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Kes või mis on FSC?



•  Forest Stewardship Council ehk FSC on ülemaailmne 
erinevaid huvirühmasid ühendav sõltumatu 
mittetulunduslik organisatsioon

•  Töötab koostöös kõikide huvilistega välja eelkõige 
metsamajandamist, aga vähemal määral ka 
puidutööstust reguleerivaid standardeid

•  Üle 800 liikme rohkem kui 70s riigis
•  Esindused rohkem kui 50s riigis



FSC juhtimine

FSC	  
peaassamblee	  

Keskkonnakoda	   Sotsiaalkoda	   Majanduskoda	  

FSC	  juhatus	  

FSC	  
sekretariaat	  



FSC missioon on edendada 
maailma metsade majandamist 
keskkonnahoidlikul, ühiskonnale 
kasulikul ja majanduslikult 
elujõulisel viisil.



FSC on keskkonnahoidlik
... säilitades metsade elurikkuse, hoides ja edendades 
looduslikke kooslusi ja kõrge kaitseväärtusega metsi

FSC on ühiskonnale kasulik
... austades tööliste, kogukondade ning põlisrahvaste õiguseid 
ja aidates kohalikel elanikel ja ühiskonnal tervikuna osa saada 
metsanduse pikaajalistest hüvedest

FSC on majanduslikult elujõuline
... luues lisandväärtust, arendades turge ja tekitades hüvedele 
ning eelistele võrdset ligipääsu



FSC toimimine
•  FSC kui sertifitseerimisskeem
•  Põhineb turunõudlusel ja ettevõtete vastutustundel



FSC ja sertifitseerimine

Sõltumatu kolmanda osapoole hinnang 
metsamajandusliku tegevuse kokkulepitud 

nõuetele vastavuse kohta 
 

FSC metsamajandamise standard 
= 

printsiibid 
+ 

kriteeriumid 
+ 

indikaatorid 



Sertifitseerimise kolm sammu:

1. Võta ühendust akrediteeritud sertifitseerijaga 
 

2. Lase enda tegevust auditeerida 
 

3. Riputa sertifikaat seinale! 
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ehk

Eesti FSC





Eesti Säästva Metsanduse Töörühm ja 
Eesti Säästva Metsanduse Standard
•  ESMT loodi 1998
•  ESMS aluseks võeti FSC printsiibid ja kriteeriumid
•  Detsembris 2000 allkirjastati ESMSi esimene (ja 

viimane) versioon



Eesti FSC Töögrupp
•  MTÜ Eesti FSC Töögrupp algatuskoosolek märtsis 

2002
•  FSC peakontoriga koostöölepe mais 2004



Eesti FSC standard
•  Eesti FSC standardi esmane versioon aprillis 2008
•  Hea Metsanduse Koda ja FSC vahel partnerlusleping, 

millega HMK on FSC ametlik esindaja Eestis
•  Eesti FSC standardi saatmine FSC peakontorisse 

septembris 2011, standardit ei kinnitata, koostamisel 
uued printsiibid ja kriteeriumid



Hea Metsanduse Koda = FSC?
•  Eraldi juriidiline isik (MTÜ), eraldi 

liikmeskond, eraldi juhatus
•  Sama organisatsiooniline ülesehitus, 

sarnased põhikirjad ja põhimõtted
•  Partnerlusleping FSC-ga



FSC 2016
•  Uued printsiibid ja kriteeriumid valmis, 2015 kevadel 

lisaks rahvusvahelised üldindikaatorid, uute 
metsamajandamise standardite koostamine üle 
maailma

•  Uued kontrollitud puidu riskihinnangu nõuded ning 
riskihinnangute koostamine üle maailma

•  Uue tarneahela standardi koostamine
•  Organisatsioonilised muutused



Allikas: FSC Facts & Figures andmed 06.04.2016 seisuga
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FSC numbrites mai 2016
•  Kokku üle 186 miljoni ha 

sertifitseeritud metsa, Eestis üle 1,2 
miljoni ha sertifitseeritud metsa ja 7 
metsamajandamise sertifikaati.

•  Kokku üle 30 000 tarneahela 
sertifikaadi, Eestis 231 sertifikaati.

Allikas: FSC Facts & Figures andmed 06.05.2016 seisuga



HMK / Eesti FSC 2016
•  Eesti FSC metsamajandamise 

standard
•  Kontrollitud puidu riskihinnang
•  Teenused sertifikaadiomanikele
•  Koolitused
•  Turundus ja tarbijate teadlikkuse 

tõstmine
•  Dialoog metsateemade ümber



Astu liikmeks!
•  Räägi kaasa, mis suunas liikuda
•  Räägi kaasa, milliseid teenuseid on 

vaja
•  Saa osa koolitustest
•  Algata dialoog metsateemade ümber 

koos erinevate huvirühmadega
•  Aita tõsta tarbijate ja ühiskonna 

teadlikkust

•  Edasta sõnum oma väärtustest 
koostööpartneritele ja sõpradele – 
mina olen vastutustundlik!
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