Puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointi (FSC®-sertifiointi)

Kiinnostus raaka-aineena käytettävän puun alkuperää ja vastuullisuutta kohtaan kasvaa jatkuvasti. Puun alkuperäketjun
sertifiointi FSC®- sertifikaateilla on helppo tapa osoittaa vastuullisuutta ja lainmukaisuutta.
Puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointi on helppo tapa osoittaa puolueettomasti puun ja puuperäisten tuotteiden tulevan kestävästi
hoidetuista metsistä ja yrityksestä, joka kunnioittaa metsien, ympäristön ja henkilöstön hyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä.
Sertifiointi mahdollistaa kansainvälisen FSC®-tuotemerkin käytön tuotteissa.

FSC® COC (Chain of Custody) Puun alkuperän sertifiointi on noin 25 vuotta vanha kansainvälinen sertifiointijärjestelmä
metsäperäisen raaka-aineen hallintaan ja alkuperän jäljittämiseen. FSC-puun alkuperän sertifiointi on tarkoitettu pääasiassa FSCsertifioidun tai FSC-kontrolloidun raaka-aineiden ja tuotteiden hallintaan.

Kaikkien tuotantoketjussa olevien yritysten on oltava FSC-sertifioituja
Tuotteiden jalostus- ja valmistusketjussa kaikkien mukana olevin yritysten on oltava FSC-sertifioituja, jotta lopputuote on FSCsertifioitu. Koko ketjussa vain lopputuotteen myyjä, eli vähittäiskauppa ja FSC-tuotteen ostaja ovat vapautettu sertifioinnista. Vain
FSC COC-sertifioitu yritys voi itse valmistaa, valmistuttaa ja myydä FSC-sertifioituja tuotteita. Kyseinen ketju koskee vain FSCsertifioituna myytyä raaka-ainetta tai tuotetta. FSC-sertifioitu yritys voi myydä myös ei-FSC-sertifioituja tuotteita.

Esimerkkejä tuotantoketjuista metsästä kuluttajaan:
metsä > saha > höyläämö > huonekalutehdas > valmis huonekalu > kauppa > kuluttaja
metsä > sellutehdas > paperitehdas > paperitukkuri > kirjapaino > kirja > kirjakauppa > kuluttaja
Sertifikaatti varmistaa puun alkuperän jäljitettävyyden ja kansainvälisesti sovittujen kriteerien täyttymisen. Edellytyksenä on
toimittajien ja raaka-aineiden alkuperän tunnistaminen sekä tuoteryhmien, laskentamenetelmien, vastuiden, prosessien ja
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tietojärjestelmien määrittely.

Puun alkuperän sertifikaatti osoittaa vastuullisuutta
Kuluttajien ja asiakasyritysten kiinnostus raaka-aineena käytettävän puun alkuperää ja vastuullisuutta kohtaan kasvaa jatkuvasti.
FSC-sertifioitujen yritysten määrä kasvaa maailmalla joka vuosi, Suomessakin kasvu on merkittävää. Puun alkuperäketjun sertifiointi
FSC®- sertifikaatin avulla voi osoittaa vastuullisuutta. FSC-sertifioidun tuotteen tunnistaa tuotteen myyntilaskussa olevasta FSCväittämästä ja sertifiointikoodista tai itse tuotteessa tai sen pakkauksessa olevasta FSC-tuotemerkistä, FSC-logosta.

FSC Puun alkuperän hallinnan sertifioinnin edut:
Osoittaa yritysvastuun puun ja puutuotteiden käytössä
Mahdollistaa FSC®-tuotemerkin käytön
Helpottaa tuotteiden markkinoille pääsyä
Voidaan huomioida tuotteen hinnassa

Kenelle FSC-sertifiointi
FSC COC -sertifiointi on tarkoitettu metsäperäistä raaka-ainetta jalostavalle teollisuudelle ja sen perinteisiä käyttäjiä ovat olleet
paperi-, kartonki- ja sahateollisuus. FSC-alkuperän sertifiointeja on paljon myös kirjapainoilla, pakkausteollisuudessa sekä erilaisten
paperi- ja puutuotteiden valmistuksessa. FSC-tuotemerkkejä voi nähdä myös muiden teollisuusalojen pakkauksissa tai osin puusta
valmistetuissa tuotteissa. Metsäperäisten tuotteiden välittäjät ja tukkukaupat ovat myös laajasti FSC-sertifioinnin piirissä.

FSC-standardeja, joita vastaan asiakkaamme ovat sertifioineet toimintaansa:
FSC Puun alkuperä (FSC-STD-40-004),
FSC Controlled Wood / Kontrolloitu puu (FSC-STD-40-005)
FSC Monen toimipaikan ja ryhmän sertifiointi (FSC-STD-40-003)
FSC Kierrätysmateriaalin käyttö (FSC-STD-40-007)
Yllä lueteltujen lisäksi on FSC Projektin sertifiointi (FSC-STD-40-006).
FSC-standardi ja muut asiakirjat ovat saatavissa https://fsc.org/en/document-centre
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