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Työ- ja elinkeinoministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön lausunto työ- ja
elinkeinoministeriön asetuksesta Tukesin
maksuasetukseksi
Maa- ja metsätalousministeriö kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta uudeksi Tukesin
maksuasetukseksi, jonka on tarkoitus olla voimassa 1.1.2022 – 31.12.2024.
Maa- ja metsätalousministeriö on tutustunut asetuksen perusteluihin ja lähemmin kasvinsuojeluaineita
koskevien hintojen muutoksiin ja perusteluihin ja pitävät niitä lähtökohtaisesti perusteltuina.
Kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden hyväksymishakemuksia koskevien hintojen kohdalla
asetusluonnoksen liitteessä (taulukon kohta 8.1) on kuitenkin epäselvä kohta.
8.1 Tehoaineen hyväksymishakemus
(art. 7, 8, 9, 11, 14, 15)
…
8.1.2 Biologiset tehoaineet,
perusmaksusta 20 000 peritään
ennakkoon
8.1.3 Kemialliset tehoaineet,
perusmaksusta 20 000 peritään
ennakkoon
8.1.4 Tehoaineen uudelleenarviointi
(art. 14,15), perusmaksusta 20 000
peritään ennakkoon
…

Perusmaksu, €

Lisämaksu,
Suoritteen
€/h
enimmäismaksu,
€

115 000

104

180 000

229 000

104

390 000

180 000

104

390 000

Taulukossa esitetään kohdassa 8.1.2 biologisten tehoaineen maksuja ja kohdassa 8.1.3 kemiallisten
tehoaineiden maksuja. Taulukosta saa käsityksen, että nämä maksut koskevat tehoaineiden
ensimmäisiä hakemuksia, koska kohdassa 8.1.4 annetaan tehoaineiden uudelleenarviointia koskevat
maksut. Kohta 8.1.4 ei määrittele onko kyseessä biologiset vai kemialliset tehoaineet, vai koskeeko
kohta molempia, kun asiaa ei ole määritelty. Jos kohta koskee molempia, sekä biologisten että
kemiallisten tehoaineiden uudelleenarviointia, niin maa- ja metsätalousministeriö esittää, että maksua
tulisi tarkemmin perustella. On outoa, että biologisen tehoaineen uudelleenarviointi olisi lähtökohtaisesti
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erittäin paljon kalliimpi kuin ensimmäinen arviointi, kun kemiallisen tehoaineen uudelleenarviointi on
selvästi halvempi kuin sen ensimmäinen arviointi. Maa- ja metsätalousministeriö olettaa, että kyseessä
on lapsus ja että kohta 8.1.4 koskee vain kemiallisten tehoaineiden uudelleenarviointia.
Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että kohta 8.1.4 tarkennetaan koskemaan kemiallisia tehoaineita
ja taulukkoon lisätään uusi kohta, jossa annettaisiin maksut biologisten tehoaineiden
uudelleenarvioinnille.
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