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EU:n säädösten tyypit

• Asetukset
• Asetukset ovat säädöksiä, joita sovelletaan automaattisesti ja yhtäläisesti 

kaikissa EU-maissa heti niiden tultua voimaan. Niitä ei tarvitse erikseen 
saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Asetukset sitovat kaikkia EU-maita 
koko laajuudessaan.

• Direktiivit
• Direktiivit velvoittavat EU-maat saavuttamaan direktiiveissä säädetyt 

tavoitteet, mutta maat päättävät itse siihen käytettävistä keinoista. EU-
maiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kansallisten 
viranomaisten on ilmoitettava näistä kansallisista laeista Euroopan 
komissiolle.

• Kansalliset lait on annettava määräajassa, josta on säädetty direktiivin 



EU:n säädösten tyypit

• Delegoidut säädökset
• Delegoidut säädökset ovat oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä, joilla 

komissio voi täydentää tai muuttaa EU-säädösten muita kuin keskeisiä osia. 
Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi säännösten tarkentamiseksi.

• Täytäntöönpanosäädökset
• Täytäntöönpanosäädökset ovat oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä, joilla 

komissio voi – EU-maiden edustajien valvonnassa – asettaa ehtoja 
varmistaakseen, että EU-lainsäädäntöä sovelletaan yhdenmukaisesti.



EU-lainsäädäntö - markkinointisäädökset

• 1999/105/EY Neuvoston direktiivi metsänviljelyaineiston pitämisestä 
kaupan 

• Sisältää EU:ssa noudatettavat säädöksen metsänviljelyaineiston 
tuotannosta, markkinoinnista ja maahantuonnista. 

• Säädökset koskevat metsätalouden kannalta tärkeiden puulajien (48 
puulajia, liite 1) ammattimaista toimintaa. 

• Yhtenäinen säädöspohja, jota sovelletaan kaikissa EU:n jäsenmaissa.

• Markkinointi direktiivit eivät ota kantaa aineiston käyttöön, joka on 
kansallisessa päätösvallassa.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0105&qid=1479385992486&from=FI


Metsälaki

• Suomessa aineiston käytöstä säädetään metsälaissa 1996/1993.
2 a § (20.12.2013/1085) Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan: ….

5) viljelyllä metsän uudistamista istuttamalla kasvupaikalle sopivia taimia tai 
kylvämällä kasvupaikalle sopivia siemeniä;

8 a § (20.12.2013/1085) Metsän uudistamisessa käytettävät puulajit

• Edellä 8 §:n 1 momentissa tarkoitetussa metsän uudistamisessa taimikon saa 
perustaa männyn, kuusen, rauduskoivun, haavan, siperianlehtikuusen, vaahteran, 
tervalepän, tammen, kynäjalavan, vuorijalavan, metsälehmuksen, saarnen ja 
hybridihaavan alkuperältään ja kasvupaikalle sopivilla taimilla tai siemenillä. 

• Jos taimikko perustetaan muilla kuin 1 momentissa mainituilla puulajeilla, on 
metsänkäyttöilmoituksessa esitettävä riittävä selvitys niiden kasvatus-
kelpoisuudesta ja alkuperän soveltuvuudesta uudistettavan alueen olosuhteisiin.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093


Kansallinen lainsäädäntö -
markkinointisäädökset

• Direktiivi toimeenpannaan kansallisella lainsäädännöllä, Suomessa laki 
metsänviljelyaineiston kaupasta (241/2002) ja sen perusteella annetulla 
asetuksella metsänviljelyaineiston kaupasta (1055/2002)

• Suomen lainsäädäntö (asetus) sisältää joukon kansallisesti säädettyjä 
laajennuksia ostajalle annettaviin tietoihin, jotka ovat voimassa vain 
Suomessa tuotetulle ja markkinoidulle aineistolle.

• Käyttöalueen on yksi tällainen kansallisesti säädetty ilmoitettava lisätieto.

• Suomalaiset taimien tuottajat, jotka markkinoivat aineiston Suomeen, 
noudattavat kansallista lainsäädäntöä eli ilmoittavat käyttöalueen kaikille 
luokkiin alustavasti testattu ja testattu kuuluville taimille, riippumatta 
siementen alkuperämaasta.

• Ulkomaisille aineistoille käyttöalueen määrittää Luonnonvarakeskus (Luke).

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020241
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021055


Metsänviljelyaineistosta annettavat tiedot

• EU:ssa annettavat tiedot
• Kuvattu direktiivin artiklassa 14

• Toimeenpantu laissa 13§

• Tiedot määritelty asetuksessa 14§



Lisätiedot Suomessa tuotetulle ja 
markkinoidulle aineistolle

1. Luokkiin alustavasti testattu ja testattu 
kuuluvan aineiston käyttöalue;

2. Taimierän keskipituus ja yksittäisen 
taimen vähimmäispituus taimierässä 
sekä paakkutaimien kasvatustiheys;

3. Kylmä- tai pakkasvarastoiduista taimista 
varastoinnin päättymisaika;

4. Lähetyspäivä ja suljettaviin pakkauksiin 
pakattujen taimien osalta pakkauspäivä; 
sekä

5. Siementen osalta idätystestin 
päivämäärä ja lähetyspäivä



Markkinointisäädösten soveltaminen
Toimijan kotimaa / 
markkinointimaa

Suomi EU-maa OECD-maa Muu kolmas maa

Suomalainen toimija • 1999/105/EY
• 241/2002
• 1055/2002

• 1999/105/EY • OECD Forest Seed
and Plant Sheme

• Paikallinen 
lainsäädäntö

EU-toimija (kuuluu 
OECD-järjestelmään)

• 1999/105/EY • 1999/105/EY • OECD Forest Seed
and Plant Sheme

• Paikallinen 
lainsäädäntö

EU-toimija (ei kuuluu 
OECD-järjestelmään)

• 1999/105/EY • 1999/105/EY • Paikallinen 
lainsäädäntö

• Paikallinen 
lainsäädäntö

OECD-järjestelmään 
kuuluva maa

• 1999/105/EY
• Delegoidut säädökset
• Täytäntöönpanosäädökset
• OECD Forest Seed and Plant Sheme

• OECD Forest Seed
and Plant Sheme

• Paikallinen 
lainsäädäntö

Muu kolmas maa • Kielletty • Kielletty






