Kutsu tarkistamaan PEFC-metsäsertifioinnin vaatimukset
metsien kestävälle hoidolle ja käytölle
PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti,
taloudellisesti ja kulttuurillisesti kestävää metsätaloutta. Metsäsertifiointi todentaa metsien
kestävän hoidon ja käytön. PEFC-sertifiointi tukee yhteiskunnan asettamien metsien kestävän
käytön tavoitteiden toteutumista ja tarjoaa kansalaisille monipuoliset mahdollisuudet nauttia
metsistä. Yrityksille ja kuluttajille PEFC antaa varmuuden metsän tuotteiden vastuullisesta
alkuperästä.
PEFC-metsäsertifioinnin kriteerit tarkistetaan määräajoin yhteistyössä metsien kestävästä hoidosta
ja käytöstä kiinnostuneiden tahojen kesken. Suomessa nyt käytössä olevat PEFC-kriteerit on laadittu
vuosina 2013-2014.

Suomen Metsäsertifiointi ry kutsuu organisaationne
mukaan PEFC-standardityöryhmään
Standardityöryhmän tehtävänä on tarkistaa Suomen PEFC-kriteerien sisältö ja varmistaa, että ne
ovat PEFC:n kansainvälisten vaatimusten mukaiset. Työ kattaa PEFC:n kansainvälisen metsänhoidon
PEFC ST 1003:2018 -standardin koko laajuuden mukaan lukien muualla kuin metsissä kasvatettavat
puut (Trees Outside Forests – TOF).
Standardityöryhmä aloittaa työnsä touko-kesäkuussa 2019 myöhemmin täsmennettävänä
ajankohtana. Työlle on varattu aikaa yksi vuosi. Työryhmä voi työnsä aikana täydentää jäsenistöään
ja kuulla asiantuntijoita. Standardityöryhmä laatii tarkistettavana olevasta standardista
luonnosversion, joka asetetaan julkisesti kommentoitavaksi. PEFC Suomi toimittaa kriteeristöstä
laadittavan englanninkielisen käännöksen PEFC:n kansainväliseen arviointi- ja hyväksymisprosessiin.

Toivomme, että nimeäisitte työryhmään edustajanne ja hänelle mahdollisen
varaedustajan ja toimittaisitte vastauksenne 18.4.2019 mennessä.
PEFC Suomi tarjoaa standardityöryhmän käyttöön Tapio Palvelut Oy:ltä hankittavat sihteeripalvelut
sekä muut tekniset resurssit. Kukin edustajansa standardityöryhmään nimennyt taho vastaa työstä
itselleen aiheutuvien kustannusten kattamisesta. PEFC Suomi pyrkii varmistamaan standardin
laadintaan osallistumisen kannalta epäsuotuisassa asemassa olevien sidosryhmien mahdollisuudet
osallistua työhön.
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PEFC-standardin soveltamisalaa ja laadintaa koskevia kysymyksiä ja muuta palautetta voitte
toimittaa meille pefc.fi -verkkosivun palautetyökalulla.
Annamme tarvittaessa mielellämme lisätietoja asiasta.
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Luettelo PEFC-standardityöryhmään 12.3.2019 kutsutuista organisaatioista on
tämän kirjeen liitteenä.
Päivitettävät PEFC-kriteerit, standardityöryhmän toimintaa ohjaava
PEFC FI 1006:2019 -standardi ja palautetyökalu ovat pefc.fi -verkkosivulla
(-> PEFC -> Standardityö 2019).
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