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Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry

Taimesta työntekijään - Yhdessä 
hyvää metsistä



Kestävää metsätaloutta 

Metsistä on moneksi. Puuntuotanto, 

virkistysmahdollisuudet ja hyvät 

työolosuhteet kulkevat käsi kädessä, 

kun metsiä hoidetaan kestävästi.  

Kestävällä metsätaloudella edistetään 

metsien taloudellista, sosiaalista ja 

ekologista kestävyyttä yli sukupolvien. 

Metsäsertifiointi on keino, jonka avulla 

kestävää metsätaloutta voidaan edistää. 

Metsäsertifiointi kertoo vastuullisesta 

toiminnasta sekä puun laillisesta ja 

kestävästä alkuperästä.

PEFC-sertifioinnissa ekologinen, 

sosiaalinen ja taloudellinen metsien 

hoito ja käyttö on tasapainossa. Sen 

avulla voidaan osoittaa puun olevan 

peräisin kestävästi ja laillisesti 

hoidetuista metsistä. 

PEFC-sertifioinnilla turvataan 

metsäluonnon monimuotoisuus ja 

huolehditaan työntekijöiden 

työolosuhteista sekä metsien 

terveydestä ja tuotosta. 



Yhdessä hyvää alueellisella 
PEFC-ryhmäsertifioinnilla

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry 

(KMY) on alueellisten 

PEFC-ryhmäsertifikaattien haltija 

Suomessa. KMY edistää kestävää 

metsänhoitoa ja metsätaloutta Suomessa 

sekä kehittää metsäsertifioinnin käyttöä. 

Alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi on 

metsänomistajien, yrittäjien ja yritysten 

yhteinen kustannustehokas tapa toteuttaa 

kestävää metsätaloutta. Mukana olevat 

sitoutuvat noudattamaan PEFC-

vaatimuksia. Kattava eri tahojen 

sitoutuminen takaa toiminnan hyvän 

tason. 

PEFC-sertifiointiin sitoutuneiden 

vaatimusten mukaisia toimia arvioi 

ulkopuolinen taho vuosittain jokaisella 

ryhmäsertifiointialueella niin maastossa 

kuin toimistoissakin.

Osallistumalla alueelliseen PEFC-

ryhmäsertifiointiin olet mukana 

toteuttamassa kestävää ja vastuullista 

metsien hoitoa ja käyttöä.

Osallistuminen

PEFC-sertifiointiin osallistuminen on 

vapaaehtoista. 

Metsänomistaja voi osallistua 

alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin: 

• llmoittautumalla suoraan KMY:lle

• Sitoutumalla 

metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden 

kautta

• Sitoutumalla metsänomistajaa 

edustavan organisaation kautta

Yrittäjät voivat osallistua alueelliseen 

PEFC-ryhmäsertifiointiin 

ilmoittautumalla suoraan KMY:lle tai 

metsätalouden yrittäjäjärjestöjen kautta.
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