitos voisi myöntää väliaikaisen luvan sellaisen rehun maahantuontiin ja myyntiin,
jota ei ole vielä merkitty 1 momentissa tarkoitettuun luetteloon. Lupa voitaisiin myöntää enintään kahdeksi vuodeksi. Tällainen väliaikainen
lupa tulisi kysymykseen lähinnä sellaisten uusien
tuotteiden kohdalla, joiden soveltuvuudesta rehuksi ei ole riittävästi selvitystä. Valtion maata-
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louskemian laitos vo1s1 asettaa lupaa myöntäessään muun muassa tuotteen käyttömääriä koskevia rajoituksia tai muita ehtoja.
4 §. Pykälän 1 momentin mukaan maahan
saisi tuoda ja myytävänä saisi pitää vain sellaisia
rehuseoksia, joiden sisältämät rehut on merkitty
hyväksytyistä rehuista pidettävään 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuun luetteloon, taikka jonka
myynnille valtion maatalouskemian laitos on
myöntänyt 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun luvan. Rehuseoksien osalta ei siten edellytettäisi
erillistä hyväksymistä, vaan hyväksyminen kohdistuisi rehuseoksien raaka-aineisiin.
Yleisperustelujen jaksossa 3 sanottuun viitaten
ehdotetaan lakiin otettavaksi säännös, jonka mukaan maa- ja metsätalousministeriö voi, mikäli se
kotieläintuotteiden laadun kannalta on tarpeen,
antaa määräyksiä eläin- ja kasvivalkuaisten suhteista rehuseoksissa. Ennen päätöksentekoa on
kuultava rehuteollisuutta ja maatalouden markkinointineuvostoa.
Maa- ja metsätalousministeriö voisi säännöksen
3 momentin mukaan antaa määräyksiä rehujen ja
rehuseosten tyyppinimikkeistä. Tyyppinimikkeillä tarkoitetaan rehujen ja rehuseosten kaupassa
käytettäviä käsitteitä ja rehujen nimityksiä kuten
esimerkiksi täysrehu, valkuaisrehu ja puolitiiviste. Käsitteiden tarkempi määrittely on selvyyden
vuoksi tarpeen.
5 §. Voimassa olevien säännösten mukaan
lisäaineiden lisääminen rehuun on sallittua vain
maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston tai valtion maatalouskemian laitoksen luvalla.
Lakiehdotuksen 3 §:n mukaan maa- ja metsätalousministeriö hyväksyisi ja julkaisisi luettelon
rehuista. Yhdenmukaisuuden vuoksi ehdotetaan,
että ministeriö hyväksyisi ja julkaisisi myös luettelon rehujen lisäaineista. Nämä luettelot tultaisiin julkaisemaan Suomen säädöskokoelmassa.
Tässä yhteydessä viitataan myös siihen, että elintarvikkeissa sallituista lisäaineista julkaistaan päätös säädöskokoelmassa.
6 §. Rehua ja rehun lisäainetta koskeva, lakiehdotuksen 3 tai 5 §:ssä tarkoitettu hyväksyminen tai väliaikainen lupa voitaisiin säännöksen
mukaan peruuttaa, jos on perusteltua syytä olettaa, että rehun tai rehun lisäaineen käytöstä on
haittaa ihmisille tai eläimille tahi muulle luonnolle. Kun rehun lisäaineen hyväksymisen edellytyksenä on, että se on käyttötarkoitukseensa sopivaa, voitaisiin hyväksyminen tai lupa peruuttaa
myös, jos lisäaine osoittautuu käyttötarkoituk. seensa tehottomaksi.
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Luvan peruuttamisesta seura1s1, että rehun,
rehun lisäaineen tai niitä sisältävien rehuseoksien
valmistus, maahantuonti ja myynti olisi kielletty.
Pykälän 2 momentin mukaan valmistajalla ja
myyjällä olisi kuitenkin oikeus käyttää ja myydä
varastonsa loppuun, jollei luvan peruuttamisen
syynä ole tuotteen vahingollisuus.
Kun ei voida pitää hyväksyttävänä, että myyjät
joutuvat kantamaan myynnin välittömästä kieltämisestä mahdollisesti aiheutuvan taloudellisen
menetyksen, ehdotetaan säädettäväksi, että valmistaja ja maahantuoja ovat velvollisia lunastamaan takaisin tällaisen tavaran, jollei sen määrä
ole vähäinen. Lunastusvelvollisuus koskisi myös
käyttäjälle myytyä rehua. Jos kysymyksessä on
tavara, jota ei ole vielä hyväksytty luetteloon,
vaan jota markkinoidaan valtion maatalouskemian laitoksen tai maa- ja metsätalousministeriön luvalla, on pidettävä kohtuullisena, että
valmistajalla on mahdollisesta kieltämisestä aiheutuva riski. Jos sen sijaan on kysymys luetteloon merkityn rehun tai lisäaineen kieltämisestä,
ja harkitaan kohtuulliseksi ja rehujen turvallisen
käytön kannalta perustelluksi, tavara voitaisiin
määrätä korvausta vastaan luovutettavaksi valtiolle, jollei valmistaja pysty käyttämään sitä hyväksyttävällä tavalla.
7 §. Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös
vähimmäisvaatimuksista, jotka maahantuotavan
ja kaupan pidettävän tavaraerän tulee täyttää.
Rehu, rehun lisäaine tai rehuseos ei saisi sisältää
sellaisia määriä haitallisia tai vaarallisia aineita tai
eliöitä, että sen käytöstä voi aiheutua vahinkoa
ihmisille tai eläimille taikka muulle luonnolle.
Laissa tarkoitettuja haitallisia tai vaarallisia aineita ja eliöitä ovat esimerkiksi myrkytystiloja aiheuttavat homemyrkyt ja raskasmetallit sekä salmonellabakteerit. Myytävänä olevan tavaran tulisi olla tervettä ja vaikutukseltaan hyvää; koostumukseltaan, ravintoarvoltaan ja yleisiltä ominaisuuksiltaan sellaista kuin ostajilla yleensä kysymyksessä olevan tavaran kaupassa on aihetta
otaksua.
Tietyille rehuille js rehuseoksille on yl~is~e.n
laatuvaatimusten lisäksi tarpeen asettaa entylSlä
laatua koskevia vaatimuksia esimerkiksi kosteuden, kuitupitoisuuden ja raakavalkuaismäärän
suhteen. Tätä koskeva säännös tulisi pykälän 2
momenttiin, jonka mukaan erityisistä laatuvaatimuksista määräisi maa- ja metsätalousministeriö.
8 §. Kuten voimassa olevassarehu-ja lannoitelaissa on säädetty, tulee lakiehdotuksenkin mukaan rakennusten, joissa tuotteita valmistetaan
tai myyntiä varten säilytetään, olla sellaiset, ettei
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likaannu tai pilaannu. Lakiehdotuksen mukaan
sama koskisi myös valmistusmenetelmiä. Kun
kuljetusvälineille asetettavat vaatimukset ovat lisääntyneen irtorehun käytön johdosta kasvaneet,
on pykälässä säädetyt vaatimukset ulotettu koskemaan myös kuljetusvälineitä. Mikäli valtion maatalouskemian laitos havaitsee, että rakennukset,
kuljetusvälineet tai valmistusmenetelmät eivät
täytä säännöksen vaatimuksia, se voisi valvontaviranomaisena antaa määräyksiä ja ohjeita epäkohtien korjaamiseksi. Lain 17 §:n mukaan valtion
maatalouskemian laitoksella olisi valta kieltää
tavaran valmistus ja myynti kunnes epäkohdat ja
puutteet on korjattu.
9 §. Voimassa olevassa laissa on säädetty, että
rehuja ja rehuseoksia myytäessä myyjän on aina
annettava vakuustodistus. Asetuksella on yksityiskohtaisesti säädetty, mitä tietoja vakuustodistuksessa tavaran laadusta on ilmoitettava. Kun kysymys tavarasta ostajalle annettavista tiedoista on
säädettävän lain kannalta oleellinen, ehdotetaan
tätä koskevat säännökset otettavaksi lakiin.
Eri mieltä on esiintynyt siitä, miten yksityiskohtaisia tietoja tavarasta on annettava. Rehuteollisuuden käsityksen mukaan olisi riittävää
ilmoittaa lähinnä rehun ruokintavaikutusta osoittavat tiedot, kuten rehun energia-arvo ja valkuaispitoisuus. Tämän käsityksen mukaan rehuseoksesta ei tarvitsisi ilmoittaa, mistä rehuista se
on valmistettu. Tällainen niin sanotun suljetun
vakuustodistuksen käyttäminen antaisi rehuteollisuudelle mahdollisuuden rehuseosten nykyistä
joustavampaan valmistamiseen. Uutta vakuustodistusta ei esimerkiksi tarvitsisi painattaa vaikka
seoksen koostumusta muutetaan, jos seoksen rehuarvo säilytetään entisellään. On myös esitetty,
että rehujen käyttö ja rehuhuolto valtakunnallisesti voisi olla tarkoituksenmukaisempaa ja taloudellisempaa, jos käytettäisiin suljettua vakuustodistusta. Karjankasvattajat kuitenkin pitävät tarpeellisena saada tietää, mistä rehuista seos on
valmistettu muun muassa sen vuoksi, että rehuilla on erilainen maittavuus. Tämän vuoksi maataloustuottajat pitävät tarpeellisena, että vakuustodistus olisi edelleen niin sanottu avoin vakuustodistus, jossa ilmoitettaisiin, mistä rehuista seos
on muodostettu.
Lakiehdotusta laadittaessa on lähdetty siitä,
että nykyaikana, kun kuluttajan suojaa ja oikeuksia pyritään entisestään lisäämään, ei olisi tämän
kehityksen kanssa sopusoinnussa, että rehukaupassa vähennettäisiin myyjän tiedonantovelvollisuutta.
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Maa- ja metsätalousministeriö voisi pykälän 3
momentin mukaan kieltää sellaisten tietojen ilmoittamisen, joilla ei ole ostajalle tuotteen käyttämisen kannalta olennaista merkitystä, koska
tällaisten tietojen ilmoittaminen saattaa johtaa
ostajaa harhaan.
10 §. Pykälässä säädetään ostajalle annettavien tietojen ilmoittamistavasta. Mikäli tuote
myydään päällykseen pakattuna, tiedot olisi merkittävä aina päällykseen tai lipukkeeseen, joka on
kiinnitettävä pakkaukseen. Irrotavaran osalta tiedot liitettäisiin kuormakirjaan tai, jos lasku seuraa välittömästi lähetyksen mukana, laskuun.
Säännös vastaa nykyistä käytäntöä.
11 §. Jotta rehun lisäaineen ja rehuseoksen
ostaja olisi selvillä tuotteen oikeasta annostelusta
ja muista käytön kannalta oleellisista seikoista,
myyjän olisi säännöksen mukaan annettava ostajalle rehun lisäaineen ja rehuseoksen käyttöä
koskevat ohjeet. Rehuja myytäessä käyttöohjeen
antamista ei kuitenkaan edellytettäisi, vaan käyttöohjeen antaminen rehujen osalta jäisi myyjän
harkintaan.
Pykälän 2 momentin mukaan maatilahallitus
voisi antaa rehujen ja rehuseoksien käyttö- ja
käsittelyohjeita sekä pakkaamista koskevia määräyksiä. Mahdollisuus pakkausta koskevien määräysten antamiseen on tarpeellinen, koska tiettyjä
aineita olisi voitava määrätä myytäväksi ainoastaan päällykseen pakattuna.
Pykälän 3 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriö voisi rehujen lisäaineen käyttöohjetta ja pakkaamista koskevien määräysten lisäksi
määrätä lisäaineen käytön rajoituksista.
12 §. Ehdotetun pykälän 1 momentti sisältää
yleisen kiellon johtaa ostajaa harhaan rehulain
alaisia tuotteita markkinoitaessa. Säännös vastaa
muuten voimassa olevaa lakia lukuunottamatta
sitä, että myynti-käsitteen sijasta säännösehdotuksessa on käytetty käsitettä markkinointi.
Markkinointiin luetaan muun muassa mainonta,
ostajiin välittömästi tai välillisesti kohdistuvat
muut myynninedistämistoimenpiteet sekä myyntitapahtuman yhteydessä annettavat tiedot tavarasta. Markkinoinnissa on kyse tiedottamisesta,
tavaran tarjonnasta ja myynnistä. Säännöksessä
on lueteltu seikkoja, joiden suhteen ostajaa ei saa
johtaa harhaan. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi tuotteen valmistustapa, sisällys, alkuperä, laatu, paljous, koostumus, vaikutus ja tuotantovaikutus. Harhaanjohtamisella tarkoitetaan totuudenvastaisten tai muiden harhaanjohtavien tietojen antamista. Totuudenvastaisina on pidettävä
sellaisia väitteitä, lausumia tai arvostelmia, joi-
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den paikkansapitämättömyys voidaan osoittaa.
Totuudenvastaiset tiedot ovat usein myös harhaanjohtavia. Käsitteenä harhaanjohtavuus on
kuitenkin alaltaan totuudenvastaisuutta laajempi. Oikeitakin tietoja sisältävä markkinointi voi
johtaa harhaan, jos kokonaisuuden kannalta merkittäviä tietoja ei saateta ostajan tietoon tai ne
osoitetaan epäselvästi.
13 §. Säännöksen 1 momentin mukaan lain
noudattamista valvovat maatilahallitus, valtion
maatalouskemian laitos ja tullilaitos. Tullilaitoksen tehtävänä on avustaa valtion maatalouskemian laitosta maahantuonnin valvonnassa.
Lain noudattamisen valvonnassa on edelleen tarkoitus käyttää apuna valtion maatalouskemian
laitoksen määräämiä, erityisen tarkastajan valan
ja näytteenottajan valan vannoneita henkilöitä.
Tällaisten henkilöiden käyttämisestä valvontatehtävissä on nykyisin annettu säännökset asetuksella. Säännös asiasta ehdotetaan otettavaksi lakiin.
Selvyyden vuoksi ehdotetaan lakiin, pykälän 3
momenttiin otettavaksi myös säännös, jonka mukaan näytteenottoa ja valvontaa suorittavat henkilöt toimivat tehtävässään virkamiehen vastuulla.
Eläinten terveyteen ja sairastumiseen liittyvä
rehujen valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosastolle. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto olisi näin ollen laissa matmttava valvontaviranomaisena.
Eläinlääkintöosasto käyttäisi valvonnassa apunaan
määräämiään läänin- ja muita eläinlääkäreitä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kotimaassa
tapahtuvaa valmistusta, myyntiä, säilytystä ja
kuljetusta koskevasta tarkastusoikeudesta. Säännökseen ehdotetaan selvyyden vuoksi otettavaksi
myös maininta siitä, että valtion maatalouskemian laitoksella on oikeus ottaa raaka-aineista
ja valmiista tuotteista näytteitä korvauksetta.
14 §. Kotimaassa tapahtuvan valmistuksen
valvonnan järjestämiseksi pykälän 1 momentissa
ehdotetaan säädettäväksi, että valmistajan on
ilmoitettava valtion maatalouskemian laitokselle
valmistustoiminnan aloittamisesta. Maahan tuotavien tuotteiden kaupan valvonnan järjestämiseksi maahantuojan olisi ilmoitettava valtion
maatalouskemian laitokselle, miten tuotteiden
säilytys ja kuljetus on tarkoitus järjestää.
Asetuksella säädettäisiin tarkemmin, mitä tietoja tuotteen valmistajan olisi ilmoitettava valmistustoiminnan aloittamisen yhteydessä taikka
toiminnan kestäessä tapahtuvasta seoskoostumuksen muuttamisesta tai uusien tuotteiden valmistuksen aloittamisesta.
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Lakiehdotuksen 8 §:ssä on säännökset valmistus- ja säilytystiloille asetettavista vaatimuksista.
On pidettävä tarkoituksenmukaisena, että jo ennen valmistuksen tai maahan tuonnin aloittamista voitaisiin todeta, täyttävätkö valmistusmenetelmät ja -rakennukset sekä varastotilat laissa
säädetyt vaatimukset. Tämän vuoksi ehdotetaan
pykälän 4 momentissa säädettäväksi mahdollisuudesta tarkastuksen suorittamiseen tuotantolaitoksessa ja varastotiloissa ennen toiminnan aloittamista.
15 §. Voimassa olevan lain mukaan on maahan
saapuvista rehuista ja rehuseoksista otettava näytteet tutkimista varten. Valtion maatalouskemian
laitos voi antaa luvan tavaran luovuttamiselle
tullista jo ennen näytteiden tutkimista, jos ei ole
aihetta epäillä, että edellytykset maahan tuonnin
kieltämiselle ovat olemassa. Laitos voi myös, jos
tavara on ennestään moitteettomaksi tunnettua,
antaa luvan sen kauppaan laskemiseen ilman
näytteenottoakin. Kun suuria tavaraeriä ei ole
mahdollista säilyttää tullin varastoissa näytteiden
tutkimisen ajan, joka kestää yhdestä kahteen
viikkoon, on menettely järjestetty sellaiseksi, että
tullin vakinaiset, rekisteröidyt asiakkaat saavat
kuljettaa tavaran omiin varastoihinsa säilytettäväksi siellä tullin valvonnassa käyttöönottokiellossa kunnes laitos on tutkinut näytteet. Jos tutkimus osoittaa, että tavara ei täytä säädettyjä
vaatimuksia laitoksen tulee kieltää tavaran maahantuonti. Tullin on sellaisessa tapauksessa valvottava, että tavara viedään maasta. Muussa tapauksessa tulli poistaa käyttöönottokiellon, minkä jälkeen tavaraa pidetään maahan tuotuna.
Tavaran luovuttamista tullista jo ennen näytteiden tutkimista on jouduttu pitämään tarpeellisena muun muassa siitä syystä, että maahantuojien
varastotilat ovat yleensä vähäiset.
Eräissä tapauksissa on muista pohjoismaista
tuodun rehun, lähinnä kalarehujauhon tarkastamisessa menetelty siten, että valtion maatalouskemian laitos on tarkastanut tavarasta vientimaassa otetun näytteen. Tavaran tuontikelpoisuus on ratkaistu tällaisen tarkastuksen perusteella. Tällä menettelyllä on ollut tarkoitus ennakkoon varmistua tuotavan tavaran moitteettomuudesta ja siten välttää tavaran palauttamiseen tai
siihen täällä kohdistettavien huomattavia kustannuksia
aiheuttavien
toimenpiteiden
riski.
GATT:n kaupan teknisiä esteitä koskevaan sopimukseen viitaten ehdotetaan, että tavaran maahan tuonti voitaisiin hyväksyä myös vientimaassa
suoritetun tarkastuksen tai testauksen perusteella. Tällainen menettely edellyttäisi kuitenkin,
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vientimaan ja Suomen viranomaisten välillä.
Tavaran maahantuonti ilman näytteenottoa on
sallittu yleisesti eräitä rehujen lisäaineita tuotaessa. Näihin tuotteisiin valvonta kohdistuu siinä
vaiheessa kun niitä sisältävien rehuseosten valmistusta valvotaan.
16 §. Voimassa olevan lain mukaan valtion
maatalouskemian laitoksen tulee kieltää muun
muassa sellaisen tavaran maahantuonti, joka ei
täytä säädettyjä laatuvaatimuksia. Maa- ja metsätalousministeriö voi kuitenkin määräämillään ehdoilla sallia valtion maatalouskemian laitoksen
kieltämän tavaran maahantuonnin. Maa- ja metsätalousministeriö on yleensä hyväksynyt laitoksen kieltämän tavaran maahantuonnin, kun tavarassa on ollut vähäinen virhe, joka ei oleellisesti
ole vähentänyt tavaran käyttöarvoa taikka tehnyt
tavarasta haitallista. Maahantuonnin kieltämistä
tuollaisessa tapauksessa on pidetty kohtuuttomana. Tarkoituksenmukaisempi menettely tällaisissa
tapauksissa kuitenkin olisi, että valtion maatalouskemian laitos itse saisi hyväksyä määräämillään ehdoilla vähäisessä määrin virheellisen tavaran maahantuonnin.
17 §. Voimassa olevan lain mukaan valtion
maatalouskemian laitoksen tulee, jos se havaitsee, että myytävänä oleva tavara ei täytä säädettyjä laatuvaatimuksia kieltää tavaran myynti. Käytännössä laitoksen suorittama valvonta kohdistuu, kuten jaksossa 1.3. on esitetty valmistuksen
valvontaan. Valtuutetut näytteenottajat ottavat
näytteitä rehujen ja rehuseosten valmistuslaitoksissa valtion maatalouskemian laitoksen tarkastettavaksi. Tavara saadaan kuitenkin myydä ja käytännössä yleensä myydään ennen kuin valvontanäytteiden tarkastuksen tulokset valmistuvat.
Valvonta on siten pääsääntöisesti jälkikäteistä.
Tässä valvonnasa saatetaan kuitenkin havaita,
että valmistuslaitoksessa tai tuotannossa esiintyy
puutteita ja virheitä, jotka aiheuttavat sen, että
tuotteet eivät täytä säädettyjä tai määrättyjä vaatimuksia. Tuotantolaitoksessa saattaa esimerkiksi
esiintyä salmonellabakteeria. Tällaisessa tapauksessa tuotanto pitäisi voida kieltää kunnes puute
tai virhe on korjattu.
Laissa tulisi kuitenkin edelleen olla myös säännös, jonka mukaan valtion maatalouskemian laitoksen tulee, jos se havaitsee, että myytävänä
pidetään tavaraa, joka ei täytä säädettyjä tai
määrättyjä vaatimuksia, kieltää tavaran myynti.
Lisäksi lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös,
jonka mukaan valtion maatalouskemian laitoksen
tulee kieltää tavaran myynti, jos se havaitsee, että
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tavaran säilytystilat eivät täytä 8 § :ssä säädettyjä
vaatimuksia. Jos tavarassa tai säilytystiloissa todettu virhe tai puute on vähäinen, tulisi valtion
maatalouskemian laitoksella olla oikeus hyväksyä
määräämillään ehdoilla tavaran myynti.
18 §. Valvontaa varten tulisi kirjanpidosta
saada muun ohella tiedot valmistajan ja maahantuojan myymien tavaraerien suuruudesta ja siitä,
kenelle tavara on myyty. Myös sen, joka pitää
myytävänä rehuja, rehun lisäaineita tai rehuseoksia, on tarvittaessa esitettävä tositteet, joiden
avulla voidaan saada selville tuotteen alkuperä.
19 §. Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83 151) ja eräitä poikkeuksia yleisten
asiakirjain julkisuudesta sisältävän asetuksen
(650/51) mukaan viranomainen on velvollinen
pitämään salassa elinkeinotoiminnan valvonnassa
yksityisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnasta saamansa liike- ja ammattisalaisuuksia
koskevat asiakirjat. Valtion maatalouskemian laitoksesta annetussa asetuksessa (153/80) on säädetty, että laitoksen virkamies ei saa ilmaista
kenellekään sivulliselle eikä käyttää ansiotarkoituksessa hyödykseen mitään tutkimuksen tai laitoksen muun valvontatoiminnan yhteydessä tietoonsa tullutta valmistus- tai liikesalaisuudeksi
katsottavaa seikkaa. Tällainen salassapitovelvollisuus on asetettava myös lain noudattamisen valvonnassa apuna käytettäville henkilöille. Säädettävään lakiin on tarpeen ottaa asiaa koskeva
säännös.
20 §. Rehujen ja rehuseosten valmistuksen
valvonta on jälkikäteistä, kuten 17 §:n kohdalla
on selostettu, eikä sillä voida varmistaa, että
ostaja saa aina vaatimukset täyttävää taikka vakuustodistuksessa ilmoitetunlaista tavaraa. Rehukauppaa koskevat eräät viimeaikaiset selvitykset
ovat osoittaneet, että valvontaa olisi syytä tehostaa. Valvonnan tehon parantamiseksi ehdotetaan, että valvontatarkastusten tulokset saataisiin
julkistaa. Jälkikäteisesti toimivan valvonnan voidaan katsoa edellyttävän tällaista julkistamista ja
julkistamisen soveltuvan tähän valvontamenettelyyn. Julkistaruisoikeudesta on syytä selvyyden
vuoksi ottaa säännös lakiin.
21 §. Valtion maatalouskemian laitoksesta annetun lain (652/79) 3 §:n mukaan laitoksella on
oikeus periä suoritteistaan valtiolle maksuja, jotka vahvistetaan asetuksella valtion maksuperustelaissa (980/73) säädettyjen yleisten periaatteiden
mukaan. Laitoksen maksuasetuksen piiriin kuuluvat muun muassa laitokselle lähetettyjen näytteiden tutkiminen ja analysoiminen. Valtion
maatalouskemian laitoksen määräämien tarkasta-
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jien ja näytteenottajien valvonta- ja näytteenottotoimenpiteistä on peritty maksu, mutta laitoksen
virkamiehen suorittamasta tarkastuksesta ja näytteenotosta ei maksua ole peritty. Ehdotuksen
mukaan sekä valtion maatalouskemian laitoksen
että laitoksen tehtävään määräämän henkilön
suorittamasta valmistuksen tarkastuksesta ja näytteenotosta olisi perittävä maksu.
22 §. Samoin kuin voimassa olevassa rehu- ja
lannoitelain 12 §:ssä säädettäisiin ostajan tarkastuttamisoikeudesta sen varalta, että ostaja epäilee, että tavara ei täytä sille asetettuja vaatimuksia tai ei ole siitä annettujen tietojen mukaista.
Ostajilla olisi mahdollisuus virallisesti selvityttää,
täyttääkö rehu, rehun lisäaine tai rehuseos asetetut vaatimukset, lähettämällä välittömästi aiheen
siihen ilmaannuttua valtion maatalouskemian
laitoksen hyväksymän näytteenottajan ottama
näyte laitoksen tarkastettavaksi. Säännöksen tarkoituksena on saada aikaan selvitysmenettely tavarassa olevan virheen tai ostajalle annettujen
tietojen paikkansapitävyyden toteamiseksi. Tähän liittyen säädettäisiin myyjän läsnäolo-oikeudesta näytettä otettaessa.
23 §. Voimassa olevan lain mukaan on vahingon aiheuttajan korvattava vahinko, joka ostajalle
aiheutuu siitä, että myyty tavara ei täytä säädettyjä vaatimuksia taikka että se poikkeaa vakuustodistuksessa mainituista tiedoista enemmän
kuin mitä maatilahallituksen määräysten mukaan
on sallittua. Korvaus on suoritettava, vaikka
vahinkoa ei ole aiheutettu tahallaan tai tuottamuksellisesti. Vastuu tuotteen aiheuttamasta vahingosta on siis niin sanottua ankaraa vastuuta.
Rehuteollisuuden edustajat ovat pitäneet mainittua rehukaupan säännöstä kohtuuttomana ja esittäneet, että vahingonkorvausvelvollisuus olisi
muutettava tuottamusvastuiseksi. Tällöin on vedottu siihen, että korvausvelvollisuuden syntyminen kaupassa yleensä edellyttää tuottamusta. Ankara vastuu on kaupan alalla poikkeuksellista.
Maataloustarvikkeiden kaupassa on kuitenkin
rehu- ja lannoitekaupan lisäksi siementavaran
kaupassa säädetty vahingonkorvausvastuu ankaran vastuun periaatteella. Näitä maatalouden
tuotantotarvikkeiden kaupassa noudatettavia vahingonkorvausvelvollisuutta koskevia säännöksiä
arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen,
että virheellisen tuotantotarvikkeen, kylvösiemenen, rehun ja lannoitteen käytöstä aiheutuva
taloudellinen vahinko voisi olla usein moninkertainen tarvikkeen arvoon verrattuna ja kohtuuttoman raskas yksin viljelijän kannettavaksi varsinkin kun tällainen virheellinen tuote saattaa va-
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hingoittaa yrityksen tuotantoa ja tuotantokykyä.
On katsottava, että myyjä pystyy yleensä siirtämään vahingon suuremman joukon kannettavaksi. Suurella yrityksellä on mahdollisuus ottaa
riskit huomioon tuotteen hinnoittelussa ja vahingonkorvausvakuutuksin.
Edellä mainituista syistä ei nykyisen ankaran
vahingonvastuun muuttamista tuottamusvastuiseksi ole pidetty aiheellisena. Vahingonkorvausvastuuta koskeva säännös ehdotetaankin säilytettäväksi samansisältöisenä kuin voimassa olevassa
laissa.
24 ja 25 §. Voimassa olevan lain mukaan lain
rikkomisesta on tuomittava, jollei teosta muualla
laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, sakkoon tai jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat
vuodeksi vankeuteen. Milloin rikkomus on katsottava vähäiseksi on valtion maatalouskemian
laitoksen asiana harkita, onko rikkomus ilmoitettava syytteeseen pantavaksi. Rangaistussäännökset ehdotetaan kirjoitettavaksi nykyistä rangaistussäännösten kirjoitustapaa vastaavasti, siten, että laissa erikseen luetellaan, mitkä teot ovat
rehulakirikkomuksia ja mitkä rehulakirikoksia.
Rangaistusasteikko ehdotetaan pidettäväksi entisenä, siten, että rangaistus olisi sakkorangaistus
tai enintään vuoden vankeusrangaistus. Valtion
maatalouskemian laitoksen tehtävänä olisi kuten
tähänkin asti päättää, onko rikkomus ilmoitettava syytteeseen pantavaksi, silloin kun rikkomus
on katsottava vähäiseksi.
26 §. Rehulakirikoksesta olisi rangaistuksen
lisäksi tuomittava luvattomasti maahan tuodun,
valmistetun tai myytävänä pidetyn tuotteen tai
sen arvon menettämisseuraamus, jollei se olosuhteet huomioon ottaen ole kohtuutonta. Menettämisseuraamus voidaan tällöin jättää tuomitsematta tai rajoittaa koskemaan vain osaa omaisuudesta. Menettämisseuraamusta koskeva säännös
on kirjoitettu toisin kuin voimassa olevassa laissa
omaksi pykäläksi.
27 §. Jos rehuja, rehun lisäaineita tai rehuseoksia valmistava tai niiden maahantuontia tai
kauppaa harjoittava henkilö taikka sellaista toimintaa harjoittavan yrityksen omistaja tai hoitaja
on tuomittu rehulakirikoksesta vankeuteen, voi
maa- ja metsätalousministeriö määräajaksi kieltää
kysymyksessä olevalta henkilöltä tai yritykseltä
mainittujen tavaroiden valmistuksen, maahan
tuonnin ja kaupan. Voimassa olevassa laissa on
vastaava säännös, jonka mukaan ministeriö voi
määrätä tällaisesta kiellosta, jos henkilö, yrityksen omistaja tai hoitaja on tuomittu jatketusta tai
erittäin raskauttavien asianhaarojen vallitessa ta-
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Rangaistus tällaisissa tapauksissa voi olla enintään
vuosi vankeutta.
1.2. Lannoitelaki
1 §. Voimassa oleva rehu- ja lannoitelaki
koskee lannoitteiden osalta myytäviksi valmistettujen lannoitteiden, seoslannoitteiden sekä soveltuvin osin lannoitettujen maanparannusaineiden
sekä lannoitetun kasvuturpeen valmistusta, maahantuontia ja myyntiä. Lannoitelaki koskisi edelleen myytäväksi tarkoitettujen tuotteiden valmistusta, maahantuontia ja myyntiä. Tämän lisäksi
lannoitelain piiriin kuuluisivat myös muiden
kuin myytäväksi tarkoitettujen tuotteiden maahantuonti.
Kaikki nykyisessä laissa mainitut tuotteet kuuluisivat edelleen lain piiriin. Tuotteiden nimitykset on kuitenkin osittain korvattu toisilla ja
myöskin nimien merkitystä on osittain muutettu
kuten lakiehdotuksen 2 §:stä ilmenee. Soveltamisalan laajentamista merkitsee se, että laki koskisi myös lannoittamattomia maanparannusaineita ja lannoitetun kasvuturpeen lisäksi myös muita
lannoitettuja kasvualustoja. Viimeksimainittuihin kuuluu muun muassa lannoitettu kukkamulta, joka käyttötarkoitukseltaan on verrattavissa
nykyisen lain piirissä olevaan lannoitettuun kasvuturpeeseen. Lain soveltamisalaa ehdotetaan
laajennettavaksi koskemaan myös typpibakteerivalmisteita ja kompostointivalmisteita, joiden
kaupallinen merkitys on lisääntynyt kiinnostuksen niihin kasvaessa.
Lakia ei sovellettaisi, niinkuin ei sovelleta voimassa olevaa lakiakaan, tavaroiden maasta viemiseen tai niiden maassa tapahtuvaan kauttakuljetukseen.
Voimassa olevan lain mukaan asetuksella voidaan säätää, ettei lain säännöksiä sovelleta määrättyyn tuotteeseen. Tämän mukaisesti on nykyisellä asetuksella rajattu lain ulkopuolelle kotimaisten teollisuuslaitosten kuivaamattomat tai
muuten käsittelemättömät lannoitteeksi kelpaat
sivutuotteet. Tämä soveltamisalan rajoitus ehdotetaan poistettavaksi siten, että lannoitelaki koskisi kaikkia sivutuotteita. Laki koskisi myös sivutuotteiden vastikkeetoma luovuttamista. Muutos
on katsottu tarpeelliseksi muun muassa sen vuoksi, että teollisessa prosessissa muodostuvat sivutuotteet saattavat sisältää haitallisia aineita, esimerkiksi raskaita metalleja, siinä määrin, että
niiden käyttö lannoitteena aiheuttaa elintarvik-
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keiden raskasmetallipitoisuuden kasvua. Tuotteet
voivat myös sisältämiensä aineiden vuoksi vaikuttaa haitallisesti maaperään.
Asetuksella on tarkoitus rajata lain soveltamisalan ulkopuolelle eräitä lannoitteita, maanparannusaineita ja tuotantolaitosten sivutuotteita. Näitä olisivat yhdyskuntien jätevesilietteet ja kiinteistöjen sakokaivolietteet, joiden käyttöä valvotaan vesi-, terveydenhoito- ja jätehuoltolakien
nojalla. Laki ei koskisi myöskään sellaista luonnonlantaa ja maanparannusaineita, joita ei ole
myyntiä varten teknisesti käsitelty; esimerkiksi
suoraan maataloudesta, kanaloista ja hevostalleista myytävää lantaa sekä multaa, turvetta ja
hiekkaa, jota ei ole myyntiä varten erityisesti
pakattu. Tarpeelliseksi ei katsota valvoa myöskään kotimaisten tuotantolaitosten sivutuotteista
puun ja oljen tuhkan, puun kuoriosien eikä
sahateollisuuden jätteiden myyntiä, koska edellä
mainittujen tuotteiden käytöstä ei katsota aiheutuvan haittoja. Haittavaikutuksia sen sijaan saattaa olla kivihiilen ja turpeen tuhkan käytöstä,
josta syystä niitä ei ehdoteta jätettäväksi lain
ulkopuolelle.
Asetuksella voitaisiin lisäksi säätää, että lakia ei
sovelleta tiettyä määrää pienempään tavaraerään.
Lannoitteita, maanparannusaineita, lannoitettuja kasvualustoja, typpibakteerivalmisteita ja
kompostointivalmisteita kutsutaan lakiehdotuksessa lannoitevalmisteiksi.
2 §. Voimassa olevassa laissa tarkoitetaan lannoitteella kaikkia aineita, jotka on tarkoitettu
käytettäväksi lannoitus- tai kalkirusaineina.
Maanparannusaineen käsitettä ei ole määritelty.
Lakiehdotuksessa on esitetty määritelmät kaikille
lain piiriin kuuluville aineille niiden käyttötarkoituksien ja ominaisuuksien perusteella.
Lannoitteen käytön tarkoituksena pidetään ehdotuksessa kasvien kasvun edistämistä tai sadon
laadun parantamista. Perinteisesti on lannoitteen
vaikutusta tarkasteltu ensisijaisesti sen sadon
määrään vaikuttavien ominaisuuksien kannalta.
Lakiehdotuksessa kiinnitetään huomiota myöskin
niihin lannoitteena käytettäviin aineisiin, jotka
edistämättä kasvien kasvua parantavat sadon laatua. Tällaisia aineita saattaisi olla esimerkiksi
seleeniyhdisteet, joiden avulla voitaisiin lisätä
viljan seleenipitoisuutta.
Lannoitteilta edellytetyt ominaisuudet perustuvat määritelmän mukaan niiden sisältämiin
kasvinravinteisiin tai muihin kasveille, ihmisille
tai eläimille hyödyllisiin aineisiin. Kasvinravinteilla tarkoitetaan lakiehdotuksessa pääravinteita
typpeä, fosforia, kaliumia, kalsiumia, magnesiu-
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mia sekä rikkiä ja hivenravinteita rautaa, mangaania, kuparia, sinkkiä, molybdeeniä ja booria.
Muista hyödyllisistä aineista on esimerkkinä aikaisemmin mainitut seleeniyhdisteet. Rajaamalla
lannoitteiden vaikutukset riippuviksi aineista,
toisin sanoen kemiallisista yhdisteistä, on suljettu
laissa tarkoitetun lannoitteen käsitteen ulkopuolelle tuotteet, joiden vaikutus perustuu nykyiselle
luonnontieteelle tuntemattomiin tekijöihin. Tästä johtuen eivät esimerkiksi biodynaamisessa viljelyksessä käytettävät biodynaamiset preparaatit
kuuluisi lain piiriin eikä niitä saisi markkinoida
lannoitteina.
Maanparannusaineiden käytön tarkoitukseksi
määritellään maan tai kasvualustan fysikaalisen,
kemiallisen tai biologisen tilan muuttaminen
kasvien kasvun edistämiseksi tai sadon laadun
parantamiseksi. Maanparannusaineiden vaikutus
perustuu, toisin kuin lannoitteiden, pääasiassa
muuhun kuin niiden sisältämiin kasvinravinteisiin. Yleisimmin käytettyjä maanparannusaineita
ovat kalkitusaineet ja erilaisista orgaanisista luonnontuotteista ennen kaikkea turve. Näiden vaikutus perustuu muun muassa maan happamuutta muuttavaan vaikutukseen tai maan kuohkeuttamiseen.
Lannoitetut kasvualustat määritellään teknisesti käsitellyiksi kiinteiksi aineiksi, joihin on lisätty
lannoitteita ja joita käytetään kasvien kasvupohjana. Tekninen käsittely tässä yhteydessä tarkoittaa muun muassa kuivaamista, seulomista ja
pakkaamista valmiiksi myyntipakkauksiksi. Lannoitettuja kasvualustaja ovat ennen kaikkea
kauppapuutarhoissa käytetty lannoitettu turve,
niin kutsuttu viljelyturve.
Typpibakteerivalmisteiden käytön tarkoitukseksi määritellään typpeä sitovien mikrobien siirrostaminen eli ymppääminen siemeniin tai maaperään ja kompostointivalmisteiden käytön tarkoitukseksi kompostin lahoamisen edistäminen
tai sen laadun parantaminen. Kompostointivalmisteen vaikutus perustuu määritelmän mukaan
pieneliöihin tai kasvinravinteisiin, joten laki ei
tässäkään tapauksessa koskisi biodynaamisia preparaatteja.
3 §. Voimassa olevassa lainsäädännössä on
lannoitteiden laatuvaatimuksista säädetty asetuksella. Vaatimukset on jaettu yleisiin ja erityismääräyksiin. Yleisten määräysten mukaan lannoitteen tulee olla koostumukseltaan ja muulta laadultaan tarkoitustaan vastaavaa ja hienousasteeltaan ja kuivuussuhteeltaan moitteetonta. Lannoitevalmisteita koskevana vähimmäisvaatimuksena
ehdotetaan pykälän 1 momentissa säädettäväksi,

HE n:o 99
että tuote ei saa sisältää sellaisia määriä haitallisia
tai vaarallisia aineita taikka eliöitä, että sen
ohjeiden mukaisesta käytöstä tästä syystä voisi
aiheutua vahinkoa ihmisille, eläimille tai kasveille. Pykälässä tarkoitettuja haitallisia ja vaarallisia
aineita ovat muun muassa raskasmetallit, jotka
maahan joutuessaan saattavat aiheuttaa terveydellisiä haittoja ihmisille elintarvikkeiden ja eläimille rehun välityksellä. Lannoitteiden koostumuksen tulee taas olla sellainen, ettei lannoitteista aiheudu palo- tai räjähdysvaaraa.
Pykälän 2 momentissa luetellut laatuvaatimukset, jotka koskevat käytön kannalta oleellisia
ominaisuuksia, vastaavat sisällöltään edellä mainittuja nykyisessä rehu- ja lannoiteasetuksessa
säädettyjä yleisiä laatuvaatimuksia. Lisäksi korostetaan tuotteen tasaisen laadun tärkeyttä, joten
vaatimus tasalaatuisuudesta mainitaan erikseen.
Tavaran tulisi ehdotuksen mukaan olla oleellisilta
ominaisuuksiltaan sellaista kuin ostajilla yleensä
kysymyksessä olevan tavaran kaupassa on aihetta
otaksua. Tässä yhteydessä tuotteen ominaisuuksilla tarkoitetaan sellaisiakin seikkoja, joiden virheellisyyttä ostaja tavaraa hankkiessaan ei voi
helposti havaita tai joita hänen ei voida otaksua
pystyvän arvioimaan, mutta joiden virheettömyydestä valmistajan tai myyjän on katsottava olevan
vastuussa. Säännös sallii kuitenkin 2 momentissa
mainittujen ominaisuuksien suhteen normaalista
poikkeavan tavaraerän myynnin yksittäistapauksissa, jos ostajalle tästä poikkeamasta erikseen
kirjallisesti ilmoitetaan.
Lannoitelain alaisia tuotteita koskevia erityisiä
laatuvaatimuksia ei enää katsota tarkoituksenmukaiseksi antaa asetuksella, vaan samoin kuin
rehulakiehdotuksen mukaan maa- ja metsätalousministeriö voisi määrätä tuotteille erityisiä
vaatimuksia. Ministeriö voisi esimerkiksi määrätä
myös seleenin lisäämisestä lannoitteisiin.
4 §. Voimassa olevan lain mukaan on valtion
maatalouskemian laitoksen kiellettävä tavaran
maahantuonti ja myynti, jos se ei täytä säädettyjä
laatuvaatimuksia. Tällainen kielto koskee kulloinkin määrättyä tavaraerää. Mikäli jokin lannoite, maanparannusaine, lannoitettu kasvualusta,
typpi bakteerivalmiste tai kompostointivalmiste
osoittautuu ominaisuuksiltaan sellaiseksi, että sen
käytöstä voisi aiheutua vahinkoa ihmisille, eläimille tai muulle luonnolle, olisi ehdotuksen
mukaan mahdollista kieltää tällaisen tavaran
myynti yleisesti. Valtion maatalouskemian laitos
voisi ehdotuksen 3 §:n mukaan määrätä, että
tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseensa on
osoitettava pätevillä tutkimuksilla. Siinä tapauk-
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sessa, että riittävää selvitystä soveltuvuudesta ei
ole esitetty, voitaisiin ehdotuksen mukaan myös
tuotteen maahantuonti ja myynti kokonaan kieltää. Lakiehdotuksen mukaan yleisen kiellon antaisi maa- ja metsätalousministeriö.
5 §. Valmistus- ja säilytystiloille asetettavia
vaatimuksia koskeva säännös olisi saman sisältöinen kuin vastaava rehulakiehdotuksen säännös.
6 §. Voimassa olevan lain mukaan on tavaraa
myytäessä myyjän aina annettava ostajalle vakuustodistus. Laissa ei ole vakuustodistuksen sisältöä koskevia säädöksiä, vaan niistä on säädetty
asetuksella. Koska tavaran laatua ja ominaisuuksia koskevien tietojen ilmoittamisvelvollisuus on
lain keskeisiä säännöksiä, ehdotetaan, että laissa
säädettäisiin ostajalle annettavista tiedoista.
Pykälän 1 momentin mukaan ostajalle olisi
annettava vakuustodistuksessa tiedot tavaran
käyttötarkoituksesta, tyyppinimikkeestä, ominaisuuksista, koostumuksesta, ravinnepitoisuuksista
ja määrästä siten kuin asetuksella tarkemmin
säädetään.
Tavaran käyttötarkoituksen ilmoittaminen
merkitsee ilmoitusta siitä, onko tavara tarkoitettu
esimerkiksi lannoitteeksi, maanparannusaineeksi
tai lannoitetuksi kasvualustaksi. Lannoitteen
tyyppinimikkeestä tulisi esimerkiksi ilmetä, sisältääkö tuote vain yhtä kemiallista yhdistettä vai
onko se useampia pääravinteita sisältävä epäorgaaninen seos. Edellisessä tapauksessa tyyppinimikkeenä olisi käytettävä kyseisen yhdisteen nimeä, jälkimmäisessä tapauksessa pääravinteiden
typen, fosforin ja kaliumin kemiallisia merkkejä
kirjainsarjana N-P-K ja lisäksi kyseessä olevien
ravinteiden pitoisuuksia osoittavaa numerosarjaa
esimerkiksi 10-11-12. Muita lannoitteiden
tyyppinimikkeitä olisivat esimerkiksi hivenlannoite ja kananlanta. Maanparannusaineiden
tyyppinimikkeinä käytettäisiin esimerkiksi nimityksiä kalkkikivijauhe, turve tai kuorihumus.
Tyyppinimikkeitä käyttämällä poistettaisiin tuotteiden kauppanimien moninaisuudesta helposti
aiheutuva epäselvyys tuotteen lajista.
Ravinnepitoisuuden ilmoittamisella tarkoitetaan niiden ravinteiden ilmoittamista, joihin kyseisen tuotteen lannoitusvaikutus perustuu.
Tuotteiden sisältämien aineiden, esimerkiksi hivenaineiden, pitoisuudet saattavat usein olla käytön kannalta merkityksettömiä. Niiden ilmoittaminen saattaa siten antaa tuotteesta väärän kuvan. Jotta voitaisiin estää tämänkaltaisen väärän
käsityksen syntyminen, ehdotetaan, että maa- ja
metsätalousministeriö voisi kieltää sellaisten tuotteita koskevien tietojen ilmoittamisen, joilla ei
3 4384003935
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ole olennaista merkitystä tuotteen käyttämisen
kannalta.
Tavaran koostumus tarkoittaa niiden raakaaineiden kokonaisuutta, joista tavara on valmistettu. Raaka-aineita ei kuitenkaan olisi tarkoitettu ilmoitettavaksi lannoitteista, joiden valmistusaineet reagoivat keskenään muodostaen uusia
yhdisteitä. Näin tapahtuu esimerkiksi valmistettaessa useimpia nykyaikaisia moniravinteisia lannoitteita.
Ominaisuuksilla tarkoitetaan erityisiä tuotteen
käyttöön vaikuttavia, esimerkiksi biologisia ja
fysikaalisia ominaisuuksia kuten turpeesta maatumisastetta, karkeusastetta, pH-arvoa ja puristenesteen sähkönjohtokykyä.
Ostajalle olisi annettava myös tuotteen käyttöä
ja käsittelyä koskevat ohjeet. Käyttöä koskevat
ohjeet käsittäisivät esimerkiksi tuotteen käyttömääriä ja käyttötapoja. Lannoitteiden osalta viimemainitut tarkoittavat esimerkiksi sitä, onko
tuote tarkoitettu tuiskutettavaksi, lehtilannoitteeksi tai tavalliseen tapaan maan kautta annettavaksi. Käsittelyohjeisiin kuuluisivat muun muassa varastointiohjeet.
7 §. Säännökset vakuustodistuksen antamisesta
ostajalle tavaraa myytäessä joko pakattuna tai
irtotavarana ovat samansisältöiset kuin voimassa
olevassa rehu- ja lannoiteasetuksessa. Lisäyksenä
ehdotetaan, että tiedot olisi merkittävä selvästi ja
helposti nähtäviksi. Tällä tarkoitetaan muun
muassa sitä, että vakuustodistuksen koko olisi
suhteutettava pakkauksen kokoon.
8 §. Harhaanjohtavaa markkinointia koskeva
kielto vastaa rehulakiehdotuksen vastaavaa säännöstä.
9 §. Pykälässä säädetään teollisuudesta vastikkeettomasti luovutettavia sivutuotteita koskevasta
ilmoitusvelvollisuudesta ja tuotetta koskevien tietojen antamisesta käyttäjälle. Kun vastikkeettomien sivutuotteiden luovutukseen ei ole tarpeen
soveltaa samoja säännöksiä kuin kaupan pidettäviin tuotteisiin, ehdotetaan, että maa- ja metsätalousministeriö määräisi sivutuotteiden luovuttamista koskevasta valtion maatalouskemian laitokselle tehtävästä ilmoituksesta ja käyttäjälle
annettavista tiedoista. Käyttäjän kannalta on tärkeää, että hän saa tiedot sivutuotteeseen mahdollisesti sisältyvistä haitallisista aineista. Valtion
maatalouskemian laitokselle tulisi ilmoittaa vähintään sellaiset tiedot, joiden perusteella laitos
voisi harkita, onko mahdollisesti aihetta sivutuotteen käytön kieltämiseen pykälän 2 momentin
nojalla.
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10 §. Lannoitelain noudattamista valvoisivat
kuten nykyisinkin maatilahallitus, valtion maatalouskemian laitos ja tullilaitos.
11 §. Kuten voimassa olevan lain mukaan,
maahantuonnista olisi ilmoitettava valtion maatalouskemian laitokselle vähintään kuukautta ennen kuin tuote on tarkoitus laskea kauppaan.
Ilmoitusta ei ole tarkoitettu eräkohtaiseksi. Tuotteesta olisi ilmoitettava muun muassa sen alkuperää ja siihen sisältyviä raaka-aineita ja kasvinravinteita koskevat tiedot sekä muut tiedot, jotka
laitos katsoo lain valvonnan kannalta tarpeellisiksi .. Näiden tietojen ja tuotteesta otettavien näyttelden perusteella valtion maatalouskemian laitos
harkitsee muun muassa sen, täyttääkö tuote lannoitesäännöksissä asetetut laatuvaatimukset.
. 12 §. Säännöksen tarkoituksena on, että valt!on maat:Uouskemian laitos saa riittävän ajoissa
uedot koumaassa tapahtuvan valmistuksen aloittamisesta ja valmistustoiminnassa tapahtuvasta
seoskoostumuksen muuttumisesta, jotta laitoksella olisi kuten maahantuonninkin yhteydessä
mahdollisuus tutkia myytäväksi aiotut tuotteet
ajoissa ja asettaa tarvittaessa näytteenottajat ja
tarkastajan suorittamaan tuotteiden tarkastusta.
Asetuksella säädettäisiin tarkemmin niistä tiedoista, joita tuotteen valmistajan olisi ilmoitettava valmistustoiminnan aloittamisen yhteydessä
taikka toiminnan kestäessä tapahtuvasta koostumuksen muuttamisesta tai uusien tuotteiden valmistuksen aloittamisesta.
13-25 §. Säännökset ovat sisällöltään saman
kaltaiset kuin vastaavat rehulakiehdotuksen säännökset.

1.3. Laki rehu- ja lannoitelain kumoamisesta
Samalla kun annetaan uusi rehulaki ja lannoi-
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telaki, on voimassa oleva rehu- ja lannoitelaki
kumottava.
2. Tarkemmat säännökset ja
määräykset
Rehulain nojalla annettaisiin asetus rehuista ja
vastaavasti lannoitelain nojalla asetus lannoitteista. Rehuasetuksessa säädettäisiin muun muassa
rehujen ja rehun lisäaineiden hyväksymistä koskevasta hakemusmenettelystä ja hakemuksessa
esitettävistä tiedoista, rehulain piiriin kuuluvien
tuotteiden valmistuksesta tehtävistä ilmoituksista
sekä vakuustodistuksen sisällöstä. Lannoiteasetuksessa on tarkoitus säätää muun muassa valmistusta ja maahantuontia koskevista ilmoituksista,
vakuustodistuksen sisällöstä ja tyyppinimikkeistä.
Mainituissa asetuksissa lueteltaisiin myös ne tuotteet, jotka eivät kuuluisi rehulain tai lannoitelain
piiriin.
Asetuksilla olisi niin ikään säädettävä rehulain
ja lannoitelain nojalla suoritettavista tutkimuksista ja suoritteista sekä näytteenotosta ja tarkastuksista perittävistä maksuista. Maa- ja metsätalousministeriö päättäisi muun muassa rehujen ja
re~un ~isäaineiden hyväksymisestä ja niiden julka1sem1sesta Suomen säädöskokoelmassa.
3. Voimaan tulo
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan noin
kahden kuukauden kuluttua siitä, kun lait on
hyväksytty. Ennen lakien voimaantuloa voitaisiin
ryhtyä niiden täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:
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1.

Rehulaki
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
Yleistä
1§

Soveltamisala

Tämä laki koskee rehujen, rehun lisäaineiden
ja rehuseoksien maahantuontia, myyntiä varten
tapahtuvaa valmistusta ja kauppaa.
Tämä laki ei koske kotimaisten viljelykasvien
jauhamattot?ia siemeniä, juuri~, kors~a .~~i muita
kasvinosia etkä se koske rehukst myytavaa tuoretta kalaa eikä siitä ilman kuivatusta tai muiden
aineiden lisäystä valmistettua rehua.
Asetuksella voidaan säätää, ettei tätä lakia tai
sen säännöksiä sovelleta määrättyyn rehuun, rehun lisäaineeseen tai rehuseokseen taikka tiettyä
määrää pienempään tavaraerään.
Tämä laki ei aiheuta muutosta siihen, mitä
rehujen ja rehuseosten maaha~tuonnista, va!mis:
tuksesta ja kaupasta eläintautien vastustamtsekst
on säädetty tai määrätty.
Tämä laki ei koske ulkomaille vietävää tavaraa
eikä maahantuotavaa kauttakulkutavaraa.
2§

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan
1} rehulla aineita ja valmisteita, jotka on tar-

koitettu käytettäväksi eläinten ruokana sellaisenaan tai rehuseoksen valmistusaineena;
2} rehun lisäaineella aineita ja valmisteita,
joita käytetään eläin~en ruokinta~n rehun lisänä
joko sellaisenaan tat rehuun tat r~h~seokseen
sekoitettuna, ja joiden käytön pääastalltsena tarkoituksena on eläinten kasvun tai tuotannon
edistäminen taikka hyvän ravitsemus- ja terveydentilan ylläpitäminen tahi muusta ~uin sairaudesta aiheutuvien häiriötilojen ehkätsy. Rehun
lisäaineella tarkoitetaan myös aineita ja valmisteita, joiden tarkoituksena on parantaa rehun tai
rehuseoksen käyttöominaisuuksia tai säilyvyyttä;
sekä
3) rehuseoksella kahdesta tai useammasta rehusta samoin kuin rehusta ja rehun lisäaineesta
valmistettua seosta. Maatilahallitus voi valtion
maatalouskemian laitosta kuultuaan päättää, ettei jotakin tällaista seosta ole pidettävä laissa
tarkoitettuna rehuseoksena.
Rehujen hyväksyminen

3§
Rehut
Maahan saa tuoda ja myytävänä pitää vain
sellaisia rehuja, jotka maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt ja merkinnyt hyväksyt~istä
rehuista pitämäänsä luetteloon. Hyväksymtsen
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edellytyksenä on, että rehu on käyttötarkoitukseensa sopivaa.
Maa- ja metsätalousministeriö voi, mikäli se
kotieläintuotteiden laadun kannalta on tarpeen,
antaa rehun myyntiä rajoittavia määräyksiä. Ennen määräyksen antamista on kuultava maatalouden markkinointineuvostoa.
Rehuja, joita ei mainita 1 momentissa tarkoitetussa luettelossa, saa tuoda maahan ja pitää
myytävänä vain, jos valtion maatalouskemian
laitos hakemuksesta antaa siihen luvan. Lupa
voidaan myöntää hakijalle enintään kahdeksi
vuodeksi.

4§
Rehuseokset
Maahan tuotavat ja myytävänä olevat rehuseokset saavat sisältää vain rehuja, jotka on
merkitty 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuun luetteloon ja rehuja, joiden myynnille valtion maatalouskemian laitos on myöntänyt 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun luvan.
Maa- ja metsätalousministeriö voi, mikäli se
kotieläintuotteiden laadun kannalta on tarpeen,
antaa määräyksiä eläin- ja kasvivalkuaisten suhteista rehuseoksissa. Ennen päätöksentekoa on
kuultava rehuteollisuutta ja maatalouden markkinointineuvostoa.
Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa määräyksiä rehujen ja rehuseosten tyyppinimityksistä.

5§
Rehujen lisäaineet
Maahan saa tuoda ja myytävänä pitää ja myytävänä pidettäviin rehuihin tai rehuseoksiin lisätä
vain sellaisia rehun lisäaineita, jotka maa- ja
metsätalousministeriö on hyväksynyt ja jotka se
on merkinnyt hyväksytyistä rehun lisäaineista
pitämäänsä luetteloon. Hyväksymisen edellytyksenä on, että rehun lisäaine on käyttötarkoitukseensa sopiva.
Rehun lisäainetta, jota ei mainita 1 momentissa tarkoitetussa luettelossa, saa pitää myytävänä
vain, jos maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto tai valtion maatalouskemian laitos
on, siten kuin asetuksella säädetään, antanut
siihen luvan. Lupa voidaan myöntää enintään
kahdeksi vuodeksi.

HE n:o 99

6§
Rehun ja rehun lisäainetta koskevan
hyväksymisen peruuttaminen
Maa- ja metsätalousministeriö voi peruuttaa
rehua tai rehun lisäainetta koskevan hyväksymisen tai luvan, jos on perusteltua syytä olettaa,
että rehun tai rehun lisäaineen käytöstä on vahinkoa ihmisille tai eläimille tahi muulle luonnolle
taikka jos se osoittautuu käyttötarkoitukseensa
tehottomaksi.
Kun hyväksyminen tai lupa peruutetaan, on
rehun tai rehun lisäaineen samoin kuin niitä
sisältävien rehuseoksien valmistus, maahantuonti
ja myynti kiellettyä. Valmistajalla ja myyjällä on
kuitenkin oikeus käyttää ja myydä varastonsa
loppuun, jollei hyväksymisen tai luvan peruuttaminen aiheudu rehun tai rehun lisäaineen vahingollisuudesta.
Valmistaja tai maahantuoja on velvollinen lunastamaan kaiken tavaran, jonka myynti välittömästi kielletään, jollei sen määrä ole vähäinen.
Kun kysymyksessä on luetteloon merkitty rehu
tai rehun lisäaine, voi maa- ja metsätalousminis~
teriö määrätä tavaran luovutettavaksi korvausta
vastaan valtiolle, jollei sitä voida käyttää tai sen
suhteen menetellä ministeriön hyväksymällä tavalla.

Laatuvaatimukset

7§
Tavaran laatu
Maahan tuotava tai myytävänä oleva rehu,
rehun lisäaine ja rehuseos ei saa sisältää sellaisia
määriä haitallisia tai vahingollisia aineita tai
eliöltä, että sen käyttöohjeiden mukaisesta käytöstä tästä syystä voi aiheutua eläintuotteisiin
laatuvirheitä taikka vahinkoa ihmisille, eläimille
tai muulle luonnolle. Tavara ei saa olla pilaantunutta ja sen tulee olla vaikutukseltaan hyvää.
Maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä rehuille, rehun lisäaineille ja rehuseoksille erityisiä
laatuvaatimuksia.

1985 vp. -

Valmistus

HE n:o 99

21

Ilmoitettavaksi säädetyt ja määrätyt tiedot on
merkittävä selvästi ja helposti nähtäviksi.

8 §

Valmistus- ja säzlytystilat
Rakennusten ja muiden tilojen, joissa rehuja,
rehun lisäaineita ja rehuseoksia valmistetaan ja
säilytetään sekä valmistusmenetelmien ja kuljetusvälineiden tulee olla sellaiset, ettei tavaraan
sekoitu muita aineita tai että se ei likaannu
taikka pilaannu. Tuotteita varastoitaessa ja myytäessä on erityisesti huolehdittava siitä, ettei
niihin pääse tai niissä muodostu myrkyllisiä tai
muita vahingollisia aineita.

11§
Käyttöohjeiden antaminen
Myytäessä rehun lisäaineita ja rehuseoksia on
ostajalle annettava tuotteen käyttöä koskevat ohjeet.
Maatilahallitus voi antaa rehujen ja rehuseoksien käyttö- ja käsittelyohjeita sekä pakkaamista
koskevia määräyksiä.
Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa rehun
lisäaineita koskevia käyttöohjeita sekä käytön rajoituksia, myyntipäällykseen tehtäviä merkintöjä
ja pakkaamista koskevia määräyksiä.

Markkinointi
9§

12 §

Ostajalle annettavat tiedot

Harhaanjohtava markkinointi

Myytäessä rehuja, rehun lisäaineita ja rehuseoksia on ostajalle annettava kirjallisesti vakuustodistuksessa asetuksella tarkemmin säädettävät
tiedot rehun sisältämistä ravintoaineista ja energia-arvosta, rehun lisäaineena myytävän valmisteen koostumuksesta sekä rehuseoksen sisältämistä ravintoaineista samoin kuin rehuseoksen valmistukseen käytetyistä rehuista ja rehun lisäaineista ja rehuseoksen energia-arvosta. Asetuksella
voidaan määrätä myös muita kuin edellä mainittuja tietoja ilmoitettavaksi tai ilmoitettavaksi niiden sijasta.
Maatilahallituksen tehtävänä on määrätä, paljonko vakuustodistuksessa ilmoitetun arvon ja
tarkastuksessa todetun arvon erotus saa enintään
olla.
Maa- ja metsätalousministeriö voi kieltää sellaisten tuotteita koskevien tietojen ilmoittamisen, joilla ei ole olennaista merkitystä tuotteen
käyttämisen kannalta.

Tässä laissa tarkoitettua tuotetta markkinoitaessa ei ostajia saa johtaa harhaan tuotteen nimen,
valmistustavan, sisällyksen, alkuperän, laadun,
paljouden, koostumuksen, vaikutuksen tai tuotantovaikutuksen taikka muiden seikkojen osalta.
Tuotteesta ei saa käyttää sellaista nimitystä,
joka on omiaan antamaan sen alkuperästä tai
käyttöarvosta väärän käsityksen. Tavarasta pakkauksessa tai muulla tavalla luovutuksen yhteydessä tai muutoin annetut tiedot eivät saa poiketa vakuustodistuksessa annettavista tiedoista.

10§
Tietojen zlmoittamistapa

Kun tavara myydään päällykseen pakattuna,
on 9 § :ssä tarkoitettu vakuustodistus painettava
tai merkittävä päällykseen tai lipukkeeseen, joka
on kiinnitettävä pakkaukseen.
Kun tavara myydään irtotavarana, on vakuustodistus liitettävä kuormakirjaan tai, jos lasku
seuraa välittömästi lähetyksen mukana, laskuun.

Valvonta
13 §
Valvontaviranomaiset

Tämän lain noudattamista valvovat maatilahallitus, valtion maatalouskemian laitos ja tullilaitos. Valvonnassa voidaan käyttää apuna valtion
maatalouskemian laitoksen määräämiä valantehneitä henkilöitä. Maa- ja metsätalousministeriön
eläinlääkintöosasto toimii valvontaviranomaisena
omalla toimialallaan ja voi valvonnassa käyttää
siihen määräämiään eläinlääkäreitä.
Valtion maatalouskemian laitoksella ja laitoksen määräämällä henkilöllä on oikeus tarkastaa
rehujen, rehun lisäaineiden ja rehuseoksien valmistusta, myyntiä, säilytystä ja kuljetusta sekä
oikeus ottaa raaka-aineista ja valmiista tuotteista
korvauksetta näytteitä ja tarkastaa 18 §:ssä tarkoitettu kirjanpito. Valtion maatalouskemian laitos
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voi asettaa rehuja, rehun lisäaineita tai rehuseoksia valmistavaan laitokseen tarkastajan.
Tässä laissa tarkoitettua näytteenottoa ja valvontaa suorittavat henkilöt toimivat tehtävissään
virkamiehen vastuulla.
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tahi vientimaassa otetun näytteen perusteella,
mikäli tällaisesta menettelystä on sovittu vientimaan ja Suomen asianomaisten viranomaisten
kesken.
16 §

14 §

Ilmoitusvelvollisuus

Rehuja, rehun lisäaineita tai .rehuseoksia valmistavan laitoksen aloittaessa toimintansa on valmistajan ilmoitettava toiminnan aloittamisesta
valtion maatalouskemian laitokselle vähintään
kahta kuukautta ennen valmistustoimintaan ryhtymistä. Samalla valmistajan on ilmoitettava valtion maatalouskemian laitokselle tiedot valmistettavaksi aiotuista tuotteista siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.
Mikäli valmistaja muuttaa tuotteensa koostumusta tai ryhtyy valmistamaan uutta tuotetta, on
1 momentissa mainittu ilmoitus tuotteesta tehtävä ennen kuin valmistus aloitetaan.
Rehujen, rehun lisäaineiden tai rehuseosten
maahantuojan on ilmoitettava valtion maatalouskemian laitokselle vähintään kuukautta ennen
kuin tuonti on tarkoitus aloittaa, miten tavaran
säilytys on tarkoitus järjestää.
Valmistajan ja maahantuojan on varattava valtion maatalouskemian laitokselle tilaisuus tarkastuksen suorittamiseen tuotantolaitoksessa ja
varastotiloissa ennen toiminnan aloittamista.
15 §

Maahan tuotavan tavaran tarkastus

Maahan tuotavista rehuista, rehun lisäaineista
ja rehuseoksista on otettava näytteet tutkimuksia
varten. Tavaraa on säilytettävä tullin valvonnassa
tullin ja valtion maatalouskemian laitoksen hyväksymässä· paikassa siihen saakka, kunnes laitos
on hyväksynyt tavaran maahantuonnin.
Valtion maatalouskemian laitos voi antaa luvan tavaran luovuttamiselle tullista jo ennen
näytteiden tutkimista, jos ei ole aihetta epäillä,
että edellytykset maahan tuonnin kieltämiselle
ovat olemassa.
Jos tavara on tutkimuksissa ennestään moitteettomaksi tunnettua, voidaan se valtion maatalouskemian laitoksen luvalla tuoda maahan ilman näytteenottoakin.
Tavaran maahan tuonti voidaan hyväksyä vientimaassa suoritetun tarkastuksen tai testauksen

Maahantuonnin kieltäminen

Kun maahan tuotavan tavaran tarkastuksessa
todetaan, että tavara ei täytä tässä laissa säädettyjä tai lain nojalla määrättyjä vaatimuksia, tulee
valtion maatalouskemian laitoksen kieltää tavaran maahantuonti. Jos tavaran virhe on vähäinen,
saa laitos kuitenkin määräämillään ehdoilla hyväksyä tavaran maahantuonnin ja käytön.
Valtion maatalouskemian laitoksen päätöstä,
jolla maahantuonti on kielletty, on heti noudatettava, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin päätä.
Rehu, rehun lisäaine tai rehuseos, jonka maahantuonti kielletään, on maahantuojan palautettava, hävitettävä taikka sen suhteen on meneteltävä maatilahallituksen hyväksymällä muulla tavalla.
17 §

Valmistuksen ja myynnin kieltäminen

Kun valtion maatalouskemian laitos havaitsee,
että myyntiä varten valmistetaan taikka myytävänä pidetään tavaraa, joka ei täytä säädettyjä tai
määrättyjä vaatimuksia, tahi että tavaran säilytystilat eivät täytä 8 §:ssä säädettyjä vaatimuksia
tulee laitoksen kieltää tavaran valmistus ja myynti. Kielto tulee heti voimaan ja on voimassa,
kunnes valtion maatalouskemian laitos toteaa,
että valmistuksessa esiintyneet puutteet on korjattu. Jos tavarassa tai säilytystiloissa oleva virhe
on vähäinen, saa valtion maatalouskemian laitos
määräämillään ehdoilla hyväksyä tavaran myynnin.
Erinäisiä säännöksiä
18 §

Kirjanpttovelvollisuus

Rehun, rehun lisäaineen tai rehuseoksen valmistaja ja maahantuoja on velvollinen hoitamaan
kirjanpitoosa siten, että siitä voidaan saada valvontaa varten tarpeelliset tiedot. Myös sen, joka

1985 vp. pitää myytävänä rehuja, rehun lisäaineita tai
rehuseoksia, on tarvittaessa esitettävä tositteet,
joiden avulla voidaan saada selville tuotteen
alkuperä.
Maahantuojan ja valmistajan on tehtävä valtion maatalouskemian laitokselle vuosittain ilmoitus tuotteiden maahantuonti- ja valmistusmääristä ja valmistukseen käytettyjen raaka-aineiden määristä sen mukaan kuin valtion maatalouskemian laitos määrää.
Tarkemmat määräykset kirjanpitovelvollisuudesta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.
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22 §

Tarkastuttamisoikeus

Jos ostaja epäilee, että tavara ei täytä sille
asetettuja vaatimuksia tai ole siitä annettujen
tietojen mukaista, hänellä on oikeus kustannuksellaan tarkastuttaa tavara valtion maatalouskemian laitoksessa. Ostajan tulee välittömästi
aiheen siihen ilmaannuttua lähettää valtion maatalouskemian laitoksen hyväksymän näytteenottajan ottama näyte valtion maatalouskemian laitoksen tarkastettavaksi. Näytteen ottamisen ajasta ja
paikasta on ilmoitettava myyjälle tai tämän edustajalle, jolla on oikeus olla läsnä näytettä otetta- .
essa.
23 §

19 §
Salassapitovelvollisuus

Valtion maatalouskemian laitoksen määräämät
näytteenottoa ja valvontaa suorittavat henkilöt
eivät saa ilmaista kenellekään sivulliselle eivätkä
käyttää ansiotarkoituksessa hyödykseen mitään
näytteenoton tai muun valvontatoiminnan yhteydessä tietoonsa tullutta valmistus- tai liikesalaisuudeksi katsottavaa seikkaa.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Vahinko, joka ostajalle aiheutuu siitä, että
myyty tavara ei täytä säädettyjä vaatimuksia taikka että se poikkeaa ostajalle annetuista tiedoista
enemmän kuin maatilahallituksen määräytysten
mukaan on sallittu, on vahingon aiheuttajan
korvattava. Korvaus on suoritettava, vaikka vahinkoa ei ole aiheutettu tahallaan tai tuottamuksellisesti.

24 §
Rehulakirikkomus
20 §

Valvonnan tulosten julkistaminen

Maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus
määrätä, että valvonnan tulokset julkistetaan.
Määrätessään tulosten julkistamisesta ministeriön
tulee rehuteollisuutta kuultuaan antaa ohjeet
julkistamisesta.

21 §

Tarkastusmaksut

Tämän lain 15 §:ssä tarkoitetusta näytteenotosta, 13 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tarkastuksesta ja näytteenotosta sekä näytteiden tutkimisesta ja valtion maatalouskemian laitoksen
suorittamista muista toimenpiteistä peritään
maksut, jotka vahvistetaan valtion maksuperustelaissa (980 17 3) säädettyjen yleisten perusteiden
mukaan.

Joka
1) valmistaa tai säilyttää rehua, rehun lisäainetta tai rehuseosta tiloissa taikka käyttää valmistusmenetelmiä ja kuljetusvälineitä, jotka eivät
täytä 8 §:ssä säädettyjä vaatimuksia;
2) laiminlyö antaa ostajalle 9 §:n 1 momentissa mainitut tiedot taikka rikkoo 9 §:n 3 momentissa tarkoitettua maa- ja metsätalousministeriön
kieltoa;
3) laiminlyö antaa ostajalle 11 § :ssä tarkoitetut tuotteen käyttöohjeet;
4) harjoittaa harhaanjohtavaa markkinointia;
taikka
5) laiminlyö 14 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tai 18 §:ssä säädetyn kirjanpitovelvollisuuden;
on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa
säädetty ankarampaa rangaistusta, rehulakirikkomuksesta sakkoon.
Milloin rikkomus on katsottava vähäiseksi, valtion maatalouskemian laitoksen tehtävänä on
harkita, onko rikkomus ilmoitettava syytteeseen
pantavaksi.
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matta tai rajoittaa koskemaan vain osaa omaisuudesta.

25 §
Re hulakirikos
Joka
1) tuo maahan tai myytävänä pitää rehua,
rehuseosta tai rehun lisäainetta vastoin 3, 4 tai
5 §:n säännöksiä;
2) myytävänä pitää rehua vastoin 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua maa- ja metsätalousministeriön määräystä;
3) valmistaa rehuseosta vastoin 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua maa- ja metsätalousministeriön määräystä;
4) valmistaa, tuo maahan tai myytävänä pitää
rehua, rehuseosta tai rehun lisäainetta 6 §:ssä
tarkoitetun hyväksymisen tai luvan perottamisen
jälkeen; taikka
5) tuo maahan tai myytävänä pitää rehua,
rehuseosta tai rehun lisäainetta, joka ei täytä
7 §:ssä säädettyjä laatuvaatimuksia;
on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa
säädetty ankarampaa rangaistusta, rehulakirikoksesta sakkoon tai enintään vuodeksi vankeuteen.

27 §

Kaupan harjoittamisen kieltäminen

Jos rehuja, rehun lisäaineita tai rehuseoksia
valmistava tai niiden maahantuontia tai kauppaa
harjoittava henkilö taikka sellaista toimintaa harjoittavan yrityksen omistaja tai hoitaja on tuomittu rehulakirikoksesta vankeuteen, voi maa- ja
metsätalousministeriö määräajaksi kieltää kysymyksessä olevalta henkilöltä tai yritykseltä edellä
mainittujen tavaroiden valmistuksen, maahantuonnin ja kaupan.

28

§

Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

26 §
Menettämisseuraamus
\

Joka on syyllistynyt 25 §:ssä tarkoitettuun rikokseen, on tuomittava menettämään valtiolle
luvattomasti valmistettu, maahan tuotu tai myytävänä pidetty tuote tai sen arvo, jollei se olosuhteet huomioonottaen ole kohtuutonta. Menettämisseuraamus voidaan tällöin jättää tuomitse-

29 §
Lain voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 198 .
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
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2.
Lannoitelaki
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
Yleistä
1§

Soveltamisala

Tämä laki koskee lannoitteiden, maanparannusaineiden, lannoitettujen kasvualustojen, typpibakteerivalmisteiden ja kompostointivalmisteiden (jäljempänä lannoitevalmiste) maahantuontia, myyntiä varten tapahtuvaa valmistusta ja
kauppaa. Laki koskee myös teollisuus-, tuotantotai muiden laitosten toiminnan yhteydessä syntyvien lannoitteena tai maanparannusaineena käytettäväksi kelpaaviensivutuotteiden vastikkeetonta luovuttamista.
Asetuksella voidaan säätää, ettei tämän lain
säännöksiä sovelleta määrättyyn lannoitevalmisteeseen tai 1 momentissa tarkoitettuun sivutuotteeseen taikka tiettyä määrää pienempään tavaraerään.
Tämä laki ei koske ulkomaille vietävää tavaraa
eikä maahantuotavaa kauttakulkutavaraa.
2§

kasvinravinteisiin taikka muihin kasveille, ihmisille tai eläimille hyödyllisiin aineisiin;

2) maanparannusaineella aineita ja valmisteita, joiden käytöllä pyritään muuttamaan maan
tai kasvualustan fysikaalista, kemiallista tai biologista tilaa kasvien kasvun edistämiseksi tai sadon
laadun parantamiseksi ja joiden vaikutus perustuu pääasiassa muuhun kuin aineen sisältämiin
kasvinravinteisiin;
3) lannoitetulla kasvualustalla kasvu alustaa,
johon on lisätty lannoitteita. Kasvualustalla tarkoitetaan teknisesti käsiteltyjä kiinteitä aineita,
joita käytetään kasvien kasvupohjana;
4) typpibakteerivalmisteella typpeä sitovien
pieneliöiden viljelmää, jolla käsitellään siemeniä
tai maaperää tarkoituksena siirrostaa näihin kyseiset pieneliöt;
5) kompostointivalmzsteella tuotetta, joka on
tarkoitettu edistämään kompostin lahoamista tai
parantamaan sen laatua ja jonka vaikutus perustuu sen sisältämiin pieneliöihin tai kasvinravinteisiin;

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan
1) lannoitteella aineita ja valmisteita, jotka on
tarkoitettu edistämään kasvien kasvua tai parantamaan sadon laatua ja joiden vaikutus perustuu
4 4384003935

6) kasvinravinteilla pääravinteita ja hivenravinteita. Pääravinteilla tarkoitetaan typpeä, fosforia, kaliumia, kalsiumia, magnesiumia ja rikkiä.
Hivenravinteilla tarkoitetaan rautaa, mangaania,
kuparia, sinkkiä, molybdeeniä ja booria.

26

1985 vp. -

Laatuvaatimukset
3§
Tavaran laatu
Lannoitevalmiste ei saa sisältää sellaisia määriä
haitallisia tai vaarallisia aineita tai eliöitä, että
sen ohjeiden mukaisesta käytöstä tästä syystä voi
aiheutua vahinkoa ihmisille, eläimille tai muulle
luonnolle.
Myytäväksi tarkoitetun lannoitevalmisteen tulee olla tasalaatuista sekä koostumukseltaan ja
käytön kannalta oleellisilta ominaisuuksiltaan kuten hienousasteeltaan, kosteuspitoisuudeltaan ja
puhtaudeltaan sellaista kuin ostajilla yleensä kysymyksessä olevan tavaran kaupassa on aihetta
otaksua. Mikäli tavaraerä poikkeaa laadultaan
tavanomaisesta, saadaan se myydä, jos ostajalle
ilmoitetaan tästä poikkeamasta erikseen kirjallisesti.
Maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä lannoitevalmisteille erityisiä laatuvaatimuksia sekä
määrätä, mitkä näistä vaatimuksista ovat sellaisia,
joista poikkeavaa tavaraa voidaan myydä, jos
myyjä antaa ostajalle 2 momentissa tarkoitetun
ilmoituksen.
Valtion maatalouskemian laitos voi määrätä,
että tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseensa
on osoitettava pätevillä tutkimuksilla.
4§
Maahantuonnin ja myynnin yleinen kieltäminen

Maa- ja metsätalousministeriö voi kieltää tuotteen maahantuonnin ja myymisen lannoitteena,
maanparannusaineena, kasvualustana, typpibakteerivalmisteena tai kompostointivalmisteena, jos
ministeriö katsoo, että tuotteen käytöstä voi aiheutua vahinkoa ihmisille, eläimille tai muulle
luonnolle taikka että se sisältää vaikuttavaksi
ilmoitettuja aineita, joiden hyödyllisyydestä ja
tehosta ei ole esitetty pätevää selvitystä.

Valmistus
5§
Valmistus- ja säilytystzlat
Rakennusten ja muiden tilojen, joissa lannoitevalmisteita valmistetaan sekä valmistusmenetelmien tulee olla sellaiset, ettei tavaraan sekoitu
muita aineita tai ettei se likaannu tai pilaannu.
Sama koskee myös tiloja ja ajoneuvoja, joissa
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edellä mainittuja tuotteita ja niiden raaka-aineita
säilytetään tai kuljetetaan.

Markkinointi
6§
Ostajalle annettavat tiedot

Myytäessä lannoitevalmisteita on ostajalle annettava kirjallisesti vakuustodistuksessa tiedot tavaran käyttötarkoituksesta, tyyppinimikkeestä,
ominaisuuksista, koostumuksesta, ravinnepitoisuuksista ja määrästä siten kuin asetuksella tarkemmin määrätään. Lisäksi ostajalle on annettava
ohjeet tuotteen käyttötavasta ja käsittelystä ja
ilmoitettava valmistuserän numero ja säilyvyydeltään rajoitetuista tuotteista valmistusaika tai viimeinen käyttöpäivä. Ostajalle on ilmoitettava
myös valmistajan, valmistuuajan ja maahantuodusta tavarasta lisäksi maahantuojan nimi ja
osoite.
Asetuksella voidaan määrätä myös muita kuin
1 momentissa säädettyjä tietoja ilmoitettavaksi
tai ilmoitettavaksi niiden sijasta.
Maatilahallituksen tehtävänä on määrätä, paljonko vakuustodistuksessa ilmoitetun arvon ja
tarkastuksessa todetun arvon erotus saa enintään
olla.
Maa- ja metsätalousministeriö voi kieltää sellaisten tuotteita koskevien tietojen ilmoittamisen, jolla ei ole olennaista merkitystä tuotteen
käyttämisen kannalta.

7§
Tietojen zlmoittamistapa
Kun tavara myydään päällykseen pakattuna,
on 6 §:ssä tarkoitettu vakuustodistus painettava
tai merkittävä päällykseen tai lipukkeeseen, joka
on kiinnetettävä pakkaukseen.
Kun tavara myydään irtotavarana, on jokaista
tavaratoimitusta koskeva vakuustodistus liitettävä
kuormakirjaan tai jos lasku seuraa lähetyksen
mukana, laskuun.
Ilmoitettavaksi säädetyt ja määrätyt tiedot on
merkittävä selvästi ja helposti nähtäviksi.
Valmistajan ja maahantuojan on ilmoitettava
valtion maatalouskemian laitokselle ja alistettava
sen hyväksyttäväksi tavaran tyyppinimike ja
kauppanimi ja tavaran päällykseen tehtävät merkinnät.
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Harhaanjohtava markkinointi
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Tässä laissa tarkoitettua näytteenottoa ja valvontaa suorittavat henkilöt toimivat tehtävässään
virkamiehen vastuulla.

Tämän lain alaista tavaraa markkinoitaessa älköön ostajia johdettako harhaan tuotteen nimen,
valmistustavan, sisällyksen, alkuperän, laadun,
paljouden, koostumuksen, vaikutuksen tai tehon
taikka muiden seikkojen osalta.
Tuotteesta ei saa käyttää sellaista nimitystä,
joka on omiaan antamaan sen alkuperästä tai
käyttöarvosta väärän käsityksen. Tavarasta pakkauksessa tai muulla tavalla annetut tiedot eivät
saa poiketa vakuustodistuksessa annettavista tiedoista.

Joka aikoo tuoda maahan lannoitevalmistetta
on velvollinen vähintään kuukautta ennen kuin
tuote on tarkoitus laskea kauppaan, ilmoittamaan valtion maatalouskemian laitokselle tuotteen alkuperää ja tuotteeseen sisältyviä raakaaineita ja kasvinravinteita koskevat sekä muut
valvontaa varten tarpeelliset tiedot.

Sivutuotteiden luovuttaminen

12 §

9§
Ilmoitus- ja tietojenantovelvollisuus sekä luovutuskielto

Kun 1 §:ssä tarkoitettuja sivutuotteita luovutetaan vastikkeettomasti lannoitteena tai maanparannusaineena käytettäväksi, tulee luovuttajaa
tehdä valtion maatalouskemian laitokselle tuotetta koskeva ilmoitus ja antaa käyttäjälle tiedot
tuotteesta sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö määrää. Ilmoitusvelvollisuus ei koske
satunnaista luovutusta.
Maa- ja metsätalousministeriö voi kieltää sivutuotteen luovuttamisen lannoitteena tai maanparannusaineena käytettäväksi, jos sen käytöstä voi
aiheutua vahinkoa ihmisille, eläimille tai muulle
luonnolle.

Valvonta
10 §

Valvontaviranomaiset
Tämän lain noudattamista valvovat maatilahallitus, valtion maatalouskemian laitos ja tullilaitos. Valvonnassa voidaan käyttää apuna valtion
maatalouskemian laitoksen määräämiä valantehneitä henkilöitä.
Valtion maatalouskemian laitoksella ja laitoksen määräämillä henkilöillä on oikeus tarkastaa
lannoitevalmisteiden valmistusta, myyntiä, säilytystä ja kuljetusta sekä oikeus ottaa raaka-aineesta
ja valmiista tuotteesta korvauksetta näytteitä ja
tarkastaa 16 §:ssä tarkoitettu kirjanpito. Valtion
maatalouskemian laitos voi asettaa edellä mainittuja tuotteita valmistavaan laitokseen tarkastajan.

11§
Maahantuonti-ilmoitus

Valmistusta koskeva zlmoitus
Lannoitevalmistetta valmistavan tuotantolaitoksen aloittaessa toimintansa on valmistajan ilmoitettava toiminnan aloittamisesta valtion maatalouskemian laitokselle vähintään kahta kuukautta ennen varsinaiseen valmistustoimintaan
ryhtymistä. Samalla valmistajan on ilmoitettava
tiedot valmistettaviksi aiotuista tuotteista siten
kuin asetuksella tarkemmin säädetään.
Jos valmistaja muuttaa tuotteensa koostumusta
tai ryhtyy valmistamaan uutta tuotetta, on 1
momentissa mainittu ilmoitus tehtävä viimeistään kuukautta ennen valmistuksen aloittamista.
Valmistajan on varattava valtion maatalouskemian laitokselle tilaisuus tarkastuksen suorittamiseen tuotantolaitoksessa ennen toiminnan
aloittamista.
13§
Maahan tuotavan tavaran tarkastus

Maahan tuotavista lannoitevalmisteista on
otettava näytteet tutkimuksia varten. Tavaraa on
säilytettävä tullin valvonnassa tullin ja valtion
maatalouskemian laitoksen hyväksymässä paikassa siihen saakka, kunnes laitos on hyväksynyt
tavaran maahantuonnin.
Valtion maatalouskemian laitos voi antaa luvan tavaran luovuttamiselle tullista jo ennen
näytteiden tutkimista, jos ei ole aihetta epäillä,
että edellytykset maahan tuonnin kieltämiselle
ovat olemassa.
Jos tavara on tutkimuksissa ennestään moitteettomaksi tunnettua, voidaan se valtion maatalouskemian laitoksen luvalla tuoda maahan ilman näytteenottoakin.
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Tavaran maahan tuonti voidaan hyväksyä vientimaassa suoritetun tarkastuksen tai testauksen
tahi vientimaassa otetun näytteen perusteella,
mikäli tällaisesta menettelystä on vastavuoroisuuden perusteella sovittu vientimaan ja Suomen
asianomaisten viranomaisten kesken.
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tus tuotteiden maahantuonti- tai valmistusmääristä ja niihin käytettyjen raaka-aineiden määristä
sen mukaan kuin valtion maatalouskemian laitos
määrää.
Tarkemmat määräykset kirjanpitovelvollisuudesta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

14 §

Maahantuonnin kieltäminen
Kun maahan tuotavan tavaran tarkastuksessa
todetaan, että tavara ei täytä tässä laissa säädettyjä tai lain nojalla määrättyjä vaatimuksia, tulee
valtion maatalouskemian laitoksen kieltää tavaran maahantuonti. Jos tavaran virhe on vähäinen,
saa laitos kuitenkin määräämillään ehdoilla hyväksyä tavaran maahantuonnin ja käytön.
Valtion maatalouskemian laitoksen päätöstä,
jolla maahantuonti on kielletty, on heti noudatettava, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin päätä.
Lannoitevalmisteet, joiden maahantuonti kielletään, on maahantuojan palautettava, hävitettävä taikka niiden suhteen on meneteltävä maatilahallituksen hyväksymällä muulla tavalla.
15 §
Valmistuksen ja myynntn kieltäminen
Kun valtion maatalouskemian laitos havaitsee,
että myyntiä varten valmistetaan taikka myytävänä pidetään tavaraa, joka ei täytä säädettyjä tai
määrättyjä vaatimuksia, tulee laitoksen kieltää
tavaran valmistus ja myynti. Kielto on voimassa,
kunnes valtion maatalouskemian laitos toteaa,
että valmistuksessa esiintyneet puutteet on korjattu. Jos tavarassa oleva virhe on vähäinen, saa
valtion maatalouskemian laitos määräämillään
ehdoilla hyväksyä tavaran myynnin.
Erinäisiä säännöksiä
16 §

Kirjanpitovelvollisuus
Lannoitevalmisteen valmistaja ja maahantuoja
on velvollinen hoitamaan kirjanpitoosa siten,
että siitä voidaan saada valvontaa varten tarpeelliset tiedot. Myös sen, joka pitää myytävänä lannoitevalmisteita, on tarvittaessa esitettävä tositteet, joiden avulla voidaan saada selville tuotteen
alkuperä.
Maahantuojien ja valmistajien on tehtävä vuosittain valtion maatalouskemian laitokselle ilmoi-

17 §

Salassapitovelvollisuus
Valtion maatalouskemian laitoksen määräämät
näytteenottoa ja valvontaa suorittavat henkilöt
eivät saa ilmaista kenellekään sivulliselle eivätkä
käyttää ansiotarkoituksessa hyödykseen mitään
näytteenoton tai muun valvontatoiminnan yhteydessä tietoonsa tullutta valmistus- tai liikesalaisuudeksi katsottavaa seikkaa.
18 §
Valvonnan tulosten julkistaminen
Maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus
määrätä, että valvonnan tulokset julkistetaan.
Määrätessään tulosten julkistamisesta ministeriön
tulee lannoiteteollisuutta kuultuaan antaa ohjeet
julkistamisesta.
19 §
Tarkastusmaksut
Tämän lain 13 §:ssä tarkoitetusta näytteenotosta sekä 10 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
tarkastuksesta ja näytteenotosta sekä näytteiden
tutkimisesta ja valtion maatalouskemian laitoksen suorittamista muista kuin 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä peritään maksut, jotka
vahvistetaan valtion maksuperustelaissa (980 /7 3)
säädettyjen yleisten perusteiden mukaan.
20 §

Tarkastuttamisoikeus
Jos ostaja epäilee, että tavara ei täytä sille
asetettuja vaatimuksia tai ole siitä annettujen
tietojen mukaista, hänellä on oikeus kustannuksellaan tarkastuttaa tavara valtion maatalouskemian laitoksessa. Ostajan tulee välittömästi
aiheen siihen ilmaannuttua lähettää valtion maatalouskemian laitoksen hyväksymän näytteenottajan ottama näyte valtion maatalouskemian laitoksen tarkastettavaksi. Näytteen ottamisen ajasta ja
paikasta on ilmoitettava myyjälle tai tämän edus-
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21 §

Vahingonkorvausvelvollisuus
Vahinko, joka ostajalle aiheutuu siitä, että
myyty tavara ei täytä säädettyjä vaatimuksia taikka että se poikkeaa ostajalle annetuista tiedoista
enemmän kuin maatilahallituksen määräysten
mukaan on sallittua, on vahingon aiheuttajan
korvattava. Korvaus on suoritettava, vaikka vahinkoa ei ole aiheutettu tahallaan tai tuottamuksellisesti.
22 §

Lannoitelakirikkomus
Joka
1) laiminlyö antaa ostajalle 6 §:ssä tarkoitetut
tiedot ja ohjeet;
2) rikkoo 6 §:n 4 momentissa tarkoitettua
maa- ja metsätalousministeriön kieltoa;
3) laiminlyö 7 §:n 4 momentissa tarkoitetun
lannoitetuotetta koskevien tietojen ilmoittamistapaa koskevan ilmoitus- ja alistamisvelvollisuuden, 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoitus- ja
tietojenantovelvollisuuden, 11 § :ssä tarkoitetun
maahantuonti-ilmoituksen tekemisen, 12 §:ssä
tarkoitetun valmistusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden, 16 §:n 1 momentissa säädetyn kirjanpitovelvollisuuden tai 16 §:n 2 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden; taikka
4) harjoittaa harhaanjohtavaa markkinointia;
on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa
säädetty ankarampaa rangaistusta, lannoitelakirikkomuksesta sakkoon.
23 §
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2) tuo maahan tai myy lannoitevalmistetta
4 §:ssä tarkoitetusta maa- ja metsätalousministeriön kiellosta huolimatta; tai
3) luovuttaa sivutuotetta 9 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta kiellosta huolimatta;
on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa
säädetty ankarampaa rangaistusta, lannoitelakirikoksesta sakkoon tai enintään vuodeksi vankeuteen.
24 §
Menettämisseuraamus
Joka syyllistyy 23 §:ssä tarkoitettuun rikokseen, on tuomittava menettämään valtiolle luvattomasti valmistettu, maahan tuotu, tai myytävänä pidetty tuote tai sen arvo, jollei se olosuhteet
huomioon ottaen ole kohtuutonta. Menettämisseuraamus voidaan tällöin jättää tuomitsematta
tai rajoittaa koskemaan vain osaa omaisuudesta.

25 §
Kaupan harjoittamisen kieltäminen
Jos lannoitevalmisteita valmistava tai niiden
maahantuontia tai kauppaa harjoittava henkilö
taikka sellaista toimintaa harjoittavan yrityksen
omistaja tai hoitaja on tuomittu lannoitelakirikoksesta vankeuteen, voi maa- ja metsätalousministeriö määräajaksi kieltää kysymyksessä olevalta
henkilöltä tai yritykseltä edellä mainittujen tavaroiden valmistuksen, maahantuonnin ja kaupan.
26 §

Asetuksenantovaltuus
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Lannoitelakirikos

27 §
Lain voimaantulo

Joka
1) valmistaa tai myy lannoitevalmistetta, joka
ei täytä 3 §:n 1 momentissa säädettyjä vaatimuksia tai maa- ja metsätalousministeriön 3 §:n 3
momentin nojalla määräämiä laatuvaatimuksia;

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 198 .
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
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Laki
rehu- ja lannoitelain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Täten kumotaan 7 päivänä kesäkuuta 1968
annettu rehu- ja lannoitelaki (335/68) siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 §

Tämä

laki tulee
kuuta 198 .

vOimaan

päivänä

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1985

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOMSTO

Maa- ja metsätalousministeri Toivo Yläjärvi

