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Sopimus PEFC-ilmoituksesta  
 
 
1. Sopimuksen osapuolet ja tarkoitus  
 
Suomen Metsäsertifiointi ry*) ja ______________________________ (sertifiointiyritys) ovat 
tänään tehneet sopimuksen hallinnollisista tehtävistä PEFC Technical Documentation Annex 6 
-asiakirjassa olevaa PEFC-ilmoitusta (PEFC Notification) koskevan vaatimuksen toteuttamiseksi.  
 
Tällä sopimuksella ei rajoiteta sertifiointiyrityksen mahdollisuuksia toimia puolueettomalla ja 
riippumattomalla tavalla PEFC-metsäsertifiointiin liittyvässä metsien sertifioinnissa ja/tai puun 
alkuperän seurannan sertifioinnissa. 
 
 
2. Sopimuksen sisältö  
 
Sertifiointiyritys sitoutuu toimittamaan Suomen Metsäsertifiointi ry:lle  
 
a) viivytyksettä tiedot PEFC-metsäsertifikaattien ja PEFC:n puun alkuperän seurannan 
sertifikaattien myöntämisestä Suomessa, sertifikaattien voimassa olossa tapahtuvista muutoksista ja 
Suomen Metsäsertifiointi ry:n mahdollisesti edellyttämät muut tiedot sertifikaattien kattavuudesta; 
 
b) metsäsertifikaattien kattamaa toimintaa koskevia pinta-ala- tms. tietoja ja puun alkuperän 
seurannan sertifikaattien kattamaa toimintaa koskevia tuotantomäärä-, liikevaihto- tms. tietoja siltä 
osin kuin niitä Suomen Metsäsertifiointi ry:n mahdollisesti sertifikaattien haltijoiden maksettavaksi 
asettamien maksujen suuruuden määrittämiseksi tarvitaan ja 
 
c) viivytyksettä tiedon sellaisista akkreditoitumisessaan tapahtuneista/tapahtuvista muutoksista, 
jotka vaikuttavat PEFC Technical Documentation Annex 6 (Certification and Accreditation 
Procedures) -asiakirjan vaatimusten toteutumiseen.  
 
Sertifiointiyritys sitoutuu saattamaan tiedoksi PEFC-järjestelmän mukaisia metsäsertifikaatteja 
ja/tai puun alkuperän seurannan sertifikaatteja hakeville/hallitseville asiakkailleen (i) Suomen 
Metsäsertifiointi ry:n mahdollisesti sertifikaattien haltijoille asettamien - ja sertifiointiyritykselle 
tiedoksi saatettujen - maksujen käytännöt ja (ii) tässä sopimuksessa mainittuja asioita tarkoituksen-
mukaiseksi katsomassaan laajuudessa. 
 
Suomen Metsäsertifiointi ry sitoutuu saattamaan sertifiointiyritykselle viivytyksettä tiedoksi 
sellaiset muutokset PEFC neuvoston (PEFCC) käytännöissä tai asiakirjoissa, jotka vaikuttavat tähän 
sopimukseen. 
 
Suomen Metsäsertifiointi ry:llä on oikeus julkistaa tiedot sertifiointiyrityksen PEFC-ilmoituksesta 
ja saattaa tiedot PEFCC:n käyttöön julkistettavaksi. 
 

 

*) Suomen Metsäsertifiointi ry ylläpitää ja kehittää PEFC-metsäsertifiointia Suomessa (www.pefc.fi). 
Sertifiointiyrityksiä koskevat vaatimukset esitetään PEFC Technical Documentation Annex 6 (Certification and 
Accreditation Procedures) -asiakirjassa (www.pefc.org). 
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3. Sopimuksen voimassaolo  
 
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.  
 
Jos jompikumpi sopimuksen osapuolista haluaa sanoa irti sopimuksen, siitä tulee ilmoittaa toiselle 
osapuolelle kirjallisesti vähintään kolme kuukautta ennen sopimuksen irtisanomista. Suomen 
Metsäsertifiointi ry saattaa irtisanomisen PEFCC:lle tiedoksi.  
 
Jos sopimusosapuoli toimii olennaisesti vastoin tässä sopimuksessa sovittua, sopimuksen toinen 
osapuoli voi sanoa sopimuksen irti välittömästi ilman edellä sanottua irtisanomisaikaa.  
 
 
4. Valitusten ja kiista-asioiden käsittely  
 
Kun PEFC Suomi on saanut tiedoksi sille osoitetun kirjallisen valituksen, PEFC Suomi:  
 

a) toimittaa valittajalle tiedon valituksen vastaanottamisesta,  
b) hankkii tarvittavat tiedot ja järjestää asian riippumattoman käsittelyn,  
jonka puitteissa asiasta tehdään päätös,  
c) tiedottaa asian käsittelystä ja sen lopputuloksesta valittajalle ja  
muille asianosaisille tahoille ja  
d) huolehtii tarkoituksenmukaisista korjaavista ja ehkäisevistä toimenpiteistä. 

 
 
5. Allekirjoitukset   
 
Tästä sopimuksesta on laadittu kaksi samansanaista kappaletta – toinen Suomen Metsäsertifiointi 
ry:lle ja toinen sertifiointiyritykselle.  
 
 
 
(Paikka ja aika)  
 
 
____________ _______________  ______________ 
Jan-Erik Enestam    Auvo Kaivola     (nimen selvennys) 
 Puheenjohtaja      Pääsihteeri            (tehtävä) 
 

Suomen Metsäsertifiointi ry   (sertifiointiyrityksen nimi)  
 
 
 
 
 
 
  


