PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry - Vastaukset (20.12.2016) PEFC-kriteerien
käytäntöön soveltamista koskeviin kysymyksiin.

PEFC FI kriteeri #4 (Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen metsävaratiedon
hyödyntämiseen)
Kriteerissä 4 edellytetään, että metsänomistajalla on metsätalouden tavoitteiden määrittelyssä sekä
metsätoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa käytössään metsikkökohtaiset metsävaratiedot
sertifioidulla alueella. Vaatimusta ei sovelleta, jos metsänomistajan sertifioidun metsätalousmaan
pinta-ala on yhteensä alle 50 ha.
Tuleeko kaikilla yli 50 ha tiloilla olla käytössään ajantasaiset metsävaratiedot?
PEFC Suomen vastaus:
Ajantasaisella metsävaratiedolla on olennainen rooli, kun metsätoimenpiteitä suunnitellaan ja
toteutetaan metsätaloudelle asetettujen tavoitteiden pohjalta. Silloin kun metsänomistaja hoitaa ja
käyttää metsäänsä, niin metsävaratiedot tulee olla käytössä, jotta niillä voidaan ohjata toimintaa
tarkoituksenmukaisesti.
Yli 50 hehtaaria sertifioitua metsätalousmaata omistavilla metsänomistajilla metsätoimenpiteiden
suunnittelun ja toteutuksen tulee perustua metsikkökohtaisiin metsävaratietoihin.
Metsikkökohtaisia toimenpiteitä suunniteltaessa käytössä pitää olla ajantasaiset tiedot
toimenpidekohteen metsävaroista, luontokohteista ja kiinteistä muinaisjäännöksistä sekä arvio
hakkuumahdollisuuksista ja metsänhoitotarpeista. Jos käytössä ei ole ajantasaisia
tila/metsänomistajakohtaisia metsävaratietoja, niin ne tulee hankkia käyttöön ennen metsässä
tehtäviä seuraavia toimenpiteitä.

PEFC FI kriteeri #5 (Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan)
Koskeeko vaatimus laadunseurannasta sekä ”ulkoisia” että ”sisäisiä” palveluntuottajia?
PEFC Suomen vastaus:
Vaatimus metsänuudistamisen ja taimikonhoidon töiden laadunseurannasta koskee
palveluntuottajia mukaan lukien metsää omistavalle organisaatiolle sisäisiä palveluita tuottavat
yksiköt (esim. kaupungin metsäosasto).
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PEFC FI Kriteeri #21 (Työntekijöiden osaaminen varmistetaan)
Pitääkö työn tilaajalla olla näyttöä työn osaamisen varmistamisesta koko urakointi/aliurakointiketjua koskien?
PEFC Suomen vastaus:
Työn- ja urakanantajien tulee pystyä esittämään näyttöä työntekijöiden osaamisen varmistamisesta
riippumatta yrityksen tai yrittäjätoiminnan toiminnan laajuudesta.
Kukin työntoteuttaja vastaa omia työntekijöitään ja palveluntoimittajiaan koskevan näytön
hankkimisesta. Jokainen alihankkijana toimiva palveluntoimittaja vastaa näytön hankkimisesta
omia työntekijöitään ja omia palveluntoimittajiaan koskien.

PEFC FI kriteeri #29 (Metsien monikäyttöedellytyksiä edistetään)
Kriteeri koskee ulkoilulain mukaisella ulkoilureittitoimituksella tai maanomistajan kanssa erillisin
sopimuksin perustettuja ja merkittyjä ulkoilureittejä.
Kuuluvatko kaavoituksella kaupunkien maille perustetut ulkoilureitit kriteerin vaatimuksen piiriin?
PEFC Suomen vastaus:
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.

PEFC FI -kriteeri #29 (Metsien monikäyttöedellytyksiä edistetään)
Kriteerin 29 indikaattoriosassa edellytetään, että metsäorganisaatiot ja metsästysorganisaatiot
tekevät yhteistyötä riistavahinkojen ehkäisemiseksi, riistanhoidon edistämiseksi ja riistaeläinten
elinympäristöjen turvaamiseksi. Kriteerin määritelmät kohdassa viitataan määritelmään, jossa
metsäorganisaatioilla tarkoitetaan Suomen metsäkeskusta, metsänhoitoyhdistyksiä,
metsäteollisuusyrityksiä, Metsähallitusta sekä muita metsäsertifiointiin sitoutuneita organisaatioita.
Koskeeko metsästysorganisaatioiden kanssa tehtävän yhteistyön vaatimus kaikkia edellä mainittuja
metsäorganisaatioita eli Suomen metsäkeskusta, metsänhoitoyhdistyksiä, metsäteollisuusyrityksiä,
Metsähallitusta ja kaikkia muita metsäsertifiointiin sitoutuneita organisaatioita?
PEFC Suomen vastaus:
Riistanhoitoa koskevaa yhteistyötä koskien edellytetään, että PEFC-sertifioinnin käytännön
toteutuksen koordinoinnista ja ohjauksesta vastaavat organisaatiot tekevät yhteistyötä
metsästysorganisaatioiden kanssa ja välittävät tietoa yhteistyöstä muille PEFC-sertifiointiin
osallistuville organisaatioille.
Kriteeri ei edellytä, että määritelmässä mainittujen metsäorganisaatioiden edellytettäisiin toimivan
yhteistyössä metsästysorganisaatioiden kanssa muulloin kuin silloin, kun ne toimivat sertifikaatin
haltijana tai muuten osallistuvat PEFC-sertifioinnin käytännön toteutuksen koordinointiin ja
ohjaukseen.
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