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Käyttöönotto 
1.1.2019  

Kasvintuotannon osasto/Kasvinterveysyksikkö 

Istutettavaksi tarkoitettujen kasvien tuontiprosessi 
 

Istutettavaksi tarkoitettujen kasvien (mm. pistokkaat, mukulat, sipulit) 

tuontiprosessi 
 
Erä hyväksytään (Ruokavirasto tekee asiakirjatarkastuksen) 

 
1. Toimija, joiden yritys ja käyttäjät on hyväksytty TracesNT-järjestelmään, täyttää TracesNT-

järjestelmässä kasvinterveyden tuonti-ilmoituksen CHED-PP lomakkeen OSA I:n.  
a. Tämä tapahtuu siten, että ensin valitaan tuotava tuote.  
b. Tämän jälkeen täytetään virallinen OSA I, jossa lähettäjän, maahantuojan ja lähetyksestä 

vastaavan tiedot.  
Täytetään vähintään kaikki punaisella tähdellä merkityt CHED-PP:n kohdat (I.1., I.4., I.6., 
I.7.-9., I.13., I.14., I.20./I.20./I.22./I.23./I.24./I.25./I.26, I.31). 

Huomioita OSA I yllä mainituista kohdista: 
• I.1. Lähettäjä/viejä. Sama EU:n ulkopuolisessa maassa sijaitseva yritys, joka on 

merkitty lähettäjäksi kasvinterveysterveystodistuksessa. / The same exporter as in 
the Phytosanitary Certificate 

• I.4. Rajatarkastusasemalla tarkoitetaan sitä rajanylityspaikkaa, josta tavara tulee 
Suomeen. 

• I.6 Vastaanottaja/Tuoja. Yleensä Suomessa oleva tavaran lopullinen vastaanottaja 
ja sama kuin tullausilmoituksen tavaran haltija./ Usually the final consignee of the 
consignment and the same as declarant of customs notification. 

• I.7. Määräpaikka. Mikäli määräpaikan tiedot ovat eri kuin maahantuojan tiedot, 
niin valitaan "Tyhjennä" ja etsitään oikea määräpaikka. 

• I.8. Lähetyksestä vastaava toimijan tiedot täyttyvät automaattisesti, mikäli 
huolitsija on kirjautunut järjestelmään.  

• I.9. Mukana seuraavat asiakirjat-kohtaan valitaan Tulli-ilmoitus. "Numero" 
tarkoittaa jaksotullausnumeroa ja "Päivämäärä" tarkoittaa jaksotullauksen 
ensimmäistä päivää, joka on yleensä kk ensimmäinen päivä. 

• I.10. Prior notification 
• I.13. Kuljetusväline. Kuljetusvälineen numero ei ole pakollinen 14.12.2019 alkaen. 
• I.20./I.20./I.22./I.23./I.24./I.25./I.26/ Tarkoitus-kohtaan täytetään aina I.23. 

Sisämarkkinoille. / The purpose is always chosen as I.23. Sisämarkkinoille. 
• Kohta I.31. Description of Goods/Tavarat kohtaan täytetään tuotetiedot. EPPO-

koodilla viitataan kasvin tai kasvituotteessa esiintyvän kasvin tieteelliseen nimeen, 
joka löytyy lähetyksen mukana seuraavasta kasvinterveystodistuksesta. Mikäli lajia 
ei löydy listalta, olkaa yhteydessä kasvinterveys.traces@ruokavirasto.fi 

3. Lähetetään CHED-PP:n viranomaisen hyväksyttäväksi painamalla "Lähetä päätöstä 
varten"-kuvaketta. 

2. CHED-PP:n täyttämisen jälkeen toimija täyttää Tullin tuonti-ilmoituksen. TracesNT:n antama 
CHED-PP:n numero ilmoitetaan tavaraerän liiteasiakirja kohdassa liiteasiakirja koodilla XXX. 

3. Toimija ilmoittaa Ruokaviraston kasvintarkastajalle tuontierän CHED-PP:n numeron ja sopii 
tarkastuksesta alueen kasvintarkastajan kanssa (Kasvintarkastajien yhteystiedot). 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/kasvintuotanto/kasvinterveys/valvonta/yhteystiedot/kasvintarkastajat-alueittain/
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4. Ruokaviraston kasvintarkastaja käy tarkastamassa erän tiedot TracesNT:stä. Jos kaikki on 
kunnossa, tarkastaja lähtee tarkastamaan tuontierän. 

5. Tarkastuksen tehtyään tarkastaja kirjaa tuontierän tiedot CHED-PP:n OSA II:en, validoi CHEDin 
ja leimaa kasvinterveystodistuksen.  

6. Toimija (huolitsija tai maahantuoja) skannaa hyväksytyn terveystodistuksen ja lähettää sen 
vielä toistaiseksi Tulliin.  

7. Tulli viimeistelee tullauksen ja tuontierä hyväksytään maahantuotavaksi. 
8. Tullinjärjestelmästä tulee automaattinen ilmoitus toimijalle, jolloin erän voi ottaa käyttöön.  

 

 

Voimaantulo 

 
Tämä ohje on voimassa 1.1.2019 alkaen 

 


