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Hyljetuotteet  
 

EU on rajoittanut vuodesta 2009 lähtien hyljetuotteiden kauppaa ja Tullia koskee 
hyljetuotteiden tuonnin valvonta. 
 
Tässä yhteydessä hylkeellä tarkoitetaan kaikkia eväjalkaisiin kuuluvien lajien yksilöitä 
(Phociadae, Otariidae ja Odobenidae) ja hyljetuotteilla kaikkia joko käsiteltyjä tai 
käsittelemättömiä tuotteita, jotka ovat peräisin tai jotka on saatu hylkeistä, myös lihaa, 
öljyä, hylkeenrasvaa, elimiä, raakoja turkisnahkoja ja parkittuja tai muokattuja 
turkisnahkoja, mukaan lukien levyjen ja ristien muotoon ja muihin samankaltaisiin 
muotoihin kootut turkisnahat, ja turkisnahoista tehtyjä tavaroita. 
 

Kaupallinen tuonti 
 

Hyljerajoitus koskee tuomista yhteisön markkinoille ja asettamista kolmansien saataville 
maksua vastaan. Tullin osalta tämä tarkoittaa vapaaseen liikkeeseen luovuttamista, kaikki 
muut tullimenettelyt ovat rajoituksen ulkopuolella. Vapaaseen liikkeeseen voi luovuttaa 
vain sellaisia hyljetuotteita, joiden mukana on asetuksen (2015/1850) 4 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu todistus (malli todistuksen sisältämistä tiedoista on liitteenä). 
Todistuksen antaa alkuperä-/vientivaltion EU:n tunnustama elin. 
 
Komission sivuilta on mahdollista käydä katsomassa ajantasainen tunnustettujen elinten 
tilanne.  

 
Alkuperäinen todistus on estettävä luovutettaessa tavaraa vapaaseen liikkeeseen ja 
tulliviranomaisen tulee säilyttää jäljennös todistuksesta tuontiasiakirjojen yhteydessä. 
Mikäli todistuksen aitoudesta tai paikkansapitävyydestä herää epäilyjä tai jos tarvitaan 
lisäohjeita, tulliviranomaisten on otettava yhteyttä kansalliseen toimivaltaiseen 
viranomaiseen, joka päättä, mitä toimenpiteitä toteutetaan. Suomen toimivaltaiseksi 
viranomaiseksi on säädetty Suomen riistakeskus.  
 

Matkustajien henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen tavaroiden tuonti 
 

Matkustajien henkilökohtaiseen käyttöön tuoduilta hyljetuotteilta ei vaadita kaupallisen 
tuonnin yhteydessä vaadittavaa todistusta. Matkustajien tai heidän perheidensä 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja hyljetuotteita saa tuoda ainoastaan, jos jokin 
seuraavista vaatimuksista täyttyy: 

 
1) matkustaja tuo hyljetuotteen siihen pukeutuneena, käsimatkatavaroissaan tai 

henkilökohtaisissa matkatavaroissaan; 
 

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/seal_hunting.htm
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2) hyljetuote kuuluu sellaisen luonnollisen henkilön henkilökohtaiseen omaisuuteen, 
joka siirtää vakinaisen asuinpaikkansa kolmannesta maasta unioniin; 

 
3) matkustaja on hankkinut hyljetuotteen kolmannessa maassa paikan päällä ja tuo 

sen maahan myöhempänä ajankohtana, edellyttäen, että saapuessaan unionin 
alueelle matkustaja esittää asianomaisen jäsenvaltion tulliviranomaisille: 

 
a) kirjallisen ilmoituksen tuonnista, ja 

 
b) asiakirjan, joka todistaa, että tuote on hankittu asianomaisesta maasta. 

 
3 alakohdan soveltamiseksi tulliviranomaisen on vahvistettava kirjallinen ilmoitus 
ja asiakirja ja palautettava ne matkustajalle. Tuotaessa ilmoitus ja asiakirja on 
esitettävä tulliviranomaisille yhdessä asianomaisia tuotteita koskevan tulli-
ilmoituksen kanssa. 

 
Näiden ehtojen lisäksi matkustajan mukanaan tuomien tavaroiden luonteen ja määrän on 
oltava sellainen, ettei tavaroita voida katsoa tuotavan kaupallisiin tarkoituksiin. 
 

Hyljerajoitukset Taric-tietokannassa 
 

Komissio on integroinut hyljerajoiutksen Taric-tietokantaan laajalle nimikekatteelle ja 
seuraavat koodit on asetettu Tariciin tuojien käytettäväksi tuonti-ilmoituksissa: 
 
C679 
Todistus (hyljetuote).  
Tarkoittaa tuonteja, jossa kyseessä on rajoituksen alainen hyljetuote ja tuojalla on 
asetusten mukainen lupa hyljetuotteelle. 
 
C680 
Kirjallinen ilmoitus tuonnista ja asiakirja, joka todistaa, mistä tuote on hankittu (hyljetuote). 
Tarkoittaa matkustajien henkilökohtaiseen käyttöön tuomia hyljetuotteita, joista on 
ohjeistettu edellä matkustajatuonnin kohdassa 3.  
 
C682 
Muut tavarat kuin asetuksessa mainitut hyljetuotteet.  
Tarkoittaa tilanteita, joissa tuodaan Taricin laajan nimikekatteen mukaisen tullinimikkeen 
alaista tuotetta, joka ei kuitenkaan ole tai sisällä hyljetuotetta. Kyseessä on negaatiokoodi. 
 

Tiettyjen hyljetuotteiden tuontikielto 
 

Hyljetuotteiden kauppaa rajoittavien EU-asetusten lisäksi on voimassa kansallinen laki 
(1107/1996), jolla Grönlannin hylkeen valkoturkkisten kuuttien ja kuplahylkeen kuuttien 
raakanahkojen ja käsiteltyjen nahkojen sekä näistä nahoista valmistettujen tuotteiden 
maahantuonti on kielletty. Tässä yhteydessä maahantuonnilla tarkoitetaan kaikkea näiden 
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tuotteiden saapumista Suomeen, myös toisesta EU-maasta. 
 

Säädökset 
 

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1007/2009 
 

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2015/1775 
 

• Komission täytäntöönpanoasetus 2015/1850 
 

• Laki hyljetuotteiden kaupasta 355/2020 
 

• Laki valaiden suojelusta annetun lain muuttamisesta 1107/1996 
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