
Suomen Metsäsertifiointi ry 
Tiedote 9.2.2004 
 
Tarkistetut metsäsertifioinnin vaatimukset vahvistavat hyvän metsänhoidon 
toteutusta 
 
Suomen metsänsertifiointijärjestelmän (Finnish Forest Certification System - FFCS) standardien 
tarkistus on saatu päätökseen. Standardeissa otetaan entistä monipuolisemmin huomioon luonnon-
läheisen metsänhoidon tekijät, ympäristökysymykset ja metsänhoidon kannattavuus sekä metsä-
talouden toimijoiden osallistumisen ja koulutuksen merkitys toiminnan kehittämisessä. Tarkistus-
työssä käytettiin hyödyksi viime vuosien kokemusta standardien käytäntöön soveltamisesta, uusien 
tutkimustietojen antamia viitteitä sekä tietoja kansainvälisistä ympäristö- ja metsäprosesseista. 
Kyseessä oli ensimmäistä kertaa tehty FFCS-järjestelmän standardien tarkistustyö. 
 
Metsien hoidon ja käytön standardit tarkisti metsäsertifioinnin standardityöryhmä, jonka Suomen 
Metsäsertifiointi ry kutsui koolle kaksi vuotta sitten. Työryhmään kutsuttiin edustajat keskeisistä 
metsäalan organisaatioista ja sidosryhmistä mukaan lukien kaikki alkuperäisessä standardityö-
ryhmässä aiemmin mukana olleet tahot. Työryhmässä työskenteli kaikkiaan 23 metsien hoidosta ja 
käytöstä kiinnostuneen organisaation edustajat. Työryhmä työskenteli itsenäisesti ja avoimesti 
tiedottaen työnsä edistymisestä. Kaikilla tutkijayhteisöillä ja kansalaisjärjestöillä oli mahdollisuus 
antaa näkemyksensä työhön. 
 
Sertifioinnin käytännön toteutusta ja toimijoiden menettelyjä koskevat säännöt on täydennetty. 
Osallistuminen ryhmäsertifiointiin ja metsänomistajakohtainen sertifiointi kuvataan aiempaa 
selkeämmin. Nykyisiä ryhmäsertifioinnissa sovellettuja toimintatapoja sertifiointisääntöjen 
mahdollisissa rikkomustilanteissa on täsmennetty. Metsässä mitattavat tunnukset ja muut 
sertifioinnin määritelmät ovat aiempaa yksiselitteisempiä.  
 
Metsien hoidon ja käytön standardit perustuvat vuosina 1996-1997 laadittuihin vaatimuksiin. 
Taustan metsäsertifioinnin vaatimuksille muodostavat maamme sitoutuminen kansainvälisiin 
ympäristö- ja metsäsopimuksiin, metsä- ja ympäristölainsäädäntö, käytännössä sovellettavat 
metsänhoidon suositukset sekä uskottavaa metsäsertifiointia koskevat yleiset kansainväliset 
menettelytavat. Ensimmäiset metsäsertifikaatit myönnettiin vuonna 1999. Tarkistettujen standardien 
käyttöönottamiseksi järjestetään vuonna 2004 tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. 
 
Myös puun alkuperäketjun standardit on tarkistettu. Niiden avulla metsäteollisuuden puunhankin-
nassa ja puu- ja paperituotteiden jalostus- ja markkinointiketjussa voidaan osoittaa sertifioiduista 
metsistä tuleva puun alkuperä. 
 
 
Lisätietoja:   Suomen Metsäsertifiointi ry 
 Jari Parviainen, puh. 010 2113010, jari.parviainen@metla.fi 
 Auvo Kaivola, puh. 09 29041426, auvo.kaivola@ffcs-finland.org 
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Liite 1. Suomen FFCS-metsäsertifiointijärjestelmän tarkistetut standardit  
(suomenkieliset standarditekstit sekä ruotsin- ja englanninkieliset käännökset ovat  

internetsivulla http://www.ffcs-finland.org) 

 

Metsäsertifioinnin standardityöryhmän 29.9.2003 hyväksymät standardit: 

 

- Metsäsertifiointijärjestelmän vaihtoehtoiset toteutustavat (FFCS 1001:2003) 

- Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen toimialueen tasolla (FFCS 1002-1:2003) 

- Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla (FFCS 1002-2:2003) 

- Metsänomistajakohtaisen sertifioinnin kriteerit (FFCS 1002-3:2003) 

 

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 17.12.2003 hyväksymät standardit: 

 

- Metsäsertifioinnin sanasto (FFCS 1000:2003) 

- Puun alkuperäketjun todentaminen – varastokirjanpidollinen hallinta (FFCS 1003-1:2003) 

- Puun alkuperäketjun hallinta – fyysinen erilläänpito (FFCS 1003-2:2003) 

- Auditoijien ja sertifiointielinten pätevyysvaatimukset; sertifiointitoiminta (FFCS 1004:2003) 

 

http://www.ffcs-finland.org/


Liite 2. Metsäsertifioinnin standardityöryhmä vuosina 2002-2003 
 
Työryhmän organisaatiot 9.4.2002-29.9.2003 
 
- Kirkkohallitus 
- Koneyrittäjien Liitto ry 
- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. 
- METO - Metsäalan Asiantuntijat ry 
- Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 
- Metsähallitus 
- Metsäliitto Osuuskunta 
- Metsänhoitajaliitto ry 
- Metsästäjäin Keskusjärjestö 
- Metsäteollisuus ry 
- Paliskuntain yhdistys 
- Puu- ja erityisalojen Liitto 
- Puusepänteollisuuden Liitto ry 
- Saamelaiskäräjät 
- Sahayrittäjät ry 
- Stora Enso Oyj Metsä 
- Suomen Kuntaliitto 
- Suomen Latu ry 
- Suomen metsätilanomistajien liitto ry 
- Suomen Sahat ry 
- Suomen 4H-liitto 
- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f. 
- UPM Kymmene Oyj Metsä 
 
Työryhmään kutsutut (ei äänivaltaiset) jäsenet 
 
- Liisa Saarenmaa, Helsingin yliopisto (1.1.2003 alkaen MMM), puheenjohtaja 
- Hannu Niemelä, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, sihteeri 
- Auvo Kaivola, Suomen Metsäsertifiointi ry, asiantuntija 
- Antti Koskimäki, Hämeen-Uudenmaan metsäkeskus, asiantuntija 
 


