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Termejä

• FSC Suomi Vastuullisen metsänhoidon yhdistys
- Forest Stewardship Council

• PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry
• Yhdistykset pitävät omaa järjestelmäänsä toisistaan 

riippumatta
- Kehittävät toimintaa
- Luovat standardit
- Määrittävät kriteerit

• Sertifiointiyritys
• Auditoiva ulkopuolinen toimija

Sivu 2 19.11.2018



Termejä

• Puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointi 
- ©CoC®

• Mahdollistaa kansainvälisten FSC ja PEFC 
tuotemerkkien käytön lopputuotteissa silloin kun osa 
materiaalista tulee ei sertifioiduista metsistä

• CoC = Chain of Custody, alkuperäketju
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Puun olomuodot

- 1 Sertifioitu puu
- 2 Ei sertifioitu puu alkuperätodistuksella
- 3 Muu materiaali neutraali raaka-aine
- 4 Kontrolloimaton puu eli muu metsäperäinen 
materiaali
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Mitä ja miksi?

• Maailmanlaajuinen järjestelmä laittoman puukaupan 
estämiseksi

• Sertifikaatit ovat kehitetty kestävän metsätalouden 
edistämiseksi ja takeeksi siitä että tuotettu puutavara on 
peräisin tälläiseltä kohteelta

• Sertifikaatti kertoo kuluttajalle puun olevan vastuullisesti 
tuotettua

• Tärkeys korostunut nykyisen ympäristötrendin myötä
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Mitä ja miksi?

• Jokainen toimitusketjun osa on oltava sertifioitu – että 
myyjällä voi olla markkinointia varten FSC tai PEFC 
merkin käyttöoikeus

• Yrityksen, jonka omistukseen puu ei siirry missään 
vaiheessa, ei toistaiseksi tarvitse kuulua sertifioinnin 
piiriin esim. kuljetusyrittäjä, välittäjä. 

• Tilaajan on kuitenkin huolehdittava siitä, että kaikki 
toimijat noudattavat kriteeristöä. Tämä kohta voi muuttua 
tulevaisuudessa, sillä viimekädessä tästä päättä ns. 
loppuasiakas.
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Hyödyt ja haitat

• Sertifikaattien hyödyksi voidaan sanoa PEFC 
sertifioinnin kohdalla kestävä ja hyvätuottoinen metsä ja 
FSC:n kohdalla kasvanut kysyntä

• Taloudelisena haittana FSC:n suojeluvaatimukset mikäli 
kasvanutta puun hintaa ei oteta huomioon.

• Hyötynä molemmissa kuitenkin ympäristöarvojen 
toteutuminen

• MUINAISMUISTOT
- https://www.youtube.com/watch?v=8i1nSh1q7vo
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Sertifikaatit

• väh 70% sertifioitua puuta merkintää varten.
• lähtökohtaisesti FSC kriteeristöltään PEFC:iä tiukempi
• Metsänomistajan tulee pitää kirjaa:
• metsätuotteiden myyntimääristä ja tuloista
• Metsän ja luonnonhoidon kustannustasosta ja 

torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytöstä



                 FSC sertifiointi
• SÄÄSTÖPUUT JA MONIMUOTOISUUS

- https://www.youtube.com/watch?v=7yU2DcAd7qc
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FSC:n keskeisimmät periaatteet

Periaatteet ja kriteerit kuvaavat ympäristöllisesti 
tarkoituksenmukaisen, sosiaalisesti hyödyllisen ja 
taloudellisesti kannattavan metsätalouden tärkeitä 
perusosia ja sääntöjä. Tätä tavoitetta tukevat 
kymmenen periaatetta. Periaatteet ovat kaikkialla 
samat, mutta niihin pohjautuvat standardit 
määritellään kussakin maassa erikseen.

• https://fi.fsc.org/fi-fi/sertifiointi/periaatteet-ja-kriteerit/kym
menen-periaatetta
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Analyysiä

Suurin osa kyseisistä periaatteista soveltuvat Suomeenkin 
hyvin mutta osa on enemmän yleismaailmallisesti 
sovellettavia. Esimerkiksi alkuperäiskansojen oikeudet 
koskevat suomessa ainoastaan saamelaisia, eikä 
poronhoitoalueen metsätalous ole valtakunnallisessa 
mittakaavassa kovinkaan merkittävää.
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Kuiva puro, 
Nina Kokkonen



Miten ja mistä?

• FSC sertifioinnin voi hankkia sertifiointiyrityksen kautta
• Hinnan määrää sertifiointiyritys. Esimerkiksi UPM 

veloittaisi sertifikaatista 90 hehtaarin tilalta noin 200e/v
• Voi myös liittyä ryhmäsertifikaattiin, joka usein 

pienmetsänomistajalle kannattavin vaihtoehto.
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Rantakivikko, 
Nina 
Kokkonen



FSC kriteerit ja suositukset

Sivu 13 19.11.2018

Maalahopuuta, Aapo 
Palonen

Standardityön tavoitteena on määritellä Suomen 
oloihin soveltuvat vastuuntuntoisen metsänhoidon
vaatimukset. Akkreditoidut sertifiointielimet arvioivat 
vaatimusten toteutumisen. FSC:n kansainväliset
Periaatteet ja kriteerit (helmikuu 2000) muodostavat 
standardin perusrungon



STANDARDI

• https://fi.fsc.org/download.suomen-fsc-standardi.6.pdf
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Hämeenkylmäkukka, 
Aapo Palonen
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Suojelu FSC:ssä

• Kriteerien mukaan 5% FSC sertifikaattiin liittyneen 
metsänomistajan metsistä tulee olla tiukasti suojeltuja. 

• Alueelle sinänsä ei ole asetettu rajoja ja käytännössä 
taloudellisesti vähäpätöisemmän 5% löytäminen 
metsästä löytyy suhteellisen vaivatta. 

• FSC sertifioidusta puusta maksetaan noin 1 - 2e/m3 
parempaa tuottoa firmasta riippuen ja yrityksen 
näkökulmasta kysyntä viennille on suurempi kuin PEFC 
sertifioidulla puulla. 
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Suojavyöhykkeet FSC

• FSC vaatii vesistönsuojelun toimenpiteenä 
suojavyöhykkeiden jättämistä vesistöjen rannoille.

• Vyöhykkeillä ei ilman poikkeuslupaa saa tehdä 
metsänhoidollisia toimenpiteitä. Ei edes harvennuksia tai 
muita rantojen ja virkistysalueiden siistimistöitä.

• Suojavyöhykkeiden rajat:
10 m lammet, järvet, lannoituksessa 50 m
15 m purot, joet, lannoituksessa 20/5 m
20 m merenrannat, lannoituksessa 50 m
30 m fladat/kluuvijärvet (maankohoamisalueilla oleva 

jatkuvassa muutostilassa oleva vesialue
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Sivu 17 19.11.2018

Kuvassa FSC:n mukainen suojavyöhyke, jossa merkittynä 
punaisella ruksilla puita, jotka PEFC:in mukaisesti voitaisiin 
poistaa

RANTA-ALUEIDEN HAKKUU JA VIRKISTYSKÄYTTÖ

https://www.youtube.com/watch?v=8vxrxDA5MUA

Suojavyöhyke, Aapo 
Palonen

https://www.youtube.com/watch?v=8vxrxDA5MUA


PEFC sertifiointi
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Korpilaikku Nina 
Kokkonen



PEFC-metsäsertifiointi voidaan toteuttaa 
kolmella eri tavalla

https://pefc.fi/

• Alueellisena sertifiointina
• Metsänomistaja/ 

tilakohtaisena 
sertifiointina

• Ryhmäsertifiointina
- Liittymällä paikalliseen 

metsänhoitoyhdistykseen 
liittyy samalla PEFC 
sertifikaattiin
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Rantahakkuu, 
Aapo Palonen

https://pefc.fi/


PEFC jaetaan 
Pohjoiseen(5), 
itäiseen(4), 
läntiseen(2), 
eteläiseen(1) ja 
kaakkoiseen(3) 
ryhmäsertifiointi-a
lueeseen.
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Liittyminen ja kustannus

• METO yrittäjien jäsenyrityksen kautta
• Saa myös liittymällä mhy:n jäseneksi
• PEFC hinta yleensä sama mhy:n jäsenmaksu mikäli 

metsänomistaja on paikallisen mhy:n jäsen.
• Metsänomistaja, joka ei ole metsänhoitoyhdistyksen 

jäsen, voi liittyä metsäsertifiointiin ottamalla yhteyttä 
esimerkiksi Kestävän Metsätalouden 
Yhdistykseen. Osallistuminen KMY:n kautta maksaa 
metsänomistajille 100 € (+ ALV 24 %).
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Huomioita

• PEFC kriteerit ottavat huomioon metsän tuoton ja 
kestävän metsätalouden. 

• PEFC ydinajatus on jatkuvasti kasvussa oleva 
metsä.

• PEFC ottaa hyvin huomioon myös metsänomistajan 
näkökulman ja tukee kotimaista yrittäjyyttä ja työtä

• http://www.mhy.fi/metsanomistaminen/metsasertifiointi
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http://www.mhy.fi/metsanomistaminen/metsasertifiointi


               Keskeisimpiä eroja

Sivu 23 19.11.2018
Kulotusta Evolla,
Aapo Palonen



FSC

• Metsänhoitotoimenpiteitä rajoitettu mm. kantokäsittelyn osalta.
• Keskittyy luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen
• Standardit määrittävät suojelukohteet. 
• Ei kulotusvaatimusta
• Lehti ja lahopuuta jätettävä aina kun mahdollista. Esimerkiksi 

kaikki lahot lehtipuut ovat täysin rauhoitettuja. Lisäksi kaikki 
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät puut ja kohteet 
yleisesti rauhoitettuja.

• 5% metsä-alasta jätettävä täysin toimenpiteiden ulkopuolelle. 
• Säästöpuita vähintään 10kpl yli 20cm 

rinnankorkeusläpimitaltaan olevia puita.
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PEFC

• Pääasiallisesti kaikki 
metsänhoitotoimenpiteet sallittuja

• Keskittyy jatkuvan metsänkasvatuksen 
periaatteeseen

• Suojelukohteet tulevat pääosin 
metsälaista

• Alueellinen kulotusvaatimus
• Ei erillisiä lehti tai lahopuun 

jättövaatimuksia. Kuitenkin rauhoitetut 
puulajit ja metsälain 10. pykälän 
kohteet suojeltava, sekä mm. 
petolintujen pesäpuut

• Säästöpuita 10kpl/ha
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Tukkipino, Nina 
Kokkonen



Sivu 26 19.11.2018

PÄÄTEHAKKUU JA UUDISTAMINEN
https://www.youtube.com/watch?v=qFTT8zEWEs0

Vuorijalava, Nina 
Kokkonen

https://www.youtube.com/watch?v=qFTT8zEWEs0


Seuranta

• Kriteerien toetutumista seurataan auditoinneilla 
toimijoille, joiden yhteydessä tarkastetaan heidän 
asiakastilojansa

• Tarkastuksia suoritetaan tasaisin väliajoin sertifikaattiin 
kuuluvilla metsätiloilla

• Lisää: 
- http://kestavametsa.fi/alueellinen-pefc-ryhmasertifiointi/sisain

en-seuranta/
- https://www.inspecta.fi/Palvelut/Sertifiointi-ja-arviointi/Johtam

isjarjestelmasertifiointi/metsateollisuus-ja-energia/Puun-alku
peraketjun-sertifiointi/
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Seuranta

• Sertifioiduksi voidaan kirjata suoraan FSC PEFC sertifioiduista 
metsistä hankittu puutavara ja muista yrityksistä tuleva 
raaka-aine jos sen toimittajalla on alkuperän 
seurantajärjestelmä 

• Sertifiointijärjestelmiä ei saa kuitenkaan sekoittaa keskenään
• Prosenttimallissa seurataan sertifioitua alkuperää olevan puun 

osuutta tuotteen valmistuksen ja tuotannon eri vaiheissa
• FSC PEFC merkki voidaan liittää tuotteisiin joissa 

puuraaka-aineesta vähintään 70 prosenttia on sertifioitua
• Myös muualta kuin sertifioiduista metsistä peräisin olevaa 

raaka-ainetta koskien on kyettävä osoittamaan että se ei ole 
peräisin laittomista lähteistä, CoC

• CoC-menettely on molemmilla järjestelmillä omansa eivätkä 
todistukset kelpaa ristiin 
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Puutavaravirrat
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Puutavaravirrat
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Puutavaravirrat
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Puutavaravirrat
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• Materiaali on tuotettu Uudistuva metsäyrittäjä 
-hankkeessa

• Lähteet: PEFC- Suomi, FSC- Suomi, mhy.fi, UPM
• Valokuvat: Nina Kokkonen, Aapo Palonen
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