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Osallistujat

• 155 osallistujaa

• Unionin  tullihallinnoista

• Unionin AO-toimijoita

• Komissiosta

• Joitakin unionissa toimivia järjestöjä

• WCO

• Edustajat USAsta, Kiinasta, Japanista, Australiasta, 
Brasiliasta, Etelä-Afrikasta, Uusi-Seelannista, 
Sveitsistä ja joistakin lähialueen maista
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Päivien alustukset / Komissio

• Yli 20 000 hakemusta EU:ssa

• Yli 15 000 valtuutusta

• Vaikka AEO-toimijoiden määrä on pieni verrattuna koko 

alueen toimijoihin, on heidän tulli-ilmoitusten osuus 

kaikista EU:n ilmoituksista suuri (56-72%)

• Tulevaisuus: ohjelman kehittämisestä huolehtiminen, 

etujen kehittäminen, yhteistyön vahvistaminen muiden 

viranomaisten kanssa ja kansainvälinen yhteistyö 
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Päivien alustukset / Toimijoiden 

edustaja (t)

• Vertasi AEO:ta avioliittoon, jossa vaatimusten 

noudattaminen ja kaupan helpottaminen ovat 

olennainen osa pakettia

• Piti C-TPAT nimeä hyvänä, koska siinä 

puhutaan kumppanuudesta

• Toivottiin luottamuksen lisäämistä AEO-

toimijoihin

• Toivottiin AEO-asemaa IT-toimittajille

• AEO:n, RA/KC ja ISPS:n lähentämistä
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Aiheet / työpajat

• AEO-kriteerit

• AEO-edut UKT:n mukaan ja tulliyksinkertaistukset

• EU:n AEO: 1 ohjelma, 2 valtuutusta

• PK-yritysten osallistuminen AEO-ohjelmaan

• AEO-konsepti muiden kansainvällisten instrumenttien 

joukossa /WCO SAFE, WTO FTA, RKC)

• Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa – sekä 

kansallisella että kansainvälisellä tasolla

• AEO-ohjelmien vastavuoroinen tunnustaminen
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Suositukset 

• Tietoisuuden ja tietojenvaihdon parantaminen

• Ohjelman luotettavuuden ja uskottavuuden lisääminen

• Vastavuoroisen tunnustamisen etujen selkeyttäminen ja 

kehittäminen

• Yhteistyön parantaminen muiden viranomaisten kanssa

• Maailmanlaajuinen yhdenmukaisen soveltamisen 

kehittäminen (AEO, MRA)

• WCO SAFE AEO:n ja muiden kansainvälisten 

instrumenttien yhdenmukaistaminen

• WCO SAFE III pilarin syventäminen ja kehittäminen
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Sovitut toimenpiteet 

• Komissio ja jäsenmaat tekevät yhdessä ohjeen ja kirjeen 

> tietoisuuden lisääminen ja ohjeet, miten MRA-eduista 

pääsee hyötymään

• Jäsenmaat yhdessä komission kanssa selvittävät 

erityisetujen saamista PK-yrityksille

• WCO SAFE-pakettiin ja MRA-sopimuksiin viedään etuja 

viranomaisten ja toimijoiden yhteistyössä

• Avoimen keskustelun jatkaminen

• Viranomaisten väliset keskustelut päällekkäisyyksien 

poistamiseksi
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Name of the presenter

DHL EXPRESS (FINLAND) OY

Erno parjanne

30.5.2017 AEO-toimijapäivä, Tulli Pasila
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AEO-toimijapäivän kokemukset

 Mahdollisuutta osallistua Suomessa tarjottiin kaikille AEO-

toimijoille, kaksi yritystä valittiin Tullin toimesta mukaan.

 Aiemmin vastaavat tilaisuudet olleet tulliviranomaisten

keskinäisiä tapahtumia -> mahdollisuus vaikuttaa tuoreilla

näkemyksillä.

 Yritys vastaa itse matkan kustannuksista, muuten

tapahtuman järjestelyt hoidettu järjestäjien toimesta erittäin

hyvin.

 Tapahtuman kokemusten perusteella vastaavia

osallistumistilaisuuksia saattaa tulla tulevaisuudessakin

AEO-toimijoille Euroopassa.
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Hyödyt AEO-toimijalle

 Vahva verkostoitumismahdollisuus maailmanlaajuisesti yli

toimialarajojen.

 Toimia edustamansa yrityssegmentin edustajana

kansainvälisesti.

 Yhteistyön tiivistyminen oman maan tulliviranomaisten

kanssa, kontaktien hankkiminen myös muiden maiden 

tulleihin, mistä on erityisesti hyötyä kansainvälisessä

toimiympäristössä kuten DHL Expressin osalta.

 EU:n Komission edustajien tapaaminen.

 Tilaisuus vertailla ja jakaa kokemuksia muiden AEO-

toimijoiden kanssa tulliyhteistyöstä eri maissa.

 Tapahtuman kokemusten perusteella kehitysideoita

yrityksen toiminnan AEO-näkökulman parantamiseen. 
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Työpajojen antia 

 Tilaisuus osallistua kahteen eri aihealueen työpajaan per 

osallistuja. Jos yrityksestä edustusta useista maista, 

tilaisuus jakaantua vielä useampiin aihealueisiin.

 AEO-kriteerit sekä yhteistyö muiden viranomaisten kanssa

sekä kansallisella että kansainvälisellä taholla omat

valinnat työpajojen teemoiksi.

 Maakohtaisia eroavaisuuksia uusien kriteerien

tulkinnoissa ja uudelleen arviointien aikatauluissa. 

Suomessa ollaan kärkipäässä Euroopassa

jälkimmäisen osalta.

 Viranomaisten auditoinneissa ja vaatimuksissa useissa

maissa päällekkäisyyksiä, jotka kuormittavat

toimijoiden ja myös viranomaisten resursseja.



Kiitos
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