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Sertifioinnin avulla vastuullisen 
metsänhoidon tavoittavuus 
kasvaa 
 
FSC-metsäsertifiointi antaa  
vastuulliselle metsienhoidolle 
globaalit raamit ja luo metsien 
hoidolle universaalin tason. 
 
Vastuullisuus on vapaaehtoista 
ja se ylittää lakirajat. 
 
Luotettava sertifiointijärjestelmä 
saattaa muuttaa metsänhoidon 
käytäntöjä pysyvästi. 
 
 
 



FSC sertifioitu toimitusketju – raaka-aine jäljitettynä 
kannolta kuluttajalle 



FSC:n sertifikaattien jakaumaa 

METSÄSERTIFIOINTI 

 

Globaalisti 188 miljoonaa hehtaaria 81:ssä maassa, joista: 

• 34,5 miljoonaa EU:n sisällä = 22% metsistä 

• 75 miljoonaa ei-vähäisen riskin maissa joista tuodaan puutavaraa EU:hun: 
– 7,8 miljoonaa Afrikassa 

– 8 miljoonaa Aasiassa 

– 40,2 miljoonaa Venäjällä 

– 13 miljoonaa Itä-Euroopassa 

– 13 miljoonaa Latinalaisessa Amerikassa 

 

ALKUPERÄKETJUN SERTIFIOINTI 

 

yli 30 000 sertifikaattia 117:ssa maassa – 52  500 yritystä 

• Noin 14 500 CoC sertifikaattia EU:n sisällä 

• Noin 15 500 CoC sertifikaattia EU:n ulkopuolella 
– joista noin 8 200 ei-vähäisen riskin maissa joista tuodaan puutavaraa EU:hun 



FSC ja alkuperätiedon keruu 

 FSC järjestelmänä edellyttää alkuperätietoa niin sertifioiduille kuin 
kontrolloiduillekin materiaaleille (FSC 100% ja FSC Mix, jossa raja-arvo 
min. 70% sert. ja maks. 30% kontrolloitu materiaali) 

 Kontrolloitu materiaali ei voi tulla: 

 Laittomista lähteistä 

 Alueilta jossa rikotaan perinteisiä tai ihmisoikeuksia 

 Korkean suojeluarvon metsistä 

 Metsistä jotka muunnetaan plantaaseiksi tai ei-metsätalousmaaksi 

 GMO-metsistä 

 

 Jokaiselta toimijalta edellytetään sertifikaattia ja kolmannen osapuolen 
valvontaa 



FSC-järjestelmän harmonisointi edelleen 

Kansainväliset yleisindikaattorit 

 Metsänhoidon standardit tulevat entistä yhteneväisemmiksi suorien 
indikaattorivaatimusten myötä 

 

Kontrolloidun puun keskitetty riskiarvio sekä maakohtaiset riski-arviot 

 Kontrolloidun puun hankinnalle määritetyt riskiarviot tulevat 
maakohtaisiksi ja mahdolliset riskit ja riskialueet määritellään 
järjestelmässä erikseen 

 

Uudistettava Chain of Custody standardi (2013 uudistuksia jo tehty, esim. 
alkuperätiedon luovutusvaatimuksista) 

 FSC CoC –standardin uudistaminen loppusuoralla joka tulee entistä 
paremmin ottamaan huomioon EUTR-vaatimukset ja luomaan FSC-
sertifioinnille edellytykset täyttää DDS-vaatimukset täysin 

 

https://ic.fsc.org/download.fsc-dir-40-004-en-directive-on-chain-of-custody-certification.a-130.pdf
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