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FLEGT – Laittomat hakkuut  
 

 

Yleistä 
 
Rajoituksella pyritään estämään laittomat hakkuut ja rajoitetaan puutavaroiden tuontia EU:n 
kumppanimaista EU:iin. Kaikilla rajoituksen alaan kuuluvilla puutavaraerillä pitää olla 
puutavaroiden alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä alkuperäinen FLEGT-lupa, 
joka osoittaa, että puutavara on peräisin laillisista hakkuista.  
 
 

Rajoituksen sisältö 
 
FLEGT-rajoitusta sovelletaan, kun puutavaroiden alkuperämaa on EU:n FLEGT-kumppanimaa. 
FLEGT-rajoitus ei koske tuontia muista maista. Rajoitusta ei sovelleta tilanteissa, joissa 
puutavaraerä on lähtenyt kumppanimaasta ennen FLEGT-lupajärjestelmän voimaantuloa, vaikka 
puutavaraerä saapuisikin EU:iin FLEGT-järjestelmän voimaantulon jälkeen. 
 
Tällä hetkellä EU:n kumppanimaita ovat: Indonesia.    
 
Rajoitus koskee tuontia eli vapaaseen liikkeeseen luovutusta (jatkossa puhutaan tuonnista ja 
tarkoitetaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta). 
 
Kumppanimaasta tuotavalla FLEGT-rajoituksen alaisella puutavaralla tulee olla eräkohtainen ja 
alkuperäinen kumppanimaan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä FLEGT-lupa. Tuotavan 
puutavaran paino ja tilavuus voi erota korkeintaan 10 % FLEGT-luvalla olevasta painosta ja 
tilavuudesta.  
 
Mikäli puutavara kuuluu CITES-rajoituksen piiriin, niin tällöin sovelletaan FLEGT-rajoituksen sijaan 
CITES-rajoitusta ja kaikki asianmukaiset CITES-asiakirjat vaaditaan. 
 
 

Kumppanimaat 
 
Indonesia 
 
Kumppanimaiden sopimukset eroavat toisistaan, jolloin myös rajoituksen piirissä oleva tavarakate 
saattaa vaihdella eri kumppanimaiden kesken. EU on integroinut rajoituksen Taric-tietokantaan. 
Indonesiaa koskevan kumppanuussopimuksen mukainen toimivaltainen viranomainen ja 
tavarakate on liitteessä 1.  
 
Puusta valmistetut paperituotteet kuuluvat Indonesian osalta FLEGT-rajoituksen piiriin, jolloin 
tällaisten paperituotteiden tuonti edellyttää FLEGT-lupaa. Metsäteollisuuden luonnontuotteista tai 
kierrätysmateriaalista valmistetut paperituotteet eivät kuulu FLEGT-rajoituksen piiriin, mutta tuojan 
on tällöin esitettävä Indonesian teollisuusministeriön (Indonesian Ministry of Industry) virallinen 
liitteen 2 mukainen kirje metsäteollisuuden luonnontuotteen (=muun kuin puun) tai 
kierrätysmateriaalin käytöstä paperituotteiden raaka-aineena.  
 
Rajoitusta sovelletaan normaalisti kaupallisiin näytelähetyksiin ja messuille tuleviin puutavaroihin. 
Rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta yksityishenkilöiden ei kaupalliseen tuontiin. Tällä tarkoitetaan 
puutavaroita, joita yksityishenkilö tuo satunnaisesti ja joiden luonteen ja paljouden perusteella on 
ilmeistä, että ne on tarkoitettu yksityiseen, henkilökohtaiseen tai perheen käyttöön tai lahjaksi. 
 
Indonesian osalta FLEGT-lupajärjestelmää aletaan soveltaa 15.11.2016 alkaen. Mikäli 
puutavaraerä on lähtenyt Indonesiasta 14.11.2016 tai aikaisemmin, niin FLEGT-rajoitusta ei 
sovelleta. 
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Osapuolten velvollisuudet 
 
Luvanhaltijan tulee toimittaa tuotavaa puutavaraerää koskeva alkuperäinen FLEGT-lupa ennen 
tulli-ilmoituksen tekemistä Suomen toimivaltaiselle viranomaiselle eli Maaseutuvirastolle (Mavi) ja 
ladata luvan tiedot sähköiseen FLEGTIT-järjestelmään. Mavi tekee sekä alkuperäiselle FLEGT-
luvalle että FLEGTIT-järjestelmässä tarvittavat tarkistukset ja mikäli kaikki on kunnossa, niin Mavi 
hyväksyy luvan suoraan järjestelmässä.  
 
Luvanhaltijan on tehtävä puutavaraerää koskeva tulli-ilmoitus yleisten tulli-ilmoittamista koskevien 
säädösten ja ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettava FLEGT-luvan koodi ja numero tulli-ilmoituksella. 
Yhden FLEGT-luvan pitää kohdistua yhteen tuontierään ja se on tullattava yhdellä tulli-
ilmoituksella. Yhden FLEGT-luvan mukaisia puutavaroita ei voida jakaa useampaan erään ja 
tullata useassa erässä.  
 
Tulli varmistaa FLEGTIT-järjestelmästä ennen tuonti-ilmoituksen hyväksymistä, että jokaisella 
rajoituksen alaisella puutavaraerällä on Mavin hyväksymä tullausvaiheessa voimassaoleva 
FLEGT-lupa ja että tuotava määrä painon ja tilavuuden suhteen ei eroa enempää kuin 10 % 
FLEGT-luvalla olevasta painosta ja tilavuudesta. FLEGT-luvalla oleva kappalemäärä ei saa erota 
tuodusta kappalemäärästä. Mikäli nämä asiat ovat kunnossa, niin Tulli hyväksyy FLEGT-luvan 
järjestelmässä ja tuonnin FLEGT-rajoituksen osalta.    
 
 

Varastointi- ja hävittämiskustannukset ja rangaistussäädökset 
 
Mikäli puutavara määrätään ennen vapaaseen liikkeeseen luovuttamista pakkokeinolain 
mukaisesti takavarikkoon, tavaranhaltijan on suoritettava valtiolle varastoinnista takavarikoinnin 
aikana aiheutuvat kustannukset. Tavaranhaltijan on suoritettava valtiolle myös valtiolle menetetyksi 
tuomitun puutavaran mahdollisesta hävittämisestä aiheutuvat kustannukset. 
 
Rangaistus säännöstelyrikoksesta säädetään rikoslain 46 luvun 1-3 §:ssä.  
 
 

Sovellettava lainsäädäntö 
 

 Laki FLEGT-lupajärjestelmästä 1425/2014, 

 Neuvoston asetus 2173/2005, 

 Komission asetus 1024/2008, 

 Komission delegoitu asetus 2016/1387 

 
 
 
 
 
 


