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1. Bakgrund  
 
Målet med skogscertifieringen är att marknadsbaserat styra skötseln och användningen av skogarna 
i en ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbar riktning och på så sätt främja 
marknadsföringen av produkter som innehåller virke som härstammar från lagligt avverkade och 
hållbart skötta skogar.  
 

Certifieringen av skogarna i Finland inleddes 1999, då de första skogscertifieringskriterierna (SMS-
standarderna) som syftar till att idka ett hållbart skogsbruk togs i bruk. De var resultatet av ett 
omfattande arbete. Kriterierna kompletterades åren 2002-2003 till FFCS-standarder och åren 2008-
2009 till PEFC FI-standarder, som togs i bruk 2011.  
 

Sedan 1999 har delegationen för skogscertifieringen administrerat det finländska 
skogscertifieringssystemet. År 2000 grundades Finlands Skogscertifiering rf för att fortsätta 
delegationens arbete. Från 2008 har föreningen använt namnet PEFC Finland – Finlands 
Skogscertifiering rf.  
 
2. Granskning av standarderna 2013-2014 

PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf påbörjade granskningen av standarderna för hållbar 
skötsel och användning av skogar i Finlands PEFC skogscertifieringssystem och kraven i dem och 
inbjöd 13.2.2013 aktörer som är intresserade av hållbar skötsel och användning av skogarna till den 
arbetsgrupp som granskar standarderna som innehåller kriterier för skogsvård (bilaga 1). Inbjudan 
baserade sig på en kartläggning av intressentgrupper och en utredning av vilka möjligheter centrala 
intressentgrupper hade att delta.  
 

Innan granskningen av standarderna inleddes ordande PEFC Finland i mars 2013 en workshop som 
behandlade de förväntningar som ställdes på användningen av skogarna och de möjligheter som 
skogarna erbjuder. Den var öppen för allmänheten. I maj 2013 ordnade PEFC Finland ett 
informationstillfälle om granskningen av standarderna och om möjligheten för alla som är 
intresserade av skogarnas skötsel att medverka i utarbetningen av standarden.   
 

Målet för granskningen av standarderna var att uppfylla kraven i PEFC :s internationella standarder 
och att bilda en balanserad helhet som består av ekologiska, ekonomiska och sociala element och av 
synpunkter som framförts av olika samhällsaktörer om hållbar skötsel av skogarna så att 
slutresultatet kan förverkligas under senare delen av 2010-talet under de förhållanden som råder 
inom den finska skogssektorn.  
 

PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf gav skogscertifieringens standardarbetsgrupp ett 
uppdrag där man beskrev arbetsgruppens uppgift, tidsramarna för arbetet samt delmålen. 
Standardarbetsgruppen arbetade i enlighet med en verksamhetsplan som uppfyller kraven i 
standarden PEFC FI 1006:2008. 
 

Nästan 50 aktörer, som representerade olika intressentgrupper inom skogsvård, deltog i 
standardarbetsgruppen (bilaga 1). Standardarbetsgruppen hörde under sitt arbete experter om 
skogarnas ekologi och mångfald, om virkesproduktionen sett ur ekonomisk synvinkel, sociala 
frågor och skogarnas mångbruk.   
 

I arbetsgruppen fanns representanter för olika yrkesgrupper och åldersklasser samt personer av båda 
könen. Arbetsgruppen arbetade i enlighet med sitt uppdrag och fattade sina beslut självständigt 
enligt konsensusprincipen. Ett arbetsutskott förberedde de ärenden som arbetsgruppen behandlade. 
Arbetsutskottet bestod av 8 medlemmar från standardarbetsgruppen samt arbetsgruppens 
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ordförande och sekreterare. Dessutom förbereddes ärenden som gällde norra Finland, arbetslivet 
samt specialfrågor i fråga om skogarnas mångbruk och miljökriterier i fyra mindre arbetsgrupper.  
 

Promemoriorna från arbetsgruppens möten, utkasten till standarder och annat material fanns till 
påseende på internetsidor som grundats enkom för standardarbetsgruppen. Även det här materialet 
var fritt tillgängligt för alla. Standardarbetsgruppen informerade regelbundet allmänheten om olika 
skeden i sitt arbete och hur arbetet framskred med totalt åtta nyhetsbrev. Allmänheten kunde under 
totalt 60 dagar i december–januari 2013–2014 och i april 2014 kommentera arbetsgruppens utkast 
till standarder. Under den första kommenteringsrundan ordnades ett seminarium som var öppet för 
alla.  
 

Arbetsgruppen behandlade alla kommentarer och svarade skriftligt på de kommentarer som aktörer 
utanför standardarbetsgruppen och övriga personer gett. Kommentarer från de aktörer som var 
representerade i standardarbetsgruppen behandlades i diskussioner som fördes på arbetsgruppens 
möten.  
 

Standardarbetsgruppen för PEFC-skogscertifiering godkände enhälligt 12.6.2014 utkastet till 
standarden PEFC FI 1002:2014 och överlät utkastet till standard och övrigt medföljande material 
till PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf 23.6.2014.  
 

PEFC Finland uppdaterade skogscertifieringens terminologi, sätt att genomföra certifieringen och 
kraven som gäller certifieringsverksamheten så att de stämmer överens med det utkast till standard 
som standardarbetsgruppen utarbetat.   
 

Vid uppdateringen minskade antalet PEFC FI standarder från sju till fem, då kriterierna för 
gruppcertifiering som beskrivits i PEFC FI 1002:2009 och för skogsägarspecifik certifiering som 
beskrivits i PEFC FI 1003:2009 sammanslogs till ett dokument (PEFC FI 1002:2014) och kraven 
för skogscertifieringens regionala kommittéer (PEFC FI 1004:2009) togs med som en del av 
dokumentet som behandlar sätten att genomföra skogscertifieringen (PEFC FI 1001:2014).  
 

Styrelsen för PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf konstaterade på sitt möte 27.10.2014 att 
standardarbetsgruppen uppfyllde de krav som ställts på processen att göra upp kriterier för 
skogscertifieringen och beslöt att PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf skickar dokumenten 
i Finlands PEFC-system för utvärdering och godkännande av PEFC:s internationella organ,.  
  

3. Standarderna i Finlands PEFC-system 
 

I Finlands PEFC-skogscertifieringssystem finns fem uppdaterade standarder:  
 

• PEFC FI 1000:2014; PEFC skogscertifierings terminologi 
• PEFC FI 1001:2014; Sätt att genomföra PEFC skogscertifiering 
• PEFC FI 1002:2014; Kriterier för PEFC gruppcertifiering 
• PEFC FI 1005:2014; Kvalifikationskriterier och metoder i PEFC certifiering 
• PEFC FI 1006:2008; Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 

 

4. Skogscertifieringens kravdokument och användningen av dem  
 

Kravdokumenten för skogsägarspecifik certifiering, gruppcertifiering och regional gruppcertifiering 
är PEFC FI 1001:2014 och PEFC FI 1002:2014.  
 

En förutsättning för att ta de granskade PEFC-standarderna i bruk vid certifieringsrevisionerna är att 
Finlands PEFC-system har fått internationellt godkännande av PEFC Council.  
 

De granskade kravdokumenten tas i bruk inom ramen för övergångsperioden och senast då, när det 
har gått ett år efter att PEFC har publicerat dem.  
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Bilaga 1. Medlemmar i skogscertifieringens standardarbetsgrupp 2013-2014 
 
 

Medlemsorganisationer i arbetsgruppen – Organisationer 
som har ingått i PEFC-standardarbetsgruppen utgående från 
en inbjudan 13.2.2013 och i arbetet 8.5.2013-12.6.2014 
utgående från standardarbetsgruppens senare beslut. 
 

 
Organisationens representant/suppleant 

Bioenergi rf  Tage Fredriksson / Jyrki Peisa 
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK   Lea Jylhä / Anssi Kainulainen 
Eteläisen Suomen yhteismetsät ry  Pauli Sibakov / Juha Simola 
Etämetsänomistajien Liitto ry Jaakko Temmes / Rauno Numminen / Juha 

Nikula 
Finlands fritidsfiskares centralorganisation Ilkka Mäkelä / Juha Ojaharju 
Finlands Jägarförbund rf Tero Saarikko / -  
Finlands Scouter rf Panu Räsänen / -  
Finlands sågar rf Kai Merivuori / -  
Finlands Viltcentral Marko Svensberg / -  
Finsk Energiindustri  Jukka Makkonen / -  
Forstmästarförbundet rf  Jukka Sippola / Tapio Hankala 
Forststyrelsen Juhani Karjalainen / Antti Otsamo 
Föreningen för bygg- och inredningshandeln i Finland rf, RASI  Kari Kulmala (till 31.7.2013),  

Harri Fagerlund (från 1.8.2013) / -  
Grafiska industrin rf  Lasse Krogell / -  
Infra ry  Eija Ehrukainen / Magnus Frisk 
Julgransföreningen rf Päivi Rajakari / Heini Katajisto 
Kemiindustrin rf  Petri Kortejärvi / -  
Kommunsektorn Risto Laukas / Kari Torniainen 
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry  Juha Beurling / Jenni Vainioranta 
Kyrkostyrelsen Harri Palo / Ilkka Sipiläinen 
Marttaliitto  Asta Kuosmanen / -  
Maskinföretagarnas Förbund rf Ville Manner / Aku Mäkelä 
METO - Metsäalan Yrittäjät ry  Tuomo Turunen / Timo Rajajärvi 
METO – Skogsbranschens Experter rf  Erkki Eteläaho / Ilpo Puputti 
Metsä Group  Janne Soimasuo / Jussi Ripatti 
Miljöspecialisternas centralförbund MCF Pekka Ihalainen / Tero Sipilä 
MTK skogsdelegationen/skogsägarbunden Auvo Heikkilä / Jukka Hujala 
Nätverket för naturföretagarna i Finland rf  Juha Rutanen / Anne Matilainen 
Pohjois-Suomen yhteismetsien yhdistys ry Jarmo Korhonen / Markus Laatikainen 
Renbeteslagens förbund Sanna Hast / Anne Ollila 
Sametinget Klemetti Näkkäläjärvi / -  
Skogsbranschens Transportföretagare rf Kari Palojärvi / Jouni Bergroth 
Skogsindustrin rf/Snickeriindustrin rf  Anu Islander / Karoliina Niemi 
Skogsvårdsföreningarnas Service SVFS Ab 
/skogsvårdsföreningarna 

Petri Pajunen / Petra Huupponen 

Stora Enso Oyj Skog Pasi Lehtosaari / Tuukka Kataja 
Suomen 4H-liitto Juha Ruuska / Helena Herttuainen 
Suomen Latu ry Anne Rautiainen / -  
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund - SLC r.f. Stefan Borgman / Fredrik Granberg 
Sågföretagarna rf Eero Koskela / Heikki Rytkönen 
Tornator Oyj Tuija Luukkanen / Maarit Sallinen 
Trä- och specialbranschernas förbund Harri Häkkinen /Aleksi Kuusisto 
Träindustriföretagarna rf Tapani Tuohiniemi / Janne Liias 
UPM Kymmene Oyj Skog Juha-Matti Valonen  / Matti Ylänne 
Visaseura ry Antti Koskimäki / Antti Sipilä 
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Experter/organisationer som 
deltagit i standardarbetet 
 

 

Organisationens representant / 
suppleant 

Finlands Skogscentral Jouni Rantala 
Museiverket Päivi Maaranen 
PEFC Finland Auvo Kaivola / Simo Jaakkola 
 
 

Standardarbetsgruppens 
ordförande:  
 
Standardarbetsgruppens 
sekreterare: 
 
Arbetsutskottets medlemmar /  
personliga suppleanter: 
 
 

 

Jarmo Ratia, Lantmäteriverkets f.d. 
generaldirektör 
 
Kalle Vanhatalo, Skogsbrukets 
utvecklingscentral TAPIO 
 
Ville Manner /Aku Mäkelä 
Lea Jylhä / - 
Juhani Karjalainen / - 
Anu Islander / - 
Erkki Eteläaho / - 
Anne Rautiainen / Juha Rutanen 
Tage Fredriksson / Jouko Rämö 
Pauli Sibakov / Juha Simola 
 

 
 
 
 

Andra organisationer som inbjöds till PEFC-
standardarbetsgruppen 13.2.2013: 

 

BirdLife Finland rf  
Dodo ry 
Finlands Forstvetenskapliga Förbund 
Finlands naturskyddsförbund 
Finlands Orienteringsförbund 
Finnish Business & Society (FiBS)  
Förbundet för Ekologisk Odling rf 
Förbundet för finländskt arbete  
Greenpeace 
Jordens vänner i Finland rf 
L&T Biowatti Oy 
Natur och Miljö 
Naturförbundet rf 
Pappersförbundet rf 
Sällskapet för miljöfostran i Finland rf 
Tekniken i livets tjänst rf 
WWF Finland 

 


