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Miksi metsästandardia päivitetään ja 
mitkä ovat seminaarin tavoitteet? 

• FSC:n tavoitteena jatkuva parantaminen

• 5 vuoden välein päivitykset, nyt laajempi uudistus

Avoimuus ja sidosryhmien osallistuminen FSC:n kulmakiviä

• Standardipäivityksestä viestiminen: tärkeää ymmärtää taustaa ja 
prosessia ennen julkiseen kuulemiseen osallistumista

• Eri näkökulmia edustavat kamarit pääsevät perustelemaan 
näkökulmiaan

• Julkinen kuuleminen: tukea ja ohjeita vastaamiseen 
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FSC ja metsänhoidon standardi 
osana vastuullista metsätaloutta
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FSC on maailmanlaajuinen sertifiointijärjestelmä
– toimintaamme ohjaa globaalit ongelmat

Perustettu 1992 Rion ilmastokokouksen jälkeen luomaan vastuulliselle metsien käytölle globaalit säännöt ja 
vastaamaan metsien käytön ekologisiin ja sosiaalisiin ongelmakohtiin
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Toimintaamme ohjaa kaikkialla maailmassa samat
10 periaatetta
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Talouskamari Ympäristökamari Sosiaalikamari

Jäsenet jaetaan kolmeen kamariin. Kaikki päätökset toiminnasta konsensus-
periaatteella jolloin päätösvalta yhteinen.

Alessia Oy

Suomen FSC:n jäsenistö
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Kuten Suomen FSC:llä, kansainvälisen FSC:n jäsenet myös jaettu kolmeen kamariin. 
FSC:n kansainvälisiä jäseniä tällä hetkellä noin 850. Suomen FSC:n jäsenistä osa on 
sekä kansainvälisen että Suomen FSC:n jäseniä.

FSC:n ylin päättävä elin, yleiskokous, järjestetään joka kolmas vuosi. Vuoden 2017 
lopussa järjestetään seuraava yleiskokous Vancouverissa, jossa kansainvälinen 
jäsenistö tekee ehdotuksia järjestelmän toimintaan liittyvistä muutoksista ja 
äänestää niistä. Kaikissa päätöksissä edellytetään kamarien yksimielisyyttä.

Talouskamari
Taloudellisesti 
kannattava

Ympäristökamari
Ympäristön kannalta 
vastuullinen

Sosiaalikamari
Yhteiskunnallisesti 
hyödyllinen

Kansainvälisen FSC:n jäsenistö
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FSC-sertifioinnin kehitys 

Suomessa

2011 – 2019
Metsäsertifioinnin määrä 
kasvanut 1,9 miljoonaa 
hehtaaria.

Alkuperäketjun sertifikaattien 
määrä kasvanut 80:sta 137:ään 
(275 yritystä ja toimipistettä). 

Tiedot 6.6.2019



Metsänhoidon standardin 
päivitysprosessi ja kansainväliset 
vaatimukset
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Metsänhoidon standardiprosessista yleisesti
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• Metsänhoidon standardi päivitetään vastaamaan uudistettuja 
Periaatteita ja kriteerejä (Principles and Criteria V-5)

• Kansainväliset yleisindikaattorit (International Generic Indicators
eli IGI:t) →perustaso FSC:n vaatimuksille, periaatteet ja kriteerit 
käytäntöön 

• IGIen käsittelyvaihtoehdot kansallisissa työryhmissä: add, drop, 
adapt, adopt

• Standardityöryhmässä talous-, ympäristö- ja sosiaalikamari 
neuvottelevat IGIen soveltamisesta Suomeen sopiviksi 
indikaattoreiksi

• Standardityöryhmässä 12 jäsentä, varajäsenet, puheenjohtaja ja 
koordinaattori/sihteeri(t)

• Suomen standardi kv. FSC:n hyväksyttäväksi syyskuussa 2020
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Item Time Needed

(Days)

Estimated Starting Date Estimated finishing date

1st Draft Standard 7.10.2016 30.6.2019

1st Stakeholder Consultation Required: 60 

Planned: 60

1.7.2019 29.8.2019

Consultation report/ Compiling the 

stakeholder feedback

30.8.2019 9.10.2019

2nd Draft Standard 10.10.2019 26.12.2019

Forest Testing 27.12.2019 16.1.2020

Forest Tested Draft 17.1.2020 6.3.2020

2nd Stakeholder Consultation Required: 60

Planned: 60

7.3.2020 5.5.2020

Consultation report/Compiling the 

stakeholder feedback

6.5.2020 31.5.2020

Pre-approval Draft 1.6.2020 25.8.2020

SDG Formal Recommendation Required: 30

Planned: 30

26.8.2020 24.9.2020

Submit to FSC 1 25.9.2020 25.9.2020

STANDARDIPÄIVITYKSEN 

AIKATAULU



Neuvotteluprosessi ja roolit 
standardipäivityksen taustalla -
miten työtä on tehty?
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Standardityöryhmä

Sosiaalikamari

Erkki Eteläaho, METO –Metsäalan Asiantuntijat (Luva )

Jari Sirviö, Teollisuusliitto

Anne Rautiainen, Suomen Latu

Jan Saijets, Porosaamelaiset

Jukka Sippola, Loimu (varajäsen)

Ympäristökamari

Lauri Kajander, Luonto-Liitto

Tero Toivanen, BirdLife Suomi

Annukka Valkeapää, WWF Suomi (siirtynyt pois työryhmästä)

Paloma Hannonen, Suomen luonnonsuojeluliitto

Jyri Mikkola, Suomen luonnonsuojeluliitto (varajäsen)

Talouskamari

Silja Pitkänen-Arte, Metsäteollisuus ry

Inka Musta, UPM

Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto

Heikki Myöhänen, Tornator

Janne Soimasuo, Metsä Group (varajäsen)

FSC -toimisto

Sirkka Hautojärvi, puheenjohtaja

Eveliina Varis, FSC Suomi (koordinaattori, sihteeri)

Annika Nuotiomäki/Aino Vaulasto, FSC Suomi (sihteeri)
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Alatyöryhmät

Periaate 3 –Alkuperäiskansojen oikeudet

• Isoimpana kysymyksenä, kuinka Suomessa sovelletaan FPIC (Free, Prior 
and Informed Consent) –periaatetta ja mitä sertifikaatinhaltijalta vaaditaan

Periaate 6 –ympäristöarvot ja -vaikutukset

• Haastavimmista kysymyksistä kaksi eri indikaattoriversiota julkiseen
kuulemiseen

Uhanalaistyöryhmä

• Tarkoitus tehdä käytännön työkalu uhanalaisten lajien elinympäristöjen
turvaamiseksi FSC -metsissä
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Työskentely

• Kokouksia 3-4 viikon välein, kokousten välillä toimisto ja kamarit työstävät 
taustapapereita ja indikaattoriesityksiä

• Neuvottelut työryhmissä

• Vertailu eri maiden standardeihin

• Vaikutusten arviointia, tutkimustietoa, tilastoja neuvottelujen tueksi

• Asiantuntijoita alustamassa kokouksia

• Maastoretket
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Mitä prosessissa tapahtuu tänä vuonna?

• Ensimmäinen luonnos valmistuu kesäkuun lopulla julkiseen kuulemiseen

• Julkinen kuuleminen (public consultation) 26.6.-29.8.2019

→ Avoin kaikille, sidosryhmiä kutsutaan osallistumaan, viestitään eri kanavissa

→Halutaan osallistaa sidosryhmiä laajasti työryhmän ulkopuolelta

→Pyydetään kommentteja standardiluonnoksesta ja kysytään kysymyksiä

• Kuulemisen tulokset sisällytetään toiseen luonnosversioon, jota testataan (mm. 
auditoitavuus) ennen toista kuulemista 
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Päivitysprosessi ensi vuonna
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• Toinen julkinen kuuleminen

→Tulokset vaikuttavat kolmannen luonnoksen sisältöön

• Kolmas luonnos hyväksyttävä standardityöryhmässä

• Käännös englanniksi →myös hyväksyttävä, virallinen versio

• Lähetys PSU:lle (Policy and Standards Unit), joka käy sen läpi ja saattaa tehdä 
korjausehdotuksia 

→ Lopulta esittelee sen PSC:lle (Policy and Standards Comittee), joka kv. hallituksen 
valtuuttamana valvoo FSC:n normatiivista kehikkoa ja sen toteuttamista

• PSC hyväksyy standardin, hyväksyy sen ehdollisena tai lähettää takaisin 
työstettäväksi

2020



Standardiluonnoksen esittely 
yleisellä tasolla, haasteellisimmat 
kysymykset
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Yleistä standardiluonnoksesta

• Tasapaino vastuullisuuden eri osa-alueiden kesken

• Lopputulos kompromissi

• Vapaaehtoinen järjestelmä –houkuttelevuus metsänomistajalle?

• FSC –merkin uskottavuus –kuluttajien vaatimukset ja brändin arvo?

• Erilaisia vaatimuksia eri metsänomistajaryhmille

• IGI -dokumentti ja voimassa oleva FSC –metsänhoidon standardi pohjana 
päivitystyölle
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STANDARDIN RAKENNE 

Esimerkki IGI –dokumentista:

PRINCIPLE 6: ENVIRONMENTAL VALUES* AND IMPACTS The Organization* shall* maintain, conserve* and/or 
restore* ecosystem services* and environmental values* of the Management Unit*, and shall* avoid, repair 
or mitigate negative environmental impacts. (P6 P&C V4)

6.5 The Organization* shall* identify and protect representative sample areas of native ecosystems* and/or restore* them to 
more natural conditions*. Where representative sample areas* do not exist or are insufficient, The Organization* shall* 
restore* a proportion of the Management Unit* to more natural conditions*. The size of the areas and the measures taken 
for their protection or restoration, including within plantations, shall* be proportionate to the conservation* status and value
of the ecosystems* at the landscape* level, and the scale, intensity and risk* of management activities. (C6.4 and 10.5 P&C 
V4 and Motion 7:2014) 

6.5.1 Best Available Information* is used to identify native ecosystems* that exist, or would exist under natural conditions*, within the Management Unit *. 

6.5.2 Representative Sample Areas* of native ecosystems* are protected, where they exist. 

6.5.3 Where Representative Sample Areas* do not exist, or where existing sample areas inadequately represent native ecosystems*, or are otherwise insufficient, a proportion of the 
Management Unit* is restored* to more natural conditions*. 

6.5.4 The size of the Representative Sample Areas* and/or restoration* areas is proportionate to the conservation* status and value of the ecosystems* at the landscape* level, the 
size of the Management Unit* and the intensity* of forest* management. 

6.5.5 Representative Sample Areas* in combination with other components of the conservation areas network* comprise a minimum 10% area of the Management Unit*. 
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FSC:n 10 periaatetta
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Periaate 1: Lakien noudattaminen

metsänomistajan toiminnan tulee olla lakien, asetusten ja sopimusten 

mukaista

Periaate 2: Työntekijöiden oikeudet ja työolosuhteet

metsänomistajan tulee ylläpitää tai parantaa työntekijöiden sosiaalista ja 

taloudellista hyvinvointia

Periaate 3: Alkuperäiskansojen oikeudet

metsänomistajan tulee tunnistaa alkuperäiskansojen maankäyttö- ja 

maanomistusoikeudet ja ylläpitää niitä

Periaate 4: Paikallisyhteisöt

metsänomistajan tulee ylläpitää tai edistää paikallisyhteisöjen sosiaalista 

ja taloudellista hyvinvointia

Periaate 5: Metsästä saatavat hyödyt

metsänomistajan tulee ylläpitää tai edistää metsästä saatavia 

pitkäaikaisia taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia hyötyjä

Periaate 6: Ympäristöarvot ja ympäristövaikutukset

metsänomistajan tulee ylläpitää tai palauttaa metsiensä ekosysteemi, 

siihen kuuluva biologinen monimuotoisuus, sekä luonnonvarat ja 

maisemat

Periaate 7: Metsäsuunnittelu

metsänomistajan tulee laatia ja toteuttaa metsäsuunnitelma ja 

dokumentoida sen seuranta

Periaate 8: Seuranta ja arviointi

metsänomistajan tulee osoittaa kehitys kohti metsänhoitotavoitteita

Periaate 9: Korkean suojeluarvon metsät

metsänomistajan tulee ylläpitää ja edistää metsänsä erityisiä suojeluarvoja 

varovaisuusperiaatetta noudattaen

Periaate 10: Metsänhoidon toteutus

metsänomistajan tulee varmistaa, että kenttätoimenpiteet ja 

metsänhoitomenetelmät ovat metsänhoitotavoitteiden ja periaatteiden ja 

kriteereiden mukaisia tai edistää paikallisyhteisöjen sosiaalista ja 

taloudellista hyvinvointi



Haastavia kysymyksiä, Periaate 6

• Alueet, joilla on käytön rajoituksia: Mitkä alueet kokonaan pois 
metsätalouskäytöstä, missä rajoitettua käyttöä? Mitä sisältyy
suojeluosuuteen? 

• Metsänhoidon vaatimukset (erityisesti lahopuu, säästöpuut, 
kantojen korjuu/energiapuu)

• Uhanalaisten lajien elinolosuhteiden turvaaminen

• Suojavyöhykkeet (vesistöissä/metsätalouden ulkopuolelle 
jätettävissä kohteissa)
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Haastavia kysymyksiä, Periaate 3

• FPIC – Free, prior and informed consent: kun metsätaloudella on vaikutuksia 
saamelaisten oikeuksien toteutumiseen, millainen prosessi 
metsätaloustoimijoiden ja saamelaisten edustajien kanssa tulee olla asian 
ratkaisemiseksi?

• Mitä tietoa tulee olla olemassa, ketkä ovat neuvotteluosapuolia?

• Erilaiset vaatimukset eri metsänomistajaryhmille?
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Julkinen kuuleminen osana 
standardin päivitysprosessia, 
ohjeistus kuulemiseen vastaamiseen
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Kuulemisen merkitys prosessille

• Haetaan lisää tietoa asiantuntijoilta ja näkökulmia sidosryhmiltä

• Kuulemisen tulokset viedään seuraavan luonnokseen, standardityöryhmä 
päättää miten huomioidaan

• Laaja sidosryhmäosallistuminen –hyväksyttävyys

27



Kuulemiseen osallistuminen

• Kuuleminen kansainvälisen FSC:n konsultaatioalustalla, kutsu ja linkki 

• Vastaaminen vaatii kirjautumisen

• Sivuilta tulostettavissa dokumentit ja kysymykset

• Ohjeistus alussa

• Hyvin perustellut ja jäsennellyt vastaukset -> parempi vaikuttavuus

• Määrä ei ratkaise, toivotaan vastausten yhdistämistä organisaatioissa
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Forest Stewardship Council®

FSC® Finland

Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki

FSC Suomi

FSC® F000211 

fi.fsc.org
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