
Puutavaran ja puutuotteiden tuonti 
EU:n alueelle VPA-maista 
Laki FLEGT-lupajärjestelmästä 1425/2014

Tutustu tarkemmin lupajärjestelmään: 

www.mavi.fi

Mitä ovat VPA-maat?
EU ja tietyt viejämaat ovat neuvotelleet vapaaehtoisen yhteis-
työsopimuksen (Voluntary Partnership Agreement). Sopimuksissa 
määritellään järjestelmät, joiden avulla puuperäisten tuotteiden 
alkuperän laillisuus voidaan todentaa.

VPA-sopimuksen ovat allekirjoittaneet toukokuuhun 2015 men-
nessä Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Ghana, Indonesia, Libe-
ria ja Kongon tasavalta. Tarkista ajankohtainen listaus VPA-maista 
Mavin verkkosivustolta (www.mavi.fi).

Mikä on FLEGT-lupa ja mikä on sen tarkoitus?
VPA-maat myöntävät FLEGT-luvan (Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade Licence) esimerkiksi puisille huonekaluille, 
lattianpäällysteille, vanerille, puuperäiselle massalle ja paperille. 
Luvalla varmistetaan, että kyseiset tuotteet ovat laillisesti tuotettu-
ja. Maakohtaisissa VPA-sopimuksissa määritellään tarkat tuotteet 
ja niiden tavarakoodit (HS-koodit)*. Lupa myönnetään tavaraerä-

kohtaisesti vientiyhtiölle ja lupa liitetään mukaan muihin vienti- ja 
tullausasiakirjoihin.

Tuotteet, joilla on FLEGT-lupa, täyttävät EU:n puutavara-asetuk-
sen vaatimukset. Katso tarkemmin EU:n puutavara-asetuksesta 
Mavin verkkosivustolta.

Järjestelmän tarkoituksena on torjua laittomia hakkuita ja laitonta 
puuperäisten tuotteiden kauppaa VPA-maissa. Järjestelmä tähtää 
myös sopimusmaan metsähallinnon ja kestävän kehityksen edis-
tämiseen.

Maaseutuvirasto tarkastaa Suomen kautta unioniin tuotavien 
FLEGT-tuotteiden luvat ennen erän tullausta ja laskemista vapaa-
seen liikkeeseen.

*HS-koodit ja VPA-maat, katso lähemmin www.mavi.fi



Mitä sinun on tehtävä?
Lähetä Maville FLEGT-lupa ja liitä mukaan tosite suoritetusta kä-
sittelymaksusta, mieluiten hyvissä ajoin ennen tavaran saapumista 
maahan. Katso ajantasaiset maksuohjeet www.mavi.fi. 

Mavi toimittaa tiedon hyväksytystä luvasta suoraan Tullille.

Hyväksytyn luvan tulee olla Tullin käytettävissä tullauslupaa käsi-
teltäessä.

Laittoman puutavaran ja puutuotteiden torjuminen
Euroopan Unioni aloitti vuonna 2003 toimintaohjelman laitto-
mien hakkuiden ja laittoman puuperäisten tuotteiden kaupan 
torjumiseksi. Toimintaohjelman nimi on EU FLEGT Action Plan. 
Ohjelmalla on useita työkaluja, joista kaksi merkittävää ovat EUTR 
(puutavara-asetus) ja FLEGT-lupajärjestelmä. Mavi toimii näissä 
molemmissa toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.

Aiheeseen liittyviä lakeja ja asetuksia
– Laki FLEGT-lupajärjestelmästä (1425/2014)   
– Neuvoston asetus FLEGT-lupajärjestelmästä (2173/2005)

– Komission täytäntöönpanoasetus FLEGT-lupajärjestelmästä 
(1024/2008)

– Laki puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta 
(897/2013)

– EU:n puutavara-asetus (EUTR 995/2010)

Lait ja asetukset löydät: www.finlex.fi ja www.eur-lex.europa.eu

Lisätietoja Maaseutuvirastosta
Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun 
yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja 
hallinnon palveluja kehittäen. 

Mavi vastaa Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustuki- ja 
maaseuturahaston varojen käytöstä sekä valvoo Suomessa EU:n 
puutavara-asetuksen ja FLEGT-lupajärjestelmän noudattamista.

Maaseutuvirasto/FLEGT-luvat
PL 405, 60101 Seinäjoki
www.mavi.fi
tuovi@mavi.fi


