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1) Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 

 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.06 ja totesi läsnäolijat. 

 

2) Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen   

 

Hyväksyttiin standardityöryhmän 6. kokouksen 16.1.2020 pöytäkirja muutoksitta.  

 

3) Standardiluonnoksen käsittely 

 

Aloitettiin käsittelemään kokouskutsun mukana toimitettua standardiluonnoksen työversiota. 

Todettiin, että kokouksessa käsitellään ne kriteerit, joita ei edellisessä kokouksessa hyväksytty 

sisällytettäväksi standardiluonnokseen.   

 

Johtopäätökset keskustelusta on kunkin kriteerin osalta kuvattu alla. Kokouksessa käsitelty 

standardiluonnoksen työversio löytyy pöytäkirjan liitteestä 1. 

 

Kriteeriesitys: Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi 

 

Todettiin, että Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry on esittänyt uudet kriteerin lisäämistä 

standardiin. Keskusteltiin lyhyesti kriteerin sisällöstä. Pyydettiin täsmennystä siihen, mitä 

kriteerissä tarkoitetaan paikallisyhteisöjen huomioon ottamisella. Täsmennettiin, että 

paikallisyhteisöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä paikallista asutusta ja läheisiä kyliä. 

Paikallisyhteisöt otetaan huomioon pitämällä niihin riittävä etäisyys ja välttämällä asutuksen 

häiritsemistä.  

 

Kriteeri päätettiin hyväksyä lisättäväksi standardiluonnokseen. 

 

Kriteeri 1: Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan 

 

Todettiin, että kriteeri on edellisessä kokouksessa hyväksytty standardiluonnoksen 

ensimmäiseen versioon. 

 

Kriteeri 2: Metsien puusto säilytetään hiilinieluna 

 

Todettiin, että työvaliokunta on tehnyt kriteeriin muutoksia edellisen standardityöryhmän 

kokouksen perusteella. Tuotiin esiin, että työvaliokunnan lisäämä kirjaus tilanteista, joissa 

poistuma voi ylittää kasvun metsien kasvukunnon ylläpitämiseksi on selkeä ja tarpeellinen.  

 

Kriteeri päätettiin hyväksyä lisättäväksi standardiluonnokseen. 

  

Kriteeri 3: Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus ja selvitetään 

ympäristönäkökohdat  

 

Todettiin, että kriteeri on edellisessä kokouksessa hyväksytty standardiluonnoksen 

ensimmäiseen versioon. 

 

Kriteeri 4: Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen luonto- ja metsävaratiedon 

hyödyntämiseen 

 

Todettiin, että työvaliokunta on muotoillut uudelleen kirjauksen metsänomistajan käytössä 

olevasta tiedosta metsän muiden kuin puutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksiin liittyen. 

Kriteeriin liittyen kokouksessa ei esitetty puheenvuoroja. 

 

Kriteeri päätettiin hyväksyä lisättäväksi standardiluonnokseen. 
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Kriteeri 5: Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan 

 

Todettiin, että kriteeri on edellisessä kokouksessa hyväksytty standardiluonnoksen 

ensimmäiseen versioon. 

 

Kriteeri 6: Puuston terveydestä huolehditaan 

 

Todettiin, että työvaliokunta on siirtänyt edellisessä standardityöryhmän kokouksessa päätetyn 

mukaisesti indikaattorissa mainitut riistanhoidon edistämiseen ja riistaeläinten 

elinympäristöjen turvaamiseen liittyvät kirjaukset huomioitavaksi kriteerissä 14. Kriteeriin 

liittyen kokouksessa ei esitetty puheenvuoroja. 

 

Kriteeri päätettiin hyväksyä lisättäväksi standardiluonnokseen. 

 

Kriteeri 7: Energiapuuta korjataan kestävästi 

 

Todettiin, että indikaattoreihin on tehty edellisessä kokouksessa päätetyn mukaisesti 

muutoksia niin, että ne vastaavat kriteeritekstin muutoksia. Kriteeriin liittyen kokouksessa ei 

esitetty puheenvuoroja. 

 

Kriteeri päätettiin hyväksyä lisättäväksi standardiluonnokseen. 

 

Kriteeri 8: Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon       

 

Todettiin, että kriteeri on edellisessä kokouksessa hyväksytty standardiluonnoksen 

ensimmäiseen versioon. 

 

Kriteeri 9: Suojelualueiden suojeluarvot turvataan 

 

Todettiin, että kriteeriesityksen laatiminen on aikaisemmin jätetty monimuotoisuus-

alatyöryhmän tehtäväksi. Alatyöryhmän edustaja totesi, että kriteeriin ei esitetä 

muutosehdotuksia ja se voidaan säilyttää ennallaan. Alatyöryhmän esitykseen ei todettu 

huomautettavaa. 

 

Kriteeri päätettiin hyväksyä lisättäväksi standardiluonnokseen. 

 

Kriteeri 10: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään 

 

Todettiin, että monimuotoisuus-alatyöryhmä on keskustellut kriteerin muutostarpeista, mutta 

työ on vielä kesken. Päätettiin, että kriteeri käsitellään myöhemmin, kun alatyöryhmä 

toimittaa kriteeriesityksen. 

 

Kriteeri 11: Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita ylläpidetään 

 

Todettiin, että kriteeri on edellisessä kokouksessa hyväksytty standardiluonnoksen 

ensimmäiseen versioon. 

 

Kriteeri 12: Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan  

 

Todettiin, että kriteeri on edellisessä kokouksessa hyväksytty standardiluonnoksen 

ensimmäiseen versioon. 

 

Kriteeri 13: Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien 

monimuotoisuutta 

 

Todettiin, että kriteeri on edellisessä kokouksessa hyväksytty standardiluonnoksen 

ensimmäiseen versioon. 
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Kriteeri 14: Säästö- ja runkolahopuustoa jätetään metsätalouden toimenpiteissä 

 

Todettiin, että monimuotoisuus-alatyöryhmän esitys kriteeristä on melko valmis, mutta työ on 

vielä osin kesken. Päätettiin, että kriteeri käsitellään myöhemmin, kun alatyöryhmä toimittaa 

kriteeriesityksen.  

 

Kriteeri 15: Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia 

puulajeja 

 

Todettiin, että kriteeri on edellisessä kokouksessa hyväksytty standardiluonnoksen 

ensimmäiseen versioon. 

 

Kriteeri 16: Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä 

 

Todettiin, että kriteeri on edellisessä kokouksessa hyväksytty standardiluonnoksen 

ensimmäiseen versioon. 

 

Kriteeri 17: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan 

vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta 

 

Todettiin, että kriteeri on edellisessä kokouksessa hyväksytty standardiluonnoksen 

ensimmäiseen versioon. 

 

Kriteeri 18: Vesiensuojelusta huolehditaan kunnostusojitus- ja ojitusmätästyskohteilla 

 

Todettiin, että kriteeri on edellisessä kokouksessa hyväksytty poistettavaksi. 

 

Kriteeri 19: Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä 

 

Todettiin, että aikaisemmin on pyydetty ELY-keskusta selvittämään, kuinka pohjavesialueen 

luokittelu muutetaan vastaamaan uutta luokittelua. ELY-keskuksen edustaja totesi, että 

selvitystyö on aloitettu, mutta työ on vielä kesken. Tuotiin esiin tarve selvittää, onko 

pohjavesialueella sallittua käyttää tuhkalannoitetta, johon on lisätty booria. 

 

Todettiin, että työvaliokunta on lisännyt indikaattoriin (ary) kirjauksen siitä, että 

metsäorganisaatioilla on käytössään pohjavesialueiden sijaintitietojen lisäksi myös tieto 

mahdollisesta kunnan laatimasta suojelusuunnitelmasta. Tuotiin esiin, että tieto 

suojelusuunnitelmasta on saatavilla samasta paikasta kuin tieto pohjavesialueiden sijainnista. 

Täsmennettiin, että tieto on saatavilla siitä, onko suunnitelma tehty tai valmisteilla, mutta itse 

suunnitelmaa ei välttämättä löydy. Kirjauksen lisääminen sai kannatusta ja se hyväksyttiin. 

 

Päätettiin, että kriteeri käsitellään myöhemmin ELY-keskuksen toimittaman esityksen 

perusteella. 

 

Kriteeri 20: Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti 

 

Todettiin, että työvaliokunta on tehnyt edellisessä kokouksessa päätetyn mukaisesti 

päivityksiä määritelmiin koskien lainsäädäntöä ja määritelmiä. Kriteeriin liittyen kokouksessa 

ei esitetty puheenvuoroja. 

 

Kriteeri päätettiin hyväksyä lisättäväksi standardiluonnokseen. 

 

Kriteeri 21: Työntekijöiden osaaminen varmistetaan 

 

Todettiin, että aikaisemmin on perustettu alatyöryhmä käsittelemään kriteereitä 21–24. 

Alatyöryhmän esitys kriteeristä 21 on valmis, eikä siihen esitetty kokouksessa huomioita. 
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Kriteeri päätettiin hyväksyä lisättäväksi standardiluonnokseen.  

 

Kriteeri 22: Työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja tasa-arvosta huolehditaan 

 

Todettiin, että alatyöryhmän laatima esitys kriteeristä on vielä osin kesken. Keskusteltiin 

alatyöryhmän laatimasta esityksestä. Todettiin, että esitys on suurimmalta osin valmis, mutta 

työssä jaksamiseen ja matka-aikojen seurantaan liittyen alatyöryhmä ei ole päässyt vielä 

yhteisymmärrykseen. Alatyöryhmä jatkaa keskustelua esityksestä. 

 

Esitettiin, että kriteeriin tehdyt valmiit esitykset voitaisiin käsitellä tässä kokouksessa, koska 

niistä alatyöryhmä on yksimielinen. Esitys sai kannatusta. Avoinna oleva indikaattorin lisäys, 

josta alatyöryhmän kesken ei ole vielä yhteisymmärrystä, jätetään käsiteltäväksi myöhemmin. 

Alatyöryhmän esitykseen ei todettu huomioitavaa. 

 

Kriteeriesitys päätettiin hyväksyä lisättäväksi standardiluonnokseen siltä osin, mistä 

alatyöryhmä oli yksimielinen (standardiluonnoksen työversion punaisella kirjattu teksti; liite 

1). 

 

Kriteeri 23: Työnantajavelvoitteita noudatetaan 

 

Todettiin, että alatyöryhmän laatima esitys kriteeristä on vielä osin keskeneräinen. 

Keskusteltiin alatyöryhmän laatimasta esityksestä. Tuotiin esiin, että alatyöryhmä on 

toistaiseksi erimielinen siitä, kuinka laajasti päivitetty työaikalaki tulisi kirjata kriteerin 

määritelmiin.  

 

Tuotiin esiin, että standardissa mainittua lainsäädäntöä täsmennetään standardin lopussa 

olevassa lakilistassa. Mikäli tiettyä lakia on tarpeen kuvailla laajemmin, se on mahdollista 

tehdä myös lakilistan yhteydessä. Tämä helpottaisi kriteerien tulkintaa ja toisi yhtenäisemmän 

linjan sille, millä tasolla lakeja kuvaillaan varsinaisissa kriteereissä. Todettiin, että 

alatyöryhmä jatkaa keskustelua avoinna olevasta kriteeriesityksen kirjauksesta. 

 

Esitettiin, voidaanko kriteeri hyväksyä niiltä osin, mistä alatyöryhmä on yksimielinen 

(standardiluonnoksen työversion punaisella kirjattu teksti; liite 1). Esitys sai kannatusta. 

Kriteeriesitys päätettiin hyväksyä lisättäväksi standardiluonnokseen, pois lukien asia, josta 

alatyöryhmä on erimielinen.  

 

Kriteeri 24: Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä 

 

Todettiin, että alatyöryhmän esitys kriteeristä 24 on valmis. Kokouksessa ei esitetty huomioita 

kriteeriesitystä koskien.  

 

Kriteeri päätettiin hyväksyä lisättäväksi standardiluonnokseen.  

 

Kriteeri 25: Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti 

 

Todettiin, että kriteeri on edellisessä kokouksessa hyväksytty standardiluonnoksen 

ensimmäiseen versioon. 

 

Kriteeri 26: Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä edistetään 

 

Todettiin, että kriteeri on edellisessä kokouksessa hyväksytty standardiluonnoksen 

ensimmäiseen versioon. 

 

Kriteeri 27: Jokamiehenoikeudet turvataan ja ulkoilureittien kulkukelpoisuus 

varmistetaan 
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Todettiin, että kriteeri on edellisessä kokouksessa hyväksytty standardiluonnoksen 

ensimmäiseen versioon. 

 

Kriteeri 28: Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä 

 

Todettiin, että kriteeri on edellisessä kokouksessa hyväksytty standardiluonnoksen 

ensimmäiseen versioon. 

 

Kriteeri 29: Metsien monikäyttöedellytyksiä edistetään 

 

Todettiin, että kriteeri on edellisessä kokouksessa hyväksytty poistettavaksi. 

 

Kriteeri 30: Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään 

 

Todettiin, että kriteeri on edellisessä kokouksessa hyväksytty standardiluonnoksen 

ensimmäiseen versioon. 

 

Kriteeri 31: Poronhoidon toimintaedellytykset turvataan 

 

Todettiin, että kriteeri on edellisessä kokouksessa hyväksytty standardiluonnoksen 

ensimmäiseen versioon. 

 

Kriteeri 32: Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen 

toimintaedellytykset turvataan saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kestävän 

kehityksen mukaisesti 

 

Todettiin, että aikaisemmin päätettiin, että Metsähallitus ja Saamelaiskäräjät keskustelevat 

kriteerin sisällöstä ja valmis kriteeriesitys on toimitettu sihteerille ennen kokousta (Liite 2). 

Saamelaiskäräjien edustaja taustoitti kriteeriesitystä ja siihen esitettyjä muutosehdotuksia. 

Kriteeriesityksen sisältöön ei esitetty kokouksessa huomioita. 

 

Saamelaiskäräjien ja Metsähallituksen laatima kriteeriesitys päätettiin hyväksyä lisättäväksi 

standardiluonnokseen.  

 

Todettiin, että kriteeriesityksen lisäksi Saamelaiskäräjät ovat esittäneet muutoksia ja lisäyksiä 

standardissa olevaan lakilistaan. Esitykset on toimitettu samassa yhteydessä kriteerin 32 

esityksen kanssa. Tuotiin esiin, että standardissa olevan lakilistan yksi tarkoitus on se, ettei 

kaikkea tarvitse kirjoittaa kriteereihin. Tämä helpottaa myös kansainvälisen standardin 

vaatimusten todentamista. Todettiin, että lakilistaa ei ole tarvetta sisällyttää 

standardiluonnoksen ensimmäiseen versioon, vaan siihen tehtävät muutokset voidaan tehdä 

myöhemmin. Päätettiin, että lakilista ja siinä olevat lakien kuvaukset käsitellään 

myöhemmissä kokouksissa. Tuotiin esiin, että sihteerille voi toimittaa esityksiä lakilistassa 

oleviin lakien kuvauksiin. 

 

Kriteeriesitys: Maiseman kulttuurinen merkitys huomioidaan 

 

Todettiin, että Saamelaiskäräjät ja Metsähallitus ovat keskusteluissaan päättäneet, että 

kriteerin maiseman kulttuurisen merkityksen huomioimisesta on tällä aikataululla hankalasti 

muotoiltavissa todennettavaksi kriteeriksi. Näin ollen Saamelaiskäräjät eivät enää esitä 

kriteeriä lisättäväksi standardiin. Saamelaiskäräjät ja Metsähallitus ovat sopineet, että 

maisema-asia otetaan huomioon luonnonvarasuunnitelmassa, jonka Metsähallitus aloittaa 

kuluvana vuonna. 

 

4) Muut asiat  

 

Keskusteltiin menettelytavoista niiden kriteerien käsittelystä, joita ei ole vielä hyväksytty 

lisättäväksi standardiluonnoksen ensimmäiseen versioon. Käsittelemättömät kriteerit ovat: 
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▪ Kriteeri 10: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään    

▪ Kriteeri 14: Säästö- ja runkolahopuustoa jätetään metsätalouden toimenpiteissä    

▪ Kriteeri 19: Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä   

▪ Kriteeri 22: Työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja tasa-arvosta huolehditaan   

▪ Kriteeri 23: Työnantajavelvoitteita noudatetaan    

 

Tuotiin esiin, että avoinna olevia käsiteltäviä asioita on niin vähän, ettei standardityöryhmän 

kutsuminen koolle ole välttämättä tarpeellista. Esitettiin mahdollisuutta käsitellä jäljellä olevat 

kriteerit sähköpostikokouksena. Esitys sai kannatusta ja se hyväksyttiin.  

 

Päätettiin, että avoinna olevia kriteereitä käsittelevät alatyöryhmät toimittavat esityksensä 

sihteerille viimeistään perjantaina (7.2.2020). Sihteeri välittää tämän jälkeen esitykset 

standardityöryhmälle ja tiedottaa asian käsittelystä tarkemmin. 

 

Sovittiin aikatauluista standardiluonnoksen julkiseen kommentointiin liittyen. 

Kommentointikierros (30 päivää) järjestetään aikavälillä 14.2.2020–14.3.2020 Ensimmäisen 

luonnosversion julkiseen kommentointiin liittyen järjestetään avoin seminaari, jossa esitellään 

standardiluonnoksen sisältöä. Seminaari pidetään maanantaina 24.2.2020 klo 12–15.  

 

Päätettiin standardityöryhmän kokousten aikatauluista. Seuraavat kokoukset pidetään 2.4.2020 

klo 12–16 sekä 29.4.2020 klo 12–16. Sihteeri päivittää toimintasuunnitelman vastaamaan 

kokouksessa sovittuja ajankohtia. 

 

5) Kokouksen päättäminen 

  

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.45. 

 

 Vakuudeksi 

 

 Paavo Pelkonen Hannes Pasanen 

 puheenjohtaja  sihteeri  

 

 

 

 

Liitteet Liite 1. Työversio standardin luonnoksesta 

 Liite 2. Saamelaiskäräjien ja Metsähallituksen neuvottelujen muistio 

 Liite 3. Standardityöryhmän päivitetty toimintasuunnitelma 

 

 

 


