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PEFC-standardityöryhmän järjestymiskokous pidetään 

keskiviikkona 5.6.2019 klo 13.00–16.00 

Helsingissä Astoria-salissa (Iso Roobertinkatu 14).

- Ennen kokouksen alkua 

(klo 12.30 alkaen) on 

kahvitarjoilu

- Standardityöryhmän kokous 

alkaa klo 13.00 tiedotustilaisuudella, 

jossa esitellään vuosina 2019–2020 

toteutettavan PEFC FI -kriteerien 

tarkistustyön tavoitteet ja toteutus

- Varsinainen järjestäytymiskokous 

alkaa välittömästi tiedotustilaisuuden jälkeen. 

Ohjelmassa tänään: 



Kokouksen asialista 

Tiedotustilaisuus:

1) Kokouksen avaus 

2) Kokouksen sihteerin valinta 

3) Toimeksianto ja linjaukset 

standardityöryhmän työskentelylle 

4) Työhön ilmoittautuneet tahot

5) Standardityöryhmän puheenjohtajan valinta 

6) Standardityöryhmän sihteerin valinta 

Varsinainen järjestymiskokous:

7) Toimintasuunnitelman laatiminen

8) Tavoitteet työryhmän seuraavalle kokoukselle

9) Muut asiat

10) Kokouksen päättäminen



PEFC Council

• globaali, voittoa tavoittelematon

kansallisesti kehitettyjen

metsäsertifiointijärjestelmien

järjestö, jonka päätoimisto

(PEFC Int.) sijaitsee Genevessä

PEFC Suomi – Suomen

Metsäsertifiointi ry

• edistää PEFC-sertifiointia 

Suomessa

• toimii yhteistyössä lähes 50 maassa 

toimivien sisarorganisaatioiden ja 

PEFC:n päätoimiston kanssa

Kansainvälinen PEFC-verkosto



Riippumattomat, kansallisesti akkreditoidut 

sertifiointiyritykset päättävät sertifikaattien 

myöntämisestä auditointitulosten pohjalta

Eri tahojen roolit PEFC-metsäsertifioinnissa 

PEFC Suomi - Suomen 

Metsäsertifiointi ry
-16 jäsenorganisaatiota

- kutsuu standardityöryhmän kokoon

- Suomen PEFC-standardien omistaja

- kansainvälinen yhteistyö

Metsäsertifioinnin 

standardityöryhmä
- 1996-97

- 2002-03

- 2008-09

- 2013-14

- 2019-20

- itsenäinen ja riippumaton

Valitus

lautakunta
Sihteeristö / toimisto

Kehittämistyöryhmä

Sertifikaattien haltijat

(ja alueellista ryhmä-

sertifiointia koskien 

metsäsertifioinnin 

toimikunnat) vastaavat 

vaatimukset käytäntöön 

panosta
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Kestävyys on koko 
yhteiskunnan asia

”PEFC Suomi toimii niin, 

• että tavoitamme kaikki suomalaisessa 

yhteiskunnassa toimivat metsien 

kestävästä hoidosta kiinnostuneet 

sidosryhmät, kerromme heille PEFC:n

kehittämistyöstä ja 

• kehitämme mahdollisuuksia siihen 

osallistumiseen ja että PEFC-

tuotteiden määrä ja kirjo kasvaa niin, 

että kuluttajat pystyvät tekemään 

kestävyyttä edistäviä valintoja.”

www.sitoumus2050.fi

http://www.sitoumus2050.fi/


Hyvää
kokouspäivää!



Toimeksianto ja linjaukset PEFC-
standardityöryhmän 

2019-2020 
työskentelylle

5.6.2019
Auvo Kaivola

PEFC Suomi, pääsihteeri



Tänään:
▪ Lähtökohtia

▪ PEFC FI -kriteerien 

tarkistustyö

▪ PEFC-standardityöryhmä 

2019-2020



Kestävyydestä ja materiaalien alkuperästä 
käydään keskustelua…

▪ uusiutuva materiaali on ympäristön 

kannalta usein paras valinta - puun 

käyttäminen, kierrättäminen ja lopulta 

hävittäminen/ fossiilisten polttoaineiden 

sijaan ovat keinoja säästää 

uusiutumattomia luonnonvaroja ja 

hidastaa ilmastonmuutosta

▪ kestävyydellä ja vastuullisuudella on 

kasvava merkitys osana tuotteiden ja 

palveluiden laatua 

▪ kaikki metsätalous ei ole kestävää

▪ monipolviset ja pitkät hankintaketjut 

eivät ole (välttämättä) läpinäkyviä



50 maassa

PEFC-jäsenorganisaatio

44 hyväksyttyä

kansallista järjestelmää

39 maassa PEFC-

sertifioituja metsiä

309 miljoonaa sertifioitua hehtaaria

750 000 metsänomistajan metsät

20 000 alkuperäsertifioitua (CoC) yritystä ja tuotantolaitosta

PEFC maailmanlaajuisesti



M
il
li

o
n

 h
e

c
ta

re
s

Maailman sertifioidut metsät

Noin 10 % maailman 

metsistä on sertifioitu



PEFC-metsät Suomessa

▪ noin 79 % metsä- ja kitumaan kokonaispinta-alasta eli 

metsätalouskäytön piirissä (s.o. tiukasti suojellut metsät pois lukien) 

olevasta metsä- ja kitumaan pinta-alasta noin 92 %.

▪ valtaosa metsäteollisuuden merkittävistä tuotantolaitoksista on puun 

alkuperän PEFC-sertifioinnin piirissä – noin 230 CoC-sertifikaattia



Taustaa PEFC FI -kriteerien tarkistustyölle
▪ jokainen kansallinen PEFC-organisaatio on velvollinen määräajoin

tarkistamaan metsän kestävän hoidon ja käytön vaatimukset

▪ päivitetty versio PEFC:n kansainvälisistä metsänhoidon vaatimuksista 

(PEFC ST 1003:2018: ”Sustainable Forest Management –

Requirements”) hyväksyttiin vuonna 2018

▪ metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, sopeutuminen 

ilmastonmuutokseen sekä puuntuotannon ja metsien monikäytön 

yhteensovittaminen asettavat uusia kehittämishaasteita metsien 

hoidolle ja käytölle

▪ vuosien 2013-14 PEFC FI -kriteeripäivityksen jälkeen tutkimus on 

tuottanut uutta tietoa eri metsänkasvatusmenetelmien 

soveltuvuudesta ja vaikutuksista niin puuntuotantoon kuin metsien 

monimuotoisuuteen ja vesistöihin sekä metsien toimimiseen 

hiilinieluna. Käytössä on uutta tietoa metsätalouden vaikutuksista 

metsäekosysteemien ja metsälajien tilaan sekä uhanalaisuuteen. 

▪ metsäsektorilla on otettu käyttöön uusia toimintamalleja, jotka 

vaikuttavat metsäsertifioinnissa määriteltyjen toimintatapojen 

soveltamiseen käytännön metsätaloudessa
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PEFC FI -kriteerien 

tarkistustyö 2019-20

▪ Osallistumiskutsut sidosryhmille 

12.3.2019



PEFC-standardityöryhmä 

2019-20 (1/3)

Tehtävänä:

▪ tarkistaa Suomen PEFC-kriteerien (vuosi 

2014) sisällön ajantasaisuus

▪ laatia luonnosversio, joka asetetaan 

julkisesti kommentoitavaksi

▪ varmistaa, että lopputulos kattaa PEFC ST 

1003:2018: ”Sustainable Forest

Management – Requirements” -standardin 

koko laajuuden mukaan lukien muualla 

kuin metsissä kasvatettavat puut

▪ luovuttaa lopullinen versio PEFC Suomelle, 

joka toimittaa kriteeristöstä laadittavan 

englanninkielisen käännöksen PEFC:n

kansainväliseen arviointi- ja 

hyväksymisprosessiin



Tarkistustyön toteutus

- PEFC FI 1006:2019 -standardin 

mukaisesti

PEFC-standardityöryhmä organisoi 

toimintansa

- työvaliokunta

- teemakohtaiset ryhmät

- asiantuntijoiden kuuleminen

- …

PEFC.fi -sivustolla oma osionsa 

standardin tarkistustyölle 

(www.pefc.fi/standardityo)

PEFC-standardi-

työryhmä 2019-20 

(2/3)

http://www.pefc.fi/standardityo


Standardityöryhmä:

▪ Mukaan ilmoittautunut (4.6.2019

mennessä) yli 60 organisaatiota

▪ voi työnsä aikana täydentää 

jäsenistöään

▪ puheenjohtajaksi on käytettävissä 

Paavo Pelkonen

▪ sihteeriksi PEFC Suomi 

tarjoaa Hannes Pasasen 

Tapio Palvelut Oy:stä

PEFC-standardityöryhmä 

2019-20 (3/3)



Metsäsertifioinnissa kestävyyttä 

tarkastellaan laaja-alaisesti

▪ Tarkastelussa puun koko arvoketju 

– puun matka metsästä kuluttajille saakka
▪ Vaatimukset velvoittavat 

– vaatimusten noudattamisesta valvotaan
▪ Maailmanlaajuinen

– sovellettavissa erilaisiin 

metsätalouden oloihin
▪ Kestävyyden kolme ulottuvuutta 

– tarkastelussa toimintaympäristö 

kokonaisuudessaan
▪ Kestävyyden sisältö 

– kehittyy ajassa ja paikassa



Kiitos!

PEFC Suomen 

uutiskirjeen voit tilata 

käyttöösi osoitteessa: 

https://pefc.fi/palvelut/

uutiskirjeet/

https://pefc.fi/palvelut/uutiskirjeet/


…ja mahdollisten 
kysymysten 
jälkeen takaisin 
kokouksen 
asialistaan…



Kokouksen asialista 

Tiedotustilaisuus:

1) Kokouksen avaus 

2) Kokouksen sihteerin valinta 

3) Toimeksianto ja linjaukset 

standardityöryhmän työskentelylle 

4) Työhön ilmoittautuneet tahot

5) Standardityöryhmän puheenjohtajan valinta 

6) Standardityöryhmän sihteerin valinta 

Varsinainen järjestymiskokous:

7) Toimintasuunnitelman laatiminen

8) Tavoitteet työryhmän seuraavalle kokoukselle

9) Muut asiat

10) Kokouksen päättäminen


