
 

    29.5.2013 - 1/2 

 

PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry 

Sitratie 7, 00420 HELSINKI          …jatkuu 

puh. 0400 765437 faksi (09) 5630329 e-mail: office@pefc.fi www.pefc.fi 

 

  

        29.5.2013 

 

PEFC:n alkuperästandardin uusi versio käyttöön  
 

PEFC:n asettamat kansainväliset vaatimukset alkuperän seurannalle on nyt päivitetty vastaamaan 
3.3.2013 alkaen sovelletun EU:n puutavara-asetuksen (EUTR 995/2010) vaatimuksia. Puutavara-
asetus edellyttää, että yritykset ryhtyvät toimenpiteisiin laittomasti korjatun puun ja siitä 
valmistettujen tuotteiden EU:n markkinoille pääsemisen estämiseksi.  
 

Puun alkuperäjärjestelmällä (chain of custody – CoC) yritys pitää yllä tietoa tuotteeseen käytetyn 
puun alkuperästä niin puutavaran hankinnassa kuin tuotteiden valmistuksessa ja markkinoinnin eri 
vaiheissa. PEFC:n alkuperän seurannan uudessa standardiversiossa on täydennetty puun ja 
tuotteiden toimittamisen käytäntöjä sekä puun laitonta alkuperää koskevan riskien arvioinnin ja 
vähentämisen vaatimuksia.  
 

Uusi standardi käyttöön mahdollisimman pian 
 

”Uudistetut vaatimukset tulee ottaa käyttöön asetettujen siirtymäaikojen puitteissa. Uuden 
standardiversion nopeaa käyttöön ottoa puoltaa se, että standardin sisältämillä due diligence 
-käytännöillä yritys vastaa EUTR:n asettamiin vaatimuksiin”, toteaa PEFC Suomen Auvo Kaivola.  
 

”Jo ennen uuteen standardiin siirtymistä yrityksen on syytä informoida tavarantoimittajia siitä, että 
aiemmin edellytettyjen tietojen lisäksi mm. toimituksen sisältämät puulajit ja puun alkuperämaa 
pitää olla tiedossa. Ja jos osa yrityksen puuta käyttävistä prosesseista on ollut alkuperän seurannan 
ulkopuolella, niin näiden ottamista seurannan piiriin kannattaa harkita”, listaa Kaivola.  
 

Koulutusta tarjolla 19.6. ja 26.6. sekä syksyllä 
 

”PEFC tarjoaa koulutusta ja opastusta, johon kaikkien alkuperän seurannasta kiinnostuneiden 
kannattaa osallistua. Kansainvälinen PEFC järjestää englanninkielistä koulutusta jo kesäkuussa. 
Osallistuminen 19.6. ja 26.6. pidettäviin webinar-koulutustilaisuuksiin on maksuton, mutta edellyttää 
ennakkoilmoittautumista, opastaa Kaivola. ”Suomessa järjestämme koulutusta elo-syyskuussa, kun 
meillä on käytössä suomenkielisen standardiversio. Näistä tiedotamme erikseen myöhemmin.” 
 

Lisätietoja: 

PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry  
Auvo Kaivola, puh. 0400 765437, auvo.kaivola@pefc.fi 
 

Uuden PEFC ST 2002:2013 -standardiversion käyttöönoton siirtymäajat (seuraavalla sivulla) 
 

Ilmoittautuminen koulutukseen (”PEFC Webinar - Revised PEFC Chain of Custody standard”)  
- tilaisuus 19.6.2013: http://pefcwebinar20130619.eventbrite.com/ 
- tilaisuus 26.6.2013 http://pefcwebinar20130626.eventbrite.com/   
 
EU:n puutavara-asetus (EUTR 995/2010) http://www.mavi.fi/fi/index/eutr.html  

mailto:auvo.kaivola@pefc.fi
http://pefcwebinar20130619.eventbrite.com/
http://pefcwebinar20130626.eventbrite.com/
http://www.mavi.fi/fi/index/eutr.html


 

  

PEFC:n päivitetyn CoC-standardin (PEFC ST 2002:2013) käyttöönoton siirtymäajat 
 

Ensikertaiset sertifioinnit (sertifiointiauditoinnit) ja uudelleensertifioinnit 
 

- 24.5.2013 alkaen on yhdeksän kuukauden siirtymäjakso, jolloin CoC-sertifikaatin 
hakija/haltija ja sertifiointiyritys sopivat, käytetäänkö sertifioinneissa  
PEFC ST 2002:2010 (nykyistä) vai PEFC ST 2002:2013 (uutta) standardiversiota.  
- siirtymäjakson jälkeen sertifioinneissa käytetään vain  
PEFC ST 2002:2013 (uutta) standardiversiota. 
 
Määräaikais/vuosiauditoinnit 
 

- 24.5.2013 alkaen on yhdeksän kuukauden siirtymäjakso, jolloin CoC-sertifikaatin 
hakija/haltija ja sertifiointiyritys sopivat, käytetäänkö sertifioinneissa  
PEFC ST 2002:2010 (nykyistä) vai PEFC ST 2002:2013 (uutta) standardiversiota. 
- siirtymäjakson jälkeen määräaikaisauditoinneissa käytetään vain  
PEFC ST 2002:2013 (uutta) standardiversiota. 
- yhdeksän kuukauden siirtymäjakson aikana myönnetyn sertifikaatin ensimmäisessä 
määräaikaisauditoinnissa käytetään PEFC ST 2002:2013 (uutta) standardiversiota. 

 

Uusi standardiversio on ladattavissa osoitteesta: 
www.pefc.org -> Resources -> Technical Documentation -> PEFC International Standards 
http://www.pefc.org/resources/technical-documentation/pefc-international-standards-
2010/1193-chain-of-custody-of-forest-based-products-requirements-pefc-st-2002-2013  

ja 
www.pefc.fi -> Asiakirjat ja Materiaalit -> Standardit -> ”PEFC ST 2002:2013” 
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