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PEFC-merkki
Vastuullinen valinta 
painotuotteissa
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VASTUULLISUUDELLA  
KASVAVA MERKITYS 

Withgod/PEFC

PEFC* on kansainvälinen metsäsertifiointijär-
jestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaali-
sesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta 
kaikkialla maailmassa.

PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien 
hoidolle lukuisia vaatimuksia, jotka kohdistuvat 
muun muassa metsien monimuotoisuuden 
turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun 
ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön.

PEFC:n alkuperän seurantajärjestelmän avulla 
osoitetaan puumateriaalin kulku metsästä 
lopputuotteeksi, kuten painotuotteeksi. Alku-
peränseuranta kattaa niin paperin ja kartongin 
kuin niistä valmistettujen pakkaustenkin 
valmistuksen.

Riippumattomat tarkastajat valvovat säännölli-
sesti, että metsiä hoidetaan ja puun alkuperää 
seurataan PEFC:n vaatimusten mukaisesti.

*Programme for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes

Ympäristötietoisuuden kasvulla on yhä suurempi 
merkitys paperi- ja kartonkituotteiden hankinnoissa.  
Puupohjaisilla tuotteilla on monia myönteisiä 
ominaisuuksia, kuten uusiutuvuus ja kierrätettävyys. 
PEFC-sertifioinnilla taas varmistetaan, että paino-
tuotteen tai pakkausmateriaalin valmistukseen on 
käytetty kestävästi hoidettujen metsien puuta.



PEFC-sertifioinnin voi tunnistaa painotuot-
teessa, tuotepakkauksessa tai tuotetta koske-
vissa asiakirjoissa olevasta PEFC-merkistä. 
Yritys voi saada PEFC-merkin käyttöoikeuden, 
kun yrityksen toiminta on sertifioitu.

PEFC-sertifioinnin yleistyminen yrityksissä 
tarjoaa kuluttajien käyttöön yhä laajemman 
valikoiman PEFC-tuotteita. PEFC-sertifioinnin 
piirissä on jo yli 16 000 yritystä ja tuotantolai-
tosta ympäri maailman.

Käyttämällä tuotannossaan PEFC-sertifioitua 
materiaalia yritys vastaa asiakaskunnan 
tarpeisiin ja edistää metsien säilymistä 
elinvoimaisina tuleville sukupolville. Merkit-
semällä painotuotteet PEFC-merkillä yritys 
viestii toimintansa vastuullisuudesta ja auttaa 
kuluttajia tunnistamaan kestävyyttä edistävät 
materiaalit. 

PEFC-MERKKI KERTOO  
VASTUULLISESTA ALKUPERÄSTÄ 
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PEFC-MERKIN KÄYTTÖ  
PAINOTUOTTEISSA

Suomessa PEFC-
merkin käyttöoikeudet 
myöntää PEFC Suomi. 
Merkin käyttöoikeuden 
voi hakemuksesta 
saada yritys, jolla on 
sertifiointiyrityksen 
myöntämä puun 
alkuperän seurannan 
sertifikaatti.

Painotuotteeseen 
voidaan lisätä 
PEFC-merkki, kun 
sen painaa PEFC-
sertifioitu painotalo 
PEFC-sertifioidulle 
paperille tai kartongille. 
Painotalo päättää 
asiakkaan kanssa 
merkin lisäämisestä 
PEFC-sertifioituun 
tuotteeseen.  

PEFC-lipuke sisältää seuraavat osat:

1  PEFC-merkki, joka koostuu kahdesta ympyrän sisällä  
 olevasta puusta ja kirjaimista ”PEFC”

2   ”TM” joka osoittaa, että PEFC-merkki on tekijänoikeuksien suojaama 

3  Kirjain- ja numerosarja, joka yksilöi PEFC-merkin käyttöoikeuden  
 haltijan

4  Edellä mainittujen osien lisäksi PEFC-lipukkeeseen voidaan  
 sisällyttää myös valinnaisia elementtejä, kuten tieto sertifioidun  
 raaka-aineen osuudesta, PEFC-väittämä ja PEFC:n internet- 
 -sivun osoite.

PEFC-merkin käyttöoikeuksien haltijat saavat käyttöönsä PEFC-
merkkityökalun, joka löytyy PEFC Suomen Internet-sivuilta. Työkalu 
sisältää yksityiskohtaiset ohjeet lipukkeiden laatimiselle ja sillä voi luoda 
lipukkeita eri kieliversiona. 

PEFC Suomi –
Suomen Metsäsertifiointi ry

Sitratie 7
00420 HELSINKI

p 0400 765 437
office@pefc.fi

www.pefc.fi

PEFC Council

World Trade Center
10, route de l’Aéroport
CH-1215 Geneva
Switzerland

t  +41 22 799 45 40
info@pefc.org
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