
Sertifioitu metsä 
FSC, PEFC

• Kiinteistö kuuluu sertifioinnin piiriin, tarkistetaan rekistereistä. Vastuu kiinteistön 
omistajalla toimijoista.

Puun 
ostaja

• Välittäjät pitävät kirjaa 
sertifioidun ja CoC 
puunosuudesta sekä 
erillään muun materiaalin

Välittäjä

Valmistaja, 
jatkojalostaja

Todistus 
alkuperästä 
%/%

Todistus 
jokaisen 
välitetyn 
erän osalta 
%/%

Sertifiointimerkki lopputuotteelle
Erillinen käyttöoikeus

Asiakas

Valtuutetut sertifiointiyritykset 
valvovat ryhmiä ja niiden kautta 
jäseniä sekä koko materiaaliketjua

CoC
PEFC

FSC

Sertifioimaton 

Materiaalin pitää olla joko 
sertifioidusta lähteestä tai 
alkuperäseurannasta tullutta.
Muuta puuta ei saa olla erässä tai 
valmistaja ei voi käyttää merkkiä.

Toimijan on kuuluttava ryhmään, 
että se voi toimia sertifioidun tai 
CoC-puun toimittajana.

Ryhmät organisoivat jäsentensä 
käytännön toiminnan

Jäsenyydet 
toimitusketjun eri 
vaiheissa

Puutavaran kulku prosessina
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300 m3

33/67

15/85

5/95

Todistus 
alkuperästä 
%/%

Todistus 
yrityksen koko 
puutavaralajin 
puumäärän 
osalta %/%

Sertifiointimerkit,
Erillinen käyttöoikeus

Sertifioitu tuote

CoC
PEFC

FSC

50 m3 

Seuranta tulevista ja lähtevistä eristä
Yritys kirjoittaa todistuksen %-
kirjanpidossa siitä, mikä on 
prosenttiosuus kaikista sen ostamista 
ja myymistä eristä.

Jäsenyydet 
toimitusketjun eri 
vaiheissa

Sertifioimaton tuote

50 m3 
50 m3 

Puutavaran kulku kuutioina
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Kuusikuitu
140/260 m3
35/65 %

50 m3 

15 m3 

100 m3 

75 m3 

150 m3 

10 m3 

Yritykseen sisään tulevat erät Yrityksestä lähtevät erät
todistusmerkintä 

Prosenttimenetelmä yhden puutavaralajin osalta

80 m3 35/65 %

200 m3 35/65 %

80 m3 35/65 %

40 m3, 35/65 %

CoC jäsenyritys pitää kokonaiskirjanpitoa kaikesta välittämästään puusta.
Seuranta puutavaraerittäin.

Tarkkuudeksi riittää puulaji mänty/kuusi/koivu/lehtipuu/energiapuu paitsi, 
jos tehdään lopputuotteita kuten havupuulastulevy. Luontevin seurantatapa lienee kuitenkin puutavaralajiseuranta.
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Kuusikuitu 
sertifioitu 
260 m3

50 m3 

15 m3 

100 m3 

75 m3 

150 m3 

10 m3 

Yritykseen sisään tulevat erät Yrityksestä lähtevät erät 
Määrähyvitysmenettely yhden puutavaralajin osalta

30 m3

100 m3

220 m3

40 m3

CoC jäsenyritys pitää kokonaiskirjanpitoa kaikesta välittämästään puusta puutavaraerittäin.
Seurannan ulkopuolinen puutavara pidetään aina erillään ja myös se on dokumentoitava.

Kuusikuitu 
sertifioimaton
130 m3

70 m3

30 m3 70 + 30 m3/30%

70 + 30 m3/70%

90+ 10 m3/70%
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