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Valtioneuvoston asetus

N:o 844

valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä
muutetaan valtiokonttorista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen

(1155/2002) 11 §:n 2 momentti ja
lisätään asetukseen uusi 1 a § seuraavasti:

1 a §
Valtiokonttorissa on lisäksi Valtion IT-pal-

velukeskus, joka tuottaa ministeriöiden yhtei-
set tieto- ja viestintätekniikkapalvelut sekä
koko valtionhallinnolle tarjottavat yhteiset tai
laajaan käyttöön valtionhallinnolle tarjottavat
tieto- ja viestintätekniikkapalvelut. Valtion
IT-palvelukeskus voi tuottaa ministeriöille
myös muita tieto- ja viestintätekniikkapalve-
luita.

Palveluiden tuottamisesta sovitaan asiak-
kaana toimivien virastojen ja laitosten sekä
valtiokonttorin välillä.

Valtion IT-palvelukeskuksella on neuvoa-
antava neuvottelukunta, johon kuuluu pu-
heenjohtaja ja enintään 8 muuta jäsentä. Val-
tiovarainministeriö asettaa neuvottelukunnan
valtiokonttorin esityksestä enintään neljäksi
vuodeksi.

Valtion IT-palvelukeskuksen suoritteet
asiakasvirastoille ja -laitoksille ovat maksul-
lisia suoritteita, joista peritään suoritteen
tuottamisesta palvelukeskukselle aiheutuvien
kokonaiskustannusten määrä (omakustannus-
arvo).

11 §
— — — — — — — — — — — — —

Oikeustieteen ylemmän korkeakoulutut-
kinnon suorittaneella valtiokonttorin virka-
miehellä on oikeus eri valtuutuksetta tuomio-
istuimessa, virastoissa ja toimituksissa valvoa
1 momentissa tarkoitetuissa asioissa valtion
etua ja oikeutta sekä edustaa niissä valtio-
konttoria.
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa valtiova-
rainministeriö ja valtiokonttori voivat ryhtyä
asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Valtion IT-palvelukeskuksen suoritteista
perittävät maksut kattavat Valtion IT-palve-
lukeskuksen toiminnasta aiheutuvat koko-
naiskustannukset kokonaan vuodesta 2012 al-
kaen.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Budjettineuvos Petri Syrjänen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 845

valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
kumotaan valtiovarainministeriöstä 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston

asetuksen (610/2003) 3 §:n 1 momentin 9 kohta ja 5 §:n 3 a kohta, sellaisena kuin ne ovat,
3 §:n 1 momentin 9 kohta asetuksessa 1023/2007 ja 5 §:n 3 a kohta asetuksessa 58/2004, sekä

muutetaan 3 §:n 1 momentin 8 kohta, 4 §:n 2 momentti ja 5 §:n 3 kohta,
sellaisena kuin niistä on 4 §:n 2 momentti mainitussa asetuksessa 58/2004, seuraavasti:

3 §

Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on seuraavat toimintayksi-
köt:
— — — — — — — — — — — — —

8) hallintoyksikkö.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Johtavat virkamiehet

— — — — — — — — — — — — —
Osaston päällikkönä on osastopäällikkö,

ministeriön hallinnosta vastaavan yksikön
päällikkönä hallitusneuvos, hallintojohtaja ja

valtioneuvoston controller -toiminnon pääl-
likkönä valtioneuvoston controller.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:
— — — — — — — — — — — — —

3) valtioneuvoston controllerilla ja apulais-
controllerilla ylempi korkeakoulututkinto, pe-
rehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytän-
nössä osoitettu johtamistaito;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Budjettineuvos Petri Syrjänen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 846

luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja
valvonnasta

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2,
3 ja 11 §:n nojalla sellaisina kuin ne ovat, 2 § osaksi laissa 273/2003 ja 3 ja 11 § mainitussa
laissa 273/2003:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Neuvoston asetuksen täytäntöönpano

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neu-
voston asetus (EY) N:o 834/2007 luonnon-
mukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti
tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä ase-
tuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta,
jäljempänä neuvoston asetus sekä komission
asetus (EY) N:o 889/2008 luonnonmukai-
sesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuo-
tettujen tuotteiden merkinnöistä annetun ase-
tuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista kos-
kevista yksityiskohtaisista säännöistä luon-
nonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja val-
vonnan osalta, jäljempänä toimeenpanoase-
tus.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) luonnonmukaisesti tuotetuilla maatalo-

ustuotteilla ja elintarvikkeilla maataloustuot-
teita ja elintarvikkeita, joista saadaan niitä

markkinoitaessa käyttää neuvoston asetuksen
mukaisesti luonnonmukaiseen tuotantotapaan
viittaavia merkintöjä;

2) luonnonmukaisesti tuotetulla alkoholi-
juomalla alkoholilain (1143/1994) 3 §:ssä
tarkoitettua alkoholijuomaa ja väkiviinaa,
joista saadaan niitä markkinoitaessa käyttää
neuvoston asetuksen mukaisesti luonnonmu-
kaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä;

3) luonnonmukaisesti tuotetuilla rehuilla
rehuja, joista saadaan niitä markkinoitaessa
käyttää luonnonmukaiseen tuotantotapaan
viittaavia merkintöjä toimeenpanoasetuksen
mukaisesti;

4) tukkukaupalla luonnonmukaisesti tuo-
tettujen maataloustuotteiden, elintarvikkei-
den, rehujen, alkoholijuomien sekä kylvösie-
menten ja taimiaineiston markkinointia
muille kuin suoraan tuotteiden loppukulutta-
jille tai loppukäyttäjille;

5) varastoinnilla luonnonmukaisesti tuo-
tettujen maataloustuotteiden, elintarvikkei-
den, rehujen, alkoholijuomien sekä kylvösie-
menten ja taimiaineiston säilyttämistä niiden
myöhempää markkinointia varten; ei kuiten-
kaan säilyttämistä, joka tapahtuu myyntipis-
teen tai tämän asetuksen mukaiseen valvon-
taan kuuluvan tuotannon, valmistuksen, val-
mistuttamisen, tukkukaupan sekä kolmansista
maista tapahtuvan tuonnin yhteydessä;

Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007 (32007R0834); EUVL N:o L 189, 20.7.2007, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 889/2008 (32008R0889); EUVL N:o L 250, 18.9.2008, s. 1

2612



6) loppukuluttajalla luonnonmukaisesti
tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvik-
keiden, rehujen, alkoholijuomien sekä kylvö-
siementen ja taimiaineiston viimeistä kulutta-
jaa, joka ei käytä luonnonmukaiseen tuotan-
totapaan viittaavin merkinnöin varustettua
edellä mainittua tuotetta mihinkään liiketoi-
meen tai -toimintaan;

7) loppukäyttäjällä luonnonmukaisesti tuo-
tettujen maataloustuotteiden, elintarvikkei-
den, rehujen, alkoholijuomien, kylvösiemen-
ten ja taimiaineiston viimeistä käyttäjää, joka
käyttää tuotteen itse omassa toiminnassaan
eikä pidä mainittua tuotetta sellaisenaan kau-
pan;

8) lisäysaineistolla siemeniä, siemenperu-
naa ja kasvullisesti lisättyä aineistoa;

9) pienellä tilalla tuotantoa, jossa nautojen
yhteenlaskettu määrä vastaa enintään 30
eläinyksikköä tämän asetuksen liitteen 1 mu-
kaan laskettuna; ja

10) kytkettynä pitämisellä eläimen kytke-
mistä laitteen tai välineen avulla taikka eläi-
men pitämistä kääntymisen estävässä häkissä.

2 luku

Luonnonmukaisessa tuotannossa käytettä-
västä lisäysaineistosta

3 §

Yleistä

Luonnonmukaisessa tuotannossa on käy-
tettävä luonnonmukaisesti tuotettua li-
säysaineistoa aina kun sitä on markkinoilta
saatavissa.

4 §

Lisäysaineistorekisteri

Elintarviketurvallisuusvirasto pitää rekiste-
riä niistä lajeista ja lajikkeista, joista siemen-
ten ja siemenperunoiden luonnonmukaisesti
tuotettua lisäysaineistoa on saatavilla, siten
kuin toimeenpanoasetuksen 48—56 artik-
lassa säädetään. Elintarviketurvallisuusvi-
rasto pitää rekisteriä samojen menettelyjen
mukaisesti kasvullisesti lisätystä aineistosta.
Lisäysaineistorekisteriä on päivitettävä ym-

päri vuoden lisäysaineiston toimittajalta saa-
dun tiedon perusteella.

Elintarviketurvallisuusvirasto on toimeen-
panoasetuksen 50 artiklan 2 alakohdassa tar-
koitettu toimivaltainen viranomainen, joka
voi hylätä lisäysaineiston toimittajan rekiste-
röintihakemuksen tai poistaa jo hyväksytyn
rekisteröinnin.

Elintarviketurvallisuusviraston on varmis-
tettava, että luonnonmukaisen maataloustuo-
tannon valvontajärjestelmään kuuluvat toimi-
jat tietävät mistä ja miten rekisterin sisältä-
mät tiedot ovat saatavilla.

5 §

Muun kuin luonnonmukaisesti tuotetun
lisäysaineiston käyttö

Elintarviketurvallisuusvirasto voi myöntää
3 §:stä poiketen kasvukaudeksi kaikille käyt-
täjille tarkoitetun yleisen luvan käyttää tietyn
siemenen tai siemenperunan lajiketta tai lajia
toimeenpanoasetuksen 45 artiklan 8 alakoh-
dan mukaisesti.

Viljelijä voi 3 §:stä poiketen käyttää työ-
voima- ja elinkeinokeskuksen luvalla muuta
kuin luonnonmukaisesti tuotettua siementä ja
siemenperunaa. Luvan myöntäminen edellyt-
tää, että toimeenpanoasetuksen 45 artiklan
edellytykset täyttyvät. Lupaa on haettava
vuosittain viimeistään 1 päivänä toukokuuta
Elintarviketurvallisuusviraston vahvistamalla
lomakkeella siltä työvoima- ja elinkeinokes-
kukselta, jonka alueella viljelijän tila sijait-
see.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on käsi-
teltävä 2 momentissa annetun määräajan jäl-
keen jätetty lupahakemus, jos kyse on koko-
naan uudesta viljelijästä tai jos siihen on pai-
nava syy. Sellaisena voidaan pitää luonnon-
mukaisesti tuotetun lisäysaineiston toimitus-
ongelmaa, kasvihuonetuotantoa, sääolosuh-
teita, syyskylvöisiä lajikkeita ja muuta näihin
rinnastettavaa erityistä syytä.

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi lisäksi
myöntää yksittäistapauksessa ja erityisestä
syystä luvan käyttää lisäysaineistoa, jota on
käsitelty muilla kuin toimeenpanoasetuksen
liitteessä II luetelluilla tuotteilla. Lupa voi-
daan myöntää vain sillä edellytyksellä, että
lisäysaineisto käytetään uuden lisäysaineiston
tuottamiseen.
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Kasvullisesti lisätyn aineiston osalta sovel-
letaan 1—4 momenteissa säädettyjä menette-
lyjä.

6 §

Selvitys myönnetyistä luvista

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on toi-
meenpanoasetuksen 54 artiklan mukaisesti
toimitettava vuosittain tammikuun loppuun
mennessä Elintarviketurvallisuusvirastolle
yhteenveto edellisenä kalenterivuonna tämän
asetuksen nojalla myöntämistään luvista. Yh-
teenvedon tulee sisältää tiedot lajeista ja la-
jikkeista, niiden ilmoitetut käyttömäärät sekä
myönnettyjen lupien perustelut toimeenpano-
asetuksen 54 artiklan mukaisesti. Elintarvike-
turvallisuusviraston tulee helmikuun loppuun
mennessä toimittaa selvitys edellisenä kalen-
terivuonna myönnetyistä luvista maa- ja met-
sätalousministeriölle.

Toimeenpanoasetuksen 55 artiklassa tar-
koitettu toimivaltainen viranomainen on maa-
ja metsätalousministeriö.

3 luku

Luonnonmukainen eläintuotanto

7 §

Yksityisen standardin hyväksyminen

Elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy
neuvoston asetuksen 42 artiklassa tarkoitetun
tietyn eläinlajin yksityisen standardin.

Hakemuksen standardin hyväksymisestä
voi jättää rekisteröity yhdistys tai muu yh-
teisö sellaisen eläinlajin osalta, jolle toimeen-
panoasetuksessa ei ole vahvistettu yksityis-
kohtaisia tuotantosääntöjä. Hakijan on osoi-
tettava, että standardi, jolle hyväksymistä
haetaan, noudattaa neuvoston asetuksessa ja
toimeenpanoasetuksessa säädettyjä periaat-
teita ja vaatimuksia.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi peruuttaa
yksityisen standardin hyväksymisen, jos se ei
enää täytä hyväksymisen edellytyksiä.

Tämän pykälän mukaan hyväksyttyä yksi-
tyistä standardia valvotaan tämän asetuksen 5
luvun mukaisessa valvontajärjestelmässä.

Neuvoston asetuksen 42 artiklassa tarkoi-
tettujen tiettyjen vesikasvien ja mikrolevien
sekä toimeenpanoasetuksen 95 artiklan 5
kohdassa tarkoitetun lemmikkieläinten ruo-
kaa koskevien yksityisten standardien osalta
sovelletaan tässä pykälässä säädettyjä menet-
telyjä.

8 §

Eläimille suoritettavat toimenpiteet ja
tiettyjen vitamiinien käyttö

Toimeenpanoasetuksen 18 artiklassa tar-
koitetuista eläimille suoritettavista toimenpi-
teistä ovat sallittuja eläinsuojeluasetuksen
(396/1996) 23 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 9
kohdissa mainitut toimenpiteet.

Lisäksi eläinsuojeluasetuksen 23 §:n 1 mo-
mentin toimenpiteistä ovat sallittuja 7 koh-
dassa mainitut toimenpiteet ainoastaan eläin-
lääkärin suorittamana käyttäen asianmukaista
anestesiaa ja kivunlievitystä. Lisäksi sallittu
on 8 kohdassa mainituista toimenpiteistä ai-
noastaan porsaiden kulmahampaan terävän
kärjen hiominen.

Märehtijöille voidaan käyttää synteettisiä
vitamiineja A, D ja E, jotka ovat luonnonvi-
tamiinien kanssa identtisiä.

9 §

Hitaasti kasvavat siipikarjalinjat

Toimeenpanoasetuksen 12 artiklan mukai-
nen toimivaltainen viranomainen on Elintar-
viketurvallisuusvirasto, jonka tehtävänä on
määritellä hitaasti kasvavia linjoja koskevat
perusteet tai laatia niiden luettelo.

10 §

Nautojen pitäminen kytkettyinä pienellä
tilalla

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi myöntää
toimeenpanoasetuksen 39 artiklassa tarkoite-
tun luvan pitää pienellä tilalla kytkettyinä yli
kuuden kuukauden ikäisiä nautoja, joita käy-
tetään tai tullaan käyttämään maidontuotan-
nossa, siitoseläiminä maidontuotannossa,
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emolehminä tai siitoseläiminä emolehmätuo-
tannossa. Lupaa ei voida myöntää lihantuo-
tantoon käytettäville naudoille.

Luvasta päätettäessä on otettava huo-
mioon, mitä toimeenpanoasetuksessa sääde-
tään nautojen pääsystä laitumelle tai ulkoja-
loittelualueelle.

11 §

Eläintiheys

Toimeenpanoasetuksen 15 artiklan nojalla
vahvistetut eläinyksikkömäärät sallitusta
eläintiheydestä annetaan tämän asetuksen
liitteessä 1.

12 §

Siipikarjatarhojen tyhjillään pito

Toimeenpanoasetuksen 23 artiklan 5 ala-
kohdan mukaisesti säädetään, että siipikarjan
ulkotarhaa on pidettävä tyhjillään vähintään
kaksi kuukautta kunkin kasvatetun siipikarja-
erän jälkeen. Tätä vaatimusta ei kuitenkaan
sovelleta rajattuun alueeseen, joka on välittö-
mästi rakennuksen ulosmenoluukkujen ulko-
puolella, jos kyseisen alueen alusta vaihde-
taan tai puhdistetaan säännöllisesti.

13 §

Mehiläishoito

Toimeenpanoasetuksen 13 artiklan 2 ala-
kohdan mukaisesti säädetään, että mehi-
läishoitoa ei saa harjoittaa alueella, joka si-
jaitsee vähemmän kuin kuuden kilometrin
etäisyydellä sokeritehtaasta, kaatopaikasta,
jätteenpolttolaitoksesta tai tiestä, jolla kulkee
vuorokaudessa keskimäärin yli 6 000 ajoneu-
voa.

Työvoima- ja elinkeinokeskus hyväksyy
toimeenpanoasetuksen 13 artiklassa tarkoite-
tun mehiläishoitoon sopivan alueen hakijan
toimittamien selvitysten ja karttojen perus-
teella. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on
peruutettava mehiläishoitoon sopivan alueen
hyväksyntä, jos alue ei enää täytä luvan
myöntämisen edellytyksiä.

Mehiläisten lisäruokinta on sallittu toi-
meenpanoasetuksen 47 artiklan d alakoh-

dassa tarkoitetuilla tuotteilla, jos mehiläisten
eloonjääminen on vaarassa.

14 §

Hätätilanteet

Työvoima- ja elinkeinokeskus on toimival-
tainen viranomainen sovellettaessa toimeen-
panoasetuksen 47 artiklan a ja b alakohtia.
Elintarviketurvallisuusvirasto on toimivaltai-
nen viranomainen sovellettaessa toimeenpa-
noasetuksen 47 artiklan c alakohtaa.

4 luku

Viranomaiset

15 §

Ylin johto ja valvonta

Tämän luvun täytäntöönpanon ylin johto ja
valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministe-
riölle.

16 §

Luonnonmukaisesti tuotettujen maatalous-
tuotteiden valvonta

Elintarviketurvallisuusvirasto suunnitte-
lee, ohjaa ja valvoo Suomessa luonnonmu-
kaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuo-
tannon valvontaa. Luonnonmukaisesti tuotet-
tujen maataloustuotteiden tuottajia ja tuotan-
toa valvovat työvoima- ja elinkeinokeskukset
käyttäen apunaan Elintarviketurvallisuusvi-
raston valtuuttamia tarkastajia siten kuin jäl-
jempänä säädetään.

Luonnonmukaisesti tuotettujen maatalous-
tuotteiden, kylvösiemenen ja taimiaineiston
pakkaamista, varastointia ja tukkukauppaa
harjoittavia toimijoita ja kaupan pitämistä
valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto. Luon-
nonmukaisesti tuotettujen maataloustuottei-
den kaupan pitämistä vähittäismyynnissä val-
vovat työvoima- ja elinkeinokeskukset.

Tässä pykälässä tarkoitetusta valvonnasta
säädetään tarkemmin 5 luvussa.
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17 §

Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkei-
den valvonta

Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee
ja ohjaa luonnonmukaisesti tuotettujen elin-
tarvikkeiden valmistuksen, varastoinnin, tuk-
kukaupan ja kaupan pitämisen valvontaa.
Elintarviketurvallisuusvirasto valvoo luon-
nonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden
valmistajia, valmistuttajia, valmistusta, varas-
toijia, varastointia, tukkukauppoja ja tukku-
kauppaa käyttäen apunaan valtuuttamiaan
tarkastajia. Tässä momentissa tarkoitetusta
valvonnasta säädetään tarkemmin 5 luvussa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, maatilalla harjoitettua omien maatalous-
tuotteiden käsittelyä vähäiseksi valmistuk-
seksi katsottavalla tavalla valvotaan tämän
asetuksen 16 §:n 1 momentin mukaisesti.
Elintarviketurvallisuusvirasto antaa tarkem-
mat ohjeet siitä, mitä tarkoitetaan maatalous-
tuotteiden käsittelyllä vähäiseksi valmistuk-
seksi katsottavalla tavalla.

Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvik-
keiden kaupan pitämistä vähittäismyynnissä
valvovat elintarvikelaissa (23/2006) tarkoite-
tut valvontaviranomaiset. Elintarviketurvalli-
suusvirasto toimittaa elintarvikelaissa tarkoi-
tetuille valvontaviranomaisille niiden tarvit-
semat 26 §:ssä tarkoitetut luonnonmukaista
tuotantoa harjoittavia toimijoita koskevat re-
kisteritiedot.

18 §

Luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen
valvonta

Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee
ja ohjaa luonnonmukaisesti tuotettujen rehu-
jen valmistuksen, varastoinnin, tukkukaupan
ja kaupan pitämisen valvontaa. Elintarvike-
turvallisuusvirasto valvoo luonnonmukaisesti
tuotettujen rehujen valmistajia, valmistuttajia,
valmistusta, varastointia, kaupan pitämistä ja
tukkukauppaa harjoittavia toimijoita käyttäen
apunaan valtuuttamiaan tarkastajia. Tässä py-
kälässä tarkoitetusta valvonnasta säädetään
tarkemmin 5 luvussa.

19 §

Luonnonmukaisesti tuotettujen maatalous-
tuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, kylvö-
siementen ja taimiaineiston maahantuonti ja

maastavienti

Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee
ja ohjaa EU:n ulkopuolisesta valtiosta (kol-
mas maa) tapahtuvan luonnonmukaisesti tuo-
tettujen maataloustuotteiden, elintarvikkei-
den, rehujen, kylvösiemenen ja taimiaineis-
ton maahantuonnin ja maastaviennin valvon-
taa. Elintarviketurvallisuusvirasto valvoo,
käyttäen apunaan valtuuttamiaan tarkastajia,
toimijoita, jotka tuovat maahan kolmansista
maista tai vievät kolmansiin maihin edellä
mainittuja tuotteita. Tässä pykälässä tarkoite-
tusta valvonnasta säädetään tarkemmin 5 lu-
vussa.

20 §

Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholi-
juomien valvonta

Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholi-
juomien valmistusta, valmistuttamista, varas-
tointia, kaupan pitämistä ja tukkukauppaa
valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontavirasto. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto suunnittelee ja ohjaa kolman-
sista maista tapahtuvan luonnonmukaisesti
tuotettujen alkoholijuomien maahantuonnin
ja maastaviennin valvontaa ja valvoo edellä
mainittujen tuotteiden maahantuontia ja
maastavientiä harjoittavia toimijoita. Tässä
pykälässä tarkoitetusta valvonnasta säädetään
tarkemmin 5 luvussa.

21 §

Tullilaitoksen tehtävät

Tullilaitoksen tehtävänä on huolehtia kol-
mansista maista tuotavien luonnonmukaisesti
tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvik-
keiden, rehujen, alkoholijuomien, kylvösie-
menten ja taimiaineiston maahantuonnin val-
vonnasta siten kuin siitä säädetään neuvoston
asetuksessa ja sitä täydentävässä Euroopan
yhteisön lainsäädännössä.
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Tullilaitoksen tehtävänä on myös valvoa
Euroopan yhteisön jäsenmaista Suomeen toi-
mitettavien muiden kuin eläimistä saatavien
luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkei-
den vaatimustenmukaisuutta niiden Suo-
messa tapahtuvan elintarvike-erän purkami-
sen ja varastoinnin yhteydessä.

5 luku

Valvontajärjestelmä

22 §

Valvontajärjestelmään hakeminen

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajär-
jestelmiä ovat:

1) maataloustuotannon valvontajärjes-
telmä;

2) kylvösiementen ja taimiaineiston val-
vontajärjestelmä (pakkaaminen, varastointi ja
tukkukauppa);

3) elintarvikkeiden valvontajärjestelmä;
4) rehujen valvontajärjestelmä; ja
5) alkoholijuomien valvontajärjestelmä.
Toimijan, joka haluaa saada toimintansa

luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjes-
telmän piiriin, on tehtävä tätä koskeva hake-
mus asianomaiselle valvontaviranomaiselle.
Myös sellaisen toimijan, joka on sopimuk-
sella antanut kolmannen osapuolen tehtäväksi
luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuot-
teiden, elintarvikkeiden, rehujen, alkoholijuo-
mien, kylvösiementen ja taimiaineiston tuo-
tannon, varastoinnin, valmistuksen, maahan-
tuonnin tai maastaviennin on hakeuduttava
asianomaiseen valvontajärjestelmään.

Hakemus valvontajärjestelmään on tehtävä
viranomaisen vahvistamalla lomakkeella. Lo-
makkeen vahvistaa 1 momentin 1, 2, 3 ja 4
kohdan osalta Elintarviketurvallisuusvirasto
ja 5 kohdan osalta Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirasto.

23 §

Toimijat joiden ei tarvitse kuulua valvonta-
järjestelmään

Toimijan, joka kaupan pitämistä varten
valmistaa, tuo maahan taikka vie maasta re-
huja, jotka sisältävät vain muita kuin luon-

nonmukaisesti tuotettuja rehuaineita tai siir-
tymävaiheessa tuotettuja rehuaineita ja joissa
käytetään merkintää ″voidaan käyttää luon-
nonmukaisessa tuotannossa asetuksen (EY)
N:o 834/2007 ja (EY) N:o 889/2008 mukai-
sesti″, ei tarvitse kuulua 22 §:ssä mainittuun
rehujen valvontajärjestelmään.

Toimijan, joka harjoittaa ainoastaan vähit-
täiskauppaa ja joka pitää kaupan luonnonmu-
kaisesti tuotettuja maataloustuotteita, elintar-
vikkeita, rehuja, alkoholijuomia sekä kylvö-
siemeniä ja taimiaineistoa suoraan loppuku-
luttajalle tai loppukäyttäjälle edellyttäen, että
hän ei tuota, valmista tai varastoi niitä muu-
alla kuin myyntipisteen yhteydessä taikka tuo
niitä kolmannesta maasta, eikä myöskään ole
antanut tällaisia toimia kolmannen osapuolen
tehtäväksi, ei tarvitse kuulua 22 §:ssä tarkoi-
tettuun valvontajärjestelmään.

24 §

Kirjanpidon ja asiakirjojen säilyttäminen

Toimijan on varmistettava, että vastaan-
otettua erää luonnonmukaisesti tuotettuja
maataloustuotteita, rehuja, elintarvikkeita, al-
koholijuomia, kylvösiemeniä ja taimiaineis-
toa seuraa erän ja sen alkuperän ja tuotanto-
tavan yksilöivä asiakirja. Mainittu asiakirja ja
siihen liittyvä luonnonmukaista tuotantoa
koskeva kirjanpitoaineisto on säilytettävä
viisi vuotta.

25 §

Valvontajärjestelmään hyväksyminen

Saatuaan 22 §:ssä tarkoitetun hakemuksen
asianomaisen valvontaviranomaisen on teh-
tävä tai toimeenpantava alkutarkastus toimi-
jan tiloissa. Tarkastuksesta on laadittava ker-
tomus (alkutarkastuskertomus), joka toimijan
on allekirjoitettava ja josta on annettava jäl-
jennös toimijalle. 29 §:ssä tarkoitettu valtuu-
tettu tarkastaja toimittaa kertomuksen asian-
omaiselle valvontaviranomaiselle. Asian-
omainen valvontaviranomainen päättää hake-
muksen ja sen liitteenä olevien selvitysten
sekä alkutarkastuskertomuksen perusteella
toimijan hyväksymisestä valvontajärjestel-
mään.
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Maataloustuotannon valvontajärjestel-
mässä hyväksyminen tapahtuu 1 momentista
poiketen tuotantosuunnittain, joita ovat pelto-
viljely, kasvihuonetuotanto ja sientenviljely
sekä luonnonvaraisten syötävien kasvien ke-
räily (keräilytuotanto), tuotteiden vähäinen
valmistus ja eläintuotanto sekä vesiviljely-
eläinten tuotanto. Eläintuotannon ja vesivilje-
lyeläinten tuotannon osalta tuotantosuunnat
määräytyvät lisäksi eläinlajin ja sen käyttöta-
van mukaan.

Maataloustuotannon valvontajärjestel-
mässä alkutarkastus on toimeenpantava tuo-
tantotavasta riippumatta toimijan kaikissa
tuotantoyksiköissä (kaikilla tiloilla).

Asianomaisen valvontaviranomaisen on
toimitettava tieto tullilaitokselle maahantuon-
tia harjoittavasta toimijasta, joka on hyväk-
sytty valvontajärjestelmään.

26 §

Luonnonmukaisen tuotannon rekisteri

Toimija, joka täyttää neuvoston asetuk-
sessa ja tässä asetuksessa säädetyt edellytyk-
set, merkitään maataloustuotannon, elintar-
vikkeiden, rehujen sekä kylvösiementen ja
taimiaineistojen valvontajärjestelmän osalta
Elintarviketurvallisuusviraston pitämään
luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin. Maa-
taloustuotannon osalta merkintä tehdään sii-
hen luonnonmukaisen tuotannon tuotanto-
suuntaan, johon toimija on hyväksytty. Alko-
holijuomien osalta toimija merkitään Sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston
pitämään luonnonmukaisen tuotannon rekis-
teriin.

Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin
merkitään kustakin toimijasta seuraavat tie-
dot:

1) toimijan nimi, mahdollinen rekisterinu-
mero tai tilatunnus sekä muut yhteystiedot ja
hakemuksen saapumispäivä;

2) maataloustuotannon valvontajärjestel-
mässä kasvintuotannon osalta perus- ja kas-
vulohkojen tunnukset, joilla luonnonmukai-
nen ja mahdollisesti tavanomainen tuotanto
tapahtuu, sekä sellaiset alueet tai tuotantopai-
kat, joilla ei ole peruslohkotunnusta, mutta
joita käytetään esimerkiksi laiduntamiseen,
sienten viljelyyn, vesiviljelyeläinten tuotan-
toon tai keräilytuotantoon;

3) 2 kohdassa mainitun lohkon, alueen tai
tuotantopaikan pinta-ala, siirtymävaiheen
kesto, viljelykasvi ja esikasvi;

4) maataloustuotannon valvontajärjestel-
mässä eläintuotannon osalta eläintuotannon
tuotantosuunta ja luonnonmukaisesti sekä
mahdollisesti tavanomaisesti kasvatettavista
eläimistä eläinten lukumäärä tarkastusajan-
kohtana ja tuotannon mahdollinen kausiluon-
teisuus;

5) maataloustuotannon valvontajärjestel-
mässä työvoima- ja elinkeinokeskuksen toi-
mijalle neuvoston asetuksen nojalla myöntä-
mät luvat ja niiden voimassaolo sekä vähäi-
sen valmistuksen sekä muun neuvoston ase-
tuksen nojalla valvotun toiminnan osalta tieto
siitä, millaisista toiminnoista ja tuotteista on
kysymys;

6) kylvösiementen ja taimiaineiston val-
vontajärjestelmän osalta tieto siitä, millaisista
toiminnoista ja tuotteista on kysymys;

7) elintarvikkeiden valvontajärjestelmän
osalta tieto siitä, millaisista toiminnoista ja
tuotteista on kysymys;

8) rehujen valvontajärjestelmän osalta tieto
siitä, millaisista toiminnoista ja tuotteista on
kysymys;

9) alkoholijuomien valvontajärjestelmän
osalta tieto siitä, millaisista toiminnoista ja
tuotteista on kysymys;

10) päivämäärä, jolloin toimija on hyväk-
sytty valvontajärjestelmään;

11) päivämäärä, jolloin alku- ja tuotanto-
tarkastus on tehty ja hyväksytty;

12) tarkastajan tunnus ja toimintaa koske-
vat tiedot;

13) toimijalle neuvoston asetuksen sään-
nösten tai tämän asetuksen säännösten nou-
dattamatta jättämisestä mahdollisesti aiheutu-
neet seuraamukset ja niiden seuranta sekä
muut valvontaviranomaisen antamat toimi-
jaan kohdentuvat huomautukset ja kehotukset
sekä niiden seuranta; ja

14) muut valvonnan kannalta välttämättö-
mät tiedot.

27 §

Valvontajärjestelmästä eroaminen ja
poistaminen

Toimijan, joka haluaa erota luonnonmu-
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kaisen tuotannon valvontajärjestelmästä, on
jätettävä tätä koskeva kirjallinen ilmoitus
asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

Kirjallisen ilmoituksen perusteella toimija
voidaan poistaa valvontajärjestelmästä joko
kokonaan tai tietyn tuotantosuunnan osalta.
Päätöksen toimijan poistamisesta tekee asian-
omainen valvontaviranomainen.

Tieto toimijan poistamisesta maataloustuo-
tannon ja elintarvikkeiden valvontajärjestel-
mistä on toimitettava tiedoksi toimijan kun-
nan elintarvikevalvontaviranomaisille. Tieto
maahantuontia harjoittavan toimijan poista-
misesta valvontajärjestelmästä on toimitet-
tava tiedoksi tullilaitokselle.

Toimijaa koskevat 26 § 2 momentissa tar-
koitetut tiedot tulee poistaa luonnonmukaisen
tuotannon rekisteristä viimeistään viiden vuo-
den kuluttua siitä, kun toimija on poistettu
valvontajärjestelmästä.

28 §

Tuotantotarkastus

Asianomaisen valvontaviranomaisen on
tehtävä tai toimeenpantava valvontajärjestel-
mään kuuluvalle toimijalle tuotantotarkastus
vähintään kerran kalenterivuoden aikana, lu-
kuun ottamatta niitä toimijoita, jotka harjoit-
tavat ainoastaan valmiiksi pakattujen tuottei-
den varastointia tai tukkukauppaa. Valmiiksi
pakattujen tuotteiden varastointia tai tukku-
kauppaa koskeva valvonta kohdennetaan ris-
kinarvioinnin perusteella ja valvontaan voi-
daan käyttää yrityksen omavalvontaa ja sii-
hen perustuvia raportteja.

Tarkastajan on laadittava tarkastuksesta
kertomus (tuotantotarkastuskertomus), joka
toimijan on allekirjoitettava. Jäljempänä
29 §:ssä tarkoitettu valtuutettu tarkastaja toi-
mittaa kertomuksen asianomaiselle valvonta-
viranomaiselle. Asianomainen valvontaviran-
omainen päättää tuotantotarkastuskertomuk-
sen perusteella tuotantotarkastuksen hyväksy-
misestä 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun
valvontaviranomainen on saanut tuotantotar-
kastuskertomuksen.

Asianomaisen valvontaviranomaisen on li-
säksi tehtävä vuosittain valvontasuunnitel-
massa edellytetyt ylimääräiset tuotantotarkas-
tukset.

29 §

Tarkastajat

Neuvoston asetuksen edellyttämät edellä
25 ja 28 §:ssä tarkoitetut tarkastukset toimi-
joiden tiloissa tekee maataloustuotannon val-
vontajärjestelmän osalta työvoima- ja elinkei-
nokeskus tai Elintarviketurvallisuusviraston
valtuuttama tarkastaja. Rehujen, elintarvik-
keiden sekä kylvösiementen ja taimiaineiston
valvontajärjestelmien osalta tarkastukset te-
kee Elintarviketurvallisuusvirasto tai sen val-
tuuttama tarkastaja. Teurastamoissa ja niiden
yhteydessä olevissa laitoksissa, joihin on ni-
metty valtion tarkastuseläinlääkäri, tarkastuk-
sen tekee valtion tarkastuseläinlääkäri. Alko-
holijuomien valvontajärjestelmän osalta tar-
kastukset tekee Sosiaali- ja terveysalan lupa-
ja valvontavirasto.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi tehdä
ylimääräisiä valvontatarkastuksia, jotka kos-
kevat 25 ja 28 §:ssä tarkoitettuja tarkastuksia,
seuratessaan työvoima- ja elinkeinokeskusten
toimintaa tämän asetuksen mukaisissa tehtä-
vissä.

6 luku

Erinäiset säännökset

30 §

Eräät luvat

Elintarviketurvallisuusviraston tehtävänä
on päättää toimeenpanoasetuksen 29 artiklan
nojalla siitä, voidaanko luonnonmukaisesti
tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuo-
missa käyttää tilapäisesti sellaisia maatalou-
desta peräisin olevia raaka-aineita, joita ei ole
tuotettu luonnonmukaisesti.

Elintarviketurvallisuusviraston tehtävänä
on päättää luvasta tuoda maahan luonnonmu-
kaisesti tuotettuja maataloustuotteita, sieme-
niä ja taimiaineistoa, rehuja, elintarvikkeita ja
alkoholijuomia kolmansista maista.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tehtä-
vänä on toimia toimeenpanoasetuksen 36 ar-
tiklassa tarkoitettuna toimivaltaisena viran-
omaisena koskien kasvintuotannon siirtymä-
vaihetta sekä 40 artiklassa tarkoitettuna toi-
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mivaltaisena viranomaisena koskien rinnak-
kaista tuotantoa.

31 §

Oikeus käyttää viittausta luonnonmukaiseen
tuotantotapaan

Oikeus käyttää viittausta luonnonmukai-
seen tuotantotapaan neuvoston asetuksessa
säädetyin edellytyksin alkaa päivästä, jolloin
toimija on hyväksytty valvontajärjestelmään.
Oikeus jatkuu siihen päivään asti, jolloin pää-
tös toimijan poistamisesta valvontajärjestel-
mästä on tehty, paitsi jos toimijalle on an-
nettu neuvoston asetukseen perustuva kielto
tai määräys.

32 §

Valvontaviranomaisen tunnusnumero

Kaikissa Suomessa pakatuissa maatalous-
tuotteissa, kylvösiemenissä, taimiaineistossa,
rehuissa, elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa,
joita markkinoidaan luonnonmukaisesti tuo-
tettuina, on ilmoitettava viimeisen tuotanto-
tai valmistustoimen suorittanutta toimijaa
valvovan asianomaisen valvontaviranomai-
sen tunnusnumero tämän asetuksen liitteen 2
mukaisesti.

Tunnusnumero on sijoitettava pakkaus-
merkinnöissä toimijan nimen ja osoitteen vä-
littömään yhteyteen. Jos pakkausmerkin-
nöissä käytetään toimeenpanoasetuksen 57
artiklassa tarkoitettua yhteisön tunnusta, on
tunnusnumero sijoitettava välittömästi yhtei-
sön tunnuksen alapuolelle.

33 §

Keräilytuotanto

Mitä tässä asetuksessa määrätään luonnon-
mukaisen maataloustuotannon valvonnasta,
noudatetaan soveltuvin osin myös neuvoston
asetuksessa tarkoitetun keräilytuotannon val-
vontaan.

34 §

Kasvintuotannon puhdistus- ja desinfiointi-
aineet

Toimeenpanoasetuksen 95 artiklan 6 ala-

kohdan soveltamiseksi ja siihen asti kunnes
neuvoston asetuksen 16 artiklan 1 kohdan f
alakohdassa mainitut aineet on sisällytetty
toimeenpanoasetuksen luetteloon, voidaan
kasvintuotannossa käyttää puhdistus- ja de-
sinfiointiaineina aineita, joita ei ole lueteltu
tämän asetuksen liitteessä 3.

35 §

Seuraamukset

Seuraamuksista neuvoston asetuksen sekä
tämän asetuksen säännösten rikkomisesta
säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maata-
louspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain
(1100/1994) 8 §:ssä sekä neuvoston asetuk-
sen 30 artiklan 1 kohdassa.

Neuvoston asetuksen säännöksiin perustu-
vista kielloista ja määräyksistä päättää asian-
omainen valvontaviranomainen, ja ne on an-
nettava määräaikaisina. Kiellot ja määräykset
on peruutettava, jos puutteellisuus on pois-
tettu tai jos sillä ei enää ole kiellon tai mää-
räyksen kannalta merkitystä.

Toimija, joka ei täytä tässä asetuksessa tai
neuvoston asetuksessa säädettyjä valvontajär-
jestelmään merkitsemisen edellytyksiä, voi-
daan poistaa kokonaan tai osaksi valvontajär-
jestelmästä enintään kahden vuoden määrä-
ajaksi. Päätöksen toimijan poistamisesta te-
kee asianomainen valvontaviranomainen.

Elintarviketurvallisuusvirasto ja Sosiaali-
ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi
oman tehtäväalueensa osalta poistaa 5 lu-
vussa tarkoitetusta valvontajärjestelmästä ja
siihen liittyvästä rekisteristä toimijan, joka on
tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta
laiminlyönyt säädetyt maksut.

36 §

Muutoksenhaku

Tämän asetuksen nojalla annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla noudat-
taen sitä, mitä muutoksenhausta hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään.

37 §

Maksut ja palkkiot

Tämän asetuksen mukaisista viranomaisen
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suoritteista peritään valtiolle maksuja valtion
maksuperustelaissa (150/1992) säädettyjen
perusteiden mukaan.

Valtuutetuille tarkastajille voidaan suorit-
taa tämän asetuksen mukaisista valvontateh-
tävistä palkkiota ja kustannusten korvausta.

38 §

Valvontajärjestelmän seuranta ja koulutus

Elintarviketurvallisuusviraston ja Sosiaali-
ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtä-
vänä on laatia vuosittain valvontasuunnitelma
4 luvussa tarkoitetun valvonnan toteuttamista
varten.

Elintarviketurvallisuusviraston tehtävänä
on seurata työvoima- ja elinkeinokeskusten ja
tullilaitoksen toimintaa tämän asetuksen mu-
kaisissa tehtävissä ja laatia tästä valvonnasta
vuosittain kertomus maa- ja metsätalousmi-
nisteriölle seuraavan kalenterivuoden huhti-
kuun loppuun mennessä.

Elintarviketurvallisuusviraston ja Sosiaali-
ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulee
laatia suorittamastaan valvonnasta vuosittain
kertomus maa- ja metsätalousministeriölle
seuraavan kalenterivuoden huhtikuun lop-
puun mennessä.

Elintarviketurvallisuusvirasto vastaa val-
tuuttamiensa tarkastajien ja työvoima- ja elin-
keinokeskusten koulutuksesta tässä asetuk-
sessa tarkoitettuihin tehtäviin.

39 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009. Ennen asetuksen voimaantu-
loa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan luonnonmukai-
sesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintar-
vikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan jär-
jestämisestä 20 päivänä toukokuuta 2005 an-
nettu maa- ja metsätalousministeriön asetus
(336/2005) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.

Tällä asetuksella kumotaan luonnonmukai-
sessa tuotannossa käytettävästä lisäysaineis-
tosta 22 päivänä joulukuuta 2003 annettu

maa- ja metsätalousministeriön asetus
(1271/2003).

Tällä asetuksella kumotaan luonnonmukai-
sesta eläintuotannosta 22 kesäkuuta 2000 an-
nettu maa- ja metsätalousministeriön asetus
(74/00) siihen myöhemmin tehtyine muutok-
sineen.

40 §

Siirtymäsäännökset

Elintarviketurvallisuusviraston ennen tä-
män asetuksen voimaantuloa voimassa olleen
lainsäädännön nojalla valtuuttamat tarkastajat
voivat toimia 29 §:ssä tarkoitettuina tarkasta-
jina ilman eri valtuutusta.

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajär-
jestelmään liittymistä koskeva hakemus, joka
on jätetty viranomaiselle ennen tämän asetuk-
sen voimaantuloa voimassa olleen lainsää-
dännön mukaisesti, on siirrettävä käsiteltä-
väksi tämän asetuksen 22 § mukaisessa val-
vontajärjestelmässä.

Toimija, joka on hyväksytty ennen tämän
asetuksen voimaantuloa voimassa olleen lain-
säädännön nojalla luonnonmukaisen tuotan-
non valvontajärjestelmään, siirretään tämän
asetuksen 22 §:ssä tarkoitettuun vastaavaan
valvontajärjestelmään.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa työ-
voima- ja elinkeinokeskuksen toimijalle
myöntämä lupa muun kuin luonnonmukai-
sesti tuotetun lisäysaineiston käyttöön on voi-
massa enintään 30 päivään elokuuta 2009
saakka.

41 §

Siirtymäsäännökset tietyistä eläintuotannon
luvista

Toimija, jolle työvoima- ja elinkeinokes-
kus on myöntänyt luvan pitää nautakarjaa
kytkettynä neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2092/91, maataloustuotteiden luonnonmukai-
sesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista
merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintar-
vikkeissa, liitteen I osan B kohdan 6.1.5.
mukaisesti ennen tämän asetuksen voimaan-
tuloa voimassa olleen lainsäädännön nojalla,
voi hakea työvoima- ja elinkeinokeskukselta
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luvan pidennystä enintään 30.12.2013
saakka. Lupa voidaan myöntää samoilla edel-
lytyksillä kuin alkuperäinen lupa, huomioi-
den toimeenpanoasetuksen 95 artiklan 1 ala-
kohdan vaatimukset tarkastustiheydestä.

Toimija, jolle työvoima- ja elinkeinokes-
kus on myöntänyt luvan poikkeuksista eläin-
suojien ja eläintiheyden osalta neuvoston ase-
tuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen I osan B
kohdan 8.5.1 mukaisesti ennen tämän asetuk-
sen voimaantuloa voimassa olleen lainsää-
dännön nojalla, voi hakea työvoima- ja elin-
keinokeskukselta luvan pidennystä enintään
30.12.2013 saakka. Lupa voidaan myöntää
samoilla edellytyksillä kuin alkuperäinen
lupa, huomioiden toimeenpanoasetuksen 95
artiklan 1 alakohdan vaatimukset tarkastusti-
heydestä.

42 §

Muut siirtymäsäännökset

Siirtymäsäännökset pakkausmerkinnöistä
ja valvontaviranomaisten tunnusnumeroista
sekä eräiden aineiden käytöstä elintarvikkei-
den ainesosina on annettu toimeenpanoase-
tuksen 95 artiklassa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa
myönnetty lupa tuotteiden maahantuontiin
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11
artiklan 6 kohdan mukaisesti on voimassa
enintään 31 päivään joulukuuta 2009 saakka.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies Tero Tolonen
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                 Liite 1 
 
ELÄINTEN ENIMMÄISMÄÄRÄ PELTOHEHTAARIA KOHDEN 
 
Eläinten enimmäismäärä hehtaaria kohden, joka vastaa 170 kg kokonaistyppeä vuo-
dessa peltoon levitettävää lantaa. 
 
Eläinlaji Eläinten enimmäismäärä heh-

taaria 
kohden 
 

Yksi eläin tai 
eläinpaikka 
muunnettuna 
eläinyksiköiksi 
 

Lypsylehmä 
Emolehmä 
Hieho 
Siitossonni 
Lihanauta 
Nauta alle 8 kk 
 
Hevonen 
Poni 
 
Emakko porsaineen 
Lihasika* 
Siitossika 
 
Uuhi karitsoineen 
Kuttu kileineen 
 
Munituskana/broileremo 
Broileri, kananuorikko* 
Kalkkuna* 
Hanhi, ankka* 

2 
4 
4 
4 
4 
14 
 
3 
5 
 
5 
18 
18 
 
13 
13 
 
280 
850 
340 
310 

1 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,14 
 
0,67 
0,4 
 
0,4 
0,11 
0,11 
 
0,15 
0,15 
 
0,007 
0,0023 
0,0059 
0,0065 

 
* Eläinpaikkaa kohti vuodessa 
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                Liite 2 
 
 
 
LUONNONMUKAISESTI TUOTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN, KYLVÖ-
SIEMENTEN JA TAIMIAINEISTON, ELINTARVIKKEIDEN SEKÄ ALKOHOLI-
JUOMIEN TUOTANTOA, PAKKAAMISTA, VALMISTUSTA JA MAAHANTUON-
TIA VALVOVIEN VIRANOMAISTEN TUNNUSNUMEROT  
 
 

1. Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuottajien ja tuotannon valvon-
ta 

TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN 

FI-EKO-A-001 Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 
PL 15, 00241 Helsinki 

FI-EKO-A-002 Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 
PL 592, 20101 Turku 

FI-EKO-A-003 Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskus 
PL 266, 28101 Pori 

FI-EKO-A-004 Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus 
Raatihuoneenkatu 11, 13100 Hämeenlinna 

FI-EKO-A-005 Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 
PL 467, 33101 Tampere 

FI-EKO-A-006 Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 
PL 1041, 45101 Kouvola 

FI-EKO-A-007 Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus 
PL 164, 50101 Mikkeli 

FI-EKO-A-008 Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus 
PL 2000, 70101 Kuopio 

FI-EKO-A-009 Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus 
PL 8, 80101 Joensuu 

FI-EKO-A-010 Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 
PL 44, 40101 Jyväskylä 
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FI-EKO-A-011 Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 
Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki 

FI-EKO-A-012 Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 
PL 131, 65101 Vaasa 

FI-EKO-A-013 Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 
PL 86, 90101 Oulu 

FI-EKO-A-014 Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus 
Kalliokatu 4, 87100 Kajaani 

FI-EKO-A-015 Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus 
Ruokasenkatu 2, 96200 Rovaniemi 

  

2. Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden, rehujen, sekä kylvösiementen ja 
taimiaineiston valmistuksen, valmistuttamisen, pakkaamisen ja maahantuonnin val-
vonta 

TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN 

FI-EKO-B Elintarviketurvallisuusvirasto 
Mustialankatu 3, 00790 Helsinki  

  

3. Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valmistuksen, valmistuttamisen ja 
maahantuonnin valvonta 

TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN 

FI-EKO-C Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
PL 210, 00531 Helsinki 
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                Liite 3 
 
 
KASVINTUOTANNON PUHDISTUS- JA DESINFIOINTIAINEET 
 
Luettelo aineista, joita tuotannossa ei voida käyttää 
 -- 
 
 



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 847

eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997
eläinten lääkitsemisestä annetun lain (617/1997) 10, 39 ja 44 §:n nojalla:

1 §

Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on varmis-
taa, ettei eläinten lääkitsemiseen käytetä sel-
laisia lääkeaineita, jotka voivat aiheuttaa hait-
taa ihmisen terveydelle tai sairauksien hoi-
dolle, eläimille tai ympäristölle. Tätä asetusta
sovelletaan kaikkien eläinten lääkitsemiseen.

2 §

Suhde muihin säädöksiin

Lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta
eläinlääkinnässä säädetään myös lääkkeiden
käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä
annetussa maa- ja metsätalousministeriön
asetuksessa (6/EEO/2008) sekä lääkkeiden ja
lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä
annetussa maa- ja metsätalousministeriön
asetuksessa (7/EEO/2008). Eläinlääkärien
lääkekirjanpidoista säädetään eläinlääkärien
lääkekirjanpidoista annetussa maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksessa (8/EEO/2008).
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden eläinlää-
kejäämien ja kiellettyjen lääkeaineiden käy-

tön valvonnasta eläintuotannossa säädetään
myös vieraista aineista eläimistä saatavissa
elintarvikkeissa annetussa maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksessa (1/EEO/2007).

3 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) tuotantoeläimellä tuotantoeläintä siten

kuin se määritelty eläinten lääkitsemisestä
annetun lain (617/1997, jäljempänä lääkitse-
mislaki) 4 §:ssä;

2) lääkkeiden sairauksien hoitoon liitty-
vällä käytöllä lääkkeen antamista yksittäisen
eläimen sairauden tai hedelmällisyyshäiriön
hoitoon tai synnytyksen avuksi eläinlääkärin
tutkimuksen perusteella;

3) eläinten lisääntymisen säätelyyn liitty-
vällä käsittelyllä lääkkeen antamista yksittäi-
sen tuotantoeläimen kiiman säätelyä sekä
luovuttajien ja vastaanottajien valmistelua al-
kionsiirtoa varten sekä lääkkeen antamista
kalanviljelyssä kalojen sukupuolen vaihtami-
seksi; sekä

4) varoajalla varoaikaa siten kuin se on
määritelty lääkitsemislain 4 §:ssä.

Neuvoston direktiivi 96/22/EY (31996L0022); EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 3
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/74/EY (32003L0074); EUVL N:o L 262, 14.10.2003, s. 17
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/97/EY (32008L0097); EUVL N:o L 318, 28.11.2008, s. 9
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4 §

Eläinten kasvua ja tuotantoa edistävien
lääkeaineiden käytön kieltäminen

Seuraavien aineiden käyttö tuotantoeläi-
mille on kielletty:

1) stilbeenit ja stilbeenijohdannaiset sekä
niiden suolot ja esterit;

2) tyreostaattisesti vaikuttavat aineet;
3) 17-beeta-estradioli ja sen esterijohdan-

naiset; sekä
4) naudan somatotropiini ja sen johdannai-

set.

5 §

Estrogeenisesti, androgeenisesti ja gestagee-
nisesti vaikuttavien aineiden käyttö tuotanto-

eläimille

Muita estrogeenisesti vaikuttavia aineita
kuin 17-beeta-estradiolia ja sen esterijohdan-
naisia sekä gestageenisesti vaikuttavia aineita
sisältäviä lääkkeitä saa eläinlääkäri käyttää
yksittäisten tuotantoeläinten lisääntymishäiri-
öiden hoitoon, tiineyden keskeyttämiseen
sekä lisääntymiseen liittyvään käsittelyyn.
Lääkityn eläimen on oltava selvästi tunnistet-
tavissa. Estrogeenien ja gestageenien käyttö
lisääntymisen säätelyyn on kielletty tuotanto-
kierron loppuvaiheessa oleville eläimille.

Progesteronia ja sen johdannaisia, joiden
lähtöaine hajoaa antopaikasta hydrolyytti-
sesti, saa eläinlääkäri antaa itse tutkimiensa
eläinten hoitoon vain injektiona tai munasar-
jojen toimintahäiriöihin emätinkierukkana.
Suun kautta annettavia gestageenisesti vai-
kuttavia aineita saa käyttää sioille ja hevo-
sille.

Eläinlääkärin on itse annettava eläimelle
estrogeenisesti ja gestageenisesti vaikuttavia
aineita sisältävät lääkevalmisteet lukuun otta-
matta suun kautta annettavia gestageenisesti
vaikuttavia aineita sioille ja hevosille. Eläin-
lääkärin on aina kuitenkin tutkittava hoidet-
tava sika tai hevonen ennen hoidon aloitta-
mista ja lääkkeen annon on tapahduttava
eläinlääkärin antamien yksityiskohtaisten oh-
jeiden mukaisesti.

Kalanviljelyssä kalanpoikasia saa käsitellä
sukupuolen vaihtamiseksi testosteronilla kol-

men ensimmäisen elinkuukauden aikana. Kä-
siteltyjä kaloja ei saa käyttää elintarvik-
keeksi.

6 §

Beeta-agonistien käyttö tuotantoeläimille

Injektiona annettavia beeta-agonisteja si-
sältäviä eläinlääkevalmisteita saa eläinlääkäri
antaa naudoille sekä hevosille ja muille ka-
vioeläimille synnytysavun yhteydessä. Suun
kautta annettavia beeta-agonisteja sisältäviä
eläinlääkevalmisteita saa käyttää hevosille ja
muille kavioeläimille hengitystiesairauksien,
sädeluuontuman ja kaviokuumeen hoitoon
sekä luomisen ehkäisyyn.

7 §

Kirjanpito estrogeeneista, androgeeneista,
gestageeneista ja beeta-agonisteista

Eläinlääkärin on pidettävä kirjaa tuotanto-
eläimille käyttämistään, määräämistään tai
luovuttamistaan estrogeeneistä, androgee-
neistä, gestageeneista ja beeta-agonisteista si-
ten kuin eläinlääkärien lääkekirjanpidoista
annetussa maa- ja metsätalousministeriön
asetuksessa säädetään.

8 §

Lääkittyjen eläinten vienti

Tuotantoeläimiä tai niistä saatua lihaa ei
saa viedä toiseen Euroopan unionin jäsenval-
tioon, jos eläimelle on annettu beeta-agonis-
teja, estrogeeneja, androgeeneja tai gestagee-
neja. Kielto ei kuitenkaan koske tuotantoeläi-
miä, joita on käsitelty 5—6 §:ssa sallitulla
tavalla, jos vienti tapahtuu eläimelle annetun
lääkkeen varoajan päätyttyä. Myös tällaisten
eläinten lihan vienti on sallittu kyseisiin mai-
hin, jos eläin on teurastettu lääkkeen varoajan
päätyttyä.

Ennen varoajan päättymistä voidaan toi-
seen Euroopan unionin jäsenvaltioon kuiten-
kin viedä rekisteröityjä hevosia ja muita ka-
vioeläimiä, joille on annettu altrenogestia tai
beeta-agonisteja sisältäviä lääkkeitä, jos
edellä mainittujen lääkkeiden käyttöä koske-
vien edellytysten lisäksi lääkitys on merkitty
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hevosen tai muun kavioeläimen mukana ole-
vaan hevospassiin tai hevosen tunnistusasia-
kirjaan.

9 §

Eräiden ihmisten terveydelle haitallisten
lääkeaineiden käytön kieltäminen

Seuraavien aineiden käyttö on kielletty
tuotantoeläimille lukuun ottamatta hevosia,
joiden hevospassiin tai tunnistusasiakirjaan
on merkitty, että hevosen teurastaminen elin-
tarvikkeena käytettäväksi on kielletty:

1) nitrofuraanit mukaan lukien furatsoli-
doni

2) kloramfenikoli
3) dapsoni
4) ronidatsoli
5) dimetridatsoli
6) metronidatsoli
7) kloroformi
8) klooripromatsiini
9) kolkisiini; sekä
10) Aristolochia spp. ja sen johdannaiset.

10 §

Laittomasti lääkityt eläimet

Lääninhallituksen on määrättävä eläin lo-
petettavaksi ja sen ruho ja siitä saatavat tuot-
teet hävitettäviksi, jos eläimelle on käytetty
lääkeainetta 4—6 ja 9 §:ien vastaisesti.

11 §

Eräiden mikrobilääkeaineiden käytön
rajoittaminen

Seuraavien mikrobilääkeaineiden käyttö on
kielletty kaikille eläinlajeille:

1) avoparsiini, vankomysiini ja teikopla-
niini

2) virginiamysiini
3) kolmannen ja neljännen polven kefa-

losporiinit
4) rifampisiini ja rifabutiini
5) moksifloksasiini, ofloksasiini, levoflok-

sasiini ja gatifloksasiini lukuun ottamatta he-
vosten ja seuraeläinten silmätulehdusten pai-
kallishoitoa

6) tigesykliini
7) mupirosiini
8) telitromysiini
9) daptomysiini
10) linetsolidi
11) kinupristiini-dalfopristiini
12) karbapeneemit
13) monobaktaamit
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja lääkeai-

neita sisältäviä lääkevalmisteita saa kuitenkin
käyttää eläimille silloin, kun kyseisellä lääke-
valmisteella on eläinlääkkeenä Suomessa
voimassa oleva myyntilupa tai muu kulutuk-
seen luovuttamista koskeva lupa. Tällöin lää-
kevalmistetta saa käyttää vain myyntiluvassa
tai muussa kulutukseen luovuttamista koske-
vassa luvassa määritellylle kohde-eläinlajille
kyseisessä luvassa määrättyyn indikaatioon.
Lisäksi 1 momentin 4 kohdasta poiketen ri-
fampisiinia saa käyttää yhdessä erytromysii-
nin, atsitromysiinin tai klaritromysiinin
kanssa pikkuvarsojen Rhodococcus equi -in-
fektioiden hoidossa.

12 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden lääke-
aineiden käytön kieltämisestä eläimille 30
päivänä heinäkuuta 1997 annettu maa- ja
metsätalousministeriön päätös siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöneuvos Leena Räsänen
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Oikeusministeriön päätös

N:o 848

ulosottovirastojen toimipaikoista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2008

Kesäkuun 15 päivänä 2007 annetun ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 11 §:n 3 momentin
nojalla oikeusministeriö on

muuttanut ulosottovirastojen toimipaikoista 27 päivänä syyskuuta 2007 annetun oikeusmi-
nisteriön päätöksen (866/2007) 1 §:n 3, 7, 12, 18 ja 19 kohdan seuraavasti:

1 §

Ulosottovirastojen toimipaikat

Ulosottovirastojen päätoimipaikat ja sivu-
toimipaikat ovat:
— — — — — — — — — — — — —

3) Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottoviras-
ton päätoimipaikka sijaitsee Vantaan kaupun-
gissa ja sivutoimipaikat Hyvinkään, Järven-
pään, Loviisan, ja Porvoon kaupungeissa
sekä Mäntsälän ja Nurmijärven kunnissa;
— — — — — — — — — — — — —

7) Päijät-Hämeen ulosottoviraston päätoi-
mipaikka sijaitsee Lahden kaupungissa ja si-
vutoimipaikat Heinolan, ja Orimattilan kau-
pungeissa sekä Asikkalan ja Kärkölän kun-
nissa;
— — — — — — — — — — — — —

12) Satakunnan ulosottoviraston päätoimi-
paikka sijaitsee Porin kaupungissa ja sivutoi-

mipaikat Huittisten, Kankaanpään, Koke-
mäen, Rauman ja Sastamalan kaupungeissa
sekä Euran kunnassa;
— — — — — — — — — — — — —

18) Oulun seudun ulosottoviraston päätoi-
mipaikka sijaitsee Oulun kaupungissa ja si-
vutoimipaikat Kuusamon ja Pudasjärven kau-
pungeissa sekä Haukiputaan, Limingan, Mu-
hoksen, Taivalkosken ja Vaalan kunnissa;

19) Raahen seudun ulosottoviraston pää-
toimipaikka sijaitsee Raahen kaupungissa ja
sivutoimipaikat Haapajärven, Haapaveden,
Kalajoen, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjärven ja
Ylivieskan kaupungeissa sekä Siikalatvan
kunnassa;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2008

Oikeusministeri Tuija Brax

Neuvotteleva virkamies Kari Liede
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Verohallinnon päätös

N:o 849

vuonna 2009 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2008

Verohallitus on 20. päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 4 §:n
1 momentin nojalla määrännyt:

1 §
Tammikuussa vuonna 2009 maksettavasta

suorituksesta ennakonpidätys toimitetaan jou-
lukuun 31. päivänä 2008 voimassa olleiden
pidätysprosenttien mukaisesti. Jos verovel-
vollisella on verotoimiston vuodelle 2009
määräämä verokortti, ennakonpidätys toimi-
tetaan kuitenkin sen mukaisesti. Ennakonpi-
dätyksen määrää laskettaessa ei oteta huo-
mioon vuonna 2008 maksettuja suorituksia
eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

2 §
Helmikuun 1. päivänä tai sen jälkeen

vuonna 2009 maksettaviin palkkoihin, eläk-
keisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoi-
tettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle
2009 vahvistettuja pidätysprosentteja. Jos en-
nakonpidätyksen määrä lasketaan 1.2.2009
tai sen jälkeen, ei oteta huomioon tammi-
kuussa vuonna 2009 maksettuja suorituksia
eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Jos verokortin mukaan ennakonpidätyspro-

sentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaik-
koverokortti), tammikuussa vuonna 2009
maksetut palkat, eläkkeet ja muut ennakonpi-
dätyksen alaiset suoritukset otetaan huo-
mioon laskettaessa ennakonpidätyksen mää-
rää 1.2.2009 tai sen jälkeen.

3 §
Ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja

2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoperintä-
lain

1. 13 §:ssä tarkoitetusta palkasta;
2. 25 §:ssä tarkoitetuista työ- ja käyttökor-

vauksista, jos suorituksen saajaa ei ole mer-
kitty ennakkoperintärekisteriin;

3. sekä eläkkeestä, etuudesta ja muusta
ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta,
jollei ennakonpidätyksen määrästä ole sää-
detty asetuksella.

4 §
Tämä päätös tulee voimaan 1. päivänä

tammikuuta 2009.

Helsingissä 4. päivänä joulukuuta 2008

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Elina Seppälä
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