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Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku
Yleiset säännökset

N:o 1107/2009, jäljempänä kasvinsuojeluaineasetus, noudattamisen valvontaan ja muuhun asetuksen täytäntöönpanoon.

1§

3§

Tavoite

Suhde eräisiin säädöksiin

Tämän lain tavoitteena on varmistaa kasvinsuojeluaineiden asianmukainen ja kestävä
käyttö ja niiden käytöstä aiheutuvien riskien
vähentäminen.

Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, sovelletaan kasvinsuojeluaineisiin mitä kemikaalilaissa (744/1989) ja Euroopan unionin
kemikaalilainsäädännössä kemikaaleista säädetään. Vaaralliseksi kemikaaliksi luokitellun
kasvinsuojeluaineen teolliseen käsittelyyn ja
varastointiin, siirtoon sekä säilytykseen sovelletaan, mitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) säädetään. Kasvinsuojeluaineiden kuljetukseen sovelletaan,
mitä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) säädetään.
Kasvinsuojeluaineiden jäämistä sekä niiden valvonnasta säädetään elintarvikelaissa
(23/2006) ja rehulaissa (86/2008) sekä torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja
eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai
niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin
91/414/ETY muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 396/2005.

2§
Soveltamisala
Tässä laissa säädetään kasvinsuojeluaineita
koskevista yleisistä vaatimuksista, koulutuksesta ja tutkinnosta, kasvinsuojeluaineiden levitysvälineistä ja niiden testauksesta, toiminnan harjoittamisesta, viranomaisista ja niiden
tehtävistä, valvonnasta sekä hallinnollisista
pakkokeinoista ja seuraamuksista.
Tätä lakia sovelletaan myös kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston
direktiivien
79/117/ETY
ja
91/414/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
HE 81/2011
MmVM 9/2011
EV 73/2011

Euroopan parlamentin ja komission direktiivi 2009/128/EY (32009L0128); EYVL N:o L 309, 24.11.2009
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Vaatimuksista, jotka kasvinsuojeluaineiden
levitysvälineiden on täytettävä ennen kuin ne
saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön,
säädetään eräiden teknisten laitteiden vaatimuksenmukaisuudesta
annetussa
laissa
(1016/2004) ja työsuojelun valvonnasta ja
työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006).
Kasvinsuojeluaineisiin, joiden hyväksyminen on peruutettu tai joiden hyväksymisen
voimassaolo muutoin on lakannut, sekä muuten käytöstä poistettaviin kasvinsuojeluaineisiin sovelletaan jätelakia (1072/1993). Geneettisesti muunnetuista organismeista säädetään lisäksi geenitekniikkalaissa (377/1995).
Kasvinsuojeluaineita käsittelevän työturvallisuudessa on otettava lisäksi huomioon työturvallisuuslain (738/2002) vaatimukset.

hennetään ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä.
Tarkemmat säännökset integroidun torjunnan yleisistä periaatteista annetaan maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella yhteisön
politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2009/128/EY liitteen III mukaisesti.

4§

Kasvinsuojeluaineen
hyväksymisestä
markkinoille saattamista ja käyttöä varten
säädetään kasvinsuojeluaineasetuksen 28 artiklassa. Kiellosta saattaa markkinoille tai
käyttää kasvinsuojeluainetta, jolle ei ole annettu lupaa kasvinsuojeluaineasetuksen mukaisesti, säädetään asetuksen 28 artiklan 1
kohdassa.
Kasvinsuojeluaineiden
hyväksymisestä
päättää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto,
jolle kasvinsuojeluaineasetuksen 33 artiklassa
tarkoitettu hakemus- ja asiakirja-aineisto toimitetaan.

Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) kasvinsuojeluaineella kasvinsuojeluaineasetuksen 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyä
kasvinsuojeluainetta;
2) ammattimaisella käyttäjällä henkilöä,
joka käyttää ammattitoiminnassaan kasvinsuojeluaineita;
3) jakelijalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka asettaa kasvinsuojeluaineen saataville markkinoilla;
4) neuvojalla henkilöä, jolla on tarvittava
tietämys ja joka neuvoo kasvintuhoojien torjunnassa ja kasvinsuojeluaineiden turvallisessa käytössä ammatillisen toiminnan tai
kaupallisen palvelun osana;
5) toiminnanharjoittajalla
luonnollista
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa,
varastoi, saattaa markkinoille, välittää, tuo
maahan tai vie maasta taikka käyttää kasvinsuojeluaineita tai tekee kokeita kasvinsuojeluaineilla;
6) kasvinsuojeluaineiden levitysvälineillä
laitteita, jotka on erityisesti tarkoitettu kasvinsuojeluaineiden levittämiseen tai jotka
ovat välttämättömiä kyseisten laitteiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi;
7) integroidulla torjunnalla kasvinsuojelumenetelmien käyttöä taloudellisesti ja ympäristön kannalta perustellusti siten, että vä-

2 luku
Kasvinsuojeluaineita koskevat yleiset
vaatimukset
5§
Kasvinsuojeluaineen hyväksyminen markkinoille saattamista ja käyttöä varten

6§
Kasvinsuojeluaineiden käyttö
Kasvinsuojeluaineita on käytettävä asianmukaisesti havaitun tarpeen mukaan ja käyttöohjeita noudattaen. Jos kasvinsuojeluaineita
käytetään ammattimaisesti, myös integroidun
torjunnan yleisiä periaatteita on noudatettava.
7§
Kasvinsuojeluaineiden käsittely ja varastointi
sekä niiden pakkausten ja jäännösten
käsittely
Toiminnanharjoittajien on noudatettava
erityistä varovaisuutta varastoitaessa, käsiteltäessä, laimennettaessa ja sekoitettaessa kas-
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vinsuojeluaineita ennen niiden levittämistä ja
levittämisen aikana, jotta toimenpiteet eivät
vaaranna ihmisten terveyttä eivätkä ympäristöä.
Kasvinsuojeluaineita on säilytettävä asianmukaisessa säilytystilassa erillään elintarvikkeista ja rehuista. Kasvinsuojeluainepakkausten ja kasvinsuojeluainejäännösten talteenotto
ja hävittäminen on tehtävä jätelain mukaisesti.
3 luku
Kasvinsuojeluaineita koskeva koulutus ja
tutkinto
8§
Kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä
koskeva koulutus
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on varmistettava, että ammattimaisille käyttäjille,
jakelijoille ja neuvojille on tarjolla kasvinsuojeluaineiden asianmukaista ja turvallista
käsittelyä ja käyttöä koskevaa koulutusta.
Koulutukseen on kohderyhmä huomioon
ottaen sisällyttävä riittävästi opetusta ainakin
kasvinsuojeluaineiden asianmukaisesta, kestävästä ja turvallisesta käsittelystä ja käytöstä, integroidusta torjunnasta, kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta, kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden käytöstä, ylläpidosta ja huollosta sekä kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevasta kirjanpidosta (koulutusohjelma).
Tarkemmat säännökset koulutusohjelmasta
annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.
9§
Koulutuksen järjestäjä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hyväksyy
hakemuksesta 8 §:ssä tarkoitetun koulutuksen
järjestäjän ja koulutusohjelman.
Koulutuksen järjestäjä hyväksytään, jos
järjestäjällä tai tämän palveluksessa olevalla
kouluttajalla on riittävä kasvinsuojeluaineita
ja niiden käyttöä koskeva koulutus ja kokemus sekä koulutusohjelma täyttää 8 §:n 2
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momentissa asetetut vaatimukset. Koulutuksen järjestäjän hyväksyminen on voimassa
viisi vuotta.
Koulutuksen järjestäjän hyväksyminen
voidaan peruuttaa, jos hyväksymisen edellytykset lakkaavat tai koulutuksen järjestämisessä havaitaan olennaisia puutteellisuuksia,
eikä toimija ole korjannut toimintaansa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kehotuksesta
huolimatta asetetussa määräajassa.
Koulutuksen järjestäjän on vuosittain ilmoitettava koulutukseen osallistuneiden henkilöiden lukumäärä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Koulutuksen järjestämistä koskevia asiakirjoja on säilytettävä vähintään viisi
vuotta koulutuksen järjestämisestä, ja ne on
vaadittaessa esitettävä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.
Tarkemmat säännökset koulutuksen järjestäjästä ja koulutuksen järjestämisestä voidaan
antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.
10 §
Kasvinsuojeluaineita koskeva tutkinto
Kasvinsuojeluaineita koskevalla tutkinnolla osoitetaan kasvinsuojeluaineen turvallisen ja asianmukaisen käsittelyn ja käytön hallitseminen.
Tutkinto sisältää kohderyhmä huomioon
ottaen asiakokonaisuuksia, jotka koskevat
kasvinsuojeluaineiden asianmukaista, kestävää ja turvallista käsittelyä ja käyttöä sekä
integroitua torjuntaa, kasvinsuojeluaineiden
käyttöön liittyviä riskejä ja niiden hallintaa,
kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden käyttöä, ylläpitoa ja huoltoa sekä kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa kirjanpitoa. Tutkinnon suorittamisen edellytyksenä ei ole 8 §:ssä
tarkoitettuun koulutukseen osallistuminen,
jos vastaavat tiedot on hankittu muulla tavoin. Tutkinnon hyväksytystä suorittamisesta
annetaan todistus, jonka mallin Turvallisuusja kemikaalivirasto vahvistaa. Tutkinto on
voimassa viisi vuotta.
Tarkemmat säännökset kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon sisällöstä ja suorittamisesta voidaan antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.
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11 §
Tutkinnon järjestäjä

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on varmistettava, että ammattimaisille käyttäjille,
jakelijoille ja neuvojille järjestetään 10 §:n
mukaisia kasvinsuojeluaineita koskevia tutkintoja. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hyväksyy hakemuksesta tutkinnon järjestäjän.
Tutkinnon järjestäjä hyväksytään, jos järjestäjällä tai tämän palveluksessa olevalla on
hyvä perehtyneisyys tutkinnon aihepiiriin ja
riittävää käytännön kokemusta siitä. Hyväksyminen on voimassa viisi vuotta ja se voidaan peruuttaa, jos hyväksymisen edellytykset lakkaavat tai tutkinnon järjestämisessä havaitaan olennaisia puutteellisuuksia eikä toimija ole korjannut toimintaansa Turvallisuusja kemikaaliviraston kehotuksesta huolimatta
asetetussa määräajassa.
Tutkinnon järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava tutkinnon suorittaneista 35 §:n 3 momentissa mainitut tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle rekisteriin merkittäviksi. Tutkinnon järjestämistä
ja suorittamista koskevia asiakirjoja on säilytettävä vähintään viisi vuotta tutkinnon järjestämisestä, ja ne on vaadittaessa esitettävä
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.
Tutkinnon järjestäjään ja hänen palveluksessaan olevaan sovelletaan heidän suorittaessaan tämän lain mukaisia tehtäviä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään
vahingonkorvauslaissa (412/1974).
4 luku
Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineet ja
niiden testaus
12 §
Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineet
Kasvinsuojeluaineita saa levittää vain tähän tarkoitukseen sopivilla, hyväkuntoisilla
ja turvallisilla välineillä. Levitysvälineet on
puhdistettava käytön jälkeen.
Ammattimaiseen kasvinsuojeluaineiden levitykseen saa käyttää vain levitysvälineitä,

joiden asianmukainen toiminta on varmistettu
viiden vuoden välein testaamalla, jollei
14 §:n 1 tai 2 momentista muuta johdu. Levitysvälineen testauksesta laaditaan pöytäkirja,
ja hyväksytyt levitysvälineet merkitään hyväksymismerkinnällä.
Tarkemmat säännökset kasvinsuojeluaineiden levitysvälineille asetettavista vaatimuksista, välineiden kunnossapidosta ja testauksesta sekä hyväksymismerkinnästä annetaan
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.
13 §
Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden
testaaja
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto huolehtii
kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testaustoiminnan järjestämisestä. Virasto hyväksyy hakemuksesta kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testaajan. Levitysvälineiden
testaaja hyväksytään, jos testaajalla tai tämän
palveluksessa olevalla on riittävä alan tuntemus ja testaustoiminnan edellyttämät tiedot ja
taidot. Hyväksyminen on voimassa viisi
vuotta ja se voidaan peruuttaa, jos hyväksymisen edellytykset lakkaavat tai levitysvälineiden testauksissa havaitaan olennaisia
puutteellisuuksia eikä toimija ole korjannut
toimintaansa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kehotuksesta huolimatta asetetussa määräajassa.
Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden
testaajan on vuosittain ilmoitettava testattujen
levitysvälineiden lukumäärä ja tyyppi Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Testausta koskevia asiakirjoja on säilytettävä vähintään
viisi vuotta testauksesta, ja ne on vaadittaessa
esitettävä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.
Testaajaan ja hänen palveluksessaan olevaan sovelletaan heidän suorittaessaan tämän
lain mukaisia tehtäviä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa.
Tarkemmat säännökset Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tehtävästä ilmoituksesta annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.
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14 §

5 luku

Testausta koskevat poikkeukset

Toiminnan harjoittaminen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto arvioi
kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden käytöstä aiheutuvat riskit ihmisten terveydelle ja
ympäristölle. Riskien arviointiin sisältyy levitysvälineiden käytön laajuutta koskeva arviointi. Riskien arvioinnin perusteella voidaan
soveltaa 12 §:n 2 momentissa säädetystä
poikkeavia testausaikatauluja:
1) kasvinsuojeluaineiden levitysvälineisiin, joita ei käytetä kasvinsuojeluaineiden
ruiskuttamiseen;
2) reppuruiskuihin ja muihin kasvinsuojeluaineiden kannettaviin levitysvälineisiin;
3) muihin kasvinsuojeluaineiden levitysvälineisiin, joiden käyttö on erittäin vähäistä.
Poikkeavia testausaikatauluja ei voida kuitenkaan soveltaa yli kolme metriä leveällä
puomilla varustettuun levitysvälineeseen,
eikä kylvölaitteisiin, junaan tai ilma-alukseen
asennettuun levitysvälineeseen.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan säätää, että testauksesta vapautetaan
sellaiset levitysvälineet, joiden käyttö on erittäin vähäistä ja joiden käytöstä ei 1 momentin
mukaisen riskien arvioinnin perusteella arvioida aiheutuvan riskiä terveydelle tai ympäristölle.
Tarkemmat säännökset kasvinsuojeluaineiden levitysvälineitä koskevasta riskien arvioinnista sekä säännökset eri välineisiin sovellettavista 1 momentissa tarkoitetuista testausaikatauluista annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

16 §

15 §
Testaus toisessa jäsenvaltiossa
Jos kasvinsuojeluaineiden levitysväline on
testattu Euroopan unionin toisessa jäsenvaltiossa ja testaus täyttää tässä laissa asetetut
vaatimukset sekä sisällöltään että aikataulultaan, hyväksytään testaus myös Suomessa.

Tietojen antaminen kasvinsuojeluaineista
myyntihetkellä
Jakelijan on huolehdittava siitä, että kasvinsuojeluaineiden ostajille annetaan riittävät
tiedot kasvinsuojeluaineiden asianmukaisesta
ja kestävästä käytöstä sekä kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja riskienvähennystoimista.
Tietojen antamista varten jakelijan palveluksessa on oltava riittävä määrä 10 §:ssä
tarkoitetun tutkinnon suorittanutta henkilökuntaa. Edellä tarkoitettua henkilökuntaa ei
tarvitse olla, jos kasvinsuojeluaineita myydään vain muuhun kuin ammattimaiseen
käyttöön, eikä myytäviä valmisteita luokitella
kemikaaleja koskevan lainsäädännön mukaisesti myrkyllisiksi, erittäin myrkyllisiksi,
syöpää aiheuttaviksi, sukusolujen perimää
vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi.
17 §
Kasvinsuojeluaineen käyttö ammattitoiminnassa ja myynti tai muu luovuttaminen
ammattitoiminnassa käytettäväksi
Kasvinsuojeluaineita saa ammattitoiminnassa käyttää vain 10 §:ssä tarkoitetun tutkinnon suorittanut henkilö.
Yksinomaan ammattimaiseen käyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita saa myydä tai
muutoin luovuttaa vain sellaiselle henkilölle,
joka esittää 10 §:ssä tarkoitetun kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon suorittamisesta
annetun voimassa olevan todistuksen.
18 §
Kasvinsuojeluaineita testaavien laitosten
hyväksyminen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hyväksyy
kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta
ja käyttökelpoisuutta testaavat laitokset. Laitos hyväksytään, jos sillä on testausta varten

6

1563/2011

pätevä henkilöstö, asianmukaiset laitteistot,
tilat ja testauspaikat sekä menettelytapaohjeet, joiden kaikkien tulee täyttää hyvälle testaustoiminnalle asetetut vaatimukset.
Hyväksyminen voidaan peruuttaa, jos laitoksen toiminta ei enää täytä hyväksymisen
edellytyksiä eikä laitos korjaa epäkohtia Turvallisuus- ja kemikaaliviraston asettamassa
kohtuullisessa määräajassa tai, jos laitos
olennaisella tavalla rikkoo, mitä kasvinsuojeluaineasetuksessa tai tässä laissa taikka sen
nojalla kasvinsuojeluaineista tai niiden testaustoiminnasta säädetään.
Tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoitetuista hyvän testaustoiminnan vaatimuksista sekä laitoksen hyväksymisestä ja hyväksymismenettelystä annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

tarkoitettua ilmoitusta tehtäessä. Asiasta on
ilmoitettava viipymättä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi peruuttaa myönnetyn koeluvan, jos koeluvan
haltija rikkoo olennaisella tavalla lupaehtoja.
Kasvinsuojeluaineasetuksen 54 artiklan 2
kohdassa tarkoitettu hakemus- ja asiakirjaaineisto toimitetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Tarkemmat säännökset lupahakemusmenettelystä, lupahakemuksen ja
koetta koskevan ilmoituksen sisällöstä sekä
koe- ja tutkimustoiminnasta annetaan maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella.
20 §
Kasvinsuojeluaineen lentolevitys

19 §
Koe- ja tutkimustoiminta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi
myöntää luvan tutkimus- ja kehitystarkoituksiin suoritettaviin kokeisiin, jotka edellyttävät
hyväksymättömän kasvinsuojeluaineen päästämistä ympäristöön.
Lupa myönnetään, jos arvioidaan, ettei kokeesta ole todennäköisiä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön, hakijalla on käytettävissään kokeen
suorittamiseksi asianmukaiset testauspaikat ja
koe suoritetaan valvotuissa oloissa käyttäen
rajoitettuja määriä valmistetta rajoitetulla
alueella. Luvan hakijan on nimettävä kokeelle vastuuhenkilö.
Edellä 18 §:ssä tarkoitettu laitos ei tarvitse
1 momentissa tarkoitettua lupaa. Tällaisen
laitoksen on hyvissä ajoin ennen kokeen
aloittamista ilmoitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tiedot kokeessa käytettävästä aineesta, sen käyttötarkoituksesta ja
käyttömäärästä, kokeen laajuudesta ja kestosta sekä arvioiduista terveys- ja ympäristövaikutuksista.
Kasvinsuojeluaineella tehtävä koe on keskeytettävä, jos kokeen aikana ilmenee, että
valmisteella on sellaisia merkittäviä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön, joita ei ole voitu ennakoida lupaa myönnettäessä tai 3 momentissa

Kasvinsuojeluaineen levitys ilma-aluksesta
on kielletty.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, voi:
1) Elintarviketurvallisuusvirasto päättää
kasvintuhoojan torjumisesta kasvinsuojeluaineen lentolevitystä 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 estää;
2) maa- ja metsätalousministeriö päättää
Suomen metsäkeskuksen alueyksikön esityksestä kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä
metsässä kasvaviin puihin kohdistuvien laajojen hyönteis- tai sienituhojen torjumiseksi
samalla, kun se päättää toimenpiteistä metsätuhon leviämisen tai syntymisen estämiseksi
siten kuin metsän hyönteis- ja sienituhojen
torjunnasta annetussa laissa (263/1991) säädetään, jos hyönteis- tai sienituhoja ei voida
muulla tavoin tehokkaasti kohtuudella estää.
Lentolevitystä koskevassa päätöksessä on
oltava tiedot lentolevitysalueesta, torjuntatoimenpiteistä ja niiden suorittamisajankohdasta
sekä torjunnassa käytettävästä kasvinsuojeluaineesta.
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21 §

24 §

Kasvinsuojeluaineen lentolevityksen
edellytykset

Valvontaviranomainen

Sen lisäksi, mitä 20 §:n 2 momentissa säädetään, kasvinsuojeluaineen lentolevityksen
edellytyksenä on, että:
1) ihmisten terveyteen ja ympäristöön
kohdistuvat vaikutukset ovat pienemmät verrattuna kasvinsuojeluaineen levitykseen
maasta;
2) käytettävä kasvinsuojeluaine on hyväksytty lentolevitykseen;
3) lentolevityksen toteuttajalla on voimassa oleva 10 §:ssä tarkoitettu tutkintotodistus;
4) lentolevitys toteutetaan välineellä, joka
on testattu 12 §:n 2 momentin mukaisesti.

Kasvinsuojeluaineasetuksen ja tämän lain
täytäntöönpanosta sekä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten
noudattamisen valvonnasta ja valvonnan järjestämisestä vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Virasto on kasvinsuojeluaineasetuksen 75 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen ja 2 kohdassa tarkoitettu viranomainen. Virasto käyttää valvonnassa apunaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia.
Kasvinsuojeluaineiden maahantuontia ja
maastavientiä valvoo Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohella tullilaitos.
25 §

22 §
Kasvinsuojeluaineen lentolevityksen
toteuttaminen
Kasvinsuojeluaineen lentolevitys on suoritettava erityistä huolellisuutta noudattaen ja
siten, ettei siitä aiheudu vaaraa ihmisten tai
eläinten terveydelle tai kohtuutonta haittaa
ympäristölle. Lentolevityksestä on hyvissä
ajoin ennen levitystä ilmoitettava elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle, kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja terveydensuojeluviranomaiselle sekä kunnaneläinlääkärille. Lentolevitys suoritetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valvonnassa.
Tarkemmat säännökset lentolevityksessä
noudatettavasta menettelystä sekä levityksestä tehtävistä ilmoituksista annetaan maaja metsätalousministeriön asetuksella.
6 luku
Viranomaiset ja niiden tehtävät
23 §
Yleinen ohjaus ja valvonta
Kasvinsuojeluaineasetuksen ja tämän lain
täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja valvonta
kuuluvat maa- ja metsätalousministeriölle.

Valtuutetut tarkastajat
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi käyttää valvonnassa apunaan valvontatehtävään
kirjallisesti valtuuttamiaan tarkastajia, jotka
toimivat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
valvonnassa. Valtuutetulla tarkastajalla tulee
olla tehtävänsä hoitamiseksi riittävä kasvinsuojeluaineita koskeva tai muu lain noudattamisen valvonnan kannalta tarvittava ammattitaito.
Valtuutettuun tarkastajaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään
vahingonkorvauslaissa. Valtuutetun tarkastajan tulee toiminnanharjoittajan niin vaatiessa
esittää kirjallinen selvitys valtuutuksestaan.
26 §
Tilastoviranomaiset
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto laatii torjunta-aineita koskevista tilastoista annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1185/2009 1 artiklan 2 kohdan
ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun
tilaston markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden vuosittaisista määristä mainitun
asetuksen liitteen I mukaisesti.
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus laatii 1 momentissa mainitun ase-

8

1563/2011

tuksen 1 artiklan 2 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetun tilaston kasvinsuojeluaineiden vuosittaisista käyttömääristä mainitun
asetuksen liitteen II mukaisesti.

ohjeita ja kehotuksia kasvinsuojeluaineita
koskevien säännösten noudattamisesta.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkemmat säännökset valvonnan järjestämisen yleisistä periaatteista.

27 §

29 §

Asiantuntijaviranomaiset ja -laitokset

Valvontasuunnitelma

Kasvinsuojeluaineiksi tarkoitettujen aineiden ja valmisteiden hyväksymisen edellytysten 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 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ja metsätaloudessa käytettäviksi tarkoitettujen aineiden ja
valmisteiden osalta Metsäntutkimuslaitos;
2) kasvi- ja eläintuotteissa esiintyvien kasvinsuojeluainejäämien määrittämisen ja arvioimisen, Euroopan unionille laadittavien jäämien enimmäismääriä koskevien ehdotusten
sekä kasvinsuojeluaineiden kemiallisten analyysien sekä fysikaalisten ja teknisten testien
osalta Elintarviketurvallisuusvirasto.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on laadittava vuosittain suunnitelma valvonnan järjestämisestä. Valvontaa suunniteltaessa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulee olla yhteistyössä Elintarviketurvallisuusviraston ja
tullilaitoksen kanssa.
Valvontasuunnitelmassa on määriteltävä
mitä tarkastuksia valvottaville kohteille tehdään ja kuinka usein niitä tehdään. Lisäksi
suunnitelmassa on esitettävä miten valvottavien kohteiden riski on arvioitu ja miten
suunnitelman arvioidaan toteutuvan.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkemmat säännökset valvontasuunnitelmasta ja sen sisällöstä.

7 luku
Valvonta
28 §
Valvonnan järjestämisen yleiset periaatteet
Kasvinsuojeluaineita on valvottava tasapuolisesti ja säännöllisesti. Valvontaa on tehostettava, jos on epäiltävissä, että valmiste
tai toiminnanharjoittajan toiminta ei täytä
kasvinsuojeluaineasetuksessa tai tässä laissa
tai niiden nojalla säädettyjä tai määrättyjä
vaatimuksia. Valvontatoimenpiteiden on oltava tarkoituksenmukaisia, ja ne on sopivalla
tavalla kohdistettava kasvinsuojeluaineiden
valmistuksen, maahantuonnin, markkinoille
saattamisen, markkinoinnin, varastoinnin,
käytön ja käsittelyn eri vaiheisiin.
Valvontaviranomaisen on tarvittaessa annettava toiminnanharjoittajalle tarpeellisia

30 §
Tarkastusoikeus
Valvontaviranomaisilla ja valtuutetuilla
tarkastajilla on oikeus kasvinsuojeluaineasetuksen ja tämän lain ja niiden nojalla annettujen säännösten täytäntöön panemista ja noudattamisen valvontaa varten päästä kasvinsuojeluaineiden testaus-, valmistus-, varasto-,
myynti- ja käyttöpaikkaan, kasvinsuojeluaineen levitysvälineen säilytyspaikkaan ja kasvinsuojeluaineiden kuljetusvälineisiin, tarkastaa kasvinsuojeluaineasetuksessa edellytettyä
kirjanpitoa, toimittaa tarkastuksia sekä tarvittaessa ottaa kasvinsuojeluaineista ja niillä käsitellyistä tuotteista, maaperästä ja vedestä
korvauksetta tarpeellisia näytteitä tutkimuksia varten.
Pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä
tiloissa tarkastuksen saa toimittaa ja näytteen
ottaa vain viranomainen, ja tarkastus saadaan
toimittaa ja näyte ottaa vain, jos se on välttämätöntä tarkastuksen kohteena olevien seikkojen selvittämiseksi ja on perusteltua syytä
epäillä jonkun syyllistyneen 41 tai 43 §:ssä
tarkoitettuun tekoon.
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Mitä 1 momentissa säädetään Suomen viranomaisen tarkastusoikeudesta ja 31 §:ssä
tiedonsaantioikeudesta, koskee myös Euroopan unionin tarkastajia. Jos tarkastuksen tekee Euroopan unionin tarkastaja, valvontaviranomaisen on toimittava tämän kanssa yhteistyössä.
31 §
Tiedonsaantioikeus
Valvontaviranomaisella sekä valtuutetuilla
tarkastajilla on oikeus saada toiminnanharjoittajalta, 9 §:ssä tarkoitetulta koulutuksen
järjestäjältä, 11 §:ssä tarkoitetulta tutkinnon
järjestäjältä ja 13 §:ssä tarkoitetulta kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testaajalta
tässä laissa tarkoitettua valvontaa varten välttämättömät tiedot ja asiakirjat.
32 §
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tässä laissa
säädettyä tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön liike- tai ammattisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta
luovuttaa:
1) syyttäjä- ja poliisiviranomaisille pakkokeinolain (450/1987) 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetun rikoksen selvittämiseksi;
2) tämän lain 23 ja 24 §:ssä tarkoitetuille
viranomaisille tämän lain mukaisten tehtävien suorittamista varten;
3) Euroopan unionin lainsäädännössä tai
Suomea sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa tarkoitetuille ulkomaisille toimielimille
ja tarkastajille, kun Euroopan unionin lainsäädännössä tai sopimuksessa niin edellytetään.
33 §
Tiedonantovelvollisuus
Jos valvontaviranomainen tai valtuutettu
tarkastaja tietää tai tällä on syytä epäillä, että
kasvinsuojeluaineena käytetään muuta kuin
kasvinsuojeluaineeksi hyväksyttyä ainetta
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taikka että kasvinsuojeluaineen käyttö voi aiheuttaa vaaraa ihmisten, eläinten tai kasvien
terveydelle taikka ympäristölle, on valvontaviranomaisen salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava tästä välittömästi vaaran
luonteen mukaan toimivaltaiselle elintarvike-, ympäristö-, työsuojelu-, pelastus- tai
poliisiviranomaiselle.
Havaitsemistaan kasvinsuojeluaineista, joiden hyväksyminen on peruutettu tai muutoin
lakannut, valvontaviranomaisen ja valtuutetun tarkastajan tulee ilmoittaa valmisteen hävittämistä varten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
34 §
Virka-apu
Valvontaviranomaisella on oikeus saada
virka-apua tulliviranomaisilta sekä poliisi- ja
pelastusviranomaisilta tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten
mukaisten tehtävien suorittamiseksi.
35 §
Valvontarekisteri ja kasvinsuojeluaineita
koskeva tiedosto
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pitää valvontaa varten rekisteriä hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista, koulutuksen ja tutkinnon järjestäjistä, kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testaajista sekä kasvinsuojeluaineita
koskevan tutkinnon suorittaneista.
Rekisteriin merkitään hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista seuraavat tiedot:
1) luvanhaltija ja tämän mahdollinen
edustaja yhteystietoineen;
2) valmisteen nimi;
3) valmisteen tehoaine ja sen määrä;
4) valmisteen käyttötarkoitus;
5) valmisteen käyttöohje, käytön rajoitukset, varoitusmerkinnät ja muut myyntipäällysmerkinnät;
6) valmisteen hyväksymisen voimassaoloa
koskevat tiedot;
7) 26 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot
markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden vuosittaisista määristä.
Rekisteriin merkitään lisäksi tunnistetiedot
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9 §:ssä tarkoitetusta koulutuksen järjestäjästä,
11 §:ssä tarkoitetusta tutkinnon järjestäjästä,
13 §:ssä tarkoitetusta kasvinsuojeluaineiden
levitysvälineiden testaajasta ja 10 §:ssä tarkoitetusta tutkinnon suorittaneesta. Tunnistetiedot ovat nimi, yritys- ja yhteisötunnus tai
sen puuttuessa henkilötunnus, äidinkieli,
osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon
suorittaneesta merkitään rekisteriin tunnistetietojen lisäksi tutkinnon voimassaolon päättymispäivä.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pitää sähköisesti yleisön nähtävillä kasvinsuojeluaineasetuksen 57 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua
tiedostoa hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista
ja niistä kasvinsuojeluaineista, joiden hyväksyminen on peruutettu.
Tässä laissa tarkoitetuilla valvontaviranomaisilla on oikeus käyttää valvontarekisteriä
valvonnassa. Luonnollisen henkilön 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut henkilötiedot
poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun kasvinsuojeluaineen hyväksymisen voimassaolo on lakannut. Edellä 9,
11 tai 13 §:ssä tarkoitetun luonnollisen henkilön tämän pykälän 3 momentissa tarkoitetut
tunnistetiedot poistetaan rekisteristä kahden
vuoden kuluttua toimijan hyväksynnän päättymisestä ja 10 §:ssä tarkoitetun tutkinnon
suorittaneen tiedot kahden vuoden kuluttua
tutkinnon voimassaolon päättymispäivästä.
Henkilötietojen keräämisestä ja tallettamisesta sekä rekisteriin tallennettujen tietojen
käyttämisestä ja luovuttamisesta säädetään lisäksi henkilötietolaissa (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa.
36 §
Valvonnan tulosten julkaiseminen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto julkaisee
valvonnan tulokset. Edellä 32 §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja ei kuitenkaan
saa julkaista.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkemmat säännökset valvonnan tulosten julkaisemisesta.

8 luku
Hallinnolliset pakkokeinot ja
seuraamukset
37 §
Määräys
Jos toiminnanharjoittaja ei noudata kasvinsuojeluaineasetusta tai tätä lakia tai niiden
nojalla annettuja säännöksiä, eivätkä puutteet
täytä 38 §:ssä tarkoitetun kiellon antamisen
edellytyksiä, 24 §:ssä tarkoitettu valvontaviranomainen voi määrätä toiminnanharjoittajan asian laatuun nähden riittävässä määräajassa korjaamaan puutteen.
38 §
Kielto
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi kieltää:
1) kasvinsuojeluaineen valmistuksen, varastoinnin, markkinoille saattamisen, käytön,
maahantuonnin tai maastaviennin, jos kasvinsuojeluaine ei täytä kasvinsuojeluaineasetuksessa 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 myyntipäällysmerkinnöissä on sellainen puute tai
virhe, että siitä saattaa aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle;
4) kasvinsuojeluaineella käsitellyn korjaamatta olevan sadon käyttämisen elintarvikkeeksi tai eläinten rehuksi, jos käyttämisestä
saattaa aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten
terveydelle; Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
voi pyytää Elintarviketurvallisuusvirastoa arvioimaan aiheuttaako sadon käyttäminen
elintarvikkeeksi tai rehuksi vaaran kuluttajille
tai eläimille.
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, elinkeino-, lii-
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kenne- ja ympäristökeskus ja tullilaitos voivat määrätä 1 momentissa tarkoitetun kiellon
väliaikaisesti. Väliaikainen kielto on saatettava viivytyksettä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ratkaistavaksi. Kielto raukeaa, jos
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ei ole tehnyt 1 momentissa tarkoitettua päätöstä viikon
kuluessa väliaikaisen kiellon antamisesta.

39 §
Hävittämis- ja maastavientimääräys
Jos kasvinsuojeluaineen valmistus, varastointi, markkinoille saattaminen, käyttö, maahantuonti tai maastavienti on 38 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla kielletty, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi määrätä kasvinsuojeluaineen käsiteltäväksi hyväksymällään
tavalla uudelleen, hävitettäväksi tai palautettavaksi siihen maahan, josta se on tuotu Suomeen.
Jos korjaamattoman sadon käyttäminen
elintarvikkeeksi tai eläinten rehuksi on 38 §:n
1 momentin 4 kohdan nojalla kielletty, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi määrätä
korjaamattoman sadon hävitettäväksi.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun
päätökseen voidaan liittää ehtoja sen täytäntöönpanossa noudatettavasta menettelystä.
Toiminnanharjoittaja, jonka virheellisen menettelyn vuoksi hävittämis- tai maastavientimääräys on annettu, vastaa täytäntöönpanon
aiheuttamista kustannuksista.
40 §
Uhkasakko ja teettäminen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi tehostaa 37 §:ssä tarkoitettua määräystä, 38 §:n
1 momentissa tarkoitettua kieltoa tai 39 §:ssä
tarkoitettua hävittämistä tai maastavientiä
koskevaa määräystä uhkasakolla tai uhalla,
että tekemättä jätetty toimenpide teetetään
laiminlyöjän kustannuksella.
Uhkasakkoa ei saa asettaa luonnolliselle
henkilölle tässä laissa säädetyn tietojen ilmoittamisvelvollisuuden tehosteeksi, jos henkilöä
on aihetta epäillä rikoksesta ja tiedot liittyvät
rikosepäilyn kohteena olevaan asiaan.
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Uhkasakosta ja teettämisuhkasta säädetään
uhkasakkolaissa (1113/1990).
41 §
Kasvinsuojeluainerikkomus
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) rikkoo kasvinsuojeluaineasetuksen 28
artiklassa tarkoitettua hyväksymättömän kasvinsuojeluaineen markkinoille saattamista tai
käyttöä koskevaa kieltoa,
2) käyttää 12 §:n 2 momentin vastaisesti
kasvinsuojeluaineen ammattimaiseen levitykseen levitysvälinettä, jota ei ole asianmukaisesti testattu,
3) 17 §:n 1 momentin vastaisesti käyttää
ammattitoiminnassaan kasvinsuojeluainetta
ilman 10 §:ssä tarkoitetun tutkinnon suorittamista,
4) laiminlyö kasvinsuojeluaineasetuksen
54 artiklassa tarkoitetun koetarkoituksia koskevan luvan hakemisen tai 19 §:n 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisen,
5) laiminlyö 19 §:n 4 momentissa tarkoitetun velvollisuuden keskeyttää koe tai ilmoittaa siitä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle,
6) laiminlyö kasvinsuojeluaineasetuksen
56 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa tai 67
artiklan 1 kohdassa säädetyn kirjanpitoa koskevan velvollisuuden,
7) laiminlyö kasvinsuojeluaineasetuksen
56 artiklan 1 tai 4 kohdassa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tai 67 artiklan 2 tai 3 kohdassa säädetyn seuranta- tai ilmoitusvelvollisuuden,
8) rikkoo 37 §:n nojalla annettua määräystä tai 38 §:n nojalla annettua kieltoa taikka
9) rikkoo 39 §:n nojalla annettua hävittämis- tai maastavientimääräystä,
on tuomittava, jollei laiminlyöntiä tai teosta aiheutunutta vaaraa ihmisten tai eläinten
terveydelle tai ympäristölle ole pidettävä vähäisenä taikka jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, kasvinsuojeluainerikkomuksesta sakkoon.
Se, joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä uhkasakolla tehostettua kieltoa tai velvoitetta, voidaan jättää tuomitsematta rangaistukseen samasta teosta.
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42 §
Rikosilmoituksen tekeminen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tekee
24 §:n 1 momentissa tarkoitettujen viranomaisten ja valtuutettujen tarkastajien puolesta rikosilmoituksen epäillystä kasvinsuojeluainerikkomuksesta. Ilmoitus voidaan jättää
tekemättä rikkomuksesta, jota on kokonaisuutena pidettävä ilmeisen vähäisenä.
43 §
Rangaistuksia koskevat viittaussäännökset
Rangaistus vastoin tätä lakia tai sen nojalla
annettuja säännöksiä tai määräyksiä tehdystä
ympäristön turmelemisesta säädetään rikoslain (39/1889) 48 luvun 1—4 §:ssä. Rangaistus vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja
säännöksiä tai määräyksiä tehdystä terveysrikoksesta säädetään rikoslain 44 luvun
1 §:ssä. Rangaistus kasvinsuojeluaineen varomattomasta käsittelystä säädetään rikoslain
44 luvun 12 §:ssä.
9 luku
Erinäiset säännökset
44 §
Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön
toimintaohjelma
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto laatii ja
toimeenpanee kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelman yhteistyössä
alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa.
Toimintaohjelmassa määritetään tavoitteet,
toimenpiteet ja aikataulut kasvinsuojeluaineiden käytöstä ihmisten ja eläinten terveydelle
ja ympäristölle aiheutuvien riskien vähentämiseksi. Lisäksi toimintaohjelmassa määritetään tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut integroidun torjunnan edistämiseksi.
45 §
Neuvottelukunta
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukunnan,
jonka tehtävänä on seurata kehitystä kasvinsuojeluaineita koskevissa asioissa, antaa lau-

suntoja sekä tehdä asiaa koskevia esityksiä ja
aloitteita.
46 §
Perittävät maksut
Tämän lain mukaisista viranomaisen suoritteista valtiolle perittävistä maksuista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992).
Kasvinsuojeluaineen hyväksymistä tarkoittavasta luvasta peritään maksu 45 prosentilla
alennettuna, jos kasvinsuojeluaineen käyttökohteeksi tarkoitettujen viljelykasvien yhteenlaskettu pinta-ala hyväksymistä haettaessa on enintään 5 000 hehtaaria, ja 70 prosentilla alennettuna, jos kasvinsuojeluaineen
käyttökohteeksi tarkoitettujen viljelykasvien
yhteenlaskettu pinta-ala hyväksymistä haettaessa on enintään 2 000 hehtaaria.
Viljelykasvien yhteenlasketun pinta-alan
määrityksessä käytetään maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylläpitämää Suomen virallista tilastoa puutarha(Puutarhatilastot) ja peltokasvialoista (Käytössä oleva maatalousmaa-tilastot) sekä Elintarviketurvallisuusviraston ylläpitämää Suomen virallista tilastoa metsänviljelyaineistosta. Pinta-alana käytetään viiden viimeisen
vuoden lukujen keskiarvoa.
47 §
Palkkiot ja kustannusten korvaukset
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto maksaa
valtuuttamilleen tarkastajille 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.
48 §
Muutoksenhaku
Muutoksenhausta tämän lain nojalla annettuun viranomaisen päätökseen säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/1996). Tämän lain
46 §:ssä tarkoitettua maksua koskevasta
muutoksenhausta säädetään valtion maksuperustelaissa.

1563/2011
Edellä 38 §:n 3 momentissa tarkoitettua
väliaikaista kieltoa koskevaan päätökseen ei
saa erikseen hakea muutosta valittamalla.
Edellä 10 §:ssä tarkoitetun tutkinnon arvosteluun tyytymätön asianosainen voi tehdä
oikaisuvaatimuksen tutkinnon järjestäjälle.
Asianosainen, joka on tyytymätön 12 §:n 2
momentissa tarkoitettuun levitysvälineen testausta koskevaan päätökseen voi tehdä oikaisuvaatimuksen levitysvälineen testaajalle. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Muutoin oikaisuvaatimukseen sovelletaan,
mitä hallintolaissa (434/2003) säädetään oikaisuvaatimuksesta.
49 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.
Tällä lailla kumotaan kasvinsuojeluaineista
annettu laki (1259/2006) (kumottu laki). Kumotun lain nojalla annetut maa- ja metsätalousministeriön asetukset jäävät kuitenkin
edelleen voimaan.
50 §
Siirtymäsäännökset
Integroidun torjunnan yleisten periaatteiden noudattamista kasvinsuojeluaineiden ammattimaisessa käytössä koskevaa 6 §:ssä tarkoitettua vaatimusta sovelletaan 1 päivästä
tammikuuta 2014.
Tämän lain 12 §:n 2 momenttia sovelletaan
26 päivästä marraskuuta 2016. Jos levitysväline kuitenkin on ennen mainittua päivää tes-
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tattu siten kuin luonnonhaittakorvauksesta,
maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä
muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain
(1440/2006) mukaisen tuen saaminen edellyttää, välinettä ei tarvitse testata uudestaan ennen kuin viisi vuotta on kulunut testauksesta.
Kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon
suorittamista koskevaa 16 ja 17 §:ssä sekä 21
§:n 3 kohdassa tarkoitettua vaatimusta sovelletaan 26 päivästä marraskuuta 2015. Ennen
mainittua päivää 21 §:n 3 kohdassa tarkoitetulla on oltava riittävät tiedot kasvinsuojeluaineiden lentolevityksestä ja taito levityksen
suorittamiseen. Jos henkilöllä on ennen 26
päivää marraskuuta 2015 tämän pykälän 2
momentissa tarkoitetun tuen saamisen edellytyksenä oleva ajankohtaisten kasvinsuojeluasioiden koulutus, hänen ei tarvitse suorittaa
edellä tarkoitettua tutkintoa ennen kuin viisi
vuotta on kulunut koulutuksen saamisesta.
Jakelijan palveluksessa on oltava 16 §:n 2
momentissa tarkoitettua kasvinsuojeluaineita
koskevan tutkinnon suorittanutta henkilökuntaa 26 päivästä marraskuuta 2015.
Kumotun lain nojalla kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavalle laitokselle annettu hyväksyminen on voimassa hyväksymistä koskevan
päätöksen mukaisesti.
Kumotun lain nojalla annettu lupa tutkimus- ja kehitystarkoituksiin suoritettavaan
kokeeseen, joka edellyttää hyväksymättömän
kasvinsuojeluaineen päästämistä ympäristöön, on voimassa lupaa koskevien ehtojen
mukaisesti.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN
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