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Introduktion till PEFC Finlands strategi för 2019–21
PEFC är ett internationellt skogscertifieringssystem som främjar ekologiskt, socialt,
ekonomiskt och kulturellt hållbart skogsbruk. Skogscertifiering verifierar att skogarna
sköts och används på ett hållbart sätt. PEFC-märket berättar att den råvara som använts
till en produkt härstammar från hållbart skött skog. Det ger företag och konsumenter
möjlighet att välja produkter som innehåller virke från hållbart skötta skogar.
PEFC-certifiering säkerställer att skogsägarnas virke och andra skogsprodukter kan
komma in på marknaden samt ökar förtroendet för skogsbruket. När det gäller
värdekedjan för produkter som kommer från skogarna erbjuder PEFC-certifieringen en
ökande efterfrågan.
PEFC-certifieringen stöder uppnåendet av de mål för en hållbar användning av skog som
ställts av samhället och erbjuder medborgarna många olika möjligheter att dra nytta av
eller njuta av skogarna inom ramen för allemansrätten.
PEFC-certifieringen försäkrar konsumenterna om att en skogsprodukt har ett
ansvarsfullt ursprung.

På följande sidor presenteras den strategi för 2019–21 som PEFC Finland uppdaterat år
2018 och som innehåller PEFC:s värden, uppdrag, vision samt strategiska mål och
nyckelmål.
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Strategi 2019–2021
I PEFC Finlands strategi fastställs värdena, uppdraget, visionen, de strategiska målen och
nyckelmålen för verksamhetens prioritetsområden. Utveckling av verksamhetssätt och
verksamhetsmodeller samt identifiering av intressentgrupper och säkerställande av att
dessa engagerar sig sammanflätas med och blir ett fast inslag i den praktiska
tillämpningen av strategin.

PEFC:s värden
Värdena gäller organisationens mål, verksamhet och verksamhetssätt. De styr
organisationens verksamhetskultur och med hjälp av dessa värden styrs organisationens
verksamhet i önskad riktning. Den värdegrund som hela organisationen vilar på
möjliggör en förnyelse av organisationen på ett hållbart sätt samt framgångsrik
verksamhet.
PEFC Finlands värden är:
• Hållbarhet
• Ansvarsfullhet
•
•
•

Öppenhet
Tillförlitlighet
Genomslagskraft.

Hållbarhet inbegriper ekologiska, sociala, ekonomiska och kulturella perspektiv. Att främja
hållbarhet är utgångspunkten för och syftet med PEFC Finlands verksamhet. Verksamheten
med att främja en hållbar utveckling tar sig uttryck i ansvarsfullhet, som karakteriserar
PEFC:s sätt att förhålla sig till skötseln av de egna uppgifterna.
PEFC:s samarbete med intressentgrupper och interaktion grundar sig på öppenhet.
Delaktighet och jämlikhet kännetecknar PEFC:s sätt att arbeta.
Tillförlitlighet är den grund på vilken PEFC bygger sitt samarbete. En oberoende och
transparent verksamhet och verifieringskedjor stärker PEFC-certifieringens tillförlitlighet
från skogen ända till konsumenten.
PEFC:s genomslagskraft grundar sig på en klar måluppställning, planmässig verksamhet och
effektiva verksamhetssätt, som möjliggör en stor räckvidd och brett deltagande.
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Uppdrag – varför finns vi?
Uppdraget besvarar frågan ”Varför finns organisationen?”, men uppdraget behöver
inte vara målinriktat.

PEFC Finlands uppdrag:
”PEFC garanterar en hållbar och mångsidig användning av skogarna
och ger möjlighet att välja det mest ansvarsfulla alternativet.”

Vision – vad vill vi uppnå fram till år 2021?
Visionen är det eftersträvade tillstånd mot vilket man vill utveckla organisationen eller
som organisationen vill uppnå med sin verksamhet.

PEFC Finlands vision fram till år 2021:
”PEFC är den mest kända och efterfrågade garantin för
ansvarsfullhet både när det gäller skogar och marknaden .”
(Slogan: Ansvarsfullt från skogen.)

Strategiska mål
De strategiska målen är mål som måste nås för att man ska kunna förverkliga visionen.
Dessa mål är mera konkreta än visionen och gemensamma för hela organisationen.
PEFC Finlands strategiska mål:
1. Vi ökar genomslagskraften
2. Vi stärker medvetenheten om och efterfrågan på PEFC
3. Vi stärker dialogen och samarbetet med intressentgrupper
4. Vi utvecklar vår internationella verksamhet
5. Vi utvecklar PEFC:s verksamhetsbetingelser

3/5

Strategiska nyckelmål
Med hjälp av nyckelmål med konkret innehåll kan man säkerställa att PEFC Finlands
strategiska mål kan uppnås.
1. Vi ökar genomslagskraften
• Vi arbetar med PEFC FI-standarder och kommunicerar effektivt och framgångsrikt om
vårt arbete.
• Vi säkerställer ett brett deltagande och dialog i arbetsgruppen för PEFCstandarder.
• Vi stärker PEFC:s genomslagskraft när det gäller att trygga skogarnas ekologiska
hållbarhet.
• Vi integrerar ekosystemtjänster och mångbruket av skog så att dessa ingår i
helheten av skötsel och användning av skog.
• Vi tar större hänsyn till andra skogsprodukter än virkesprodukter inom ramen för
skötseln och användningen av skog samt skogscertifieringen.
2. Vi stärker medvetenheten om och efterfrågan på PEFC
• Vi ökar antalet spårbarhetscertifikat och deras omfattning.
• Vi utvecklar en effektivare kommunikation och marknadsföring med inriktning på
handeln och konsumenterna.
• Vi stärker företagens satsningar på att öka PEFC:s synlighet på marknaden och deras
kommunikation via partnerskap och projektverksamhet.
3. Vi stärker dialogen och samarbetet med intressentgrupper
• Vi klargör vilka fördelar och lösningar PEFC medför för aktörerna i värdekedjan och
intressentgrupper.
• Vi ökar dialogen med frivilligorganisationer och civilsamhället.
• Vår kommunikation är effektiv och vi erbjuder kompetenshöjande utbildning till
skogsägare och andra aktörer inom skogsbruket.
• Vi identifierar de viktigaste målen för påverkan och skräddarsyr kommunikationen enligt
målgrupp.
• Vi lyfter fram PEFC:s roll och möjligheter när det gäller att uppnå FN:s mål för hållbar
utveckling.
4. Vi utvecklar vår internationella verksamhet
• Vi stärker partnerskap och nätverken av påverkare i den internationella verksamheten.
• Vi arbetar för att förbättra kvaliteten på PEFC-systemet och PEFC-verksamheten
på internationell nivå.
• Vi arbetar aktivt för en effektivare verksamhet inom PEFC-nätverket (PEFC:s
kontor i Genève och medlemsorganisationerna).
5. Vi utvecklar PEFC:s verksamhetsbetingelser
• Vi säkerställer att samarbetet mellan PEFC Finlands kontor och
medlemsorganisationerna är välfungerande och aktivt.
• Vi utvecklar och utvidgar PEFC:s verksamhetsformer.
• Vi stärker PEFC:s finansieringsbas.
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Verkställandet av strategin
De nyckelmål i strategin som fastställts i strategiarbetet och arbetet för att uppnå dem är
utgångspunkt för planeringen och genomförandet av den verksamhet som bedrivs av
föreningens styrelse, utvecklingsarbetsgruppen och kontoret och för uppföljningen av
verksamheten under åren 2019–2021. För att de strategiska nyckelmålen ska uppnås görs
det upp verksamhetsplaner, och man följer upp att planerna verkställs.
För att strategin ska kunna börja implementeras utan dröjsmål och framskrida systematiskt
säkerställs det vid verkställandet av strategin att
•

genomförandet sammanflätas med styrelsens arbete

•

balansen mellan resurserna och verksamheten tryggas

•

medlemskåren har ett äkta engagemang

•

strategin genomförs genom det praktiska arbetet inom medlemskåren och

•

man har ett tydligt förfarande för uppföljningen av hur strategin genomförs.
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