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Kasvinterveyslainsäädäntö muuttuu 14.12.
• Kaikesta terveystodistusta vaativasta tuonnista tehdään Tracesiin

kasvinterveydellinen tuloilmoitus (CHED-PP)

• Terveystodistusten lisälausekkeet tulee kirjoittaa auki

• Jätepuu (pintalaudat/tasauspätkät) tarkastetaan fyysisesti (100%)

• Paperinen alkuperäinen terveystodistus vaaditaan:

• Havupuutavaraa tuotaessa aina

• Lehtikuuset jatkossa tarkastusten piirissä (paneelit/terassilaudat)

• Lehtipuista luettelon mukaiset tuotteet

• Kylvö- ja muiden siemenien tuonnissa

• Kaikkien elävien/tuoreiden kasvien ja kasvinosien tuonnissa  

• Fyysinen tarkastus tehdään tuotteesta riippuen 1% - 100% tuotteista

• Rajatarkastusasemia näille tuotteille alustavasti Vaalimaa, Vuosaari ja 
Helsinki-Vantaa 

• Kuivatut kasvit eivät vaadi terveystodistusta jatkossa esim. vihdat



Muutoksia käytäntöihin

• Transito/Passitus/Transhipment (Edelleenlähetys)

• Asiakirjatarkastus toiseen EU maahan tehdään
• Eu:n kauttakulussa ei asiakirjatarkastusta

• Fyysisiä tarkastuksia tehdään vain autopuussa

• TracesNT Kolmas maa- Suomi- Toinen EU-maa (edelleen lähetykseen):

• TracesNT Kolmas maa – Suomi – Kolmas maa (transit=suoraan kauttakulkuun):



• Tuonnit, jotka tarkastetaan raja-asemalla

• Odottavat näytetuloksen valmistumista, jos se on mahdollista

• Jos odottaminen ei ole mahdollista, erä hyväksytään maahantuotavaksi

• TracesNT:

• Tuonnit jotka siirretään tarkastuspaikoille

• Ilmoitetaan suoraan erän fyysisen tarkastuksen suorittajalle

• Alkuperäinen terveystodistus jää tulliin
• Muussa kuin Venäjän puutavarassa se lähetetään edelleen tarkastuspaikalle

• Paperista siirtoasiakirjaa ei enää tehdä missään tuonnissa

• TracesNT:







TRACESNT YLEISTÄ
• Tuonnit keskitetysti yhdessä järjestelmässä

• ei rajapintaa vielä muiden järjestelmien kanssa 

• Single Window -rajapinta tulossa tullin UTU-järjestelmän kanssa 

• Yhteistyön lisääminen kolmansien maiden kanssa

• Käyttäjillä roolit

• Käyttö ohjattu komissiosta käsin

• Jokaisesta terveystodistuksen sisältävästä erästä tehdään kasvinterveydellinen tuloasiakirja 
(CHED-PP)

• Sähköinen järjestelmä käytettävissä internet-selaimella (ei Explorer)

• mahdollisuus sähköiseen terveystodistukseen 

• Marokolla käytössä

• Tiedon siirtyminen EU-maiden välillä

• käännytykset

• tilastointi

• notifioinnit



PUHUTAANPA TRACESIA



CP eli tarkastuspaikka

• Ilmoitetaan Ruokavirastolle

• Ruokaviraston nettisivujen kautta 
(https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/traces/tracesnt-
kasvituotteet/ilmoita-kasvituotteiden-tarkastuspaikasta/)

• Jos täyttää asetetut vaatimukset laitetaan Tracesiin

• Paikoista pidetään listaa Ruokaviraston nettisivuilla

• Aakkosellinen lista jossa ei yhdistetä asiakkaita ja paikkoja toisiinsa

• Maahantuojan tulee hyvissä ajoin (1 vko) ennen tuontia hakea uutta 
paikkaa

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/traces/tracesnt-kasvituotteet/ilmoita-kasvituotteiden-tarkastuspaikasta/


Kysymyksiä ja vastauksia

• Jos CHED:in kirjauksessa tulee virhe

• Järjestelmä herjaa jos pakollisia kenttiä täyttämättä

• Jaksotullauspäivämäärä ei voi olla tulevaisuudessa

• Mitä tietoja tulli voi korjata CHED I:ssä?

• Jaksotullausnumeron kuun vaihteessa

• Muu rajanveto kesken, jos ei korjaa palautuu käsittelijälle

• Tulli voi poistaa virheellisen CHED:in, jos korjaajaa ei tavoitettavissa

• Asiakas voi tehdä uuden CHED:in

• Näkeekö tullivirkailija kaikkien raja-asemien CHED:it?

• Ei näe, yksittäinen tullivirkailija voi hakea oikeuksia



• Mitä kuskilla pitää olla tullessaan ensimmäiselle EU rajalle?

• Alkuperäinen terveystodistus, AREX- ja CHED- numerot  esim. 
rahtikirjassa

• Mitä tuotetyyppejä puutavarassa käytetään?

• Hakkeet: Kasvituotteet (muut)

• Pöly: Kasvituotteet (muut)

• Puru: Kasvituotteet (muut)

• Kuori: Plant product (bark)

• Pintalauta/Sekalainen jätepuu: 

• Pyöreä puu (kuidut tukit): Kasvituotteet (muut)

• Sahatavara: Plant products (sawn wood)

• Vaatiiko tarkastukseen menevät erät toimenpiteitä maahantuojalta?

• Kaikki erät syötetään samalla tavalla TracesNT:hen (paitsi transito-
liikenne)

• Tulli tai tarkastaja hoitaa vaadittavat siirrot ja tarkastuskirjaukset 
TracesNT:ssä



• Mikä toiminto TracesNT:ssä valitaan tunnuksia hakiessa?

• Huolitsijat vastuussa lastista RFC

• Maahantuojat PLANTS

• Venäläiset PLANTS ja RFC

• PLANTS ja RFC

• Mahdollisuus tehdä Ched-PP

• Koskee kasvinterveyslainsäädännön mukaisia toimijoita ja heidän 
tuomiaan tuotteita

• Esim. mänty sahatavara, kuusi kuitupuu

• FLEGT roolia ei saa hakea

• koskee laittoman puutavaran tuontia ja siitä säädettyä 
lainsäädäntöä



Miten haen tunnukset järjestelmään?

• https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-
webhelp/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

• https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

• https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/traces/tracesnt-
kasvituotteet/

• Ensimmäinen yritykselle tunnuksia hakenut on pääkäyttäjä (hyväksyy 
muut)

https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/C_EU login/create-a-new-EU-login-account.htm
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/traces/tracesnt-kasvituotteet/


Marko Pirinen

Tarkastaja

Tuonnin ja markkinavalvonnan jaosto

Kasvinterveysyksikkö

Maahantuojien käyttökoulutus

1.11.2019

CHED-PP kasvinterveydellinen 
tuloasiakirja



• Täyttää maahantuoja tai maahantuojan edustaja esim. huolitsija

• Tähdellä merkityt kentät pakollisia tietoja

• 4 h ennen maahantuontia 

• Pystyy kopioimaan CHED:ejä

• Terveystodistustiedot syötetään yksittäisissä tullauksissa

• Jaksotullaajien ei tarvitse syöttää terveystodistustietoja vaan 
jaksotullausnumero ja jakson alkamispäivämäärä

• Helpottaa Venäjän tuonnissa ennakoitavuutta ja suurten massojen 
käsittelyä

CHED-PP OSA I 



Traces-järjestelmään kirjautuminen



CHEDin tekeminen ja hakeminen tapahtuu 
”todistukset” -kohdasta

Täältä löydät 
ohjeita 

Tracesin
käyttöön



Ohjeita:



Kohdasta ”Todistukset” valitaan CHED



Uusi CHED-asiakirja luodaan vihreästä 
painikkeesta

Tästä voit hakea 
omat CHEDIT



Valitaan tuotetyyppi



Täytetään lähetyksen tiedot

Huom. Punaiset 
tähdet!



Lisätään asiakirjat: kasvinterveystodistus ja 
kauppalasku/rahtikirja



Kohtaan I.10. Prior notification täytetään arvioitu 
saapumispäivämäärä



Kohtaan ”tarkoitus” merkitään I.23. 
Sisämarkkinoille 



Kohtaan I.31. täytetään tarkempi lähetyksen 
kuvaus



CHED lähetetään painamalla ”Lähetä päätöstä 
varten”. Ilmoitus –kohdan tiedot täyttyvät 
automaattisesti.



Jos pakollisia tietoja puuttuu, saat ilmoituksen 
puuttuvista tai virheellisistä tiedoista: täppää
virheilmoitusta



Kun olet lähettänyt, saat CHEDille numeron, ota 
numero talteen ja lähetä sähköpostilla 
kasvintarkastajalle



Jos samankaltaisia lähetyksiä, voit kopioida 
tekemääsi CHEDiä



CHED-PP OSA II

• Täyttää viranomainen tulli/kasvintarkastaja

• Hyväksytään/hylätään erä asiakirja-, tunnistus- ja fyysisen tarkastuksen 
osalta

• Omista tiedoista voi muokkaamalla poistaa täpät ilmoituksista, joita 
TracesNT lähettää sähköpostiin



Tärkeitä osoitteita

• https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/traces/tracesnt-
kasvituotteet/usein-kysyttya-kasvinterveys-tracesista/

• https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-
webhelp/Content/Home.htm

• https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/traces/tracesnt-
kasvituotteet/ilmoita-kasvituotteiden-tarkastuspaikasta/

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/traces/tracesnt-kasvituotteet/usein-kysyttya-kasvinterveys-tracesista/
https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/Home.htm
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/traces/tracesnt-kasvituotteet/ilmoita-kasvituotteiden-tarkastuspaikasta/





