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PEFC Suomessa 

PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry 

▪ edistää kestävyyttä Suomessa jäsentensä 

piirissä ja kumppaneiden kanssa

▪ toimii yhteistyössä sisarorganisaatioiden 

ja PEFC:n päätoimiston kanssa

▪ toimii asiantuntijana ja toteuttaa PEFC:stä

kertovia viestintä- ym. materiaaleja 

▪ organisoi metsänhoidon PEFC FI 

-kriteerien päivitystyön PEFC:n

kansainvälisten standardien asettamissa 

puitteissa



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/


PEFC:llä on laaja vaikuttavuus 

Suomen metsiin

▪ noin 80 % metsä- ja kitumaan kokonaispinta-alasta (vuosi 2019) 
▪ metsätalouskäytön piirissä (s.o. tiukasti suojellut metsät pois lukien) 

olevasta metsä- ja kitumaan pinta-alasta yli 90 % (vuosi 2019)
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Kestävyydestä ja materiaalien alkuperästä 
käydään keskustelua…

▪ uusiutuva materiaali on ympäristön 

kannalta usein paras valinta

▪ kestävyydellä ja vastuullisuudella on 

kasvava merkitys osana tuotteiden ja 

palveluiden laatua 

▪ kaikki metsätalous ei ole kestävää

▪ monipolviset ja pitkät hankintaketjut 

eivät ole (välttämättä) läpinäkyviä



Puun alkuperätieto on osa 
vastuullista hankintaa



PEFC:n

globaali 

verkosto 

2020



Metsäsertifioinnin globaali 

kehitys: ”Kaksoissertifiointi” 

on yleistynyt



Esimerkki ”kaksoissertifioinnin” 

kehityksestä eri maissa

Suomi (2016-2019):

PEFC-metsiä on 

tuplasertifioitu…

Ruotsi (2016-2019):

FSC-metsiä on 

…tuplasertifioitu



Lähtökohdat PEFC FI -kriteerien 

tarkistustyölle Suomessa

▪ 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”) 
vuonna 2018

▪ metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, 
sopeutuminen ilmastonmuutokseen sekä 
puuntuotannon ja metsien monikäytön 
yhteensovittaminen asettavat uusia haasteita 
metsien hoidolle ja käytölle

▪ vuosien 2013-14 PEFC FI -kriteeripäivityksen jälkeen 
tutkimus on tuottanut uutta tietoa. 



PEFC-standardityöryhmän 

2019-20 toimeksianto

▪ 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

▪ luovuttaa lopullinen versio PEFC Suomelle, joka 
toimittaa kriteeristöstä laadittavan 
englanninkielisen käännöksen PEFC:n
kansainväliseen arviointi- ja 
hyväksymisprosessiin



Kutsu PEFC FI

-kriteerien sisällön 

tarkistustyöhön
▪ Osallistumiskutsut sidosryhmille 

12.3.2019



PEFC FI -kriteerien tarkistustyö yksityisten tahojen 

ja julkisten/viranomaistahojen yhteistyönä



Seminaari 

24.2.2020: 

Tarkistetun 

PEFC-

kriteeristön 

ensimmäisen 

luonnosversion 

sisältö

Seuraa standardityötä:
pefc.fi/standardityö



PEFC FI -kriteerien tarkistustyön 

aikataulu(suunnitelma)

Luonnosversion 
ensimmäinen 

julkisen kuulemisen 
jakso helmi-

maaliskuussa 2020

3/2019

6/2019

Talvi 2018-19

1-2/2019

Syksyllä 2020?

8/2019…



Kiitos!

PEFC Suomen 
uutiskirjeen voit tilata 
käyttöösi osoitteessa: 
https://pefc.fi/palvelut/
uutiskirjeet/

Kiitos!

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

