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Taustaa puutavara-asetukselle (EUTR) 

• EU:n puutavara-asetuksen tärkeimmät velvoitteet 

 

 Laittomasti korjatun puun ja puutuotteiden kauppaa pyritään estämään 

kolmen keskeisen velvoitteen avulla 

 

1) Laittomasti korjatun puun tai sellaisesta valmistettujen tuotteiden 

saattaminen markkinoille EU:ssa on kielletty 

 

2) EU:n alueella kauppaa käyvien on noudatettava asianmukaista 

huolellisuutta silloin, kun he saattavat puutuotteita ensimmäistä kertaa 

EU:n markkinoille 

 

3) Ostaessaan markkinoille jo saatettua puuta ja myydessään sen 

eteenpäin kauppiaan on säilytettävä tiedot siitä, keneltä tuote on 

ostettu ja kenelle se on myyty 
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Taustaa puutavara-asetukselle (EUTR) 

• Laittomaksi puutavara katsotaan, jos se on alkuperämaassa korjattu 

sovellettavan lainsäädännön vastaisesti 

 

• Sovelletaan sekä EU:n alueella korjattuun puutavaraan ja puutuotteisiin että 

EU:n alueelle tuotuun puutavaraan ja puutuotteisiin 

 

• Asetus koskee puutavaraa ja puutuotteita EU:n markkinoille saattavia 

toimijoita sekä EU:n sisämarkkinoilla puutavaralla ja puutuotteilla kauppaa 

käyviä 

 

• Toimijoiden ja kauppaa käyvien velvoitteet? 
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Taustaa puutavara-asetukselle (EUTR) 

• Mitä toimijan on tehtävä? 

Toimijoiden on käytettävä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää 

(dds). Järjestelmää on sovellettava jokaisen puutavaran ja puutuotteen 

kohdalla 

 

• Mitä kauppaa käyvän on tehtävä? 

Jos yritys on kauppaa käyvä, yrityksen täytyy säilyttää jäljitettävyystiedot 

vähintään 5 vuotta 

- kuka on toimittanut tuotteen ja kenelle tuote on toimitettu edelleen? 

- tietoa myynnistä kuluttajalle ei tarvita 

- esim. kirjanpito (ostot/myynnit) 
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Taustaa puutavara-asetukselle (EUTR) 

• Asetusta sovelletaan mm. raakapuuhun, sahatavaraan, vaneriin, kartonkiin, 

huonekaluihin, massaan ja paperiin 

 

• Ei kierrätettyihin tuotteisiin eikä rottinkiin, bambuun tai painettuun paperiin, 

kuten kirjoihin ja sanomalehtiin 

 

• Luettelo asetuksen rajoitukseen kuuluvasta puutavarasta ja puutuotteista 

löytyy asetuksen liitteestä 
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Asetusta sovelletaan seuraaviin tuotteisiin 

•4401 Polttopuu,; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte 

•4403 Raakapuu 

•4406 Puiset rata- ja raitiotiepölkyt 

•4407 Puu, sahattu tai veistetty, paksuus > 6 mm 

•4408 Viilut vanerointia, ristiinliimattua vaneria tai niiden kaltaista kerrostettua puuta 

•4409 Puu (laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä tai pinnalta koko pituudelta 

muotoiltu, myös höylätty, hiottu tai päästään jatkettu 

•4410 Lastulevy sekä niiden kaltaiset levyt 

•4411 Kuitulevy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu 

•4412 Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu 

•44130000 Tiivistetty puu, möhkäleinä, levyinä, rimoina tai profiileina 

•441400 Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten tavaroiden kehykset 

•4415 Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; puiset kaapeli- ja johdinkelat; 

kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat;..  (Tähän eivät kuulu pakkausmateriaalit, joita 

käytetään yksinomaan toisen markkinoille saatetun tuotteen tukemisessa, suojaamisessa tai kantamisessa.) 

•44160000 Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset, ... 

•4418 Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet, myös puiset solulevyt, yhdistetyt lattialaatat, päreet ja paanut 

•Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 ryhmään kuuluva massa ja paperi, lukuun ottamatta bambupohjaisia 

tuotteita ja keräystuotteita (jätetuotteita) 

•940330, 940340, 94035000, 940360 ja 94039030 Puuhuonekalut 

•94060020 Tehdasvalmisteiset rakennukset 
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Puutavaran ja puutuotteiden toimitusketjun keskeiset tekijät 

puutavara-asetuksessa EU:n alueella 
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Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä (dds) 

8 



9 

Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä (dds) 

• Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän yksityiskohtaisista säännöistä 

säädetään EU:n täytäntöönpanoasetuksella (EU 607/2012) 

 

• Täytäntöönpanoasetuksen mukaan kunkin erityyppisen puutavaran tai 

puutuotteen osalta asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä on arvioitava 

vähintään 12 kuukauden välein 

 

• Jos esim. puutavaran toimitusalue tai toimittaja muuttuu, on asianmukaisen 

huolellisuuden järjestelmää sovellettava uudelleen 

 

• Toimija voi käyttää omaa tai EU:n komission hyväksymän valvontaorganisaation 

tarjoamaa järjestelmää  
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Suomalainen puu – dds? 

• Metsänomistaja katsotaan toimijaksi myydessään puutavaraa metsästään 

 

• Suomessa korjatun puutavaran osalta metsänkäyttöilmoitus yhdessä puutavaran 

luovutusmittaustodistuksen kanssa muodostavat toimijan, eli metsänomistajan, 

asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän 

 

• Metsänkäyttöilmoitus ja mittaustodistus on säilytettävä vähintään 5 vuotta 
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Toimija vai kauppaa käyvä? 

• Toimija vai kauppaa käyvä? 

Ensisijaisesti puutavara-asetuksen piiriin kuuluvaa puutavaraa tai 

puutuotteita myyvän yrityksen on mietittävä, että onko yritys toimija vai 

kauppaa käyvä. Toimijoita velvoittaa EUTR:n 4 artikla (dds) ja kauppaa 

käyviä EUTR:n 5 artikla (jäljitettävyys) 

 

• Esimerkki 1 

Yritys ostaa puuhuonekaluja toimittajilta Kiinasta ja myy niitä jälleenmyyjille 

EU:n sisämarkkinoilla  

 

 -> Yritys on toimija, koska se saattaa puutuotteet ensimmäistä kertaa EU:n 

sisämarkkinoille 

 

• Esimerkki 2  

Yritys myy puisia pakkauslaatikoita, jotka se on ostanut yritykseltä Saksasta 

 

 -> Yritys on kauppaa käyvä, koska se ostaa tuotteet EU:n sisämarkkinoilta 
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Toimija vai kauppaa käyvä? 

 

• Esimerkki 3 

Yritys X on osa suuren jälleenmyyjän ostoryhmää. Yritys X ostaa 

tuotteita pääasiallisesti Venäjältä. Ostosopimukset ovat suoraan yritys 

X:n ja venäläisten toimittajien välillä, mutta agentti hoitaa tuotteiden 

maahantuonnin EU:n alueelle ja logistiikan EU:n alueella. Yritys X myy 

tuotteet suoraan kuluttajille. 

 

  -> Yritys X on toimija. Vaikka agentti hoitaa mm. maahantuonnin, se ei 

osta tai myy tuotteita, vaan tuotteet myydään venäläiseltä toimittajalta 

suoraan yritys X:lle. Sen vuoksi yritys X on toimija, koska se saattaa 

ensimmäistä kertaa tuotteet EU:n sisämarkkinoille. 
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Toimija vai kauppaa käyvä? 

 

• Esimerkki 4 

Yritys X sahaa ja myy mänty- ja kuusisahatavaraa. Yritys X ostaa 

puutavaraa pääasiallisesti metsänhoitoyhdistyksen kautta. Osan 

puutavarasta yritys X hankkii omasta metsästään.  

 

  -> Yritys X on toimija omasta metsästään hankkimansa puutavaran 

osalta. Metsänhoitoyhdistyksen kautta hankitun puutavaran osalta yritys 

X on kauppaa käyvä, koska kyseinen puutavara on saatettu EU:n 

sisämarkkinoille jo aiemmin. 
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Kotimaan lainsäädäntö 

• HE-esitys kansalliseksi lainsäädännöksi lausuntokierroksella, lausunnot 

10.4.2013 mennessä (http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunnolla.html) 

 

• Kansallisen lainsäädännön sisältö mm.: 

 toimivaltainen viranomainen 

 valvonta 

 viranomaisten tietojenvaihto 

 seuraamukset 

 

• Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä kevään aikana 

 

• Sovellettavan EU:n puutavara-asetuksen mukaisiin velvoitteisiin kansallisen 

lain voimaantulon ajankohdalla ei ole vaikutusta 

 

• Toimijat ja kauppaa käyvät ovat velvollisia täyttämään asetuksen velvoitteet 

3.3.2013 lähtien 
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Toimivaltaisen viranomaisen tarkastustehtävät 

• Mavi valvoo, että toimijat täyttävät velvollisuutensa ja laittomasti korjattua 

puuta tai siitä valmistettuja puutuotteita ei saateta EU:n markkinoille 

 

• Mavi tarkastaa, että toimijoilla on asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä 

 

• Kauppaa käyvien tarkastukset sekä mahdollisten valvontaorganisaatioiden 

tarkastukset 

 

• Tarkastussuunnitelma valmiina 3.3.2013, sisältää mm. tarkastusaikataulun 

sekä kuvauksen riskiperusteisesta tarkastuksen toteutuksesta 

 

• Toimijoita koskevat tarkastukset tehdään riskiperusteisesti – valvontaa 

kohdistetaan mahdollisesti toimijoihin, jotka tuovat puutavaraa tai puutuotteita 

”korkean riskin” maista tai tuovat ”korkean riskin” tuotteita 
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http://www.illegal-logging.info/uploads/AndersHildeman.pdf 

http://www.illegal-logging.info/uploads/CanbyOliver.pdf
http://www.illegal-logging.info/uploads/AndersHildeman.pdf
http://www.illegal-logging.info/uploads/AndersHildeman.pdf
http://www.illegal-logging.info/uploads/AndersHildeman.pdf
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www.mavi.fi 
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