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Kasvinsuojeluaineita koskeva täydentävien ehtojen
valvontaohje
"Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa
tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita
viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset
ratkaisee tuomioistuin.
Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön
soveltamisesta. Lainsäädäntö on erotettu kursivoituna. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran
näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa."
1. YLEISTÄ
Tässä ohjeessa kuvataan, miten täydentävien ehtojen kasvinsuojeluaineita koskeva
valvonta järjestetään ja suoritetaan.
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira antaa menettelyohjeet täydentävien ehtojen niiden
indikaattoreiden
valvonnasta,
jotka
koskevat
kasvinsuojeluaineiden
käyttöä
kasvinviljelytiloilla
(SMR10).
Ohje
on
tarkoitettu
Elinkeino-,
liikenneja
ympäristökeskusten (ELY) tarkastajille, jotka tekevät täydentävien ehtojen tilavalvontaa
mainittujen indikaattorien osalta. Ohjetta käytetään myös valvontojen laajennusten
yhteydessä. Täydentävien ehtojen valvonta ei korvaa kasvinviljelytilojen tavanomaista
kansallista valvontaa, joka perustuu lakiin kasvinsuojeluaineista 1563/2011.

Valvonnassa tarkastetaan, että kasvinsuojeluaineita käytetään asianmukaisesti (kts.
kohta 2.1). Valtioneuvoston asetuksen 7/2015 liitteessä 2 edellytetään, että
kasvinsuojeluaineita käytetään kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä
neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 55 artiklan ensimmäisen ja
toisen virkkeen mukaisesti.
Tarkastuskäynnillä tulee lisäksi arvioida, voiko kasvintuotantotilan tuotteissa esiintyä
kasvinsuojeluainejäämiä sadonkorjuun jälkeen yli sallittujen enimmäismäärien (MRL).
Jos havaitset kasvinsuojeluaineiden käytön laiminlyöntejä tilalla tai muutoin arvioit
jäämänäytteenoton tarpeelliseksi, ilmoita asiasta viipymättä Eviraan. Katso LIITE A.
Lain
maatalouden
tukien
toimeenpanosta
192/2013
22
§
perusteella
kasvinsuojeluaineiden
käytön
tarkastus
on
laajennettava
koskemaan
kasvinsuojeluainejäämiin
liittyviä täydentäviä
ehtoja kasvintuotantotilalla,
jos
kasvinsuojeluainejäämien
kansallisessa
valvontaohjelmassa
tai
muussa
elintarvikevalvontaviranomaisen
valvonnassa
havaitaan
määräystenvastaisia
kasvinsuojeluainejäämiä. Jäämät ovat määräystenvastaisia, jos ne ylittävät sallitun
enimmäismäärän tuotteessa tai jos kasvinsuojelussa on käytetty sellaisia aineita, jotka
eivät ole hyväksyttyjä kyseiseen käyttökohteeseen.
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Valvonnan kohteena olevat tilat
Täydentävien ehtojen kasvinsuojeluaineita koskevassa valvonnassa on valvottava
vähintään 1 % Manner-Suomen kasvintuotantotiloista, jotka ovat hakeneet EU:n suoria tai
osarahoitteisia tukia.
Valvonnan suoritus
Valvonnan suorittavat ELY-keskusten tarkastajat. Evira lähettää ELY-keskuksille listat
valvottavista tiloista. Lisäksi Evira ilmoittaa tarkastajille kasvinsuojeluaineajonumerot,
joilla valvottavat tilat löytyvät tukisovelluksesta. Havaintopöytäkirja on tulostettavissa
tukisovelluksesta. Kasvinsuojeluaineiden täydentävien ehtojen valvontaohje ja
laiminlyönnin
arviointilomake
löytyvät
Eviranetistä
Täydentävät
ehdot
ja
Kasvinsuojeluaineet asiakokonaisuudesta. ELY-keskuksen tarkastaja käy otannan
perusteella valituilla tiloilla, tarkastaa vaaditut asiat ja täyttää täydentävien ehtojen
havaintopöytäkirjan.
Valvonta tuotannon päättäneillä tiloilla
Jos valvontalistalla oleva tila on lopettanut toiminnan kokonaan ennen valvontavuotta,
tarkastaja täyttää havaintopöytäkirjan, johon hän kirjaa ko. tiedon. Lisätietokohtaan tulee
kirjata lähde, mistä tarkastaja on saanut tiedon lopettamisesta. Tukisovellukseen
tallennetaan tilan kohdalle ”ei valvota”. Jos otantaan tulee paljon tiloja, jotka ovat
lopettaneet, voi Evira myöhemmin samana vuonna täydentää valvontaotosta ottamalla
lisää tiloja valvontaan.

2. KASVINSUOJELUAINESÄÄDÖSTEN NOUDATTAMISEN VALVONTA
2.1. Mitä ja miten valvotaan
Valtioneuvoston
asetuksen
7/2015
mukaan
täydentävien
ehtojen
kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevia indikaattoreita on kaksi. Tarkastuksessa
valvotaan seuraavat asiat:
1.1 Tilalla on käytetty vain Suomessa hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita.
Tarkasta kirjanpidosta (viljelymuistiinpanot), ettei tilan kasvintuotannossa ole käytetty
Suomessa hyväksymättömiä kasvinsuojeluaineita.

1.2 Tilalla on noudatettu kasvinsuojeluaineen sitovia myyntipäällysmerkintöjä
Katso kirjanpidosta (viljelymuistiinpanot), että kasvinsuojeluainetta on käytetty oikealle
viljelykasville ja oikeaan käyttötarkoitukseen. Katso tarkastuksessa, että
kasvinsuojeluaineiden käyttöajankohdat ja -määrät sekä käyttöala on kirjattu
kirjanpitoon
Lisäksi tarkasta tilalla, että kasvinsuojeluaineet säilytetään erillään elintarvikkeista ja
rehuista sekä lasten ulottumattomissa. Kasvinsuojeluaineet tulee säilyttää lukitussa
tilassa, jos myyntipäällyksessä niin vaaditaan.
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Tarkasta luomutiloilla molemmat kasvinsuojeluaineiden käytön
valvontaindikaattorit kuten muillakin valvontakohteena olevilla tiloilla.
Vaikka luomutuotannossa käytettäisiin sellaisia tavanomaisessa viljelyssä sallittuja
kasvinsuojeluaineita, jotka eivät ole sallittuja luomutuotannossa, kysymyksessä ei ole
täydentävien ehtojen laiminlyönti. Luomulainsäädäntö ei kuulu täydentävissä ehdoissa
sovellettavaan
lainsäädäntöön.
Mikäli
havaitset
luomutilalla
käytettävän
kasvinsuojeluainetta, joka ei ole sallittu luomutuotannossa, ota yhteyttä oman ELYkeskuksen luomuvastaavaan.
Kasvinsuojeluaineiden täydentävien ehtojen valvontaotannat tehdään Maaseutuviraston
peltoalavalvonnan otantojen yhteydessä. Valvontaotantoihin kuuluvat tilat ovat IACStukisovelluksessa eri ajonumeroilla. Otannat koostuvat satunnaisotannoista ja
riskiperusteisista otannoista. Valvontalistoissa on tiedot valvottavista maatiloista.
Otannan ulkopuoliset tilat eli täydentävien ehtojen valvonnan laajentaminen
Lain maatalouden tukien toimeenpanosta 192/2013 mukaan valvovan viranomaisen on
laajennettava tarkastus koskemaan täydentävien ehtojen noudattamista, jos jonkin
tarkastuskäynnin yhteydessä havaitaan tai valvontaviranomainen muutoin saa tietoonsa
täydentäviä ehtoja koskevan laiminlyönnin.
Valvonta voidaan laajentaa vain sen indikaattoriryhmän täydentävien ehtojen
noudattamisen valvonnaksi, johon alkuperäinen tarkastus on kohdistunut tai jota
toimivaltaisen valvontaviranomaisen tietoon tuominen koskee.
Lisää laajentamisen kautta valvontaan mukaan tulleet tilat ajolle, jolle on oma ajonumero
tukisovelluksessa. Tallenna pöytäkirjaan sekä sovellukseen selvitys siitä, miksi kyseinen
tila on tullut valvonnan piiriin, esimerkiksi
 tavanomainen kasvinsuojeluainevalvonta, tai
 jokin muu syy, esim. viranomaiselle tehty ilmianto
2.2. Valvontakäynti
Valmistautuminen tarkastuskäyntiin ja tarkastajan tilakäynnillä tarvitsemat tiedot.
Voit ilmoittaa täydentävien ehtojen kasvinsuojeluainevalvonnasta tilalle Mavin
peltovalvonnoista ilmoittamisen yhteydessä, jos se on valvonnan toteuttamisen kannalta
välttämätöntä. Ennalta ilmoittaminen ei saa vaarantaa tarkastuksen toteutumista.
Tulosta kohtien 1-2 materiaali (http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-jakasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/Hyvaksytyt-valmisteet/)
1. ’Kasvinsuojeluaineet 2015’ – luettelo
2. Luetteloa täydentävät, jatkuvasti päivitettävät tiedostot
 Vuonna 2015 hyväksytyt uudet valmisteet
 Vuoden 2015 aikana tapahtuneet muutokset valmisteiden
hyväksytyissä käyttökohteissa (sis. myös vuoden 2015 aikana
hyväksytyt uudet minor use -käyttökohteet)
 Lista valmisteiden nimenmuutoksista
 Lista kasvinsuojeluainerekisteristä poistetuista valmisteista
 Taulukko kasvinsuojeluaineiden poikkeusluvista sivulta:
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-
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kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/Hyvaksytytvalmisteet/Poikkeusluvat/ (Poikkeusluvat eivät ole
Kasvinsuojeluaineet 2015 -luettelossa eivätkä
kasvinsuojeluainerekisterissä).
3. Tulosta täydentävien ehtojen havaintopöytäkirja tukisovelluksesta
esitäytettynä ja arviointilomake, varhaisvaroitusjärjestelmä kirje viljelijälle
ja kuulemiskirje Eviranetistä laiminlyöntien arviointia varten.
4. Tarkastuspöytäkirja kasvinsuojeluaineiden käytön tavanomaiseen
valvontaan on saatavissa Eviranetistä tai Tukesista. Tarvittaessa laajenna
täydentävien ehtojen tarkastus kasvinsuojeluaineiden käytön tavanomaiseen
valvontaan, joka tehdään Tukesin ohjeen mukaisesti. Jos sinulla ei ole
kokemusta
kasvinsuojeluaineiden
käytön
tavanomaisen
valvonnan
toteuttamisesta,
välitä
tarkastuspyyntö
ELY-keskuksen
kasvinsuojeluainevalvojalle.
’Kasvinsuojeluaineet 2015’ -luettelo ja sitä täydentävät päivitettävät tiedostot sisältävät
Suomessa hyväksytyt kasvinsuojeluaineet ja niiden käyttötarkoitukset. Tarkemmat
valmistekohtaiset
tiedot
sekä
myyntipäällystekstit
saa
Tukesin
Kasvinsuojeluainerekisteristä.
Kasvinsuojeluaineille voidaan myöntää 120 vuorokauden poikkeuslupa kasvinsuojelun
hätätilanteissa. Luettelo hyväksytyistä poikkeusluvista ja niiden voimassaoloajoista on
Tukesin internetsivuilla.
Joillakin tiloilla voi olla käytössä koetoimintaluvan saaneita valmisteita, jotka eivät ole
kasvinsuojeluainerekisterissä tai joiden käyttökohde on eri kuin rekisterissä mainittu.
Tällöin käyttäjän tulee osoittaa, että hänellä on lupa käyttää kyseistä kasvinsuojeluainetta.
Tukesin
kasvinsuojeluaineryhmältä
saa
tarvittaessa
tiedot
voimassaolevista
koetoimintaluvista
2.3. Tarkastus tilalla ja tietojen tallentaminen
Valitse etukäteen asiakirjojen perusteella tukisovelluksesta tietyt tilan kasvulohkot
tasapuolisesti siten, että mukana on eri kasvilajeja.







Mikäli kasvulohkoja on 1-4, tarkasta kaikki kasvulohkot
Mikäli kasvulohkoja 5-20 kpl, valitse tarkastelun kohteeksi neljä kasvulohkoa
Mikäli kasvulohkoja on > 20 kpl, valitse tarkastelun kohteeksi 8 kasvulohkoa
Tarkasta kasvinsuojeluaineiden käytön kirjanpito (viljelymuistiinpanot) vuoden
2015 osalta ja kasvinsuojeluaineiden säilytys sekä täyttääkö tila
indikaattoreiden asettamat ehdot. Viljelijän tulee säilyttää ja pyydettäessä
esittää kasvinsuojeluaineiden käyttökirjanpito kolmen kalenterivuoden ajalta,
muun muassa toistuvan käytön tarkastuksia varten.
Kasvinsuojeluaineen hyväksytyissä käyttökohteissa, käytön ehdoissa ja
rajoituksissa voi tapahtua muutoksia valmisteen ostamisen jälkeen. Jos
viljelijä on valmisteen käyttöehdoissa tapahtuneista muutoksista huolimatta
noudattanut varastossa olevan valmisteen painettua myyntipakkauksen
tekstiä, hänelle ei aiheudu tukien menetystä ensimmäisellä tarkastuskäynnillä.
Tässä yhteydessä tiedota viljelijälle myyntipakkauksen muutoksista ja neuvo
häntä käyttämään valmistetta uusien ehtojen mukaisesti. Kirjoita viljelijän
tiedottamisesta asiasta havaintopöytäkirjan lisätietoihin. Kun viljelijä on saanut
tiedon valmisteen käytön ehtojen muutoksista, hänen on otettava se
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huomioon käyttäessään kyseistä kasvinsuojeluainevalmistetta seuraavan
kerran.
Mikäli havaitset puutteen kasvinsuojeluaineiden käytössä tilan muulla kuin
täydentävien ehtojen kasvinsuojeluainevalvontaan valitulla kasvulohkolla,
laajenna valvonta puutteesta riippuen tilan vastaaville kasvulohkoille, esim.
saman kasvilajin, kasvilajiryhmän tai tilan kaikille kasvulohkoille. Kirjoita
laajennuksesta perustelu havaintopöytäkirjan lisätietoihin.

Täytä tukisovelluksesta tulostettuun havaintopöytäkirjaan valvontakäyntiä koskevat tiedot
ja kirjaa lomakkeen tarkastusosan taulukkoon tarkastettujen kasvulohkojen tunnukset
sekä arvio tilanteesta tarkastushetkellä. Mikäli tarkastat tilan kaikki kasvulohkot,
kasvulohkojen tunnusten kirjaamisen sijasta voit kirjata lomakkeen lisätietoihin tiedon
kaikkien kasvulohkojen tarkastuksesta. Jos tilalla ei käytetä kasvinsuojeluaineita, kirjaa
lomakkeen lisätietoihin: Tilalla ei käytetä kasvinsuojeluaineita. Rastita lisäksi
indikaattoreiden kohdalle ”ei koske tilaa”. Valvojan antamat lisätiedot kohtaa voi käyttää
myös tilalla käytettyjen kasvinsuojeluaineiden nimien kirjaamiseen. Kirjaa kaikki
valvontakäyntiä koskevat tiedot tarkasti. Kirjaa pöytäkirjalle kirjatut tiedot myös
tukisovellukseen. Tarkastajan yhteystiedot on kirjoitettava selkeästi, jotta viljelijä voi
halutessaan ottaa yhteyttä valvojaan tarkastuksen jälkeen.
Täytä laiminlyönnistä
arviointilomake, johon laiminlyönti kuvataan. Laiminlyöntitapauksissa toimita tilalle
kuulemiskirje.
Selvitä tarkastuskäynnillä viljelijälle tarkastuksessa tehdyt havainnot, pöytäkirjan sisältö,
menettely pöytäkirjan toimittamisessa ja allekirjoittamisessa. Mikäli viljelijä ei hyväksy
havaintoja, häneltä tulisi pyytää lisäselvityksiä kohdista, joista hän on eri mieltä. Jos
havaintopöytäkirjaan ei tule enää muutoksia valvontakäynnin jälkeen, jäljennös
pöytäkirjasta voidaan jättää jo tällöin tilalle ja muuta kopiota havaintopöytäkirjasta ei tilalle
enää tarvitse toimittaa. Allekirjoita pöytäkirja tällöin tilalla ja anna viljelijälle myös
mahdollisuus pöytäkirjan allekirjoittamiseen. Allekirjoittaminen ei poista viljelijän oikeutta
antaa lisäselvityksiä valvontaan. Jos havaitsit tarkastuksessa laiminlyöntejä, on tilalle
jätettävä myös kuulemiskirje ja täytetty arviointilomake.
Jos et täytä havaintopöytäkirjaa loppuun asti tilalla, toimita valmis pöytäkirja liitteineen
viljelijälle kuukauden kuluessa tilakäynnistä. Ajanjakso voidaan asianmukaisesti
perustelluissa tapauksissa pidentää kolmeksi kuukaudeksi. Tulosta tukisovelluksesta
tällöin havaintopöytäkirja, johon on tallennettu tiedot esitäytetyltä havaintopöytäkirjalta.
Tallenna tukisovellukseen myös esimerkiksi tarkastettujen kasvulohkojen tunnukset tai
tieto tilan kaikkien kasvulohkojen valvonnasta tai ettei tilalla käytetä kasvinsuojeluaineita.
Allekirjoita pöytäkirja ennen tilalle toimittamista. Laiminlyöntitapauksissa toimita tilalle
kuulemiskirje ja arviointilomake, jolloin älä merkitse pöytäkirjaa sovelluksessa valmiiksi
vielä tässä vaiheessa. Valvonta voidaan merkitä sovellukseen valmiiksi vasta, kun
mahdollinen vastine kuulemiskirjeeseen on saatu/määräaika kuulemiselle on kulunut
umpeen. Viljelijän ei tarvitse allekirjoittaa havaintopöytäkirjaa. Valvonnan lopputuloksesta
viljelijä voi valittaa sen jälkeen, kun kunnasta on toimitettu viljelijälle tukien
maksatuspäätös.
Täydentävien ehtojen vuoden 2015 tilakäynnit on suoritettava vuoden 2015 loppuun
mennessä.
2.4. Laiminlyönnin arvioiminen ja valvontaindikaattorit
Laiminlyönnin arvioinnissa seuraamusprosentin suuruuteen vaikuttaa se miten laaja,
vakava ja jatkuva laiminlyönti on kyseessä.
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Mikäli viljelijä korjaa vähäisen laiminlyönnin tilakäynnin aikana, indikaattorin kohdalle
havaintopöytäkirjaan merkitään Kunnossa.
Ehdota
seuraamusprosentti
laiminlyöntien
arviointilomakkeelle.
Varhaisvaroitusjärjestelmän kirjeestä viljelijälle on lomakepohja, joka on tulostettavissa
Eviranetistä Täydentävät ehdot asiakokonaisuudesta. Varhaista varoitusta voi käyttää
vähäiselle laiminlyönnille, joka on korjattavissa sovitussa määräajassa ja ei aiheuta
välitöntä vaaraa eläinten tai ihmisten terveydelle. Vähäisestä laiminlyönnistä ei aiheudu
viljelijälle seuraamusta, jos laiminlyönti korjataan annetussa määräajassa. Vähäisen
laiminlyönnin uudelleen tarkastusta ei enää tehdä. Jos myöhemmässä, kolmen
kalenterivuoden aikana tehtävässä tarkastuksessa havaitaan, että laiminlyöntiä ei ole
korjattu, tulee laiminlyönnistä vähintään 1 % seuraamus alkuperäiseen havaintovuoteen
ja toistuvan laiminlyönnin seuraamus uudelleentarkastusvuoteen (vähintään 3 x 1%).
Pääsääntöisesti annettava seuraamus on 3 %. Mikäli arvoit laiminlyönnin laajuudeksi,
vakavuudeksi tai kestoksi joko varhaisen varoituksen, 1 tai 5 %, on laiminlyöntien
arviointilomakkeen laiminlyönnin kuvailu kohdassa esitettävä kirjallinen perustelu asiasta.
Laiminlyönnin laajuuden, vakavuuden, keston sekä tahallisuuden ja toistuvuuden
arviointiin ohjeita löytyy ohjeesta ’Yleistä täydentävien ehtojen valvonnasta ja
laiminlyöntien
arvioinnista’.
Ohje
löytyy
Eviranetistä
Täydentävät
ehdot
asiakokonaisuudesta.
Mikäli havaitset tarkastuksessa laiminlyönnin kasvinsuojeluaineen pohjavesirajoitusten
noudattamisessa, tulevat seuraamukset täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja
ympäristön pohjavesisäädösten noudattamisen kautta, ei kasvinsuojeluaineiden
täydentävistä ehdoista. Tarvittaessa tila on laajennettava kyseisen indikaattoriryhmän
valvontaan. Tällaisessa tapauksessa kirjoita kasvinsuojeluaineiden täydentävien ehtojen
havaintopöytäkirjan lisätietoihin havaittu laiminlyönti. Seuraamus siitä tulee
pohjavesisäädösten noudattamisen kautta.
Esimerkkejä täydentävien ehtojen kasvinsuojeluaineiden valvonnassa todettujen
laiminlyöntien seuraamuksista:
Indikaattori
1.1:
Tilalla
kasvinsuojeluaineita

on

käytetty

vain

Suomessa

hyväksyttyjä

Varhainen varoitus: Tilalla on käytetty kasvinsuojeluainetta, joka ei ole ollut
kasvinsuojeluainerekisterissä 31.12.2012 jälkeen.
3
%:
Tilalla
on
käytetty
kasvinsuojeluainetta,
joka
on
poistunut
kasvinsuojeluainerekisterissä 1.1.2011-31.12.2012.
tai
käytetty kasvinsuojeluainetta, jonka käyttö on kielletty Suomessa tai jota ei ole koskaan
hyväksytty
Suomessa
(esim.
laittomasti
ulkomaan
matkalta
maahantuotu
kasvinsuojeluaine).
tai
kirjanpito kasvinsuojeluaineiden käytöstä puuttuu.
5 %: Tilalla on käytetty useille kasveille kasvinsuojeluainetta tai useita
kasvinsuojeluaineita, joiden käyttö on kielletty Suomessa ja joita ei ole koskaan
hyväksytty Suomessa
tai
kirjanpito kasvinsuojeluaineiden käytöstä puuttuu usealta vuodelta.
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Indikaattori 1.2: Tilalla on noudatettu kasvinsuojeluainevalmisteen sitovia
myyntipäällysmerkintöjä
Varhainen varoitus: Kasvinsuojeluaineiden säilytyksessä tai käyttökirjanpidossa
vähäinen puute, joka ei aiheuta vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle ja joka voidaan
korjata sovitun aikataulun puitteissa, joka voi olla viikko tai enimmillään kolme kuukautta.
Esimerkiksi jos kasvinsuojeluaineita ei ole säilytetty rehuista erillään, mutta
kasvinsuojeluaineet ja rehut ovat varastossa omissa pakkauksissaan ja
kasvinsuojeluaineiden ja rehujen erillään pito voidaan järjestää siirtämällä
kasvinsuojeluaineet erilleen rehuista.
1 %: Lievä puute kasvinsuojeluaineiden käyttöohjeen mukaisessa käytössä tai
säilytyksessä
tai
lieviä puutteita kasvinsuojeluaineiden käyttökirjanpidossa.
3 %: Puutteita kasvinsuojeluaineiden käyttöohjeen mukaisessa käytössä ja/tai
säilytyksessä
tai
kirjanpito kasvinsuojeluaineiden käytöstä puuttuu.
5 %: Tavanomaista vakavampia puutteita kasvinsuojeluaineiden käyttöohjeen
mukaisessa käytössä ja/tai säilytyksessä. Esimerkiksi kasvinsuojeluaineita ei ole
säilytetty myyntipäällysmerkintöjen mukaisesti lukitussa tilassa eikä erillään
elintarvikkeista tai rehuista lasten ulottumattomissa.
tai
kirjanpito kasvinsuojeluaineiden käytöstä puuttuu usealta vuodelta.
Laiminlyöntitapauksissa toimita Eviran rehujaostoon sähköpostitse tai postitse
kopio havaintopöytäkirjasta ja arviointilomakkeesta.
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LIITE A
KASVINSUOJELUAINEJÄÄMÄT
Kasvinsuojeluainejäämien näytteenoton arviointi
Arvioi tarkastusta tehdessäsi, onko mahdollista, että kasvintuotantotilan tuotteissa
esiintyy
kasvinsuojeluainejäämiä
sadonkorjuun
jälkeen
yli
sallittujen
enimmäismäärien (MRL). Jos havaitset kasvinsuojeluaineiden käytön laiminlyöntejä
tilalla tai muutoin arvioit jäämänäytteenoton tarpeelliseksi, ilmoita asiasta viipymättä
Eviran
elintarvikkeiden
kasvinsuojeluainejäämävalvonnasta
vastaavaan
Tuoteturvallisuusyksikköön. Saatuaan tiedon näytteenoton tarpeellisuudesta, Evira
ottaa yhteyttä kunnan elintarvikevalvontaviranomaiseen asian eteenpäin
saattamiseksi.

Lähetä seuraavat tiedot Eviraan sähköpostitse osoitteeseen
kasvinsuojeluainejaamat@evira.fi
 Viljelijä
 Viljelijän osoite
 Tiltu
 Kunta
 ELY-keskus
 AVI
 Tarkastuspäivämäärä
 Kyseessä oleva tuote
 Kasvinsuojeluaine, jonka jäämiä tuotteessa epäillään löytyvän
 Tiedot peltolohkosta/kasvihuoneesta tms. yksilöivästä tiedosta, jonka
perusteella näytteenotto voidaan kohdentaa
 Laiminlyönti/syy epäilyyn
 Arvio sadonkorjuun ajankohdasta
 Mahdolliset lisätiedot
 Tarkastajan yhteystiedot lisätietojen saamiseksi

Lisäksi mahdollisuuksien mukaan skannaa havaintopöytäkirja ja lähetä se
yllämainittujen tietojen mukana Eviraan sähköpostitse. Mikäli tämä ei ole mahdollista,
toimita
kopio
havaintopöytäkirjasta
postitse
Eviraan
osoitteella:
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Tuoteturvallisuusyksikkö, Mustialankatu 3, 00790
Helsinki.

kasvinsuojeluainejaamat@evira.fi

