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 METSÄ1.
KANSALLISEN METSÄSTANDARDIN
PÄIVITYSTYÖ

Suomen kansallisen metsänhoidon
standardin päivityksen kansalliset
standardineuvottelut saatiin päätökseen
tammikuussa. Standardiluonnos toimitettiin
arviointi- ja hyväksymisprosessiin
kansainvälisen FSC:n Performance and
Standards Unitin (PSU) käsiteltäväksi. PSU
pyysi vielä keväällä täydennystä toimitettuun
standardiluonnokseen korkeiden
suojeluarvojen kehikon ja
standardityöryhmän toimeksiannon osalta.
Pyydettyjen täsmennysten jälkeen standardi
eteni PSU:n arvioitavaksi kesäkuun lopulla.
Standardin arviointiprosessin
aikataulutavoitteeksi asetettiin saada
käsittely päätökseen lokakuun loppuun
mennessä ja standardi Policy and Standards
Committeen (PSC) hyväksyttäväksi
joulukuun alussa. 

PSU:n arvio standardista saatiin kuitenkin
vasta myöhemmin syksyllä, eikä palautteen
käsittely kansallisesti päässyt etenemään
toivotussa aikataulussa. PSU:n arvion
mukaan standardi edellyttää enemmän
sopeuttamista kansainväliseen
sääntökehikkoon kuin mihin
standardityöryhmä oli ennakkoon
varautunut. Näiden seikkojen johdosta
tavoiteaikataulua päätettiin muuttaa
yhdessä PSU:n kanssa. Tavoitteena on
saada standardia koskeva palaute
käsiteltyä ja tarvittavat muutokset
standardin sisältöihin tehtyä vuoden
loppuun mennessä, minkä jälkeen
standardi etenisi PSC:n hyväksyttäväksi
helmikuussa 2022. Näin ollen uusi
standardi tulisi arviolta voimaan keväällä
2022.
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Päivittyvän standardin sisältöjen ja sen
käyttöönoton tuomien muutoksien
viestimiseksi metsäammattilaisille ja
metsänomistajille valmisteltiin suunnitelmia
metsästandardin viestintäkampanjan
toteuttamiseksi loppuvuodesta 2021
alkaen. Viestintäkampanjan toteuttamiseksi
haettiin apurahaa Suomen metsäsäätiöltä,
joka myönnettiin. Standardiprosessin
viivästysten takia kampanjan aloitus
päätettiin siirtää alkuvuoteen 2022.

METSÄÄN LIITTYVÄN
SÄÄNNÖSTÖN ASIANTUNTIJUUS,
NEUVONTA JA KOULUTUS

FSC Suomi on tarjonnut
asiantuntijapalveluita ja neuvontaa FSC:n
metsänhoidon standardin sisältöön ja
säännöstöön liittyvissä kysymyksissä sekä
standardipäivitykseen liittyvissä
tiedusteluissa. Yhteydenottoja
metsäsertifiointiin liittyen on tullut pitkin
vuotta, ja kiinnostus FSC-metsäsertifiointia
kohtaan on pysynyt tasaisena.

 

FSC Suomi on pyydettäessä osallistunut
sidosryhmien järjestämiin webinaareihin ja
koulutustilaisuuksiin puheenvuorojen pitäjänä
sekä luennoitsijana FSC-metsänhoidon
standardiin liittyen. Vuoden aikana FSC-
sertifiointia on esitelty kahdessa
Metsäkeskuksen järjestämässä webinaarissa
metsäammattilaisille ja metsäomistajille.
Tämän lisäksi FSC:stä on kerrottu
metsätalouden vesiensuojeluun ja pohjavesiin
liittyvissä eri hankkeiden järjestämissä
webinaareissa.

UHANALAISHANKE

Edellisenä vuonna Maj ja Tor Nesslingin
säätiön rahoittamassa hankkeessa
uhanalaisten metsälajien turvaamiseksi
kehitetyn korimallin jatkokehitystyö sai
rahoitusta kansainväliseltä FSC:ltä
strategisen kehittämisen hankkeena
vuodelle 2021. Jatkokehittämisessä oli
tarkoitus selvittää, testata ja arvioida
erityisesti mallin taloudellisia ja sosiaalisia
kestävyysnäkökulmia sekä sitä, voisiko
mallia soveltaa osana FSC-
metsäsertifiointia. 



Arviointia varten toteutettiin
sertifikaatinhaltijoille sekä ryhmäsertifioinnin
kautta mukana oleville metsänomistajille
kysely heidän näkökulmistaan korimallin
soveltuvuuteen, käytettävyyteen,
hyväksyttävyyteen ja kehittämistarpeisiin. 
Kyselytutkimuksen lisäksi hanketta
koordinoiva uhanalaistyöryhmä päätti
palkata Tapio Oy:n tekemään laskentaa
korimallin metsätaloudellisista
talousvaikutuksista metsänomistajille.
Tapion selvitys valmistui marraskuussa
2021.

Hankkeen toteutus viivästyy hieman
alkuperäisestä aikataulusta ja hanke jatkuu
vielä alkuvuodesta 2022. 

KONTROLLOITU PUU

Kontrolloitu puu puhutti yhä vuonna
2021 paljon. FSC Suomen toimisto,
jäsenet ja eri sidosryhmät keskustelivat
säännöllisesti toistensa kanssa,
kansainvälisen FSC:n kanssa sekä
mediassa kontrolloidun puun
standardiin liittyvistä ja Suomen
Keskitetyn kansallisen riskinarvion
(Centralized National Risk Assessment,
CNRA, for Finland) kysymyksistä, kuten
korkean suojeluarvon alueista.

METSÄSERTIFIOINNIN
KEHITYS

Vuonna 2021 Suomessa oli 10
metsäsertifikaattia. Metsäsertifioitu pinta-
ala oli 2,14 miljoonaa hehtaaria.
Sertifioidun metsäpinta-alan kehitystä
seuraavaa raportointitapaa päätettiin
muuttaa vuodesta 2021 eteenpäin, minkä
vuoksi sertifioitu pinta-ala näyttää
laskeneen 60 000 hehtaaria
edellisvuoteen verrattuna.

Raportointitavan muutoksen
perusteena on halu siirtyä käyttämään
auditoijien vuosiauditoinneissa
varmentamaan tietoon perustuvaa
seurantaa (sertifikaatinhaltijoiden
tarjoaman tiedon sijaan) sekä tarve
yhdenmukaistaa seurantaa vastaamaan
FSC:n virallisessa ja julkisessa
tietokannassa olevaa tilastointia, jotta
huomattavilta poikkeamilta näiden lukujen
välillä voidaan välttyä. Erotus lukujen
välillä selittynee auditointien
kirjautumisella tietokantaan jälkikäteen,
vuosiauditointien valmistuttua. Kaikkien
FSC Suomen tiedossa olevien
sertifiointiryhmien sertifioitu pinta-ala on
kuitenkin ryhmien ilmoittamien tietojen
mukaan kasvanut. 
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2. HANKINTAKETJU
COC-NEUVONTA JA
 -ASIANTUNTIJAPALVELUT

Alkuperäketjun sertifiointiin (Chain of
Custody, CoC) liittyviin tiedusteluihin
vastattiin keskimäärin noin kerran viikossa.
Vuonna 2019 tarjottiin neuvontaa ja
asiantuntijapalveluita 29 yritykselle
alkuperäketjun sertifiointiin liittyen.  

ALKUPERÄN SERTIFIOINNIN
KEHITYS

Alkuperäketjun sertifikaattien (Chain of
Custody, CoC) määrä vuoden 2021 lopussa
oli 155, missä on hieman laskua
edellisvuoteen verrattuna. 

Vuoden aikana saatiin muutamia uusia
sertifikaatinhaltijoita, mutta osa vanhoista
sertifikaatinhaltijoista luopui sertifikaatista
tai sertifikaattien voimassaolo päättyi.

Muutokseen vaikuttavia tekijöitä voivat
olla pandemia-ajan tuoma taloudellinen
epävakaus, uusi kansainvälinen
sertifikaattien hinnoittelujärjestelmä, jonka
on ennakoitu vaikuttavan laskevasti
sertifikaattien määriin (joskaan ei niistä
saataviin tuloihin) sekä sertifioitujen
toimintapaikkojen (sites) tai
sertifiointiryhmien jäsenten yhdistyminen
yhden sertifikaatin alle. Lisäksi
kansainvälisen digitaalisen
sopimusjärjestelmän käyttöönottoon liittyi
teknisiä ongelmia, minkä takia
vanhentuvien CoC-sertifikaattien
uusiminen oli vuodenvaihteen molemmin
puolin teknisesti mahdotonta. 
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FSC Suomi toteutti vuoden 2021 ajan
kansainvälisen FSC:n strategisen
hankerahoituksen turvin
rakennusteollisuuden arvoketjuhanketta
yhdessä Tanskan ja Ruotsin kanssa.
Suomen osuus hankerahoituksesta oli 9 909
euroa.

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa
rakennusteollisuuden arvoketjuja, lisätä
toimiston kapasiteettia FSC-
projektisertifioinnin neuvontaan ja
edistämiseen sekä kasvattaa
projektisertifioinnin tunnettuutta Suomessa. 
Hankkeeseen kuului markkinointi- ja
viestintämateriaalien tuottamista,
rakennusteollisuuden koulutuksiin ja
tapahtumiin osallistumista, yhteydenpitoa
sidosryhmiin sekä yritysten tukemista
projektisertifiointiin liittyen.

RAKENNUSTEOLLISUUDEN 
ARVOKETJUHANKE

TOIMISTON ASIANTUNTIJUUDEN
KEHITTÄMINEN

FSC Suomen toimiston henkilöstön
päivitettyjen työnkuvien perusteella
työntekijöille laadittiin koulutussuunnitelma
alkuperäketjun sertifiointiin ja tavaramerkin
käyttöön liittyen. FSC Suomen vakituiset
työntekijät suorittivat CoC lead auditor -
koulutuksen, jonka järjesti Soil Association. 

Koulutuksen ansiosta kaikki toimiston
työntekijät kykenevät vastaamaan
peruskysymyksiin CoC-sertifioinnista ja
FSC-tavaramerkin käytöstä.

STANDARDIPÄIVITYS -
TYÖELÄMÄN PERUSOIKEUDET

Syyskuussa 2021 alkuperäketjun
standardiin liitettiin työelämän
perusoikeudet: yhdistymisvapaus ja oikeus
neuvotella kollektiivisesti, pakkotyön
poistaminen, lapsityövoiman käytön
poistaminen ja syrjinnän poistaminen. FSC
Suomen toimisto suomensi CoC-
standardin uudistetun Työelämän
perusoikeuksien osion ja tiedotti aiheesta
keskeisille sidosryhmille, kuten
auditointiorganisaatioille. 



3. TAVARAMERKKI
TAVARAMERKIN KÄYTTÖ, 
LISENSSIASIAKKUUDET JA 
ASIANTUNTIJAPALVELUT

Vuonna 2021 FSC-logoon, tavaramerkkien
käyttöön sekä lisenssiasiakkuuksiin liittyviin
tiedusteluihin vastattiin keskimäärin 1–2
kertaa viikossa. Toimiston tietoon tulleet
logonkäyttörikkeet käsiteltiin.
Lisenssiasiakkaiden määrä oli vuoden 2021
lopussa 19 ja lisenssituotot olivat kasvaneet
87 prosentilla 12 555 euroon (vuonna 2020
6 705 €). 

Toimisto oli vuonna 2021 yhteydessä 36
yritykseen FSC:n tavaramerkkien käyttöön
ja lisenssiasiakkuuteen liittyen.  

TAVARAMERKKILISENSSIEN
HINTAUUDISTUS

FSC Suomen toimisto on ollut mukana
kansainvälisen FSC:n aloittamassa
lisenssien hintauudistuksessa, joka tulee
voimaan vuoden 2022 alusta. Viestintä- ja
markkinointitarkoituksiin tarvittavan FSC-
tavaramerkkilisenssin hinnoittelua
yhtenäistetään kansainvälisesti vastaamaan
nykyisiä kehittämistarpeita ja FSC-brändin
arvoa. 

Uuden hinnoittelumallin mukaiset
lisenssimaksut muodostuvat kunkin
kumppanin kanssa erikseen lisenssin
uusimisen yhteydessä tai sopimuskauden
vaihtuessa uuteen. Uudistuksen tavoitteena
on sekä joustavampi yhteistyökumppanuus
että entistä vahvempi ja tunnetumpi FSC:n
tavaramerkki niin kansallisesti kuin
kansainvälisestikin.

Uudistuksessa käyttöönotettava uusi
hinnoittelumalli huomioi entistä paremmin
lisenssiasiakkaiden vastuullisuusviestinnän
ja tuotemarkkinoinnin tarpeita. Lisäksi
hinnoittelumallin uudistus tuo uusia
mahdollisuuksia verkkokaupankäynnille.
Tavaramerkkilisenssin hintoihin tulee
yleisellä tasolla nousua, mutta
hinnoittelumallin uudet laskentaperiaatteet
sekä FSC Suomen kansalliset
joustomahdollisuudet varmistavat FSC:n
tavaramerkkilisenssien saavutettavuuden
myös jatkossa kaikille FSC Suomen
kumppaneille.
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4. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
VIESTINTÄSUUNNITELMA

Vuonna 2021 FSC Suomen toimisto tuotti
viestintäsuunnitelman, jossa on kuvattu
viestinnän tavoitteet ja kohderyhmät sekä
kullekin kohderyhmälle tuotetut perusviestit.
Viestintäsuunnitelman myötä kaikki
toimiston työntekijät voivat nyt viestiä
FSC:hen liittyvistä asioista sidosryhmille.
Viestintäsuunnitelman teon ja verkkosivu-
uudistuksen yhteydessä toimisto on
työstänyt selkeitä ja luotettavia
perusviestejä FSC:n keskeisistä aiheista
kansainvälisiin FSC-arvolupauksiin
pohjautuen. Perusviestien työstämistä
jatketaan vuonna 2022 hallituksen ja
toimiston kesken.

MARKKINOINTISUUNNITELMA

FSC Suomen koko henkilökunta osallistui
vuonna 2021 markkinointisuunnitelman
valmisteluun. Yhteisen työpajatyöskentelyn
pohjalta toimisto tuotti tiiviin
markkinointisuunnitelman, jossa on
määritelty FSC:n keskeiset hankintaketjut
sekä arvolupaukset kuluttajille, jäsenille ja
lisenssinhaltijoille. Lisäksi suunnitelmassa
on määritelty markkinoinnin perusviestit,
jotka jokainen FSC Suomen työntekijä
pystyy välittämään kullekin kohderyhmälle. 

Suunnitelman sisältö on pyritty
jalkauttamaan koko toimistolle, jonka
seurauksena kaikki työntekijät pystyvät
osallistumaan FSC:n markkinointiin ja
yritysyhteistyöhön yhdessä määritellyissä
puitteissa.

SOSIAALINEN MEDIA

Sosiaalisen median kanavien käytön
selkeyttämiseksi työstettiin
somesuunnitelma. Jokaiseen kanavaan
(Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter)
määriteltiin omanlaisensa, kohderyhmän
huomioon ottava puhuttelutapa. Sisältöjä
kohdennettiin aiempaa tarkemmin etenkin
Facebookin ja Instagramin välillä. 
Sosiaalisen median viestinnän yleisilmettä
kehitettiin ammattimaisemmaksi ja
yhtenäisemmäksi. Tätä varten tehtiin
graafiset pohjat, joihin voidaan tehdä
sosiaalisen median sisältöjä. 
Lisäksi sosiaalisen median päivitysten
prosessia sujuvoitettiin ottamalla
marraskuussa käyttöön Buffer-työkalu.
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Eri kanavien kävijämääriä seurattiin
kuukausitasolla. Vuoden aikana eri
sosiaalisen median kanavissa FSC Suomen
sisällöt näkyivät yhteensä 104 494 kertaa.
Seuraajien määrä kasvoi kautta kanavien
(suluissa seuraajat 31.12.2021 sekä
kasvuprosentti edellisvuoteen):
 
Facebook +77 sivutykkäystä (2016, +4,0%)
Twitter + 152 seuraajaa (1356, +12,6%)
Instagram +140 seuraajaa (1064, +15,2%)
LinkedIn +228 seuraajaa (442, +106,5%)

VERKKOSIVU-UUDISTUS

FSC Suomen verkkosivujen
uudistamishanke saatiin päätökseen ja
uudet verkkosivut avautuivat 7.10.2021.
Sivujen visuaalinen ilme on kansainvälisen
FSC:n sivujen mukainen. Sivuston sisältöjä
ja rakennetta on selkiytetty. Google
Analytics -tietoja on saatavilla 4.10 lähtien:
4.10.–31.12. välisenä aikana sivustolla
vieraili 3639 uutta käyttäjää ja sivuja
katseltiin yhteensä 13 549 kertaa. 

UUTISKIRJEET

FSC Suomen uutiskirjeitä lähetettiin
vuoden aikana 5 kappaletta. Vuoden
kuluessa kirjeen tilaajien määrä kasvoi 6
tilaajalla. Loppuvuodesta 2021
tilaajakannasta siivottiin toimimattomia
sähköpostiosoitteita. Keskimäärin kirjeen
avasi 32 % vastaanottajista.

MEDIANÄKYVYYS

Valamon luostarin metsien FSC-
sertifiointi sai FSC:n vuonna 2020
myöntämän Vastuun taimi –palkinnon
myötä kansainvälistä mediahuomiota,
kun uutistoimisto AFP teki aiheesta jutun.
Yhteensä eri medioissa ilmestyi ainakin
neljä englanninkielistä, kaksi
ranskankielistä ja kaksi espanjankielistä
juttua. FSC:hen liittyvistä aiheista
keskusteltiin vuoden varrella
säännöllisesti lehdistössä.



5. VAIKUTTAMINEN JA SIDOSRYHMÄTYÖ
METSÄT

FSC Suomi on seurannut aktiivisesti
kansallista ja kansainvälistä
metsäkeskustelua sekä osallistunut siihen
tarvittaessa tuoden esiin
sertifiointijärjestelmän kannalta keskeisiä
näkemyksiä. Toimiston henkilökunta on
osallistunut puhujana tai osallistujana
ajankohtaisiin metsiin ja metsäluontoon
liittyviin webinaareihin ja tilaisuuksiin.

FSC Suomi on ollut jäsenenä metsäalan
työryhmissä ja yhteiskunnallisessa työssä,
joissa sertifiointiin liittyvää tietoa on tarvittu.
Tällaisia olivat vuonna 2021 esimerkiksi
Paikkatietoon ja luontoarvoihin perustuva
pienvesien suojavyöhykkeiden suunnittelu
(GIS-SUS) -hankkeen ohjausryhmä,
Metsäkulttuurinen kestävyys
kokonaiskestävyyden työkaluksi (MEKKO) -
hankkeen työpajat sekä Metsämuseo
Luston ydinnäyttelyn uudistustyö. 

KANSAINVÄLINEN FSC

FSC Suomi on osallistunut
kansainvälisen FSC:n
maailmanlaajuiseen metsäverkoston,
Forest Management Communityn,
toimintaan. Verkoston tarkoituksena on
käydä keskustelua metsäaiheista sekä
edistää FSC:n metsiin liittyvän
sääntökehikon asiantuntemusta ja
kehitystä.

Kansainvälisen FSC:n sääntökehikon
kehitystä ja päivityksiä on seurattu ja
julkisiin kuulemisiin on osallistuttu.
Vuoden 2021 kansainvälinen yleiskokous
pidettiin etäkokouksena, jossa käsiteltiin
osa yleiskokousasioista. Osa
kokousasioista siirrettiin tulevalle vuodelle
pandemian takia. 

Toimisto osallistui vuoden aikana
säännöllisesti mm. Euroopan viestijöiden,
Euroopan FSC-toimistojen
henkilökunnan, toimistojen johtajien ja
pohjoismaisten johtajien keskusteluihin
tuoden esiin pohjoismaisia näkökulmia
FSC:n kehitykseen.



6. HALLINTO JA TALOUS
TALOUS

Vuonna 2021 FSC Suomen tulos oli 23
587 euroa positiivinen ja järjestön oman
pääoman suuruus on tilikauden päätyttyä
115 919 euroa. Pitkittyneen pandemian
takia toiminta- ja matkakulut olivat selvästi
ennakoitua pienemmät. Henkilöstökulut
pysyivät lähes samoina kuin edeltävänä
vuonna.

Vuonna 2020 kansainvälinen FSC pidätti
kansallisten toimistojen avustuksista 25 %
pandemian riskienhallintatoimena, mutta
summa maksettiin takaisin vuonna 2021
täysimääräisesti. Tämä näkyy
tilinpäätöksessä edellisestä vuodesta
selvästi kohonneena
yleisavustussummana. Kyse on
kertakorvauksesta. Vuodelle 2021
kohdistunut kansainvälisen FSC:n
yleisavustus nousi n. 16 % reiluun 100
000 yhdysvaltain dollariin (reiluun 87 000
euroon). Avustus on sidottu sertifioituihin
metsähehtaareihin ja alkuperäketjun
sertifikaattien määrään ja heijasti niiden
pidemmän aikavälin kehitystä. 

Aiempien vuosien hanketuottoja siirtyi
vuodelle 2021 33 400 euron edestä.
Vuodelle 2021 kohdistuvaa
hankerahoitusta saatiin kansainvälisen
FSC:n strategisen kehityksen
rahoitusinstrumentista 25 769 euroa,
josta 4323 euroa siirtyy vuodelle 2022.
Lisenssituotot kasvoivat 12 555 euroon ja
jäsenmaksutuotot pysyivät ennallaan.

Kokonaisrahoitus vuonna 2021 oli 259
156 euron suuruinen. Summa oli lähellä
edellisen vuoden tuottoja (2020: 288 033
€), mutta vuosia 2018–2019 selvästi
pienempi. Toimintoja on 2020–2021
tehostettu voimakkaasti erityisesti
hallinnon osalta. 

HENKILÖSTÖ
FSC Suomessa työskentelivät vuonna
2021

Lauri Ilola, toiminnanjohtajan sijainen
(28.2.2021 saakka), kehitys- ja
projektipäällikkö (28.2.2021 saakka)
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Anna Ylä-Anttila, toiminnanjohtaja
(toimivapaalla 5.2.2021 saakka)

Teemu Huikuri, metsä- ja
standardiasiantuntija

Mathilda Kurki, markkinointi- ja
vastuullisuusasiantuntija (1.2.2021 alkaen,
toimivapaalla 4.11.2021 alkaen)

Felix Siivonen, markkinointi- ja
vastuullisuusasiantuntija (sijainen,
17.9.2021 alkaen)

Elina Ruhanen, viestintäasiantuntija
(31.12.2021 saakka)

Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 3,23.

HALLITUS

FSC Suomen hallitus kokoontui vuonna
2021 kolme kertaa ja työvaliokunta
viidesti. Työvaliokuntaan kuuluivat
Karoliina Niemi, Erkki Etelä-aho, Pekka
Keloneva, Jari Luukkonen ja Anna Ylä-
Anttila. Hallitukseen kuuluivat:

Pekka Keloneva (puheenjohtaja)

Sosiaalikamari
Erkki Etelä-aho, Meto Metsäalan
asiantuntijat (varapuheenjohtaja)
Jari Sirviö, Teollisuusliitto
Jan Saijets, Porosaamelaiset ja
Saamelaisneuvosto (varajäsen)
Jukka Sippola, Loimu (varajäsen)

Talouskamari
Karoliina Niemi, Metsäteollisuus
Pekka Kallio-Mannila, Stora Enso
Vesa Junnikkala, Metsä Group (varajäsen)
Inka Musta, UPM (varajäsen)

Ympäristökamari
Jari Luukkonen, WWF
Paloma Hannonen, Suomen
Luonnonsuojeluliitto
Tero Toivanen, BirdLife Suomi (varajäsen)
Riku Eskelinen, Luonto-Liitto (varajäsen)

Vuodelle 2021 suunniteltu
strategiaprosessi aloitettiin keväällä
järjestön vuosikokouksen yhteydessä
pidetyllä tilaisuudella, mutta prosessin
jatkoa päätettiin siirtää tulevaan vuoteen
ja panostaa sen sijaan pitkittyneen
metsästandardin päivitysprosessin
loppuun saattamiseen. Myös suunnitteilla
ollutta uuden jäsenpalvelumallin luomista
päätettiin siirtää tulevaisuuteen, kun FSC
Suomen kapasiteettia tarjota palveluita
jäsenille on kehitetty ja jäsenten tarpeita
kartoitettu. Jäseniä FSC Suomella oli 36
kappaletta (16 talouskamarissa, 5
ympäristökamarissa, 8
sosiaalikamarissa, 5 tukijäsentä sekä
kaksi yksityistä jäsentä).
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Vastuullisen 
metsänhoidon 
yhdistys FSC Suomi

Kuortaneenkatu 1  00520 Helsinki

https://fi.fsc.org/fi-fi

twitter.com/fsc_finland

www.facebook.com/FSCSuomi

www.instagram.com/fsc_finland

FSC Suomi


