


Lannoitelain kokonaisuudistuksen 

esittelytilaisuus
• Esitykset tallennetaan, pidäthän mikin pois päältä esityksen aikana 

• Keskustelu ja kysymykset esitysten välissä ja jälkeen (ei tallennusta)

• Puheenvuoron voi pyytää nostamalla kättä 

• Kirjallisia kommentteja ja kysymyksiä voi kirjata tilaisuuden 

keskustelu –kenttään tai lähettää tilaisuuden jälkeen vastaamalla 

palautekyselyyn.

Tervetuloa!

2



Lannoitevalmistelain kokonaisuudistus

• Hanke asetettu ajalle 5.10.2020-31.7.2022

• Valmistelu toteutetaan virkatyönä, jonka yhteydessä kuullaan sidosryhmiä
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Lainsäädännön uudistuksen tavoitteet

• EU:n lannoitevalmisteasetuksen toimeenpano 

• Ilmoittamisesta vastaava viranomainen (LL:n muutos 222/2020)

• Tarkastusoikeudet

• Seuraamukset

• Käyttö; haitallisten aineiden kertymä, seleeni 

• EU:n markkinavalvontaa ja vaatimustenmukaisuutta koskevan asetuksen toimeenpano

• Valmisteilla kansallinen markkinavalvontalaki 2021 

• EU:n lannoitevalmisteasetus sisältää paljon samoja asioita, kuten talouden toimijoihin kohdistuvat 
velvoitteet. Lisäksi seuraamukset tällä hetkellä yhteneväisiä mm. rehu- ja siemensektorin kanssa, 
esim. ankara vastuu.

• Huomioidaan muut EU-säädökset sekä kansalliset lait

• Kansallisista tarpeista ja toiveista johtuvia muutoksia
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Lannoitelaki

• Yleiset säännökset

• Lannoitevalmisteita koskevat säännökset

• Toiminnan harjoittaminen

• Vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitokset (Ll:n muutos 2020/222)

• Valvonnan järjestäminen (viranomaiset ja valvonta)

• Valvonnan toimenpiteet (hallinnolliset pakkokeinot ja seuraamukset)

• Erinäiset säännökset 
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Yleiset säännökset

• Soveltamisala 

• Markkinavalvontalaki ja sivutuotelaki

• Suhde eräisiin säädöksiin 

• Määritelmät 

• Tavoitteena yhdenmukaistaa

• EU:n lannoitevalmisteasetus 

• EU:n markkinavalvonta-asetus 

• EU:n eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita koskeva asetus

• Jätedirektiivi
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Lannoitevalmisteita koskevat 

säännökset
• Yleiset laatuvaatimukset 

• Tarkemmat laatuvaatimukset asetuksessa

• Merkintä- ja pakkausvaatimukset 

• Mahdollisuus ilmoittaa osa tiedosta sähköisesti ammattituotteiden osalta?

• Kielilaki koskee kulutushyödykkeitä

• Lannoitelakiin ei vaatimusta pakkaamisesta

• eläinperäisiä sivutuotteita sisältävät lannoitevalmisteet on pakattava, (EU) 142/2011 

• Korkeatyppiset AN-lannoitteet on pakattava, (EU) 2019/1009

• Tarkemmat merkintävaatimukset asetuksessa

• Tyyppinimi ja tyyppinimen hakeminen
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Toiminnan harjoittaminen

• Toiminnan järjestäminen

• Ilmoitusvelvollisuus

• Koskisi myös EU:n lannoitevalmisteasetuksen mukaisia toimijoita (ei kaikkia)

• Omavalvontavelvollisuus ja velvollisuus tiedoston pitämiseen säilyisivät

• Hyväksytyt laitokset ja niitä koskeva omavalvontaraportti

• Eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevät toimijat sivutuoteasetuksen ja 
sivutuotelain piirissä; edellyttää hyväksyntää

• Omavalvonnan raportointivelvoite poistuu kokonaan tai vaihtoehtoisesti koskisi 
kaikkia kansallisen lannoitelainsäädännön piirissä olevia valmistajia/maahantuojia
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Valvonta

• EU:n markkinavalvontaa ja vaatimustenmukaisuutta koskevan asetus

• TEM valmistelee hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden 
markkinavalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

• https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM106:00/2020

• Eduskuntaan keväistuntokaudella vko 11/2021

• Tavoitteena, että myös lannoitevalmisteiden markkinavalvonta sisällytettäisiin lakiin 
uudistuksen yhteydessä heinäkuussa 2022

• Valvonta noudattaisi kaikelta osin samoja periaatteita

• Ei suuria muutoksia nykyisiin käytäntöihin

• Ennakkoilmoitukset ja hyväksytyt tullitoimi- ja rajanylityspaikat 
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Hallinnolliset pakkokeinot

• Määräys ja hyväksynnän peruuttaminen

• Kielto, hävittämis- ja maastavientimääräys

• Rangaistussäännös, uhkasakko ja teettäminen

• Seuraamusmaksu

• Internetsivustojen sulkeminen
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Erinäiset säännökset

• Vahingonkorvausvelvollisuus

• Esitetään rajattavaksi maataloustuontantoon

• Perittävät maksut

• Valtion maksuperustelaki

• Täytäntöönpano

• Voimaantulo 16.7.2022 

• Siirtymäsäännökset
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Lakia täydentävät asetukset

• Lakia täydentäviä asetuksia 

• Lannoitevalmisteiden laatua koskeva asetus (24/11) 

• tarvittaessa erillinen käyttöä koskeva asetus 

• asetus toiminnan harjoittamisesta ja valvonnasta (11/12)

• VN asetukset kansallisesta jätteeksi luokittelun päättymisestä (EoW)

• jätelain nojalla

• jätemateriaalit, sallitut käsittelyprosessit ja –tekniikat, laatuvaatimukset sis. 
epäpuhtauksien raja-arvot, laadunvalvonta, omavalvonta, akkreditointi, 
vaatimustenmukaisuutta koskeva ilmoitus 

• selvitys mahdollisista jakeista ja haitta-aineista

12



Kiitos

https://mmm.fi/elaimet-kasvit/lannoitevalmisteet
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