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1. Johdanto
Tämä standardi on osa suomalaisen PEFC-metsäsertifioinnin viiden standardin sarjaa, jota edelsi
vuosina 1997-1998 laadittujen SMS-standardien, vuosina 2002-2003 laadittujen FFCS-standardien
ja vuosina 2008-09 laadittujen PEFC FI -standardien sarjat. Päivitetyt Suomen PEFC-standardit
otetaan käyttöön kansainvälisen PEFC-jatkohyväksynnän jälkeen standardien käyttöönoton
siirtymäajan puitteissa.
Suomen PEFC-standardisarjan standardit koskevat metsäsertifioinnin sanastoa, toteutusta ja
kriteereitä sekä sertifiointitoimintaa ja kriteeristön laadintaa.
Suomen PEFC-standardisarjaa hallinnoi PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry, jonka
omistuksessa standardit ovat.
2. Tarkoitus ja soveltamisala
Tämä asiakirja sisältää PEFC Suomen 27.10.2014 hyväksymän alkuperäisen ja samalla virallisen
suomenkielisen version PEFC FI 1001:2014 -standardista ja siihen PEFC Suomen 19.5.2015 ja
8.2.2016 hyväksymät tekstitäydennykset. PEFC Suomen toimittamat käännösversiot ovat ohjeellisia
ja myös niiden sisältöä koskien pätee suomenkielinen asiakirjaversio.
Standardin suomenkielinen teksti sekä ruotsin- ja englanninkieliset käännökset ovat
saatavilla PEFC Suomen verkkosivulta ja toimistosta.
Tämä standardi sisältää Metsäsertifioinnin toteutustavat.
3. Viittaukset
Suomen PEFC-järjestelmän standardit ovat:






PEFC FI 1000:2014; PEFC-metsäsertifioinnin sanasto
PEFC FI 1001:2014; PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat
PEFC FI 1002:2014; PEFC-metsäsertifioinnin kriteerit
PEFC FI 1005:2014; PEFC-sertifiointitoiminnan pätevyysvaatimukset ja menettelytavat
PEFC FI 1006:2014; PEFC-metsäsertifioinnin kriteeristön laadinta
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4. Termit ja määritelmät
Tässä standardissa sovelletaan standardissa PEFC FI 1000:2014, PEFC-metsäsertifioinnin sanasto,
esitettyjä määritelmiä, jotka sisältävät mm. seuraavat määritelmät.
sertifioitu alue: sertifikaatin piirissä olevien metsien yhteenlaskettu pinta-ala.
sertifiointiryhmää hallinnoiva taho: sertifiointiryhmää hallinnoivana tahona toimii sertifikaatin
hakija tai muu sertifikaatin hakijan valtuuttama taho, joka edustaa ryhmän jäseniä metsäsertifiointia
koskevissa asioissa ja vastaa siitä, että sertifikaatin piirissä olevassa metsätaloudessa noudatetaan
vaatimusasiakirjoissa asetettuja ja sertifiointijärjestelmän asettamia muita vaatimuksia.
ryhmäsertifikaatti: asiakirja, joka osoittaa, että sertifikaatin piirissä olevassa toiminnassa
noudatetaan vaatimusasiakirjoissa asetettuja ja sertifiointijärjestelmän asettamia muita vaatimuksia.
ryhmäsertifiointi: sertifiointiryhmää koskevan metsätalouden sertifiointi.
sertifiointiryhmä: sertifiointiryhmä muodostuu sertifiointiryhmää hallinnoivasta tahosta ja
sertifiointiryhmän jäsenistä.
sertifiointiryhmän jäsen: ryhmäsertifioinnissa mukana oleva metsänomistaja, muu taho, jolla on
oikeus tehdä päätöksiä metsän hoidosta tai sertifiointiryhmään kuuluva muu taho, joka toteuttaa
vaatimusasiakirjoissa edellytetyt ja sertifiointijärjestelmän asettamat muut vaatimukset omassa
toiminnassaan.
metsänomistajatodistus: ryhmäsertifioinnissa mukana olevalle metsänomistajille ja muille metsän
hoidosta vastaaville tahoille toimitettava metsäsertifikaattiin viittaava asiakirja, joka osoittaa
jäsenyyden sertifiointiryhmässä.
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5. Metsäsertifioinnin toteutus
5.1 Toteutusvaihtoehdot
Metsäsertifiointi toteutetaan metsänomistajakohtaisena sertifiointina, ryhmäsertifiointina tai
alueellisena ryhmäsertifiointina.

5.2 Sertifioinnin kohde
Metsäsertifioinnin kohteena on metsätalous, jota harjoitetaan sertifikaatin piirissä olevissa metsissä.
Sertifiointi koskee
- metsänomistajakohtaisessa sertifioinnissa yhtä tai useaa metsänomistajan omistamaa
sertifiointiin ilmoitettua kiinteistöä ja
- ryhmäsertifioinnissa kaikkia sertifiointiin ilmoitettuja kiinteistöjä.
Kiinteistöt ilmoitetaan kokonaisuudessaan kuuluvaksi sertifiointiin.
Sertifioidut metsät voivat sisältää metsä-, kitu-, jouto- ja muun metsätalouden maata sekä muita
alueita, joilla tehdään metsätalouden toimenpiteitä.
Sertifikaatin haltija ylläpitää tietoja sertifikaatin piirissä olevien metsien pinta-alasta.
Sertifikaatin kattavuus ilmoitetaan sertifikaatin piirissä olevien metsä- ja kitumaaksi luokiteltujen
metsien yhteenlaskettuna alana.

5.3 Sertifikaatin hakija
Sertifikaatin hakijana toimii organisaatio tai muu oikeushenkilö, joka vastaa siitä, että sertifikaatin
piirissä olevassa metsätaloudessa noudatetaan vaatimusasiakirjoissa asetettuja ja
sertifiointijärjestelmän asettamia muita vaatimuksia.

5.4 Vaatimusasiakirjat
Sertifioinnin vaatimusasiakirjat ovat PEFC FI 1001:2014 (PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat) ja
PEFC FI 1002:2014 (PEFC-metsäsertifioinnin kriteerit).

5.5. Sertifikaatin hakijan tiedonantovelvollisuus
Hakija toimittaa PEFC Suomelle julkistettavaksi:
a) viivytyksettä tiedon sertifikaatin myöntämisestä, mahdollisista muutoksista sen voimassa
olossa ja sertifikaatin mahdollisesta peruuttamisesta,
b) sertifikaattia koskeviin kyselyihin ja mahdollisiin valituksiin vastaavan henkilön
yhteystiedot,
c) vuosittain ajantasaiset tiedot sertifikaatin kattamasta pinta-alasta ja
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d) vuosittain raportin ulkoisen auditoinnin tuloksista sertifioinnin vaatimusten vastaisen
toiminnan perusteella kirjatut poikkeamat mukaan lukien.
Hakija toimittaa PEFC Suomelle tiedon tapauksista, joissa metsänomistaja tai muu toimija on
vaatimusten vastaisella toiminnallaan aiheuttanut poikkeaman. PEFC Suomi toimittaa nämä
tapaukset muille PEFC-metsäsertifikaattien hakijoille tiedoksi ja otettavaksi huomioon myös muissa
PEFC-sertifioinneissa, joiden piirissä poikkeaman aiheuttanut metsänomistaja tai muu toimija on.
Yhteenveto sertifikaatin piirissä olevissa metsissä harjoitettavasta metsätaloudesta ja niitä
koskevasta suunnitelmasta (pois lukien luottamukselliset, tila- ja henkilötiedot) on saatavissa
sertifikaatin haltijalta.
5.6 Palveluita tuottavien yritysten osallistuminen
Palveluita sertifioituihin metsiin tarjoavat yritykset vakuuttavat PEFC-ilmoittautumisella
sitoutumisensa noudattaa vaatimusasiakirjoissa asetettuja ja sertifiointijärjestelmän asettamia muita
vaatimuksia.
PEFC Suomi ylläpitää valtakunnallista internetpohjaista tietokantaa PEFC-ilmoittautuneista
yrityksistä.
Yritys voi ilmoittautua tietokantaan suoraan tai tiedontoimittajan kautta.
Suoraan PEFC-yrittäjätietokantaan ilmoittautuvat yritykset vakuuttavat tutustuneensa
sertifiointijärjestelmän asettamiin vaatimuksiin ja sitoutuvansa niiden noudattamiseen.
PEFC Suomi voi hyväksyä tiedontoimittajaksi/ilmoittajaksi hakemuksen pohjalta tahoja:
- joilla on osaaminen sertifiointijärjestelmästä ja sen asettamista vaatimuksista ja joilla on
näyttöä sertifiointivaatimusten täyttämistä koskevasta opastavasta toiminnasta ilmoitettavien
yritysten piirissä ja
- jotka varmistavat, että ilmoitettavat yritykset ovat tietoisia PEFC-ilmoittamisesta ja
sertifioinnissa mukana olemista koskevista velvoitteista.
Hakemus on saatavissa PEFC Suomen toimistosta.
PEFC Suomen hyväksymiä tiedontoimittajatahoja voivat olla:
- metsätalouden piiriin kuuluvien työalojen yrittäjäjärjestöt jäseniään koskien ja
- metsäsertifikaatin hakijat näille ilmoittautuneiden yritysten osalta.
Metsänomistajakohtaisen, ryhmäsertifikaatin ja alueellisen ryhmäsertifikaatin hakija sekä
ryhmäsertifiointiin osallistuvat organisaatiot sitoutuvat hankkimaan sertifioiduissa metsissä
käytettävät palvelut PEFC-ilmoitetuilta yrityksiltä.
Palvelun tilaaja varmistaa yrityksen PEFC-ilmoittautumisen ennen palvelun hankinnasta sopimista.
Sertifikaatin hakijalla ja ryhmäsertifiointiin osallistuvilla organisaatiolla ei ole velvoitetta hankkia
palveluita PEFC-ilmoituksen tehneiltä yrityksiltä silloin, kun tilauksen laajuus ei edellytä
tilaajavastuulajin mukaista selvitystä.
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5.7 Erimielisyyksien ja valitusten käsittely
Ryhmäsertifioinnissa ja alueellisessa ryhmäsertifioinnissa metsäsertifioinnin toteuttamista koskevat
erimielisyydet ja valitukset pyritään ratkaisemaan ryhmähallinnon menettelytapojen mukaisesti (vrt.
luku 7.2).
Jos kyseessä on (i) metsänomistajakohtaista sertifiointia koskeva valitus, tai (ii) jos erimielisyys- tai
valitustapausta ei pystytä ratkaisemaan ryhmähallinnon toimesta (iii) taikka jos valittaja on
tyytymätön tehtyyn päätökseen, asia voidaan toimittaa käsiteltäväksi PEFC Suomen muodostamaan
lautakuntaan, jossa on puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä.
PEFC Suomi nimeää lautakunnalle riippumattoman puheenjohtajan tapauskohtaisesti. Erimielisyystai valitustapauksen osapuolet nimeävät lautakuntaan yhden jäsenen. Asian käsittelyssä lautakunnan
puheenjohtajalla ja sen jäsenille on kullakin yksi ääni.
Pyyntö lautakuntakäsittelystä toimitetaan kirjallisena PEFC Suomen pääsihteerille, joka vastaa
erimielisyyden tai valituksen käsittelyä koskeviin kyselyihin ja ilmoittaa käsittelyä pyytäneelle
ilmoituksen vastaanottamisesta.
PEFC Suomi nimeää lautakunnalle puheenjohtajan kahden viikon kuluessa valituksen
vastaanottamista ja toimittaa välittömästi tämän jälkeen asiaan liittyvän aineiston lautakunnan
puheenjohtajalle, jonka tulee viipymättä käynnistää asian käsittely. PEFC Suomen pääsihteerin
yhteystiedot ovat PEFC Suomen verkkosivulla.
Käsittelypyynnön tulee sisältää (i) käsittelyä pyytävän hakijan nimi ja yhteystiedot, (ii) vaatimus ja
sen perusteet, (iii) aineisto, joihin hakija vaatimuksensa perustaa ja (iv) mahdollinen muu asian
käsittelyn kannalta tarpeellinen aineisto.
Käsittelyä pyytävän on allekirjoitettava hakemus.
Lautakunta toimii yhteisymmärryshakuisesti, mikä tarkoittaa, että se noudattaa työskentelytapoja,
jotka tukevat lautakunnan jäsenten välisen yhteisymmärryksen muodostumista, mutta päätöksestä ei
lautakunnassa tarvitse saavuttaa yksimielisyyttä
Lautakunta antaa päätöksensä kirjallisena ja sen allekirjoittavat lautakunnan puheenjohtaja ja
jäsenet. Päätös sisältää lyhyen selostuksen asiasta, perustelut sekä lopputuloksen, johon lautakunta
on asiassa päätynyt. Lautakunta antaa päätöksensä tiedoksi käsittelyn osapuolille ja PEFC
Suomelle. Lautakunnan päätös on lopullinen.
Asian osapuolet vastaavat asian käsittelystä aiheutuneiden omien kustannustensa kattamisesta.
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6. Metsänomistajakohtainen sertifiointi
6.1 Sertifikaatin hakija
Sertifikaatin hakijana toimii metsänomistaja tai metsänhoidosta sertifikaatin kattamalla alueella
vastaava taho.
Sertifiointi koskee yhtä tilaa tai useasta tilasta muodostuvaa tilakokonaisuutta.
6.2 Sertifikaatin hakijan velvollisuudet
Sertifikaatin hakija sitoutuu noudattamaan ja vastaa siitä, että sertifikaatin piirissä olevissa metsissä
noudatetaan vaatimusasiakirjoissa asetettuja ja sertifiointijärjestelmän asettamia muita vaatimuksia.
Sertifikaatin hakija vastaa sertifioinnin edellyttämästä hallinnosta sekä viestinnästä
paikallisväestölle ja muille sidosryhmille.
7. Ryhmäsertifiointi
7.1. Sertifikaatin hakija
Sertifikaatin hakijana toimii organisaatio tai muu oikeushenkilö, joka vastaa siitä, että sertifikaatin
piirissä olevissa metsissä harjoitettavassa metsätaloudessa noudatetaan vaatimusasiakirjoissa
asetettuja ja sertifiointijärjestelmän asettamia muita vaatimuksia.
Sertifiointiryhmän jäsen voi ryhmän jäsenten valtuutuksella toimia sertifikaatin hakijana.

7.2. Sertifikaatin hakijan velvollisuudet
Ryhmäsertifikaatin hakija
a) edustaa sertifiointiryhmän jäseniä sertifiointiprosessissa, vastaa yhteydenpidosta ja suhteista
sertifiointiyritykseen, sertifikaatin hakemisesta ja sertifiointipalveluiden hankkimista
koskevasta sopimuksesta,
b) sitoutuu sertifiointiryhmän puolesta noudattamaan vaatimusasiakirjoissa asetettuja ja
sertifiointijärjestelmän asettamia muita vaatimuksia,
c) laatii kuvauksen ja toteuttaa sisäisen seurannan ohjelmaa sertifiointiryhmän toiminnan
vaatimuksenmukaisuuden arvioimiseksi
d) laatii kirjallisen kuvauksen ryhmähallinnon menettelytavoista mukaan lukien ennalta
ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden, laiminlyönti- ja rikkomustapausten sekä
sertifiointiryhmän sisäisten erimielisyystapausten käsittely ja valitusten ratkaiseminen,
e) toimittaa liittymisasiakirjan1), jolla jäsen sitoutuu noudattamaan vaatimusasiakirjoissa
asetettuja ja sertifiointijärjestelmän asettamia muita vaatimuksia,
f) toteuttaa sisäisen tiedonkeruun sertifiointiryhmän ja sen jäsenten toiminnalle asetettujen
vaatimusten toteutumisen osoittamiseksi,
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g) toimittaa sertifiointiryhmässä jäseninä oleville metsänomistajille ja muille metsien hoidosta
vastaaville tahoille metsänomistajatodistuksen,
h) antaa sertifiointiryhmän jäsenille tietoa ja opastusta metsäsertifioinnin vaatimusten ja
metsäsertifiointijärjestelmän asettamien muiden vaatimusten tehokkaaksi
toimeenpanemiseksi,
i) katselmoi ja laatii raportin sertifiointiryhmän toiminnan vaatimustenmukaisuudesta mukaan
lukien sisäisen seurannan tulokset, sertifiointiyrityksen toteuttamat arvioinnit sekä ennalta
ehkäisevien ja/tai korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin ja
j) vastaa viestinnästä paikallisväestölle ja muille sidosryhmille.
1)

Ryhmäsertifiointiin osallistuvia jäseniään edustavan yhdistyksen (esim. metsänhoitoyhdistys) tai osallistuvia metsänomistajia muuten sopimusperustaisesti edustavan
organisaation (esim. metsäpalveluyritys) kanssa laadittavan liittymisasiakirjan katsotaan
toteuttavan liittymisasiakirjan toimittamista koskevan vaatimuksen myös organisaation
edustamia jäseniä/metsänomistajia koskien.
Edellä mainittujen tehtävien (a…j) hoitamiseksi sertifikaatin haltija ylläpitää tietoja mm.
i.

ryhmähallinnon menettelytavoista,

ii.

vuosittain toteutettavasta, koko sertifiointiryhmän kattavasta sisäisen seurannan ohjelmasta,
sen tulosten katselmoinnista sekä ennalta ehkäisevien ja/tai korjaavien toimenpiteiden
toteuttamisesta

iii.

sertifiointiryhmän jäsenistä yhteystietoineen ja heitä koskevista liittymisasiakirjoista sekä
sertifioinnin piiriin kuuluvista tiloista, niiden metsäpinta-aloista ja sertifikaatin piirissä
olevasta alueesta,

iv.

valitusten käsittelystä,

v.

sisäisestä tiedonkeruusta koskien sertifiointijärjestelmän asettaminen vaatimusten
noudattamista ja

vi.

muiden kuin metsäsertifioinnissa arvioitavien tahojen toimittamista tiedoista koskien
sertifiointiryhmän ja sen jäsenten toiminnan vaatimustenmukaisuutta.

Sisäisen seurannan ohjelma kattaa:
-

sertifiointiryhmään osallistumista koskevat liittymisasiakirjat,

-

sertifiointiryhmän sisäisen tiedonkeruun,

-

muiden kuin metsäsertifioinnissa arvioitavien tahojen toimittamat tiedot,

-

poikkeamat vaatimuksenmukaisuudesta,

-

ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet ja

-

valitusten käsittelyn.
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Sisäinen tiedonkeruu:
1) toteutetaan sertifikaatin hakijan määrittämien tiedonkeruun käytäntöjen mukaisesti,
2) kattaa sertifiointiryhmän ja kaikki sen jäsenet,
3) voi sisältää eri toimijoiden toteuttamaa tiedonkeruuta,
4) perustuu otantaan, ottaen huomioon mm. metsänomistuksen muoto, sertifiointiryhmän
jäsenten lukumäärä, metsäkiinteistöjen koko sekä niiden maantieteellinen sijainti ja
5) toteutetaan ottaen huomioon metsäsertifioinnissa arvioitavien tahojen ulkopuolelta tulleet
näkökohdat ja aiempien auditointien tulokset.
Sisäinen tiedonkeruu voi perustua:
i.

sertifiointiryhmän jäsenen toimintajärjestelmään, kuten laatujärjestelmään tai
ympäristönhallintajärjestelmään tai jäsenen omavalvontajärjestelmään,

ii.

kolmannen osapuolen tekemiin tarkastuksiin,

iii.

metsätalouden toimenpiteitä suunnittelevien ja toteuttavien palveluntarjoajien toteuttamiin
arviointeihin,

iv.

jäseniään ryhmäsertifioinnissa edustavan yhdistysten (esim. metsänhoitoyhdistys) tai
ryhmäsertifiointiin osallistuvia metsänomistajia muuten sopimusperustaisesti edustavien
organisaatioiden (esim. metsäpalveluyritys) tekemään seurantaan,

v.

alueellisen ryhmäsertifioinnin ollessa kyseessä alueellisen toimikunnan organisoimaan
tietojen keruuseen,

vi.

alueellisen ryhmäsertifioinnin ollessa kyseessä metsätalouteen tarjottavia palveluita
tuottavia yrittäjiä/yrityksiä edustavien toimialajärjestöjen tiedonkeruuseen

vii.

viranomaisilta hankittaviin seurantatietoihin ja

viii.

muuhun riippumattomaan tiedonkeruuseen.

Sertifikaatin hakija toimittaa sertifiointiryhmän jäsenille tiedoksi:
a) vaatimusasiakirjat ja mahdolliset metsätalouden vaatimusten täyttämistä koskevat ohjeet tai
pääsyn standardiin ja ohjeisiin,
b) sertifiointiyrityksen kanssa tehdyn sopimuksen ehdot koskien sertifiointiyrityksen ja
akkreditointielimen oikeutta päästä arvioimaan sertifiointiryhmän jäsenten toimintaa sekä
jäsenten tietojen luovuttamista kolmansille osapuolille,
c) kuvauksen sisäisen seurannan ohjelmasta ja sertifiointielimen arvioinnista,
d) sertifikaatin myöntämisen, mahdolliset muutokset sen voimassa olossa ja sertifikaatin
mahdollisen peruuttamisen ja
e) ulkoisen arvioinnin tulokset.
Ryhmäsertifikaatin hakija toimittaa PEFC Suomelle kuvauksen ryhmähallinnon menettelytavoista.
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7.3 Sertifiointiryhmän jäsen
Sertifiointiryhmän jäseneksi voidaan hyväksyä metsänomistaja tai muu taho, jolla on oikeus tehdä
päätöksiä metsän hoidosta ja joka sitoutuu noudattamaan tämän standardin luvussa 7.4 asetettuja
velvollisuuksia ja sertifikaatin haltijan kanssa tehtävässä sopimuksessa mainittuja muita ehtoja.

7.4 Sertifiointiryhmän jäsenen velvollisuudet
Sertifiointiryhmän jäsenen tulee
a) toimittaa sertifikaatin hakijalle allekirjoittamansa, sertifiointiryhmään osallistumista koskeva
liittymisasiakirja1),
b) noudattaa vaatimusasiakirjoissa asetettuja ja sertifiointijärjestelmän asettamia muita
vaatimuksia ja
c) toimia yhteistyössä sertifikaatin hakijan ja sertifiointiyrityksen kanssa, toimittaa auditointiin,
katselmukseen tai muuhun tarkastukseen tarvittavat tiedot, asiakirjat ja muu informaatio
sekä tarjota mahdollisuus tarkastukselle metsässä tai jäsenen toimitiloissa.
1)

Ryhmäsertifiointiin osallistuvia jäseniään edustavan yhdistyksen (esim. metsänhoitoyhdistys) tai
osallistuvia metsänomistajia muuten sopimusperustaisesti edustavan organisaation (esim.
metsäpalveluyritys) toimittaman liittymisasiakirjan katsotaan toteuttavan liittymisasiakirjan
toimittamista koskevan vaatimuksen myös organisaation edustamia jäseniä/metsänomistajia koskien.

8. Alueellinen ryhmäsertifiointi
8.1. Sertifikaatin hakija
Alueellisen sertifikaatin hakijana toimii organisaatio tai muu oikeushenkilö, joka vastaa siitä, että
sertifikaatin piirissä olevissa metsissä harjoitettavassa metsätaloudessa noudatetaan
vaatimusasiakirjoissa asetettuja ja sertifiointijärjestelmän asettamia muita vaatimuksia.
Sertifiointiryhmän jäsen voi ryhmän jäsenten valtuutuksella toimia sertifikaatin hakijana.
Sertifikaatin hakija määrittelee maantieteellisen alueen, jolla sijaitsevia metsiä alueellisen
ryhmäsertifikaatin piiriin voidaan sisällyttää.

8.2. Sertifikaatin hakijan velvollisuudet
Alueellisen ryhmäsertifikaatin hakija vastaa tämän standardin luvussa 7.2 kuvattujen
ryhmäsertifikaatin hakijan tehtävien toteuttamisesta.
Lisäksi alueellisen ryhmäsertifikaatin hakija:
- ottaa käyttöön luvussa 8.3 kuvatut sertifiointiryhmään ilmoittautumista koskevat käytännöt,
- perustaa luvussa 8.5. kuvatun ryhmäsertifiointiin osallistuvien organisaatioiden edustajista
koostuvan alueellisen sertifiointitoimikunnan ja
- määrittelee sertifiointitoimikunnan menettelytavat.
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8.3. Sertifiointiryhmän jäsen
Alueellisessa ryhmäsertifioinnissa sertifiointiryhmän jäseneksi voidaan hyväksyä taho, joka
sitoutuu noudattamaan luvussa 8.4. asetettuja vaatimuksia ja sertifikaatin haltijan kanssa tehtävässä
sopimuksessa mainittuja muita ehtoja.
Alueelliseen sertifiointiryhmään voivat osallistua:
1) Metsää omistavat ja muut vastaavat tahot, joilla on oikeus tehdä
päätöksiä metsän hoidosta:
i)
yksityiset metsänomistajat,
ii)
yhteisömetsänomistajat (mm. kunnat, seurakunnat, yhteismetsät ja Metsähallitus),
iii) metsää omistavat yritykset ja
iv) muut metsänomistajat.
2) Muut vaatimusasiakirjoissa edellytettyjä asioita omassa toiminnassaan
toteuttavat tahot
i)
metsänhoitoyhdistykset,
ii)
puunhankinta- ja metsäteollisuusyritykset sekä
iii) kone-, kuljetus- ja metsäpalveluyritykset.
3) Sertifioiduissa metsissä toimivia edustavat muut organisaatiot
i)
toimihenkilöiden ja työntekijöiden järjestöt ja
ii)
muut metsäsertifiointia edistävät organisaatiot.
Metsänomistajat osallistuvat sertifiointiryhmään joko omalla ilmoituksellaan tai metsänomistajaa
edustavan tahon (esim. metsänhoitoyhdistys tai palveluita metsänomistajalle tarjoava yritys)
ilmoituksella.
Yritykset osallistuvat sertifiointiryhmään joko omalla ilmoituksellaan tai yritystä edustavan tahon
ilmoituksella.
Alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistuvia jäseniään/metsänomistajia edustava organisaatio voi
sertifikaatin hakijan valtuuttamana ylläpitää luetteloa organisaation ilmoituksella sertifiointiin
osallistuvista metsänomistajista.
Alueelliseen ryhmäsertifiointiin organisaationsa päätöksellä (esim. kone-, kuljetus- ja
metsäpalveluyrittäjien järjestöt) jäseniään edustavat organisaatiot voivat sertifikaatin hakijan
valtuuttamana pitää luetteloa organisaation ilmoituksella sertifiointiin osallistuvista yrittäjistä ja
yrityksistä.
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8.4 Sertifiointiryhmän jäsenen velvollisuudet
Sertifiointiryhmän jäsenen tulee alueellisessa ryhmäsertifioinnissa noudattaa luvussa 7.4 kuvattuja
velvollisuuksia.
Jäseniään edustavan organisaation päätöksellä (esim. metsänhoitoyhdistys tai yrittäjien järjestö) tai
muuten sopimuspohjaisesti (esim. metsäpalveluyritys) ryhmäsertifiointiin osallistuvia tahoja
edustavan organisaation tulee
- olla riittävä sertifiointijärjestelmän ja sen asettamien vaatimusten tuntemus ja
- tiedottaa ja opastaa edustamiensa sertifiointiryhmän jäsenten piirissä sertifiointiin osallistumisesta, mukana olemista koskevista velvoitteista ja mahdollisuudesta jättäytyä sertifioinnin
ulkopuolelle.
8.5. Alueellinen sertifiointitoimikunta
Sertifikaatin hakija perustaa alueellisen toimikunnan, joka edustaa alueelliseen ryhmäsertifiointiin
osallistuvia tahoja.
Toimikunta edistää PEFC-metsäsertifiointijärjestelmän toteuttamista.
Toimikunnan tarkoituksena on hoitaa sertifikaatin hakemiseen ja ylläpitämiseen liittyviä
ryhmähallinnon tehtäviä yhteistyössä sertifikaatin hakijan kanssa.
Alueellinen sertifiointitoimikunnan toimintaperiaatteena on avoimuus niin toimikunnan työhön
osallistumismahdollisuuden kuin toimikunnan työskentelynkin osalta.
Toimikunnan puheenjohtajana toimii sertifikaatin hakijan nimeämä edustaja.
Toimikunta:
- valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan sekä sihteerin vuodeksi kerrallaan,
- voi kutsua asiantuntijoita, joilla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus,
- kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kahdesti vuodessa
toimikunnan hyväksymien käytäntöjen mukaisesti vähintään seitsemän päivää ennen
kokousta kokoon kutsuttuna,
- on päätösvaltainen, kun saapuvilla on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet
toimikunnan muista jäsenistä,
- tekee päätökset konsensusperiaatteella,
- ottaa käyttöön hakijan määrittelemät ryhmähallinnon menettelytavat,
- ottaa käyttöön hakijan määrittelemät menettelytavat sertifioinnin vaatimusten laiminlyöntija rikkomustapauksissa ja
- jos alueellinen toimikunta ei pysty ratkaisemaan kiista-asiaa omassa piirissään, toimikunta
voi saattaa asian sertifikaatin hakijan käsiteltäväksi.
Laiminlyönti- ja rikkomusepäilytapauksissa epäilyksenalainen taho ei osallistu toimikunnassa asian
käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
Toimikunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja
sihteeri.
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