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 Maa- ja metsätalousministeriön asetus  
biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävien makroeliöiden markkinoinnista, 

käytöstä ja maahantuonnista 

 
Biologisessa torjunnassa tai pölytyksessä käytettäviä selkärangattomia eläimiä (makroeliö) saa 

markkinoida, käyttää ja tuoda maahan vain, jos kyseessä on alkuperäinen laji tai Euroopan ja 

välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestön standardiin PM 6/3 hyväksytty laji taikka jos Ruokavirasto 

on myöntänyt sen käytölle luvan. Asiasta säädetään tällä hetkellä kasvinterveyden suojelemisesta 

annetulla lailla ja (702/2003) sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (17/08) 37 a ja 37 b §:ssä 

sekä liitteessä XI.  Laki kasvinterveyden suojelemisesta kumoutuu 14.12.2019 ja samalla kumoutuu 

sen nojalla annettu asetus.  

 

Unionin kasvinterveyslainsäädännön muutokset edellyttivät kansallisen lainsäädännön uusimista ja 

uusi kansallinen kasvinterveyslaki tuli voimaan 14.12.2019. Makroeliöiden markkinoinnin, käytön ja 

maahantuonnin edellytyksistä säädetään uuden kasvinterveyslain 8 §:ssä. Mainitun 8 §:n 2 

momentissa tarkoitettujen makroeliöiden käytöstä on tehtävä ilmoitus Ruokavirastolle viimeistään 

kaksi viikkoa ennen kuin sitä ryhdytään ensimmäistä kertaa markkinoimaan, käyttämään tai maahan 

tuomaan. Edelleen 8 §:n 3 momentin mukaan hakemus muun kuin 2 momentissa tarkoitetun 

makroeliön hyväksymisestä on tehtävä Ruokavirastolle viimeistään kolme kuukautta ennen kuin sitä 

ensimmäistä kertaa markkinoidaan, käytetään tai maahantuodaan. Lain 8 §:n 5 momentin nojalla 

maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annetaan tarkemmat tiedot lain edellyttämien ilmoitusten 

ja hakemusten sisällöstä sekä luvan hakemismenettelystä.  

 

Asetusehdotuksen perustelut: 

 

 1 §. Ilmoitusvelvollisuus makroeliöstä. Alkuperäisen lajin tai Euroopan ja välimerenmaiden 

kasvinsuojelujärjestön (EPPO) standardiin PM 6/3 hyväksytyn makroeliön markkinointia, 

käyttämistä tai maahantuontia koskeva ilmoitusmenettely vastaa voimassaolevan asetuksen 37 a §:ää. 

Pykälässä säädettäisiin tiedot, jotka makroeliöstä olisi ilmoitettava tuotekohtaisesti.   

 

2 §. Hakemus makroeliön hyväksymiseksi. Muun kuin alkuperäisen lajin tai EPPO:n standardiin PM 

6/3 hyväksytyn makroeliön markkinointia, käyttöä, tai maahantuontia koskevan luvan 

hakemusmenettely pykälän 1 ja 2 kohdissa vastaa voimassaolevan asetuksen 37 b §:ää, ja 

hakemuksessa ilmoitettavat tiedot on määritetty ehdotuksen liitteessä I. Ehdotuksen 2 §:n 3 kohtaan 

on  uutena asiana lisätty EPPOn standardiin PM 6/1 (1) perustuva yksinkertaistettu hakemusmenettely 

koskien makroeliön tuontia tutkimukseen, jota tehdään suljetussa tilassa, esimerkiksi 

tutkimuslaitoksen laboratoriossa, kun tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, olisiko eliöstä hyötyä 

torjuntaeliönä tai pölyttäjänä ja olisiko sen käyttö niin turvallista, että sitä voidaan levittää 

ympäristöön ilman riskiä.  Tutkimusta koskevassa hakemuksessa ilmoitettavat tiedot on määritetty 

ehdotuksen liitteessä II.  

 

Liitteessä I on lueteltu ne tiedot, jotka hakijan on ilmoitettava haettaessa hyväksyntää makroeliön 

maahantuomiseen, markkinointiin tai käyttöön. Hakijan on ilmoitettava, onko kyseessä yksityinen 



toiminta, tutkimus vai ammattimainen toiminta. Makroeliön käyttötarkoitus on eriteltävä sen mukaan, 

käytetäänkö makroeliötä torjuntaeliönä vai pölyttäjänä.  Lisäksi on ilmoitettava makroeliön käytön 

mahdolliset hyödyt ja onko makroeliölle haettu lupaa aiemmin. Hakemukseen on myös liitettävä 

tietoa makroeliön taksonomiasta ja alkuperästä. Jos hyväksyntää haetaan tuotteelle, on ilmoitettava  

tuotetiedot ja tuotteen koostumusta koskevat tiedot. Makroeliön biologiaa ja ekologiaa koskevat 

tiedot on myös ilmoitettava ja arvioitava makroeliöön ja tuotteeseen liittyvää riskiä ja selvitettävä 

riskinhallintaa eliön ja tuotteen käytössä.   

 

Liite II koskee makroeliön tuontia tutkimukseen, joka tehdään suljetussa tilassa. Hakemuksessa 

ilmoitetaan tutkimusta tekevän tutkimuslaitoksen nimi ja yhteystiedot ja tutkimuksen suorittajien 

nimet sekä kuvataan tutkimuksen tarkoitus ja siitä mahdollisesti saatavat hyödyt. Myös tutkimuksen 

käytössä olevat tilat on kuvattava. Lisäksi ilmoitetaan makroeliön tunnistamista koskevat tiedot. 

Makroeliön tuontia koskevat tiedot on jaettu ensimmäistä tuontia koskeviin tietoihin ja seuraavaa 

tuontia koskeviin tietoihin.  

 

 

3 § Voimaantulo 

 

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.  


