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Termejä:
FSC Suomi -Vastuullisen metsänhoidon yhdistys
Forest Stewardship Council
PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry

Yhdistykset pitävät yllä omaa järjestelmäänsä toisistaan 
riippumatta mm.

• Kehittävät toimintaa
• Luovat  standardit
• Määrittävät kriteerit 

Sertifiointiyritys = PEFC/FSC sertifiointia valvova ja 
auditoiva ulkopuolinen toimija
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Maailmanlaajuinen järjestelmä laittoman 
puukaupan estämiseksi

FSC ja PEFC sertifikaateilla osoitetaan puolueettomasti puun ja 
puuperäisten tuotteiden tulevan kestävästi hoidetuista 
metsistä ja/tai yrityksestä, joka kunnioittaa metsien, 
ympäristön ja henkilöstön hyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä 
globaalisti.
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

Sertifioiduksi voidaan kirjata suoraan FSC/PEFC-sertifioiduista metsistä hankittu puutavara, ja muista 
yrityksistä tuleva raaka-aine, jos sen toimittajalla on alkuperän seurantajärjestelmä. Sertifiointi 
järjestelmiä 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!

Puutavaran fyysisessä erottelussa sertifioiduista metsistä peräisin olevat puuraaka-aine-erät pidetään 
erillään muista puuraaka-aine-eristä. Jos yritys hankkii sekä sertifioituja että ei-sertifoituja raaka-aine-
eriä, fyysinen erillään pito voi tulla kalliiksi ja lisätä esimerkiksi kuljetuksia ja sitä kautta ympäristöhaittoja. 
Siksi prosenttimalli onkin yleisimmin käytössä.

Myös kierrätysraaka-aine voidaan ottaa huomioon sertifiointiprosentin laskennassa. Kun sertifioitua ja 
kierrätettyä puuraaka-ainetta on yhteensä vähintään 70 prosenttia, tuotteeseen voidaan liittää FSC tai 
PEFC-merkki.

Kontrolloitu puu ei saa olla
• lähtöisin alueilta, joissa perinteisiä tai kansalaisoikeuksia rikotaan
• lähtöisin metsistä, joissa metsänkäyttö uhkaa korkeita suojeluarvoja
• geenimuunneltua perimää
• laittomasti hakattua
• lähtöisin alueilta, joissa luonnonmetsää on hakattu puuplantaasin tai muun korvaavan 
maankäyttömuodon tieltä
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1. Sertifioitu puu
2. Ei sertifioitu puu alkuperätodistuksella
3. Muu materiaali/neutraali raaka-aine
4. Kontrolloimaton puu eli muu metsäperäinen materiaali



• FSC/PEFC-sertifioitu tuote on peräisin sertifioidusta 
metsästä, vastuullisista lähteistä tai 
kierrätysmateriaalista

• 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.

• tapauskohtaiset tarkentavat ohjeet erilaisiin tilanteisiin 
olemassa
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FSC
• Rantautui Suomeen 2001 ympäristöministerin aloitteesta

• Suomen järjestö perustettu 2008, kriteeristö saatu hyväksyttynä käyttöön 2011

• Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullista 
metsätaloutta

• Voittoa tavoittelematon

• Laatii ja pitää yllä suomalaista metsäsertifioinnin standardia FSC

• Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka 
kotipaikka on Suomi

• Kukin varsinainen jäsen kuuluu yhteen FSC:n kolmesta kamarista (ekologinen, sosiaalinen ja 
taloudellinen)

• Hallituksen kokous hyväksyy uudet jäsenet ja kamarin johon jäsen kansainvälisen FSC:n sääntöjen 
mukaan kuuluu. 

• Hallitus voi erottaa jäsenen, joka - on toiminut yhdistyksen periaatteiden vastaisesti, - on jättänyt 
maksamatta vuotuisen jäsenmaksun tai - on vahingoittanut yhdistystä eikä enää täytä yhdistyksen 
vaatimuksia

• Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle

• Hallitus on vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja + 6 jäsentä, 2 jäsentä jokaisesta kamarista

• Vuosikokous helmi-toukokuussa vuosittain. Kaikilla jäsenillä puhe-/äänioikeus.

• Kaikki Suomen yhdistyksen jäsenet ovat myös FSC-työryhmän jäseniä

• FSC-logon valtuutettu edustaja, joka vastaa asiaankuuluvasta valvonnasta ja neuvonnasta

• FSC-sertifiointi voi toteuttaa kuulumatta jäsenistöön
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FSC Suomen organisaatiomalli
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Työryhmät
Hallitus asettaa standardityöryhmän (Standard Development Group) laatimaan ja päivittämään Suomen FSC-
standardia

Kamarit

1. Talouskamari: Talouskamarin jäsenjärjestöillä ja henkilöjäsenillä on taloudellista 
kiinnostusta metsätalouteen ja metsätalouden tuotteisiin. Tämän kamarin 
jäseniksi kuuluvat metsätaloustuottajat, sertifiointiyritykset, elinkeinoelämän 
yhdistykset (sekä kaupalliset että ei-kaupalliset), raakapuun ja puutuotteiden 
välittäjät, lopputuotteiden kauppiaat, konsulttiyritykset, valtion omistamat tai 
valvomat yritykset

2. Ympäristökamari: Ympäristökamarin jäsenistö rajoittuu kansalaisjärjestöihin ja 
henkilöjäseniin, jotka aktiivisesti edistävät ympäristön kannalta asianmukaista, 
sosiaalisesti hyödyllistä ja taloudellisesti elinkelpoista metsien hoitoa

3. Sosiaalikamari: Sosiaalikamariin kuuluu vain ei-kaupallisia alkuperäiskansojen 
järjestöjä, yhteiskunnallisia liikkeitä sekä henkilöjäseniä, jotka aktiivisesti 
edistävät ympäristön kannalta asianmukaista, sosiaalisesti hyödyllistä ja 
taloudellisesti elinkelpoista metsien hoitoa.
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Suomen FSC:n jäsenistö
 FSC korostaa monimuotoisuutta päätöksenteossa varmistamalla, ettei yksi näkökulma ole 

vahvempi kuin muut. FSC:n edustajilla ympäristökamarista, sosiaalisesta ja taloudellisesta 
kamarista on yhtäläiset oikeudet päätöksenteossa ja ovat samankaltaisesti jaettuja 
maailmalaajuisesti etelään ja pohjoiseen.

Alcea Ab      Oy Silvacultura Ab

Talouskamari

Ympäristökamari

Sosiaalikamari



Numeroina 29.8.2016

• FSC-sertifiointi Suomessa
- 1 313 656 hehtaaria FSC-sertifioitua metsää
- 115 FSC alkuperäketjun sertifikaattia 

FSC-sertifiointi maailmalla
- yli 191 miljoonaa hehtaaria FSC-sertifioitua 
metsää, 82 maassa
- yli 30 000 FSC alkuperäketjun sertifikaattia
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Kartalla
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FSC-sertifikaattien jakauma

FSC on johtava puutuotteiden 
alkuperäketjun sertifikaatti 

maailmalla!



Toimintaamme ohjaa kaikkialla maailmassa samat
10 periaatetta

Perustettu 1992 Rion ilmastokokouksen jälkeen
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Metsänhoidon seurantaa ja arviointia tarvitaan, jotta sertifiointiorganisaatio voi 
todentaa standardin noudattamisen

• Metsänomistajan tulee pitää kirjaa:

• metsätuotteiden myyntimääristä ja tuloista

• metsän- ja luonnonhoidon kustannustasosta

• torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytöstä

Lisäksi seurataan puustomääriä, uudistumista, metsän terveydentilaa ja 
ympäristövaikutuksia

Metsänhoidon seurantavelvoite


