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PEFC-MERKIN KÄYTÖN SEURANTALOMAKE
Puun alkuperän hallintajärjestelmäsertifikaatin haltija - Käyttäjäryhmä C
PEFC-merkin käyttöoikeuden haltijan tiedot

Nimi
Henkilö‐/Y‐tunnus
PEFC‐merkin käyttöoikeusnumero

PEFC/02‐

‐

Postiosoite
www‐sivun osoite
PEFC-merkin käyttöoikeuden haltijan yhteyshenkilö

Nimi
Postiosoite
E‐mail
Puhelin
Laskutustiedot (jos poikkeavat yllämainituista)

Nimi
Postiosoite
E‐mail
Laskuun kirjattava viite / tilausnro

Voimassa olevien PEFC-merkin käyttöoikeutta koskevien sopimusehtojen (1.1.2010) mukaan:

”Käyttäjäryhmään 3 kuuluva käyttöoikeuden haltija sitoutuu sopimaan sertifiointielimen kanssa siitä, että PEFC‐
merkin käyttöoikeuden myöntämistä seuraavien seuranta‐auditointien yhteydessä sertifiointielin tarkastaa
järjestelmän, jolla käyttöoikeuden haltija seuraa toiminnassaan PEFC‐merkillä merkittyjen tuotteiden
tuotantomääriä ja PEFC‐merkin käyttöä niissä.
Käyttäjäryhmässä 3 merkin käyttöoikeuden haltija sitoutuu toimittamaan välittömästi kunkin puun alkuperäketjun
todentamista koskevan seuranta‐auditoinnin jälkeen Suomen Metsäsertifiointi ry:lle sertifiointielimen varmentaman
ilmoituksen PEFC‐merkin käytöstä tuotteissa (on‐product ‐käyttö) esim. tuotteittain, tuoteryhmittäin,
tuotantolaitoksittain tms. jaoteltuna yrityksessä käytössä olevan puun alkuperän seurantajärjestelmän
mahdollistamalla tarkkuudella. Samalla käyttöoikeuden haltijan tulee toimittaa Suomen Metsäsertifiointi ry:lle
yksilöity, vapaamuotoinen selvitys PEFC‐merkin käytöstä muualla kuin tuotteissa (off‐product ‐käyttö).”
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Tämän seurantalomakkeen sivuilla 2‐4 kerättäviä PEFC‐puun käyttöä ja PEFC‐merkittyjä tuotteita koskevia tietoja ei ilmoiteta
kolmansille osapuolille, vaan tiedot jäävät Suomen Metsäsertifiointi ry:n käyttöön.

1)

PEFC-merkin käyttöoikeuden haltijan liikevaihto

Puun alkuperän hallintajärjestelmän piirissä olevan
toiminnan liikevaihto edellisvuonna, €

2)

Raportointijakso

Raportointijakso voi olla puun alkuperän seurannan/CoC‐auditointien välinen aika tai muu enintään 12 kuukauden
pituinen jakso (esim. kalenterivuosi)
Jakson alkamisen
Raportointijakson pituus
Jakson päättymisen ajankohta
ajankohta
(kuukausien määrä)
(pv/kk/vuosi)
(pv/kk/vuosi)

3)

Käytössä oleva puun alkuperän hallintamenetelmä

Yrityksen eri tuotantolaitoksilla tms. yksiköissä voidaan noudattaa eri menetelmiä


keskimääräisen osuuden ‐menetelmä



määrän hyvitys ‐menetelmä



fyysisen erilläänpidon ‐menetelmä



useampi kuin yksi menetelmä seuraavasti:
____________________________________ (selvitys tarvittaessa erillisessä liitteessä)

4)

Raaka-aineen käyttö

Tiedot esitetään tuotantolaitos‐, tuotantoerä‐ tms. yksikkökohtaisesti eriteltynä
Puun kokonais‐
Ei‐sertifioitu
PEFC‐sertifioitu
Yritys,
Neutraali raaka‐
käyttö
raaka‐aine
raaka‐aine
*)
tuoteryhmä,
aine (Vn)
*)
*)
(=Vc+Vn+Vo)
(Vo)
(Vc)
tuotantoerä

Sertifiointi‐
prosentti
(Pc) **)

Määrä, m3 tai tn

tms. yksikkö
1)
2)
3)
4)
Lisätietoja erillisessä liitteessä 

*) määritelmät (Vc, Vn, Vo ja Pc) esitetään “PEFC Technical Documentation, Annex 4: Chain of Custody of
Forest Based Products – Requirements” ‐asiakirjassa tai sen korvaavassa PEFC ST 2002:2010 ‐asiakirjassa
(www.pefc.org) ja vastaavassa ohjeellisen suomenkielisen käännöksen sisältävässä ”PEFC:n tekniset asiakirjat,
Liiteasiakirja 4: Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta – vaatimukset” ‐asiakirjassa tai sen korvaavassa
asiakirjassa (www.pefc.fi)
**) Pc = Vc / (Vc + Vo) *100
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5)

PEFC-sertifioitujen tuotteiden myynti/toimitus asiakkaille

Tiedot esitetään tuotantolaitos‐, tuotantoerä‐ tms. yksikkökohtaisesti eriteltynä
Yritys, tuoteryhmä, tuotantoerä
tms. yksikkö

Sertifioituna myyty/toimitettu
tuotemäärä, m3 tai tn

Asiakkaalle
ilmoitettu
sertifiointiprosentti

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Lisätietoja erillisessä liitteessä 

6)

PEFC-merkitty tuotanto

Tiedot esitetään tuotantolaitos‐, tuotantoerä‐ tms. yksikkökohtaisesti eriteltynä
PEFC‐merkittynä
(on‐product / tuotteessa) *)
myyty/toimitettu tuotemäärä, m3 tai tn

Yritys, tuoteryhmä, tuotantoerä
tms. yksikkö
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Lisätietoja erillisessä liitteessä 
*)

on‐product ‐käytön määritelmä on ”PEFC Logo usage rules – requirements PEFC ST 2001:2008, Issue 1” ‐asiakirjassa
(www.pefc.org ja www.pefc.fi)

PEFC-merkin käyttöoikeuden haltijan edustajan allekirjoitus

Vakuutan tässä ilmoituksessa esitettyjen tietojen pitävän paikkansa
Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus
Nimenselvennys
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Sertifiointiyrityksen edustajan allekirjoitus

Varmennan _____________________________________________ (sertifiointiyrityksen nimi) puolesta, että
_____________________________________________ (sertifikaatin haltijan nimi) myönnetty puun alkuperän
hallintajärjestelmän sertifikaatti nro _____________________________________________ on voimassa ja että
siihen liittyvää PEFC‐merkin käyttöä koskevat yllä esitetyt tiedot pitävät paikkansa.
Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus

Nimenselvennys

Liitteet

Ilmoitukseen tulee liittää
(i)

vapaamuotoinen selvitys PEFC‐merkin käytöstä ja esimerkkejä PEFC‐merkillä mahdollisesti varustetuista
paino‐ ym. tuotteista (off‐product ‐käyttö) ja

(ii) kopio voimassa olevasta puun alkuperän hallintajärjestelmän sertifikaatista.

Liitteitä __________ kappaletta

Tulosta lomake
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