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Laki
kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) 20 §, 24 §:n otsikon suo-

menkielinen sanamuoto ja 1 momentti, 25, 27, 29, 36, 38–40, 42, 46 ja 47 §,
sellaisina kuin niistä ovat 20 § laissa 1089/2013, 27 § laissa 564/2014 ja 46 § osaksi

laissa 564/2014, seuraavasti:

20 §

Kasvinsuojeluaineen lentolevitys

Kasvinsuojeluaineen levitys ilma-aluksesta on kielletty.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, voi:
1) Ruokavirasto päättää kasvintuhoojan torjumisesta kasvinsuojeluaineen lentolevitys-

tä käyttäen samalla, kun se päättää toimenpiteistä kasvintuhoojien torjumiseksi tai niiden
leviämisen estämiseksi siten kuin kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa
(702/2003) säädetään, jos kasvintuhoojasta aiheutuu välitön uhka kasvinterveydelle eikä
kasvintuhoojaa voida muulla tavoin tehokkaasti kohtuudella torjua tai sen leviämistä es-
tää;

2) maa- ja metsätalousministeriö päättää Suomen metsäkeskuksen alueyksikön esityk-
sestä kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä metsässä kasvaviin puihin kohdistuvien laajo-
jen metsätuhojen torjumiseksi samalla, kun se päättää toimenpiteistä metsätuhon leviämi-
sen tai syntymisen estämiseksi siten kuin metsätuhojen torjunnasta annetussa laissa
(1087/2013) säädetään, jos metsätuhoja ei voida muulla tavoin tehokkaasti kohtuudella
estää.

Lentolevitystä koskevassa päätöksessä on oltava tiedot lentolevitysalueesta, torjunta-
toimenpiteistä ja niiden suorittamisajankohdasta sekä torjunnassa käytettävästä kasvin-
suojeluaineesta.

24 §

Valvontaviranomaiset

Kasvinsuojeluaineasetuksen ja tämän lain täytäntöönpanosta sekä tämän lain ja sen no-
jalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta ja valvonnan järjes-
tämisestä vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto kasvinsuojeluaineiden valmistuksen,
maahantuonnin, markkinoille saattamisen, markkinoinnin sekä maahantuojien ja jakelijoi-
den suorittaman käsittelyn ja varastoinnin osalta. Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kuu-
luu myös muu kasvinsuojeluaineiden valvonta, jota ei ole säädetty Ruokaviraston tehtä-
väksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kasvinsuojeluaineasetuksen 75 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen ja 2 kohdassa tarkoitettu viranomainen.
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Kasvinsuojeluaineasetuksen ja tämän lain täytäntöönpanosta sekä tämän lain ja sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta ja valvonnan järjestämi-
sestä vastaa Ruokavirasto kasvinsuojeluaineiden käytön ja käytön yhteydessä tapahtuvan
käsittelyn ja varastoinnin osalta. Ruokavirasto käyttää valvonnassa apunaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksia.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

25 §

Valtuutetut tarkastajat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja Ruokavirasto voivat käyttää valvonnassa apunaan
valvontatehtävään kirjallisesti valtuuttamiaan tarkastajia, jotka toimivat virastojen val-
vonnassa. Valtuutetulla tarkastajalla tulee olla tehtävänsä hoitamiseksi riittävä kasvinsuo-
jeluaineita koskeva tai muu lain noudattamisen valvonnan kannalta tarvittava ammattitai-
to.

Valtuutettuun tarkastajaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa. Valtuutetun tarkas-
tajan tulee toiminnanharjoittajan niin vaatiessa esittää kirjallinen selvitys valtuutukses-
taan.

27 §

Asiantuntijaviranomaiset ja -laitokset

Kasvinsuojeluaineiksi tarkoitettujen aineiden ja valmisteiden hyväksymisen edellytys-
ten selvittämiseksi jäljempänä mainitut valtion viranomaiset ja laitokset ovat velvolliset
suorittamaan tällaisten aineiden ja valmisteiden tarkastuksia tai antamaan lausuntonsa
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle hyväksymisen edellytyksistä seuraavasti:

1) biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden arvioimisen osalta Luonnonvarakes-
kus;

2) kasvi- ja eläintuotteissa esiintyvien kasvinsuojeluainejäämien määrittämisen ja ar-
vioimisen, Euroopan unionille laadittavien jäämien enimmäismääriä koskevien ehdotus-
ten sekä kasvinsuojeluaineiden kemiallisten analyysien sekä fysikaalisten ja teknisten tes-
tien osalta Ruokavirasto.

29 §

Valvontasuunnitelma

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja Ruokaviraston on laadittava vuosittain suunnitel-
ma valvonnan järjestämisestä. Valvontaa suunniteltaessa virastojen tulee olla yhteistyössä
Tullin kanssa.

Valvontasuunnitelmassa on määriteltävä, mitä tarkastuksia valvottaville kohteille teh-
dään ja kuinka usein niitä tehdään. Lisäksi suunnitelmassa on esitettävä, miten valvotta-
vien kohteiden riski on arvioitu ja miten suunnitelman arvioidaan toteutuvan.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset val-
vontasuunnitelmasta ja sen sisällöstä.

36 §

Valvonnan tulosten julkaiseminen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja Ruokavirasto julkaisevat valvonnan tulokset. Edel-
lä 32 §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja ei kuitenkaan saa julkaista.
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Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset val-
vonnan tulosten julkaisemisesta.

38 §

Kielto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi sille 24 §:n 1 momentissa säädetyn toimivallan
mukaisesti kieltää:

1) kasvinsuojeluaineen valmistuksen, varastoinnin, markkinoille saattamisen, käytön,
maahantuonnin tai maastaviennin, jos kasvinsuojeluaine ei täytä kasvinsuojeluaineasetuk-
sessa tai tässä laissa tai niiden nojalla säädettyjä tai määrättyjä vaatimuksia;

2) kasvinsuojeluaineen markkinoille saattamisen tai käytön, jos kasvinsuojeluaineen
voidaan perustellusti epäillä aiheuttavan välittömän vaaran tai uhan ihmisten tai eläinten
terveydelle tai ympäristölle;

3) kasvinsuojeluaineen markkinoille saattamisen tai käytön, jos valmisteen myynti-
päällysmerkinnöissä on sellainen puute tai virhe, että siitä saattaa aiheutua vaaraa ihmisten
tai eläinten terveydelle tai ympäristölle.

Ruokavirasto voi sille 24 §:n 1 momentissa säädetyn toimivallan mukaisesti kieltää:
1) kasvinsuojeluaineen varastoinnin, käsittelyn ja käytön, jos kasvinsuojeluaine tai sen

käyttö ei täytä kasvinsuojeluaineasetuksessa tai tässä laissa tai niiden nojalla säädettyjä tai
määrättyjä vaatimuksia;

2) kasvinsuojeluaineella käsitellyn korjaamatta olevan sadon käyttämisen elintarvik-
keeksi tai eläinten rehuksi, jos käyttämisestä saattaa aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten
terveydelle.

Kielto on viipymättä peruutettava, jos sen perusteena oleva puutteellisuus on poistettu
tai epäkohta korjattu taikka jos kielto ei ole enää muutoin tarpeen.

Jos asia ei siedä viivytystä, 24 §:ssä tarkoitettu valvontaviranomainen voi määrätä kiel-
lon väliaikaisena. Jos väliaikaisen kiellon antaa muu viranomainen kuin Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto tai Ruokavirasto, väliaikainen kielto on saatettava viivytyksettä Turval-
lisuus- ja kemikaaliviraston tai Ruokaviraston ratkaistavaksi sen mukaan, kumpi viran-
omainen on asiassa tämän pykälän ja 24 §:n 1 momentin mukaan toimivaltainen. Kielto
raukeaa, jos toimivaltainen virasto ei ole tehnyt tämän pykälän 1 tai 2 momentissa tarkoi-
tettua päätöstä viikon kuluessa väliaikaisen kiellon antamisesta.

39 §

Hävittämis- ja maastavientimääräys

Jos kasvinsuojeluaineen valmistus, varastointi, markkinoille saattaminen, käyttö, maa-
hantuonti tai maastavienti on 38 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla kielletty, Turvallisuus-
ja kemikaalivirasto voi määrätä kasvinsuojeluaineen käsiteltäväksi hyväksymällään taval-
la uudelleen, hävitettäväksi tai palautettavaksi siihen maahan, josta se on tuotu Suomeen.

Jos korjaamattoman sadon käyttäminen elintarvikkeeksi tai eläinten rehuksi on 38 §:n
2 momentin 2 kohdan nojalla kielletty, Ruokavirasto voi määrätä korjaamattoman sadon
hävitettäväksi.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun päätökseen voidaan liittää ehtoja sen täytäntöön-
panossa noudatettavasta menettelystä. Toiminnanharjoittaja, jonka virheellisen menette-
lyn vuoksi hävittämis- tai maastavientimääräys on annettu, vastaa täytäntöönpanon aihe-
uttamista kustannuksista.
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40 §

Uhkasakko ja teettäminen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja Ruokavirasto voivat tehostaa 37 §:ssä tarkoitettua
määräystä, 38 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettua kieltoa sekä 39 §:ssä tarkoitettua hävit-
tämistä tai maastavientiä koskevaa määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty
toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Uhkasakkoa ei saa asettaa luonnolliselle henkilölle tässä laissa säädetyn tietojen ilmoit-
tamisvelvollisuuden tehosteeksi, jos henkilöä on aihetta epäillä rikoksesta ja tiedot liitty-
vät rikosepäilyn kohteena olevaan asiaan.

Uhkasakosta ja teettämisuhkasta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

42 §

Rikosilmoituksen tekeminen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tekee valtuuttamiensa tarkastajien puolesta rikosil-
moituksen epäillystä kasvinsuojeluainerikkomuksesta. Ruokavirasto tekee ilmoituksen
valtuuttamiensa tarkastajien ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten puolesta. Il-
moitus voidaan jättää tekemättä rikkomuksesta, jota on kokonaisuutena pidettävä ilmeisen
vähäisenä.

46 §

Perittävät maksut

Tämän lain mukaisista viranomaisen suoritteista valtiolle perittävistä maksuista sääde-
tään valtion maksuperustelaissa (150/1992).

Kasvinsuojeluaineen hyväksymistä tarkoittavasta luvasta peritään maksu 45 prosentilla
alennettuna, jos kasvinsuojeluaineen käyttökohteeksi tarkoitettujen viljelykasvien yhteen-
laskettu pinta-ala hyväksymistä haettaessa on enintään 5 000 hehtaaria, ja 70 prosentilla
alennettuna, jos kasvinsuojeluaineen käyttökohteeksi tarkoitettujen viljelykasvien yhteen-
laskettu pinta-ala hyväksymistä haettaessa on enintään 2 000 hehtaaria.

Viljelykasvien yhteenlasketun pinta-alan määrityksessä käytetään Luonnonvarakes-
kuksen julkistamia Suomen virallisia tilastoja puutarha- ja peltokasvialoista sekä Ruoka-
viraston ylläpitämää tilastoa metsänviljelyaineistosta. Pinta-alana käytetään viiden vii-
meisen vuoden lukujen keskiarvoa.

47 §

Palkkiot ja kustannusten korvaukset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja Ruokavirasto maksavat valtuuttamilleen tarkasta-
jille tämän lain mukaisista tarkastuksista palkkiota ja kustannusten korvausta.

Edellä 9 §:ssä tarkoitetulla koulutuksen järjestäjällä, 11 §:ssä tarkoitetulla tutkinnon
järjestäjällä sekä 13 §:ssä tarkoitetulla kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testaajalla
on oikeus periä palvelun käyttäjältä kohtuullinen korvaus tuottamastaan palvelusta.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
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Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
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