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Kasvintuotannon osasto, kasvinterveysyksikkö

Ohje kasviperäisten tuotteiden maahantuonnin tai siirron poikkeusluvan vaatimuksista ja
hakemisesta – Kasvinterveydellinen maahantuonnin poikkeuslupa

Kasvinterveyssäädösten tarkoittamien kasvien ja kasviperäisten tuotteiden sekä
organismien maahantuonti poikkeusluvalla tutkimus- tai muuhun vastaavaan
tarkoitukseen – Kasvinterveydellinen maahantuonnin poikkeuslupa
Poikkeuslupa voidaan myöntää viralliseen testaukseen, tieteelliseen tutkimus-, koulutus-,
lajikevalinta- ja kasvinjalostustarpeisiin. Tarve poikkeusluvalle on silloin, kun kyseinen tuote
on maahantuontikiellossa tai tuotteelle ei voida esim. tutkimusteknisistä syistä tehdä
tuontivaatimusten edellyttämää käsittelyä (esim. kuumennuskäsittely). Käytännössä
poikkeuslupaa tarvitaan, jos kyseiselle tuotteelle ei voi saada kansainvälistä
kasvinterveystodistusta edellä mainituista syistä.
Poikkeuslupa ei ole vaihtoehto kasvinterveystodistukselle. Käyttötarkoitusvaatimuksen
lisäksi poikkeuslupa edellyttää, että hakijalla on osoittaa karanteenitila, jonne kyseiset
karanteenituotteet voidaan tuoda tai siirtää. Karanteenitilasta on erillinen ohje.
Lupamenettely koskee pääsääntöisesti tuontia Euroopan unionin ulkopuolelta, mutta mm.
karanteenituhoojien osalta lupavaatimus koskee myös siirtoja Euroopan unionin alueella.

Määritelmät:
Tässä ohjeessa tarkoitetaan:
1) karanteenituotteella
a) unionin karanteenituhoojaa,
b) suoja-aluekaranteenituhoojaa,
c) hätätoimenpidesäädösten mukaista tuhoojaa,
d) kasvia, kasvinosaa, kasvinterveyssäädösten mukaista tuotetta, joka ei täytä EU:n
kasvinterveyssäädösten vaatimuksia tai tuonnin / siirron erityisvaatimuksia, taikka on
tuontikiellossa.
2) karanteenitilalla yhteisesti
a) karanteeniasemaa, joka on virallinen asema, jossa tuhoojia, kasveja, kasvituotteita ja
muita tavaroita pidetään karanteenissa
b) eristystilaa, joka on muu kuin karanteeniasema, jossa tuhoojia, kasveja, kasvituotteita ja
muita tavaroita pidetään eristyksissä
3) toiminnalla
vastuullisten henkilöiden toteuttamia viralliseen testaukseen (viranomaisen tekemä tai
valtuuttama testaus), tieteellisiin tai koulutustarkoituksiin, kokeisiin, lajikevalintaan tai
jalostukseen liittyviä toimia, joihin liittyy jonkin karanteenituotteen tuominen unionin alueelle
tai siellä olevalle suoja-alueelle tai siirtäminen, pito, lisäys tai käyttö unionin alueella tai siellä
olevalla suoja-alueella.
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4) tuonnilla, komannella maalla
tuonnilla tarkoitetaan tuontia kolmannesta maasta, eli tuontia Euroopan unionin ulkopuolisista
maista Suomeen
5) siirrolla
siirrolla tarkoitetaan ”tuontia” / siirtoa Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta Suomeen tai
siirtoa Suomessa.

Poikkeusluvan hakeminen ja edellytykset: (Asetus (EU) 2019/829, artikla 4, LIITE I)
1. Luvan hakijan on toimitettava Ruokavirastolle hakemus ennen karanteenituotteen
tuontia tai siirtoa. Hakemukseen on sisällytettävä vähintään seuraavat tiedot:
a) hakijan ja toiminnasta vastaavan yhden tai useamman henkilön nimi, osoite,
sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä näiden henkilöiden tieteellinen ja
tekninen pätevyys kyseiseen toimintaan;
b) karanteenituotteen tyyppi ja/tai tieteellinen nimi;
c) karanteenituotteen määrä, lähetysten lukumäärä ja useiden lähetysten
tapauksessa määrä lähetystä kohti, perusteltuina asianomaisen toiminnan
tarkoituksen ja karanteenitilan kapasiteetin mukaisesti;
d) karanteenituotteen alkuperäpaikka, mukaan lukien sen lähettäjän ja toimittajan
nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä asianmukaiset
asiakirjatodisteet, jos karanteenituote on määrä tuoda kolmannesta maasta;
e) toiminnan kesto ja yhteenveto toiminnan luonteesta ja tavoitteista sekä lisäksi
eritelmä, jos kyseessä ovat kokeet tai lajikevalintaan liittyvä tieteellinen tai
koulutustyö;
f) pakkaustapa, joissa karanteenituote siirretään tai tuodaan;
g) karanteenitilan nimi, osoite ja kuvaus; (katso erillinen ohje)
h) karanteenituotteen lopullinen käyttö toiminnan päättyessä; esim. tuhoaminen,
kerääminen tai varastointi;
i) karanteenituotteen tuhoamis- tai käsittelymenetelmä toiminnan päättyessä.
2. Toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä on annettava muita tietoja tai selvennyksiä.
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Poikkeusluvan myöntäminen (Asetus (EU) 2019/829, artikla 5)
Ruokavirasto voi myöntää luvan karanteenituotteen tuomiseen kolmannesta maasta tai
sen siirtämiseen Euroopan unionin jäsenvaltiosta Suomeen säädösten mukaiseen
toimintaan rajoitetuksi ajanjaksoksi, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) hakemus täyttää poikkeusluvan edellytykset;
b) karanteenituotteen todetaan liittyvän säädösten tarkoittamaan toimintaan;
c) karanteenituotteeseen liittyvä toiminta vahvistetaan tapahtuvan karanteenitilassa,
joka on mainittu hakemuksessa ja jonka Ruokavirasto on nimennyt;
d) on varmistettu, että kun kyseinen luvan saanut toiminta on saatettu päätökseen,
karanteenituote tuhotaan ja poistetaan turvallisesti tai varastoidaan
asianmukaisissa olosuhteissa jatkokäyttöä varten säädösten mukaisesti.

Hyväksymistodistus (Letter of Authority) (Asetus (EU) 2019/829, artikla 6)
1. Poikkeusluvan lisäksi Ruokavirasto antaa hyväksymistodistuksen (Letter of Authority).
Tämän hyväksymistodistuksen on aina seurattava karanteenituotteen mukana. Samalle
poikkeusluvalle voidaan tapauskohtaisesti myöntää useita eräkohtaisia
hyväksymistodistuksia.
2. Kun kyseessä on unionin alueelta peräisin oleva karanteenituote, alkuperäjäsenvaltion
toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava hyväksymistodistus.
3. Kun kyseessä on kolmansista maista peräisin oleva karanteenituote, alkuperämaan
toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava hyväksymistodistus.
4. Kun kyseessä on useasti tuotava tai siirrettävä karanteenituotteen tietty tyyppi,
Ruokavirasto voi antaa ensimmäisen lähetyksen yhteydessä yhden
hyväksymistodistuksen, joka kattaa kaikki kyseiset tuomiset tai siirtämiset, jos kaikki
seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) tuominen unionin alueelle tai siirtäminen unionin alueella tapahtuu useita kertoja
vuodessa;
b) karanteenituote, pakkaus- ja kuljetustapa on aina samanlainen;
c)

karanteenituote on peräisin samalta toimittajalta ja toimitetaan samalle henkilölle,
joka vastaa hyväksytystä toiminnasta.

Useiden karanteenituotelähetysten tuonti yhdellä hyväksymistodistuksella on
mahdollista, jos useat erät on selkeästi mainittu hyväksymistodistuksen kohdassa 10.
Hyväksymistodistus on voimassa enintään vuoden ajan sen myöntämisestä.
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Kolmannesta maasta peräisin olevan lähetyksen tuontitarkastus (Asetus (EU) 2019/2122, artikla 5)
Toistaiseksi poikkeusluvalla tuotavia lähetyksiä ei ilmoiteta Traces -järjestelmässä.
Jos tavaralähetys tuodaan rahtina, poikkeuslupaan liittyvä hyväksymistodistus tulee liittää
tavaralähetyksen asiakirjoihin tullausta varten. Normaalin Tullin tuonti-ilmoituksen lisäksi
ei tarvitse tehdä muuta ilmoitusta, ellei poikkeuslupapäätöksessä toisin edellytetä.
Jos tavaralähetys tuodaan matkatavaroissa, tuoja/matkustaja valitsee Tullin punaisen linjan
ja ilmoittaa tuonnista ja esittää ”Letter of Authority” - hyväksymistodistuksen
tullitarkastajalle. Tullausilmoitus tehdään pääsääntöisesti Suomessa sillä
rajatarkastusasemalla, jonne tuonti on lupahakemuksessa ilmoitettu ja
hyväksymistodistukseen kirjattu.
Tulliviranomainen tarkastaa Ruokaviraston myöntämän poikkeuslupaan liittyvän
lähetyskohtaisen hyväksymistodistuksen (Letter of Authority). Jos tulliviranomainen toteaa
tuontilähetyksen vastaavan tuonnin poikkeuslupaan liittyvää hyväksymistodistusta,
maahantuonti hyväksytään.
Jos tulliviranomainen toteaa, että jatkotarkastus on tarpeen, voi hän suorittaa tunnistustai fyysisen tarkastuksen itse, tai pyytää karanteenitilan vastuullista henkilöä suorittamaan
tunnistus- ja fyysisen tarkastuksen.
Jos tulliviranomainen pyytää karanteenitilan vastuuhenkilöä tekemään tarkastuksia,
rajatarkastusaseman viranomaisen tulee siirtää lähetys hyväksymistodistuksessa
mainittuun karanteenitilaan ja ilmoittaa Ruokavirastoon sähköpostilla
(kasvinterveys@ruokavirasto.fi) asiakirjatarkastuksen tuloksista, ja että lähetys on siirretty
karanteenitilaan, ja että lähetykselle tulee toteuttaa tunnistus- ja fyysinen tarkastus.
Tämä ohje perustuu seuraaviin säädöksiin:
Kasvinterveyslaki 1110/2019
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031 kasvintuhoojien vastaisista
suojatoimenpiteistä
Komission delegoitu asetus (EU) 2019/829, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019,
kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täydentämisestä antamalla jäsenvaltioille lupa säätää
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väliaikaisista poikkeuksista virallista testausta, tieteellisiä tai koulutustarkoituksia, kokeita,
lajikevalintaa tai jalostusta varten
Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2122 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse rajatarkastusasemilla tehtävästä
virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista, matkustajien
henkilökohtaisiin matkatavaroihin kohdistuvasta erityisestä valvonnasta ja luonnollisille
henkilöille osoitetuista pienistä tavaralähetyksistä, joita ei ole tarkoitus saattaa
markkinoille, sekä komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta (ETA:n kannalta
merkityksellinen teksti)

Lisätietoja: kasvinterveys@ruokavirasto.fi
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