TIIVISTELMÄ POHJOISEN PEFC-RYHMÄSERTIFIOINTIALUEEN
SEURANTA-ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2020
1. YLEISTÄ
Arviointistandardit:

PEFC FI 1001:2014, PEFC FI 1002:2014

Arvioinnin laajuus:

Metsätalous Pohjoisella PEFC-ryhmäsertifiointialueella

Organisaatiokäynnit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry
Mhy Ylitornio
Mhy Kittilä
Mhy Rovaniemi
Mhy Itä-Lappi
Mhy Koillismaa
Mhy Oulun seutu
Keitele Oy
Sallan Yhteismetsä
Pahkakosken yhteismetsä
Otso metsäpalvelut
Vapo Oy
Vuokila Wood Oy
Pohjan Taimi Oy
Metsäsuunnittelu Hollanti
LT Biowatti
Veljekset Knuutinen Oy
Iivari Mononen Oy/Scanpole

Sidosryhmät:
•
•
•
•
•
•

Suomen metsäkeskus
ELY-keskukset Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi
Työmarkkinajärjestöt
Museovirasto
Ruokavirasto
Suomen 4H-liitto
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Maastokäynnit:
Alueet: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi
Maastokohteita tarkastettiin yhteensä 62 kpl, joista
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 hakkuukohdetta, joista 9 käynnissä
2 energiapuun korjuukohdetta
5 kunnostusojituskohdetta
1 vesiensuojelun luonnonhoitohanke
5 taimikonhoitokohdetta, joista käynnissä 5
7 maanmuokkauskohdetta, joista käynnissä 2
2 tienrakennuskohdetta, joista käynnissä 2
6 arvokasta elinympäristöä
5 vesistöjen suojavyöhykettä

Muut tiedonkeruuaineistot:
Pohjoisen alueen sisäinen tiedonkeruutulos ja metsäkeskuksen tekemien
tarkastusten tulokset (2019-2020).
Arvioinnin ajankohta: 21. – 25.9.2020
2. ALUEELLISEEN RYHMÄSERTIFIOINTIIN OSALLISTUVAT TAHOT
Sertifikaatin haltija:
Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry.
Metsänomistajat:
Metsänomistajat yhdistystensä tai sopimuskumppaniensa kautta,
itsenäisesti sertifiointiryhmään liittyneet yksityismetsänomistajat.
Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry. ylläpitää ajantasaista rekisteriä
sertifiointiin sitoutuneista metsänomistajista ja yhdistykselle
ilmoittautuneista yrittäjistä, yrityksistä ja metsänhoitoyhdistyksistä.
Yritykset ja muut yhteisöt:
PEFC Suomi ylläpitää rekisteriä PEFC-sertifiointiin sitoutuneista yrittäjistä
ja yrityksistä. Yritysten ja muiden toimijoiden ilmoittautumisen PEFCryhmäsertifiointiin voi tarkistaa PEFC-Suomen sivulta internetosoitteesta:
https://pefc.fi/yritykselle/yrittajarekisteri/
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3. ARVIOINNIN PERUSTA
Sertifiointiyrityksen ohjedokumentti: Metsäsertifiointimenettely PEFCryhmäsertifiointialueen tasolla (ISO/IEC 17021:2011).
Tiedonkeruu:
- Pohjoisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sisäisen tiedonkeruun
yhteenveto 2020.
- Yhteenveto Metsäkeskuksen tekemistä tarkastuksista maastokausilta
2019-2020.
- Sertifiointiyrityksen organisaatio- ja maastokäynnit 22. - 25.9.2020.
Arviointi on sisäisen tiedonkeruun kautta kattanut kaikki sertifiointiin
sitoutuneet toimijat. Organisaatio- ja maastokäyntejä on kohdistettu
keskeisiin toimijaryhmiin ja maastokohteisiin, joissa standardien
vaatimusten toteutumista voidaan mahdollisimman kattavasti arvioida.
Arviointia ovat täydentäneet sidosryhmiltä pyydetyt lausunnot ja
haastattelut.

4. ARVIOINNIN SUORITUS
Johdanto:
Arvioinnin tarkoituksena oli todeta täyttääkö metsien hoito ja käyttö ao.
PEFC-standardeissa esitetyt vaatimukset Pohjoisella alueella.
Hakijaorganisaation ja muiden metsätalouden toimijoiden
menettelytapoihin ja toiminnan tuloksiin on perehdytty siinä laajuudessa,
että niiden yhdenmukaisuus standardien vaatimuksiin voitiin todeta.
Raportin tiivistelmässä keskitytään havaittuihin poikkeamiin standardien
vaatimuksista.
Poikkeamien luokitus:
Poikkeamat luokitellaan seuraavasti:
Luokka 1
Standardin kokonainen vaatimuselementti puuttuu tai sen soveltaminen
on merkittävästi puutteellinen. Systemaattinen ja laaja-alainen
poikkeaminen vaatimustenmukaisuudesta.
Luokka 2
Osa standardin vaatimuselementistä puuttuu tai ei toimi käytännössä.
Yksittäishavainnot, jotka poikkeavat vaatimusten-mukaisuudesta.
Havainto
Päätöksentekoon vaikuttanut tekijä, jonka ei katsottu suoraan
vaikuttaneen alentavasti vaatimustenmukaisuuteen. Havainto, jolla voi
olla myöhemmässä vaiheessa vaikutus vaatimustenmukaisuuden
ylläpitämiseen.
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Arvioinnin tulokset:
Vakavia poikkeamia ei kirjattu.
Lieviä poikkeamia 11 kpl:
1. PEFC 1002, kriteeri 1: Sisäisen tiedonkeruun perusteella Ruokavirasto on
tehnyt 53 takaisinperintäpäätöstä kunnostusojituksen rahoitukseen
liittyen. Kaksi toimijaa on saanut sakkorangaistuksen lainvastaisesta
toiminnasta.
2. PEFC 1002, kriteeri 3: Sisäisessä tiedonkeruussa tuli ilmi 39 hakkuuta,
joista ei ollut tehty metsänkäyttöilmoitusta tai ympäristöselvitystä.
3. PEFC 1002, kriteeri 5: Maastohavaintojen perusteella useilla toimijoilla oli
puutteita metsänhoitotöiden laadun varmistamisessa.
4. PEFC 1002, kriteeri 8: Sisäisen tiedonkeruun perusteella kiireellisestä
taimikonhoitotarpeesta on toteutettu 56 %.
5. PEFC 1002, kriteeri 14: Sisäisen tiedonkeruun perusteella 7,2 %:ssa
uudistushakkuiden määrästä kriteerin vaatimukset eivät täyttyneet.
6. PEFC 1002, kriteeri 17: Sisäisen tiedonkeruun aineisto sisälsi 73
tarkastettua vesistöihin rajoittuvaa kohdetta. Näistä kohteista 14 oli
metsäkeskuksen mukaan sellaisia, joilla suojakaistat eivät olleet
vaatimusten mukaiset.
7. PEFC 1002, kriteeri 18: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnossa
mainitaan useita uudistushakkuu- ja kunnostusojituskohteita, joissa
vesiensuojelutoimet olivat riittämättömät.
8. PEFC 1002, kriteeri 22: Maastotarkastuksissa havaittiin useilla toimijoilla
lieviä työturvallisuuteen liittyviä puutteita.
9. PEFC 1002, kriteeri 23: Maastotarkastuksissa havaittiin tapauksia, joissa
koneen kuljettajilla ei ollut kirjallisia työsopimuksia.
10.PEFC 1002, kriteeri 24: Maastotarkastuksissa havaittiin lieviä puutteita
tilaajavastuulain vaatimusten tarkastamisen dokumentoinnissa,
hankintamenettelyissä ja sopimus-dokumentoinnissa.
11.PEFC 1001, standardin kohta 5.6: Arvioinnissa havaittiin toimijoita, jotka
eivät olleet ilmoittautuneet mukaan alueelliseen ryhmäsertifiointiin.
Havaintoja kirjattiin 5 kpl.
Korjaavat toimenpiteet:
Sertifiointitoimikunta on laatinut korjaavien toimenpiteiden suunnitelman,
jossa määritellään yleisesti ja yrityskohtaisesti tarvittavat toimenpiteet.
Sertifiointiyritys on hyväksynyt suunnitelman 17.2.2021.
Yhteenveto korjauksista ja korjaavista toimenpiteistä vuoden 2020 auditoinnin
johdosta:
Pohjoisen alueen sertifiointitoimikunta on auditoinnin jälkeisessä
kokouksessaan käsitellyt auditoinnin tulokset ja keskustellut niiden
vaatimista toimenpiteistä. Toimikunta on analysoinut poikkeamat ja
havainnot sekä laatinut korjaavat toimenpiteet. Ne on toimitettu kaikille
sertifiointiryhmän jäsenille tiedoksi ja tarvittaessa toimenpiteitä varten.
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Korjaavat toimenpiteet perustuvat ennen kaikkea viestimiseen ja
koulutukseen sertifiointivaatimuksista ja oikeista toimintatavoista. Erityisesti
korostetaan nyt havaittujen virheiden ja puutteiden toistumisen
ehkäisemistä.
Erikseen on pyydetty vastine niiltä toimijoilta, joiden osalta auditoinnissa
havaittiin puutteita. Po. toimijoilta on saatu vastineet, joissa on ne listaavat
havaintojen perusteella tekemänsä korjaukset ja korjaavat toimenpiteet.
Sertifiointitoimikunta seuraa jatkossa korjaavien toimenpiteiden
vaikuttavuutta.
Sertifikaatin voimassaolo:
Sertifikaatti numero 10000209997-MSC-FINAS-FIN on myönnetty
Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:lle Pohjoista PEFCryhmäsertifiointialuetta koskien.
Sertifikaatti on voimassa 23.4.2023 asti edellyttäen, että alueen metsien
hoito ja käyttö täyttää jatkuvasti edellä mainittujen standardien
vaatimukset.
5. ARVIOIJAT
Pääarvioija: Jyrki Sopanen
Arvioijat: Rolf Arnkil, Christian Hornborg, Janne Levula
6. SERTIFIOINTIYRITYKSEN VAKUUTUS
Varmennan DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab:n puolesta tämän
tiivistelmäraportin oikeellisuuden.
DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab
8.3.2021
Jyrki Sopanen

