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▪ Laillisuus ja kestävyys 

metsäsertifioinnissa

▪ PEFC ja EUTR

▪ Näkymiä tulevaisuuteen
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PEFC Suomessa 

PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry 

▪ edistää kestävyyttä Suomessa jäsentensä piirissä ja kumppaneiden kanssa

▪ myöntää PEFC-merkin käyttöoikeudet Suomessa ja valvoo merkin käyttöä

▪ toimii yhteistyössä sisarorganisaatioiden ja 

PEFC:n päätoimiston kanssa

▪ toimii asiantuntijana ja toteuttaa PEFC:stä

kertovia viestintä- ym. materiaaleja 

mm. yhteistyössä kumppaneiden kanssa

▪ organisoi metsänhoidon PEFC FI -kriteerien

päivitystyön PEFC:n kansainvälisten 

standardien asettamissa puitteissa

Suomessa

▪ talouskäytössä olevista metsistä on PEFC-

sertifioitu n. 90 % eli 17,8 milj. hehtaaria

▪ valtaosa metsäteollisuuden merkittävistä 

tuotantolaitoksista on puun alkuperän PEFC-

sertifioinnin piirissä – noin 230 CoC-sertifikaattia
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”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.”

Kestävyys on koko yhteiskunnan asia



▪ Uusiutuva materiaali on 

ympäristön kannalta usein 

paras valinta.

▪ Puun käyttäminen, kierrättä-

minen ja hävittäminen/ 

hyödyntäminen energiana 

fossiilisten polttoaineiden sijaan 

ovat keinoja säästää 

uusiutumattomia luonnonvaroja 

ja hidastaa ilmastonmuutosta. 

Lähtökohtana 
uusiutuvat 
luonnonvarat
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Metsäsertifiointi tuottaa vastauksia 

metsäperäisten tuotteiden ja palveluiden 

kestävyyden ja alkuperän kysymyksiin

▪ Kaikkialla maailmassa

metsätalous ei ole kestävää

▪ Monipolviset ja pitkät 

hankintaketjut eivät ole 

(välttämättä) läpinäkyviä

▪ Tavaran toimittaja ei ole 

aina jäljitettävissä

▪ Lähellä tuotetun uusiutuvan 

materiaalin käyttö on usein hyvä vaihtoehto –

samalla kuljetusten negatiiviset vaikutukset 

minimoituvat



Metsäsertifioinnin historia lyhyesti
Ympäristötietoisuuden kasvu 1990-luvulla

▪ Huolena erityisesti trooppisten metsien häviäminen ja laittomat hakkuut

▪ Tahtotilana kestävän metsänhoidon edistäminen

2000-luvulla kestävyydestä kilpailuetu

▪ Metsäteollisuuden asiakkaat ja heidän asiakkaansa kiinnostuivat 

puuraaka-aineen alkuperästä

▪ Kuluttajat yhä ympäristötietoisempia

▪ Rakentui menetelmä, jolla osoitetaan 

puun laillinen ja kestävä alkuperä

Tällä hetkellä noin 10 % maailman 

metsistä on sertifioitu

▪ PEFC-metsiä (313 milj. ha) varsinkin Länsi-

Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja jonkin verran 

Etelä-Amerikassa, Australiassa ja Aasiassa

▪ FSC-metsiä (200 milj. ha) varsinkin 

Pohjois-Amerikassa, Itä-Euroopassa, Venäjällä 

sekä monissa lämpimissä/trooppisissa maissa

▪ ”tuplasertifioituja” PEFC+FSC metsiä on 70 milj. ha.
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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
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Mikä PEFC on?
PEFC Council

▪ globaali, voittoa tavoittele-

maton kansallisesti kehitet-

tyjen metsäsertifiointijärjes-

telmien 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
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Kansainvälisen PEFC:n tehtäviä

▪ Kansainvälisten standardien kehittäminen

- Kestävän metsänhoidon ja chain of custody

sertifioinnin standardien asettaminen, PEFC-merkin

käyttö, sertifiointi- ja akkreditointitoiminta jne.

▪ Kansallisten metsäsertifiointijärjestelmien

arviointi ja hyväksyminen

▪ Metsäsertifioinnin ja sertifioidun puun

käytön edistäminen

- Viestintä- ja yhteistyöhankkeita, alueellisia ja 

maakohtaisia projekteja

▪ Kestävän metsän hoidon ja metsä-

sertifioinnin valmiuksien kehittäminen

- Yhteishankkeita varsinkin Afrikassa, Etelä-

Amerikassa ja Aasiassa



Alkuperän seurannalle on kysyntää

▪ Vastuullisuus (Corporate Social Responsibility – CSR) on 

kasvava osa yritysten viestintää/toimintaa

▪ Kestävyydellä ja vastuullisuudella on kasvava 

merkitys osana tuotteiden ja palveluiden laatua

▪ Vastaaminen lainsäädännön vaatimuksiin

o Mm. EU:n puutavara-asetus 

(EU Timber Regulation)

▪ Julkisten tahojen hankintapolitiikan vaatimukset

▪ Vastaaminen yritysten hankinta-

politiikkojen sisältöön (BtoB-asiakkaat)

▪ Tarjoaa mahdollisuuden uusien 

kohderyhmien tavoittamiseen 

kuluttaja-asiakaskunnassa

(BtoC-asiakkaat)
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Mitä alkuperän seuranta (chain of custody -

CoC) tarkoittaa käytännössä

▪ Metsäperäistä raaka-ainetta missä tahansa muodossa 

sisältävän tuotteen valmistushistorian kattava ketju, jonka 

lenkkeinä ovat tuotetta jalostavat ja markkinoivat yritykset ja 

niiden tuotantolaitokset. 

▪ Jokainen lenkki vastaa omalta osaltaan metsäperäisen 

materiaalin alkuperätiedon ylläpitä-

misestä (CoC-sertifikaatti).

▪ Jos ketjusta puuttuu yksikin 

lenkki, niin sertifioidun 

raaka-aineen alkuperätieto 

katoaa.

▪ PEFC:n vaatimukset alkuperän

seurannalle standardissa 

PEFC:n ST 2002:2013
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Case: CPET/TPP –

Iso-Britannian julkiset 

hankinnat 2015
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Case: CPET/TPP –

Iso-Britannian julkiset 

hankinnat 2015
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Näkymiä tulevaisuuteen
▪ Puu uusiutuvana ja kierrätettävänä materiaalina ja siitä valmistetut 

tuotteet tarjoavat kestäviä vaihtoehtoja monenlaisiin tarkoituksiin 

▪ Kiinnostus metsien hyvää hoitoa ja puun kestävää alkuperää 

kohtaan lisääntyy

▪ Metsien tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kirjo tunnistetaan yhä 

paremmin ja laajemmin, myös ekosysteemipalvelut esillä

▪ Metsien kestävän hoidon tarjoamat mahdollisuudet 

ilmastovaikutusten hillinnässä ja fossiilisten materiaalien 

korvaaminen puulla

▪ Kestävän tuottamisen rinnalle keskusteluun on 

nousemassa kestävä kuluttaminen

PEFC tarjoaa: 

▪ Metsätalouden oloihin hyvin soveltuvia ratkaisuja

▪ Uskottavan osoituksen toiminnan vastuullisuudesta ja 

tuotteiden/palveluiden kestävyydestä

▪ Näkyviä ja tunnettuja PEFC-tuotteita BtoB-markkinoille 

sekä kauppoihin ja kuluttajille





Kiitos!

19 www.pefc.org I www.pefc.fi


