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PEFC-kriteerit ovat osa metsäkoneyrittäjän arkea 
  

Koneyrittäjät ja kuljettajat varmistavat 
päivittäisessä työssään, että metsissämme 
toimitaan kestävyyden periaatteita noudattaen ja 
vastataan markkinoiden ja kuluttajien vaatimuksiin 
kestävästä metsien hoidosta ja käytöstä. 

Toisen polven koneyrittäjä Sami Haliseva Metsä-
Haliseva Ky:stä on toiminut puunkorjuussa 
nuoresta iästään huolimatta jo pitkään. 

”Kun PEFC-kriteerit tulivat voimaan ensimmäisen 
kerran vuonna 1999, oli se kaikille uutta ja paljon 
oli opeteltavaa. Vuosien varrella kriteerit ovat 
tulleet tutuksi ja osaksi työtä. Mielestäni kriteerit 
ovat käytännönläheisiä ja selkeitä eikä keneltäkään 
vaadita kohtuuttomia”, kertoo Haliseva. 

”Kun yrityksessä on asiat kunnossa, eli kriteerit 
sisäistetty ja niiden mukaan toimitaan, auditoin- 
neissa ei tule ongelmia. Alueellinen PEFC- 
metsäsertifiointijärjestelmä on kokonaisuu- 
dessaan ollut kustannustehokas ja kattava 
järjestelmä,” jatkaa Haliseva. 

 

Yrittäjä pääsee mukaan useita reittejä 

PEFC-metsäsertifiointiin sitoutuneet tahot, kuten 
puuta hankkivat yritykset, edellyttävät palveluja 
tarjoavilta koneyrittäjiltä mukana oloa PEFC-
sertifioinnissa. Näin toimitaan, jotta voidaan 
varmistaa metsänhoidon vaatimusten 
toteutuminen ja kestävyyden jatkuminen koko 
puun hankintaketjussa. 

Koneyrittäjä voi liittyä PEFC-metsäsertifiointiin ilmoittautumalla suoraan alueellisten 
ryhmäsertifikaattien haltijana toimivalle Kestävän Metsätalouden Yhdistykselle. Mukaan 
pääsee myös Koneyrittäjien liiton, METO Metsäalan Yrittäjien tai Metsäalan kuljetusyrittäjien 
jäsenyyden kautta. ”Me olemme PEFC:ssä mukana Koneyrittäjien jäsenyyden kautta, mikä 
on ollut meille vaivaton ja helppo tapa”, toteaa Haliseva. 

 

 

 

           ..jatkuu 

”Isäni perusti yrityksen vuonna 1966. 
Vuodesta 1999 alkaen olen ollut mukana 
yrityksen päivittäisessä toiminnassa 
mukana. Toimimme Sastamalan 
kunnassa Metsä Groupin alueyrittäjänä. 
Itsellämme on kolme harvesteria ja kaksi 
ajokonetta. Oman kaluston lisäksi 
ostamme metsäkuljetusta alihankintana 
sopimuskumppanilta. Puunkorjuu- 
määrämme on vuosittain noin  
90 000 m

3
”, kertoo Sami Haliseva 

(kuvassa). 



 

  

 

Auditoinneissa arvioidaan myös sosiaalisten vaatimusten toteutumista 

Halisevan mukaan säästöpuiden jättäminen on yleisimpiä koneenkuljettajien arjessa vastaan 
tulevia PEFC-vaatimuksia. Auditointi sisältää kuitenkin paljon muutakin kuin ekologisia 
vaatimuksia. 

”Muun muassa öljyntorjunta- ja sammutusvälineitä sekä turvavarusteita tarkastetaan. 
Korjuuohje käydään lävitse ja säästöpuiden jättäminen sekä vesistöjen suojavyöhykkeiden 
leveydet ja käytännöt selvitetään. Polttoainesäiliöiden pitää olla asianmukaiset ja 
nosturitarkastukset on tehtävä ajallaan. Myös työterveyshuollon järjestäminen on 
auditoinneissa selvitettävä asia”, Haliseva jatkaa kokemuksistaan. 

”Mielestäni PEFC-metsäsertifioinnilla on ollut vaikutusta siihen, että metsäkonealan 
työehtosopimuksen noudattamiseen on kiinnitetty huomiota. Asianmukainen palkkaus ja 
työajat ovat keskeisiä asioita, joita PEFC-auditoinneissakin on käsitelty. Lisäksi kirjalliset 
työsopimukset ja työterveyshuollon järjestäminen asianmukaisesti ovat työntekijöiden 
kannalta tärkeitä asioita. Näen, että nämä sosiaaliseen kestävyyteen liittyvät kriteerit ovat 
PEFC-metsäsertifiointijärjestelmän vahvuus”, Haliseva lopettaa. 

 

Tarkistetut PEFC-kriteerit otetaan käyttöön vuonna 2016 

Metsien PEFC-sertifiointi on ollut käytössä Suomessa noin 15 vuoden ajan. Viiden vuoden 
välein, viimeksi vuosina 2013 - 2014, PEFC:n metsänhoidon vaatimukset päivitetään. 
Metsäsertifioinnin standardityöryhmän työhön osallistui lähes 50 tahoa, jotka edustivat 
laajasti metsienhoidon intressiryhmiä. Uudet metsänhoidon kriteerit otetaan käyttöön 
vuonna 2016. 

Päivitystyössä otettiin huomioon muutokset lainsäädännössä ja organisaatiokentässä. Uusiin 
metsänhoidon vaatimuksiin tuli yhä enemmän painoa sosiaalisiin kysymyksiin, kuten työnan- 
tajavelvoitteisiin, urakanantajan ja aliurakoitsijoiden välisiin vastuisiin ja ulkomaiseen 
työvoimaan. Lisäpainoa tuli myös metsänhoidon ja puunkorjuun laatuun ja laadun 
seurantaan. Luonnon monimuotoisuus oli edelleen päivitystyön keskiössä.  
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