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Yhteenveto PEFC-standardityöryhmälle toimitettujen kirjallisten kommenttien käsittelystä 

 
PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä aloitti metsien kestävän hoidon ja käytön kriteerien 
tarkistamistyön kesäkuussa 2019. Työhön mukaan ilmoittautuneet yli 60 organisaatiota määrittelevät, mitä 
sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys tarkoittaa metsien hoidossa ja käytössä. Tarkistustyön 
lähtökohtina ovat mm. yhteiskunnassa ja lainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä metsien kestävään 
hoitoon ja käyttöön liittyvä uusin tutkimustieto.  
 
Standardiluonnoksen julkinen kuuleminen ja kommenttien käsittely on olennainen osa kriteerien päivitystyötä.  
Uuden standardiluonnoksen ensimmäinen 30 päivän julkinen kuuleminen järjestettiin 17.2.–17.3.2020 välisenä 
aikana. Kommentteja toimitettiin yhteensä 60 eri taholta kaikkiaan 460 kappaletta ja niistä koostettu 
yhteenveto on saatavilla PEFC Suomen standardityöstä kertovalla sivustolla. Standardityöryhmä aloitti 
kommenttien käsittelyn kuluvan vuoden huhtikuun alussa, minkä jälkeen niiden käsittelyä on jatkettu kolmessa 
kokouksessa. Julkisen kuulemisen perusteella muutoksia tai lisäyksiä on tehty kaikkiaan 15 kriteeriin, eli noin 
puoleen standardin kriteereistä. 
 
Julkisessa kuulemisessa saatiin runsaasti hyödyllisiä näkökohtia kriteeristön tarkistustyöhön. Erityisen paljon 
kommentteja toimitettiin säästöpuihin ja riistan elinolosuhteisiin liittyviin vaatimuksiin. Myös 
monimuotoisuudelle tärkeisiin elinympäristöjen ja vesistöjen turvaamiseen liittyviin kriteereihin saatiin 
runsaasti arvokkaita huomioita. 
 
Osa julkisessa kuulemisessa tuoduista muutostarpeista liittyi teknisiin korjaustarpeisiin, joiden avulla on 
täsmennetty kriteeristöä mm. lainsäädännön osalta. Useat kommentit ovat vaatineet laajempaa pohdintaa 
sekä standardityöryhmässä että sen perustamassa työvaliokunnassa, ja niiden perusteella kestävyyden 
näkökohtia on tuotu standardiin aikaisempaa kattavammin. Uutena vaatimuksena standardiin on tuotu muun 
muassa vaelluskalojen ja muiden vesieliöiden liikkumisen turvaaminen. Standardityöryhmä on tehnyt erinäisiä 
täsmennyksiä kriteeriluonnokseen myös ryhmän sisältä nousseiden huomioiden perusteella. Kommenttien 
käsittelyä on kuvattu tarkemmin standardityöryhmän kokouspöytäkirjoissa, jotka ovat saatavilla PEFC Suomen 

standardityöstä kertovilla sivuilla (https://pefc.fi/standardityo/). 
 
Standardityöryhmä on käsitellyt suurimman osan julkisessa kuulemisessa esiin tuoduista kommenteista, mutta 
osa muutosesityksistä vaatii vielä lisäkäsittelyä. Työtä jatketaan elokuun lopussa pidettävässä 
standardityöryhmän kokouksessa, jonka perusteella työryhmä laatii seuraavan luonnosversion, jossa on 
kuvattu kaikki julkisen kommentointikierroksen aikana tehdyt muutokset. Myös toinen luonnosversio 
asetetaan 30 päivää kestävään julkiseen kuulemiseen, joka järjestetään alustavan aikataulun mukaisesti syys-
lokakuussa. Lopullinen versio päivitettävistä metsänhoidon kriteereistä valmistuu vuoden loppuun mennessä. 
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