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Puun alkuperän seurannan PEFC-sertifikaatteja koskevat maksut 
Suomessa vuonna 2019   
  
Tässä asiakirjassa esitetään PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry:n 10.12.2018 vahvistamat puun 

alkuperän seurannan (chain of custody, CoC) PEFC-sertifikaattien ja niihin liittyvien PEFC-merkin 

käyttöoikeuksien vuotta 2019 koskevat maksut.   

 

PEFC Suomelle maksettava alkuperäsertifikaattimaksu koostuu perusmaksusta ja maksuosasta, joka 
perustuu puutavaran määrään (vaihtoehto 1) tai liikevaihdon määrään (vaihtoehto 2). PEFC Suomi  

päättää kumpaa vaihtoehtoa CoC-sertifikaattia koskien sovelletaan ja määrittää puutavaran 

käyttömäärän/liikevaihdon yhteistyössä sertifiointiyrityksen ja sertifikaatin haltijan kanssa.   

  
Alkuperäsertifikaattimaksu koskee yrityskohtaisia (single-site tai multi-site) CoC-sertifikaatteja ja useasta 
yrityksestä koostuvien tuottajaryhmien CoC-sertifikaatteja.   
 

Maksu yrityskohtaisen sertifikaatin haltijalle sisältää sekä perusmaksun että puutavaran määrään / 
liikevaihtoon perustuvan maksuosan. 
 
Maksu tuottajaryhmän sertifikaatin haltijalle sisältää perusmaksun. Maksu kullekin tuottajaryhmän 
jäsenelle sisältää perusmaksun puolikkaan ja jäsenen käyttämään puutavaran määrään / liikevaihtoon 
perustuvan maksuosan.  
 
Sertifikaattimaksua ei palauteta, jos yritys luopuu sertifikaatista, tai jos yrityksen toiminta päättyy kesken 

vuotta.  

  
CoC-sertifikaatin myöntämisvuonna maksu määräytyy sertifikaatin myöntämisajankohdan perusteella siten, 
että käyttömäärään/liikevaihtomäärään perustuva osuus on sertifikaatin myöntämisajankohtana jäljellä 

olevien kuukausien määrän mukainen osuus koko vuoden maksuosuudesta. Perusmaksu veloitetaan 
täysmääräisenä myöntämisajankohdasta riippumatta.  
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Vaihtoehto 1 – Puutavaran käyttömäärään perustuva CoC-maksu   
  
CoC-maksu määritetään puutavaran käyttömäärän perusteella sellaisilla toimialoilla, joilla toiminnan 

laajuutta yleisesti kuvataan puunkäyttömäärällä. Tällaisia toimialoja ovat mm. puunhankinta, ainespuun 

(mm. tukki-, kuitu- ja energiapuu) kauppa, sahateollisuus sekä sellun ja paperin valmistus.  

  
 

Vuonna 2019 puutavaran käyttömäärään perustuva CoC-maksu koostuu 200 €:n perusmaksusta ja 

puutavaran määrään perustuvasta osasta, joka on 106 € (vuonna 2018: 106 €) jokaista alkavaa  
100 000 m3:n suuruista puunkäyttömäärää koskien. Maksuun lisätään alv 24 %.    
 

  (Esimerkki: Yritykselle, jonka CoC-sertifikaatin piirissä olevassa toiminnassa käytetään 1 milj. m3 
puutavaraa vuodessa, CoC-maksu on 1 260 € + alv 24 %).   
 

  
Puutavaran käyttömäärä tarkoittaa puutavaran määrää CoC-sertifikaatin kattamassa toiminnassa, joka 

ilmenee CoC-sertifikaatista tai auditointiraportista.   

  

Käyttömäärä tarkoittaa puutavaramäärää maksuvuotta edeltäneenä kalenterivuotena. Sertifikaatin 
ensikertaisen myöntämisen yhteydessä käytetään tarvittaessa arviota puutavaran vuositason määrästä.   

  

Käyttömäärä sisältää kaiken puuperäisen materiaalin eli sertifioitujen ja ei-sertifioitujen metsien 
puutavaran sekä mahdollisen kierrätyspuun/-kuidun.   
  

CoC-sertifikaatin piiriin tulevan jalostamattoman ”pyöreän puun” (mm. kuitu-, tukki- ja energiapuu) sekä 

mm. purun ja hakkeen käyttömäärä tarkoittaa näiden puutavaralajien yhteenlaskettua määrää kuorellisena 

kiintokuutiometrimääränä.    

  

Mikäli puumateriaali tulee CoC-sertifikaatin piiriin osittain tai kokonaan välituotteina (esim. sellu tai 

sahatavara), niin käyttömäärä tarkoittaa kiintokuutiometrimäärää, joka sisältää välituotteiden määrät 

”pyöreän puun” määriksi muunnettuna.   

  

Muuntaminen tarkoittaa, että joko keskimääräisten tai jalostusprosessikohtaisten puunkäyttö-

lukujen/kertoimien avulla määritetään, kuinka paljon ”pyöreää puuta” on välituotteiden valmistukseen 

käytetty yrityksen itsensä tai materiaalien toimittajien toimesta kyseessä olevaa CoC-sertifikaattia 
edeltäneissä prosesseissa.  

  

Jos välituotteet on mitattu tilavuuden sijasta painon perusteella (esim. tonneina), määrät muunnetaan 
kiintokuutiometreiksi jalostusprosessikohtaisilla tms. muuntokertoimilla.   

  

 

Vaihtoehto 2 – Liikevaihtoon perustuva CoC-maksu  
  

Silloin kun puun käyttömäärä ei kuvaa sertifikaatin piirissä olevan toiminnan luonnetta, niin CoC-maksun 

määritysperusteena käytetään sertifikaatin kattaman toiminnan liikevaihtoa. Tällaista toimintaa on mm. 

huonekalujen ja puuta sisältävien kuluttajatuotteiden sekä painotuotteiden ja pitkälle jalostettujen 

paperituotteiden valmistaminen ja markkinointi.  
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Myöskin silloin, kun kyseessä on vaihtoehdon 1 kattamilla toimialoilla toimiva yritys, jonka käyttämää 

puumäärää ei syystä tai toisesta pystytä määrittämään, määritetään maksu liikevaihdon perusteella.  

  

 

Vuonna 2019 liikevaihtoperustainen CoC-maksu muodostuu 200 €:n perusmaksusta ja liikevaihtoon 
perustuvasta osasta, joka on 44 € (vuonna 2018: 44 €) jokaista alkavaa yhden miljoonan euron 
suuruista liikevaihtomäärää kohti. Maksuun lisätään alv 24 %.  
  

(Esimerkki: Yritykselle, jonka CoC-sertifikaatin piirissä olevan toiminnan liikevaihto on 10 milj. €,  
CoC-maksu on 640 € + alv 24 %).   
 

  

Liikevaihto tarkoittaa CoC-sertifikaatin kattaman toiminnan liikevaihtoa. Sertifikaatin kattama toiminta 
ilmenee CoC-sertifikaatista tai auditointiraportista.   

  

Liikevaihto tarkoittaa maksuvuotta edeltäneen kalenterivuoden liikevaihtoa. Sertifikaatin myöntämisen 
yhteydessä käytetään tarvittaessa arviota vuositason liikevaihdosta.   

  

 

PEFC-merkin käyttöoikeusmaksu   
  

PEFC-merkin käyttöoikeus voidaan myöntää PEFC-alkuperäsertifikaatin haltijan tai tuottajaryhmään 

kuuluvan yrityksen hakemuksesta.  

  
  

Vuonna 2019 PEFC-merkin käyttöoikeuden vuosimaksu on 270 € (vuonna 2018: 270 €).   

Maksuun lisätään alv 24 %.   
  

  

Käyttöoikeusmaksua ei palauteta, jos yritys luopuu sertifikaatista, tai jos yrityksen toiminta päättyy kesken 
vuotta.  

  

  

Lisätietoja  
  

Lisätietoja on saatavissa PEFC Suomen toimistosta.  
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