
PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA 

Käsitelty työryhmän kokouksessa 5.6.2019 

Hyväksytty työryhmän kokouksessa 5.6.2019 

Päivitetty 9.11.2020 

 

 

 

 

 

 1/9 

 

   1/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUOMEN  

PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN 2019–2020 

TOIMINTASUUNNITELMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA 

Käsitelty työryhmän kokouksessa 5.6.2019 

Hyväksytty työryhmän kokouksessa 5.6.2019 

Päivitetty 9.11.2020 

 

 

 

 

 

 2/9 

 

   2/9 

 

TOIMINTASUUNNITELMAN PÄIVITYKSET 

19.9.2019:  Kokousajankohtien ja sisältöjen päivitys. 

6.2.2020:  Kokousajankohtien päivitys. 

2.4.2020:  Kokousajankohtien lisäys ja loppuvaiheen toteutuksen ajankohtamuutokset. 

27.5.2020:  Kokousajankohtien lisäys. 

27.8.2020:  Kokousajankohtien lisäys. 

17.9.2020:  Kokousajankohtien muutokset. 

9.11.2020:  Kokousajankohdan täsmennys. 

 

1. Työn tausta 
 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) on kansainvälinen 

metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti 

kestävää metsätaloutta. PEFC-sertifiointi tukee yhteiskunnan asettamien metsien kestävän käytön 

tavoitteiden toteutumista ja tarjoaa kansalaisille monipuoliset mahdollisuudet nauttia metsistä.  

 

PEFC-metsäsertifioinnin kriteerit tarkistetaan määräajoin yhteistyössä metsien kestävästä hoidosta ja 

käytöstä kiinnostuneiden tahojen muodostamassa työryhmässä. Suomessa nykyisin käytössä olevat 

PEFC-standardit on laadittu vuosina 2013–2014.  

 

PEFC-järjestelmä on laajasti käytössä suomalaisessa metsätaloudessa. Suomen talousmetsistä  

yli 90 % on sertifioitu PEFC:n vaatimusten mukaisesti.  

 

 

2. Standardien tarkistamistyön tavoitteet 
 

Metsät ovat Suomessa merkittävä ja monipuolinen voimavara. Metsät ja metsätalous ovat osa 

yhteiskuntaa, jonka eri kansalaisryhmillä ja tahoilla on moninaisia ja ajassa muuttuvia odotuksia 

metsien hoidolle ja käytölle. PEFC FI -kriteerien tarkistustyön tavoitteena on, että lopputulos 

muodostaa ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista elementeistä koostuvan tasapainoisen ja 

yhteiskunnan eri tahojen näkemyksiä sisältävän kokonaisuuden ja että lopputulos on käyttökelpoinen 

suomalaisen metsäsektorin toimintaympäristössä 2020-luvulla.  

 

Standardityöryhmä päättää tarkistetun PEFC FI -standardiasiakirjan (i) rakenteesta ja (ii) sen sisällöstä.  

 

Standardityöryhmän toiminnan lähtökohtina ovat Suomen PEFC-kriteerit sisältävä PEFC FI 

1002:2014 -standardi ja PEFC:n kansainväliset metsänhoidon vaatimukset (PEFC ST 1003:2018 – 

Sustainable Forest Management).  
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Tarkistusprosessin lopputuloksena muodostuvan metsänhoidon PEFC FI -kriteeristön tulee kattaa 

PEFC:n kansainvälisen standardin sisältämä kestävän metsänhoidon sisältö.  

 

Standardiasiakirjat löytyvät osoitteesta: www.pefc.fi ⇒ PEFC ⇒ Standardityö 2019. 

 

Suomen PEFC-kriteerit sisältävä PEFC FI 1002:2014 -standardi on rakenteeltaan erilainen kuin 

PEFC:n kansainväliset metsänhoidon vaatimukset sisältävä PEFC ST 1003:2018 -standardi.  

 

Standardityöryhmä päättää, onko syytä pysyä PEFC FI -standardin nykyisessä rakenteessa, vai onko 

syytä siirtyä osittain tai kokonaan vastaavaan rakenteeseen kuin PEFC ST 1003:2018 -standardissa.  

 

PEFC Suomi tuottaa standardityöryhmän käyttöön (syksyn 2019 ensimmäiseen standardityöryhmän 

kokoukseen mennessä) vertailun PEFC FI -kriteeristön nykyisen sisällöstä PEFC ST 1003:2018 

-standardin rakenteen mukaisesti jäsenneltynä. Vertailu tuottaa myös tietoa PEFC:n kansainvälisten 

vaatimusten edellyttämistä asioista, joihin PEFC FI -kriteeristön nykyinen sisältö ei tuota vastauksia. 

 

3. Tarkistusprosessi 
 

3.1. Toimeksianto  

 

PEFC Suomi kartoitti alkuvuonna 2019 tahot, joiden arvioitiin olevan kiinnostuneita metsien kestävän 

hoidon ja käytön sisällöstä. PEFC Suomi kutsui tunnistamansa tahot 12.3.2019 mukaan PEFC FI 

-kriteerien sisällön tarkistavaan metsäsertifioinnin standardityöryhmään.   

 

PEFC:n kansainvälinen PEFC ST 1001:2017 (Standard Setting) -standardi asettaa puitteet 

metsänhoidon kriteeristön tarkistustyölle.  

 

Kansainvälisten vaatimusten pohjalta on laadittu PEFC FI 1006:2019 (Metsien kestävän hoidon ja 

käytön PEFC-standardin asettaminen) -standardi, joka määrittää kriteeristön kansallisen laadinnan 

käytännöt ja standardityöryhmän toimintatavat.  

PEFC-kriteerien tarkistusprosessin lähtökohtana on PEFC FI 1002:2014 (PEFC-metsäsertifioinnin 

kriteerit) -standardi, joka sisältää suomalaisissa PEFC-sertifioiduissa metsissä noudatettavat 

metsänhoidon vaatimukset.  

 

Standardityöryhmä toimii itsenäisesti ja PEFC Suomesta riippumattomasti.  

 

PEFC Suomi seuraa kriteerien tarkistusprosessin toteutusta varmistaakseen, että prosessi ja sen 

lopputuloksena muodostuva metsänhoidon kriteeristö noudattavat PEFC:n asettamia kansainvälisiä 

vaatimuksia.  

 

3.2 Työn vaiheet ja lopputulokset 

 

Standardityöryhmän tehtävänä on (i) tarkistaa Suomen PEFC-kriteerien sisältö ja (ii) varmistaa, että ne 

ovat PEFC:n kansainvälisten vaatimusten mukaiset.  
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Työryhmä aloittaa työnsä 5.6.2019. 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.  

 

Standardityöryhmä linjaa järjestymiskokouksessaan työryhmän työskentelytapoja ja työn vaiheita sekä 

työryhmän seuraavaa kokousta valmistelevia toimenpiteitä.  

 

Standardityöryhmä päättää järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajan ja sihteerin valinnasta.  

 

Standardityöryhmän toiminnan tulee olla PEFC FI 1006:2019 -standardissa esitettyjen käytäntöjen 

mukaista. 

 

Työryhmän toiminnan lähtökohtina ovat Suomen PEFC-kriteerit sisältävä PEFC FI 1002:2014 

-standardi ja PEFC:n kansainväliset metsänhoidon vaatimukset (PEFC ST 1003:2018 – Sustainable 

Forest Management), joista PEFC Suomi tuottaa ohjeellisen suomenkielisen käännöksen. 

 

Standardityöryhmä luovuttaa laatimansa metsien hoidon ja käytön vaatimukset sisältävän (i) standardi-

luonnoksen ja (ii) sen laadintaa koskevan aineiston PEFC Suomelle. Standardityöryhmän PEFC 

Suomelle toimittamat asiakirjat sisältävät mm. toimintasuunnitelman, pöytäkirjat kokouksista, 

julkisessa kuulemisessa saatu palaute ja sen käsittely, standardin kaikki luonnosversiot ja lopullinen 

luonnosversio sekä osoitus sitä koskevasta yhteisymmärryksestä.  

 

Standardityöryhmä luovuttaa tarkistustyön lopputuloksena syntyvän tarkistetun metsäsertifioinnin 

kriteeristön (= lopullinen luonnosversio) Suomen Metsäsertifiointi ry:lle syyskuun 2020 loppuun 

mennessä.  

 

PEFC Suomi vahvistaa standardityöryhmän toimittaman lopullisen luonnosversion, julkistaa sen ja 

toimittaa englanninkieliset käännökset PEFC:n kansainväliseen arviointi- ja hyväksymisprosessiin. 

 
 

4. Toimintatavat ja aikataulu  
 

4.1 Toimintatavat 

 

Standardityöryhmä toteuttaa toimeksiantonsa (i) työryhmän kokouksissa ja (ii) niiden välillä tehtävän 

valmistelu- ja selvitystyön puitteissa.  

 

Standardityöryhmän jäsenet osallistuvat työryhmän työhön edustamansa tahon kustannuksella.  

 

PEFC Suomi tarjoaa työryhmän tueksi puheenjohtajan ja sihteerin työpanoksen, tarvittavat 

kokousjärjestelyt sekä internet-sivuston ja sähköpostijakelun ulkoista tiedottamista varten. 

 

Standardityöryhmän kokousten järjestelyistä vastaa työryhmän sihteeri (työvaliokunnan ohjauksessa).  
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Työryhmän kokoukset järjestetään Helsingissä mahdollisuuksien mukaan standardityöryhmään 

osallistuvien tahojen tarjoamissa tiloissa.  

 

Jos standardintyöryhmä päättää tarjota kokoukseen osallistumiseksi etäosallistumisen mahdollisuuden, 

PEFC Suomi tarjoaa tarvittaessa käyttöön tarvittavat tekniset ratkaisut. 

 

Standardityöryhmän kokouspaikat ilmoitetaan työryhmän jäsenille viimeistään viikkoa ennen kutakin 

kokousta.  

 

Mikäli työryhmään ilmoittautuneen jäsenen edustaja ja mahdollinen varaedustaja ovat estyneet 

saapumasta kokoukseen, edustajan tulee ilmoittaa poissaolosta työryhmän sihteerille mahdollisimman 

hyvissä ajoin ja viimeistään seitsemää päivää ennen kokousta.  

 

Kokousmateriaali toimitetaan standardityöryhmän jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta.  

Standardityöryhmä päättää mahdollisen (i) työvaliokunnan ja (ii) teemaryhmien perustamisesta 

tukemaan laajasta osallistujajoukosta koostuvan työryhmän työn edistymistä. (Tässä alla esitetään 

vuosien 2013–2014 työvaliokuntaa ja muuta organisoitumista koskeva kuvaus, jota standardityöryhmä 

voi käyttää lähtökohtana vuosien 2019–2020 toimintansa suunnittelussa) 

 

Työvaliokuntaan kuuluu puheenjohtajana toimiva standardityöryhmän puheenjohtaja, sihteerinä 

toimiva standardityöryhmän sihteeri ja työvaliokunnan jäseniksi ilmoittautuneet standardityöryhmän 

jäsenten edustajat/varaedustajat. Työvaliokunta toimii standardityöryhmän alaisuudessa ja valmistelee 

sille esityksiä mm. standardityöryhmän kokousten toteutuksesta sekä standardityöryhmältä saamiensa 

valtuuksien pohjalta esityksiä kriteeristön rakenteesta ja sisällöstä. Työvaliokunnalla on mahdollisuus 

pyytää työhönsä mukaan standardityöryhmän jäseniä ja kutsua työryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Työvaliokunta päättää toimintansa yksityiskohdista. Työvaliokunnan kokousmuistiot lähetetään 

standardityöryhmän jäsenille viikon kuluessa työvaliokunnan kokouksesta. 

 

Standardityöryhmä voi nimetä ja valtuuttaa teemaryhmiä käsittelemään tarpeelliseksi katsomiaan 

teemakohtaisia aiheita ja valmistelemaan sisältöjä käsiteltäväksi standardityöryhmässä. Teemaryhmä 

valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerinä toimii standardityöryhmän sihteeri ja jäseninä on 

teemaryhmään ilmoittautuneita standardityöryhmän jäsenten edustajia tai varaedustajia. Teemaryhmän 

kokousmuistiot lähetetään standardityöryhmän jäsenille viikon kuluessa teemaryhmän kokouksesta. 

 

Standardityöryhmä voi kutsua tai valtuuttaa työvaliokunnan kutsumaan kokouksiin asiantuntijoita. 

 

Standardityöryhmän sisäinen viestintä tapahtuu sähköpostitse, ellei joku työryhmän jäsen osaltaan 

muuta vaadi.  

 

4.2 Aikataulut  
 

Standardityöryhmä aloittaa työnsä järjestymiskokouksessa 5.6.2019. Työryhmä tähtää työssään siihen, 

että kriteeristön lopullinen luonnosversio valmistuu ja luovutetaan PEFC Suomelle vuoden 2020 

syyskuun loppuun mennessä.  
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Standardityöryhmä päättää kriteeristön (i) yhden kommentointiversion toimittamisesta 60 päivää 

kestävään julkiseen kuulemiseen, tai (ii) kahden kommentointiversion toimittamisesta yhteensä 60 

päivää kestävään julkiseen kuulemiseen. Jos kriteeristöstä toimitetaan julkiseen kuulemiseen kaksi 

kommentointiversiota, niin ensimmäinen niistä voitaisiin toimittaa esim. vuoden 2019 lopussa ja 

toinen keväällä 2020.  

 

 

 

 

 

Esitys PEFC-kriteeristön laadinnan aikataulutuksesta. 

 

  2019 2020 

  
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Sidosryhmien kartoittaminen 

(PEFC Suomi)                 

Julkinen ilmoittaminen ja 

sidosryhmien kutsuminen 

(PEFC Suomi)                 

Standardityöryhmän 

muodostaminen                  

Standardiluonnoksen laatiminen 
                

Yhteensä vähintään 60 päivää 

kestävä julkinen kuuleminen ja 

standardin mahdollinen testaus                 

Yhteisymmärrys standardin 

lopullisesta luonnosversiosta                 

Standardin vahvistaminen 

(PEFC Suomi)                 

Standardin julkistaminen 

(PEFC Suomi)                 

 

Standardityöryhmän kokousten ajankohdat vuosina 2019–2020 

 

Standardityöryhmän järjestäytymiskokouksessa päätetään vuonna 2019 pidettävien kokousten 

ajankohdat. Vuonna 2020 toteutettavista kokouksista päätetään esim. vuoden 2019 lopulla.  

Standardityöryhmä voi käsitellä kokouksissaan metsien kestävän hoidon ja käytön kriteeristön koko 

laajuutta tai valita aiheet/teemat kokouskohtaisesti. Standardityöryhmä voi täsmentää tarvittaessa 

aikataulu- ym. suunnitelmia työnsä edistymisen myötä. 
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Ajankohta  
Tapahtuma /  

työn vaihe 
Kokouksen sisältö  

Vertailuna 

vuosien  

2013–2014 

kokousajankohdat 

ke 5.6.2019 

klo 13.00–16.00 

Standardityöryhmän 

perustava kokous 

Työryhmän järjestyminen, 

toimintasuunnitelman käsittely ja 

hyväksyminen sekä vuoden 2019 

kokousajankohdista päättäminen. 

8.5.2013 

to 19.9.2019 

klo 13.00–16.00 

Standardityöryhmän 

2. kokous 

Työryhmän jäsenten tiedoksi saattamien 

kehittämistarpeiden ja -esitysten 

käsittely alkaa. 

 

14.6.2013 

to 17.10.2019 

klo 12.00–16.00 

Standardityöryhmän 

3. kokous 

Teemakokous: taloudellinen kestävyys 

(PEFC FI 1002:2014 -standardin 

kriteerit 1–8) 

6.9.2013 

to 14.11.2019 

klo 12.00–16.00 

Standardityöryhmän 

4. kokous 

Teemakokous: ekologinen kestävyys 

(PEFC FI 1002:2014 -standardin 

kriteerit 9–20) 

18.10.2013 

 

to 12.12.2019 

klo 12.00–16.00 

Standardityöryhmän 

5. kokous 

Teemakokous: sosiaalinen ja 

kulttuurillinen kestävyys 

(PEFC FI 1002:2014 -standardin 

kriteerit 21–32) 

5.11.2013 

to 16.1.2020 

klo 12.00–16.00 

Standardityöryhmän 

6. kokous 
Standardiluonnoksen läpikäynti 29.11.2013 

to 30.1.2020 

klo 12.00–16.00 

Standardityöryhmän 

7. kokous 
Standardiluonnoksen käsittely  

10.2.–14.2.2020 
(sähköpostikokous) 

Standardityöryhmän 

8. kokous 
Standardiluonnoksen käsittely  

14.2.2020–14.3.2020 

Ensimmäisen 

luonnosversion 30 

päivän 

kommentointijakso 

Ensimmäinen luonnosversio julkisesti 

kommentoitavana 
Tammikuu 2014 

ma 24.2.2020 

klo 12.00–15.00 

Julkinen 

seminaaritilaisuus 

Ensimmäisen luonnosversion sisällön 

esittely 
3.12.2013 

to 2.4.2020 

klo 12.00–16.00 

Standardityöryhmän 

9. kokous 

Saatujen kommenttien lyhyt esittely ja 

niiden jatkokäsittelystä sopiminen 
14.2.2014 

ke 29.4.2020 

klo 12.00–16.00 

Standardityöryhmän 

10. kokous 
 Saatujen kommenttien käsittely 14.3.2014 

ke 27.5. 2020 

klo 12.00–16.00 

Standardityöryhmän 

11. kokous 
Saatujen kommenttien käsittely  

ma 15.6.2020 

klo 12.00–16.00 

Standardityöryhmän 

12. kokous 

 

Standardiluonnoksen käsittely. 
 

to 27.8.2020 

klo 12–16 

Standardityöryhmän 

13. kokous 

Standardiluonnoksen ja 

vaikutusarvioinnin käsittely.  
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to 17.9.2020  

klo 12–16 

Standardityöryhmän 

14. kokous 

Standardiluonnoksen käsittely. Toinen 

luonnosversio valmistuu julkiseen 

kommentointiin lähettämistä varten. 

 

Elo-syyskuu 2020 

Toisen 

luonnosversion 30 

päivän 

kommentointijakso 

Toinen luonnosversio julkisesti 

kommentoitavana 
Huhtikuu 2014 

ma 9.11.2020 

klo 12–16 

Standardityöryhmän 

15. kokous 

Toisen konsultaatiokierroksen 

kommenttien käsittely 
 

Lokakuu 2020 

Pilotointi (jos 

standardityöryhmä 

katsoo sen 

tarpeelliseksi) 

Pilotointi valitun asiantuntijatahon 

toteuttamana toisen luonnosversion 

puitteissa 

Huhtikuu 2014 

ti 24.11.2020 

klo 12–16 

Standardityöryhmän 

16. kokous 

Saatujen kommenttien ja mahdollisen 

pilotoinnin tulosten käsittely 
15.5.2014 

ma 7.12.2020 

klo 12–16 

 

Standardityöryhmän 

17. kokous 

Kriteeristön lopullinen luonnosversio 

valmistuu ja luovutetaan PEFC 

Suomelle 

12.6.2014 

 

5. Viestintäsuunnitelma 

 

5.1 Seminaari 

 

Työryhmä järjestää ensimmäisen luonnosversion julkiseen kommentointiin toimittamisen yhteydessä 

avoimen seminaarin, jossa esitellään standardiluonnoksen sisältöä. Seminaariin kutsutaan laajasti 

metsäsektorin sidosryhmien edustajia. Seminaarin järjestelyistä vastaa standardityöryhmän sihteeri 

standardityöryhmän valtuutuksen pohjalta yhdessä PEFC Suomen toimiston kanssa. 

 

5.2 Tiedotteet  

Standardityöryhmä tiedottaa julkisesti työnsä käynnistymisestä ja edistymisestä sekä huolehtii julkisen 

kuulemisen alkamisen ja päättymisen päivämäärien tiedottamisesta mm. pefc.fi -sivulla yhteistyössä 

PEFC Suomen toimiston kanssa.  

 

Standardityöryhmä julkaisee toimintansa aikana tiedotteet ainakin (i) standardityöryhmän työn 

käynnistymisestä, (ii) ensimmäisen standardiluonnoksen valmistumisesta ja sitä koskevasta 

kommentointimahdollisuudesta sekä seminaarista ja mahdollisuudesta osallistua siihen, (iii) toisen 

standardiluonnoksen valmistumisesta ja niitä koskevista kommentointimahdollisuuksista sekä 

(iv) lopullisen luonnosversion valmistumisesta.  

 

Standardityöryhmä käsittelee ja hyväksyy tiedotteiden sisällön. Tiedotteiden julkaisemista varten 

PEFC Suomi tarjoaa sähköpostijakelunsa standardityöryhmän käyttöön. Työryhmän puheenjohtaja voi 

tiedottaa työryhmän antamin valtuuksin päätöksistä julkisesti jo ennen seuraavaa työryhmän kokousta.  

 

5.3. Kokouspöytäkirjojen julkistaminen  

 

Standardityöryhmän (ja työvaliokunnan) hyväksytyt pöytäkirjat toimitetaan PEFC Suomelle, joka 

julkaisee pöytäkirjat viivytyksettä standardityöryhmän toiminnasta kertovilla internet-sivuilla 
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osoitteessa www.pefc.fi ⇒ PEFC ⇒ Standardityö 2019. Standardiluonnokset julkaistaan internetissä 

välittömästi se jälkeen, kun työryhmä on ne hyväksynyt.  

 

 

6. Standardityöryhmän yhteystiedot  

 

Standardityöryhmän yhteystietoina käytetään työryhmän sihteerin tietoja seuraavasti: 

 

Metsäsertifioinnin standardityöryhmä 

c/o Hannes Pasanen 

Tapio Palvelut Oy  

Maistraatinportti 4 A 

00240 Helsinki 

Sähköposti: hannes.pasanen@tapio.fi  

Puh. 050 576 7010 

 

Standardityöryhmän puheenjohtajan yhteystiedot: 

 

Paavo Pelkonen 

Sähköposti: paavo.pelkonen@uef.fi 

 Puh. 040 5463138 


