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Sissejuhatus 

Juhend annab ülevaate Metsahoolekogu (Forest Stewardship CouncilTM — FSCTM) kehtestatud 

nõuetest ja FSC tarneahela sertifitseerimise põhimõtetest. See on mõeldud eelkõige 

organisatsioonidele, kes kaaluvad sertifitseerimist, kuid võib olla kasulik igaühele, keda huvitab FSC 

süsteemi praktiline toimimine. 

Kui plaanite taotleda FSC tarneahela sertifikaati, soovitame tutvuda NEPConi sertifitseerimist 

käsitleva tasuta juhendikoguga ja kliendijuhendiga "Kuidas valmistuda FSC tarneahela 

sertifitseerimiseks". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tasuta teabeallikas 

NEPCon on võtnud omaks "vabavara" poliitika, et jagada kõiki enda koostatud materjale, 

kui see võib aidata kaasa jätkusuutlikkusele. Käesoleva töö avaldamise aluseks on Creative 

Commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported license.  

Juhendit võib vabalt kasutada, levitada ja täiendada järgmistel tingimustel: 

 viidatakse NEPConile ja lisatakse hästi nähtav link veebilehele www.nepcon.net; 

 juhendit jagatakse samadel tingimustel ja selge viitega litsentsitingimustele. 

Küsimused, märkused ja soovitused juhendi täiustamiseks on oodatud kirjalikult e-posti 

aadressil info@nepcon.net. 

  

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 
 

 

  

1. Mis on FSC tarneahela sertifitseerimine? 

FSC tarneahela sertifitseerimise aluseks on FSC koostatud standarditele vastavuse sõltumatu ja 

erapooletu kontroll. FSC tarneahela sertifitseerimise eesmärk on tugevdada FSC süsteemi 

usaldusväärsust, kontrollides sertifitseeritud materjali liikumist tarneahelas. 

FSC tarneahela sertifitseerimist on ettevõttel vaja selleks, et müüa ja reklaamida teistele ettevõtetele 

tooteid, mis kannavad FSC väiteid, märgiseid või kaubamärke. Sertifitseerimine on oluline enamikule 

puidu tarneahela ettevõtetele, sh näiteks puidu töötlejad, puidutoodete valmistajad, vahendajad, 

trükikojad, paberimüüjad ja ehitusettevõtted.  

Kui teie ettevõtte kliendid on lõpptarbijad, ei ole FSC märgisega lõpptoodete ostmiseks ja müümiseks 

sertifitseerimine vajalik. Toodete reklaamimiseks vajate lihtsalt FSC logo kasutamise litsentsi.    

FSC sertifikaadiga metsamajandajad hoolitsevad metsaelustiku eest, tagavad töölistele ausad ja 

õiglased tingimused ja austavad kohalikke kogukondi. Sertifitseeritud tarneahela ettevõtted on väga 

oluline ühenduslüli lõpptarbijatega. Pakkudes sertifitseeritud tooteid, pakute tarbijatele 

vastutustundlikku valikut ja toetate vastutustundlikku metsandust kogu maailmas.   
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2. Kes mida teeb FSC süsteemis? 

Metsahoolekogu (FSC) on rahvusvaheline vabaühendus. FSC omab ja töötab välja standardeid hea 

metsamajandamise sertifitseerimiseks ja seonduvaid tarneahela standardeid. FSC on edukas 

rahvusvaheline sertifitseerimissüsteem, mille ökomärgised muudavad puidu- ja paberitooted väga 

konkurentsivõimeliseks ja tarbijale meelepäraseks kogu maailma turgudel. 

FSC ülesanne on töötada välja ja hoida jõus reegleid ja põhimõtteid. FSC ei anna välja sertifikaate 

ega korralda hindamist. 

Kes annab sertifikaate?  
 

FSC sertifikaate annavad metsamajandajatele ja/või tarneahela ettevõtetele FSC 

sertifitseerimisasutused, kes hindavad rangelt organisatsiooni vastavust asjakohastele FSC nõuetele. 

Sertifikaadi säilitamiseks peab organisatsioon laskma end FSC sertifitseerimisasutusel regulaarselt 

hinnata. Vt hindamise kohta täpsemalt punkt 6. 

Kes kontrollib sertifitseerimisasutusi? 

Süsteemi usaldusväärsuse kaitsmiseks teeb FSC koostööd rahvusvahelise 

akrediteerimisorganisatsiooniga Accreditation Services International (ASI), mis toimib FSC süsteemi 

kõrgeima kontrolliasutusena. ASI akrediteerib (kiidab heaks) sertifitseerimisasutusi. ASI viib läbi ka 

regulaarseid järelevalveauditeid, kontrollides sertifitseerimisasutuste auditite ja aruannete kvaliteeti.  

Järgmisel leheküljel olev joonis kirjeldab FSC süsteemi põhilisi osalisi ja nende ülesandeid. 

  



 
 

 

 

 

Tugi ja arendus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süsteemi praktiline rakendamine: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. FSC süsteem: peamised osalised ja nende ülesanded 

 

 

Metsahoolekogu (FSC) 

Rahvusvahelise liikmeskonnaga organisatsioon, mis paljusid huvirühmi hõlmava protsessi käigus 

töötab välja FSC standardeid ja põhimõtteid. Iga kolme aasta tagant toimub üldkogu, kus 

kavandatakse süsteemi edasist arengut. FSC süsteem on kolmekojaline, et tagada keskkonna, 

sotsiaal- ja majandushuvide esindajate võrdne mõju. FSC püüab hoida tasakaalus ka põhja- ja 

lõunapoolsete maade huve.    

 

 

ASI 

Kontrollib FSC 

sertifitseerimis-

asutuste tegevust.   

FSC sertifitseerimis- 

asutused 

Teevad ettevõtetes FSC 

auditeid; annavad välja 

ja võtavad tagasi 

sertifikaate.  

Sertifitseeritud 

organisatsioonid 

Täidavad FSC nõudeid 

ja lasevad end igal 

aastal auditeerida; 

viivad turule FSC 

tooteid. 

  

 FSC rahvusvaheline organisatsioon 

  Täidab keskasutuse ülesandeid, nagu 

juhtimine, ülemaailmsete standardite ja 

poliitikate väljatöötamine ja ülemaailmne 

suhtlus.      

 FSC esindused eri riikides 

  Töötavad oma riigi jaoks välja 

metsamajandamise standardeid ja 

tutvustavad FSC kaubamärki. 
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3. Põhinõuded FSC tarneahela sertifitseerimisel 

FSC tarneahela sertifikaadiga organisatsioonil peab olema kontroll sertifitseeritud materjali liikumise 

üle kõikides tema protsessides hankimisest ladustamiseni ning tootmisest FSC toodete lõpliku 

müügini. 

Sertifikaadi saamiseks tuleb ettevõttel koostada enda ettevõtte põhised tarneahela protseduurid. 

Kirjalikud protseduurid peavad kirjeldama kõiki organisatsiooni tegevusi FSC sertifikaadiga materjali 

tarneahela jälgimiseks. Lisaks peab organisatsioon vastu võtma töötervishoiu ja tööohutuse poliitika 

ning valima töökeskkonna- ja ohutuse eest vastutava isiku.  

FSC tarneahela sertifitseerimiseks on vaja, et organisatsioon järgiks ka tegevuseetika põhimõtteid, 

mida on kirjeldatud FSC assotsiatsioonipoliitikas. Muu hulgas hõlmab see sotsiaalküsimusi, nagu 

töökeskkond ja ühinemisvabadus. Organisatsioon ei tohi olla seotud lubamatute 

metsamajandustegevustega, nagu näiteks ebaseaduslik raie. 

   



 
 

 

Tähtsamad standardid 

  

FSC tarneahela standard (FSC-STD-40-004) sätestab põhinõuded tarneahela sertifikaadiga 

organisatsioonidele. Standard kirjeldab süsteeme ja nõudeid, mis võimaldavad organisatsioonil 

tagada sertifitseeritud materjali tõhusa kontrolli kõikide protsesside käigus: tootmine, ladustamine, 

transport, ost ja müük. 

Tarneahela standardi peamised nõuded käsitlevad kolme valdkonda: 

 materjali ostudokumendid; 

 sertifitseeritud materjalide liikumise jälgimine organisatsiooni sees; 

 sertifitseeritud materjalide ja toodete ostu ja müügi dokumenteerimise menetlused. 

Teie organisatsioonile kohaldatakse üksnes kindlaid standardi osi vastavalt sertifikaadi ulatusele. 

Standardi IV osa käsitleb erijuhtusid, nagu FSC materjali töötlemisteenuste sisseostmine.  

FSC kaubamärgistandard (FSC-STD-50-001) reguleerib FSC kaubamärkide kasutamist toodetel ja 

mujal. See on oluline enamiku tarneahela sertifikaadi omanike jaoks. 

FSC assotsiatsioonipoliitika (FSC-POL-01-004) nõuab, et organisatsioon järgiks FSC põhiväärtusi, kui 

ta soovib mingilgi viisil FSCga seotud olla, näiteks taotledes FSC sertifikaati. Selles on kirjas ka 

tingimused, mille alusel FSC-l on õigus lõpetada oma seotus organisatsiooniga. 

FSC toodete klassifikatsiooni standard (FSC-40-004a) esitab kõikide FSC sertifitseerimisega 

hõlmatud toodete klassifikatsiooni. Seda standardit tuleb organisatsioonil järgida oma FSC 

tootegruppide loetelu koostades. 

 
Olenevalt sertifikaadi ulatusest võib oluline olla veel mõni standard või poliitika. Näiteks peab 

organisatsioon järgima eristandardeid, kui ta: 

 segab FSC sertifikaadiga tooteid sertifitseerimata materjaliga  FSC kontrollitud puidu 

standard (FSC-STD-40-005) . 

 kasutab FSC toodete valmistamiseks taaskasutatavat materjali  FSC taaskasutatava 

materjali standard (FSC-STD-40-007). 

 soovib säilitada FSC tarneahela mitme tegevuskoha sertifikaati  FSC tarneahela mitme 

tegevuskoha sertifikaadi standard (FSC-STD-40-003). 

 soovib säilitada FSC tarneahela grupisertifikaati  FSC tarneahela grupisertifikaadi standard 

(FSC-STD-40-003).  

Enne sertifitseerimist peab organisatsioon oma tegevuses juurutama kõiki asjakohaseid FSC 

protseduurid. Asjasse puutuvad töötajad peavad läbima ka sellekohase koolitust. Seda kontrollib 

sertifitseerija FSC tarneahela hindamisauditil . 
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4. Tarneahela süsteemi valik 

FSC tarneahela reeglid lubavad valida kolme tarneahela jälgimise süsteemi vahel, mis sobivad eri liiki 

organisatsioonide ja protsesside jaoks. Enamasti valitakse üks süsteem, kuid mõni sertifikaadi omanik vajab eri 

tooterühmade jaoks erinevaid süsteeme. Kolm süsteemi on: 

1. Siirdesüsteem, 

2. Protsendisüsteem, 

3. Krediidisüsteem.  

Siirdesüsteem  

Siirdesüsteem on lihtsaim tarneahela jälgimise viis. FSC sertifitseeritud materjal tuleb hoida sertifitseerimata 

materjalist lahus kogu tootmis- ja müügiprotsessi jooksul, sh ladustamisel, käsitlemisel ja töötlemisel. 

Siirdesüsteemi kasutatakse sageli trükitööstuses, sest sertifitseeritud ja sertifitseerimata paberit on suhteliselt 

lihtne eraldi hoida. 

Kui tootmine või tooraine tarnimine teeb sertifitseeritud materjali eraldi hoidmise keerukaks või kulukaks, võib 

kasutada üht kahest allpool kirjeldatud süsteemist. Need lubavad sertifitseeritud ja sertifitseerimata materjali 

ladustamisel ja tootmises teatavatel tingimustel segada.   

Protsendisüsteem   

Protsendisüsteem on hea valik organisatsioonidele, kes töötlevad osadest koostatud tooteid. Nende 

toodete puhul on lihtne arvutada FSC sertifitseeritud materjali osatähtsust tootegrupis. Selles 

süsteemis arvutatakse FSC sertifitseeritud sisendmaterjali protsent tootes (või tootesarjas) ja 

kasutatakse vastavat FSC väidet. Protsendisüsteemi kasutavad sageli näiteks mööblitootjad. 

Krediidisüsteem  

Krediidisüsteemi kasutavad peamiselt toorainetootjad ja töötleva tööstuse ettevõtted, kelle 

sertifitseeritud tootegruppide arv on väike. Süsteemis kasutatakse nn FSC krediidikontot, millele 

lisatakse FSC krediiti, kui toimub FSC sertifitseeritud toormaterjali ost. Toodete märgistamisel ja 

müümisel FSC väitega võetakse FSC krediiti kontolt maha. Krediidisüsteemi kasutavad sageli näiteks 

saekaatrid. 

Kontrollitud puidu kasutamine 

Krediidi- või protsendisüsteemi puhul kasutab organisatsioon FSC sertifikaadiga toodetes FSC 

sertifikaadita materjali. Seetõttu tuleb tagada, et kogu FSC toodetes kasutatud sertifitseerimata 

materjal on kontrollitud. See tähendab minimaalset võimalust, et toormaterjal pärineb ebaseaduslikest 

allikatest, nagu ebaseaduslikud raied või alad, kus rikutakse põlisrahvaste õigusi.  

Organisatsioonil tuleb luua kontrollitud puidu hankimise süsteem. Materjali, mis vastab FSC 

kontrollitud puidu nõuetele, saab osta kahel viisil: 



 
 

 

1. Lihtsaim võimalus on osta kontrollitud puitu organisatsioonilt, kellel on FSC tarneahela ja 

kontrollitud puidu kombineeritud sertifikaat (FSC CoC/CW). Sellised ettevõtted pakuvad 

tavaliselt nii FSC sertifikaadiga tooteid kui ka FSC kontrollitud puidu väitega tooteid. Reaalselt 

on see sageli ainus võimalus kontrollitud materjali saamiseks, kui just ei osteta puitu otse 

metsast. 

2. Ostes kontrollitud puitu otse metsamajandajalt, kellel puudub FSC sertifikaat, on vajalik oma 

kontrollisüsteem. Märkus: organisatsioon peab suutma tõendada kõikide sisse tulnud 

materjalide päritolu tagasi kuni metsani ning tegema hangitava puidu riskihindamise. 

Olenevalt riskihindamise tulemusest võib osutuda vajalikuks kontrollkäik valitud 

metsapiirkonda. 

FSC kontrollitud puidu hankimise nõuded on esitatud eraldi standardis FSC-STD-40-005.   
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5.  Sertifikaadi liik ja ulatus   

Enne FSC sertifitseerimise algust on vaja kindlaks määrata sertifikaadi ulatus. Kas see peaks 

hõlmama organisatsiooni kõiki tegevuskohti ja tooteid? Kas sertifitseeritud tootmisprotsessi mõni 

etapp ostetakse sisse? Kas soovite lisaks FSC sertifikaadiga toodetele müüa ka FSC kontrollitud 

puidu väitega tooteid? 

Lõplik valik tehakse tavaliselt pärast nõupidamist sertifitseerimisasutusega, kes pakub teavet eri 

variantide kohta ja aitab hinnata nende plusse ja miinuseid seoses konkreetse organisatsiooni 

vajadustega. 

FSC pakub erilahendusi organisatsioonidele, kellel on erilised vajadused tulenevalt näiteks nende 

suurusest või keerukusest. Peamised valikuvariandid on järgmised. 

Tarneahela ja kontrollitud puidu kombineeritud sertifitseerimine 

Võite kaaluda tarneahela sertifitseerimise ühendamist kontrollitud puidu sertifitseerimisega. See 

variant sobib, kui  

 kontrollitud tooraine on kättesaadav ja  

 ainult osa teie toodetest saab müüa FSC sertifikaadiga. 

See võimaldab müüa sertifitseerimata tooteid kontrollitud puidu väitega, kui need on hõlmatud 

tarneahela ja kontrollitud puidu sertifikaadiga. Praegusel ajal võib olla raske saada turult piisavalt FSC 

sertifikaadiga toorainet, et katta kasvavat nõudlust FSC toodete järele. Sellisel juhul võib anda 

sertifitseeritud tarneahela kombineerimine kontrollitud puiduga olulise eelise.  

Kontrollitud puidu ostjatel on tavaliselt FSC sertifikaat ning nad kasutavad kontrollitud puitu toorainena 

FSC Mix toodete jaoks. Koostöö selliste ostjatega paneb aluse väärtuslikele suhetele, millest kunagi 

hiljem, kui teil on võimalik oma FSC sertifitseeritud tootmist laiendada, võib kujuneda 

turustusvõimalus.  

FSC kontrollitud puidust toodete reklaamivõimalused on siiski piiratud. Muu hulgas ei ole võimalik 

tooteid märgistada. 

Mitme tegevuskoha sertifitseerimine 

See variant sobib organisatsioonile, mis on suur või keerukas ja mitme sertifitseerimist vajava 

tegevuskohaga. Mitme tegevuskohaga sertifikaadi korral peab ettevõte läbi viima siseauditeid, 

mistõttu ei ole vajalik kõikide tegevuskohtade iga-aastane kohapealne hindamise sertifitseerija poolt. 

Kehtivad erinõuded organisatsioonisisesele vastutavate isikute pädevusele ja siseauditite läbiviimise 

korrale. 

Mitme tegevuskoha sertifitseerimine vähendab sertifitseerimise kulusid ning hõlbustab ühtlasi 

tegevuse juhtimist, sh turustamist ja FSC kaubamärkide kasutamist. 



 
 

 

Grupisertifitseerimine 

See variant sobib kõige paremini, kui organisatsioon on suhteliselt väike ja soovite jagada 

sertifitseerimisega seotud koormust kellegi teisega. Grupisertifitseerimine on lihtsam, kui grupiliikmed 

on sertifikaadi ulatuse, sh sisendi ja väljundi puhul kasutatavate FSC väidete poolest suhteliselt 

sarnased. Näiteks võib rühm trükikodasid saada ühise mitut tegevuskohta katva sertifikaadi. 
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6. Sertifitseerimisprotsess 

  

Sertifitseerimise käik võib olla erinev olenevalt organisatsioonist, sertifikaadi liigist ja ulatusest ning 

sertifitseerimisasutusest.  

Allpool kirjeldatakse NEPConi tavapärast sertifitseerimisprotsessi. 

 

Sertifikaadi ulatus  
Aitame leida teile sobiva sertifikaadi ulatuse. Kui olete meie 
ettepaneku heaks kiitnud, määrame NEPConi esindaja, kes tegeleb 
teie organisatsiooniga, ning saate tervituskomplekti, mis sisaldab FSC 
dokumente ja NEPConi juhendeid.  
 

 

Organisatsiooni ettevalmistused 
Valmistate ette tarneahela protseduurid ja seonduvad dokumendid. 
Kõik töötajad vajavad koolitust, et teada oma rolli ja ülesandeid. Abiks 
on NEPConi juhend "Valmistumine FSC tarneahela 
sertifitseerimiseks". 
 

 

Esmane hindamine 
Esmane hindamine hõlmab tavaliselt külastust ühte või mitmesse 
ettevõtte tegevuskohta. Hindaja uurib dokumente, vaatleb protsesse ja 
küsitleb töötajaid.*  
 
 

 

Hindamisaruanne 
Aruanne kirjeldab hindamise tulemusi, sh organisatsiooni vastavust 
FSC nõuetele. Kõiki leitud mittevastavusi kirjeldatakse täpselt. 
Aruande vaatab läbi kogenud ekspert. Aruande kinnitamise käigus 
palutakse ka teie kommentaare ning märkuseid. 
 

 

Sertifikaadi väljastamine  
Kui lõpparuandes soovitatakse organisatsioon sertifitseerida, 
väljastatakse teile FSC tarneahela sertifikaat.  
 

 

* Kui ettevõte ei võta sertifitseeritud tooteid füüsiliselt enda valdusse, võib hindamine toimuda ilma 

tegevuskohti külastamata. 

  



 
 

 

7. Tavapärane kohapealne audit  
 

Auditi kestus ja kava olenevad organisatsiooni suurusest, sertifikaadiga hõlmatud tegevuste 

geograafilisest asukohast ning sertifikaadi ulatusest ja tehnilisest keerukusest. 

Tihti toimub audit ühe päeva jooksul. Allpool on näide tüüpilise iga-aastase auditi ülesehitusest 

organisatsioonis, millel on lihtne tarneahela süsteem ja üks tegevuskoht. Põhihindamine toimub 

samalaadse kava alusel. 

A. Avakohtumine (umbkaudu 30 minutit) 

Osalejad: organisatsiooni sertifitseerimiskoordinaator, juhtkonna esindajad ja NEPConi audiitor.  

Audiitor tutvustab auditi kava, võtab kokku eelmise 

aasta aruande ja tutvustab käesoleva auditi fookust. 

Avatud mittevastavustele pööratakse alati erilist 

tähelepanu. Lisaks tutvustab audiitor FSC süsteemis 

kavandatavaid ning toimunud muudatusi.  

Teie kirjeldate, mida on tehtud mittevastavuste 

kõrvaldamiseks. Tutvustate ka teisi muudatusi, mis 

mõjutavad sertifitseerimist. 

Märkus: Esmase hindamise avakoosolekul keskendutakse rohkem organisatsioonile. Teil palutakse 

tutvustada oma põhimõtteid ja tarneahela süsteemi. Audiitor jagab põhifakte sertifitseerimise kohta ja 

küsib üldiseid küsimusi organisatsiooni tarneahela süsteemi kohta. 

 

B. Tegevuskoha ja süsteemi ülevaatus ning intervjuud (2-4 tundi) 

Osalejad: organisatsiooni sertifitseerimiskoordinaator, 

asjaokohased töötajad ja NEPConi audiitor. 

Audiitor külastab organisatsiooni tarneahela seisukohast 

olulisi kohti. See puudutab tootmist, ladustamist, 

ostmist, müümist ja turustamist. Tavaliselt soovib 

audiitor näha elektroonilisi ja füüsilisi süsteeme, mis 

tõendavad vastavust sertifitseerimisnõuetele.  

Teil palutakse näidata, kuidas toimub sertifitseeritud ja sertifitseerimata materjali eraldamine ning 

kuidas käsitletakse arvetel ja saatelehtedel olevaid FSC väiteid.  

Audiitor viib iga põhiülesande kohta läbi ühe või mitu intervjuud töötajatega, kes vastutavad 

tarneahela süsteemi vastava osa eest. 
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C. Audiitori individuaalse töö aeg (30 minutit) 

Audiitor teeb kogu auditi kestel oma tähelepanekute 

kohta märkmeid. Nende põhjal koostab ta 

sertifitseerimisaruande.  

Sageli planeerib ta eraldi aja, et märkmed enne 

lõpukohtumist läbi vaadata. See on vajalik, et teha 

kaalutletud järeldused enne esialgsete tulemuste 

tutvustamist. 

 

D. Lõpukohtumine (30 minutit) 

Osalejad: organisatsiooni sertifitseerimiskoordinaator, juhtkonna esindajad ja NEPConi audiitor.  

Audiitor tutvustab auditi esialgseid tulemusi, sh 

süsteemis või tegevuses leitud tugevaid ja nõrku kohti.  

Audiitor toob välja kõik leitud mittevastavused. 

Võimaluse korral arutatakse sealsamas ka teie küsimusi 

ja püütakse need lahendada. 



 
 

 

8. Mida teha mittevastavuste korral  

FSC kontrollisüsteemi võib kirjeldada range, kuid õiglasena. Rangus on vajalik süsteemi 

usaldusväärsuse tagamiseks, kuid sertifitseeritud organisatsioonil on võimalus puudused kõrvaldada, 

enne kui sertifikaadi kehtivus peatatakse või sertifikaat kehtetuks tunnistatakse. Märkus: 

mittevastavuste ennetamine tasub üldjuhul ära, võrreldes kulude ja tööga, mida nõuab nende 

kõrvaldamine. 

Audiitori roll 

Audiitor otsib tõendeid, mis kinnitavad organisatsiooni vastavust FSC nõuetele. Kui te ei suuda 

selliseid tõendeid esitada või kui audiitor täheldab mittevastavust, on audiitori ülesanne 

mittevastavusest teatada ja paluda teil see kindlaksmääratud aja jooksul kõrvaldada. FSC nõuab 

audiitori töö üle hoolikat järelevalvet. See kvaliteedi tagamise abinõu keskendub sageli just sellele, 

kas mittevastavustest teatatakse vastavalt FSC akrediteerimisnõuetele (FSC-STD-20-001 ja FSC-

STD-20-011). 

Mittevastavuste liigitus 

Mittevastavused jaotatakse raskusastme alusel väiksemateks ja suuremateks. Väiksem mittevastavus 

asendub automaatselt suuremaga, kui seda määratud tähtaja jooksul ei kõrvaldata. Kui suurema 

mittevastavuse kõrvaldamiseks tähtaja jooksul midagi ei tehta või on tegevus ebapiisav, peatatakse 

sertifikaadi kehtivus 30-päevase etteteatamisega. Kui ühe hindamise käigus leitakse viis suuremat 

mittevastavust, loetakse organisatsiooni tarneahela süsteem mittetoimivaks ning sertifikaadi kehtivus 

võidakse kohe peatada. 

Mittevastavuste kõrvaldamise tähtaeg 

Väiksem mittevastavus tuleb tavaliselt kõrvaldada aasta jooksul. Väiksema mittevastavuse täitmist 

kontrollitakse tavaliselt järgmise aasta korralise auditi ajal. Suurema mittevastavuse kõrvaldamise 

tähtaeg on lühem, tavaliselt kolm kuud, mõnel juhul veelgi vähem. Seetõttu tähendab suurem 

mittevastavus lisakulusid seoses täiendava auditi ja spetsiaalse auditiaruande koostamisega, mis 

ületab tavapärase hindamistöö mahu. 

Märkused 

Audiitor jälgib ka valdkondi, kus on võimalikud probleemid, ning paneb need sertifitseerimisaruandes 

kirja soovitustena. Soovitused käsitlevad süsteemi nõrkusi, mis võivad tulevikus kujuneda 

mittevastavusteks. Kuigi soovituste puhul parandustegevust ametlikult ei nõuta, soovitame pöörata 

neile tähelepanu süsteemi parandamiseks ja tulevaste mittevastavuste ennetamiseks. 

Kuidas mittevastavusest aru saada 

Auditi lõpus teatab audiitor kõigist leitud mittevastavustest ning teeb kindlaks, et te mõistate iga 

mittevastavuse põhjust. 

Lisaks esitatakse kõik mittevastavused ja soovitused pärast iga hindamist koostatavas 

hindamisaruandes. Iga mittevastavuse kohta märgitakse, kas see on väiksem või suurem, ja 

määratakse tähtaeg vastavuse saavutamiseks.    
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9.  Konfidentsiaalsus 

FSC süsteemi audiitoritel on juurdepääs sertifitseeritud organisatsioonide olulisele teabele, nagu tulud 

ja kaubanduspartnerid. FSC audiitorid järgivad rangeid konfidentsiaalsusnõudeid ning 

sertifitseerimisasutustel on kohustus hoida kõiki dokumente saladuses. 

Üldised andmed avaldatakse siiski FSC andmebaasis http://info.fsc.org/. FSC avalikustab 

sertifikaadiomaniku nime, sertifikaatide ja litsentside koodid ning sertifikaatide ulatuse. Kui teile 

antakse välja FSC sertifikaat, lisab sertifitseerimisasutus need andmed FSC andmebaasi. Selle 

põhieesmärk on anda ostjatele võimalus kontrollida, et müüjal on kehtiv FSC sertifikaat, mis hõlmab 

neile vajalikke protsesse ja tooteid. 

Kui teil on FSC ja kontrollitud puidu kombineeritud sertifikaat, avaldatakse FSC andmebaasis ka teie 

kontrollitud puidu riskihindamise kokkuvõte. 

10.  Kaubamärgid  

FSC tarneahela sertifikaat lubab organisatsioonil kasutada FSC kaubamärke, mis näitavad tema 

vastustundlikku suhtumist maailma metsavarude kasutamisse. FSC märgis tootel annab turul kindla 

signaali, et see toode toetab puidutoodete vastutustundlikku hankimist ja tootmist. 

Sertifikaadi omandamisel saate õiguse kasutada sertifitseeritud toodete märgistamiseks ning oma 

ettevõtte ja selle toodete reklaamimiseks kolme FSC kaubamärki: 

 

   
 

1. FSC logo 
2. sõnaühend "Forest Stewardship Council" 
3. lühend "FSC". 

 

 

Te saate juurdepääsu FSC logoportaalile  https://trademarkportal.fsc.org/portal/login.php, kus on 

võimalik kiiresti ja lihtsalt luua toodetel ja reklaammaterjalil kasutatavad märgised, mis sisaldavad teie 

unikaalset FSC litsentsi koodi.  

Märkus: sertifitseeritud organisatsioon peab FSC märgiste ja kaubamärkide kasutamiseks saama 

enne avaldamist või toodete märgistamist FSC sertifitseerimisasutuse heakskiidu.  

http://info.fsc.org/
https://trademarkportal.fsc.org/portal/login.php


 
 

 

1. lisa. Asjakohased sertifitseerimisstandardid  

Allpool loetletud standardeid kohaldatakse FSC tarneahela sertifikaadi omanikele kõige sagedamini. 

Teie organisatsiooni puhul võib olla oluline veel mõni standard või poliitika. See oleneb 

organisatsiooni struktuurist, eritingimustest ja sertifikaadi ulatusest. 

Kõigi standardite, poliitikate ja direktiivide ajakohased versioonid leiate FSC veebilehelt. 

Standardid sisaldavad sertifikaadiomanikele kohustuslikke, normatiivseid nõudeid. 

Direktiivid sisaldavad nn seisukohti. Iga direktiiv on seotud konkreetse standardiga. Seisukohtade 

sisuline ülesanne on laiendada ja tõlgendada standardi nõudeid. Kõik seisukohad on kohustuslikud. 

Neid tuleb järgida kooskõlas sertifitseerimisnõuetega. 

Sertifitseerimisstandard Kirjeldus 

FSC tarneahela sertifitseerimise standard  
(FSC-STD-40-004) 

 
Oluline kõikidele tarneahela sertifikaadi omanikele. Käsitleb 
sertifitseeritud toodete ostu, tootmist, ladustamist, müüki, 
märgistamist ja reklaami. 

FSC tarneahela direktiiv  
(FSC-DIR-40-004)                 

 
Kohustuslikud juhised FSC tarneahela standardi FSC-STD-40-
004 kohta. 

FSC kaubamärgistandard 
(FSC-STD-50-001) 

 
Oluline kõikidele tarneahela sertifikaadiga organisatsioonidele, 
kes soovivad toode märgistamisel ja turustamisel kasutada 
FSC kaubamärke. 

FSC kontrollitud puidu standard 
(FSC-STD-40-005) 

 
Oluline organisatsioonidele, kes hangivad ilma FSC 
sertifikaadita puidu- või paberitooteid, mida kasutatakse FSC 
sertifikaadiga toodetes. Standard sätestab nõuded 
sertifitseerimata materjali lubatud päritolu tagamiseks. 

FSC kontrollitud puidu direktiiv 
(FSC-DIR-40-005) 

 
Kohustuslikud juhised, mis käsitlevad FSC kontrollitud puidu 
standardit FSC-STD-40-005 ettevõtte hindamiseks. 

FSC taaskasutatava materjali standard 
(FSC-STD-40-007) 
 

 
Oluline, kui organisatsioon hangib FSC sertifikaadiga toodete 
valmistamiseks uuesti ringlusse võetud materjali. 

FSC mitme tegevuskoha standard 
(FSC-STD-40-003) 

 
Mitme tegevuskoha sertifitseerimine sobib organisatsioonile, 
mis on suur või keerukas ja mitme sertifitseerimist vajava 
tegevuskohaga. 

FSC juhised sertifitseerijatele tarneahela 
grupisertifitseerimise kohta 
(FSC-POL-40-002)  

 
FSC grupisertifitseerimine on sobiv valik väikestele 
organisatsioonidele. 
 

 
FSC tarneahela projektisertifitseerimise 
standard 
(FSC-STD-40-002) 
 

 
FSC projektisertifitseerimist kasutatakse ehitusprojektide puhul. 
 
 
 

 

 

https://ic.fsc.org/policies.338.htm
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NEPConist 

NEPCon on rahvusvaheline 

mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärk on 

loodusvarade vastutustundlik kasutamine ja 

jätkusuutlik eluviis kogu maailmas.   

Sertifitseerimisteenuste ja innovaatiliste projektidega 

aitame teistel organisatsioonidel vastu astuda 

suurimatele maailma ees seisvatele probleemidele, 

nagu metsade hävimine, kliimamuutus ja elurikkuse 

kadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPCon 

Søren Frichs Vej 38K, 1.sal l 8230 Åbyhøj l Denmark 

E-mail: info @nepcon.net    

Tel: +45 86 18 08 66  

Fax: +45 86 18 10 12 


