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PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN 8. KOKOUS 

 
Aika:  Asialista toimitettiin sähköpostitse ma 10.2.2020 klo 9.22 

 Vastaukset päätösesityksiin pyydettiin pe 14.2.2020 klo 16 mennessä 

  

Paikka:  Sähköpostikokous 

 

Jakelu: PEFC-standardityöryhmän jäsenet ja varajäsenet 

 

 
1) Kokouksen avaaminen 

 

Kokous avattiin 10.2.2020 klo 9.22 sähköpostiviestinä. Viestin mukana toimitettiin asialista, 

päätösesitykset ja kriteeriesitykset. Viestissä pyydettiin ilmoittamaan kunkin päätösesityksen 

osalta, kannattaako standardityöryhmän organisaatio esitystä vai ei. Yhteenveto vastauksista 

on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1). 

 

2) Kriteerin 10 käsittely 

 

Käsiteltiin päätösesitys alatyöryhmän toimittaman kriteeriesityksen (kriteeri 10) 

hyväksymisestä standardiluonnoksen ensimmäiseen versioon. Suurin osa vastanneista kannatti 

esitystä. Vastauksissa tuotiin esiin, että keskustelulle on tarvetta kommentointikierroksen 

jälkeen. 

 

Päätös: 

▪ Hyväksytään kriteeriesitys sisällytettäväksi standardiluonnoksen ensimmäiseen 

versioon 

▪ Jatketaan keskustelua kriteeriesityksen sisällöstä kommentointikierroksen jälkeen 

 

3) Kriteerin 14 käsittely 

 

Käsiteltiin päätösesitys alatyöryhmän toimittaman kriteeriesityksen (kriteeri 14) 

hyväksymisestä standardiluonnoksen ensimmäiseen versioon. Suurin osa vastanneista kannatti 

esitystä. Vastauksissa tuotiin esiin, että keskustelulle on tarvetta kommentointikierroksen 

jälkeen. 

 

Päätös: 

▪ Hyväksytään kriteeriesitys sisällytettäväksi standardiluonnoksen ensimmäiseen 

versioon 

▪ Jatketaan keskustelua kriteeriesityksen sisällöstä kommentointikierroksen jälkeen 

 

4) Kriteerin 19 käsittely 

 

Käsiteltiin päätösesitys ELY-keskuksen toimittaman kriteeriesityksen (kriteeri 19) 

hyväksymisestä standardiluonnoksen ensimmäiseen versioon. Suurin osa vastanneista kannatti 

esitystä. Vastauksissa tuotiin esiin, että keskustelulle on tarvetta kommentointikierroksen 

jälkeen. 

 

Päätös: 
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▪ Hyväksytään kriteeriesitys sisällytettäväksi standardiluonnoksen ensimmäiseen 

versioon 

▪ Jatketaan keskustelua kriteeriesityksen sisällöstä kommentointikierroksen jälkeen 

 

5) Kriteerin 22 käsittely 

 

Käsiteltiin päätösesitys alatyöryhmän toimittaman kriteeriesityksen (kriteeri 22) 

hyväksymisestä standardiluonnoksen ensimmäiseen versioon. Suurin osa vastanneista kannatti 

esitystä. Vastauksissa tuotiin esiin, että keskustelulle on tarvetta kommentointikierroksen 

jälkeen. 

 

Päätös: 

▪ Hyväksytään kriteeriesitys sisällytettäväksi standardiluonnoksen ensimmäiseen 

versioon 

▪ Jatketaan keskustelua kriteeriesityksen sisällöstä kommentointikierroksen jälkeen 

 

6) Kriteerin 23 käsittely 

 

Käsiteltiin päätösesitys alatyöryhmän toimittaman kriteeriesityksen (kriteeri 23) 

hyväksymisestä standardiluonnoksen ensimmäiseen versioon. Suurin osa vastanneista kannatti 

esitystä. Vastauksissa tuotiin esiin, että keskustelulle on tarvetta kommentointikierroksen 

jälkeen. 

 

Päätös: 

▪ Hyväksyttiin kriteeriesitys sisällytettäväksi standardiluonnoksen ensimmäiseen 

versioon 

▪ Jatketaan keskustelua kriteeriesityksen sisällöstä kommentointikierroksen jälkeen 

 

7) Kokouksen päättäminen 

  

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.2.2020 klo 16.00.  

 

Pöytäkirjaluonnos ja yhteenveto sähköpostikokouksen vastauksista on toimitettu 

standardityöryhmän jäsenille 17.2.2020. 

 

 Vakuudeksi 

 

 Paavo Pelkonen Hannes Pasanen 

 puheenjohtaja  sihteeri  

 

 

 

 

Liitteet Liite 1. Yhteenveto sähköpostitse toimitetuista vastauksista  

 

 

 


