PUUN ALKUPERÄN
SEURANNAN SERTIFIOINTI
SINUN OSOITUKSESI
VASTUULLISUUDESTA
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SISÄLLYS

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä,
joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti
ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFCsertifiointi tarjoaa keinon puuraakaaineen ja puutuotteiden toimitusketjujen vastuullisuuden osoittamiseen
ja seuraamiseen. Metsänhoidolle
sertifiointi asettaa vaatimuksia liittyen
esimerkiksi metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden
ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön.

Riippumattomat tarkastajat valvovat
säännöllisesti, että metsiä hoidetaan
ja puun kulkua seurataan vaatimusten
mukaisesti. Kestävä metsänhoito varmistaa elämisen edellytyksiä nykyisille
ja tuleville sukupolville.
Maailman metsistä noin kymmenen
prosenttia on sertifioitu – ja niistä yli
puolet, noin 300 miljoonaa hehtaaria, PEFC:n vaatimusten mukaisesti.
Suomalaisista metsistä noin 85 % on
PEFC-sertifioitu. Tämä tarkoittaa, että
kotimaista puuta kestävästi hoidetuista
metsistä on kattavasti tarjolla.

PEFC-merkki tarjoaa kuluttajille ja
yrityksille mahdollisuuden valita vastuullisia tuotteita ja materiaaleja, joiden
valmistuksessa on käytetty kestävästi
hoidetuista metsistä peräisin olevaa
puuta. PEFC-merkittyinä löytyy muun
muassa rakennus- ja sisustusmateriaaleja, huonekaluja, toimistopapereita,
kirjekuoria ja kertakäyttöastioita.
PEFC-merkin voi löytää myös erilaisista painotuotteista, kuten esitteistä,
aikakauslehdistä, tuotekuvastoista ja
-pakkauksista.
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ALKUPERÄN SEURANNAN PERUSTEET

ALKUPERÄN
SEURANNAN JÄRJESTELMÄ
TOIMITTAJA
Toimija, joka kirjaa
toimitustensa asiakirjoihin
tiedot materiaalin sertifiointistatuksesta

JOHDANTO

Alkuperän seurantajärjestelmällä
viä tuotteita valmistavat yritykset
varmistavat luotettavasti, että
tuotteeseen on käytetty laillista
ja kestävästi hoidetuista metsistä
peräisin olevaa puuta. Tieto puun
alkuperästä on yritykselle etu yhä
ympäristötietoisemmiksi muuttuvilla
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Alkuperän seurannan sertifioinnilla:
• yritykset voivat todentaa ja osoittaa
puumateriaalin vastuullisen ja laillisen
alkuperän
• kuluttajille tarjoutuu mahdollisuus
tehdä vastuullisia ostopäätöksiä

(Chain of Custody) puuta sisältä-

Tässä julkaisussa ei kuvata kattavasti
PEFC-sertifioinnin vaatimuksia
yrityksille. PEFC:n alkuperän
seurantaa koskevat vaatimukset
esitetään standardissa PEFC ST
2002:2013 ja PEFC-merkin käyttöä
koskevat vaatimukset standardissa
PEFC ST 2001:2008 v2.

Puun kulku metsästä tuotteeksi tulee
olla jäljitettävissä koko hankinta- ja valmistusketjua koskien. PEFC-sertifiointi
varmistaa, että puu on laillista ja sen
alkuperäketju kestävästi hoidetusta
metsästä tuotteeksi tunnetaan.

markkinoilla.
PEFC:n alkuperän seurantajärjestelmä
on luotettava tapa osoittaa puumateriaalin kulku metsästä tuotteeseen.
Riippumattoman osapuolen auditoimana
toimitusketjun jokainen lenkki osoittaa
omalta osaltaan, että puutavaran kulkua
on seurattu tarkasti.

TIETO ALKUPERÄSTÄ ON VAHVA VIESTI
VASTUULLISUUDESTA
PEFC-sertifioidun materiaalin käyttäminen osoittaa asiakkaille, että yritys
ja koko toimitusketju ovat sitoutuneet
metsien kestävään käyttöön. PEFCsertifikaatti viestii asiakkaille toiminnan
vastuullisuudesta. PEFC-merkin käyttöoikeuden voivat hakemuksesta saada
erilaiset puuta hankkivat sekä tuotteita
valmistavat ja markkinoivat yritykset.
Alkuperän sertifioinnilla yritys tavoittaa
asiakkaikseen uusia kohderyhmiä ja
vastaa julkisten tahojen ja yksityisten
yritysten hankintojen vaatimuksiin ja
niissä tapahtuviin muutoksiin. Julkisia
hankintoja ohjaavat ja sertifioidun puun
käyttöä edellyttävät politiikat ympäri
maailmaa hyväksyvät PEFC-sertifioidut
materiaalit.

YRITYS
Standardin vaatimuksia
toimeenpaneva ja tuoteväittämiä esittävä toimija,
joka tunnistaa raaka-aineen
toimittajan ja asiakkaan.

PEFC-sertifikaatti osoittaa, että kaikilla
tuotteen valmistusketjussa mukana
olevilla yrityksillä on PEFC:n mukainen
puun alkuperän seurantajärjestelmä.
Yritys voi käyttää PEFC-merkkiä tuotteissaan ja markkinoinnissaan, kun yrityksen toiminta on sertifioitu ja tuotanto
alkuperäseurannan piirissä.

LIIKETOIMINTAHYÖTYJÄ YRITYKSILLE
Luotettava tieto puun alkuperästä on
etu yhä ympäristötietoisemmiksi muuttuvilla markkinoilla. PEFC:n alkuperän
seurannan sertifiointi tarjoaa lukuisia
hyötyjä liiketoiminnalle:

ASIAKAS
Tuotteiden ostaja tai käyttäjä,
jolle puun alkuperää koskeva
väittämä esitetään.

• Pääsy markkinoille: Sertifiointi
tarjoaa yritykselle pääsyn ympäristövastuullisten tuotteiden markkinoille.
• Riskienhallinta: Tieto puumateriaalin alkuperästä on olennainen osa
yrityksen riskienhallintaa, sillä puuraaka-aineen vastuullinen alkuperä
on riippumattoman tahon tarkastama.

• Saatavuus: PEFC on maailman
laajimmalle levinnyt sertifiointijärjestelmä. Sertifioiduista metsistä 60 %
on PEFC-sertifioitu, yhteensä noin
300 miljoonaa hehtaaria.
• Puutavaran laillisuuden varmistaminen: PEFC-sertifioinnilla yritys
varmistaa, että puun laillista alkuperää koskevat EU:n puutavara-asetuksen (EUTR) vaatimukset täyttyvät.
• Markkinointiviestintä: PEFCmerkki tuotteessa viestii asiakkaille
selkeästi ja luotettavasti, että puumateriaali on peräisin vastuullisista
lähteistä.
• Markkinointietu: Sertifiointi tarjoaa
yritykselle kilpailuedun muihin toimijoihin nähden.
• Jäljitettävyys: Osoitus siitä, että
puumateriaali on peräisin PEFCmetsistä, joita on hoidettu ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteiden mukaisesti.

Steve Cole/ iStockphoto

MATERIAALIEN HANKINTA

ASIANMUKAISEN HUOLELLISUUDEN
JÄRJESTELMÄ (DDS)
Yrityksillä tulee olla käytössä DDSjärjestelmä. Järjestelmällä varmistetaan,
että yritys ei ota vastaan puuta kiistanalaisista lähteistä.

Alkuperän seurannalla todennetaan tuotteisiin käytettyjen puuraaka-aine-

DDS-käytännöt sisältävät:

erien kulkeutuminen tuotteisiin. Sertifioiduksi materiaaliksi voidaan kirjata

•

tiedot materiaalin sisällöstä ja
alkuperästä

•

riskien arvioinnin

•

ja jos toimitus sisältää merkittäviä
riskejä, tulee selvittää mahdollisuudet hallita riskiä, esim. lisätietoja
hankkimalla ja riippumattoman
tahon toteuttamalla tarkastuksella.

PEFC-sertifioiduista metsistä hankittu puuraaka-aine.

Tuotteiden sisältämä PEFC-sertifioidun puuraaka-aineen määrä vaihtelee.
Puuta jalostavien yritysten tulee ilmoittaa
toimitustensa sisältämän sertifioidun
puumateriaalin osuus prosentteina.
Materiaalien jokaista hankintaerää
koskien yrityksen tulee yksilöidä:

Nämä kolme vaihetta varmistavat, että
PEFC-sertifioidussa toiminnassa ei
käytetä kiistanalaisista lähteistä peräisin
olevaa puuta.

1. Tavarantoimittaja
2. Asiakas
3. Tuote
4. Toimitusmäärä
5. Toimituksen päivämäärä
6. x % PEFC-sertifioitu -väittämä
(x % PEFC certified)

Kiistanalaiset lähteet ovat metsiä, joissa tehtävissä toimenpiteissä eivät seuraavat PEFC:n vaatimukset täyty:

7. Osoitus PEFC-sertifioinnista
(sertifikaatin tunniste)

• ei noudateta metsiin liittyvää paikallista, kansallista tai
kansainvälistä lainsäädäntöä, varsinkaan seuraavilla
osa-alueilla:

Tavarantoimittajan on todistettava
PEFC-sertifiointi, esimerkiksi toimittamalla kopio sertifikaatista.
Tietoa PEFC-sertifikaateista ja sertifiointiyrityksistä löytyy myös hakukoneesta osoitteessa www.pefc.fi.
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KIISTANALAISET LÄHTEET
-- metsätyöntekijöiden terveys ja oikeudet
-- alkuperäiskansojen omistus-, hallinta- ja käyttöoikeudet
-- verojen ja maksujen maksaminen

-- metsätalouden toimenpiteet ja puunkorjuu, mukaan
lukien metsän käyttötarkoituksen muuttaminen

• hyödynnetään geenimuunneltuja metsäperäisiä organismeja

-- ympäristön ja kulttuurin kannalta arvokkaiksi määriteltyjen alueiden hoito

• muutetaan metsää maankäytöltään muun tyyppiseksi
kasvillisuudeksi, kuten luonnonmetsiä puuplantaaseiksi

-- rauhoitetut ja uhanalaiset lajit, mukaan lukien
CITES-vaatimukset
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PROSENTTIMENETELMÄ

VARASTOJEN HALLINTA

ALKUPERÄN SEURANNAN MENETELMÄT

Alkuperän seurannan prosenttimenetelmää sovelletaan yrityksissä, joiden tuotannossa sertifioitu materiaali sekoittuu
muuhun, ei-sertifioituun materiaaliin.
Sertifioidun materiaalin osuus pitää
pystyä määrittämään. Ei-sertifioitu materiaali ei saa olla peräisin kiistanalaisista
lähteistä (kts. sivu 6).

Puun alkuperän seurannalla
todennetaan tuotteisiin käytettyjen

ALKUPERÄN
SEURANNAN VAIHEET

FYYSINEN
ERILLÄÄNPITO
PROSENTTIMENETELMÄ

SERTIFIOINTIPROSENTIN
LASKEMINEN
• Prosenttiosuus sellaisenaan
• Liukuva keskiarvoprosentti

puuraaka-aine-erien kulkeutumi-

LASKETUN PROSENTTIOSUUDEN SIIRTO TUOTTEISIIN

nen tuotteisiin. PEFC-sertifioitua
puuraaka-ainetta tuotteen valmis-

• Keskiarvoprosenttimenetelmä
• Määrähyvitysmenetelmä

tuksessa ja markkinoinnissa voidaan
määrittää kahdella vaihtoehtoisella

Sertifiointiprosentti lasketaan sertifioidun ja muun, eli ei-sertifioidun, materiaalin määrän perusteella seuraavasti:

tavalla.

JANUARY

FYYSINEN ERILLÄÄNPITO
Sertifioiduista metsistä peräisin oleva
puuraaka-aine pidetään erillään muusta
puuraaka-aineesta. Fyysisen erottelun
menetelmää voidaan soveltaa myös
samanaikaisesti prosenttimallin kanssa.
Yritykset voivat käyttää yhtä tai useampaa kolmesta erillään pidon menetelmästä:

M
T
W
T
Erilläänpito materiaalit tai tuotteet merkitsemällä

F

T

M

T

JANUARY
K
T
W

Sertifioidun materiaalin määrä (Vc)
Sertifioidun materiaalin määrä (Vc) + Muun materiaalin määrä (Vo)

P

T

F

• Sertifioidun materiaalin tai tuotteiden selkeä tunnistaminen prosessin
aikana

• Prosenttiosuutta sellaisenaan
laskennassa soveltava organisaatio
käyttää sertifiointiprosentin laskennassa sitä materiaalin määrää, jonka
laskennan kohteena olevan tuoteryhmän tuotteet fyysisesti sisältävät.
Esimerkki: Painoalan yritys hankkii
80 000 arkkia PEFC-sertifioitua paperia ja 20 000 arkkia sertifioimatonta

• Fyysinen erilläänpito ajankohdan
perusteella

x 100

Sertifiointiprosentin voi laskea kahdella tavalla:

TAMMIKUU

M

Sertifiointiprosentti (PC) =

• Liukuvana keskiarvoprosenttina
laskettua prosenttiosuutta soveltava
organisaatio laskee tietyn tuoteryhmän ja väittämäjakson sertifiointiprosentin väittämäjaksoa edeltävän
hankintajakson aikana hankitun materiaalin määrän perusteella. Väittämäjakso voi olla enintään 3 kuukautta ja
materiaalin hankintajakso enintään 12
kuukautta.

PEFC-sertifioitua materiaalia kolmen
kuukauden laskentajakson aikana
(yhteensä 60 000 tonnia) ja 30 000,
20 000 ja 40 000 tonnia sertifioimatonta materiaalia saman ajanjakson
aikana (yhteensä 90 000 tonnia).
Laskentajakson hankintojen perusteella materiaalin (ja siitä valmistetun
paperin) sertifiointiprosentti on 40.
60 000/(60 000+90 000)*100=40.

paperia. Yhteensä 100 000 paperiarkin

Erilläänpito ajankohdan perusteella

sertifiointiprosentti on täten 80 %.

Esimerkki: Sellutehdas hankkii

80 000/(80 000+20 000)*100=80

20 000, 30 000 ja 10 000 tonnia

• Fyysinen erilläänpito tuotanto- ja
varastotilojen perusteella

PEF C/X X-XX-XX

}

8080%%

++

+ +

SERTIFIOITU
SERTIFIOITU

TAMMIKUU
TAMMIKUU

HELMIKUUHELMIKUU

= 40%
= 40%

MAALISKUU MAALISKUU

SERTIFIOITU SERTIFIOITU
HUHTIKUU

HUHTIKUU

PEFC /XX-XX-X X

Prosenttiosuus sellaisenaan
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Erilläänpito tuotanto- ja varastotilojen järjestelyillä

PEF C/X X-XX-XX

Liukuva keskiarvoprosentti
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HALLINTAJÄRJESTELMÄ
Yrityksen sisäisiä menettelyjä koskevilla
vaatimuksilla pyritään varmistamaan
alkuperän seurannan (CoC) asianmukainen täytäntöönpano ja ylläpito.

• Luoda alkuperän seurannalle kirjallisesti dokumentoidut menettelyt.
• Ylläpitää CoC-asiakirjoja, joilla voi
tarvittaessa todistaa sertifioinnin.

Yrityksen tulee:
• Nimittää henkilö, jolla on muista vastuistaan riippumaton kokonaisvastuu
ja -valtuudet yrityksen alkuperäseurannasta.

PROSENTTIOSUUDEN SIIRTO
TUOTTEISIIN

tuoteryhmään sisältyvät tuotteet myy-

soveltaa määrähyvitystä, esimerkiksi

dään 80 % PEFC-sertifioituna.

myymällä 5 tonnia 80 % PEFC-sertifioituna 4/0,8=5.

Alkuperän seurannan PEFC-sertifiointi
tarjoaa yrityksille kaksi menetelmää,
joilla prosenttiosuus siirretään tuotteisiin:
• Keskiarvoprosentti
Menetelmää soveltava yritys käyttää
sertifiointiprosenttia kaikkiin laskennan kohteena olevan tuoteryhmän
tuotteisiin.

• Määrähyvitysmenetelmä
tarjoaa yritykselle mahdollisuuden
kartuttaa sertifioidun puun osuutta
myytävissä tuotteissa. Yritys perustaa määrähyvitystilin, johon kirjataan
sertifioidun puun hankitut määrät ja
josta poistetaan sertifioituna myytyjen tuotteiden määrät.

Tuoteryhmän määrittely

}}

2 TONNIA2 TONNIA
80 % SERTIFIOITUA
80 % SERTIFIOITUA
2 TONNIA2 TONNIA
80 % SERTIFIOITUA
80 % SERTIFIOITUA

80 80
%%
SERTIFIOITU
SERTIFIOITU

10 TONNIA
10 TONNIA
HANKITTUA
HANKITTUA
MATERIAALIA
MATERIAALIA

Keskiarvoprosentti
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6 TONNIA6 TONNIA
80 % 80 %
SERTIFIOITUA
SERTIFIOITUA
10 TONNIA
10 TONNIA
LOPPUTUOTETTA
LOPPUTUOTETTA

4 TONNIA MÄÄRÄHYVITETÄÄN

tonnia paperia 100 % sertifioituna tai

4 TONNIA MÄÄRÄHYVITETÄÄN

tiksi on laskettu 80 %, kaikki

seurantaa toteuttavan kirjapainon ulkoistama leikkaus- ja stiftausprosessi, jossa
painotuotteet luovutetaan alihankkijalle ja
palautetaan takaisin kirjapainoon alihan-

4 TONNIA4 TONNIA 5 TONNIA5 TONNIA
100 % 100 %
80 % 80 %
SERTIFIOITUA
SERTIFIOITUA
SERTIFIOITUA
SERTIFIOITUA 8 TONNIA8 TONNIA
25 % 25 %
SERTIFIOITUA
SERTIFIOITUA

}}
12 TONNIA
12 TONNIA
HANKITTUA
HANKITTUA
MATERIAALIA
MATERIAALIA

Esimerkki alihankinnasta on alkuperän

kintatöiden valmistuttua.

sertifioitua sellua ja valmistaa siitä
12 tonnia paperia. Yritys voi myydä 4

• Luoda menettelyt alkuperän seurantaan liittyvien valitusten käsittelemiseksi.

Yritykset ostavat usein palveluita alihankintana. Yrityksellä tulee tällöin olla
alihankkijan kanssa kirjallinen sopimus
siitä, että yrityksen materiaali tai tuotteet pidetään fyysisesti erillään muusta
materiaalista tai tuotteista. Yrityksen
tulee vastata kaikesta yrityksen alkuperäseurantaan sisältyvästä alihankintatoiminnasta.

Prosenttimenetelmien soveltamiseksi
yrityksen on määriteltävä tuoteryhmät.
Tuoteryhmän tulee koostua yhdestä
tuotelajista tai ryhmästä tuotteita, jotka
sisältävät samaa tai samankaltaista
raaka-ainetta, kuten yhtä puulajia. Tuoteryhmään sisällytettävän materiaalin
tulee olla mitattavissa samaksi muunnettavissa olevalla mittayksiköllä.

Esimerkki: Yritys hankkii 33,3 %

Esimerkki: Mikäli sertifiointiprosen-

• Varmistaa, että kaikki alkuperän seurannan toteuttamiseen ja ylläpitoon
osallistuvat työntekijät ovat päteviä
koulutuksensa, taitojensa ja kokemuksensa perusteella.

• Suorittaa sisäinen auditointi vähintään kerran vuodessa sekä tarvittaessa toteuttaa korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä.

Alkuperän seuranta ja alihankinta

++

TAI

TAI

TAI

TAI

++

8 TONNIA8 TONNIA
0 % 0 % 7 TONNIA7 TONNIA
SERTIFIOITUA
SERTIFIOITUA 0 % 0 %
TONNIA4 TONNIA
SERTIFIOITUA
SERTIFIOITUA 4 50
% 50 %
SERTIFIOITUA
SERTIFIOITUA
12 TONNIA
12 TONNIA 12 TONNIA
12 TONNIA 12 TONNIA
12 TONNIA
LOPPU- LOPPU- LOPPU- LOPPU- LOPPU- LOPPUTUOTETTA
TUOTETTA TUOTETTA
TUOTETTA TUOTETTA
TUOTETTA

Määrähyvitysmenetelmä
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SOSIAALISET SEKÄ TERVEYS- JA
TURVALLISUUSVAATIMUKSET
Sosiaalinen ulottuvuus on osa kestävää
kehitystä ja siten olennainen osa vastuullista metsätaloutta. PEFC on maailman
ensimmäinen metsäsertifiointijärjestelmä,
joka edellyttää yritysten noudattavan
sosiaali-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksissa Kansainvälisen työjärjestö ILO:n
julistusta työelämän perusperiaatteista ja
-oikeuksista.
Vaatimusten soveltaminen tuo lisävarmuuden kuluttajille ja hankkijoille siitä,
että työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan koko alkuperäketjussa.

Yritysten tulee osoittaa, että:
•

Työntekijöitä ei estetä järjestäytymästä vapaasti

•

Pakkotyövoimaa ei käytetä

•

Alle työikäisiä, alle 15-vuotiaita ja
oppivelvollisuusikäisiä työntekijöitä
ei käytetä

•

Työntekijöiltä ei evätä yhtäläisiä
työmahdollisuuksia ja kohtelua

•

Työolot eivät vaaranna työntekijöiden
terveyttä tai turvallisuutta.

PROJEKTISERTIFIOINTI JA MONEN
TOIMIPAIKAN MULTISITE-SERTIFIKAATIT
Alkuperän seurannan käytännöt ovat
käyttökelpoisia myös sellaisissa tapauksissa, joihin tavanomaiset menettelyt
eivät sellaisenaan sovellu.
Alkuperän seurannan järjestelmä mahdollistaa:

ympäristöön. Tieto materiaalien alkuperästä on osa rakennushankkeen vastuullista toteutusta. PEFC-sertifioinnilla
varmistetaan, että puutavara on laillista
ja peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Puumateriaalin kulku läpi jalostusketjun kestävästi hoidetuista metsistä
tuotteiksi tunnetaan.

• projektikohtaisen sertifioinnin

PROJEKTISERTIFIOINTI

PEFC-projektisertifiointi on alkuperän
seurannan sertifioinnin toteutustapa,
jonka avulla rakennusprojekti voidaan
sertifioida. Projektisertifioinnilla rakennuskohteeseen käytetyn puun alkuperä
voidaan varmistaa myös koskien yrityksiä, joilla ei itsellään ole PEFC:n puun
alkuperän seurannan järjestelmää.

Rakennushankkeiden ympärillä
käydään yhä enemmän keskustelua
kestävää kehitystä edistävistä käytännöistä ja rakentamisen vaikutuksista

Kuten tavanomaisessa alkuperän
seurannan järjestelmässä, niin projektisertifioinnissakin tarkka kirjanpito on
ensiarvoisen tärkeää, jotta sertifioidun

• monessa toimipaikassa toimivan
organisaation sertifioimisen sekä
• itsenäisistä, pienistä yrityksistä koostuvan tuottajaryhmän sertifioimisen.

puutavaran määrä voidaan todentaa.

MONESSA TOIMIPAIKASSA TOIMIVA
ORGANISAATIO JA TUOTTAJARYHMÄT
Multisite-sertifiointi soveltuu yrityksille,
joilla on useita toimipaikkoja. Kaikkiin
toimipaikkoihin tulee olla oikeudellinen
tai sopimusperusteinen yhteys.
Multisite-sertifiointi soveltuu myös
tuottajaryhmälle, joka muodostuu
itsenäisten, pienten yritysten verkostosta. Tuottajaryhmän sertifioinnin voi
organisoida esimerkiksi toimialajärjestö
tai muu oikeushenkilö, jonka ryhmä on
nimennyt tähän tarkoitukseen. Pääkonttorin tehtäviä voi hoitaa myös joku
ryhmän jäsenistä.

PEFC/02-1-01
PEFC/01-00-01

Monessa toimipaikassa toimiva yritys/tuottajaryhmä
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PEFC-MERKKI JA -LIPUKKEET
Suomessa PEFC-merkin käyttöoikeuden myöntää PEFC Suomi. Merkin käyttöoikeuden voivat hakemuksesta saada
puutavaraa hankkivat sekä tuotteita
jalostavat tai markkinoivat yritykset, joilla
on sertifiointiyrityksen myöntämä puun
alkuperän seurannan sertifikaatti.
Merkin off-product -käyttöoikeus
voidaan hakemuksesta myöntää myös
sellaisille PEFC:tä tukeville tahoille,
jotka eivät toimi puutuotteiden tuotantoketjussa. Muun muassa metsätalouden
edistämis- ja neuvontaorganisaatiot
voivat omassa viestinnässään kertoa

SERTIFIKAATIN HAKEMINEN

PEFC-merkillä kestävän metsätalouden
edistämisestä.
Käyttö tuotteissa
– On-product -käyttö
On-product -käyttö tarkoittaa PEFCmerkin käyttöä kaikissa sellaisissa
yhteyksissä, joissa viitataan tiettyyn
tuotteeseen tai tuote-erään. Tuotteiden,
tuotepakettien ja -kääreiden lisäksi
on-product -käyttö sisältää PEFCmerkin käytön mm. laskuissa, pakkauslistoissa sekä tuotekohtaisissa mainoksissa ja esitteissä.

Alkuperän seurannan sertifikaattia

Käyttö muualla kuin tuotteissa
– Off-product -käyttö

voivat hakea erilaiset puuraaka-

Keskustele yrityksen avainhenkilöiden
kesken, mikä PEFC on ja mitä PEFCsertifiointi tarjoaa. Vastuu alkuperäsertifikaatin edellyttämien toimenpiteiden
toteuttamisesta ja ylläpitämisestä
kuuluu yritysjohdolle.

ainetta käyttävät yritykset. Hakijalle

Off-product -käyttö tarkoittaa PEFCmerkin käyttöä organisaation viestinnässä, silloin kun merkki ei viittaa
PEFC-tuotteeseen tai tuote-erään, eikä
PEFC-sertifioituun materiaaliin. Myös
off-product -käyttö edellyttää yritykseltä
voimassa olevaa PEFC-merkin käyttöoikeutta. Yritysten lisäksi PEFC-merkin
off-product -käyttöoikeus voidaan
hakemuksesta myöntää organisaatioille,
jotka haluavat edistää ja tukea kestävää
metsänhoitoa.

myönnetään puun alkuperäketjun
sertifikaatti, kun sertifiointiyritys on
tarkastanut, että toiminta täyttää
sertifioinnin asettamat vaatimukset.

2. Sertifiointiin valmistautuminen

ASKELMAT PEFC-ALKUPERÄSERTIFIOINTIIN
Harkitseeko yrityksesi alkuperän
seurannan sertifioimista? Sertifikaatin
edellyttämien vaatimusten toteutumisen
tarkastaa aina riippumaton sertifiointiyritys. PEFC-organisaatio ei itse myönnä
sertifikaatteja. Yritys, jolla on PEFCsertifikaatti, voi hakea PEFC-merkin
käyttöoikeutta.

PEFC-lipuke sisältää
PEFC-merkin, merkin käyttöoikeudenhaltijan lisenssinumeron ja ™-merkin.
Lisäksi lipuke voi sisältää
valinnaisia elementtejä.

PEFC/02-1-01

1. Päätöksenteko

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.

PEFC-sertifioitu -lipuke
(on-product -käyttö)

Kestävää
metsätaloutta
edistävä offproduct -lipuke

3

Puun alkuperän seurannan järjestelmää
ylläpidetään yrityksessä. Vuosittain
tehtävällä seuranta-auditoinnilla sertifiointiyritys varmistaa, että toiminta on
PEFC-vaatimusten mukaista.
5. Ulkoinen viestintä
PEFC-sertifikaatilla ja PEFC-merkillä
yritys viestii asiakkailleen olevansa
sitoutunut kestävän metsätalouden
edistämiseen.

SERTIFIOINTIYRITYKSET

ULKOINEN AUDITIOINTI
JA SERTIFIKAATIN
MYÖNTÄMINEN

PÄÄTÖKSENTEKO

1

Ta
tia
na
Po
po
va
/iS
toc
kp
ho
to

PEFC-kierrätetty -lipuke
(on-product -käyttö)
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4. Sertifikaatin ylläpito

Sertifikaatin hakemista varten yrityksen tulee tehdä sopimus sertifiointipalveluita tarjoavan yrityksen
kanssa. PEFC-sertifiointipalveluita
Suomessa tarjoavien yritysten
yhteystiedot löydät osoitteesta:
www.pefc.fi.

PEFC-MERKKITYÖKALU
Yritykselle tai muulle organisaatiolle myönnetty PEFCmerkin käyttöoikeus tarjoaa mahdollisuuden käyttää
merkkityökaluohjelmaa. Ohjelmalla luot PEFC-lipukkeita vaivattomasti muun muassa eri kieliversioina ja
värivaihtoehtoina. Työkalun löydät osoitteesta:
www.pefc.fi.

Sertifiointiyritys päättää sertifikaatin
myöntämisestä ulkoisen auditoinnin
tulosten perusteella.

SERTIFIOINTIIN
VALMISTAUTUMINEN
SERTIFIKAATIN
YLLÄPITO

4

5

ULKOINEN
VIESTINTÄ
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Vastuullinen toimitusketju
Riippumattomuus ja puolueettomuus
Standardien laadinta, sertifikaattien myöntäminen
ja sertifiointiyritysten akkreditointi eriytetty
selkeästi toisistaan

Osoittaa metsien
kestävän hoidon

Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys
Kolmannen osapuolen toteuttama tarkastus
varmistaa, että tuotteen sisältämä sertifioitu puu
on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä

Maailmanlaajuisesti tunnustettu
Kansainväliset kestävyyden vaatimukset
sovellettuina kansallisiin oloihin

Turvaa luonnon monimuotoisuutta ja
ekosysteemejä sekä auttaa
ilmastonmuutoksen
hillitsemisessä

Ylläpitää mahdollisuuksia
metsään perustuville
elinkeinoille

VASTUULLISESTI METSÄSTÄ
MEILLE KAIKILLE

Viesti koko
yhteiskunnalle

PEFC – Programme for the Endorsement

Kansainvälisesti
tunnustettu
Hyväksytty julkisiin ja
yksityisiin hankintoihin

Perustettu vuonna 1999

Tunnistaa pienmetsänomistuksen,

Kansainväliset yritykset
ja muut organisaatiot
hyödyntävät PEFC:tä
osoituksena metsien
kestävästä hoidosta

metsäluonnon, yhteiskunnan ja taloudellisen toiminnan
muodostamassa kokonaisuudessa

Kuluttajat arvostavat
ympäristömerkkejä

tarjoamaan perhemetsänomistajille
ja yhteisömetsille mahdollisuus
osoittaa metsien hoidon kestävyys

työntekijöiden ja paikallisyhteisöjen roolin

• 80 % toivoo yritysten
käyttävän merkkejä *

Kansallisten metsäsertifiointijärjestelmien
kansainvälinen verkosto

Vaikuttaa maailmanlaajuisesti
Maailman kaikista sertifioiduista
metsistä PEFC-sertifioituja on
60 % **
PEFC-sertifioinnissa on mukana yli
750 000 metsänomistajaa **

• Yksi viidestä tunnistaa
PEFC-merkin *

Noin 19 000 yrityksellä on alkuperän
seurannan PEFC-sertifikaatti**
Kansallisten PEFC-toimistojen
palvelut lähes 50 maassa**

Valitse PEFC
PEFC huolehtii
metsistä kansainvälisesti
ja paikallisesti

Lue lisää www.pefc.fi
*PEFC/GfK kansainvälinen kuluttajatutkimus – 10/2014, **12/2016

