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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 yli 40 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 

 



Mistä metsäsertifioinnissa 

on kysymys? 

Menetelmä, jolla osoitetaan, että tuotteen, 

kuten rakennusmateriaalin, huonekalujen, 

paperin tai esim. pellettien tuottamisessa on 

käytetty kestävästi hoidetuista metsistä 

peräisin olevaa puuta. 
 

Metsäsertifioinnin neljä kulmakiveä ovat 
 vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle 

 vaatimukset metsäperäisen  

materiaalin seurannalle 

tuotteiden arvoketjussa 

 vaatimusten toteutumisen  

riippumaton valvonta 

 tuotteen puuraaka-aineen  

alkuperästä kertova merkki 
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Materiaalien alkuperästä käydään 

keskustelua… 
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Haasteita puun alkuperälle ja käytölle 

 Metsätalous ei kaikkialla  

ole kestävää 

 Markkinoilla on myös 

laitonta puuta 

 Monipolviset ja pitkät  

hankintaketjut eivät ole  

(välttämättä) läpinäkyviä 

 Tavaran toimittaja ei ole  

aina jäljitettävissä 

 



Kestävyydestä kertova 

alkuperätieto on laatutekijä 

Alkuperän seurannan sertifioinnilla yritys 

osoittaa asiakkaille ja muille sidosryhmille, että  

 yritys tuntee materiaalin alkuperän;  

 k.o. raaka-aine on peräisin laillisista lähteistä ja 

 tuotteen valmistukseen on käytetty kestävästi 

tuotettua materiaalia. 
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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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Metsäsertifioinnille/puun alkuperän 

seurannalle on kysyntää - ”Draiverit” (1/2) 

 Vastuullisuus (Corporate Social Responsibility – CSR) on kasvava 

osa yritysten toimintaa/viestintää 

 Vastaaminen lainsäädännön vaatimuksiin 

o EU:n puutavara-asetuksen (EU Timber Regulation) käyttöön 

soveltaminen alkoi Suomessa 2014 

o Yrityksellä velvollisuus ottaa käyttöön toimenpiteitä laittoman puun 

EU-markkinalle tulon estämiseksi (s.o. osoittaa puutavaran 

”laillisuus”)  

 Julkisten tahojen hankintapolitiikan vaatimuksiin 

ja niissä tapahtuviin muutoksiin vastaaminen 

o Mm. Hanselin asettamat  

vaatimukset julkisille hankinnoilla 
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 Vastaaminen yritysten hankintapolitiikoiden sisältöön ja niissä 

tapahtuviin muutoksiin (BtoB-asiakkaat) 

 Yrityksillä halu varmistaa, että puun alkuperä ei muodosta riskejä 

 Mm. usea jakeluketju on hankkinut itselleen puun alkuperän 

seurantajärjestelmän ja edellyttää tavarantoimittajiltaan  

yhä laajemmin vastaavan järjestelmän käyttöönottoa 

 Tarjoaa mahdollisuuden uusien  

kohderyhmien tavoittamiseen  

kuluttaja-asiakaskunnassa  

(BtoC-asiakkaat) 

 Alkuperäsertifikaatti luo  

mahdollisuuden merkitä  

tuotteita puun  

kestävästä alkuperästä  

kertovalla merkillä 

 

Metsäsertifioinnille/puun alkuperän 

seurannalle on kysyntää - ”Draiverit” (2/2) 
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PEFC:n visio tulevaisuudesta 

 Puu uusiutuvana ja kierrätettävänä materiaalina ja 

siitä valmistetut tuotteet tarjoavat kestäviä 

vaihtoehtoja 

 Kiinnostus metsien hyvää hoitoa ja puun kestävää 

alkuperää kohtaan lisääntyy 

 

PEFC tarjoaa:  

 palveluita ja mahdollisuuksia koko yhteiskunnalle 

 riskitöntä kestävästi hoidettujen metsien puuta 

monenlaisiin tarkoituksiin  

 metsätalouden oloihin hyvin soveltuvia ratkaisuja  

 näkyviä ja tunnettuja PEFC-tuotteita BtoB-

markkinoille sekä kauppoihin ja kuluttajille 
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Kiitos! 

14 


