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Laittomat hakkuut kansainvälisen sääntelyn 
kohde 

• Laittomat hakkuut on tiedostettu kasvavaksi globaaliksi ongelmaksi 
kansainvälisillä foorumeilla 1990-luvulta lähtien 
– Bali 2001: hyvä hallinto, korruptio nostettiin aktiivisesti kv. 

agendalle 
– esim. ITTO, FAO, G20, Maailmanpankki, Asean, Interpol 

• Eri markkina-alueilla syntymässä erilaisia järjestelmiä 
– EU FLEGT Action plan 2003, asetuksineen 
– muita USA:n "Lacey Act”, Australian ”Illegal loggin prohobition 

act”, Japanin ”Goho” 
• Muita tärkeitä tuottaja- ja kuluttajamarkkinoita: Kiina, Venäjä, 

Brasilia, … 
• Arviot taloudellisista vaikutuksista vaihtelevat: tuottajamaiden 

menetykset 10 – 15 mrd USD/a, vaikutukset glob. talouteen 30 – 
150 mrd USD/a. 



What does the FLEGT Action Plan 
contain? 

The Action Plan sets out measures to: 
• prevent the import of illegal timber into the EU 
• improve the supply of legal timber 
• increase demand for timber from responsibly managed forests 

 
The Action Plan's long-term aim is sustainable forest management. It focuses on seven broad areas: 
1. supporting timber-producing countries, including promoting fair solutions to the illegal logging 

problem 
2. promoting trade in legal timber, including developing and implementing VPAs between the EU 

and timber-producing countries 
3. promoting public procurement policies, including guidance on how to deal with legality when 

specifying timber in procurement procedures 
4. supporting private sector initiatives, including encouraging voluntary codes of conduct for private 

companies sourcing timber 
5. safeguarding financing and investment, including encouraging financial institutions investing in 

the forest sector to develop due care procedures 
6. using existing or new legislation to support the Action Plan, including the EU Timber Regulation 
7. addressing the problem of conflict timber, including supporting the development of an 

international definition of conflict timber 
 

http://www.euflegt.efi.int/vpa
http://www.euflegt.efi.int/vpa
http://www.euflegt.efi.int/vpa
http://www.euflegt.efi.int/vpa
http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/




Globaali puutuotteiden markkina on muuttunut 
olennaisesti vuodesta 2003 



Imports of “illegal” logs, sawn wood, veneer and plywood 
(2000-2013) Source: FLEGT AP evaluation 2003-2014 



Suomessa puun käyttö painottuu kotimaiseen  



FLEGT- toimintaohjelmaa koskien 
valmistunut kolme arviointia 

• Euroopan tilintarkastustuomioistuin: määrärahojen käyttöä 
tehostettava, toimintasuunnitelma -> tavoitteet, aikataulu 
 

• FLEGT AP evaluointi: laittomien hakkuiden torjunta edelleen 
tärkeää, innovatiivinen lähestymistapa -> kysynnän ja 
tarjonnan yhdistäminen, FLEGT-lisensoinnin hidas 
eteneminen, ohjelman tehokkaampi monitorointi ja seuranta, 
toimien uudelleen priorisointi, EU:n osuus maailmankaupasta 
vähentynyt, metsäkadon uudet driverit 
 

• EUTR arviointi: takana 2 v. toimeenpanoa -> muutokset 
asetuksen sisältöön liian aikaisia, fokus toimeenpanon 
tehostamiseen EU:ssa -> puutteita 4 jäsenmaassa, tulkintojen 
erilaisuus, tuoterajausten tarkastelu mahdollista 
 



Linkit ajankohtaisiin arvionteihin 

The Evaluation of the EU FLEGT Action Plan:  
• http://www.euflegt.efi.int/eu-flegt-evaluation 

 
The evaluation of the EU Timber Regulation: 
• http://ec.europa.eu/environment/forests/eutr_report.htm 

 
Erityiskertomus nro 13/2015: FLEGT-toimintasuunnitelman 
mukainen EU:n tuki puuntuottajamaille 
• http://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=332

92 
 

 

http://www.euflegt.efi.int/eu-flegt-evaluation
http://www.euflegt.efi.int/eu-flegt-evaluation
http://www.euflegt.efi.int/eu-flegt-evaluation
http://www.euflegt.efi.int/eu-flegt-evaluation
http://www.euflegt.efi.int/eu-flegt-evaluation
http://ec.europa.eu/environment/forests/eutr_report.htm
http://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=33292
http://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=33292


Näkymiä laittomien hakkuiden vastaisen 
toiminnan kehittämiseen EU:ssa 

• FLEGT AP: toimenpiteiden priorisointi 
– voidaanko VPA-prosesseja/FLEGT-lisensointia nopeuttaa? 

– yhteistyö ei-VPA -maiden kanssa 

– miten vastataan metsäkadon aiheuttajiin (mm. soija, 
palmuöljy, lihantuotanto, sokeriruoko),  

• EUTR: miten taataan tasapuoliset toimintaolosuhteet 
yrityksille 
– varmistettava tehokas toimeenpano kaikissa jäsenmaissa  

– säädösten tulkinnan yhtenäistäminen erityisesti tuonnin 
osalta 

– uusia tuoteryhmiä mukaan?  



 
 

Kiitos! 
 

tatu.torniainen@mmm.fi 


