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1 Johdanto
1.1 Selvityksen tausta
Metsäsertifiointia käytetään välineenä vastuullisen metsätalouden edistämiseen ja puun
alkuperän osoittamiseen. Sen tarkoitus on kertoa, että sertifioitujen tuotteiden tuottamisessa
on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta. PEFCsertifiointijärjestelmän rakentaminen lähti liikkeelle vuoden 1992 YK:n ympäristö ja
kehityskonferenssin keskusteluista maailman metsien säilyttämisestä ja suojelusta.
Kansainvälinen PEFC perustettiin vuonna 1999. Nykyisin PEFC-järjestelmä on käytössä 39
maassa1.
Tämän selvityksen tavoitteena on nostaa esiin PEFC-sertifioinnin vaikutuksia suomalaisiin
metsiin, metsien hoitoon ja käyttöön sekä laajemmin suomalaiseen yhteiskuntaan. Ajallisesti
tarkastellaan PEFC-sertifioinnin vaikutuksia vuoden 2000 alusta vuoden 2014 loppuun.
Metsien hoidon ja käytön kestävyys määrittyy lainsäädännön, metsäsertifioinnin ja muiden
tekijöiden yhteisvaikutuksena. Tämä selvitys antaa eväitä ymmärtää metsäsertifioinnin
osuutta metsien hoidon ja käytön kestävyydessä ja sen kehittämisessä. Tämä nyt Suomessa
tehtävä tarkastelu on kansainvälisestikin ainutlaatuinen, sillä vastaavaa systemaattista
tarkastelua PEFC-sertifioinnin vaikutuksista ei ole muualla tehty.
Selvityksen teki Gaia Consulting Oy Suomen Metsäsertifiointi ry:lle (PEFC Suomi).

1.2 Lähtökohdat ja rajaukset
Tässä selvityksessä sertifioinnilla ja metsäsertifioinnilla tarkoitetaan PEFC-sertifiointia ja
siihen Suomessa liittyviä standardeja ja niiden käyttöä metsien hoidossa ja käytössä Suomessa.
Tästä seuraa paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, joita
tässä selvityksessä tarkastellaan.
Sertifioinnin kestävää metsien hoitoa ja käyttöä koskevat kriteerit on jaettu tarkastelua varten
kolmeen kokonaisuuteen:
1. Metsävaroihin ja metsien kasvuun liittyvät kriteerit
2. Metsäluontoon liittyvät kriteerit
3. Sosiaalisen vastuun kriteerit
Jokaisesta näistä on tuotu erityisesti esiin 3–4 metsäsertifioinnin vaikuttavuuden kannalta
keskeistä kriteeriä. Näiden kolmen alueen lisäksi on tarkasteltu myös metsäsertifioinnin
laajempia vaikutuksia. Vaikutusten syntymistä on kuvattu kuvassa 1 esitetyllä tavalla.
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Kuva 1. Miten metsäsertifioinnin vaikutukset syntyvät
Sertifioinnin lisäksi metsien hoitoon ja käyttöön vaikuttavat monet muut metsäalan ja
laajemmat yhteiskunnalliset tekijät, eikä metsäsertifioinnin vaikutusta voi aina erottaa muista
tekijöistä. Erityisesti arvioitaessa vaikutuksia kansantalouteen ja yhteiskuntaan on usein
vaikea erottaa sertifioinnin vaikutusta muista tekijöistä. On myös huomattava, että
yksityismetsissä, yritysten metsissä ja valtionmetsissä on vaikuttavuuden näkökulmasta
jonkin verran eroja, ja myös alueelliset ja toimijakohtaiset erot voivat olla suuria.
Monet, erityisesti laajemmat vaikutukset syntyvät vasta varsin pitkällä aikajänteellä. Lisäksi
vaikuttavuuden kokonaisarvioon vaikuttaa se, millaisia ja kuinka kunnianhimoisia tavoitteita
ja odotuksia metsäsertifioinnille ja sen vaikuttavuudelle eri sidosryhmät ja toimijat ovat
asettaneet.
Alueellinen ryhmäsertifiointi on ollut vuosina 2000–2014 yleisin tapa toteuttaa PEFCsertifiointia. Tästä syystä tässä selvityksessä on ensisijaisesti tarkasteltu näihin
ryhmäsertifiointeihin soveltuvaa kriteeristöä 2 . Alueellisen ryhmäsertifioinnin vaihtoehtona
on metsänomistajien ryhmää koskeva tai metsänomistajakohtainen sertifiointi. Niiden
kriteeristö poikkeaa alueellisesta ryhmäsertifioinnista lähinnä vain kriteerien sisällön
muotoilun osalta.
Alueellinen
ryhmäsertifiointi
tarkoittaa
sitä,
että
metsänomistaja
osallistuu
metsäsertifiointiin joko metsänhoitoyhdistykseen jäsenyyden kautta automaattisesti tai
ilmoittautumalla erikseen mukaan. Alueellisessa ryhmäsertifioinnissa ovat mukana myös
alueen puunostajat ja puunkorjuuketjussa toimivat yritykset. Ryhmäsertifikaatin hakijana ja
hallinnoijana toimii metsänomistajien organisaatio tai alalla toimiva muu organisaatio3.
Tarkastelujaksona 2000–2014 metsäsertifioinnin sisältö on päivittynyt Suomessa vuosina
2005 ja 2011 eli käytössä on ollut kolme versiota sertifioinnin vaatimuksista ja myös
standardien nimet ovat muuttuneet. Selvityksessä on tarkasteltu yksinkertaisuuden vuoksi
ensisijaisesti vuonna 2011 käyttöönotettua kriteeristöä. Kriteeristöjen eroja eri vuosien välillä

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla,
Suomen PEFC-standardi (PEFC FI 1002:2009)
3 Vuodesta 2015 eteenpäin Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry.
2
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on kuitenkin nostettu esiin niissä yhteyksissä, kun muutokset ovat olleet merkittäviä. Vuosina
2000–2014 käytössä olleet standardiversiot ovat:


Vuosina 2000–2004 oli käytössä vuosina 1997–1998 valmistellut Suomen
Metsäsertifiointistandardit (SMS-standardit).



Vuosina 2005–2010 oli käytössä vuosina 2002–2003 valmistellut Finnish Forest
Certification System eli FFCS-standardit.



Vuosina 2011–2014 oli käytössä vuosina 2008–2009 valmistellut PEFC FI-standardit.

2 PEFC-sertifiointi Suomessa vuosina
2000–2014
2.1 Sertifioinnin historia
Suomen metsäsertifiointijärjestelmää (Finnish Forest Certification System, FFCS) lähdettiin
rakentamaan 90-luvun puolivälissä. Vuosina 1996–1997 maa- ja metsätalousministeriön
alainen metsäsertifiointitoimikunta selvitti sertifioinnin sisältöä ja toimijoiden mahdollisia
rooleja. Huhtikuussa 1997 metsäsertifioinnin standardityöryhmä (mukana eri sidosryhmät)
hyväksyi ehdotuksensa Suomen metsien kestävän hoidon ja käytön sertifiointijärjestelmäksi.
Sitä testattiin Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan ja Lapin metsäkeskusten alueilla4. Testauksen
pohjalta sertifiointijärjestelmää täydennettiin ja vuonna 1999 metsäsertifiointiin
valmistauduttiin kehittämällä organisaatioiden sisäistä tiedonkeruuta, tiedotusta ja
koulutusta seitsemän metsäkeskuksen alueella.
Suomalainen metsäsertifiointijärjestelmä luotiin jo alun perin niin, että se oli mahdollista
sovittaa yhteen kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien kanssa. Sertifioinnissa
keskeistä on mm. se, että sertifikaatin myöntämisestä ja sen voimassaolosta päättää
riippumaton sertifiointiyritys auditoinnin tulosten perusteella. Myös puun alkuperän
seurannan sertifikaatti (Chain of Custody, CoC) on olennainen osa sertifiointijärjestelmää ja
antaa puuta käyttäville yrityksille työkalun osoittaa, että puu on peräisin sertifioiduista
metsistä.
Vuonna 2000 Suomen kansallinen metsäsertifiointijärjestelmä sai edellisenä vuonna
perustetun kansainvälisen PEFC:n (PEFC Council) hyväksynnän. PEFC:n hyväksyntä
edellyttää PEFC:n asettamien vaatimusten täyttämistä sekä sertifioinnin hallinnon,
standardien laadinnan että sisällön osalta, ja vaatimuksissa viitataan mm. ISO:n ja ILO:n

Mm. tiedonkeruuvalmiuksien, kriteerien auditoitavuuden ja metsäsertifioinnin kustannusten
arvioimiseksi.
4
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vaatimuksiin. PEFC Suomi –nimi ja PEFC FI -kirjainyhdistelmä vakiintuivat ensin FFCSnimen rinnalle ja syrjäyttivät sen standardien päivityksessä vuonna 2009.
Metsäsertifiointia edeltävää aikaa värittivät ristiriidat metsien hoidosta ja käytöstä. Arvostelu
kohdistui mm. virallisen metsänhoidon kaavamaisuuteen ja ehdottomuuteen sekä
metsänomistajien vähäiseen päätösvaltaan metsiensä hoidossa 5 . Samalla luontojärjestöjen
voimakas kampanjointi Euroopassa, Rion biodiversiteettisopimus ja EU:hun liittyminen
edellyttivät Suomea kehittämään ympäristön suojelua metsätaloudessa. Metsälainsäädännön
uudistamista nopeutti halu näyttää kansainvälisesti, että Suomessa hoidetaan metsiä
kestävästi. Metsälaki 6 ja luonnonsuojelulaki uudistettiin 1990-luvun loppupuolella ja myös
kestävän metsätalouden rahoituslaki sekä lait metsäkeskuksista ja metsätalouden
kehittämiskeskuksista, ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja metsähallituksesta
nostivat näitä aiheita esiin.

2.2 Toimintaympäristön muutos
Metsäalan toimintaympäristö on muuttunut 2000-luvulla monelta osin sekä Suomessa että
kansainvälisesti. Merkittävimpiä muutoksista on ollut metsäteollisuuden rakenteen ja
markkinoiden painopisteiden muuttuminen pois Suomen perinteisiltä vahvoilta alueilta 7 .
Bioenergian käyttö on kasvanut voimakkaasti. Myös esimerkiksi alihankinta
puunkorjuuketjussa ja metsien hoidossa on lisääntynyt. Samalla metsien hoitoa ja käyttöä
koskevan keskustelun painopisteet ovat muuttuneet. Metsien merkitys ilmastonmuutoksen
kannalta sekä metsien aineettomat arvot ovat nousseet keskusteluun. Yritysten
toimintajärjestelmät ja alan tietojärjestelmät ovat kehittyneet ja mahdollistaneet esimerkiksi
entistä paremman paikkatietoon sidotun metsä- ja luontotiedon hyödyntämisen metsäalan
arvoketjuissa. Metsäsertifiointi on heijastellut sisällöltään toimintaympäristön muutoksia
osin ennakoivasti ja osin reagoimalla lainsäädännön ja käytäntöjen muutoksiin.
Metsävaroihin ja metsien kasvuun sekä metsien hoitoon ja käyttöön kansantalouden tasolla
Suomessa ovat vaikuttaneet monet pitkäikäiset metsänhoidon ja -käytön käytännöt, osittain
jo 1960-luvulla tehdyt metsänparannustoimet. Tänä päivänä metsien hoitoa ja käyttöä
ohjaavat Suomessa ensisijaisesti erilaiset lait, asetukset ja valtioneuvoston päätökset sekä
esimerkiksi työehtosopimukset ja metsätalouden käytäntöjä koskevat suositukset.
Lainsäädännöstä tärkeimpiä ovat metsälaki ja luonnonsuojelulaki. Myös esimerkiksi
työsuhteiden solmimista sekä työsuojelua ja –turvallisuutta ohjataan merkittävässä määrin
lainsäädännöllä.
Valtio
on
myös
rahoittanut
esimerkiksi
metsänhoitotöitä,

Lähteet: Mäntyranta (2002), Viitala (2003)
Tarkoituksena edistää metsien taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hoitoa ja käyttöä
siten, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus
säilytetään.
7 Lähde: Valtioneuvosto (2015)
5
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monimuotoisuuden turvaamista, ja metsäenergian korjuuta erilaisilla tuilla. Myös tältä osin
metsäalan toimintaympäristö on tarkastelujaksolla muuttunut.
Tässä yhteydessä on hyvä vielä todeta, että metsien kasvu on tarkastelujaksolla ja sitä ennen
lisääntynyt ja vuosittainen käyttö jäänyt alle vuosittaisen kasvun (kuva 2). Tämän kehityksen
taustalla on monia tekijöitä, kuten tekijänä metsien rakenteeseen jo 1960-luvulla tehdyt
perusparannustoimenpiteet ja sen jälkeinen metsien hoidon aktiivisuus (jota metsäsertifiointi
on osaltaan ollut tukemassa 2000-luvulla) ja puun käyttömäärien kehitys.

Kuva 2. Metsien kasvu ja poistuma Suomessa (milj. m3)8

2.3 Sertifioinnin sisältö
Metsäsertifiointi asetettaa lainsäädäntöä kokoavia, tarkentavia ja täydentäviä vaatimuksia
metsien hoidon ja käytön toimenpiteille ja sertifioinnin toteutukselle. Metsäsertifioinnin
sisällön määrittävät standardit metsien käytölle ja hoidolle päivitetään viiden vuoden välein.
Kansalliset standardit hyväksyy kansallisten järjestelmien kattojärjestö PEFC Council
yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaan. Suomen tuorein kriteeristö valmistui vuonna
2014 9 ja on nyt hyväksyttävänä kansainvälisessä PEFC:ssä. Se on tarkoitus ottaa käyttöön
vuoden 2016 alussa.
Tarkastelujaksolla vuosina 2000–2014 sertifioinnin sisältö on sen sisältämien kriteerien
osalta jonkin verran muuttunut. Vuonna 2005 kriteeristöön tuli mukaan lainsäädännön

8
9
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vaatimusten noudattamista koskeva kriteeri 10 . Monien kriteerin vaatimuksia myös
täsmennettiin tai vaatimustasoa muutettiin. Esimerkiksi työnantajavelvoitteita koskevia
vaatimuksia laajennettiin koskemaan metsäorganisaatioista kaikkiin sertifiointiin
sitoutuneisiin työn- ja urakanantajiin.
Vuonna 2011 kriteeristöön tuli mukaan kriteerien soveltaminen energiapuun korjuuseen ja
vaatimus puuston säilyttämisestä hiilinieluna. Lisäksi kriteeristö täsmensi metsäluonnon
monimuotoisuuteen liittyviä kriteerejä aiempaan verrattuna mm. kasvattamalla säilytettävien
luontokohteiden
listaa
ja
määrittelemällä
maanmuokkausta
koskevan
vesistöjensuojakaistojen leveyden viiteen metriin. Myös työnantajavelvoitteiden
noudattaminen kuvattiin vuonna 2011 aiempaa yksityiskohtaisemmin.11
Tässä selvityksessä on tarkasteltu ensisijaisesti vuoden 2011 kriteerejä, ja ne löytyvät
taulukosta 1. Kaikki tarkasteluvuosina käytössä olleet kriteerit löytyvät liitteestä 2.
Taulukko 1. Metsäsertifioinnin kriteerit jaoteltuna kolmeen tässä selvityksessä käytettyyn
ryhmään12
1.

Metsävarat ja metsien kasvu
Kriteeri 2: Metsien puusto säilytetään elinvoimaisena hiilinieluna
Kriteeri 3: Puuston terveydestä huolehditaan
Kriteeri 4: Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia puulajeja
Kriteeri 5: Energiapuuta korjataan kestävästi
Kriteeri 6: Metsäsuunnittelulla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä
Kriteeri 7: Taimikoita hoidetaan puuntuotannon turvaamiseksi
Kriteeri 8: Yksityismetsien ensiharvennus- ja hankintahakkuita edistetään puuston kasvukunnon
parantamiseksi

2.

Metsäluonto
Kriteeri 9: Suojelualueiden suojeluarvot turvataan
Kriteeri 10: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään
Kriteeri 11: Suoluontoa säilytetään
Kriteeri 12: Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan
Kriteeri 13: Säästö- ja lahopuustoa jätetään metsätalouden toimenpiteissä
Kriteeri 14: Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä
Kriteeri 15: Metsätiesuunnitelmiin sisältyy ympäristöselvitys
Kriteeri 16: Tulen hallitulla käytöllä edistetään luonnon monimuotoisuutta
Kriteeri 17: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta
Kriteeri 18: Vesiensuojelusta huolehditaan kunnostusojituskohteilla
Kriteeri 19: Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä
Kriteeri 20: Metsien hoidossa käytetään vain biologisesti hajoavia kasvinsuojeluaineita

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (2014)
Lähde: Indufor (2010)
12 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla (PEFC
2009)
10
11
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3.

Sosiaalinen vastuu
Kriteeri 1: Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan
Kriteeri 21: Työntekijöiden osaaminen varmistetaan
Kriteeri 22: Työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja tasa-arvosta huolehditaan
Kriteeri 23: Työnantajavelvoitteita noudatetaan
Kriteeri 24: Metsänomistajien osaamista edistetään
Kriteeri 25: Lasten ja nuorten metsätietämystä edistetään
Kriteeri 26: Jokamiehenoikeudet turvataan
Kriteeri 27: Metsien monikäyttöedellytyksiä edistetään
Kriteeri 28: Porotalouden toimintaedellytykset turvataan
Kriteeri 29: Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen toimintaedellytykset turvataan
saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kestävän kehityksen mukaisesti

Alla oleva taulukko 2 esittää arvion PEFC:n kriteerien ja lainsäädännön eroista. Se on suuntaaantava, sillä osa kriteereistä asettuu luokkien välille eikä erityisesti lainsäädäntöä tarkentavan
ja lainsäädäntöön nähden uusia vaatimuksia asettavan kriteerin ero ole aina selvä. Luokittelua
onkin tarkoitus hyödyntää ensisijaisesti ymmärtämään metsäsertifioinnin suhdetta
lainsäädäntöön. On myös huomattava, että myös lainsäädäntö, samoin kuin
sertifiointikriteerit, ovat kehittyneet ja muuttuneet tarkastelujaksolla.

1

●

2

●

Kriteeri viittaa lainsäädännön noudattamiseen
Suurimman kestävän hakkuumäärän arvioiminen sisältyy lain vaatimiin
alueellisiin metsäohjelmiin. Kriteeri vaatii, että suurinta kestävää
hakkuumäärää ei ylitetä, ja että puustoon sitoutuu enemmän hiiltä kuin siitä
poistuu korjuussa.

3

●

Laki ei velvoita juurikäävän torjuntaan. Kriteeri vaatii, että puuston
terveydestä huolehditaan mm. torjumalla juurikääpää.

4

●

Lakiin sisältyy vaatimukset metsänuudistamisessa käytettävien puulajien
soveltuvuudelle ja alkuperälle, mutta laissa ei ole kielletty vieraiden lajien
käyttöä. Kriteeri kieltää muiden kuin Suomen luontaisen lajiston käytön
metsänuudistamisessa.

5

●

Osa kriteerin vaatimuksista on yhteneviä lainsäädännön kanssa, mm.
suojelualuiden suojeluarvojen turvaaminen. Kriteerin vaatimukset
korjuukohteiden valinnasta, jätettävästä biomassasta ja vesiensuojelusta
ylittävät lain vaatimukset.

6

●

Laki ei velvoita metsänomistajaa laatimaan metsäsuunnitelmaa, PEFC sen
sijaan vaatii, että tilakohtaiset metsäsuunnitelmat kattavat vähintään 50 %

13

9

Lyhyt kuvaus kriteerien ja lainsäädännön keskeisistä eroista

Lain tason
mukainen

Tarkentaa lain
sisältöä

Asettaa uusia
vaatimuksia

Kriteeri

Talukko 2. Suuntaa-antava taulukko PEFC:n kriteerien ja lainsäädännön eroista13

Perustuu vuoden 2009 kriteereihin ja lainsäädäntöön.
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metsätalousmaan pinta-alasta (väh. 20 ha suuruisten tilojen tai metsälöiden
osalta).

7

8

●

Metsälaki ei vaadi harvennushakkuiden tekemistä, PEFC vaatii
toimenpideohjelmien tekemistä harvennushakkuiden edistämiseksi, mutta ei
täsmennä vaadittavaa sisältöä.

●

9

10

Lain mukaan suojelualueiden suojeluarvoja ei saa heikentää, mutta PEFC tuo
esiin myös suojelualueiden ulkopuolella tehtyjen toimenpiteiden
huomioimisen merkityksen.

●

Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämisen osalta (jota
sertifioinnin kriteeri 10 koskee) metsä- ja luonnonsuojelulaissa on määritelty
arvokkaita elinympäristöjä. Kriteerissä 10 luetellaan näiden lisäksi erikseen
seitsemän säilytettävää luontotyyppiä, joita ei ole lainsäädännössä mainittu
suojeltavina kohteina.

●

11

Kriteeri vaatii, että luonnontilaisia ja harvinaistuneita suotyyppejä ei ojiteta
metsätaloutta varten, ja sen rajoitukset ylittävät metsä- ja vesilainsäädännön
vaatimukset liittyen soiden vesitalouden järjestämiseen kaikkien
omistajaryhmien metsissä. Tässä luokittelussa kriteeriä pidetään
lainsäädännön tasoa tarkentavana.

●

12
13

Laki velvoittaa elinkelpoisen taimikon perustamiseen, muttei määrittele
tarkemmin, miten se on tehtävä. PEFC velvoittaa toteuttamaan alueen
vuotuisesta taimikonhoitotarpeesta vähintään 60 % ja katsoo taimikonhoitoon
kuuluvaksi seuraavat työlajit: taimikon perkaus, taimikonhoito ja nuoren
metsän kunnostus. Tässä luokittelussa tämä kriteeri katsotaan lain tasoa
tarkentavaksi.

●

Laki ei vaadi säästöpuiden jättämistä, PEFC vaatii jättämään 5 - 10
säästöpuuta per hehtaari uudistamiskohteille.

●

14

●

15

Kriteeri edellyttää lakitason noudattamista uhanalaisten suojelussa ja viittaa
viranomaisten antaman ohjeistuksen noudattamiseen, joten sitä pidetään
tässä luokittelussa lainsäädännön tasoa vastaavana.

Lainsäädäntöä vastaava vaatimus.
Lainsäädäntö ei edellytä ympäristöselvityksen laatimista koskien metsäteitä.
PEFC vaatii, että metsätien tekemisen vaikutukset arvioidaan mm.
suojelualueita ja vesistöjä koskien. Suojelualueet ovat suojeltuja laissa, eikä
lain mukaan vesistöjä saa pilata, joten kriteeri 15 pääasiassa täsmentää lain
vaatimuksia.

●

16

●

Laki ei edellytä kulotusten tekemistä talousmetsissä. PEFC edellyttää
metsäpaloista riippuvaisen lajiston elinympäristöjen ylläpitämistä kulotuksilla
ja poltoilla.

17

●

Lainsäädäntö edellyttää, että metsätalouden toimenpiteet eivät kuormita ja
pilaa vesiä, mutta ei määrittele toimenpiteitä. PEFC edellyttää suojakaistojen
jättämistä vesistöjen ja pienvesien yhteyteen kuormittumisen
pienentämiseksi.

18

●

Kriteeri vie vesiensuojelulainsäädäntöä käytäntöön vaatimalla
vesiensuojelusuunnitelmat metsäorganisaatioiden laatimiin
kunnostusojitussuunnitelmiin, ja se katsotaan tässä tarkastelussa
lainsäädäntöä tarkentavaksi.

19

●

Lainsäädäntöön sisältyy pohjaveden pilaamiskielto. Kriteeri 19 täsmentää lain
vaatimuksia toimenpidevaatimuksilla.

20
21

●

PEFC edellyttää työntekijöiden riittävän pätevyyden varmistamisen ja
edellyttää sitä myös urakanantajalta. Vastaavan tasoisia pätevyyden
osoittamiseen liittyviä vaatimuksia ei lainsäädännössä ole.

●

22
23

10

Lain tason mukainen.

●
●

Lain tason mukainen tosin nostaa esiin esim. metsäorganisaatioiden
työkykytoiminnan.
Velvoittaa tarkistamaan alihankkijoiden kuulumisen
ennakonperintärekisteriin ja vero- ja eläkemaksuista huolehtimisen
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tarkistamisen vuosittain, ja katsottu tässä luokittelussa lain sisältöä
tarkentavaksi.

24

●

Kriteeri asettaa määrällisen tavoitteen neuvontaan osallistuvien henkilöiden
määrälle.

25

●

Kriteerin vaatimuksia ei edellytetä laissa.

26
27

●

29

Lain mukaan ulkoilureitit on pidettävä kulkukelpoisina, joten tämän
vaatimuksen osalta kriteeri on lakitasoinen. Kriteerin vaatimukset koskien
metsästys- ja riistanhoitomahdollisuuksien ja sopimusperusteisten
luomutuotteiden keruumahdollisuuksien edistämisestä ylittävät lakitason.

●

28

●

●

Lain tason mukainen

Kriteerin vaatimuksen pohjana ovat Metsähallituksen toimintaohjeet ja
Paliskuntain yhdistyksen kanssa tehdyt sopimukset, jotka perustuvat
poronhoitoa säätelevään lainsäädäntöön ja Metsähallituksen velvoitteisiin.
Laissa edellytetään, että saamelaisilla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa
kulttuuriaan, mutta kriteerin yksityiskohtaiset vaatimukset koskien
saamelaisten perinteisten elinkeinojen ja saamelaiskulttuurin harjoittamisen
edellytysten turvaamisesta ylittävät lain vaatimukset.

2.4 Sertifiointi lukuina
Vuoden 2014 lopussa alueellisia ryhmäsertifikaatteja14 oli Suomessa kuusi, yritysten ryhmiä
neljä ja yrityskohtaisia omien metsien sertifikaatteja kaksi. Suomen metsistä yli 90 prosenttia
on PEFC-sertifioitu. Kaikkiaan metsänomistajia oli sertifioinnin piirissä yli 300 000 ja
sertifioitua
metsäpinta-alaa
yli
20
milj.
hehtaaria.
Suomen
PEFCmetsäsertifiointijärjestelmän
alueelliset
ryhmäsertifikaatit,
niihin
kuuluvien
15
metsänomistajien määrä ja sertifiointien kattama metsäpinta-ala on taulukossa 3 .
Kansainvälisesti PEFC-sertifioinnin piirissä oli vuoden 2014 lopussa 263 milj. hehtaaria
metsää 16 . Suomi onkin 20 milj. hehtaarillaan maailman kolmanneksi suurin PEFC-maa
Kanadan ja USA:n jälkeen (Taulukko 4). Vuoden 2014 lopussa Suomessa oli voimassa 206
puun alkuperän seurannan sertifikaattia (Chain of Custody, CoC). Ne ovat olennainen osa
sertifiointijärjestelmää ja antavat puuta käyttäville yrityksille työkalun osoittaa, että puu on
peräisin sertifioiduista metsistä.

Alueellinen ryhmäsertifiointi on ollut vuosina 2000–2014 yleisin tapa toteuttaa PEFC-sertifiointia.
Alueellinen ryhmäsertifiointi tarkoittaa sitä, että metsänomistaja osallistuu sertifiointiin joko
metsänhoitoyhdistykseen jäsenyyden kautta automaattisesti tai ilmoittautumalla erikseen mukaan.
Ryhmäsertifikaatin hakijana ja hallinnoijana toimii metsänomistajien organisaatio tai alalla toimiva
yritys, jolloin se on yksittäiselle metsänomistajalle mahdollisimman vaivatonta.
15 Lähde: PEFC Suomi
16 Lähde: PEFC Global statistics, 2014
14
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Taulukko 3. Suomen PEFC-metsäsertifiointijärjestelmän alueelliset ryhmäsertifikaatit17
Metsäkeskusalue

Metsänomistajia, kpl

Metsä- ja kitumaata, ha

Rannikko ja Ahvenanmaa

28 355

908 283

Lounais-Suomi

30 711

1 183 057

Pirkanmaa

23 058

932 670

Etelä-Pohjanmaa

34 938

1 535 838

3.

Häme-Uusimaa

24 086

848 000

4.

Kaakkois-Suomi

20 900

773 000

Etelä-Savo

22 600

1 181 000

Keski-Suomi

22 800

1 232 000

1.
2.

Pohjois-Savo

24 900

1 370 000

5.

Pohjois-Karjala

22 749

1 362 738

6.

Kainuu

11 766

1 752 500

Pohjois-Pohjanmaa

26 824

2 602 680

Lappi

19 105

4 937 950

312 792

20 619 716

Yhteensä

Taulukko 4. Sertifioidulta metsäpinta-alaltaan 10 suurinta PEFC-maata18
Sertifioitu metsäpinta-ala, ha
Kanada
USA
Suomi
Ruotsi
Australia
Norja
Valko-Venäjä
Ranska
Saksa
Puola

121 143 276
33 110 782
20 619 716
11 263 434
10 398 358
9 142 702
8 842 500
8 100 208
7 353 177
7 287 169

Nämä pinta-alat kattavat kaikki vuoden 2014 lopussa voimassa olleet sertifikaatit, sillä
Metsähallituksen ja yritysten sertifikaattien (eli vuoden 2014 aikana myönnettyjen sertifikaattien)
hehtaarit sisältyvät vielä alueiden hehtaareihin.
18 Lähde: PEFC Global statistics, 2014
17
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3 Vaikutukset metsävaroihin ja metsien
kasvuun
3.1 Tätä aluetta koskevat kriteerit
Tälle alueelle kuuluvat seuraavat PEFC-sertifioinnin kriteerit:


Kriteeri 2: Metsien puusto säilytetään elinvoimaisena hiilinieluna



Kriteeri 3: Puuston terveydestä huolehditaan



Kriteeri 4: Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia
puulajeja



Kriteeri 5: Energiapuuta korjataan kestävästi



Kriteeri 6: Metsäsuunnittelulla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä



Kriteeri 7: Taimikoita hoidetaan puuntuotannon turvaamiseksi



Kriteeri 8: Yksityismetsien ensiharvennus- ja hankintahakkuita edistetään puuston
kasvukunnon parantamiseksi

Kaikki nämä kriteerit joko tarkentavat lain sisältöä tai asettavat lainsäädäntöön nähden uusia
vaatimuksia19. Merkittävimmät lainsäädäntöön nähden uusia vaatimuksia asettavat kriteerit
liittyvät puuston terveyteen (kriteeri 3) ja energiapuun korjuuseen (kriteeri 5). Puuston
terveyteen liittyvä kriteeri sisältää vaatimuksen juurikäävän torjuntatoimenpiteistä. Vastaavia
juurikääpää koskevia vaatimuksia ei sisälly lainsäädäntöön. Tämä kriteeri sisältää myös
lakitason ylittäviä vaatimuksia korjuuvaurioiden välttämisestä. Energiapuun korjuuta
koskeva kriteeri sisältää useita lakitason ylittäviä vaatimuksia. Nämä vaatimukset koskevat
korjuukohteiden valintaperusteita, jätettävän biomassan vähimmäistavoitemäärää ja
vesiensuojelutoimenpiteitä sekä suojelualueiden säilymistä.
Auditoinneissa 20 tätä aluetta koskevat poikkeamat liittyvät erityisesti puuston terveyteen,
energiapuun korjaamiseen ja taimikoiden hoitamiseen. Puuston terveyttä koskevat
poikkeamat liittyvät tyypillisesti juurikäävän torjunnan jäämiseen alle tavoitetason.
Energiapuun korjaamisessa havaitut poikkeamat koskevat pääasiassa alueelle jätetyn
latvusmassan liian pientä määrää tai liiallista innokkuutta kantojen nostossa, jolloin
korjuukohteille jäänyt kantojen määrä on alittanut vähimmäismäärän. Taimikonhoidossa
yleisin poikkeama on taimikonhoidon toteutuminen liian vähäisenä suhteessa kriteerin
edellyttämään 60 % tavoitetasoon.
Auditointien poikkeamien vähyydestä päätellen PEFC-sertifioinnin parhaiten toteutuneet
kriteerit liittyvät pitkälti tälle kriteeristöalueelle: asianmukaiseen metsänsuunnitteluun,

19
20

13

Katso lisätietoja luvusta 2.
Katso lisätietoja liitteestä x.
PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000—2014

kestävään hakkuumäärään ja kasvinsuojeluaineiden valintaan sekä istutuksessa käytettävään
lajistoon ja muuntogeenien käyttöön. Näistä kriteereistä on auditoinneissa ollut hyvin vähän
huomautettavaa.

3.2 Kriteerien vaikutukset
Metsävaroihin ja metsien kasvuun liittyvillä sertifioinnin kriteereillä ja kriteereihin liittyvillä
vaatimuksilla on ollut haastatteluiden ja asiantuntijatyön pohjalta seuraavia selviä vaikutuksia:
1. Sertifioinnilla on ollut merkittävä vaikutus juurikäävän torjuntaan Suomessa, ja se on
selvästi lisännyt juurikäävän torjuntatoimenpiteiden määrää. Ilman sertifioinnin
vaatimuksia torjuntatoimenpiteitä ei todennäköisesti Suomessa juurikaan toteutettaisi.
2. Sertifiointi on kiinnittänyt huomiota korjuuvaurioiden välttämiseen puunkorjuussa.
Koko metsätalouden tasolla korjuujälki on kuitenkin heikentynyt ja huomautukset
lisääntyneet mm. entistä haastavampien puunkorjuuolosuhteiden vuoksi.
3. Sertifiointi on lisännyt taimikonhoidon aktiivisuutta (ja metsäsuunnitteluun) niillä
alueilla, joilla sertifioinnin asettamat tavoitteet ovat muuten uhanneet jäädä täyttymättä
4. Energiapuun korjuu tuli mukaan sertifiointiin vuonna 2011. Se on hyvä esimerkki siitä,
miten toimintaympäristön muutokset heijastuvat metsäsertifiointiin, ja siihen liittyvät
vaatimukset ovat konkretisoitumassa vuodesta 2016 käytössä olevissa kriteereissä.
Näitä vaikutuksia on kuvattu tarkemmin seuraavassa.

3.2.1 Juurikäävän torjunta
Juurikäävän torjunta sertifioinnin puuston terveyteen liittyvän kriteerin vaatimuksena on
merkittävästi
lisännyt
juurikäävän
torjuntatoimenpiteiden
määrää
Suomessa.
Torjuntatoimenpiteisiin on ollut mahdollista saada tukea 21 , mutta käytännössä ilman
sertifioinnin vaatimuksia ei juurikäävän torjuntatoimenpiteitä alan arvioiden mukaan
juurikaan toteutettaisi. Juurikäävän vuosittaiset torjuntamäärät Suomessa ovatkin vastanneet
hyvin Kansallisessa metsäohjelmassa 22 asetettuja tavoitteita (65 000 ha/v). Esimerkiksi
vuosina 2008–2012 torjuntatoimenpiteiden määrä oli keskimäärin 64 00 ha/v23.
Pidemmällä aikajänteellä juurikäävän torjuntatoimenpiteiden hyödyn on tarkoitus näkyä
puuston hyvänä terveytenä. Vaikutusten näkyminen metsien terveydentilassa on kuitenkin
hidasta, ja mm. muuttuvat ilmasto-olosuhteet näyttävät edistävän juurikäävän lisääntymistä
torjuntatoimenpiteistä huolimatta. Tällä hetkellä tutkimuksiin perustuvana suosituksena on,
että kantokäsittely kuusen- ja männynjuurikäävän torjumiseksi tehdään kaikissa

Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukainen tuki.
Kansallinen metsäohjelma 2015
23 Lähde: Metsäntutkimuslaitos (2014)
21

22
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havupuuvaltaisissa harvennus- ja päätehakkuissa sekä kivennäis- että turvemailla koko
Suomessa Lapin lääniä lukuun ottamatta24.
Taulukko 5 kokoaa sertifioinnin vaikutukset juurikäävän torjuntaan ja kuva 3 juurikäävän
torjuntapinta-alan määrän kehityksen.
Taulukko 5. Sertifioinnin vaikutukset juurikäävän torjuntaan
Sertifioinnin
vaatimukset

Tuotokset

Välittömät vaikutukset

Vaikutukset
kansantalouteen ja
yhteiskuntaan

Puuston terveydestä
huolehtimiseen liittyvä
kriteeri vaatii, että
juurikäävän leviämistä
estetään riskikohteiden
puunkorjuussa ja että
torjuntatoimenpiteiden
osuus alueella on vähintään
85 % riskikohteiden
hakkuupinta-alasta.
Riskikohteilla tarkoitetaan
Pohjois-Karjalan, PohjoisSavon, Keski-Suomen ja
Etelä-Pohjanmaan
metsäkeskusten
toimialueiden
pohjoisrajojen eteläpuolella
sijaitsevia hakkuukohteita,
joilla puunkorjuu tehdään
1.5. ja 31.10. välisenä aikana.

Juurikäävän torjuntaan
liittyvä vaatimus on lisännyt
asiaan liittyvää tiedotusta ja
koulusta sekä nostanut
leviämisriskin esiin
puunmyyntineuvotteluissa.

Juurikäävän
torjuntatoimenpiteiden
määrä on kasvanut.

Pidemmällä aikajänteellä
hyödyt näkyvät puuston
terveytenä.

Vuonna 2000
torjuntatoimenpiteitä
tehtiin 30 000 hehtaarilla ja
vuonna 2013 lähes 120 000
hehtaarilla (katso kuva).

Vaikutusten näkyminen
metsien terveydentilassa on
kuitenkin hidasta, ja
juurikääpä näyttää
lisääntyvän
torjuntatoimenpiteistä
huolimatta.

24

15

Tiedotus ja koulutus ovat
lisänneet metsänomistajien
ja muiden toimijoiden
tietoisuutta ja osaamista
asiassa.

Lähde: Metla
PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000—2014

Ilman sertifioinnin
vaatimuksia ei juurikäävän
ja tähän kohdistettua tukea
torjuntatoimenpiteitä
todennäköisesti juurikaan
toteutettaisi.

Kuva 3. Juurikäävän torjuntapinta-ala hehtaareina25

3.2.2 Korjuuvaurioiden välttäminen
Myös korjuuvaurioiden välttäminen puunkorjuussa ja näin korjuujäljen 26 laadun
parantuminen nostettiin haastatteluissa esiin metsäsertifioinnin myönteisinä vaikutuksina.
Vaikka asiaan on kiinnitetty huomiota, eivät korjuujälkeä koko metsätalouden tasolla
kuvaavat indikaattorit ole kuitenkaan kehittyneet myönteisesti; hyvä korjuujälki on
vähentynyt ja huomautukset lisääntyneet. Tähän kehitykseen on todennäköisesti pitkälti
syynä energiapuun korjuun voimakas lisääntyminen, mikä on tarkoittanut mm. entistä
vaikeampia puunkorjuuolosuhteita ja hoitamattomampia kohteita. Korjuujäljessä on myös
alueellisesti ja paikallisesti selviä eroja. Tälle alueelle liittyykin edelleen merkittävää
kehitystarvetta.
Taulukko 6 kokoaa sertifioinnin vaikutukset korjuuvaurioiden välttämiseen ja kuvassa 4 on
esimerkkinä harvennushakkuiden korjuujäljen laadun kehittyminen.

Lähde: Metla, Metsätilastot (http://tilastot.metla.fi/), pinta-ala hehtaareina, jolla suoritettu
juurikäävän torjuntaa kantokäsittelymenetelmällä. Metla suosittelee kantokäsittelyä kuusen- ja
männynjuurikäävän torjumiseksi tehtäväksi kaikissa havupuuvaltaisissa harvennus- ja päätehakkuissa
sekä kivennäis- että turvemailla koko Suomessa Lapin lääniä lukuun ottamatta.
26 Korjuujäljellä tarkoitetaan metsikön puuston ja maaperän tilaa puunkorjuun jälkeen.
25
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Taulukko 6. Sertifioinnin vaikutukset korjuuvaurioiden välttämiseen
Sertifioinnin
vaatimukset

Tuotokset

Välittömät vaikutukset

Vaikutukset
kansantalouteen ja
yhteiskuntaan

Puuston terveydestä
huolehtimiseen liittyvä
kriteeri vaatii, että
puunkorjuussa vältetään
kasvamaan jäävän puuston
vahingoittamista sekä
puuston kasvuolosuhteita
heikentäviä
maastovaurioita. Aines- ja
energiapuuharvennuksissa
vaurioituneiden puiden
keskimääräinen osuus saa
olla enintään 4 prosenttia
kasvamaan jätetyistä puista
ja kivennäismaiden
harvennushakkuissa
puunkorjuukoneiden
aiheuttamien urapainumien
keskimääräinen osuus
enintään neljä prosenttia
ajourien pituudesta.

Korjuuvaurioiden
välttämiseen on kiinnitetty
vaatimuksen vuoksi
puunkorjuussa entistä
enemmän huomiota
esimerkiksi tiedotusta
lisäämällä ja ohjeistuksia
parantamalla.

Vaikka asiaan on kiinnitetty
huomiota, eivät korjuujälkeä
koko metsätalouden tasolla
kuvaavat indikaattorit ole
kehittyneet myönteisesti;
hyvä korjuujälki on
vähentynyt ja huomautukset
lisääntyneet.

Pidemmällä aikajänteellä
hyödyt näkyvät puuston
terveytenä. Vaikutusten
näkyminen on kuitenkin
hidasta.

Korjuujälkeä ja siihen
liittyviä vaurioita arvioidaan
säännöllisesti osana
Metsäkeskusten
luontolaadun seurantaa (jo
arviointi ja seuranta
sinällään kiinnittävät asiaan
huomiota).

Tähän kehitykseen on
todennäköisesti pitkälti
vaikuttanut energiapuun
korjuun voimakas
lisääntyminen, mikä on
tarkoittanut mm. entistä
vaikeampia
puunkorjuuolosuhteita.
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Ilman sertifiointia asiaan
olisi todennäköisesti
kiinnitetty selvästi nykyistä
vähemmän huomiota.

Kuva 4. Korjuujäljen kokonaisarvostelu harvennushakkuissa27

3.2.3 Taimikonhoidon aktiivisuus
Sertifioinnin taimikonhoitoon liittyvällä kriteereillä (samoin kuin metsäsuunnitteluun
liittyvällä kriteerillä) on haastatteluiden mukaan ollut erityisesti alueellista merkitystä.
Sertifiointi on kannustanut osaltaan aktiivisempaan taimikonhoitoon (ja metsäsuunnitteluun)
niillä alueilla, joilla se olisi muuten jäänyt näitä kriteereitä koskevia tavoitteita alhaisemmaksi.
Kriteerissä taimikonhoitotarpeen perustana on valtakunnan metsien inventoinnissa
metsäkeskusalueelle arvioitu taimikonhoitopinta-alaehdotus, johon kuuluvat myöhässä
olevat ja muut seuraavan viisivuotiskauden aikana tekemistä edellyttävät taimikonhoitotyöt.
Tästä tarpeesta tulee toteuttaa vuosittain vähintään 60 %. Kriteerin toteutumiselle on
kuitenkin jatkossa haasteita, sillä koko maassa taimikonhoitoja on myöhässä 720 000
hehtaaria. Viivästyneiden taimikonhoitojen määrä on viimeisenä 10-vuotiskautena
lisääntynyt 125 000 hehtaaria, mistä suurin osuus Etelä-Suomessa28.
Pidemmällä aikajänteellä oikea-aikaisen, riittävän laajan ja laadultaan hyvän taimikonhoidon
ja metsäsuunnittelun tulisi näkyä taimikoiden hyvänä laatuna. Tällä hetkellä taimikoiden
laadussa on kuitenkin suuria alueellisia eroja, ja hyvien ja tyydyttävien taimikoiden osuus on
Etelä-Suomessa selvästi suurempi kuin Pohjois-Suomessa. Hyvälaatuisten taimikoiden osuus
on suhteellisen pieni, vaikka hyvien ja tyydyttävien taimikoiden määrä on keskimäärin hieman
yli 70 %, joten tällä koko maan tasolla kriteerin vaikutusta on vaikea tunnistaa. Tämän
kriteerin toteutumiseen onkin syytä kiinnittää jatkossa enemmän huomiota.

Lähde: Metsäkeskus (2013)
Etelä-Suomessa lisäystä taimikonhoitotarpeessa 180 000 hehtaaria ja Pohjois-Suomessa vähennystä
55 000 hehtaaria. Lähde: Korhonen ym. 2013
27

28
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Taulukko 7 kokoaa sertifioinnin vaikutukset taimikonhoitoon. Kuvassa 5 näkyy
taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen hehtaarimäärät vuosittain ja kuvassa 6
taimikoiden laatu metsäkeskuksittain.
Taulukko 7. Sertifioinnin vaikutukset taimikonhoitoon
Sertifioinnin
vaatimukset

Tuotokset

Välittömät vaikutukset

Vaikutukset
kansantalouteen ja
yhteiskuntaan

Taimikoita hoidetaan
puuntuotannon
turvaamiseksi – kriteeri
vaatii, että alueen
vuotuisesta
taimikonhoitotarpeesta
toteutetaan vuosittain
vähintään 60 %.
Taimikonhoidon määrää
verrataan valtakunnan
metsien inventoinnissa
vastaavan alueen arvioituun
taimikonhoitotöiden
tarpeeseen.

Sertifiointi on kannustanut
osaltaan aktiivisempaan
taimikonhoitoon niillä
alueilla, joilla se olisi
muuten jäänyt kriteeriä
koskevia tavoitteita
alhaisemmaksi.

Vuosien 2000 ja 2013 välillä
taimikonhoidon määrässä
on jonkin verran kasvua
(katso kuva). Näitä lukuja ei
kuitenkaan ole suhteutettu
taimikonhoitotarpeeseen.

Pidemmällä aikajänteellä
oikea-aikaisen, riittävän
laajan ja laadultaan hyvän
taimikonhoidon ja
metsäsuunnittelun tulisi
näkyä taimikoiden hyvänä
laatuna, puuntuottokykynä
ja terveytenä.

Koko maassa
taimikonhoitoja on
myöhässä 720 000
hehtaaria. Viivästyneiden
taimikonhoitojen määrä on
viimeisenä 10-vuotiskautena
lisääntynyt 125 000
hehtaaria.
Sertifiointi on
todennäköisesti aktivoinut
taimikonhoitoa niillä
alueilla, joilla tavoitteet
olisivat muuten uhanneet
jäädä saavuttamatta.
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Tällä hetkellä taimikoiden
laadussa on kuitenkin suuria
alueellisia eroja, ja
hyvälaatuisten taimikoiden
osuus on kaikkiaan
suhteellisen pieni.

Kuva 5. Taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen määrä hehtaareina 29

Lähde: Metla, Metsätilastot (http://tilastot.metla.fi/), Metsänhoito- ja metsänparannustöiden
työmäärät, ha
29
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Kuva 6. Puuntuotannon metsämaan taimikoiden laatu metsäkeskuksittain30

3.2.4 Energiapuun korjuu
Lisäksi haastatteluissa tuotiin esiin energiapuun korjuuseen liittyvien asioiden esiin
nostaminen sertifioinnin myönteisinä vaikutuksina. Vuonna 2011 käyttöönotettu kriteeristö
otti mukaan energiapuun korjuuta koskevan kriteerin ja sisällytti energiapuun myös useaan
muuhun jo olemassa olevaan kriteeriin. Sertifiointi mm. vaatii, että korjattaessa latvusmassaa
ja kantoja hakkuualoilta toimitaan tavoilla, jotka ottavat huomioon hakkuualan
puuntuotoskyvyn ja monimuotoisuuden sekä vesiensuojeluun liittyvät näkökohdat.
Tässä kriteeristössä ei kuitenkaan vielä määritelty energiapuun korjuuseen liittyviä
vaatimuksia yhtä selvästi kuin nyt hyväksyttävänä olevassa kriteeristössä. Jatkossa sertifiointi
asettaakin energiapuun korjuulle konkreettisempia vaatimuksia (esim. että hakkuualueelle
jätetään 30 % hakkuutähteestä sekä kannonnostossa jätetään nostamatta 25 – 50 kantoa/ha).
Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten toimintaympäristön muutokset heijastuvat sertifiointiin
ja miten sen kriteerit muuttuvat ajan myötä, tässä tapauksessa tarkentuen.

30
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4 Vaikutukset metsäluontoon
4.1 Tätä aluetta koskevat kriteerit
Tälle alueelle kuuluvat seuraavat kriteerit:


Kriteeri 9: Suojelualueiden suojeluarvot turvataan



Kriteeri 10: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään



Kriteeri 11: Suoluontoa säilytetään



Kriteeri 12: Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan



Kriteeri 13: Säästö- ja lahopuustoa jätetään metsätalouden toimenpiteissä



Kriteeri 14: Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä



Kriteeri 15: Metsätiesuunnitelmiin sisältyy ympäristöselvitys



Kriteeri 16: Tulen hallitulla käytöllä edistetään luonnon monimuotoisuutta



Kriteeri 17: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan
vesiensuojelusta



Kriteeri 18: Vesiensuojelusta huolehditaan kunnostusojituskohteilla



Kriteeri 19: Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä



Kriteeri 20: Metsien hoidossa käytetään vain biologisesti hajoavia kasvinsuojeluaineita

Tällä alueella merkittävimmät lainsäädäntöön nähden uusia vaatimuksia asettavat kriteerit
liittyvät arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämiseen (kriteeri 10), säästöja lahopuustoon (kriteeri 13), kulotukseen (kriteeri 16) sekä vesiensuojeluun (kriteeri 17).
Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämisen osalta metsä- ja
luonnonsuojelulaissa on määritelty arvokkaita elinympäristöjä. Kriteerissä 10 luetellaan
näiden lisäksi erikseen seitsemän säilytettävää luontotyyppiä, joita ei ole lainsäädännössä
mainittu suojeltavina kohteina. Sertifioinnin säästö- ja lahopuustoa koskeva kriteeri sisältää
vaatimuksen jättää harvennus- ja uudistushakkuukohteille tietyn määrän säästöpuuta
hehtaaria kohden. Laki ei velvoita jättämään säästöpuita.
Kulotusta koskeva kriteeri edellyttää tiettyä määrää kulotuksia toteutettavaksi talousmetsässä
paloista riippuvaisten eliölajien elinympäristöjen turvaamiseksi. Lainsäädäntö ei sisällä
vaatimusta kulotuksista, mutta ns. Kemera-lainsäädäntö on mahdollistanut tuen hakemisen
kulotusten toteuttamiseen. Vesiensuojeluun liittyvä kriteeri 17 sisältää vaatimuksen ravinteita
ja kiintoainesta sitovien suojakaistojen jättämisestä vesistöjen ja pienvesien varteen. Laki
edellyttää, että metsätalouden toimenpiteet eivät kuormita ja pilaa vesiä, mutta ei määrittele
toimenpiteitä.
Auditoinneissa tätä aluetta koskevat poikkeamat ovat liittyneet lähinnä suojelualueita ja
arvokkaiden elinympäristöjen turvaamista sekä vesien ja vesistöjen suojelua koskeviin
kriteereihin. Suojelualueisiin ja arvokkaisiin elinympäristöihin (kriteerit 9 ja 10) kohdistuvat
poikkeamat ovat liittyneet lähinnä suojeltujen alueiden luonnonarvojen vaarantamiseen ja
arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämiseen. Vesien ja vesistöjen
suojeluun (kriteerit 17 ja 18) kohdistuvat koskevat poikkeamat liittyvät useimmiten liian
22
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pieniin vesistöjen suojakaistoihin tai puutteisiin vesiensuojelun toteutuksessa esimerkiksi
ojituksen yhteydessä.

4.2 Kriteerien vaikutukset
Metsäluontoon liittyvillä sertifioinnin kriteereillä ja kriteereihin liittyvillä vaatimuksilla on
ollut haastatteluiden ja asiantuntijatyön pohjalta seuraavia selviä vaikutuksia:
1. Sertifiointi on vaikuttanut merkittävästi puunkorjuussa metsiin jätettävän säästö- ja
lahopuun määrään. Sertifioinnin perusteella Suomen metsiin on lakivaatimusten
lisäksi jätetty vuosittain keskimäärin yli 500 000 kuutiometriä säästö- ja lahopuuta31.
2. Sertifiointi on lisännyt tietoa arvokkaiden luontokohteiden merkityksestä ja niihin
liittyvistä lainsäädännön vaatimuksista sekä muuttanut metsänomistajien ja metsissä
työskentelevien asennetta niiden säilyttämiseen selvästi myönteisemmäksi.
3. Sertifiointi on nostanut ansiokkaasti esiin vesiensuojeluun liittyviä kysymyksiä, mutta
vesiensuojeluun liittyvien kriteerien vaikuttavuudesta on hankala saada kokonaiskuvaa.
4. Ilman sertifiointia kulotusta tuskin tehtäisiin näin Suomessa paljon. Kriteeri on nytkin
haastava ja sen toteutuksesta on pitkälti vastannut Metsähallitus.
Näitä vaikutuksia on kuvattu tarkemmin seuraavassa.

4.2.1 Säästö- ja lahopuun määrä
Yhtenä tärkeimmistä ja vaikuttavimmista metsäluontoon liittyvistä ja itse asiassa koko
sertifioinnin kriteereistä pidetään haastatteluissa säästö- ja lahopuustoa koskevaa kriteeriä.
Tämän katsotaan vaikuttaneen erittäin merkittävästi metsien käsittelyyn Suomessa. Arvion
mukaan sertifioinnin perusteella Suomen metsiin on sertifioinnin johdosta jätetty vuosittain
keskimäärin yli 500 000 kuutiometriä puuta 32 . Jos tämä vuosittainen säästöpuumäärä
kerrotaan tarkastelujakson vuosien määrälle, saadaan summaksi 7 miljoonaa kuutiometriä
puuta.
Ylipäänsä tarkastelujaksolla säästö- ja lahopuiden jättämisestä talousmetsään on tullut
haastatteluiden mukaan hyväksytty ja yleinen käytäntö, ja sertifioinnilla on ollut merkittävä
rooli tähän liittyvien asenteiden muuttajana. Myös tieto ja osaaminen säästöpuiden valinnasta
ja hyvästä sijoittelusta on haastatteluiden mukaan lisääntynyt. Nyt säästöpuut sijoitetaan
esimerkiksi arvokkaiden elinympäristöjen yhteyteen ja sijoittelu on usein sekä luonnolle
hyödyllisempää ja puunkorjuun kannalta edullisempaa kuin aikaisemmin. Sertifioinnin
säästöpuukriteeri on muuttunut vuosien 2000 ja 2014 välillä jonkin verran säästöpuiden

Arvioitu vuosittain metsään jätetyn säästöpuun (per ha per vuosi) ja hakkuumäärien pohjalta
(lähtötiedot Metlan Metsätilastollisista vuosikirjoista).
32 Metsäntutkimuslaitos (2014)
31
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määrän ja minimiläpimitan osalta (vuodesta 2011 alkaen jätettävien puiden minimiläpimitta
aleni).
Säästöpuun
hehtaarikohtainen
kuutiomäärä
yksityismetsien
avohakkuissa
on
tarkastelujaksolla jonkin verran vähentynyt (kuva 7). Laadussa on tapahtunut pientä
siirtymää erinomaisesta muihin luokkiin. Koko maassa pystylahopuuston kokonaismäärä on
lisääntynyt ja maapuiden määrä hieman vähentynyt, mikä on merkinnyt yhteismäärän
pysymistä pitkälti muuttumattomana viimeisen 30-vuoden aikana33 (kuva 8). Lahopuuston
keskitilavuus (m3/ha) on lisääntynyt Etelä-Suomessa ja vähentynyt Pohjois-Suomessa (kuva
9). Tuoreen lahopuun määrä onkin Etelä-Suomessa nyt korkeammalla tasolla kuin koskaan
aikaisemmin koko 30-luvulla alkaneella seuranta-ajalla 34 . Laho- ja säästöpuun jättäminen
talousmetsiin on näkynyt jo uhanalaisarvioinnissa kovakuoriaisten uhanalaiskehityksessä
uhanalaisuuden vähenemisenä35.
Taulukko 8 kokoaa sertifioinnin vaikutukset säästö- ja lahopuuhun.
Taulukko 8. Sertifioinnin vaikutukset säästö- ja lahopuuhun
Sertifioinnin
vaatimukset

Tuotokset

Välittömät vaikutukset

Vaikutukset
kansantalouteen ja
yhteiskuntaan

Säästö- ja lahopuustoa
koskeva kriteeri vaatii, että
metsäluonnon
monimuotoisuuden
turvaamiseksi harvennus- ja
uudistamishakkuukohteille
jätetään säästöpuita ja
lahopuustoa niin, että
metsän uudistamisaloille
jätettyjen säästö- ja
lahopuiden lukumäärä on
vähintään 5 - 10 kpl/ha.

Säästö- ja lahopuiden
jättämisestä metsään on
tullut hyväksytty ja yleinen
käytäntö ja
metsänomistajien ja
metsissä työskentelevien
asenteet ovat tältä osin
muuttuneet.

Suomen metsiin on jätetty
lakivaatimusten lisäksi
vuosittain keskimäärin yli
500 000 kuutiometriä
säästö- ja lahopuuta.

Säästö- ja lahopuilla on
merkittävä rooli luonnon
monimuotoisuuden
turvaamisessa36.
Kasvualustoja ja -paikkoja
eri lajeille tarjoamalla ne
vähentävät
uudistamishakkuiden
negatiivisia vaikutuksia
näille lajeille37

Tieto ja osaaminen
säästöpuiden valinnasta ja
hyvästä sijoittelusta on
lisääntynyt.

Tätä ei olisi tapahtunut
ilman sertifiointia, ja
sertifiointi onkin
merkittävästi lisännyt
säästö- ja lahopuun määrää
metsissä.

Säästöpuukriteerillä on ollut
selvä myönteinen
ekologinen vaikutus metsiin,
ja esimerkiksi
kovakuoriaisten
uhanalaiskehityksessä näkyy
jo positiivisia merkkejä.

Valtakunnan metsien inventointitulosten mukaan. Lähde: Korhonen ja Ihalainen (2015)
Lähde: Luonnonvarakeskus (Metla, valtakunnan metsien inventoinnit)
35 Lähde: YM/SYKE
36 Lähde: Stokland ym. 2012
37 Lähde: Rosenval ja Lohmus 2008, Gustafsson ym. 2010
33

34
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Kuva 7. Säästöpuiden laatu ja määrä yksityismetsien avohakkuissa prosentteina
tarkastetusta pinta-alasta38

Kuva 8. Pysty- ja maalahopuun kokonaismäärän kehitys valtakunnan metsien
inventoinneissa aikana VMI9 – VMI1139

Säästöpuun laatu on esitetty prosentteina tarkastetusta pinta-alasta ja määrä kuutioina hehtaarilla.
Säästöpuun määrä sisältää sekä elävän että kuolleen säästöpuun. Tieto on koottu Suomen
metsäkeskuksen vuosittaisessa luontohoidon seurannassa. Tässä luonnonhoidon laadun seurannassa
kerätään tietoa arvokkaiden luontokohteiden ja monimuotoisuuden säilymisestä sekä vesien suojelusta
ja maastovaurioista talousmetsien hakkuissa. Lähde: Metsäntutkimuslaitos (2014)
38

25

PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000—2014

Kuva 9. Lahopuun määrän keskitilavuuden (m3/ha) kehitys Etelä- ja Pohjois-Suomessa ja
koko maassa valtakunnan metsien inventoinneissa aikana VMI9 – VMI1140

4.2.2 Arvokkaat luontokohteet
Tieto arvokkaiden luontokohteiden merkityksestä ja asenne niiden säilyttämiseen
metsänomistajien keskuudessa on haastattelujen mukaan muuttunut sertifioinnin kautta
myönteisemmäksi. Metsänomistajille tärkeää on ollut se, että asiaa on voitu viedä eteenpäin
vapaaehtoisuuden kautta 41 . Vaikka monet suojelukohteista ovat lakisääteisiä, on kohteita
haastattelujen mukaan rajattu sertifioinnin vuoksi monimuotoisuustavoitteet paremmin
huomioiden. Haastatteluiden mukaan ekologinen näkemys metsänhoidossa ja puunkorjuussa
onkin sertifioinnin ja siihen liittyvän tiedotuksen ja koulutuksen seurauksena parantunut, ja
sertifioinnilla on ollut rooli myös tämän alueen lainsäädännön toimeenpanijana ja tiedon
jakajana. Luontokohteiden ominaispiirteiden ja puuston säilymisessä nähdään
tarkastelujaksolla Suomessa myönteinen kehitys (kuva 10).
Myös arvokkaisiin luontokohteisiin liittyvissä metsärikkomuksissa on tarkastelujaksolla ollut
laskeva kehitys, ja ylipäänsä rikkeitä on ollut vähän42. Arvokkaisiin luontokohteisiin liittyvät
metsärikkomukset ja -rikokset tehdään yleensä tahattomasti 43 , joten arvokkaisiin
luontokohteisiin ja metsälakiin liittyvän tiedon lisääntyminen vähentää rikkomusten määrää,
ja tässä tiedon lisääntymisessä sertifioinnilla on haastatteluiden perusteella ollut tärkeä rooli.

Tieto on VMI 9:n osalta kerätty vuosina 1996–2003, VMI 10:n osalta vuosina 2004–2008 ja VMI
11:n osalta vuosina 2009–2013.
40 Tieto on VMI 9:n osalta kerätty vuosina 1996–2003, VMI 10:n osalta vuosina 2004–2008 ja VMI
11:n osalta vuosina 2009–2013.
41 Tätä kehitystä on vahvistanut osaltaan myös metsien vapaaehtoisen suojelun METSO-ohjelma.
42 Tarkoituksellinen sääntöjen rikkominen on metsälain 10 § osalta vähäistä. Esimerkiksi tammikuusta
1997 toukokuuhun 2006 tuomio annettiin 15 tapauksesta (vrt. kaikkiaan noin 80 000
metsänhakkuuilmoitusta vuosittain). Lähde: Similä (2012)
43 HE 75/2013 vp
39
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Taulukko 9 kokoaa sertifioinnin vaikutukset arvokkaisiin luontokohteisiin.
Taulukko 9. Sertifioinnin vaikutukset arvokkaisiin luontokohteisiin
Sertifioinnin
vaatimukset

Tuotokset

Välittömät vaikutukset

Vaikutukset
kansantalouteen ja
yhteiskuntaan

Arvokkaiden
elinympäristöjen
ominaisuuksien
säilyttämistä koskeva
kriteeri vaatii, että metsien
hoito- ja käyttötoimenpiteet
eivät vaaranna arvokkaiden
elinympäristöjen
ominaispiirteitä. Mittarina
ovat luonnonsuojelulain tai
metsälain rikkomukset tältä
osin (toimittu tahallaan tai
tuottamuksellisesti
luonnonsuojelu- tai
metsälain vastaisesti).

Tieto arvokkaiden
luontokohteiden
merkityksestä on lisääntynyt
sertifiointiin liittyvän
tiedotuksen ja koulutuksen
seurauksena.

Luontokohteiden
ominaispiirteiden ja
puuston säilyminen
yksityismetsien hakkuissa
on kehittynyt myönteisesti
(katso kuva).

Tavoitteena on säilyttää
metsäluonnon arvokkaat
ominaispiirteet entistä
paremmin.

Asenne arvokkaiden
luontokohteiden
säilyttämiseen
metsänomistajien
keskuudessa on muuttunut
myönteisemmäksi.

Arvokkaisiin
luontokohteisiin liittyviä
metsärikkomuksia on ollut
toiminnan määrään nähden
vähän.

Kriteerissä luetellaan lisäksi
seitsemän säilytettävää
luontotyyppiä, joita ei ole
mainittu lainsäädännössä
suojeltavina kohteina. Tätä
arvioidaan luonnonhoidon
laadun seurantatulosten
perusteella
(elinympäristöjen
tärkeimmät, säilytettävät
ominaispiirteet ovat
säilyneet yli 90 prosentilla
kohteiden kokonaispintaalasta).
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Ekologinen näkemys
metsänhoidossa ja
puunkorjuussa on
parantunut. Vaikka monet
suojelukohteista ovat
lakisääteisiä, on kohteita
rajattu sertifioinnin vuoksi
monimuotoisuustavoitteet
paremmin huomioiden.
Sertifioinnilla on ollut
tärkeä rooli myös tämän
alueen lainsäädännön
toimeenpanijana ja tiedon
jakajana.

PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000—2014

Tiedon kasvattajana ja
asenteiden muuttajana
sertifioinnilla on ollut tässä
merkittävä rooli.
Tällä alueella on kuitenkin
ollut jonkin verran
auditoinneissa todettuja
poikkeamia.

Kuva 10. Luontokohteiden ominaispiirteiden ja puuston säilyminen yksityismetsien
hakkuissa prosentteina tarkastetusta pinta-alasta44

4.2.3 Vesiensuojelu
Vesiensuojeluun liittyvät kriteerit arvioitiin haastatteluissa tärkeiksi, ja vesiensuojelusta
onkin annettu metsäsertifioinnin lisäksi monia ohjeita ja suosituksia, sillä taustalla on EU:n
vesipuitedirektiivi (2000/60/EY). Metsätalouden vesiensuojelun laadunseuranta-aineistojen
(mm. Tapion luontolaadun seuranta ja metsäorganisaatioiden muut arvioinnit) perusteella
vesiensuojelun kriteerejä noudatetaan yleensä hyvin tai erittäin hyvin. Metsätalouden
organisaatioilla on tähän liittyvää ohjeistusta varsin runsaasti, osittain asian ekologisen
merkittävyyden vuoksi ja osittain metsätalouden säännöstöjen vuoksi. Esimerkiksi Kestävän
metsätalouden rahoituslaki asetuksineen on edellyttänyt selvää suunnitelmaa
kunnostusojituksen yhteydessä. Myös tarvittava ilmoitus on vesiensuojelun kannalta varsin
yksityiskohtainen (tuli voimaan vuonna 2012).
Näihin kriteereihin liittyvät auditoinneissa esiin nostetut poikkeamat heijastelevat kuitenkin
kriteereihin liittyvien käytäntöjen monimuotoisuutta, ja viittaavat kriteerien tulkinnan ja
niihin liittyvien käytäntöjen vaihtelevuuteen. Kuten laatukriteerien tavoite yleensä on,
tämänkin kriteerin arvioinnissa tarkastetaan toimintaohjeiden noudattamista eikä suoraan
vesiensuojelumenetelmien toimivuutta (ei vielä riittäviä ja kustannustehokkaita
arviointimenetelmiä). Osin puuttuu myös tietoa ja osaamista vesistövaikutusten hallinnasta,
mm. ominaispiirteiden säilyttämiseen tarvittavien suojavyöhykkeiden leveydestä 45 .

Tulokset on esitetty prosentteina tarkastetusta pinta-alasta ja tieto on koottu Suomen
metsäkeskuksen vuosittaisessa luontohoidon seurannassa. Lähde: Metsäntutkimuslaitos (2014)
45 Katso esim. Saari ym. 2009.
44
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Suojavyöhykettä koskevan sertifiointikriteerin lievä kiristyminen vuodesta 2011 alkaen
(suojakaistan leveys 5 m) tukee todennäköisesti vesiensuojelutavoitteen toteutumista (myös
kohteiden ominaispiirteet tulisi huomioida).
Vesiensuojelun laatua yksityismetsissä teollisuuspuun korjuussa kuvaava kuva 11 ei näytä
merkittävää muutosta tarkastelujaksolla. Vaikka sertifioinnin vaikutusta vesiensuojelun
tasoon on vaikea käytössä olevin mittarein esittää, pidettiin näitä kriteereitä kuitenkin
haastatteluissa erittäin tärkeinä ja niiden mukanaolon sertifioinnissa nähtiin osaltaan
kiinnittäneen huomiota vesiensuojeluasioihin.
Taulukko 10 kokoaa sertifioinnin vaikutukset vesiensuojeluun.
Taulukko 10. Sertifioinnin vaikutukset vesiensuojeluun
Sertifioinnin
vaatimukset

Tuotokset

Välittömät vaikutukset

Vaikutukset
kansantalouteen ja
yhteiskuntaan

Kriteeri 17 vaatii, että
vesistöjen ja pienvesien
varteen jätetään kiintoaineja ravinnekuormitusta sitova
muokkaamaton alue. Näin
on toimittu, kun vesistöön
tai pienveteen rajoittuvan,
vähintään viisi metriä leveän
suojakaistan pituudesta yli
90 prosentilla on maanpinta
pysynyt
rikkoutumattomana.

Vesiensuojeluun liittyvien
kriteerin mukanaolo
sertifioinnissa on osaltaan
kiinnittänyt huomiota
vesiensuojeluasioihin ja
vienyt lainsäädäntöä ja
ohjeistusta käytäntöön.

Metsätalouden
vesiensuojelun
laadunseuranta-aineistojen
perusteella vesiensuojelun
kriteerejä noudatetaan
yleensä hyvin tai erittäin
hyvin.

Metsätalouden
vesistökuormitus on
vähentynyt viimeisen 10–15
vuoden kuluessa ja
vesiensuojelun tilanne
parantunut46.

Näihin kriteereihin liittyvät
auditoinneissa esiin nostetut
poikkeamat heijastelevat
kuitenkin kriteereihin
liittyvien käytäntöjen
vaihtelevuutta.

Vesiensuojelusta on annettu
metsäsertifioinnin lisäksi
monia ohjeita ja suosituksia
(taustalla on EU:n
vesipuitedirektiivi) ja
sertifioinnin vaikutuksia on
hankala erottaa muista
tekijöistä.

Lisäksi kriteeri 18 vaatii,
että metsäorganisaatioiden
laatimiin kunnostusojitussuunnitelmiin sisältyy
vesiensuojelusuunnitelma,
johon sisältyvät
vesiensuojelutoimenpiteet
on toteutettu tarkoituksenmukaisella tavalla.

46

Lähde: Finér ym., 2010
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Työn jälki eli laatu vaihtelee
kuitenkin alueittain ja
parempaan tulokseen
päästäisiin noudattamalla
ohjeita eikä niinkään
ohjeiden kiristyksellä.

Kuva 11. Vesiensuojelun laatu yksityismetsien teollisuuspuun korjuussa prosentteina
tarkastetusta pinta-alasta47

4.2.4 Kulotus
Kulotus on ollut haastattelujen mukaan kriteereistä selvästi haasteellinen. Tämä näkyy myös
kulotuksen määrän kehityksessä (kuva 12). Kulotukseen liittyvä ammattitaito on häviämässä
ja kulotusta pidetään kalliina ja jonkin verran riskipitoisena toimenpiteenä, eikä se ole
metsänuudistamisen kannalta välttämätön, vaikka sen hyödyt luonnon monimuotoisuudelle
tunnistetaankin. Käytännössä kulotusta tehdään lähinnä niiden metsänomistajien alueilla,
joiden omistama tai hallitsema metsäpinta-ala on tuhansia hehtaareja.
Taulukko 11 kokoaa sertifioinnin vaikutukset kulotukseen.

Tulokset on esitetty prosentteina tarkastetusta pinta-alasta ja tieto on koottu Suomen
metsäkeskuksen vuosittaisessa luontohoidon seurannassa. Lähde: Metsäntutkimuslaitos (2014)
47
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Taulukko 11. Sertifioinnin vaikutukset kulotukseen
Sertifioinnin
vaatimukset

Tuotokset

Välittömät vaikutukset

Vaikutukset
kansantalouteen ja
yhteiskuntaan

Tulen hallittuun käyttöön
metsäluonnon
monimuotoisuuden
edistämisessä liittyvä
kriteeri vaatii, että
vuosittain tehtyjen
luonnonhoidollisten
kulotusten pinta-ala tai
lukumäärä on vähintään
yhtä suuri kuin edellisen
viisivuotiskauden aikana
keskimäärin.

Kulotusvaatimuksen
toteutumisesta ovat pitkälti
vastanneet isot
metsänomistajat ml.
Metsähallitus.

Kulotuksen määrä on
vaihdellut voimakkaasti
vuosittain (katso kuva).
Vuoden 2001 ja 2002 suuria
kulotusmääriä selittävät isot
tutkimushankkeet.

Kulotuksesta on hyötyä
metsäluonnon
monimuotoisuudelle.

Kulotusta pidetään kalliina
ja riskipitoisena ja
sääriippuvaisena
toimenpiteenä, eikä se ole
metsänuudistamisen
kannalta välttämätön,
vaikka sen hyödyt luonnon
monimuotoisuudelle
tunnistetaankin.

Kuva 12. Kulotuksen määrä hehtaareina48

Lähde: Metsäntutkimuslaitos (2014), vuosien 2001—2003 piikkiä selittää kulotukseen liittyvä
tutkimus
48
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5 Vaikutukset sosiaalisen vastuun
alueella
5.1 Tätä aluetta koskevat kriteerit
Tälle alueelle kuuluvat seuraavat kriteerit:


Kriteeri 1: Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan



Kriteeri 21: Työntekijöiden osaaminen varmistetaan



Kriteeri 22: Työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja tasa-arvosta huolehditaan



Kriteeri 23: Työnantajavelvoitteita noudatetaan



Kriteeri 24: Metsänomistajien osaamista edistetään



Kriteeri 25: Lasten ja nuorten metsätietämystä edistetään



Kriteeri 26: Jokamiehenoikeudet turvataan



Kriteeri 27: Metsien monikäyttöedellytyksiä edistetään



Kriteeri 28: Porotalouden toimintaedellytykset turvataan



Kriteeri 29: Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen
toimintaedellytykset turvataan saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kestävän
kehityksen mukaisesti

Monet tämän alueen kriteereistä joko tarkentavat lain sisältöä tai asettavat lainsäädäntöön
nähden uusia vaatimuksia. PEFC esimerkiksi edellyttää työntekijöiden riittävän pätevyyden
varmistamisen ja edellyttää sitä myös urakanantajalta (kriteeri 21). Vastaavan tasoisia
pätevyyden osoittamiseen liittyviä vaatimuksia ei lainsäädännössä ole. Metsänomistajien
osaamisen osalta sertifiointi asettaa määrällisen tavoitteen neuvontaan osallistuvien
henkilöiden määrälle (kriteeri 24). Myös lasten ja nuorten metsätietämyksen edistämiseen
(kriteeri 25) liittyvät vaatimukset ovat mukana vain sertifioinnissa. Lisäksi porotalouden ja
saamelaiskulttuurin toimintaedellytysten turvaamiseen liittyvät kriteerit (kriteerit 28 ja 29)
tarkentavat lain sisältöä tai asettavat uusia vaatimuksia valtion maiden osalta, mutta nämä
kriteerit eivät koske yksityisiä maita.
Auditoinneissa tätä aluetta koskevat poikkeamat liittyvät erityisesti lakisääteisten
vaatimusten noudattamiseen, työntekijöiden osaamisen varmistamiseen, työturvallisuuteen,
työhyvinvointiin ja tasa-arvoon sekä työnantajavelvoitteisiin 49 . Noin 78 % toteutetuista
auditoinneista on havaittu puutteita lakisääteisten vaatimusten noudattamisessa. Tyypillisesti
kyseessä on lievä puute metsälain noudattamisessa kuten uudistamisvelvoitteen osittainen tai

49

Lisää auditoinneista liitteessä 2.
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metsänkäyttöilmoituksen laiminlyönti. Vakavia lain rikkomuksia ei ole tarkasteluajanjaksona
havaittu.
Muiden kriteereiden poikkeamat liittyvät useimmiten puutteisiin lakisääteisen
työterveydenhuollon järjestämisessä, koneiden työmaaohjeissa tai toiminnan ohjeistuksessa,
tai urakka-, työsuhde- ja muissa sopimusdokumenteissa. Lisäksi erityisesti
urakointisopimuksissa, alihankkijoiden lakisääteisten maksujen sekä työantajavelvoitteiden
hoidon valvonnassa ja toteutumisen varmistamisessa on urakoinnin yhteydessä havaittu
toistuvia puutteita, joista muutamat on arvioitu poikkeamina vakaviksi.
Auditointien poikkeamien vähyydestä päätellen myös tältä alueelta löytyy hyvin toteutuneita
kriteereitä kuten esimerkiksi jokamiehen oikeuksien turvaaminen, metsien monipuolisen
käytön edistäminen sekä metsänomistajien, lasten ja nuorten metsätietämyksen kehittäminen
on hoidettu asianmukaisesti. Myös porotalouden sekä saamelaisten elinkeinojen ja kulttuuriin
toimintaedellytykset nousevat auditoinneissa positiivisesti esiin.

5.2 Kriteerien vaikutukset
Sosiaaliseen vastuuseen liittyvillä sertifioinnin kriteereillä ja kriteereihin liittyvillä
vaatimuksilla on ollut haastatteluiden ja asiantuntijatyön pohjalta seuraavia selviä vaikutuksia:
1. Lakisääteisten vaatimusten noudattamisen osalta sertifioinnilla on ollut selvä
rooli lainsäädäntöön ja sen muutoksiin liittyvän tiedon välittäjänä sekä lainsäädännön
toimeenpanon edistäjänä. Lakisääteisten vaatimusten noudattamista koskeva kriteeri
tuli mukaan sertifiointiin vuonna 2005 käyttöönotettuun kriteeristöön, mutta jo tätä
enne se kokosi alaa koskevaa lainsäädäntöä muiden kriteerien alle.
2. Sertifioinnin selvä hyöty on ollut myös alan työnantajavastuuseen liittyvien
toimintatapojen yhtenäistäminen esimerkiksi sopimuskäytännöissä. Se on aktiivisesti
nostanut työnantajavastuuseen liittyviä asioita esiin ja ennakoinut esimerkiksi
tilaajavastuuseen liittyvän lainsäädännön muutoksia.
3. Metsänomistajien osaamisen edistämistä koskevan kriteerin hyödyt ovat
näkyneet aktiivisena tiedotuksena ja koulutuksena sertifioinnin sisältämistä asioista.
Tämä on merkittävästi kasvattanut metsänomistajien osaamista sertifiointiin
sisältyvistä asioista Suomessa.
Näitä vaikutuksia on kuvattu tarkemmin seuraavassa.

5.2.1 Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen
PEFC:llä on haastattelujen mukaan ollut merkittävä rooli Suomessa välittää tietoa metsien
hoitoon ja käyttöön liittyvästä lainsäädännöstä ja sen muutoksista metsänomistajille ja koko
metsäalalle. Lakisääteisten vaatimusten noudattamista koskeva kriteeri tuli mukaan
sertifiointiin vuonna 2005 käyttöönotettuun kriteeristöön. Jo tätä ennen se kuitenkin kokosi
alaa koskevaa lainsäädäntöä muiden kriteerien alle.
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Kokoamalla alaa koskevan keskeisen lainsäädännön se on nopeuttanut lainsäädännön
muutoksien soveltamista alalla, ja siihen liittyvää viestintää metsänomistajien suuntaan
pidetään haastatteluissa tehokkaana. PEFC on osaltaan ollut varmistamassa, että alan toimijat
toimivat ja hoitavat asiansa lainmukaisella tavalla ja se voidaankin nähdä lainsäädännön
toteutumisen edistämisen ja varmistamisen työkaluna. Sertifiointi on konkretisoinut alan
yhteisiä pelisääntöjä ja luonut sosiaalista painetta toimia yhteisten pelisääntöjen mukaan.
Sertifiointi voidaan nähdä myös lain toteutumisen seurannan välineenä siihen liittyvän
raportoinnin ja auditointien osalta. Auditoinneissa esiin nousevat mahdolliset poikkeamat50
sertifiointivaatimuksista johtavat korjaaviin toimenpiteisiin ja mahdollisesti sertifikaatin
epäämiseen, lykkäämiseen tai peruuttamiseen 51 tai metsänomistajan tai muun toimijan
sulkemiseen sertifioinnin ulkopuolelle, jos sovittuja korjaavia toimenpiteitä ei toteuteta 52 .
Näkemykset siitä, kuinka tehokkaana tätä poikkeamiin ja korjaaviin toimenpiteisiin
perustuvaa järjestelmää pidetään, vaihtelivat haastatteluissa53.
Taulukko 12 kokoaa sertifioinnin vaikutukset lakisääteisten vaatimusten noudattamiseen.
Taulukko 12. Sertifioinnin vaikutukset lakisääteisten vaatimusten noudattamiseen
Sertifioinnin
vaatimukset

Tuotokset

Välittömät vaikutukset

Vaikutukset
kansantalouteen ja
yhteiskuntaan

Kriteeri lakisääteisten
vaatimusten
noudattamisesta edellyttää,
että metsätaloudessa
noudatetaan voimassa
olevaa metsä-, ympäristö- ja
työlainsäädäntöä sekä niihin
liittyviä Suomen ratifioimia
kansainvälisiä sopimuksia.

Sertifiointi on välittänyt
tietoa metsien hoitoon ja
käyttöön liittyvästä
lainsäädännöstä ja sen
muutoksista
metsänomistajille ja koko
metsäalalle.

Sertifiointi on edistänyt ja
nopeuttanut lainsäädännön
ja sen muutoksien
soveltamista metsäalalla.

Sertifiointi varmistaa
osaltaan, että Suomen
metsiä hoidetaan ja
käytetään lainsäädännön
vaatimusten mukaisesti.

Lisäksi myös monet muut
kriteerit nostavat esiin
lakisääteisten vaatimusten
noudattamisen.

Se on toiminut
lainsäädännön toteutumisen
ja seurannan työkaluna.

Sertifiointi on
konkretisoinut alan yhteisiä
pelisääntöjä ja luonut
sosiaalista painetta toimia
yhteisesti sovittujen
vaatimusten mukaan.
Mahdolliset poikkeamat
vaatimusten
noudattamisesta johtavat
korjaaviin toimenpiteisiin.

Poikkeamat jaetaan lieviin ja vakaviin. Lievät poikkeamat eivät välttämättä ole sertifioimisen este.
Vakavat poikkeamat estävät sertifikaatin myöntämisen.
51 Sertifikaatin epäämisiä, lykkäämisiä tai peruuttamisia ei ole tarkastelujaksolla ollut.
52 Lähde: Suomen PEFC-standardi, Sertifiointitoiminnan pätevyysvaatimukset ja menettelytavat
(PEFC FI 1005:2009)
53 Metsälain noudattamisen seuranta perustuu samanlaiseen ajatteluun.
50
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5.2.2 Työnantajavastuu
PEFC-sertifioinnin selvä hyöty on haastattelujen mukaan ollut myös alan
työnantajavastuuseen
liittyvien
toimintatapojen
yhtenäistäminen
esimerkiksi
sopimuskäytännöissä ja tilaajavastuussa metsätaloudessa ja puunhankinnassa toimivien
koneyrittäjien toiminnassa. Vaikka harmaa talous ei metsäalalla olekaan ollut erityisen
ajankohtainen kysymys, on PEFC arvion mukaan osaltaan ollut varmistamassa, että alalla
toimitaan näissä kysymyksissä säännöstenmukaisten pelisääntöjen mukaan. PEFC:n rinnalla
kehittyneet muut toimintajärjestelmät, ja esim. verotietojen saatavuuden helpottuminen, ovat
myös osaltaan mahdollistaneet toiminnan systematisoinnin tällä alueella.
Tässä yhteydessä on hyvä todeta, että metsätaloudessa suurin työnantajataho on
koneyritykset, joissa on tyypillisesti alle 10 työntekijää ja 2-4 metsätyökonetta. Toiseksi suurin
työnantajataho on metsänhoitoyhdistykset. Metsänhoitotöistä suuren osan tuottavat pienet
metsäpalveluyritykset. Kaikkiaan alalla on voimassa tuhansia urakointisopimuksia
puunkorjuussa, puunkuljetuksessa, metsänhoitotöissä ja metsänparannustöissä.
Haastateltavat näkivät, että sertifiointi on aktiivisesti nostanut työnantajavastuuseen liittyviä
asioita keskusteluun ja ennakoivasti tuonut esiin nykyisen tilaajavastuulain vaatimuksia.
Työnantajavelvoitteiden noudattamisen metsäalalla nähdään parantuneen sertifioinnin
olemassaolon aikana ja esimerkiksi metsäalan koneyrittäjät noudattavat vaatimuksia tänä
päivänä melko hyvin (toisaalta esimerkiksi ulkomaalaisilla metsänhoitoyrityksillä voi edelleen
olla puutteellinen tietämys työnantajavelvoitteista Suomessa). Etenkin alihankintaketjujen
osalta vaikutus on selvä. Myönteistä kehitystä konkretisoi se, että nämä asiat on nostettu
entistä selvemmin esiin myös sopimuksissa.
Taulukko 13 kokoaa sertifioinnin vaikutukset työnantajavastuuseen.
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Taulukko 13. Sertifioinnin vaikutukset työnantajavastuuseen
Sertifioinnin
vaatimukset

Tuotokset

Välittömät vaikutukset

Vaikutukset
kansantalouteen ja
yhteiskuntaan

Tälle alueelle liittyy kolme
kriteeriä.

Työnantajavastuuseen
liittyvien asioiden entistä
parempi huomiointi
toiminnassa ja
sopimuskäytännöissä.

Alan työnantajavastuuseen
liittyvien toimintatapojen
yhtenäistäminen ja
toiminnan systematisointi
esimerkiksi
sopimuskäytännöissä ja
tilaajavastuussa
metsätaloudessa ja
puunhankinnassa toimivien
koneyrittäjien toiminnassa.

Harmaa talous on
metsätaloudessa vähäistä.

Työntekijöiden osaamisen
varmistamista koskeva
kriteeri vaatii, että
työnantaja varmistaa
työntekijöiden riittävän
ammatillisen osaamisen.
Työturvallisuudesta,
työhyvinvoinnista ja tasaarvosta huolehtimiseen
liittyvä kriteeri vaatii, että
työnantaja huolehtii
työntekijöiden
työturvallisuudesta ja
työterveydenhuollosta.

Työnantajavastuuseen
liittyvien asioiden
nostaminen keskusteluun ja
esimerkiksi nykyisen
tilaajavastuulain
vaatimusten esiin tuominen
ennakoivasti.

Työnantajavelvoitteiden
noudattamista koskeva
kriteeri vaatii
työnantajavelvoitteisiin
liittyvän lainsäädännön
noudattamista ja
sopimusten ja muun tiedon
dokumentointia.

Asennemuutos sekä
työnantaja- että
työntekijäpuolella
suhtautumisessa
sopimusten
dokumentointiin,
työturvallisuuteen ja
työnantajavelvollisuuksien
noudattamiseen.

5.2.3 Metsänomistajien osaaminen
Haastattelut toivat esiin, että sertifiointi on merkittävästi kasvattanut metsänomistajien
osaamista sertifiointiin sisältyvistä asioista Suomessa. Siihen liittyvä tiedotus ja koulutus ovat
olleet arvioiden mukaan mittavaa ja vienyt tiedollisesti eteenpäin metsäalalle tärkeitä yhteisiä
asioita. Esimerkiksi sertifioinnin esiin nostama monimuotoisuus on näkynyt vahvasti
esimerkiksi metsäalan lehdissä, ja tavoittanut näin merkittävän joukon metsänomistajia.
Metsänomistajien osaamiseen liittyvä sertifioinnin kriteeri on pitänyt asiaa konkreettisesti
esillä luonut metsäalan organisaatioille painetta koulutukseen ja tiedotukseen. Samalla tavoin
sertifiointi on pitänyt esillä myös lasten ja nuorten metsäosaamisen lisäämisen tärkeyttä.
Tilastot
kertovat,
että
metsänhoitoyhdistysten
ja
metsäkeskusten
antamaan
henkilökohtaiseen neuvontaan on osallistunut vuosittain noin 170 – 185 000 henkilöä,
ryhmäneuvontaan 25 000 – 43 00 henkilöä ja erilaisiin tilaisuuksiin 75 000 – 90 000
henkilöä. Lisäksi erilaisia kursseja pidettiin vuosittain 900 – 1100 kappaletta ja tiedotteita
ilmestyi 1 500 – 2 000 kappaletta. Osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärä ylittää siis

36

PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000—2014

selvästi alueellisissa metsäohjelmissa kokonaistavoitteeksi asetetun 209 000 henkilöä
vuodessa54.
Taulukko 14 kokoaa sertifioinnin vaikutukset metsänomistajien osaamiseen.
Taulukko 14. Sertifioinnin vaikutukset metsänomistajien osaamiseen
Sertifioinnin
vaatimukset

Tuotokset

Välittömät vaikutukset

Vaikutukset
kansantalouteen ja
yhteiskuntaan

Metsänomistajien
osaamisen edistämistä
koskeva kriteeri vaatii, että
metsänomistajille
tarkoitettuun koulutukseen
ja neuvontaan osallistuvien
henkilöiden määrä on
vähintään 20 % alueen
metsänomistajien
lukumäärästä.

Sertifiointi on pitänyt asiaa
konkreettisesti esillä luonut
metsäalan organisaatioille
painetta koulutukseen ja
tiedotukseen.

Sertifiointi on vienyt
tiedollisesti eteenpäin
metsäalalle tärkeitä yhteisiä
asioita ja kasvattanut
metsänomistajien osaamista
sertifioinnin sisältämistä
asioista.

Suomalainen metsäala on
osaavaa ja valistunutta.

54
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Metsänhoitoyhdistysten ja
metsäkeskusten antamaan
henkilökohtaiseen
neuvontaan on osallistunut
vuosittain noin 170 – 185
000 henkilöä,
ryhmäneuvontaan 25 000 –
43 00 henkilöä ja erilaisiin
tilaisuuksiin 75 000 – 90
000 henkilöä. Lisäksi
erilaisia kursseja pidettiin
vuosittain 900 – 1100
kappaletta ja tiedotteita
ilmestyi 1 500 – 2 000
kappaletta.

Lähde: Maa ja metsätalousministeriö (MMM), 2012
PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000—2014

6 Laajemmat vaikutukset
PEFC-sertifiointi on vaikuttanut metsäalaan ja suomalaiseen metsäalaan ja yhteiskuntaan
myös sertifioinnin yksittäisiä kriteereitä laajemmin. Tässä kappaleessa tuodaan esiin näitä
laajempia vaikutuksia haastatteluiden ja asiantuntijatyön pohjalta.

6.1 PEFC on systematisoinut toimintatapoja
Toiminta metsäalalla ja puun hankintaketjussa on haastattelujen mukaan selvästi
systematisoitunut 1990- ja 2000-luvuilla, ja sertifiointi on ollut yksi tähän kehitykseen
vaikuttaneista tekijöistä. Sertifioinnin lisäksi kehitystä on vahvistanut yritysten
toimintajärjestelmien käyttöönotto ja kehitys (esimerkkejä ovat mm. metsäteollisuusyritysten
laatu- ja ympäristöjärjestelmät sekä metsäkoneyrittäjien laatukäsikirja). Näihin
toimintajärjestelmiin on myös monipuolisesti sisällytetty sertifioinnin vaatimuksia, ja ne ovat
toimineet välineenä sisällyttää sertifioinnin vaatimukset organisaatioiden toimintaan.
Haastattelujen mukaan sertifiointi on parantanut merkittävästi sopimuskäytäntöjä sekä
puukaupassa että esimerkiksi metsäkoneyrityksissä työntekijöitä koskevissa sopimuksissa.
Erilaisten sopimusten dokumentointi metsäalalla on selvästi parantunut (alan perinne on
ollut käyttää paljon myös suullisia sopimuksia) ja tämä nähdään selvänä etuna kaikille
osapuolille, vaikka se voi vaatia erityisesti pieniltä yrityksiltä merkittävää panosta käytäntöjen
kehittämiseen. Osa sertifiointiin sisältyvistä asioista on myös tullut tarkastelujakson aikana
osaksi toimijoiden käyttämiä sopimusmalleja ja –ehtoja ja esimerkiksi metsäyritysten
sopimuksiin kuuluu sertifioinnin esiin nostamia asioita kattavia palvelukuvauksia.

6.2 PEFC on muuttanut asenteita
Metsänomistajien ja puun hankintaketjun toimijoiden asenne luonnon monimuotoisuuden
suojeluun on tarkastelujaksolla muuttunut haastattelujen mukaan myönteisemmäksi ja
esimerkiksi metsäalan ekologisen näkemyksen uskotaan kokonaisuutena parantuneen.
Vapaaehtoisten keinojen kohdalla yleensäkin olennaista ovat myönteiset asenteet, oikeat ja
riittävät tiedot sekä myös kustannusten jääminen pieniksi. Sertifioinnin nähdään edistäneen
luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä erityisesti yksityisten metsänomistajien keskuudessa ja
antaneen metsäalan ammattilaisille työkalun perustella esim. säästöpuiden merkitystä ja
tärkeyttä metsänomistajille. Vastaavan sertifioinnin tuoman ajattelutavan muutoksen
haastateltavat tunnistivat myös esim. sopimusten dokumentoinnissa ja työturvallisuudessa.
Arvioihin ajattelutavan muutosten merkityksestä ja laajuudesta vaikuttaa kuitenkin
huomattavasti se, miten vahvana esimerkiksi yksityisten metsänomistajien sitoutuminen
sertifiointiin ryhmäsertifioinnin kautta nähdään. Toisessa ääripäässä sertifiointia voidaan
pitää koko Suomen metsäalan kattavana ympäristöliikkeenä ja toisessa ääripäässä yksittäinen
metsänomistaja ei välttämättä edes tiedä metsänsä kuuluvan sertifioinnin piiriin. Vaikka
monelle metsäalan toimijalle, esimerkiksi metsäkoneyrittäjälle, sertifioinnin mukainen
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toiminta on tänä päivänä vakiintunut, voi toiminta edelleen olla esimerkiksi osalle
metsänomistajista varsin tuntematonta.

6.3 PEFC on lisännyt osaamista ja tietoa
Sertifiointi ja siihen liittyvä tiedotus ja koulutus ovat haastattelujen mukaan lisänneet
erityisesti yksityisten metsänomistajien ja puun hankintaketjun toimijoiden kestävään
metsien hoitoon ja käyttöön sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvää osaamista 55 .
Sertifioinnin kriteerit on viety esimerkiksi osaksi eri toimijoiden ohjeistuksia ja niihin liittyvää
koulutusta. Sertifioinnin nähdään välillisesti vaikuttaneen myös siihen, että luonnon
monimuotoisuuteen liittyvät asiat ovat tarkastelujaksolla tulleet mukaan metsäalan perus- ja
jatkokoulutukseen kaikilla tasoilla ja esimerkiksi metsäalan luonnonhoitokortteja on
suoritettu paljon56.
Osaamisen osalta merkittäväksi nostettiin erityisesti ekologisen näkemyksen parantuminen.
Esimerkiksi säästöpuiden osalta tänä päivänä säästöpuut osataan sijoittaa
monimuotoisuuden kannalta perusteltuihin paikkoihin luonto- ja monimuotoisuusarvojen,
kuten notkopaikkojen, tiettyjen lajien elinympäristöjen tai suojakaistojen, yhteyteen. Tätä on
tukenut myös tutkimuksen tuoma uusi tieto monimuotoisuuden suojelusta.
Tarkastelu osoittaa, että sertifiointi on ollut yhdessä lainsäädännön ja tietojärjestelmien
kehittymisen kanssa vaikuttamassa siihen, että metsiin liittyvää informaatiota ja esimerkiksi
paikkatietoon sidottua tietoa on tänä päivänä käytössä ja saatavilla aikaisempaa
monipuolisemmin. Sertifiointi on haastattelujen mukaan sekä tuonut esiin tietotarpeita että
vaatinut tietoon pohjautuvaa raportointia kriteerien toteutumisesta. Esimerkiksi
metsäinventointeja ja muuta seurantaa on kehitetty osin juuri sertifioinnin vuoksi kattamaan
uusia ympäristöindikaattoreita (esim. säästö- ja lahopuun määrää kuvaava tieto sekä
luonnonhoidon tarkastukset). Vaikka tämä kehitys olisi todennäköisesti tapahtunut myös
ilman sertifiointia, näkevät haastateltavat sertifioinnin osaltaan vauhdittaneen mittaus-,
seuranta- ja tiedonkeruumenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa.

6.4 PEFC on nostanut esiin tärkeitä asioita
Sertifiointi ja sen kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvä prosessi on tuonut metsäalan
toimijat Suomessa yhteen keskustelemaan vastuullisen metsien hoidon ja käytön
toimintatavoista ja kriteereistä. Se on haastattelujen mukaan käsitellyt rinnakkain metsäalan
yhteiskuntavastuun eri ulottuvuuksia - taloudellista, ympäristö- ja sosiaalista vastuuta - ja

Tämä tieto perustuu haastateltavien arvioon vaikutuksista sekä asiantuntija-arvioon. Tässä
yhteydessä ei esimerkiksi kattavasti haastateltu metsänomistajia.
56 Metsäalan luonnonhoitokortti osoittaa haltijan osaamisen talousmetsien luonnonhoidossa sisältäen
mm. arvokkaat luontokohteet, säästöpuut, vesiensuojelu ja maisemanhoito sekä luonnonhoidon
perustelut.
55
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konkretisoinut metsäalan yhteistä tahtotilaa näissä kysymyksissä. Luomalla yhteistä
näkemystä ja nostamalla esiin metsäalalle tärkeitä asioita kansallisesti sen nähdään
vaikuttaneen mm. lainsäädännön kehitykseen, kun eri osapuolet ovat tuoneet yhteistä
näkemystä esiin edunvalvonnassaan. Toisaalta sertifioinnin nähdään näistä samoista syistä
osaltaan myös jähmettäneen alan rakenteita ja hidastaneen muutoksia. Metsäalan
keskusteluun on haastatteluiden perusteella muiden kuin alan perinteisten toimijoiden ollut
vaikea päästä näkemyksillään mukaan siitä huolimatta, että järjestelmä on halunnut olla
kaikille toimijoille avoin ja sen piirissä on pohdittu paljon sitä, miten kaikki sidosryhmät
saataisiin mukaan.
Kriteerien ja niihin liittyvän mittaamisen ja seurannan kautta sertifiointi on kiinnittänyt
huomiota alalle keskeisiin kehityskohtiin ja vienyt näihin liittyvää toimintaa eteenpäin.
Kriteerien painotussuunnat ovat muuttuneet. Alkuvaiheessa 2000-luvulla huomio kiinnittyi
mm. arvokkaiden elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.
Myöhemmin 2010-luvulla painotuksia ovat olleet mm. korjuuvauriot, metsien terveys,
työnantaja-asiat ja tilaajavastuu. Myös auditoinneissa57 esiin nousevat asiat johtavat usein
erityisen huomion kiinnittämisen näiden alueiden kehittämiseen ja parantamiseen.
Esimerkiksi vuosina 2000–2004 auditoinneissa oli melko paljon poikkeamia
avainbiotooppien säilyttämisessä. Tästä syystä metsäyritykset ja metsänhoitoyhdistykset
kiinnittivät erityistä huomiota tähän liittyvään koulutukseen ja ohjeistukseen ja alkoivat
kouluttaa arvoketjun toimijoita. Tähän liittyvä oppimisefekti näkyy myös auditointidatassa,
jota on tarkasteltu tarkemmin liitteessä 2.
Kiinnittämällä huomiota tiettyihin metsien hoidon ja käytön kysymyksiin, sertifiointi on
haastatteluiden mukaan myös aktivoinut tutkimusta näillä alueilla. Esimerkiksi metsien
monimuotoisuuden ja metsälajiston tutkimukseen on panostettu 1990-luvulta lähtien useissa
laajoissa tutkimusohjelmissa, ja tieto on lisääntynyt esim. avainbiotooppien turvaamiseen ja
säästöpuiden sijoitteluun liittyvissä kysymyksissä. Muuttuneen metsien käytön ja hoidon
vaikutukset näkyvät kuitenkin hitaasti niin tutkimusaloilla kuin käytännössäkin.
Tässä yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota sertifioinnin laajaan kattavuuteen Suomessa.
Metsänomistajia ja puunkorjuussa ja metsien hoidossa toimivia yrityksiä on Suomen
metsäsertifioinnissa mukana kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellisen kattavasti.
Palveluita hankitaan vain sertifiointiin sitoutuneilta yrityksiltä. Kattavuuden ja järjestelmän
hyväksyttävyyden metsänomistajien keskuudessa edellytyksenä on ollut se, että järjestelmä
on perustunut yhdessä sovittuihin periaatteisiin ja vapaaehtoisuuteen, sertifioinnin
toteutustapa on ollut kustannustehokas ja helppo sekä sertifioinnin aiheuttamat kustannukset
ja tulon menetykset hyväksyttäviä.

57

Katso lisätietoja liitteestä 2
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6.5 PEFC on osoittanut vastuullisuutta kansainvälisille
markkinoille
Ensisijainen peruste sertifioinnille, niin metsänomistajille, metsäteollisuusyrityksille kuin
koko arvoketjulle, on haastattelujen mukaan sen vaikutus suomalaisesta puusta
valmistettujen tuotteiden kysyntään kansainvälisillä markkinoilla ja sitä kautta puun
kysyntään Suomessa. Sertifiointi on nähty välineenä osoittaa suomalaisen metsien käytön ja
hoidon hyvä taso kansainvälisesti.
Haastatteluissa näkemys sertifioinnin tuomasta todellisesta kilpailuedusta suomalaisille
toimijoille oli kuitenkin hajanainen. 2000-luvulla suomalainen teollisuus on käynyt läpi
varsin vahvaa rakennemuutosta ja monien tuotteiden osalta suomalaisten toimijoiden
markkinaosuus on pienentynyt. Tämän ison muutoksen vuoksi sertifioinnin konkreettista
vaikutusta suomalaisesta puusta valmistettujen tuotteiden markkinoille pääsyyn ja kysyntään
on vaikea yksilöidä.
Puu- ja paperituotteiden asiakkaiden vaatimukset sertifioinnille riippuvat myös pitkälti siitä,
millaisesta asiakkaasta ja tuoteryhmästä on kyse. Metsäteollisuusyritykset ja niiden asiakkaat
haluavat varmistaa pystyvänsä vastaamaan pidemmältä arvoketjusta tuleviin vaatimuksiin58.
Monet asiakkaat vaativat sertifioidun puun käyttöä, ja haastattelujen mukaan sertifioinnin
puuttuminen olisi selvä kilpailuhaitta. Haastatteluissa kuitenkin nostettiin esiin, että PEFCsertifioinnilla ei välttämättä tänä päivänä ole riittävää profiloivaa vaikutusta kasvavassa
kestävyyden ympäristönäkökulmia korostavassa asiakassegmentissä. Esiin tuotiin myös se,
että joissakin tapauksissa PEFC-sertifioinnista on ollut markkinoinnissa jopa haittaa. Osa
haastateltavista näki, että profiloituakseen ja tuodakseen näkyvää kilpailuetua
metsänomistajille ja metsäteollisuusyrityksille PEFC-sertifioinnin pitäisi nostaa metsäluontoa
koskevia kriteerejä vaativammiksi ja että huomiota tulee kiinnittää PEFC:n kilpailukykyyn
kestävyyden ympäristöasioita painottavassa asiakassegmentissä.
PEFC-sertifioinnin tunnettuus kansainvälisesti on haastattelujen perusteella merkittävä tekijä
sen vaikuttavuuden kannalta jatkossa. Toive on terävöittää PEFC-sertifioinnin asiakkaalle
tuomaa lisäarvoa ja vahvistaa sen tunnettuutta ja näkyvyyttä aktiivisella ja strategisesti
kohdennetulla markkinoinnilla nimenomaan kansainvälisesti.
Systemaattista laajempaa markkinaselvitystä suomalaisten PEFC-sertifioitujen tuotteiden
positiosta ja kilpailueduista markkinoilla ei tämän selvityksen puitteissa kuitenkaan ollut
mahdollista tehdä. Tämän työn puitteissa ei pystytty myöskään systemaattisesti arvioimaan
sitä, millainen vaikutus sertifioinnilla on ollut vaikutusta puun tai sertifioidusta puusta
valmistettujen tuotteiden hintaan. Muutamissa muissa selvityksissä sertifioinnin vaikutukset
raakapuun hintaan ovat olleet olemattomat tai vähäisiä.
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6.6 PEFC on varmistanut puun alkuperän
Puun alkuperäketjun jäljitettävyys59 on keskeinen osa sertifiointia ja yksi sen vaikuttavuuden
kannalta merkittävistä asioista. Sertifiointiin sisältyvällä alkuperäketjun jäljitettävyydellä ja
todentamisella metsäala on ollut kehityksessä edellä monia muita toimialoja, kuten energia-,
elintarvike- ja kaivosteollisuutta. Esimerkiksi lainsäädännön kehityksessä on viime aikoina
huomio kiinnittynyt entistä selvemmin raaka-aineiden jäljitettävyyteen ja tänä päivänä
jäljitettävyyden vaatimuksia liittyy mm. uusiutuvan energian kestävyyden osoittamiseen ja
EU:n Flegt-lainsäädäntöön.

Alkuperäketjun sertifikaatilla (Chain of Custody, CoC) todistetaan, että puu on peräisin sertifioiduista
metsistä. Lisäksi varmistetaan, ettei puu pääse sekoittumaan sertifioimattomaan puuhun kuljetuksen,
valmistuksen tai jakelun eri vaiheissa.
59
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7 Yhteenveto PEFC-sertifioinnin
vaikutuksista
7.1 Yhteenveto
Tämän selvityksen pohjalta esiin nousseet tärkeimmät PEFC-sertifioinnin tuotokset ja
vaikutukset vuosina 2000–2014 on nostettu esiin alla. Sertifioinnin lisäksi näihin ovat
vaikuttaneet myös lainsäädäntö ja muut tekijät eikä sertifioinnin vaikutusta voi aina
yksiselitteisesti erottaa muista tekijöistä.
Metsävarat ja metsien kasvu
1. Sertifioinnilla on ollut merkittävä vaikutus juurikäävän torjuntaan Suomessa, ja se on
lisännyt juurikäävän torjuntatoimenpiteiden määrää. Ilman sertifioinnin vaatimuksia
ja torjuntaan saatavaa tukea torjuntatoimenpiteitä ei todennäköisesti Suomessa tässä
mittakaavassa toteutettaisi.
2. Sertifiointi on kiinnittänyt huomiota korjuuvaurioiden välttämiseen puunkorjuussa.
Koko metsätalouden tasolla hyvä korjuujälki on kuitenkin vähentynyt ja huomautukset
lisääntyneet mm. entistä haastavampien puunkorjuuolosuhteiden vuoksi.
3. Sertifiointi on todennäköisesti lisännyt taimikonhoidon aktiivisuutta kanssa niillä
alueilla, joilla sertifioinnin asettamat tavoitteet ovat muuten uhanneet jäädä
täyttymättä.
4. Energiapuun korjuu tuli mukaan sertifiointiin vuonna 2011. Se on hyvä esimerkki siitä,
miten toimintaympäristön muutokset heijastuvat metsäsertifiointiin, ja siihen liittyvät
vaatimukset ovat konkretisoitumassa vuodesta 2016 käytössä olevissa kriteereissä.
Metsäluonto
1. Sertifiointi on vaikuttanut selvästi puunkorjuussa metsiin jätettävän säästö- ja
lahopuun määrään. Sertifioinnin perusteella Suomen metsiin on lakivaatimusten
lisäksi jätetty vuosittain keskimäärin yli 500 000 kuutiometriä säästö- ja lahopuuta.
2. Sertifiointi on lisännyt tietoa arvokkaiden luontokohteiden merkityksestä ja niihin
liittyvistä lainsäädännön vaatimuksista sekä muuttanut metsänomistajien asennetta
niiden säilyttämiseen myönteisemmäksi.
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3. Sertifiointi on nostanut ansiokkaasti esiin vesiensuojeluun liittyviä kysymyksiä, ja
vaikka vesiensuojelun tilanne on parantunut viimeisen 10 vuoden kuluessa, on
vesiensuojeluun liittyvien kriteerien vaikuttavuudesta kuitenkaan hankala saada
kokonaiskuvaa.
4. Ilman sertifiointia kulotusta tuskin tehtäisiin näin Suomessa paljon. Kriteeri on nytkin
haastava ja sen toteutuksesta on pitkälti vastannut Metsähallitus.
Sosiaalinen vastuu
1. Lakisääteisten vaatimusten noudattamisen osalta sertifioinnilla on ollut selvä rooli
lainsäädäntöön ja sen muutoksiin liittyvän tiedon välittäjänä sekä lainsäädännön
toimeenpanon edistäjänä. Lakisääteisten vaatimusten noudattamista koskeva kriteeri
tuli mukaan sertifiointiin vuonna 2005 käyttöönotettuun kriteeristöön, mutta jo tätä
enne se kokosi alaa koskevaa lainsäädäntöä muiden kriteerien alle.
2. Sertifioinnin selvä hyöty on ollut myös alan työnantajavastuuseen liittyvien
toimintatapojen yhtenäistäminen esimerkiksi sopimuskäytännöissä. Se on aktiivisesti
nostanut työnantajavastuuseen liittyviä asioita esiin ja ennakoinut esimerkiksi
tilaajavastuuseen liittyvän lainsäädännön muutoksia.
3. Metsänomistajien osaamisen edistämistä koskevan kriteerin hyödyt ovat näkyneet
aktiivisena tiedotuksena ja koulutuksena sertifioinnin sisältämistä asioista. Ilman
sertifiointia metsänomistajien neuvontaa olisi tuskin tehty näin paljon.
Laajemmat vaikutukset
1. Sertifiointi on systematisoinut toimintaa metsäalalla ja puun hankintaketjussa sekä
parantanut sopimuskäytäntöjä ja sopimusten dokumentointia sekä puukaupassa että
esimerkiksi metsäkoneyrityksissä työntekijöitä koskevissa sopimuksissa.
2. Sertifiointi on lisännyt erityisesti yksityisten metsänomistajien ja puun hankintaketjun
toimijoiden kestävään metsien hoitoon ja käyttöön sekä luonnon monimuotoisuuteen
liittyvää osaamista. Samalla se on tuonut esiin tietotarpeita ja yhdessä lainsäädännön
ja tietojärjestelmien kehittymisen kanssa lisännyt käytössä olevaa, esimerkiksi
paikkatietoon sidottua tietoa metsävaroista ja -luonnosta.
3. Sertifiointi on muuttanut metsänomistajien ja puun hankintaketjun toimijoiden
asennetta luonnon monimuotoisuuden suojeluun myönteisemmäksi ja lisännyt sen
hyväksyttävyyttä. Samoin sertifiointi on muuttanut työturvallisuuteen ja
työnantajavastuuseen liittyviä asenteita.
4. Sertifiointi on tuonut metsäalan toimijat Suomessa yhteen keskustelemaan ja
konkretisoimaan vastuullisen metsien hoidon ja käytön toimintatapoja ja kriteereitä ja
ratkaisemaan mahdollisia ristiriitoja. Toiminut välineenä osoittaa suomalaisen
metsien hoidon ja käytön hyvä taso kansainvälisesti
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5. Kriteerien ja niihin liittyvän mittaamisen ja seurannan kautta sertifiointi on
kiinnittänyt huomiota alalle keskeisiin asioihin ja kehityskohtiin sekä aktivoinut
tutkimusta näillä alueilla
6. Sertifiointi on tuonut raaka-aineiden alkuperäketjun jäljitettävyyden metsäalalle
ennen monia muita toimialoja
Yhteenveto PEFC-sertifioinnin keskeisistä vaikutuksista on kuvassa 14.

Kuva 14. PEFC-sertifioinnin keskeiset vaikutukset
Näiden lisäksi sertifioinnilla on ollut vaikuttavuutta myös muiden kriteerien alueilla, mutta
tässä työssä on pyritty ensisijaisesti nostamaan esiin vaikuttavimmiksi arvioidut kriteerit ja
niiden vaikutukset. Tässä työssä on tunnistettu sertifioinnin myönteisiä vaikutuksia, mutta ei
ole otettu kantaa esimerkiksi siihen, kuinka paljon potentiaalia sertifioinnilla voisi olla vielä
nykyistä vaikuttavampi. Tässä selvityksessä ei ole myöskään otettu kantaa sertifioinnin
aiheuttamiin kustannuksiin ja tulonmenetyksiin metsänomistajalle.
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7.2 Esimerkki Pohjois-Savosta
Sertifioinnin vaikutuksia konkretisoi esimerkki alueellisesta ryhmäsertifioinnista PohjoisSavon alueella 60 . Pohjois-Savossa sertifioinnin piirissä on kaikkiaan 1 370 000 hehtaaria
metsä- ja kitumaata ja 26 250 metsänomistajaa (sekä henkilöomistajia, yrityksiä että valtion
metsiä hallinnoiva Metsähallitus). Mukana ovat myös Pohjois-Savosta puuta ostavat yritykset,
viisi alan järjestöä (ja tätä kautta kaikki heidän jäsenensä ovat sitoutuneet noudattamaan
sertifioinnin vaatimuksia) ja lisäksi 150 muuta puunkorjuupalveluja tarjoavaa yritystä, 50
muuta metsäpalveluyritystä sekä alueen kaikki metsänhoitoyhdistykset ja metsäkeskus.
Puukauppoja Pohjois-Savossa tehdään vuosittain noin 7 500.
Kuva 13 kertoo sertifioinnin vaikutuksista Metsäkeskuksen Pohjois-Savon alueella.
Taulukko 15. Alueellinen ryhmäsertifiointi Pohjois-Savossa
Alueellinen ryhmäsertifiointi Pohjois-Savossa
Metsäsertifioinnin piirissä:
metsää 1 370 000 ha1)
metsänomistajia 26 250 kpl
Mukana:
12 Pohjois-Savosta puuta ostavaa yritystä2)
5 metsäalan työntekijä- ja yrittäjäjärjestöä3)
190 (puunkorjuu-, metsä- ja kuljetuspalveluja tarjoavaa)
yritystä Koneyrittäjien, Meto-yrittäjien ja Metsäalan
kuljetusyrittäjien kautta
150 puunkorjuupalveluja tarjoavaa muuta yritystä4)
50 muuta metsäpalveluyritystä
5 metsänhoitoyhdistystä5)
Suomen Metsäkeskus
1) metsä- ja kitumaata
2) Harvestia, Iisveden Metsä, IPO Wood, Keitele Forest, Haapuu, VAPO, Pölkky, Koskitukki,
Metsä Group, UPM, StoraEnso ja Versowood
3) Koneyrittäjien liitto, METO – Metsäalan asiantuntijat, Puuliitto, METO – metsäalan
yrittäjät, Metsäalan Kuljetusyrittäjät
4) jotka eivät ole Koneyrittäjien liiton jäsenyrityksiä
5) alueen kaikki metsänhoitoyhdistykset

Pohjois-Savon lisäksi saman sertifikaatin alle kuuluvat myös Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo ja KeskiSuomi. Sertifioinnin vaikutuksia on kuitenkin helpompi tarkastella, kun esimerkki rajataan PohjoisSavoon.
60
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Kuva 13. Alueellinen ryhmäsertifiointi Pohjois-Savossa
Metsin kasvu oli Pohjois-Savossa 8,6 milj. m3 ja poistuma 7,0 milj. m3 vuonna 2013.
Vuosittainen
poistuma
riippuu
pitkälti
puumarkkinatilanteesta.
Juurikäävän
torjuntatoimenpiteiden määrässä nähdään vuosien 2000 ja 2013 välillä selvä lisäys.
Korjuuvaurioiden määrästä ei ollut käytössä vertailukelpoista tietoa vuodelta 2000, mutta
vuonna 2013 korjuuvaurioita havaittiin 2,7 %:ssa tarkastetuista kohteista (tavoite alle 4 %).
Säästöpuiden määrässä vuosien 2000 ja 2013 välillä oli ensin kasvua, mutta viime vuosina
säästöpuiden määrä on jonkin verran vähentynyt. Vuoden 2013 määrä, 10,3 kpl/ha, ylittää
kuitenkin edelleen sertifioinnin vaatiman määrän (5–10 kpl/ha). Säästöpuut myös osataan
sijoitella aiempaa paremmin.
Luontokohteiden ominaispiirteiden säilymisen osalta ei käytössä ollut vertailukelpoista tietoa
vuosilta 2000 ja 2013. Vesiensuojelun osalta vuonna 2000 suojakaista oli puutteellinen 9
prosentissa tarkastetusta rantaviivasta (vastaa 10 kohdetta). Vuoden 2013 auditoiduista
kohteista kahdessa kohteessa ei ollut sertifioinnin mukaista suojakaistaa. Erilaisiin
neuvontatapahtumiin, koulutuksiin ja henkilökohtaiseen neuvontaan ovat alueen
metsänomistajat osallistuneet paljon, vuonna 2013 yli 30 000 kertaa61.

Käytännössä samat metsänomistajat ovat voineet osallistua useaan tapahtumaan, joten tämä tieto ei
kerro, kuinka suuri osa metsänomistajista on kaikkiaan tavoitettu.
61
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8 Johtopäätökset ja suositukset
Selvityksessä esiin nousseista asioista ja tuloksista tehdään seuraavat johtopäätökset ja
suositukset sertifioinnin vaikuttavuuden parantamiseksi:
1. Selvitys osoittaa, että sertifiointi voi olla monenlainen metsäalalle ja yhteiskunnalle
tärkeä työkalu. Alan onkin itse päätettävä, miten sertifiointi halutaan positioida ja
profiloida jatkossa esimerkiksi kansainväliseen markkinaan ja alaa koskevaan
lainsäädäntöön nähden (katso kuva 15).
2. Sertifiointi on onnistunut Suomessa nostamaan ennakoivasti esiin esimerkiksi raakaaineiden jäljitettävyyteen ja tilaajavastuuseen liittyviä asioita. Tämä sertifioinnin rooli
on kuitenkin jäänyt metsäalan ulkopuolisilta toimijoilta pitkälti huomaamatta eikä
tästä ole syntynyt alalle merkittävää markkinoinnillista hyötyä tai kilpailuetua.
Toimintaympäristön ja tarpeiden muutoksia on syytä heijastaa ennakoivasti myös
jatkossa, ja on luontevaa, että sekä kriteereissä että niiden sisällössä tapahtuu
perusteltua toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa evoluutiota. Sertifioinnin
edelläkävijyydestä on syytä kommunikoida entistä selvemmin niin, että se
hyödynnetään täysimääräisesti esimerkiksi EU:n kestävyyden todentamiseen liittyvän
lainsäädännön kehityksessä.
3. Sertifiointi on jättänyt paljon tilaa metsänhoidon ja -käytön tason ja laadun vaihteluille
(toisissa kohteissa huippuluokkaa, toisissa selvää kehittämisen varaa). Jotta kriteerien
tavoitteet toteutuvat jatkossa entistä paremmin, on painopistettä laitettava kriteerien
vaatimusten toteutumisen varmistamiseen erityisesti kriittisten kriteerien osalta.
Tällaisia kriteerejä ovat tällä hetkellä esimerkiksi vesiensuojeluun sekä
työnantajavelvoitteisiin liittyvät kriteerit, joissa on todettu paljon poikkeamia ja
käytäntöjen vaihtelevuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kriteerien
asettamien vaatimusten sisällön ja tähän liittyvän ohjeistuksen selkeyden
varmistamista sekä sertifiointiin liittyvän tiedotus- ja neuvontakoneiston tehokasta
hyödyntämistä. Mahdollisuus on myös nostaa yhdessä tietty teema vuosittain alan
yhteiseksi kehityskohteeksi.
4. Sertifiointiin liittyvän seurantatiedon sertifioinnin kriteerien toteutumisesta on syytä
jatkossa olla nykyistä helpommin ja avoimemmin saatavilla ensisijaisesti kaikkien,
mutta ainakin tässä raportissa esiin nostettujen kriteerien osalta. Tämä on tärkeää
sekä järjestelmän avoimuuden ja läpinäkyvyyden että vaikuttavuuden todentamisen
kannalta, ja siitä olisi sertifioinnissa mukana oleville toimijoille myös selvää
viestinnällistä hyötyä. Kansallisten metsää- ja metsävaroja koskevien
tietojärjestelmien tulisi tuottaa sertifioinnissa tarvittavaa yhteenvetotietoa nykyistä
paremmin.
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5. Suomalaisesta keskustelusta painopistettä tulisi siirtää kansainväliseen markkinaan ja
sen tarpeisiin. Ensisijainen syy sertifioinnin käyttöön on kansainvälisiltä markkinoilta
tuleva kysyntä ja keskeistä jatkossa on, miten sertifiointi kommunikoi suomalaisen
metsäteollisuuden kilpailuetuja kansainvälisesti, miten sertifiointi profiloituu
markkinoilla ja mikä on siihen sisältyvä asiakaslupaus. On syytä selvittää, mikä on
sertifioinnin kilpailukyky ympäristönäkökohtia painottavassa asiakassegmentissä ja
mitä kilpailukyvyn varmistaminen vaatii. Asema markkinoilla ja tunnettuus ei synny
ilman kansainvälistä strategista ja aktiivista markkinoinnillista otetta. Tätä työtä on
tehtävä maailmalla asiakkaiden parissa.

Kuva 15. Vaihtoehtoja Suomen PEFC-sertifioinnin positiointiin ja profilointiin
Metsien hoidon ja käytön näkökulmasta sertifioinnin vaikuttavuuden voi tiivistää kolmeen
asiaan (kuva 16). Kriteerien sisällön osalta merkittävää on se, mitä asioita sertifiointi nostaa
esiin, mitä tavoitteita se näille asettaa ja miten selkeitä ja mitattavia nämä tavoitteet ovat.
Toteuttamisen osalta tärkeää on osaaminen ja tieto hyvistä käytännöistä, huolellisuus ja halu
toimia yhteisten pelisääntöjen mukaan sekä mahdollisuus seurata toteutumista
reaaliaikaisesti. Sertifioinnin laajuuden osalta merkittävää on mukana olevien toimijoiden
määrä ja sitoutumisen aste.
Myös kansainvälisen markkinan näkökulmasta sertifioinnin vaikuttavuus kiteytyy kolmeen
toisiinsa linkittyneeseen asiaan. Sertifioinnin profiloinnin kannalta merkittävää on sen
asiakkaalle tuoma lisäarvo ja se, miten hyvin se vastaa asiakkaan tarpeisiin. Tunnettuuden
osalta on tärkeää se, miten hyvin sertifiointi asiakasmarkkinoilla tunnetaan. Sisällön ja
tulosten ymmärrettävyyden osalta on tärkeää esimerkiksi sertifioinnin tulosten seurannan
avoimuus.

49

PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000—2014

Kuten edellä todettiin, suurin potentiaali sertifioinnin vaikuttavuuden varmistamiseksi ja
parantamiseksi jatkossa liittyy sertifioinnin toteuttamiseen sekä Suomen metsätalouden ja
teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä tukevaan profilointiin.

Kuva 16. Sertifioinnin vaikuttavuuden kannalta keskeiset asiat
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Liite 1. Selvityksen toteutus
Tässä selvityksessä sertifioinnista ja metsäsertifioinnista puhuttaessa tarkoitetaan PEFCsertifiointia ja siihen Suomessa liittyviä standardeja ja niiden käyttöä metsien hoidossa ja
käytössä Suomessa. Alueellinen ryhmäsertifiointi on ollut vuosina 2000–2014 yleisin tapa
kuulua PEFC-sertifioinnin piiriin. Tästä syystä on ensisijaisesti tarkasteltu näihin
ryhmäsertifiointeihin soveltuvaa kriteeristöä.
Tarkastelujaksona 2000–2014 sertifioinnin sisältö on päivittynyt Suomessa vuosina 2005 ja
2011 eli käytössä on ollut kolme versiota sertifioinnin vaatimuksista. Selvityksessä on käytetty
ensisijaisesti vuonna 2011 käyttöönotettuja kriteereitä. Tässä raportissa ei käydä tämän
tarkemmin läpi itse sertifiointijärjestelmää, sillä siitä löytyy paljon tietoa muualta.
Selvityksessä on pyritty tuomaan esiin PEFC-sertifioinnin suoria ja välillisiä vaikutuksia,
vaikuttavuutta ja yhteiskunnallista merkitystä myönteisestä näkökulmasta. Ensisijainen
tarkastelutaso on Suomi-taso. Vaikutuksia on pyritty konkretisoimaan mahdollisuuksien
mukaan, mutta vaikutusten suuruutta on usein mahdotonta arvioida lukuina.
Materiaalina on hyödynnetty monipuolisesti sertifioinnista ja sen vaikutuksista käytössä
olevaa materiaalia. Tärkeimpiä materiaalista ovat olleet itse sertifiointiin ja sen auditointeihin
liittyvät dokumentit sekä muu metsäsertifiointia käsittelevä aineisto. Lisäksi on hyödynnetty
valtakunnan tason tilastotietoa ja –dataa sekä muuta tietoa.
Työtä varten haastateltiin yhdeksää Suomen metsäsertifiointi ry:n nimeämää henkilöä.
Haastateltavat olivat Arnkil Rolf, DNV, Sami Haliseva, metsäkoneyrittäjä, Päivi HarjuEloranta, Stora Enso, Jukka Hujala, Metsänomistajien liitto, Kirsi-Marja Korhonen,
Metsähallitus, Antti Koskimäki, Metsäkeskus, Timo Lehesvirta, UPM, Sakari Lepola, Puuliitto
ja Risto Sulkava, SLL.
Lisäksi järjestettiin haastatteluita täydentävä ohjausryhmän työpaja, jossa olivat mukana
Erkki Eteläaho, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry, Anu Islander, Metsäteollisuus ry, Simo
Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry, Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
ry ja Auvo Kaivola, Suomen metsäsertifiointi ry. Lisäksi tuloksia ja johtopäätöksiä käytiin läpi
yhdessä ohjausryhmän kanssa.
Tulosten yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset on tehty asiantuntijatyönä käytössä olleen
aineiston pohjalta.
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Liite 2. Sertifioinnin kriteerit eri vuosina
PEFC FI 1002:2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen
metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla (käytössä vuosina 2011–2014)
Kriteeri 1: Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan
Kriteeri 2: Metsien puusto säilytetään elinvoimaisena hiilinieluna
Kriteeri 3: Puuston terveydestä huolehditaan
Kriteeri 4: Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia
puulajeja
Kriteeri 5: Energiapuuta korjataan kestävästi
Kriteeri 6: Metsäsuunnittelulla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä
Kriteeri 7: Taimikoita hoidetaan puuntuotannon turvaamiseksi
Kriteeri 8: Yksityismetsien ensiharvennus- ja hankintahakkuita edistetään puuston
kasvukunnon parantamiseksi
Kriteeri 9: Suojelualueiden suojeluarvot turvataan
Kriteeri 10: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään
Kriteeri 11: Suoluontoa säilytetään
Kriteeri 12: Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan
Kriteeri 13: Säästö- ja lahopuustoa jätetään metsätalouden toimenpiteissä
Kriteeri 14: Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä
Kriteeri 15: Metsätiesuunnitelmiin sisältyy ympäristöselvitys
Kriteeri 16: Tulen hallitulla käytöllä edistetään luonnon monimuotoisuutta
Kriteeri 17: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan
vesiensuojelusta
Kriteeri 18: Vesiensuojelusta huolehditaan kunnostusojituskohteilla
Kriteeri 19: Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä
Kriteeri 20: Metsien hoidossa käytetään vain biologisesti hajoavia kasvinsuojeluaineita
Kriteeri 21: Työntekijöiden osaaminen varmistetaan
Kriteeri 22: Työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja tasa-arvosta huolehditaan
Kriteeri 23: Työnantajavelvoitteita noudatetaan
Kriteeri 24: Metsänomistajien osaamista edistetään
Kriteeri 25: Lasten ja nuorten metsätietämystä edistetään
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tai

Kriteeri 26: Jokamiehenoikeudet turvataan
Kriteeri 27: Metsien monikäyttöedellytyksiä edistetään
Kriteeri 28: Porotalouden toimintaedellytykset turvataan
Kriteeri 29: Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen
toimintaedellytykset turvataan saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kestävän
kehityksen mukaisesti

FFCS 1002-1 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen toimialueen tasolla
(käytössä vuosina 2005–2010)
Kriteeri 1: Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan
Kriteeri 2: Alueen suurinta kestävää hakkuumäärää ei ylitetä
Kriteeri 3: Juurikäävän leviämistä estetään
Kriteeri 4: Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia puulajeja
Kriteeri 5: Puunkorjuuvaurioita vältetään harvennushakkuissa
Kriteeri 6: Metsäsuunnittelulla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä
Kriteeri 7: Taimikoita hoidetaan
Kriteeri 8: Yksityismetsien ensiharvennus- ja hankintahakkuiden edistäminen
Kriteeri 9: Suojelualueiden ja vahvistettuihin suojeluohjelmiin kuuluvien kohteiden
suojeluarvoa ei vaaranneta
Kriteeri 10: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään
Kriteeri 11: Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan
Kriteeri 12: Säästöpuustoa jätetään uudistusaloille
Kriteeri 13: Geenitekniikalla muunneltua metsänviljelyaineistoa ei käytetä
Kriteeri 14: Metsätiesuunnitelmiin sisältyy ympäristöselvitys
Kriteeri 15: Paloalueiden lajistoa ja metsien terveyttä edistetään kulotuksella
Kriteeri 16: Vesistöjen ja pienvesien varteen jätetään kiintoaine- ja ravinnekuormitusta sitova
suojakaista
Kriteeri 17: Suoluontoa säilytetään
Kriteeri 18: Vesiensuojelusta huolehditaan ojituskohteilla
Kriteeri 19: Pohjavesialueiden laatua ei heikennetä kemiallisilla torjunta-aineilla eikä
lannoitteilla
Kriteeri 20: Kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä vältetään metsien hoidossa
Kriteeri 21: Työntekijöiden osaaminen ja työkyky varmistetaan
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Kriteeri 22: Laadukkaan ja turvallisen työnteon edellytykset varmistetaan
Kriteeri 23: Työnantajavelvoitteiden noudattaminen
Kriteeri 24: Metsänomistajien osaamista edistetään
Kriteeri 25: Vastuullisen jokamiehen oikeudet turvataan
Kriteeri 26: Lasten ja nuorten metsäosaamista lisätään
Kriteeri 27: Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten kotiseutualueen luontaiselinkeinojen
turvaaminen
Kriteeri 28: Porotalouden ja metsätalouden yhteensovittaminen

SMS 1002-1 Metsäsertifioinnin kriteeristö, Ryhmäsertifiointi metsäkeskuksen
tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla (käytössä vuosina 2000–2004)
Kriteeri 1: Osallistavaa suunnittelua käyttäen metsäkeskus on laatinut alueelle kestävän
metsätalouden tavoiteohjelman, joka sisältää vähintään viiden vuoden välein tarkistettavan
kuvauksen ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia asioita koskevista kehittämistarpeista ja
tavoitteista.
Kriteeri 2: Metsien kestävän hoidon ja käytön käytännön ohjausta varten metsäkeskus laatii
alueelle metsänhoitosuositukset, joissa otetaan huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi
myös metsien biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja ympäristöhaittojen torjuminen
sekä sosiaaliset näkökohdat. Metsähallitus ja muut yhteisöt voivat laatia hallinnassaan tai
omistuksessaan olevia metsiä koskevat vastaavanlaiset ohjeet.
Kriteeri 3: Luonto- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottavan metsäsuunnittelun määrä
lisääntyy vuosittain niin, että sen ja aiemman, voimassa olevan metsäsuunnittelun yhteinen
kattavuus alueella on vähintään 50 %.
Kriteeri 4: Kiireellisenä pidettävien taimikonhoitotöiden määrä selvitetään metsätalouden
alueellisen tavoiteohjelman yhteydessä ja kiireellisistä taimikon-hoitotöistä toteutetaan
pääosa viiden vuoden kuluessa.
Kriteeri 5: Metsäkeskus, metsänhoitoyhdistysten liitto ja alueen merkittävimmät
puunostajat/-käyttäjät laativat yhden vuoden kuluessa sertifiointijärjestelmään
hakeutumisesta yhteisen toimenpideohjelman ensiharvennusten edistämiseksi alueella.
Kriteeri 6: Juurikäävän ja tyvitervastaudin estämiseksi niiden riskialueilla kesäkauden aikana
toteutettavassa puunkorjuussa lisätään vuosittain biologisten torjuntatoimenpiteiden osuutta
taudin leviämisen estämiseksi.
Kriteeri 7: Talousmetsien metsätalousmaan puuston koko-naispoistuma on pienempi kuin
puuston kokonaiskasvu viiden vuoden aikajaksolla tarkasteltuna.
Kriteeri 8: Metsien uudistushakkuiden seurauksena syntyneiden, vielä uudistamattomien
aukeiden alueiden ja siemenpuumetsiköiden osuus on alueen talousmetsien metsämaan
pinta-alasta enintään 5 %.
56

PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000—2014

Kriteeri 9: Kulotuksen määrä kulotukseen soveltuvilla alueilla lisätään vähintään
kaksinkertaiseksi viisivuotiskaudella 1998 - 2002 verrattuna kauteen 1992 - 1997.
Kriteeri 10: Metsäluonnon arvokkaissa elinympäristöissä metsien hoito- ja käyttötoimenpiteet
suunnitellaan ja tehdään siten, että: metsä- ja luonnonsuojeluviranomaisten yhteistyössä
rajaamissa luonnonsuojelulain kohteissa elinympäristöjen ominaispiirteet säilyvät ennallaan,
metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilyvät ja muiden
arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilyvät ennallaan tai lähes ennallaan. Kriteerin
alueellisessa soveltamisessa otetaan kuitenkin huomioon myös luonnonsuojelualueiden ja
vahvistettuihin suojeluohjelmiin sisältyvien alueiden määrä ja tässä kriteerissä tarkoitettujen
elinympäristöjen esiintymisrunsaus laajemmalla alueella.
Kriteeri 11: Iäkkäiden metsien osuus suojelualueet mukaan lukien on maan eri osissa yli 15 %
seuraavasti: Etelä-Suomessa yli 80-vuotiaat, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla yli 100vuotiaat ja Lapissa yli 120-vuotiaat.
Kriteeri 12: Alueella on otantaan perustuva puunkorjuuvaurioita, kuoripäällisen
havupuutavaran varastoja ja juurikäävän torjuntaa koskeva seurantajärjestelmä. Tuloksista
tiedotetaan avoimesti ja ne ovat yhdistelmätietojen osalta julkisia.
Kriteeri 13: Alueella on metsäluonnon hoidon seurantajärjestelmä, joka tuottaa
seurantatietoja säännöllisesti. Tuloksista tiedotetaan ja ne ovat yhdistelmätietojen osalta
julkisia.
Kriteeri 14: Vuosittain vähintään 20 % alueella toimivien metsäorganisaatioiden
toimihenkilöistä, metsätyöntekijöistä ja metsäkoneen kuljettajista saa täydennyskoulutusta,
johon sisältyy muun muassa metsien biologiseen monimuotoisuuteen ja työsuojeluun liittyvää
koulutusta.
Kriteeri 15: Metsäorganisaatiot antavat ennen metsässä suoritettavia toimenpiteitä
työntekijöille ja urakoitsijoille työn laadukkaan suorittamisen kannalta riittävät ohjeet.
Kriteeri
16:
Alueen
metsänomistajille
tarkoitettuun
täydennyskoulutukseen,
henkilökohtaiseen tai ryhmäneuvontaan osallistuvien henkilöiden määrä on vuosittain
vähintään 10 % alueen metsänomistajien lukumäärästä.
Kriteeri 17: Metsäorganisaatiot käyttävät metsänhoito- ja puunkorjuutöissä vain sellaisia
elinkeinonharjoittajia, jotka ovat maksaneet lakisääteiset maksut ja verot sekä noudattavat
työntekijöiden työsuhteissa lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia.
Kriteeri 18: Uusiin metsäsuunnitelmiin merkitään myös luonnonsuojelualueet ja
vahvistettuihin suojeluohjelmiin sisältyvät alueet, kohdassa 10 tarkoitetut metsäluonnon
arvokkaat elinympäristöt, erityisesti suojeltavien lajien tunnetut elinpaikat, riistanhoidon
kannalta tärkeät alueet, ulkoilureitit ja retkeilyalueet.
Kriteeri 19: Suojelualueiden ja vahvistettuihin suojeluohjelmiin kuuluvien kohteiden
suojeluarvoa ei vaaranneta metsätalouden toimenpiteillä.
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Kriteeri 20: Metsätalouden toimenpiteissä turvataan erityisesti suojeltavien uhanalaisten
lajien tunnetut elinpaikat. Muiden uhanalaisten lajien tiedossa olevat elinpaikat otetaan
huomioon siten, että näiden lajien vähintään nykyisen kannan säilyminen alueella ei vaarannu.
Kriteeri 21: Hakkuissa ja metsänhoitotoimenpiteissä jätetään, milloin niitä on, keloja,
pökkelöitä ja muuta lahopuuta, kolopuita, yksittäisiä tuulenkaatoja sekä aiemman
puusukupolven puuyksilöitä, jaloja lehtipuita, kookkaita haapoja ja raitoja. Uudistusaloille
jätetään myrskynkestäviä biologisen monimuotoisuuden kannalta hyödyllisiä puita, joilla on
edellytykset kehittyä järeiksi vanhoiksi puiksi. Säästöpuita jätetään erityisesti biologisen
monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden elinympäristöjen yhteyteen ja muutenkin
olosuhteet huomioon ottaen vähintään 5 runkoa hehtaarille ensisijaisesti puuryhminä, jolloin
mukaan luetaan myös kriteerin ensimmäisessä kappaleessa lueteltuja eläviä ja hakkuun
jälkeen mahdollisesti kuolleita puita.
Kriteeri 22: Metsänviljelyssä käytetään, erikoistapauksia lukuun ottamatta, kotimaisia
puulajeja sekä alueelle sopivaa alkuperää olevia siemeniä ja taimia, joista tulee olla
alkuperätiedot.
Kriteeri 23: Alueelle on laadittu ympäristönäkökohdat huomioon ottava metsätiestön
yleissuunnitelma. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon alueiden liikennetarpeet ja
metsäteiden tekemisen ympäristövaikutukset. Saamelaisalueilla otetaan huomioon
vaikutukset saamelaisten luontaiselinkeinoihin.
Kriteeri 24: Metsäorganisaatioiden laatimiin uusiin metsätiesuunnitelmiin sisältyy luonto- ja
ympäristöarvojen selvitys.
Kriteeri 25: Luonnontilaisten soiden uudisojituksia ei tehdä.
Kriteeri 26: Kunnostusojituksia ei tehdä sellaisilla alueilla, joilla ojituksella ei ole ollut puuston
kasvua selvästi lisäävää vaikutusta. Erityisesti otetaan huomioon uhanalaiset suotyypit ja
niiden luonnontilan palautumisen mahdollisuudet.
Kriteeri 27: Metsäorganisaatioiden
vesiensuojelusuunnitelma.

laatimiin

kunnostusojitus-suunnitelmiin

sisältyy

Kriteeri 28: Puutavaran metsäkuljetuksessa, kunnostusojituksessa, metsänlannoituksessa,
maanmuokkauksessa ja kulotuksessa jätetään vesistöjen ja pienvesien rantaan kiintoaine- ja
ravinnekuormitusta sitova suojavyöhyke.
Kriteeri 29: Maanpinnan käsittelyssä käytetään kohteeseen soveltuvaa, mahdollisimman
kevyttä maanmuokkausmenetelmää ottaen kuitenkin huomioon hyvän uudistamistuloksen
turvaamisen. Kivennäismailla ei käytetä syväaurausta. Rinnemailla estetään huuhtoutumista
tarvittavin toimenpitein.
Kriteeri 30: Puunkorjuussa vältetään hakkuualueille kasvamaan jätettävän puuston
vahingoittamista ja puuston kasvuolosuhteita heikentäviä maastovaurioita.
Kriteeri 31: Kemiallisia torjunta-aineita käytetään vain välttämättömissä tapauksissa, kuten
esimerkiksi metsänuudistamisaloilla pintakasvillisuuden torjuntaan sekä tukkimiehentäin
torjuntaan. Lehtipuuvesakkoja ei käsitellä metsänuudistamisaloilla eikä taimikoissa
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kemiallisin lehvästöruiskutuksin, lukuun ottamatta välttämättömissä tapauksissa sienitaudin
leviämisen estämiseksi haavan vesakoita männyn taimikoissa. Vesistöjen ja pienvesien
suojavyöhykkeillä, vedenhankintaa varten tärkeillä ja soveltuvilla pohjavesialueilla sekä
kohdassa 10 tarkoitetuissa metsäluonnon arvokkaissa elinympäristöissä ei käytetä kemiallisia
torjunta-aineita.
Kriteeri 32: Metsänlannoitteita ei käytetä vesistöjen ja pienvesien suojavyöhykkeillä eikä
kohdassa 10 mainituissa arvokkaissa elinympäristöissä eikä vedenhankintaa varten tärkeillä
pohjavesialueilla. Helppoliukoisia lannoitteita levitetään vain sulan maan aikana.
Kriteeri 33: Vastuullisen jokamiehen oikeudet on turvattu.
Kriteeri 34: Kulttuurihistoriallisesti
metsätalouden toimenpiteissä.

arvokkaat

muinaismuistokohteet

säilytetään

Kriteeri 35: Metsätalouden toimenpiteissä huolehditaan siitä, että kulttuurisesti arvokkaat
maisemakokonaisuudet säilyvät.
Kriteeri 36: Saamelaisten kotiseutualueella Metsähallituksen hallinnassa olevien
luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu yhteensovitetaan yhteistyössä saamelaisedustajien
kanssa siten, että luontaiselinkeinojen ja saamelaiskulttuurin edellytykset turvataan.
Kriteeri 37: Valtion metsäalueilla metsätalouden toimenpiteet ja porotalouden harjoittaminen
yhteensovitetaan paikallisen yhteistyön avulla.

Liite 3. Sertifiointiin liittyvät auditoinnit
Sertifioinnin kriteerien toteutumista seurataan vuosittaisilla auditoinneilla. Auditoinneissa
havaitut poikkeamat kertovat, että toiminta ei ole kaikilta osin vastannut toiminnalle
asetettuja vaatimuksia. Auditoinnissa havaittujen poikkeamien pohjalta sertifikaatin haltija
tekee suunnitelman korjaavista toimenpiteistä, jotka sertifiointiyrityksen tulee hyväksyä
ennen sertifikaatin voimassaoloa koskevan päätöksen tekemistä. Auditoinnin laajuus riippuu
sertifioidun alueen laajuudesta. Esimerkiksi yhden alueellisen ryhmäsertifikaatin auditointi
voi sisältää 20–40 kohdekäyntiä.
Alueellisissa ryhmäsertifikaateissa havaittujen poikkeamien aluekohtaiset keskiarvot vuosina
2005–2014 on esitetty kuvassa 1. Kuvan taustalla olevassa tilastoinnissa on huomioitu
aluekohtaisesti vain yksi rikkomus kriteeriä kohden vuodessa 62 , joten kuva kertoo kuinka
monessa kriteerissä poikkeamia on keskimäärin ollut. Näin tilastoituna eri kriteereihin
liittyviä poikkeamia on ollut sertifikaattialueilla keskimäärin noin 5,3 vuosittain.

Tämä tarkoittaa sitä, että tilasto ei ota kantaa siihen, onko rikkomuksia ollut alueella vain 1 vai tätä
enemmän.
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Kuva 1. Alueellisten ryhmäsertifikaattien auditoinneissa ilmoitettujen poikkeamien
lukumäärän keskiarvot vuosina 2005–201463
Poikkeamia sisältävien kriteerien määrässä on havaittavissa selkeä laskeva trendi vuosina
2005–2010, minkä jälkeen poikkeamien lukumäärä kasvoi vuonna 2011 ja lähti jälleen
laskuun. Vuoden 2011 hyppäyksen taustalla on päivitettyjen sertifiointikriteerien 64
käyttöönotto kyseisen vuoden alussa. Vuoden 2014 auditoinneissa on poikkeaminen lievä
kasvu. Uuden sertifiointikriteeristön käyttöönotto näyttää lisäävän poikkeamia, mikä voidaan
tulkita niiden toimivuudeksi, ja tämän jälkeen trendi on laskeva.
Taulukossa 1 on alueellisten ryhmäsertifiointien auditoinneissa havaittujen poikkeamien
yleisyys kriteerikohtaisesti. Eniten poikkeamia liittyy työnantajavelvoitteiden ja lakisääteisten
vaatimusten noudattamiseen sekä vesiensuojelusta huolehtimiseen kunnostusojituskohteilla.

Tilastoinnissa on huomioitu aluekohtaisesti vain yksi rikkomus kriteeriä kohden vuodessa.
Uudelleensertifioinnit ovat ajoittuneet vuosille 2005, 2008, 2011 ja 2014. Lähde: PEFC (2014b).
64 Vuoden 2011 alussa PEFC FI 1002:2009 -kriteerit korvasivat FFCS 1002-1 -kriteerit
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60

PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000—2014

Taulukko 1. Auditoinneissa havaittujen poikkeamien yleisyys kriteerikohtaisesti65

Aluekohtaisia ryhmäsertifiointeja auditoitiin vuosina 2005–2014 yhteensä 113 kertaa. Kuvassa on
kuvattu kriteerikohtaisesti osuus auditoinneista, joissa havaittiin poikkeamia kyseisen kriteerin
kohdalla. Kriteerit perustuvat PEFC FI 1002:2009 kriteeristöön. Vuosina 2005–2010 käytetyt FFCS
1002-1 -kriteerit on muunnettu vastaamaan vuoden PEFC FI 1002:2009 -kriteereitä taulukossa 2
kuvatulla tavalla.
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Taulukko 2. PEFC FI 1002:2009 ja FFCS 1002-1 kriteerien vertailu
Kriteerit (PEFC FI 1002:2009)
Kriteeri 1 : Lakisääteisiä v aatimuksia noudatetaan
Kriteeri 2: Metsien puusto säily tetään elinv oimaisena
hiilinieluna
Kriteeri 3: Puuston terv ey destä huolehditaan
Kriteeri 4: Metsänuudistamisessa käy tetään Suomen
luontaiseen lajistoon kuuluv ia puulajeja
Kriteeri 5: Energiapuuta korjataan kestäv ästi
Kriteeri 6: Metsäsuunnittelulla edistetään metsien
kestäv ää hoitoa ja käy ttöä
Kriteeri 7 : Taimikoita hoidetaan puuntuotannon
turv aamiseksi
Kriteeri 8: Y ksity ismetsien ensiharv ennus- ja
hankintahakkuita edistetään puuston kasv ukunnon
parantamiseksi
Kriteeri 9: Suojelualueiden suojeluarv ot turv ataan
Kriteeri 1 0: Arv okkaiden eliny mpäristöjen
ominaispiirteet säily tetään
Kriteeri 1 1 : Suoluontoa säily tetään
Kriteeri 1 2: Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat
turv ataan
Kriteeri 1 3: Säästö- ja lahopuustoa jätetään
metsätalouden toimenpiteissä
Kriteeri 1 4: Muuntogeenistä metsänv iljely aineistoa ei
käy tetä
Kriteeri 1 5: Metsätiesuunnitelmiin sisälty y
y mpäristöselv ity s
Kriteeri 1 6: Tulen hallitulla käy töllä edistetään luonnon
monimuotoisuutta
Kriteeri 1 7 : V esistöjen ja pienv esien läheisy y dessä
toimittaessa huolehditaan v esiensuojelusta
Kriteeri 1 8: V esiensuojelusta huolehditaan
kunnostusojituskohteilla
Kriteeri 1 9: Pohjav esien laatu turv ataan metsätalouden
toimenpiteissä
Kriteeri 20: Metsien hoidossa käy tetään v ain biologisesti
hajoav ia kasv insuojeluaineita
Kriteeri 21 : Ty öntekijöiden osaaminen v armistetaan

Vastaav at kriteerit (FFCS 1002-1)
Kriteeri 1 : Lakisääteisiä v aatimuksia noudatetaan
Kriteeri 2: Alueen suurinta kestäv ää hakkuumäärää ei
y litetä
Kriteeri 3: Juurikääv än lev iämistä estetään
Kriteeri 4: Metsänuudistamisessa käy tetään Suomen
luontaiseen lajistoon kuuluv ia puulajeja
Kriteeri 5: Puunkorjuuv aurioita v ältetään
harv ennushakkuissa
Kriteeri 6: Metsäsuunnittelulla edistetään metsien
kestäv ää hoitoa ja käy ttöä
Kriteeri 7 : Taimikoita hoidetaan
Kriteeri 8: Y ksity ismetsien ensiharv ennus- ja
hankintahakkuiden edistäminen
Kriteeri 9: Suojelualueiden ja v ahv istettuihin
suojeluohjelmiin kuuluv ien kohteiden suojeluarv oa ei
v aaranneta
Kriteeri 1 0: Arv okkaiden eliny mpäristöjen
ominaispiirteet säily tetään
Kriteeri 1 7 : Suoluontoa säily tetään
Kriteeri 1 1 : Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat
turv ataan
Kriteeri 1 2: Säästöpuustoa jätetään uudistusaloille
Kriteeri 1 3: Geenitekniikalla muunneltua
metsänv iljely aineistoa ei käy tetä
Kriteeri 1 4: Metsätiesuunnitelmiin sisälty y
y mpäristöselv ity s
Kriteeri 1 5: Paloalueiden lajistoa ja metsien terv ey ttä
edistetään kulotuksella
Kriteeri 1 6: V esistöjen ja pienv esien v arteen jätetään
kiintoaine- ja rav innekuormitusta sitov a suojakaista
Kriteeri 1 8: V esiensuojelusta huolehditaan
ojituskohteilla
Kriteeri 1 9: Pohjav esialueiden laatua ei heikennetä
kemiallisilla torjuntaaineilla eikä lannoitteilla
Kriteeri 20: Kemiallisten torjunta-aineiden käy ttöä
v ältetään metsien hoidossa
Kriteeri 21 : Ty öntekijöiden osaaminen ja ty öky ky
v armistetaan
Kriteeri 22: Laadukkaan ja turv allisen ty önteon
edelly ty kset v armistetaan
Kriteeri 23: Ty önantajav elv oitteiden noudattaminen
Kriteeri 24: Metsänomistajien osaamista edistetään
Kriteeri 26: Lasten ja nuorten metsäosaamista lisätään
Kriteeri 25: V astuullisen jokamiehen oikeudet turv ataan
Ei v astaav aa kriteeriä
Kriteeri 28: Porotalouden ja metsätalouden
y hteensov ittaminen

Kriteeri 22: Ty öturv allisuudesta, ty öhy v inv oinnista ja
tasa-arv osta huolehditaan
Kriteeri 23: Ty önantajav elv oitteita noudatetaan
Kriteeri 24: Metsänomistajien osaamista edistetään
Kriteeri 25: Lasten ja nuorten metsätietämy stä
Kriteeri 26: Jokamiehenoikeudet turv ataan
Kriteeri 27 : Metsien monikäy ttöedelly ty ksiä edistetään
Kriteeri 28: Porotalouden toimintaedelly ty kset
turv ataan
Kriteeri 29: Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten
perinteisten elinkeinojen toimintaedelly ty kset turv ataan Kriteeri 27 : Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten
saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kestäv än
kotiseutualueen luontaiselinkeinojen turv aaminen
kehity ksen mukaisesti
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