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KOHTI PEFC FI -STANDARDIEN KÄYTTÖÖNOTTOA
Ajankohta:

PEFC FI -standardien käyttöönoton vaiheet:

2/2022

PEFC Suomi vahvisti kriteeristöstandardin (PEFC FI 1002:2022) ja hyväksyi
ryhmäsertifiointistandardin (PEFC FI 1001:2022).
Standardit on toimitettu PEFC:n kansainväliseen arviointi- ja
hyväksymisprosessiin, jonka arvioitu kesto on 6-8 kk.

3-9/2022

PEFC Suomi järjestää metsäalan toimijoille kohdennettua koulutusta
tarkistettujen PEFC FI -standardien sisällöistä.

Syksy
2022

Tarkistetuille PEFC FI -standardeille saadaan kansainvälinen PEFChyväksyntä arvioidusti lokakuussa 2022.
Sertifikaatin haltijaorganisaatiot (kuten KMY) ottavat standardit käyttöön
omien aikataulujensa puitteissa.

Vuonna
2023

Ulkoiset auditoinnit tarkistettujen PEFC FI -standardien mukaisesti suoritetaan
vuodesta 2023 lähtien.

MATERIAALIT UUDISTETUISTA PEFC-SISÄLLÖISTÄ
PEFC-standardit:
•
•
•
•
•

Metsäsertifioinnin sanasto | PEFC FI 1000:2022
Vaatimukset ryhmäsertifioinnin toteutukselle | PEFC FI 1001:2022
Metsien kestävän hoidon ja käytön vaatimukset | PEFC FI 1002:2022
Vaatimukset PEFC-metsäsertifioinnissa toimiville sertifiointielimille | PEFC FI 1005:2022
Metsien kestävän hoidon ja käytön standardin asettaminen | PEFC FI 1006:2019

Arvio PEFC-muutosten vaikutuksista:
• Tapio Palvelut Oy:n ja Pellervon taloustutkimus PPT:n raportti
muutoksista PEFC FI -kriteeristöstandardissa

Muutokset ”kriteerikohtaisesti” tarkasteltuna
• PEFC FI 1002:2014 -> PEFC FI 1002:2022

Asiakirjat löytyvät PEFC Suomen kotisivuilta:
https://pefc.fi/suomen-pefc-metsasertifioinnin-vaatimukset-uudistuvat/

KEVÄÄN 2022 PEFC-WEBINAARIKOULUTUKSET
• PEFC-STANDARDIN MUUTOKSET Osa I
• PEFC-STANDARDIN MUUTOKSET Osa II
• MUUTOKSET PEFC-RYHMÄSERTIFIOINNISSA

(17.3. ja 25.3., ruotsiksi 5.4.)
(18.3. ja 28.3., ruotsiksi 7.4.)
(24.3. ja 29.3., ruotsiksi 12.4.)

TÄNÄÄN 18.3.2022 klo 8.00-9.30
• PEFC-STANDARDIN MUUTOKSET Osa 2
• Webinaarissa pureudutaan keskeisiin muutoksiin PEFC-vaatimuksissa koskien
• työnantajavelvoitteita ja metsäpalveluiden hankintoja,
• työntekijöiden osaamisen varmistamista,
• metsien monikäyttöä,
• alkuperäiskansaa sekä perinteisten elinkeinojen turvaamista
• suunnattu mm. metsäalan ammattilaisille ja asiantuntijoille, jotka tuntevat nykyiset
PEFC-vaatimukset ainakin jossain määrin
• PEFC-vaatimusten keskeiset muutokset – vaatimusten kaikkia yksityiskohtia ei esitellä

OHJEITA WEBINAARITILAISUUDEN OSALLISTUJALLE
TILAISUUDEN AIKANA:
• koulutusmateriaalin tueksi voit avata ”Muutokset metsänhoidon PEFC-vaatimuksissa”
-taulukkoasiakirjan, jossa kuvataan muutokset tarkistetun PEFC FI 1002:2022
-standardin ja nykyisen PEFC FI 1002:2014 -standardin välillä
https://pefc.fi/suomen-pefc-metsasertifioinnin-vaatimukset-uudistuvat/
• kysymyksiä voit kirjata Q&A-osioon. Muista kirjata standardin vaatimuskohta
(numero), jota toimittamasi kysymys/kommentti koskee.
• webinaarien kysymyksistä laaditaan yhteenveto
TILAISUUDEN JÄLKEEN:
• tilaisuuteen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse palautelomake
• tallenteet kevään webinaarikoulutuksista tulevat katsottavaksi PEFC Suomen
kotisivuilta

PEFC-STANDARDIEN MUUTOKSET
WEBINAARI II
Osaaminen, työnantajavelvoitteet, monikäyttö,
saamelaisten kotiseutualue, porotalous
PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Webinaarissa käydään läpi keskeisiä
muutoksia koskien
• työnantajavelvoitteita ja
metsäpalveluiden hankintoja
• työntekijöiden osaamisen
varmistamista
• metsien monikäyttöä ja
• alkuperäiskansaa sekä perinteisten
elinkeinojen turvaamista
tarkistetuissa PEFC-vaatimuksissa.

PEFC FI 1002:2022 –standardi
• Metsien kestävän hoidon ja käytön
vaatimukset on kuvattu PEFC FI
1002:2022 -standardissa
• Vaatimusten ja indikaattoreiden
soveltamista koskevat lyhenteet:
• (mo) metsänomistajakohtainen sertifiointi
• (ary) alueellinen ryhmäsertifiointi
• (ry) ryhmäsertifiointi

• Standardin rakenteessa on tapahtunut
muutoksia
• Siirrytty metsänhoidon kv. standardia (PEFC
ST 1003:2018) vastaavaan rakenteeseen

PEFC FI 1002:2022 –standardi
• Metsien kestävän hoidon ja käytön
vaatimukset on kuvattu PEFC FI
1002:2022 -standardissa
• Vaatimusten ja indikaattoreiden
soveltamista koskevat lyhenteet:
• (mo) metsänomistajakohtainen sertifiointi
• (ary) alueellinen ryhmäsertifiointi
• (ry) ryhmäsertifiointi

• Standardin rakenteessa on tapahtunut
muutoksia
• Siirrytty metsänhoidon kv. standardia (PEFC
ST 1003:2018) vastaavaan rakenteeseen

Tässä koulutuksessa
käsiteltävät vaatimukset
löytyvät standardin
luvuista 6. 7. ja 8.

Webinaarissa käsiteltävät vaatimukset
Nykyinen
standardi

Uusi
standardi

Vaatimus

Kriteeri 1
Kriteeri 2
Kriteeri 3
Kriteeri 4
Kriteeri 5
Kriteeri 6
Kriteeri 7
Kriteeri 8
Kriteeri 9
Kriteeri 10
Kriteeri 11
Kriteeri 12
Kriteeri 13
Kriteeri 14
Kriteeri 15
Kriteeri 16
Kriteeri 17

8.7
8.8
6.1
6.2
7.3
8.5
8.2
8.6
8.10
8.11
8.16
8.12
8.13
8.14
8.7
8.15
8.17

Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan
Metsien puusto säilytetään hiilinieluna
Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus ja selvitetään ympäristönäkökohdat
Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen luonto- ja metsävaratiedon hyödyntämiseen
Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan
Puuston terveydestä huolehditaan
Energiapuuta korjataan kestävästi
Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon
Suojelualueiden suojeluarvot turvataan
Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään
Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita ylläpidetään
Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan
Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien monimuotoisuutta
Metsätalouden toimenpiteissä jätetään eläviä säästöpuita, kuollutta puuta sekä säästetään tiheikköjä
Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia puulajeja
Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä
Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta

Webinaarissa käsiteltävät vaatimukset
Nykyinen
standardi

Uusi
standardi

Kriteeri 18
Kriteeri 19
Kriteeri 20
Kriteeri 21
Kriteeri 22
Kriteeri 23
Kriteeri 24
Kriteeri 25
Kriteeri 26
Kriteeri 27
Kriteeri 28
Kriteeri 29
Kriteeri 30
Kriteeri 31

Poistettu
8.18
8.9
7.2
6.6
6.7
6.4
7.4
8.22
8.19
8.8
Poistettu
8.20
8.21

Kriteeri 32

6.5

Uusi vaatimus
Uusi vaatimus

Vaatimus
Vesiensuojelusta huolehditaan kunnostusojitus- ja ojitusmätästyskohteilla
Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä
Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti
Työntekijöiden osaaminen varmistetaan
Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä
Työnantajavelvoitteita noudatetaan
Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä
Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti
Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä edistetään
Jokamiehenoikeudet turvataan ja ulkoilureittien kulkukelpoisuus varmistetaan
Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä
Metsien monikäyttöedellytyksiä edistetään
Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään
Poronhoidon toimintaedellytykset turvataan
Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen toimintaedellytykset turvataan saamelaisten
kotiseutualueella saamelaisten kestävän kehityksen mukaisesti
Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi
Monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet ja ekosysteemipalvelut turvataan metsän raivauksessa ja metsittämisessä

PEFC FI 1002:2022 –standardi
• Vaatimusten rakenne ja määrä on pysynyt
pääosin ennallaan.
• Vaatimusten numerointi ja järjestys
muuttunut.

Metsien puusto säilytetään hiilinieluina (8.8/kr. 2)
KESKEISET VAATIMUKSET
• Poistuma ei ylitä kasvua auditointia edeltävällä
viisivuotisjaksolla. Viisivuotisjakson poistuma voi
ylittää kasvun luonnontuhon vuoksi, tai
luonnontuhon estämiseksi tai kasvatusvaiheessa
olevien metsien hyvän metsänhoidon suositusten
mukaisten hakkuiden toteuttamiseksi (ary)
→ poistuma ei ylitä kasvua (aikaisemmin:
hakkuissa ei ylitetä alueen suurinta kestävää
hakkuumäärää)
→ Lisäyksenä luonnontuhoihin varautuminen

• Metsävarojen määrä ja laatu turvataan
huolehtimalla metsän uudistamisesta
uudistushakkuissa (ry + mo)
→ Ei muutoksia

Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen luonto- ja
metsävaratiedon hyödyntämiseen (6.2/kr. 4)
KESKEISET VAATIMUKSET
• (ary) Alueelle on laadittu metsien tilaa ja
käyttöä kuvaava suunnitelma.
→ Ei muutosta

• Metsänomistajalla on käytössään
metsikkökohtaiset metsävaratiedot ja
toimenpidetarpeet sertifioidulla alueella
→ Ei muutoksia

• Metsäomistajalla on tieto tilansa muiden kuin
jokamiehenoikeudella kerättävien
luonnontuotteiden kestävistä
hyödyntämismahdollisuuksista silloin, kun ko.
tuotteita hyödynnetään kaupallisesti
→ Uusi vaatimus

• Luonnontuotteiden hyödyntämistä
koskeva vaatimus koskee
metsänomistajan omaa kaupallista
sekä sopimukseen perustuvaa
keruutoimintaa
• Luonnontuotteilla tarkoitetaan
luonnonvaraisia tai puoliviljeltyjä
metsämarjoja ja -sieniä,
luonnonkasveja sammalia ja jäkäliä
sekä erikoisluonnontuotteita kuten
mahlaa, pakuria, pihkaa, ja kuusen
kerkkiä.

Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan (7.3/kr. 5)
KESKEISET VAATIMUKSET
• Metsänhoitotöitä tarjoavilla toimijoilla on
laadunseuranta laadun varmistamiseen
metsänhoitotöissä (ary + ry)

•
•

→ Toteuttava = tarjoava

• Metsänomistajan ja toimijoiden
metsäpalvelusopimuksissa on edellytetty, että
toimijalla on käytössään laadunseuranta työn
laadun varmistamiseen.
→ Täsmennetty, että työn laadunseurannan tulee
olla dokumentoitu

•

•

Laadun varmistamisesta on oltava maininta
työtilausta koskevissa sopimuksissa
Laadun seurannan dokumentointi tarkoittaa,
että työn tilauksissa ja metsänomistajan kanssa
tehtävässä sopimuksessa on menettelytapa
laadun seurannalle.
Laadunseuranta voi olla työn toteuttajan
tekemää omavalvontaa ja/tai ulkopuolisen
tahon tekemää seurantaa.
Vaatimus koskee metsän uudistamiseen ja
taimikonhoitoon liittyviä työlajeja.
Kasvatushakkuiden laatua edistetään
vaatimuksella 8.5 Puuston terveydestä
huolehditaan

Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään
metsälajien monimuotoisuutta (8.13/kr. 13)
KESKEISET VAATIMUKSET
• Metsäpaloista ja palon vaurioittamasta
puuaineksesta riippuvaisen lajiston
elinympäristöjä ylläpidetään ja lisätään metsänja luonnonhoidollisilla kulotuksilla ja poltoilla.
• Alueella vuosittain tehtyjen luonnonhoidollisten
kulotusten lukumäärä on vähintään 1
kulotus/vuosi/200 000 hehtaaria.
→ Kulotusten lukumäärään luettaviksi
katsottavien metsäpalojen minimikoko on
laskettu 5 hehtaarista 2 hehtaariin.
→ Täsmennetty, että hiiltynyttä ja palanutta puuta
metsäpaloalueelle jätetään kohteille
korjaamatta vaatimuksen (8.14) mukaisesti.

• Kriteeriä ei sovelleta Ahvenanmaan
maakunnassa tai jos sertifioidun
metsätalousmaan pinta-ala on yhteensä
alle 200 000 ha.
• Mikäli sääolot ovat alueella olleet
kulotukselle poikkeuksellisen epäsuotuisat,
tämä otetaan huomioon kulotusmäärän
toteutumista arvioitaessa.

Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti (8.9/kr. 20)
KESKEISET VAATIMUKSET
• (ary) Kasvinsuojeluaineiden suositeltava
käyttäminen metsätalouden eri
toimenpiteissä sisältyy
metsäorganisaatioiden työohjeisiin ja
suosituksiin ja niiden käyttö on dokumentoitu.
→ Täsmennetty, että käyttö tulee dokumentoida

• Metsänomistajalla on käyttämiensä
kasvinsuojeluaineiden käyttöohjeet.
→ Ei muutoksia

Kasvinsuojeluaineita käytetään vain
välttämättömissä tapauksissa. Näitä voivat
olla esimerkiksi
• metsänuudistamisaloilla taimia haittaavan
pintakasvillisuuden torjunta
• lehtipuiden kantojen käsittely
• Tukkimiehentäin, hirvieläinten ja
vieraslajien aiheuttamien tuhojen torjunta
• metsissä tai niiden välittömässä
läheisyydessä sijaitsevien
havupuutavaravarastojen käsittely
hyönteistuhojen leviämisen estämiseksi.

Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti (8.9/kr. 20)
KESKEISET VAATIMUKSET
• (ary) Kasvinsuojeluaineiden suositeltava
käyttäminen metsätalouden eri toimenpiteissä
sisältyy metsäorganisaatioiden työohjeisiin ja
suosituksiin ja niiden käyttö on dokumentoitu.
→ Täsmennetty, että käyttö tulee dokumentoida

• Kasvinsuojeluaineita käytetään vain
välttämättömissä tapauksissa
→ Täydennyksenä, että kasvinsuojeluaineiden
käyttö vieraslajien torjunnassa on sallittua.

Välttämättömiä tapauksia, jolloin
kasvinsuojeluaineita voidaan käyttää ovat
mm.
• metsänuudistamisaloilla taimia haittaavan
pintakasvillisuuden torjunta
• lehtipuiden kantojen käsittely
• Tukkimiehentäin, hirvieläinten ja
vieraslajien aiheuttamien tuhojen torjunta
• metsissä tai niiden välittömässä
läheisyydessä sijaitsevien
havupuutavaravarastojen käsittely
hyönteistuhojen leviämisen estämiseksi.

Työn- ja urakanantajaa koskevat vaatimukset PEFCstandardissa
• Työn- ja urakanantajaa velvoittavia
kirjauksia on sisällytetty uudessa
standardissa vaatimuksiin:
• Työntekijöiden osaaminen varmistetaan (7.2)
• Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon
edellytyksistä (6.6)
• Työnantajavelvoitteita noudatetaan (6.7)
• Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan
hyviä käytäntöjä (6.4)

• Nykyisessä standardissa kriteerit 21-24

Tarkempaa tietoa työn- ja urakantajaa koskevista
velvollisuuksista Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen
webinaareissa:
•
•

Työnantajan ja esihenkilön oikeuden ja velvollisuudet
(26.4.)
Tilaajan vastuu (18.5).

PEFC-standardin vaatimuksiin on nostettu
lainsäädännöstä tulevia velvoitteita, joilla mm.
lisätään tietoisuutta toimijoiden keskuudessa.
Keskeisiä työn- ja urakanantajaa koskevia lakeja ovat:
• työturvallisuuslaki (738/2002)
• työterveyshuoltolaki (1383/2001)
• kielilaki (423/2003)
• laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)
• työaikalaki (872/2019)

Työntekijöiden osaaminen varmistetaan (7.2/kr. 21)
KESKEISET VAATIMUKSET
• Työn- ja urakanantajalla on näyttöä siitä, että se
on varmistunut työn toteuttajien riittävästä
osaamisesta kuhunkin tehtävänään olevaan
työhön.
→ Ei muutoksia

• Työnantajalla on näyttöä siitä, että se huolehtii
ammatillisen osaamisen ylläpidosta ja
tarvittavasta kehittämisestä työsuhteen
kestäessä.
→ Ei muutoksia

• Osa sisällöstä (työssä tarvittava ohjeistus) on
siirretty vaatimukseen 6.6.

Riittävän ammatillisen osaamisen näyttöä ovat
mm:
• Menettely työnopastuksesta ja työn toteuttajan
osaamisen varmistamisesta
• Koulutusrekisteri tai tiedot koulutustilaisuuksista
Työn- ja urakanantajalla tarkoitetaan tapauksesta
riippuen työnantajarekisteriin rekisteröitynyttä
työnantajaa, puunkorjuutyömaan haltijaa tai
aliurakoitsijan urakanantajaa. Tiedot
työnantajarekisteriin rekisteröidyistä työnantajista on
saatavissa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ).

Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon
edellytyksistä (6.6/kr. 22)
KESKEISET VAATIMUKSET
• Työn- ja urakanantajalla on menettely, jolla ne
varmistavat, että teetetty työ ei vaaranna työn
toteuttajien/työntekijöiden turvallisuutta ja
terveyttä.
→ Ei muutoksia

• Työn toteuttajalla/työntekijällä on käytössään
yleiset työturvallisuusohjeet.
→ Ei muutoksia

• Työnantaja tunnistaa ja ottaa toiminnassaan
huomioon työstä, työolosuhteista ja työajoista
aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä
matkustamisesta aiheutuvan kuormituksen.
→ Lisätty matkustamisesta aiheutuva kuormitus

Vaatimuksen tarkoituksena on luoda työn
toteuttajille ja työntekijöille edellytykset
turvalliseen ja laadukkaaseen työntekoon.
Auditoinneissa esillä mm.
• Riittävän ensiapuvalmius
• Koneiden ja varusteiden turvalaitteiden
toimintakuntoisuus
• Yhteydenpitokäytännön toimivuus
metsureiden yksintyöskentelyssä
• Työmaakohtainen ohjeistus
• Käsisammuttimen tarkastus

Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon
edellytyksistä (6.6/kr. 22)
KESKEISET VAATIMUKSET
• Työnantaja on järjestänyt lainmukaisen
työterveyshuollon.
→ Ei muutoksia

• Työnantaja järjestää säännöllisesti
olosuhteisiin sopivaa työkykyä ylläpitävää
toimintaa, kuitenkin vähintään vuosittain.
→ Täsmennetty aikamäärettä

• Työnantaja, jonka henkilöstö on
säännöllisesti vähintään 30 henkeä, laatii
vuosittain tasa-arvosuunnitelman lain
vaatimusten mukaisesti.
→ Ei muutoksia

Auditoinneissa esillä mm.
• Työnantajan tulee huolehtia, että
työntekijöillä on tieto omasta
työterveyshuollosta, ja että siellä myös
käydään.
• Työkykyä ylläpitävä toiminta voi olla
esimerkiksi virike-etu tai TYKY-päivä.
• Ensiapukoulutusten järjestäminen

Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon
edellytyksistä (6.6/kr. 22)
KESKEISET VAATIMUKSET
• Työn toteuttajalle/työntekijälle on annettu
tiedoksi työtä/työmaata koskevat
työturvallisuutta mahdollisesti vaarantavat tekijät
ja maastokohdat.
→ Ei muutoksia

• Työhön liittyvät ohjeet on annettu työn
toteuttajan/työntekijän ymmärtämällä kielellä
→ Ei muutoksia

• Työntekijällä on tarvittaessa käytettävissään
yhteistä kieltä puhuva ja ymmärtävä
tulkkaustaitoinen henkilö työhön liittyvissä
asioissa.
→ Ei muutoksia

Ulkomainen työvoima
• Ulkomaista työvoimaa työskentelee
erityisesti työvaltaisissa metsätöissä,
kuten istutuksissa ja taimikonhoitotöissä.
• Ulkomaisen työvoiman tarve tulee
todennäköisesti lisääntymään
tulevaisuudessa.
• Työtehoseura on laatinut oppaat
ulkomaisen työvoiman käytöstä
metsäalalla.
• Ulkomaalainen metsätyöntekijä
Suomessa (opas työntekijälle)
• Ulkomaisen työvoiman käyttö
metsätöissä (opas yritykselle)

Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon
edellytyksistä (6.6/kr. 22)
KESKEISET VAATIMUKSET
• Työn toteuttajalle/työntekijälle on annettu
tiedoksi työtä/työmaata koskevat
työturvallisuutta mahdollisesti vaarantavat tekijät
ja maastokohdat.
→ Ei muutoksia

• Työhön liittyvät ohjeet on annettu työn
toteuttajan/työntekijän ymmärtämällä kielellä
→ Ei muutoksia

• Työntekijällä on tarvittaessa käytettävissään
yhteistä kieltä puhuva ja ymmärtävä
tulkkaustaitoinen henkilö työhön liittyvissä
asioissa.
→ Ei muutoksia

Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon
edellytyksistä (6.6/kr. 22)
KESKEISET VAATIMUKSET
• Työn tekijällä on käytössään työssä tarvittavat
yleisohjeet.
→ Ei muutoksia. Siirretty vaatimuksesta 7.2

• Työn tekijälle on annettu työmaakohtaiset
työohjeet ja kartat, joissa on merkitty työmaan
rajaus sekä huomioitu laatu-, ympäristö-,
työturvallisuus- ja muut vaatimukset.
• Tilaaja vastaa, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu,
että epäselvä työmaan tai toimenpiteen raja
sekä vaikeasti havaittava erityisen arvokas
luontokohde merkitään maastoon.
→ Ei muutoksia. Siirretty vaatimuksesta 7.2

Työnantajavelvoitteita noudatetaan (6.7/kr. 23)
KESKEISET VAATIMUKSET
• Työnantaja tuntee häntä velvoittavien
työehtosopimusten, työsopimusten, työ- ja
sosiaalilainsäädännön sekä ulkomaalaista
työvoimaa käytettäessä sitä koskevan
lainsäädännön velvoitteet ja työnantajalla on
menettelytapa-ohje, joilla varmistetaan voimassa
olevan lainsäädännön noudattaminen.
→ Ei muutoksia

• Työnantajat tekevät työsopimukset kirjallisina ja
arkistoivat ne.
→ Ei muutoksia.

Työsopimuslain mukaan työsopimus voidaan
tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti
•

PEFC-standardi edellyttää, että työsuhteesta on
laadittu joko kirjallinen työsopimus tai
työntekijälle on annettu kirjallinen selvitys
työnteon keskeisistä ehdoista.

Lainsäädännön vaatimuksia on koottu mm.
Työtehoseuran Ulkomaisen metsätyövoiman
tilaajavaatimukset -oppaaseen

Työnantajavelvoitteita noudatetaan (6.7/kr. 23)
KESKEISET VAATIMUKSET
• Työaikalain piirissä olevien työntekijöiden
työaikakirjanpito järjestetään ja tehtyyn
työaikaan perustuvat korvaukset, lisät ja ylityöt
korvataan työaikalain tai työehtosopimusten
edellyttämällä tavalla.
→ Lisäyksenä ylityöt

• Työehtosopimusten ja edellä mainitun
lainsäädännön rikkomuksista alueella pyydetään
lausunnot työntekijäjärjestöiltä.
→ Ei muutoksia

Työnantajavelvoitteita noudatetaan (6.7/kr. 23)
KESKEISET VAATIMUKSET
• Työnteon alkaessa työnantajan taikka
tilaajan on varmistettava, että hänen
sopimuskumppaninaan olevaa
ulkomaalaista työn toteuttajaa taikka
työntekijää on informoitu hänen
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan työn
tekijänä Suomessa.
→ ”Varmistettava…”. Palvelee
muistutuksena toimijoille siitä, että
asiassa on oltava aktiivinen

•

•

Vaatimus työntekijöiden oikeuksien ja
velvollisuuksien informoinnista voidaan täyttää
antamalla/esittelemällä työn tekijälle esimerkiksi
Suomeen työhön -opas, joka löytyy osoitteesta
www.te-palvelut.fi. Opas on julkaistu kielillä ruotsi,
englanti, viro, venäjä, ranska ja puola.
Kts. Myös Ulkomaalaisena työntekijänä -opas

Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä
käytäntöjä (6.4/kr. 24)
KESKEISET VAATIMUKSET
• Työn- ja urakanantajat ovat maksaneet verot
sekä sosiaaliturva- ja työeläkemaksut. He
edellyttävät alihankkijoidensa ja heille
työvoimaa vuokraavien yritysten maksavan verot
sekä sosiaaliturva- ja työeläkemaksut sekä
noudattavan työ- ja sosiaalilainsäädäntöä,
työehtosopimuksia sekä ulkomaalaisen työvoiman
käyttöä koskevaa lainsäädäntöä.
→ Ei muutoksia

• Metsäorganisaatioiden metsätyötä koskevissa
hankinnoissa noudatetaan hyviä
hankintakäytäntöjä.
→ Ei muutoksia

Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä
käytäntöjä (6.4/kr. 24)
KESKEISET VAATIMUKSET
Tilaajan selvitykset
a)

Tilaaja tarkistaa tilaajavastuulain mukaiset
selvitykset aina ennen sopimuksen tekemistä sekä
hankintatavasta riippumatta vähintään vuosittain.
b) Tarjoajan on osoitettava täyttävänsä
tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet
tarjouksessaan, elleivät tiedot ole jo muutoin
tilaajan käytössä tai saatavilla maksuttomasta
tietokannasta.
c) Tilaajalla on asiakirjat tilaajavastuulain mukaisten
selvitysten tekemisestä.
→ Vaatimustaso ei muuttunut

Suositeltavaksi
käytännöksi katsotaan
esimerkiksi Vastuu
Groupin Luotettava
kumppani -palvelun
käyttäminen.

Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä
käytäntöjä (6.4/kr. 24)
KESKEISET VAATIMUKSET
Hyvät käytännöt
d)

Urakanantajalla on kirjallisesti kuvattu
hankintamenettely, jota se noudattaa hankinnoissa.
Menettely kerrotaan hankintaneuvotteluihin tai
tarjouskilpailuihin osallisille etukäteen.
e) Palveluiden hankinnassa tilaajan on varauduttava
palveluntuottajan mahdolliseen vaihtumiseen
riittävän pitkällä siirtymäajalla.
f) Tilaajavastuulain raja-arvon ylittävät
urakointisopimukset tehdään kirjallisina ja ne
arkistoidaan.
→ Ei muutoksia

Auditoinneissa esillä mm.
Hyvät hankintakäytännöt
• Urakointisopimukset kirjallisena
• Haasteena, että pienet toimijat,
jotka tekevät keskenään
sopimuksia, eivät välttämättä tee
niitä kirjallisina
• Luettelo alihankkijoista, joilta ostettu
palveluita

Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä
käytäntöjä (6.4/kr. 24)
KESKEISET VAATIMUKSET
Hyvät käytännöt
g)
h)

i)

Urakanantajalla on luettelo niistä alihankkijoista,
joilta ne ovat ostaneet kahden viimeksi kuluneen
vuoden aikana metsätalouden urakointipalveluita.
Urakanantajat ilmoittavat alihankkijoilleen tiedossa
olevista merkittävistä urakointitoiminnan
tuotantokatkoksista tai tuotannonrajoituksista
riittävän ajoissa ennen niiden aloittamista.
Yrityssaneerauksessa olevan tai sitä hakevan
palveluntuottajan kanssa ei tehdä sopimusta,
elleivät palveluntuottajan toimittamat todistukset ja
selvitykset osoita, että se kykenee täyttämään
tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.
→ Uutena vaatimuksena lisätty i-kohta

Vaatimuksessa on selvennetty
yrityssaneerauksessa olevan tai sitä hakevan
palveluntuottajan kanssa tehtäviä sopimuksia.
• Tarjouspyyntö- ja sopimusvaiheissa valtion,
kuntien ja seurakuntien hankintayksiköt sekä
muut hankintalain 5 §:ssä tarkoitetut
hankintayksiköt noudattavat kulloinkin voimassa
olevaa lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja
vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
(1233/2006) sekä lakia julkisista hankinnoista
ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).

Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä
käytäntöjä (6.4/kr. 24)
KESKEISET VAATIMUKSET
Sopimusehdot
j)

Alihankinta- tai vuokrasopimuksiin on sisällytettävä koko alihankintaketjussa alla
mainitut ehdot:
I. Sopimukseen on kirjattava tilattuun työhön tai tehtävään lain mukaan
sovellettava työehtosopimus tai työehtosopimukset.
II. Sopimussuhteen aikana alihankkijalla tai vuokrayrityksellä on velvollisuus tilaajan
pyytäessä esittää tilaajalle tilaajavastuulain mukainen selvitys velvoitteiden
hoitamisesta.
→ Edellytetään muulloinkin kuin tilaajan pyytäessä
III. Sopimukseen on kirjattava oikeus irtisanoa tai purkaa sopimus, jos toinen
sopimuspuoli ei anna asianmukaista selvitystä velvoitteiden täyttämisestä tai on
selvityksen mukaan jättänyt olennaisia velvoitteita hoitamatta eikä ole niitä
viipymättä korjannut.

Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti
(7.4/kr. 25)
KESKEISET VAATIMUKSET
• Ryhmäsertifioinnissa mukana oleville
metsänomistajille tarkoitettuun
täydennyskoulutukseen, henkilökohtaiseen tai
ryhmäneuvontaan osallistuvien henkilöiden
määrä on vuosittain vähintään 20 % alueen
metsänomistajien lukumäärästä.
→ Ei merkittäviä muutoksia. Täsmennetty mm.
listausta koulutuksissa käsiteltävistä aiheista

Vaatimuksen määrällisen tavoitteen
saavuttamisen lisäksi koulutus voi toimia
työkaluna auditoinneissa esillä olleiden
kehittämistarpeiden parantamiseksi
• Uuteen standardiin on lisätty
esimerkinomaisia koulutuksissa käytäviä
aiheita, mm. metsänkasvatuksen eri
menetelmät, suometsätalous ja metsien
vesistö- ja ilmastokysymykset.

Auditoinneissa esillä mm.
• Koulutusrekisterien dokumentointi

Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen
kehittymistä edistetään (8.22/kr. 26)
KESKEISET VAATIMUKSET
• Alueella on ajantasainen
toimenpideohjelma, jolla edistetään lasten
ja nuorten metsätietämystä ja vahvistetaan
luontosuhdetta.
• Toimenpideohjelman toteuttamisessa
pyritään aktiivisesti yhteistyöhön myös
muiden asiasta kiinnostuneiden, alueella
toimivien tahojen kanssa.
→ Ei merkittäviä muutoksia. Toimenpideohjelman
suunnitelmaa täsmennetty

Kriteerin tarkoittamia alueen metsäalan
toimijoita ovat mm. Suomen metsäkeskus,
Metsähallitus, metsänhoitoyhdistykset ja
puunhankintaorganisaatiot sekä yrittäjä- ja
työntekijäjärjestöt.
Kriteeri koskee vain alueellista
ryhmäsertifiointia.

Jokamiehenoikeudet turvataan ja ulkoilureittien
kulkukelpoisuus varmistetaan (8.19/kr. 27)
KESKEISET VAATIMUKSET
• Metsissä liikkuminen, oleskelu ja
luonnontuotteiden keruu ovat mahdollisia
jokamiehenoikeuksien puitteissa.
• Ulkoilureittien kulkukelpoisuutta
ylläpidetään metsien
monikäyttöedellytysten turvaamiseksi.
• Vaatimukseen siirrettiin ulkoilureittien
kulkukelpoisuutta koskevia kirjauksia
→ Ei muutoksia

standardin vaatimuksiin

Ulkoilureitillä tarkoitetaan ulkoilulain
(606/1973) mukaisella ulkoilureittitoimituksella
tai maanomistajan kanssa erillisin sopimuksin
perustettuja ja merkittyjä ulkoilureittejä.
• Reitit rajataan maanmuokkauksen ja kantojen
korjuun ulkopuolelle, eikä niille jätetä
latvusmassaa.
• Reitistöä varten tehdyt kiinteät rakenteet
säilytetään.
•

Kaupunkien mailla olevat ulkoilureitit on
merkitty asemakaavaan. Asemakaavassa
olevaa merkintää ei mainita kriteerissä
erikseen, mutta asemakaavan merkinnät ovat
rinnasteisia maanomistajan kanssa tehtyihin
sopimuksiin ja näin ollen myös ne ovat
kriteerin vaatimuksen piirissä.

Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä (8.19/kr. 28)
KESKEISET VAATIMUKSET
• Metsiin ei jätetä metsätalouden
toimenpiteissä muovi- tai metallijätteitä eikä
vaarallisia jätteitä.
• (ary) Metsäorganisaatioiden ja
luonnontuotteiden keruutoimintaa
järjestävien organisaatioiden yleisohjeisiin
sisältyy ohjeet jätteiden asianmukaisesta
käsittelystä.
→ Täsmennetty, että vaatimus koskee myös
luonnontuotteiden keruutoimintaa järjestäviä
organisaatioita

Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään (8.20/kr. 30)
KESKEISET VAATIMUKSET
• Metsien hoito- ja käyttötoimenpiteet
suunnitellaan ja tehdään siten, että
muinaismuistolain (295/1963) vaatimukset
toteutuvat.
• Muinaismuistolain mukaisten kiinteiden
muinaisjäännösten kaivaminen, peittäminen,
muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen
ja muu niihin kajoaminen on kielletty ilman
lain nojalla annettua lupaa.
→ Ei muutoksia

Tietoa kiinteiden muinaisjäännösten sijainnista
löytyy Museoviraston
ylläpitämästä Kulttuuriympäristön
rekisteriportaali -verkkopalvelusta.

Poronhoidon toimintaedellytykset turvataan (8.21/kr. 31)
KESKEISET VAATIMUKSET
• Poronhoitoalueella Metsähallituksen hallinnassa
olevilla valtion metsäalueilla metsätalouden
toimenpiteet ja poronhoito sovitetaan yhteen
paikallisen yhteistyön avulla niin, että
poronhoidon harjoittamisen edellytykset
turvataan.
• Yhteistoiminnassa noudatetaan Metsähallituksen
ja Paliskuntain yhdistyksen yhdessä
allekirjoittamaa sopimusta sekä Metsähallituksen
luonnonvarasuunnitelmissa metsätalouden ja
porotalouden yhteensovittamista käsitteleviä
kohtia.
→ Ei muutoksia

Poronhoitolaki velvoittaa
neuvottelemaan paliskunnan edustajien
kanssa aina, kun valtion mailla
suunnitellaan poronhoidon
harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia
toimenpiteitä.

Poronhoitoalueeseen kuuluu Lapin
maakunnan lisäksi osat PohjoisPohjanmaan ja Kainuun maakunnista.

Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen
toimintaedellytykset turvataan saamelaisten kotiseutualueella
saamelaisten kestävän kehityksen mukaisesti (6.5/kr. 32)
KESKEISET VAATIMUKSET

• Saamelaisten kotiseutualueella valtion
hallinnassa olevia alueita ja luonnonvaroja
hoidetaan ja käytetään siten, että
saamelaisten perinteisten elinkeinojen ja
saamelaiskulttuurin harjoittamisen
edellytykset turvataan.
• Toimenpiteet ja yhteistyön tarve
määritellään saamelaisten kotiseutualueen
paliskuntien, Saamelaiskäräjien, Kolttien
kyläkokouksen ja Metsähallituksen välisellä
sopimuksella.
→ Vaatimuksessa ei merkittäviä muutoksia.

Saamelaisten
kotiseutualueella
tarkoitetaan
Enontekiön, Inarin ja
Utsjoen kuntien
alueita sekä
Sodankylän
kunnassa sijaitsevaa
Lapin paliskunnan
aluetta

Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi (8.3)
PEFC-standardiin lisätty uusi vaatimus

KESKEISET VAATIMUKSET
• Luonnontuotteita hyödynnettäessä toimitaan
tavoilla, jotka ottavat huomioon lajiston
elinvoimaisuuden, tuoteturvallisuuden,
metsätalouden kestävyyden ja paikallisyhteisöt.
• Keruutoiminnalla ei vaaranneta
monimuotoisuuden kannalta tärkeitä
elinympäristöjä eikä rauhoitettuja ja uhanalaisia
kasvilajeja kerätä.
• (ary) Metsien hoidon ja käytön suunnittelulla
edistetään monipuolisesti metsien tarjoamia
tuotteita ja palveluja.

Luonnontuotteiden kestävään hyödyntämiseen
liittyvillä hyvillä käytänteillä tarkoitetaan
seuraaviin julkaisuihin koottuja ohjeita:
•

•
•
•

Seija Niemi, 2012: Opas luonnonkasvien ja
erikoisluonnontuotteiden kestävään talteenottoon.
Lapin ammattikorkeakoulu.
Simo Moisio (toim.), 2016: Luonnonyrttiopas. Hyvän
käytännön ohjeet luonnonyrttialalle. Opetushallitus.
Heli Pirinen (toim.), 2018: Luonnontuoteopas.
Opetushallitus.
Seija Niemi & Marjut Turtiainen, 2019.
Luonnontuotteista metsänomistajille. Lapin AMK:n
julkaisuja.

PEFC-standardin päivitystyössä tehtiin kriteerien
yhdistämistä mm. niin, että kriteerin 29 (Metsien
monikäyttöedellytyksiä edistetään) sisältö siirrettiin
osaksi muita vaatimuksia (8.3 & 8.19).

Monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet ja ekosysteemipalvelut
turvataan metsän raivauksessa ja metsittämisessä (8.4)
PEFC-standardiin lisätty uusi vaatimus

KESKEISET VAATIMUKSET
▪ Metsien raivaaminen muuhun maankäyttöön ja
metsittäminen ja puuviljelmien perustaminen
toteutetaan mm. maankäyttö- ja rakennuslain
prosessien mukaisesti.

▪ Lainvoimaisten maankäytön suunnitelmien ja
kaavojen toteutusta ei saa vaarantaa.
▪ Metsiä saa raivata muuhun maankäyttöön
enintään 5 % sertifikaatin kattamasta
metsäalasta sertifikaatin voimassaoloaikana.
▪ Luonnontilaisia turvemaita ei metsitetä eikä
niille perusteta puuviljelmiä.

• Kansainvälisesti metsien häviäminen ja
muuttaminen muuhun käyttöön on
merkittävä ympäristö- ja ilmastouhka.
• Suomessa maankäyttöä säädellään ja
valvotaan systemaattisesti
lainsäädännön tasolla.

Joulupuu- ja leikkohavuviljelmiä koskevat vaatimukset
PEFC-standardiin lisätty uusi kokonaisuus

• PEFC:n kansainväliset metsänhoidon
vaatimukset sisältävä PEFC ST 1003:2018 –
standardi antaa mahdollisuuden soveltaa
kriteeristöä puuviljelmiin PEFC ST
1003:2018 –standardin liitteen 1
mukaisesti.
• Suomen kansallisen standardin osalta
erilliset soveltamisohjeet on katsottu
tarpeellisiksi joulupuuviljelmiä koskien.

• Joulupuuviljelmillä noudatetaan Suomen
kansallisen standardin vaatimuksia liitteessä
kuvattuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Joulupuu- ja leikkohavuviljelmiä koskevat vaatimukset
PEFC-standardiin lisätty uusi kokonaisuus

Joulupuu- ja leikkohavuviljelmiä koskevat vaatimukset
PEFC-standardiin lisätty uusi kokonaisuus

KIITOS!

