
Puun alkuperän 

PEFC-seuranta 

(Chain of Custody) 



Sisältö:

• Mikä PEFC on? 

• Puun laillisuuden ja kestävän alkuperän 

osoittaminen (chain of custody, CoC)

• Mitä alkuperän osoittaminen tarkoittaa 

yrityksen arkipäivässä

• Pääkohtia alkuperän osoittamisen PEFC-

vaatimuksista. «Lukujen» numerointi viittaa 

PEFC ST 2002:2013 -standardiin (Huomaa, 

että sertifikaatin hakijan/haltijan pitää toteuttaa 

PEFC:n vaatimusasiakirjojen sisältö kaikilta osin, 

eikä vain tässä materiaalissa esitettävien kohtien 

osalta.)2



Mistä metsäsertifioinnissa

on kysymys?

Menetelmä, jolla osoitetaan, että tuotteen, 

kuten rakennusmateriaalin, paperin tai esim. 

pellettien tai lämpöenergian tuottamisessa on 

käytetty kestävästi hoidetuista metsistä 

peräisin olevaa puuta.

Metsäsertifioinnin neljä kulmakiveä ovat
• vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle

• vaatimukset metsäperäisen 

materiaalin kulkeutumiselle

tuotteiden arvoketjussa

• vaatimusten toteutumisen 

riippumaton valvonta

• tuotteen puuraaka-aineen 

alkuperästä kertova merkki
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Kansainvälisen PEFC:n rakenne

PEFC Council on 

• globaali, voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio, 

jonka päätoimisto (PEFC International) sijaitsee Genevessä

• kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien järjestö

• PEFC-merkin™ omistaja

PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry

• toimii yhteistyössä yli 40 eri 

maassa toimivien sisarorgani-

saatioiden ja PEFC:n päätoimiston 

kanssa

PEFC-sertifioinnin kansallinen

kehittäminen ja toteutus

• sertifiointitoiminnan eri osapuolilla

selkeät roolit
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PEFC Councilin tehtäviä

Kansainvälisten standardien kehittäminen

• Metsien kestävä hoito, chain of custody, 

standardien asettaminen, PEFC-merkin käyttö, 

sertifiointi- ja akkreditointitoiminta jne.

Metsäsertifioinnin ja sertifioidun puun

käytön edistäminen

• Yhteistyöhankkeita, alueellisia ja maakohtaisia

projekteja

• Markkinointi- ja viestintätoiminta

Kestävän metsän hoidon ja metsäsertifioinnin

valmiuksien kehittäminen

• Yhteishankkeita varsinkin Afrikassa, Etelä-

Amerikassa ja Aasiassa

Kansallisten metsäsertifiointijärjestelmien

arviointi ja hyväksyminen
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PEFC tarjoaa palveluita koko yhteiskunnalle

• Puu uusiutuvana ja kierrätettävänä 

materiaalina ja siitä valmistetut tuotteet 

tarjoavat kestäviä vaihtoehtoja

• Kiinnostus metsien hyvää hoitoa ja puun 

kestävää alkuperää kohtaan lisääntyy

PEFC tarjoaa: 

• palveluita ja mahdollisuuksia koko 

yhteiskunnalle

• riskitöntä kestävästi hoidettujen metsien 

puuta monenlaisiin tarkoituksiin 

• metsätalouden oloihin hyvin soveltuvia 

ratkaisuja 

• PEFC-tuotteita yrityksille sekä kauppoihin 

ja kuluttajille



Mitä alkuperän seuranta (chain of custody -

CoC) tarkoittaa käytännössä

• Metsäperäistä raaka-ainetta missä tahansa muodossa 

sisältävän tuotteen valmistushistorian kattava ketju, 

jonka lenkkeinä ovat tuotetta jalostavat ja markkinoivat 

yritykset sekä tuotantolaitokset. 

• Jokainen lenkki vastaa omalta osaltaan metsäperäisen 

materiaalin alkuperätiedon ylläpitä-

misestä (CoC-sertifikaatti).

• Jos ketjusta puuttuu yksikin 

lenkki, niin sertifioidun 

raaka-aineen alkuperätieto 

katoaa.
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Metsäsertifiointi tarjoaa vastaukset puun 

alkuperää koskeviin kysymyksiin

Puun ”alkuperähaasteita”

• Kaikkialla maailmassa

metsätalous ei ole 

kestävää

• Monipolviset ja pitkät 

hankintaketjut eivät ole 

(välttämättä) läpinäkyviä

• Tavaran toimittaja ei ole 

aina jäljitettävissä

• Markkinoilla on 

laitonta(kin) puuta



Metsäsertifioinnille/puun alkuperän 

seurannalle on kysyntää - ”Draiverit” (1/2)

• Vastuullisuudesta kertominen (Corporate Social Responsibility –

CSR) on kasvava osa yritysten toimintaa/viestintää

• Vastaaminen lainsäädännön vaatimuksiin

- EU:n puutavara-asetuksen (EU Timber Regulation) käyttöön 

soveltaminen alkoi 3.3.2013

- Yrityksellä velvollisuus ottaa käyttöön toimenpiteitä laittoman puun 

EU-markkinalle tulon estämiseksi (s.o. osoittaa puutavaran 

”laillisuus”) 

=> PEFC:n alkuperästandardi sisältää 

DDS (Due Diligence) käytännöt

• Julkisten tahojen hankintapolitiikan 

vaatimuksiin ja niissä tapahtuviin 

muutoksiin vastaaminen
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• Vastaaminen yritysten hankintapolitiikoiden sisältöön ja niissä 

tapahtuviin muutoksiin (BtoB-asiakkaat)

• Halu varmistaa, että puun alkuperä ei muodosta riskejä yritykselle

• Alkuperäjärjestelmän hankkineet yritykset edellyttävät 

tavarantoimittajiltaan yhä laajemmin vastaavan järjestelmän 

käyttöönottoa

• Tarjoaa mahdollisuuden uusien kohderyhmien tavoittamiseen 

kuluttaja-asiakaskunnassa (BtoC-asiakkaat)

• Alkuperäsertifikaatti luo mahdollisuuden 

merkitä tuotteita puun kestävästä 

alkuperästä kertovalla merkillä

Metsäsertifioinnille/puun alkuperän 

seurannalle on kysyntää - ”Draiverit” (2/2)



Mitä PEFC:n alkuperäsertifiointi tarkoittaa 

yritykselle käytännössä?

• PEFC-alkuperäsertifioinnilla yritys voi osoittaa 

asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen, että 
- yritys tuntee puun (tai muun metsäperäisen raaka-aineen) alkuperän; 

- k.o. raaka-aine on peräisin laillisista lähteistä ja

- tuotteen valmistukseen on käytetty PEFC-sertifioitujen metsien puuta.

• Tieto yrityksen käyttämän PEFC-raaka-aineen osuudesta 

toimitetaan asiakkaalle tuote-erää koskevassa laskussa 

tai muussa toimitusasiakirjassa (output-tieto)

• Materiaalin toimittajan 

output-tieto (”xx% PEFC Certified”)

toimii asiakasyrityksen 

alkuperäjärjestelmän 

input-tietona.
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Alkuperän seurannan CoC-sertifikaatin 

kattavuuden vaihtoehdot

 Yksi yritys/toimipaikka

 Usea toimipaikka (multi-site)

 Usean yrittäjän/yrityksen tuottajaryhmä

 Rakennus- tms. hanke/projekti

12



PEFC-sertifioitu yritys voi käyttää sekä 

sertifioitua että ei-sertifioitua raaka-ainetta

• Sertifioidun metsäperäisen 

materiaalin lisäksi yritys voi 

käyttää myös ei-sertifioitua 

raaka-ainetta, kunhan sen 

laillisuus on varmennettu

• Yritys voi käyttää tuotteiden 

valmistuksessa puun lisäksi 

myös muita raaka-aineita, mutta 

PEFC-sertifioinnilla kerrotaan 

vain ”metsäperäisten” 

materiaalien alkuperästä.
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Askelmat puun alkuperän 

PEFC-sertifiointiin
1) Päätöksenteko 

- Yrityksen avainhenkilöt tutustuvat PEFC-sertifiointiin ja sertifioinnin 

edellyttämiin asioihin. Vastuu toimenpiteiden toteuttamisesta ja 

järjestelmän ylläpitämisestä kuuluu yritysjohdolle.

2) Sertifiointiin valmistautuminen

- Sertifioinnin edellyttämät asiat suunnitellaan ja toteutetaan

yrityksessä. Ennen ulkoista auditointia toiminnot tarkastetaan 

sisäisesti.

3) Ulkoinen auditointi ja sertifikaatin myöntäminen

- Yritys tekee sopimuksen valitsemansa sertifiointiyrityksen kanssa. 

Sertifiointiyritys päättää sertifikaatin myöntämisestä ulkoisen 

auditoinnin tulosten perusteella. 

4) Sertifikaatin ylläpito

- Puun alkuperän seurannan järjestelmää ylläpidetään yrityksessä. 

Vuosittain tehtävällä seuranta-auditoinnilla sertifiointiyritys 

varmistaa, että toiminta on PEFC-vaatimusten mukaista. 
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PEFC:n alkuperäsertifioinnin kustannukset

• Alkuperän seurannan edellyttämät käytännöt 

tulee sisällyttää yrityksen tieto-, varastokirjanpito-

ym. järjestelmiin ja yritykseen toiminnan 

käytäntöihin

• Materiaalien hankinnan ja yrityksen muiden 

prosessien tulee olla PEFC-vaatimusten mukaisia

• Maksu sertifioinnin/ulkoisen auditoinnin 

toteuttavalle sertifiointiyritykselle

• Vuosimaksut PEFC Suomelle
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Miten yritys hankkii PEFC:n

CoC-sertifikaatin (1/2)

Yritys toteuttaa PEFC:n CoC-vaatimukset toiminnassaan

 Vaatimusasiakirjat ovat:

• PEFC ST 2002:2013 -standardi (Alkuperän seurantaa koskien)

• PEFC ST 2001:2008 -standardi (PEFC-merkin käyttöä koskien) ja 

siihen liittyvä PEFC logo usage Toolkit -ohjeisto

 Ohjeita alkuperän seurannan vaatimusasiakirjan käytäntöön 

soveltamista on PEFC GD 2001:2014 -asiakirjassa

 Vaatimusasiakirjat ja ohjeet on saatavissa PEFC:n kansainväliseltä 

www.pefc.org -verkkosivulta

 PEFC Suomen verkkosivulta (www.pefc.fi ->  Asiakirjat ja materiaalit -> 

Standardit) on englanninkielisen materiaalien lisäksi saatavissa 

kaksikielinen (englanti–suomi) versio alkuperän seurannan 

PEFC ST 2002:2013 -standardista

 Lisätietoja ja opastusta on saatavissa PEFC Suomen toimistosta
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PEFC:n hyväksymä sertifiointiyritys tarkastaa 

yrityksen järjestelmän ja päättää sertifikaatin 

myöntämisestä

• PEFC:n tunnistamien/hyväksymien sertifiointiyritysten 

yhteystiedot esitetään verkkosivulla: www.pefc.fi -> 

Alkuperän seuranta

• Voimassa olevat PEFC:n CoC-sertifikaatit esitetään 

PEFC:n verkko-osoitteissa:

• http://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates

• http://www.pefc.fi/pages/fi/alkuperaen-seuranta/pefc-

sertifikaattihaku.php

Miten yritys hankkii PEFC:n 

CoC-sertifikaatin (2/2)
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Vastaanotettavan materiaalin 

tunnistaminen toimitustasolla - Luku 4.1

- Yrityksen tulee luokitella jokainen hankittu materiaalitoimitus 

sertifioiduksi, neutraaliksi tai muuksi materiaaliksi
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Tunnistaminen toimittajatasolla - Luku 4.2

• Organisaation tulee vaatia kaikilta 

sertifioidun materiaalin toimittajilta kopio 

metsäsertifikaatista, alkuperä-

sertifikaatista tai muusta toimittajan 

sertifiointistatuksen osoittavasta 

asiakirjasta, taikka mahdollisuus 

kopion tarkastamiseen. (4.2.1)
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DDS-järjestelmä (Asianmukaisen 

huolellisuuden järjestelmä) - Luku 5

5.2 Tiedonhankinta

Organisaatiolla tulee olla pääsy seuraavaan tietoon:

(a) materiaalin/tuotteen yksilöinti tuotenimellä ja -tyypillä;

(b) materiaalin/tuotteen sisältämien puulajien yksilöinti 

yleisnimen ja/tai tarvittaessa tieteellisellä nimellä; 

(c) puunkorjuumaa ja tapauskohtaisesti maan sisäinen 

alue, jolla puutavara on korjattu. 
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DDS-järjestelmä (Asianmukaisen 

huolellisuuden järjestelmä) - Luku 5

5.3 Riskin arviointi
Organisaation tulee suorittaa raaka-aineiden hankintaa koskeva 

riskin arviointi pois lukien 

(a) PEFC-sertifikaatin piiristä hankittu sertifioitu materiaali/tuotteet 

ja 

(b) PEFC:n hyväksymän alkuperän seurannan sertifikaatin piiristä 

hankittu muu materiaali/tuotteet.

Toimitukset tulee luokitella joko ”vähäisen riskin” tai 

”merkittävän riskin” ryhmään määrittämällä

(a) todennäköisyys sille, että maassa tai maan sisäisellä alueella 

esiintyy kiistanalaiset lähteet -termin piiriin kuuluvaksi määriteltyjä 

toimenpiteitä (jäljempänä ”maa- tai aluetason todennäköisyys”)

ja

(b) todennäköisyys sille, että toimitusketjussa ei ole kyetty 

tunnistamaan toimitusten mahdollisia kiistanalaisia lähteitä 

(jäljempänä ”toimitusketjun todennäköisyys”).21



DDS-järjestelmä (Asianmukaisen 

huolellisuuden järjestelmä) - Luku 5

5.4 Perustellut kommentit ja valitukset

Organisaation tulee varmistaa, että kolmansien osapuolten 

toimittamat perustellut huolenaiheet toimittajan lain-

mukaisuudesta ja muusta lähteiden kiistanalaisuutta tutkitaan 

välittömästi ja vahvistuessaan ne johtava t kyseessä olevien 

toimitusten (uudelleen)arviointiin.

5.5 Merkittävän riskin toimitusten hallinta

(a) tiedot raaka-ainetta koskevasta metsänhoitoyksikö(i)stä ja 

“merkittävän” riskin toimituksen toimitusketjusta 

kokonaisuudessaan.

(b) toimittajan ja toimitusketjussa edeltävien toimittajien 

toimintaa koskevalle toisen tai kolmannen osapuolen 

tarkastus.
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DDS-järjestelmä (Asianmukaisen 

huolellisuuden järjestelmä) - Luku 5

5.6 Markkinoille asettamisesta pidättyminen 

• Puutavaraa tai tuotteita tuntemattomista tai 

kiistanalaisista lähteistä ei saa sisällyttää 

organisaation PEFC:n alkuperän seurannan 

piirissä oleviin tuoteryhmiin.

• Puutavaraa, jonka tiedetään tai perustellusti epäillään 

tulevan laittomista lähteistä ei saa jalostaa tai myydä, 

eikä saattaa markkinoille ilman, että käytettävissä on 

riittävä dokumentoitu näyttö, jolla pystytään 

osoittamaan, että toimitettu puutavara voidaan 

luokitella riskiltään vähäiseksi.
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PEFC-alkuperäseurannan 

vaihtoehtoiset toteutustavat

Fyysisen

erilläänpidon

menetelmä

Prosenttiosuuden siirto

tuotteisiin

- keskiarvoprosentti

- määrähyvitysmenetelmä

Sertifiointiprosentin

laskenta

- prosenttiosuus

sellaisenaan

- liukuva keskiarvoprosentti
Prosentti-

menetelmät

24

CoC-

prosessi

Yritys valitsee sille 

parhaiten sopivat 

menetelmät/laskennan 

vaihtoehdot



Fyysisen erilläänpidon 

menetelmä – Luku 6.2

Alkuperän seurantaprosessi

Alkuperän 

tunnistaminen

Sertifioidun materiaalin 

erilläänpito

Myynti ja 

viestintä

8.5 Resurssien 

hallinta

8.6 Tarkastus 

ja valvonta

8.1 Yleiset vaatimukset

Sisäsisen 
auditoinnin 
katselmointi

Hallinta-

järjestelmä

Alkuperän 

seuranta-

prosessi

8.2 Vastuut ja 

valtuudet

8.3 Dokumentoidut 

menettelyt

8.4 Tietojen 

ylläpito

8.7 Valitukset

8.8 Alihankinta

25



Prosenttimenetelmä – Luku 6.3

Alkuperän seurantaprosessi

Alkuperän 

tunnistaminen

Sertifiointi-

prosentin 

laskenta

Myynti ja 

viestintä

8.5 Resurssien 

hallinta

8.6 Tarkastus 

ja valvonta

8.1 Yleiset vaatimukset

Sisäsisen 
auditoinnin 
katselmointi

Hallinta-

järjestelmä

Alkuperän 

seuranta-

prosessi

8.2 Vastuut ja 

valtuudet

8.3  Dokumentoidut 

menettelyt

8.4 Tietojen 

ylläpito

8.7 Valitukset

8.8 Alihankinta

Prosenttiosuuden 

siirto tuotteisiin
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Tuoteryhmän määritelmä 

(prosenttimenetelmä) - Luku 6.3.2

Tuoteryhmä: Tuoteryhmän tulee koostua (i) yhdestä tuotelajista tai 

(ii) ryhmästä tuotteita, jotka sisältävät samaa tai samankaltaista 

raaka-ainetta, kuten yhtä puulajia tai puutavaralajia (6.3.2.2 ) sekä 

tuoteryhmän tulee koostua tuotteista, jotka organisaatio on 

tuottanut tai valmistanut yhdessä tuotantopaikassa. (6.3.2.3) 
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1 2Prosenttiosuus 

sellaisenaan

(luku 6.3.3.5)

Liukuva 

keskiarvoprosentti

(luku 6.3.3.6)

Sertifiointiprosentin laskenta 

(prosenttimenetelmä) – Luku 6.3.3
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Tuotantoerä
100 t (Pc = 85 %)

30 t (85 %)

30 t (85 %)

40 t (85 %)

Tuotantoerä
100 t (Pc = 85 %)

85 t (100 %)

15 t (0 %)

100 t (Pc = 85 %) 100 t (Pc = 85 %)

1 2Keskiarvoprosentti

(luku 6.3.4.1)

Määrän hyvitys (esim. 100 %)

(luku 6.3.4.2)

Lasketun osuuden siirto tuotteisiin 

(prosenttimenetelmä) - Luku 6.3.4



PEFC-tuotteiden myynti ja niitä koskeva 

viestintä – Luku 7

• asiakkaalle tulee toimittaa kopio 

alkuperäsertifikaatista tai pääsy 

alkuperäsertifikaattikopioon (7.1.1) 

• PEFC-merkin käytön tulee tapahtua 

sopimusehtojen mukaisesti. (7.2.1) 

Alkuperäsertifikaatin haltija voi hankkia 

PEFC-merkin käyttöoikeuden PEFC 

Suomelta. 
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Hallintajärjestelmävaatimukset - Luku 8

31

Alkuperän seurantaprosessi
Alkuperän 

seuranta-

prosessi

8.5 Resurssien 

hallinta

8.6 Tarkastus 

ja valvonta

8.1 Yleiset vaatimukset

Sisäisen auditoinnin 
katselmointi

Hallinta-

järjestelmä

8.2 Vastuut ja 

valtuudet

8.3 Dokumentoidut 

menettelyt

8.4 Tietojen 

ylläpito

8.7 Valitukset

8.8 Alihankinta



Sosiaaliset, terveys- ja 

turvallisuusvaatimukset - Luku 9

• Sertifikaatin hakijan/haltijan tulee osoittaa 

sitoutumisensa sosiaalisten, terveys- ja 

turvallisuusvaatimusten noudattamiseen.

32



PEFC Suomi 

kiittää


