
Harmonoitu järjestelmä ja sen muutokset 
 
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistö eli HS-nimikkeistö (the Harmonized Commodity 
Description and Coding System) on Maailman tullijärjestön (WCO) laatima ja ylläpitämä 6-
numeroinen kauppatavaroiden kuvaus- ja koodausjärjestelmä. Sitä käytetään tullitariffien 
ja kansainvälisten kauppatilastojen perustana yhteensä 211 maassa ja tulliliitossa. Se 
muodostaa pohjan myös Euroopan unionin 8-numeroiselle CN-nimikkeistölle (yhdistetty 
nimikkeistö, Combined Nomenclature) ja 10-numeroiselle Taric-nimikkeistölle. 
 
HS-nimikkeistö perustuu harmonoidusta tavarankuvaus ja -koodausjärjestelmästä tehtyyn 
kansainväliseen yleissopimukseen. Yleissopimuksen johdannossa korostetaan, että nimik-
keistön on tärkeää olla ajantasainen. Lisäksi sopimuksen seitsemännessä artiklassa tode-
taan, että muutoksissa tulee erityisesti huomioida käyttäjien tarpeet sekä teknologiassa ja 
kansainvälisen kaupan rakenteessa tapahtuneet muutokset. 
 
HS-nimikkeistön ajan tasalla pitämisestä ovat vastuussa WCO:n Harmonoidun järjestel-
män komitea (Harmonized System Committee) ja sen alakomiteat (Lakialakomitea, Re-
view Sub-Committee, ja Tieteellinen alakomitea, Scientific Sub-Committee). Komitea ko-
koontuu kahdesti vuodessa, ja EU:n jäsenvaltiot osallistuvat WCO:n komiteatyöskentelyyn 
komission johdolla.  
 
Tällä kerralla nimikkeistöön on EU:n aloitteesta tehty muun muassa seuraavia muutoksia: 

• jugurtin määritelmän laajentaminen (nimike 04.03) 
• kemiallisia, mekaanisia tai elektronisia komponentteja sisältävien tekstiilien luokitte-

lun selkiyttäminen (jakso XI) 
• lasikuituja ja lasikuitutavaroita koskevan nimikkeen 70.19 alanimikerakenteen 

muokkaus 
• metallin työstökoneita koskevan nimikkeen 84.62 alanimikerakenteen muokkaus 
• uusi nimike 84.85 3D-tulostimille (koneet materiaalia lisäävää valmistusta varten). 

 
Muutokset tulevat voimaan 1.1.2022. Tämä on seitsemäs kerta, kun HS-nimikkeistöön teh-
dään muutoksia sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön 1.1.1988. Edelliset muutokset on 
tehty vuosina 1992, 1996, 2002, 2007, 2012 ja 2017. 
 
Muutosten yleispiirteistä 
 
HS-nimikkeistön muutoksissa on otettu tällä kerralla erityisesti huomioon uudet tavaravir-
rat, ympäristön suojelu ja sosiaaliset näkökohdat.  

• Nimikkeistössä on tuotu näkyvämmin esiin tuotteita, joiden kauppavirrat ovat 
kasvaneet. Sähkö- ja elektroniikkajätteet ja -romu ovat saaneet oman nimikkeensä 
85.49 sekä määritelmän jakson XVI huomautuksena 6. Muutokset helpottavat Ba-
selin yleissopimuksen noudattamista (vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien 
siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus). Ryhmää 24 on muo-
kattu uusien tupakkatuotteiden ja nikotiinipohjaisten tuotteiden vuoksi. Näiden tuot-
teiden luokittelu oli vaikeutunut, koska ne eivät näkyneet kauppatilastoissa ja niiden 
kaupankäynnin rahallinen arvo oli kasvanut huomattavasti. Lisäksi miehittämättö-
mät ilma-alukset (ns. droonit) ovat luokittelun helpottamiseksi saaneet huomautuk-
sen ryhmään 88. Älypuhelimilla on nyt alanimike 8517.13 ja huomautus 5 ryhmässä 



85. Nimikkeen 85.17 tavarakate selkiytyi, kun myös monitoimiset älypuhelimet pää-
tettiin luokitella sen alle. 
 

• Nimikkeiden alanimikerakenteita on uudistettu. Nimikkeen 70.19 lasikuituja ja 
lasikuitutavaroita koskevia alanimikkeitä sekä nimikkeen 84.62 metallin työstöko-
neita koskevia alanimikkeitä on muokattu huomattavasti. Entiset alanimikerakenteet 
eivät enää vastanneet riittävän hyvin alojen teknologian kehitystä. 

 
• Muutoksissa näkyvät kansanterveys ja yhteiskunnan turvaaminen. Nimikettä 

38.22 muutettiin, jotta nopeita taudinmääritystestejä voidaan kehittää helposti sil-
loin, kun uhkana on vaarallisen tartuntataudin leviäminen. Kansainvälistä lääketie-
teellistä tutkimusta edistämään on tehty uusi alanimike 3006.93. Kliinisiin tutkimuk-
siin tarkoitetut lumelääkkeet ja sokkoutettuihin kliinisiin tutkimuksiin tarkoitetut testi-
sarjat luokitellaan nyt toimintonsa eikä ainesosiensa mukaan. 

 
• Muutoksissa heijastuu yhteiskunnan suojelu ja taistelu terrorismia vastaan. 

Uusia alanimikkeitä on laadittu sellaisille kaksikäyttötuotteille, joita saattaa ohjautua 
luvattomaan käyttöön. Tällaisia ovat esimerkiksi radioaktiiviset aineet (alanimikkeet 
nimikkeisiin 28.44 ja 28.45) ja toksiinit (alanimikkeet nimikkeeseen 30.02). Nimik-
keeseen 36.03 on sijoitettu joukko uusia alanimikkeitä. Näihin luokiteltavia tuotteita, 
kuten sähköräjähdysnalleja, voidaan käyttää improvisoitujen räjähteiden (IEDs, im-
provised explosive devices) kokoamiseen.  

 
• Nimike- ja huomautustekstejä on selkiytetty, jotta HS-nimikkeistöä olisi helpompi 

soveltaa yhdenmukaisesti. Esimerkiksi nimikkeen 44.03 alanimikkeiden nimiketeks-
tiä on korjattu, sillä tekstiin sisältyvä raakapuun poikkileikkauksen mittauskohta oli 
ilmaistu epätarkasti. 

 
Muutoksien hyväksymisen jälkeen esitettiin vielä joitain täydentäviä muutoksia. Nämä täy-
dentävät muutokset tulevat sitoviksi 1.1.2023, mutta WCO suosittelee, että HS-nimikkeis-
töä soveltavat maat ottavat ne käyttöön jo 1.1.2022. EU toimii tämän suosituksen mukai-
sesti.  
 
Nimikenumeroiden muuttaminen 
 
HS-nimikkeistöä käytetään muun muassa maailmankaupan tilastojen kokoamiseen. Tilas-
totietojen vertailtavuuden vuoksi on tärkeää, että nimikkeiden numeroinnin tai sisällön 
muututtua, nimikkeiden vanhat ja uudet sisällöt ovat tiedossa. Tämän vuoksi nimikkeistön 
muutoksissa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
- Nimikenumeroita muutetaan ainoastaan silloin, kun nimike- tai alanimiketeksti muuttuu 

ja kyseisen alanimikkeen (tai alanimikkeiden) tavarakatteen muutos on merkittävä. 
- Vain yksilöidyn tavarankuvauksen sisältäviä alanimikkeitä, jotka ovat joko viisinumeroi-

sia (yksiviivaisia) tai kuusinumeroisia (kaksiviivaisia), voidaan numeroida uudelleen. 
- Niin sanottuja kaatonimikkeitä, joiden tuotekate on muuttunut, ei numeroida uudelleen. 

Kaatonimikkeellä tarkoitetaan alanimikettä, jonka nimiketeksti ei sisällä tavaranku-
vausta, vaan on usein muodossa ”muut”. 

- Poistettujen alanimikkeiden koodinumeroita ei käytetä uudelleen ennen kuin tietyn ajan 
kuluttua, ellei se ole välttämätöntä. 
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