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TOIMINTAKERTOMUS 2020
FSC Suomi
Vastuullisen metsänhoidon yhdistys ry

V
eli FSC Suomen toiminta
jatkui tasaisella kasvulla vuonna 2020.
Edellisvuonna kahden miljoonan hehtaarin
rajapyykin ylittänyt sertiﬁoitu metsäpintaala jatkoi kasvuaan seitsemällä prosentilla.
Alkuperäketjun sertiﬁkaattien määrä kasvoi
runsaat viisi prosenttia.

V

Metsänhoidon standardityöhön rekrytoitiin
maaliskuusta 2020 alkaen Teemu
Huikuri. Loppuvuodesta käynnistettiin
myös rekrytointi uuden markkinointi- ja
vastuullisuusasiantuntijan tehtävään.

2020 keskeiset toiminnot liittyivät

metsänhoidon standardin päivitystyön loppuun
saattamiseen, uhanalaistyöryhmän korimallihankkeen toteuttamiseen, kontrolloidun
puun riskinarvion toteutuksen
kysymyksiin sekä pakkausteollisuuden
arvoketjujen kartoittamiseen
ja FSC-sertiﬁkaatin aseman
vahvistamiseen niissä.
Henkilöstön suhteen koettiin
vaihtuvuutta, kun metsä- ja
standardipäällikkö Eveliina
Varis sekä standardityön
avustaja Aino Vaulasto
siirtyivät toisiin tehtäviin
alkuvuodesta 2020. Myös
hallintopäällikkö Laura
Kauppila siirtyi FSC Suomen
palveluksesta toisaalle.
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1. METSÄ

Standardin päivitystyö

H
standardityö eteni. Ensimmäisen konsultaation
palautteen pohjalta laadittu toinen luonnos
valmistui kesäkuun alussa, ja se asetettiin
toiseen julkiseen konsultaatioon. Syksyllä
standardityö jatkui konsultaatiopalautteen
käsittelyllä ja kansainväliselle FSC:lle
hyväksyttäväksi lähetettävän standardiversion
työstämisellä.
Standardityössä työskenteli alkuvuodesta
osa-aikaisesti metsä- ja standardipäällikkö
sekä standardiavustaja, mutta maaliskuusta
eteenpäin työ jatkui yhden kokopäiväisen
metsä- ja standardiasiantuntijan sekä vt.
toiminnanjohtajan työpanoksella. Alkuvuodesta
standardityöhön liittyivät mukaan myös Akordi
Oy:n Jonna Kangasoja ja Sini Lahdenperä
tehtävänään edistää standardineuvotteluja
toimiston tukena. Akordi Oy:n työpanos
painottui vahvasti loppukevään ja alkukesän
standardineuvotteluihin.

S

jakoa
jatkettiin varsinaisen standardityöryhmän ja
neljän alatyöryhmän välillä:
• Periaate 6 ja 9 -työryhmä: Ympäristöarvot
ja ympäristövaikutukset sekä korkean
suojeluarvon metsät
• Periaate 3 -työryhmä: Alkuperäiskansojen
oikeudet
• Periaate 2 -työryhmä: Työntekijöiden oikeudet
ja työolosuhteet
• Periaate 4 ja 7 -työryhmä : Paikallisyhteisöt
sekä metsäsuunnittelu
FSC Suomen toimisto koordinoi, fasilitoi ja
valmisteli standardityöryhmän ja alatyöryhmien
kokouksia esimerkiksi järjestelemällä,
muokkaamalla ja tuottamalla materiaaleja
sekä toimimalla sihteerinä työryhmissä.
Alkuvuodesta osa työryhmistä toimi hetken
itsenäisesti, kun toimistolla oli käynnissä
muutoksia henkilökunnassa.
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M

standardin toinen luonnos
valmistui aikataulussa 5.6.2020 ja toinen
julkinen konsultaatio järjestettiin 5.6.–7.8.2020.
Konsultaatiossa saatu palaute käsiteltiin
nopealla aikataululla ja standardineuvottelut
pyrittiin saattamaan loppuun kansainvälisen
FSC:n asettamaan määräaikaan mennessä
(29.9.2020).

joulukuussa, mutta standardityöryhmä joutui
kuitenkin hakemaan vielä toistamiseen
lisäaikaa – tällä kertaa tammikuun 2021
loppuun. Standardi valmistui ja lähetettiin
PSU:lle tammikuussa 2021.

Kontrolloitu puu
K

S

ei kovasta yrityksestä
huolimatta valmistunut aikataulussa,
vaan standardityöryhmä ja FSC Suomen
hallitus päätyivät hakemaan lisäaikaa
kansainvälisen FSC:n Performance &
Standards Unit (PSU) -yksiköltä joulukuulle.
Lisäaikaa myönnettiin 18.12.2020 saakka,
mikä mahdollisti standardin kääntämisen
englanniksi, tarvittavien tukidokumenttien
tuottamisen ja standardineuvottelujen
jatkamisen auki jääneiden kysymysten
osalta. Standardineuvotteluissa päästiin
lähelle lopullisen standardin valmistumista

keskitetyn
riskiarvion osalta vuonna 2020 FSC
Suomi osallistui Metsäteollisuus ry:n,
Stora Enson ja Metsä Groupin yhteisesti
luoman asiantuntijatyöryhmän toimintaan
puheenjohtajan ominaisuudessa. Työryhmän
tehtävänä oli arvioida riskiarvion pohjalta
luotujen toimintatapamallien toimivuutta sekä
vaikutusta tunnistettuihin riskeihin. Työryhmään
osallistuivat Saamelaiskäräjien, MTK:n ja
Metsäkeskuksen asiantuntijat.

4

Metsään liittyvän säännöstön
asiantuntemus, neuvonta ja
koulutus
FSC S

tarjosi asiantuntijapalveluita ja
neuvontaa FSC:n metsänhoidon standardin
säännöstöön liittyvissä kysymyksissä.
Yhteydenottoja tuli vuoden aikana vaihtelevasti
ja niihin reagoitiin aktiivisesti. Jokaisen
yhteydenoton jälkeen sovittiin jatkotoimista
ja metsäsertiﬁoinnista kiinnostuneille tarjottiin
lisätietoja.

35 535 euron rahoitus käytettiin valtaosin
yleisekologi Maiju Peuran ja lajiasiantuntijoiden
työpanoksen kattamiseen. Hanke toteutettiin
maalis–lokakuussa 2020. Hankkeen
tuloksia tullaan mahdollisuuksien mukaan
hyödyntämään korimallin saattamiseksi
osaksi metsänhoidon standardin päivitystä.
Mallia jatkokehittämiseen saatiin rahoitusta
kansainväliseltä FSC:ltä vuodeksi 2021.

Metsäsertiﬁoinnin kehitys
M

Uhanalaishanke
M

T

N

säätiöltä saadun rahoituksen turvin
toteutettiin korimallihanke, jossa luotiin
toimintamalli uhanalaisten metsälajien
ja niiden elinympäristöjen turvaamiseen
talousmetsissä. Korimallissa uhanalaiset
lajit on jaettu elinympäristövaatimuksien
perusteella kuuteen koriin, joille on laadittu
toimenpideohjeet turvaamaan lajiesiintymiä.
Hankkeen lopputuloksena saatiin valmiiksi
opas uhanalaisten lajien huomioimiseksi
talousmetsissä.

nousi
yli 2,2 miljoonan hehtaarin, mikä tarkoittaa
seitsemän prosentin kasvua vuodesta 2019
vuoteen 2020. Sertiﬁoitua metsämaata oli
vuoden lopussa kymmenen eri sertiﬁkaatin
alaisuudessa.
Alla olevasta kuvaajasta käy ilmi
metsäsertiﬁoinnin kehitys vuosien 2012 ja 2020
välillä.

FSC-sertiﬁoidun
metsämaan pinta-ala
Suomessa (tuhatta
hehtaaria).
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2. HANKINTAKETJU
CoC-säännöstöön liittyvä
asiantuntemus, neuvonta ja
koulutus
A

sertiﬁointiin (Chain of
Custody, CoC) ja FSC-logon käyttöön liittyviin
tiedusteluihin vastattiin keskimäärin noin kahdesti viikossa. Toimiston tietoon tulleet logonkäyttörikkeet käsiteltiin. Lisenssiasiakkaiden
määrä oli vuoden 2020 lopussa 19 ja lisenssituotot olivat kasvaneet reilusta 6000 eurosta
vajaaseen 10 000 euroon.

Alkuperäketjun sertiﬁoinnin
(CoC) kehitys
A

sertiﬁointien (Chain
of Custody, CoC) määrä kasvoi vuonna
2020 kahdeksalla sertiﬁkaatilla ja oli vuoden
lopussa 157 kappaletta. Oheinen kuvaaja
näyttää alkuperäketjun sertiﬁkaattien määrän
kehityksen vuosien 2012 ja 2020 välillä.
Prosentuaalinen kasvu vuodesta 2019 oli
runsaat 5 %.

Y

tarjottiin koulutusta ja neuvontaa alkuperäketjun sertiﬁointiin liittyen. Kaikkiin
yritysten kyselyihin vastattiin, mutta laajemmassa yhteistyössä priorisoitiin pakkausteollisuuden arvoketjuhankkeeseen osallistuvia yrityksiä
(hankkeesta lisää ks. alla luku 3. Markkinointi).
Toimisto oli vuonna 2020 yhteydessä 37 yritykseen alkuperäketjun sertiﬁointiin ja FSC:n
tavaramerkkien käyttöön liittyen.

Alkuperäketjun sertiﬁkaattien (CoC) lukumäärä
Suomessa vuosina 2012-2020.
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3. MARKKINOINTI
FSC S

markkinointityössä
keskityttiin vuonna 2020 alkuperäketjun
sertiﬁoinnin markkinointiin yrityksille.
Yrityksiä kannustettiin liittymään sertiﬁoinnin
piiriin sekä hyödyntämään FSCsertiﬁointileimaa omassa markkinoinnissaan
kuluttajille ja asiakasyrityksille. Erityisesti
päivittäistavarakaupan toimijoiden kanssa
tehtiin aktiivista markkinointikehitystyötä.

toimiston tietämystä FSC-sertiﬁointiin
liittyvistä pullonkauloista alalla sekä
parantaa toimiston valmiuksia tarjota
alan yrityksille palveluja, jotka parantavat
FSC:n toteutettavuutta ja FSC-sertiﬁoitujen
tuotteiden volyymia arvoketjuissa. Hankkeessa
tuotettiin pakkausalan toimijoille tarkoitettu
markkinointityökalu FSC-sertiﬁoinnista ja logon
käytöstä pakkaustuotteissa.

Pakkausteollisuuden
arvoketjuhanke
FSC S

FSC Suomi toteutti vuoden
2020 ajan kansainvälisen FSC:n strategisen
hankerahoituksen turvin pakkausteollisuuden
arvoketjuhanketta. Hanketukea saatiin
50 000 USD. Summa alentui 25 % muunkin
kansainvälisen FSC:n tarjoaman rahoituksen
tavoin, jota kansainvälinen FSC leikkasi
huhtikuussa 2020 koronapandemian
riskienhallintatoimena. Hankkeen tavoitteena
oli vahvistaa pakkausten arvoketjuja, lisätä
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4. VIESTINTÄ
FSC S

viestinnässä työskenteli
vuonna 2020 yksi viestintäasiantuntija kahtena
päivänä viikossa.

V

tekemistä
siirrettiin vuodelle 2021, jolloin markkinoinnin
resurssit kasvavat. Näin voidaan laatia
laajempi markkinointi- ja viestintäsuunnitelma.

J

tehtiin tiedottamalla
jäsenille ja sidosryhmille muun muassa koronaajan poikkeavista auditointikäytännöistä, FSC:n
globaalin strategian julkisesta kuulemisesta
ja muista avoimista konsultaatioista sekä
metsästandardin uudistuksen vaiheista.
Uutiskirjeitä lähetettiin vuoden aikana neljä
kappaletta.

S

ja
koronaviruspandemia olivat näkyviä teemoja
myös verkkosivu-uutisissa. Syksyllä FSC
Suomi täytti 20 vuotta, ja verkossa julkaistiin
yhdistyksen historiaa valottava artikkeli.

F

ja Instagramia päivitettiin
noin 2–3 kertaa viikossa. Facebookin
sivutykkäyksiä tuli vuoden aikana 135 lisää,
mikä tarkoitti vajaan seitsemän prosentin
kasvua. Eniten näkyvyyttä Facebookissa sai
sertiﬁkaatinhaltijan (Duni Oy) tuotteisiin liittyvä
jouluarvonta, jolla tavoitettiin 3 776 henkilöä
ja johon sitoutui 756 henkilöä. LinkedInissä
päivityksiä tehtiin keskimäärin hiukan yli
kerran kuukaudessa. Siellä esiin nostettiin
muun muassa uuden puheenjohtajan valinta,
rekrytointiasioita, FSC:hen liittyvää uutisointia
sekä sertiﬁkaatinhaltijoihin liittyviä myönteisiä
uutisia.

FSC F

-teemapäivää vietettiin
perinteisesti syyskuun viimeisenä perjantaina.
FSC Suomi osallistui kampanjaan
some- ja verkkoviestinnän muodossa.
Päivittäistavarakauppaketjuja kannustettiin
osallistumaan kampanjaan ja kertomaan
FSC:n merkityksestä omassa toiminnassaan. .

V

-palkinto myönnettiin
vuonna 2020 Valamon luostarille, joka sai 470
hehtaarin laajuisille metsilleen FSC-sertiﬁkaatin
helmikuun lopulla.
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5. PALVELUKEHITYS
J

ja lisenssiasiakkaiden
palvelujen kehittämistä suunniteltiin
yhteistyössä Tanskan ja Ruotsin toimistojen
kanssa pohjoismaisessa FSC-kokouksessa
Uppsalassa helmikuussa. Pohjoismaisten FSCtoimistojen mallin mukaisesti halutaan jäsenille
tarjota palveluja tukemaan FSC:n kasvua ja
uusien jäsenten hankintaa.

L

palvelua
halutaan kehittää ammattimaisemmaksi,
automatisoidummaksi ja pohjoismaisella
tasolla yhtenäisemmäksi. Uusia jäseniä
ja lisenssiasiakkaita hankkimalla voidaan
yhdistyksen kotimaista rahoituspohjaa
kasvattaa kestävästi samalla vastaten jäsenten
palvelutarpeeseen. Molemmissa on Suomessa
vahvaa kasvupotentiaalia.

J

päätettiin kehittää
erityisesti vuonna 2021 uuden markkinointi- ja
vastuullisuusasiantuntijan aloitettua työnsä.
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6. VAIKUTTAMINEN
V

tehtiin vuonna
2020 ennen kaikkea kansainvälisen FSC:n
suuntaan maatoimistojen työn ja metsänhoidon
standardityön edellytysten turvaamiseksi ja
johdonmukaistamiseksi.

M

-

osallistui kansainvälisen FSC:n
metsäverkoston toimintaan.

FSC S

resurssien

puitteissa myös relevantteihin kansallisiin
metsäalan ja vastuullisuusalan verkostojen
työhön.

10

7. HALLINTO
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden
aikana 8 kertaa.

Hallitus 2020
Puheenjohtaja Pekka Keloneva

Ympäristökamari
Jari Luukkonen, WWF (jäsen)
Paloma Hannonen, Suomen
Luonnonsuojeluliitto (jäsen)
Tero Toivanen, Birdlife (varajäsen)
Lauri Kajander, Luonto-Liitto (varajäsen)

Sosiaalikamari
Jukka Sippola, Loimu (jäsen)
Erkki Eteläaho, Meto - Metsäalan
asiantuntijat (jäsen, varapuheenjohtaja)
Anne Rautiainen, Suomen Latu (varajäsen)
Jan Saijets, Porosaamelaiset (varajäsen)

Talouskamari
Silja Pitkänen-Arte, Metsäteollisuus (jäsen)
Maarit Sallinen, Tornator (jäsen)
Pekka Kallio-Mannila, Stora Enso (varajäsen)
Inka Musta, UPM (varajäsen)
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FSC:n jäsenet vuoden 2020
lopussa

Yhdistyksessä työskentelivät
vuonna 2019

Talouskamari

Anna Ylä-Anttila (toiminnanjohtaja,
perhevapaalla 25.3.2020 alkaen)

Alcea Ab
Fiskars Oyj Abp
Oy Alessia Ab
CareliaForest Consulting Oy
Innofor Finland Oy
Koneyrittäjiät ry
METO Metsäalan Yrittäjät ry
Metsä Group
Metsäteho Oy
Metsäteollisuus ry
Oy Silvacultura Ab
Skogssällskapet Finland Oy Ab
Stora Enso Oyj
UPM-Kymmene Oyj
Tornator Oy
Ålands skogsvårdsförening

Lauri Ilola (kehitys- ja projektipäällikkö, vt.
toiminnanjohtaja 1.3.2020 alkaen)

Sosiaalikamari

H

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto
Loimu ry
Meto - Metsäalan Asiantuntijat ry
Teollisuusliitto ry
Porosaamelaiset ry
Saamelaisneuvosto
Suomen Latu
Suomen Partiolaiset

Ympäristökamari
Birdlife Suomi
Greenpeace
Luonto-Liitto
Suomen luonnonsuojeluliitto
WWF Suomi

Laura Kauppila (hallintopäällikkö, 7.2.2020
saakka)
Elina Ruhanen (viestintäasiantuntija)
Eveliina Varis (metsä- ja standardipäällikkö,
17.1.2020 saakka)
Aino Vaulasto (standardityön avustaja,
28.2.2020 saakka)
Maiju Peura (hankekoordinaattori, Korimalli
uhanalaisille lajeille –hanke, 1.3.–30.10.2020)
Teemu Huikuri (metsä- ja standardiasiantuntija,
2.3.2020 alkaen)
laskettuna
työntekijöitä oli vuonna 2020 yhteensä 4,6.
Julkisia rekrytointiprosesseja oli vuoden
alkupuoliskon aikana kaksi: metsä- ja
standardiasiantuntijan sekä -avustajan.
Rekrytoinnissa päädyttiin palkkaamaan yksi
henkilö ja käyttämään neuvotteluapua Akordi
Oy:ltä. Lisäksi loppuvuodesta käynnistettiin
markkinointi- ja vastuullisuusasiantuntijan
rekrytointi.

FSC S

hallinnossa työskenteli
vuonna 2020 toiminnanjohtaja sekä vt.
toiminnanjohtaja. Taloushallinnon tehtäviä
siirrettiin enemmän tilitoimistolle (Blond
Accounts) joka hoiti myös yhdistyksen
kirjanpitoa. Sähköisen taloushallinnon
työkalujen käyttöä lisättiin uuden Fennoajärjestelmän myötä. Tilintarkastajana toimi
Virva Saarinen Talousnosturista.
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8. TALOUS
FSC S

kokonaisrahoitus oli vuonna
2020 noin 222 000 euron suuruinen, lähes
kolmanneksen pienempi kuin vuonna 2019.
Supistumisen taustalla oli kansainvälisen
FSC:n hankerahoituksen leikkaus ja
kumppanuuksien päättyminen. Toimintaa
sopeutettiin rahoituksen mukaiseksi muun
muassa tehostamalla hallinnon resurssien
käyttöä.

P

rahoittamiseksi
päätettiin tähdätä kasvuun kotimaisessa
rahoituksessa, mikä tarkoittaa niin sertiﬁoitujen
metsähehtaarien ja alkuperäketjun
(CoC) sertiﬁkaattien kuin jäsenten ja
lisenssiasiakkuuksien määrän kasvua. Tämä
kasvu on hitaampaa, mutta vakaampaa kuin
yksittäisten projektirahoitusten tuoma kasvu.
Tavoitetta tukemaan päätettiin uudistaa
jäsenpalveluja ja rekrytoida täysipäiväinen
markkinointi- ja vastuullisuusasiantuntija
tulevana vuonna.

H

työtä varten nähtiin
edelleen järkeväksi hakea hankerahoitusta,
jolla kuitenkin on selkeä sidos yhdistyksen

perustoimintaan. Hankerahoitusta saatiin
35 500 euroa Maj ja Tor Nesslingin säätiöltä

Korimalli uhanalaisille lajeille –hankkeeseen
ja 31 900 euroa kansainväliseltä FSC:ltä
pakkausteollisuuden arvoketjuhankkeeseen. 35
000 euron suuruinen yrityskumppanuushanke
jatkoi edellisen vuoden kehitystyötä FSC:n
edistämiseksi yrityksen arvoketjuissa. Vuonna
2019 hankkeen organisoi kansainvälinen
FSC, mutta nyt se toteutettiin kansallisella
tasolla ja luokiteltiin arvonlisäveron alaiseksi
palvelumyynniksi. Kansainväliseltä FSC:ltä
haettiin hankerahoitusta tulevalle vuodelle
kolmeen hankkeeseen, joista rahoituspäätös
saatiin uhanalaisten lajien korimallihankkeen
viemiseksi käytäntöön. Lisäksi oltiin
mukana muiden FSC-toimistojen yhteisissä
hankehauissa, joille ei myönnetty rahoitusta.

V

2020

oli lievästi
negatiivinen (-1 659 €), mutta aiempina
vuosina kerrytetyn oman pääoman ja
kuluneen vuoden toiminnan sopeutuksen
johdosta järjestön talous on vuoden lopussa
verraten vakaalla pohjalla. Perustoiminnan
turvaamiseksi on tulevina vuosina kasvatettava
järjestön perusrahoitusta esimerkiksi jäsenten
sekä lisenssiasiakkaiden määrää lisäämällä ja
jatkamalla yhteistyötä muun muassa palvelujen
kehittämiseksi pohjoismaisten toimistojen
kesken.
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FSC Suomi

Vastuullisen
metsänhoidon
yhdistys FSC Suomi
Kuortaneenkatu 1 00520 Helsinki

h ps://ﬁ.fsc.org/ﬁ-ﬁ
twi er.com/fsc_ﬁnland
www.facebook.com/FSCSuomi
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