
Korjaavat toimenpiteet 
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Muistilista itäiselle PEFC-alueelle



Hyvät PEFC-ryhmäsertifiointiin sitoutuneet toimijat itäisellä 
ryhmäsertifiointialueella!

Itäisen alueen sertifikaatti on edelleen voimassa, mutta sen säilymisen edellytyksenä on, että ulkoisen arvioijan havaitsemiin
puutteisiin tehdään korjaavia toimenpiteitä!

Metsäsertifiointitoimikunta on käsitellyt havaittuja poikkeamia ja haluaa kiinnittää huomionne niiden syihin sekä korjaaviin
toimenpiteisiin, joilla pyritään ennaltaehkäisemään poikkeamat. Toimintatapamme mukaisesti toimikunta muistuttaa korjattavista
asioista ja toimijoiden vastuulla on toteuttaa ne. Lisäksi ulkoinen arvioija kontrolloi toteutusta määräaikaisarvioinneissa.

Seuraavilla sivuilla on kuvattu poikkeamien keskeiset syyt ja niihin esitetyt ratkaisut. Jokaisen poikkeamakuvauksen ja
toimikunnan suositusten jälkeen on varattu tyhjä sivu organisaation omille kommenteille. Kommenttikenttään kirjataan, miten
kriteerikohtaiset vaatimukset huomioidaan organisaatiossa. Mikäli puutteita esiintyy, kirjataan mahdolliset toimenpiteet ja niiden
aikataulu.

Vuoden 2022 ulkoisten auditointien yhteydessä auditoija tarkastelee toimikunnan suosittelemien toimenpiteiden toteutusta.

Palautathan yhteenvedon organisaatiossanne toteutetuista korjaavista toimenpiteistä toimikunnan puheenjohtajalle
sähköpostitse diaesityksen viimeisellä sivulla ilmoitettuun osoitteeseen.



PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat:
Palveluita tuottavien yritysten osallistumisessa puutteita

Toimikunnan suositus

• Toimijat tarkistavat puun ostajien 
sitoutumisen PEFC –sertifiointiin 
säännöllisesti. 

• Toimijat tarkastavat sisäiset ohjeistuksensa 
metsätilojen ilmoittamisesta PEFC –
rekisteriin / PEFC –rekisteristä 
poistamisesta.

• Toimijat viestivät aktiivisesti KMY:lle mikäli 
rajapinnan kautta tapahtuvassa 
tiedonsiirrossa havaitaan ongelmia.

Koulutus ja tukimateriaali

PEFC FI 1001:2014_v3 :

• 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.

• PEFC-webinaarit - Työnantajavelvoitteet ja 
sertifiointiin sitoutuminen – YouTube
(Webinaaritallenne)
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SbKrQfK9_kQ&t=4s


Kriteerin huomiointi organisaatiossa, 
toimenpiteet & aikataulu:
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Lakisääteiset vaatimukset:
Metsälain 10§-kohteen käsittelystä on yksi käräjäoikeuden päätös

Toimikunnan suositus

• Toimijat kertovat avoimesti käynnissä 
olevista viranomaiskäsittelyistä 
tiedonkeruun yhteydessä.

• Lisää suosituksia ja tukimateriaalia 
kriteerin 10 yhteydessä.

Koulutus ja tukimateriaali

Kriteeri
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Metsänkäyttöilmoitus:
Metsänkäyttöilmoituksia ei ole tehty kattavasti

Toimikunnan suositus

• Toimijat tiedottavat aktiivisesti mm. 
Metsäkeskuksen uusista tulkinnoista 
metsänkäyttöilmoitusten laadinnan suhteen.

• Tietoteknisiä apuvälineitä käytetään 
aktiivisesti maastotyössä, kuvionrajojen tulisi 
vastata todellisuutta.

• Toimijat tarkastavat toimintaohjeensa 
metsänkäyttöilmoituksen tarkistamisen 
osalta. Metsänkäyttöilmoituksen 
voimassaolo tarkistetaan aina ennen 
hakkuuseen ryhtymistä. 

• Toimijat panostavat avoimeen ja 
tehokkaaseen viestintään korjuuketjun eri 
osien välillä etenkin jos kohteen rajauksessa 
ilmenee epäselvyyttä.

Koulutus ja tukimateriaali

• Metsänkäyttöilmoitus | Metsäkeskus 
(metsakeskus.fi)

• Metsälaki-ajankohtaiswebinaari metsäalan 
toimijoille 1.12.2020 – YouTube
(Webinaaritallenne)

• Metsänkäyttöilmoituksiin uusia tarkentavia 
ohjeita | Metsäkeskus (metsakeskus.fi)

• Metsälaki määrää metsänkäyttöilmoituksista –
mitä laki sanoo tie- ja sähkölinjahakkuista? | 
Metsäkeskus (metsakeskus.fi)

Kriteeri
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https://www.metsakeskus.fi/fi/palvelut/metsankayttoilmoitus
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bJgzynJKDrU
https://www.metsakeskus.fi/fi/ajankohtaista/metsankayttoilmoituksiin-uusia-tarkentavia-ohjeita-0
https://www.metsakeskus.fi/fi/ajankohtaista/metsalaki-maaraa-metsankayttoilmoituksista-mita-laki-sanoo-tie-ja-sahkolinjahakkuista
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Energiapuun korjuu:
Kasvatushakkuista hyviä tai erinomaisia oli 84 % (suoritustasovaatimus 
vähintään 90 %) 

Toimikunnan suositus

• Toimijoita muistutetaan käyttämään 
kohteiden valinnassa ja 
korjuumenetelmissä harkintaa. 

• Toimijat noudattavat Tapion ohjeistusta 
energiapuun korjuussa. 

Koulutus ja tukimateriaali

• Metsänhoidon suositukset - Tapion julkaisuja
(PDF)

Kriteeri
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https://tapio.fi/wp-content/uploads/2020/10/Metsanhoidon_suositukset_energiapuun_korjuuseen_Tapio-20191230.pdf


Kriteerin huomiointi organisaatiossa, 
toimenpiteet & aikataulu:

Kommentit:

Kriteeri

7



Taimikonhoito:
Taimikonhoitotarpeesta on tehty 54 %  (suoritustasovaatimus vähintään 60 %)

Toimikunnan suositus

• Toimijat kohdentavat tiedotusta erityisesti 
alueille, joissa ollaan pahiten jäljessä 
tavoitteista.

• Toimijat kannustavat metsänomistajia 
taimikonhoitoon esim. bonusjärjestelmien 
kautta puukaupan yhteydessä.

• Toimijat jatkavat aktiivista viestintää eri 
työlajien hyödyistä metsänomistajille.

Koulutus ja tukimateriaali

• Taimikonhoito - sijoitus tulevaisuuteen – YouTube
(Video)

Kriteeri
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7pOuybzj7nk
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Arvokkaat elinympäristöt:
Metsälaki 10§ kohteiden huomioimisessa puutteita

Toimikunnan suositus

• Toimijat suuntaavat aktiivisesti 
tiedottamista  metsänomistajille.

• Toimijat varmistavat, että henkilöstöllä 
on luonnonhoidosta riittävät tiedot.

• Toimijat ottavat epäselvissä tapauksissa 
yhteyttä Metsäkeskuksen ja ELY-
keskusten viranomaispuolen 
metsäneuvojaan.

• Toimijat varmistavat, että tieto 
erityiskohteista siirtyy toimijoiden 
ketjussa eteenpäin. 

Koulutus ja tukimateriaali
• Metsälain arvokkaat elinympäristöt -webinaari 1.4.2020 – YouTube

(Webinaaritallenne)

• PEFC-webinaarit - Luontokohteet, kulotus ja metsänkäyttöilmoitukset –
YouTube (Webinaaritallenne)

• Metsälain 10 pykälän tulkinnat ja hakkuutarkastukset - Osa 2 - YouTube
(Video) 

• Tulkintasuosituksia metsälain 10§:n tarkoittamien erityisen tärkeiden 
elinympäristöjen rajaamisesta ja käsittelystä (metsakeskus.fi) (PDF)

• SYKEra_36_2019_Pienvesiopas.pdf (helsinki.fi) (PDF)

• Luonnonhoitopaketti toimijoille (lyyti.fi) (Verkkokoulutus) 

• Lajiturva: Uhanalaisaineiston käyttö metsätaloudessa -webinaari –
YouTube (Webinaaritallenne)

• 7 Talousmetsien luonnonhoidon laadunarviointi (metsakeskus.fi) (PDF)

• PDF Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon TAPIO 
2019 (PDF)
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CsQe45vl34Q
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=S0QCYtha9Rw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5Rvz1Hj-BEI
https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/metsalain-10-pykalan-kohteiden-tulkintasuositus.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/306503/SYKEra_36_2019_Pienvesiopas.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.lyyti.fi/reg/Luonnonhoitopaketti_toimijoille_3752
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=opo_KwI0xtM&list=PLtMxBepiQsI7edNn7BQEySCyTwg8oRI0O&index=6
https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/talousmetsien-luonnonhoidon-laadunarviointi.pdf
https://tapio.fi/wp-content/uploads/2020/09/Metsanhoidon_suositukset_talousmetsien_luonnonhoitoon_TAPIO_2019.pdf
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Säästö- ja runkolahopuusto:
Säästöpuiden jättämisessä leimikkokohtaisia puutteita

Toimikunnan suositus
• Toimijat suuntaavat koulutusta ja tiedottamista 

erityisesti metsänomistajien suuntaan. 

• Toimijat tukevat osaltaan koko ketjun osallistamista 
säästöpuutalkoisiin. 

• Toimijat panostavat aktiiviseen ja tehokkaaseen 
viestintään korjuuketjussa erityisesti tilanteissa, 
joissa hakkuuohjeista puuttuu merkintä 
säätöpuiden paikasta. 

• Toimijat hyödyntävät aktiivisesti olemassa olevia 
tietojärjestelmiä säästöpuiden dokumentoinnissa.

• Toimijat edistävät osaltaan sen suuntaista 
toimintaa, jossa monimuotoisuuden kannalta 
edullisimpien säästöpuuryhmien paikkoja 
mietitään jo taimikonhoidosta ja 
harvennushakkuiden ennakkoraivauksista lähtien.

Koulutus ja tukimateriaali
• Säästöpuut ja lahopuusto luonnonhoidossa -webinaari 

3.11.2020 – YouTube (Webinaaritallenne)

• Monimetsä: Talousmetsien luonnonhoidon webinaari 

metsänomistajille - lahopuusto ja sen merkitys – YouTube

(Webinaaritallenne)

• Monimetsä: Talousmetsien luonnonhoidon webinaari 

metsänomistajille - säästöpuut hakkuissa 19.5.2020 –

YouTube (Webinaaritallenne)

• Monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden 

edistäminen - Toteutus | Metsänhoidon suositukset 

(metsanhoidonsuositukset.fi)

• Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon TAPIO 

2019 (PDF)

Kriteeri
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EbCZMnuEtQU&t=506s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3xGMK6FzKyU&list=PLtMxBepiQsI7edNn7BQEySCyTwg8oRI0O&index=51
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hPSYa8Vj-RM&list=PLtMxBepiQsI7edNn7BQEySCyTwg8oRI0O&index=48
https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/toimenpiteet/monimuotoisuudelle-tarkeiden-rakennepiirteiden-edistaminen/toteutus#section-450
https://tapio.fi/wp-content/uploads/2020/09/Metsanhoidon_suositukset_riistanhoitoon_Tapio-2019.pdf
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Vesiensuojelu vesistöjen läheisyydessä:
Suojakaistojen jättämisessä on puutteita

Toimikunnan suositus

• Muistutetaan aktiivisesti suojakaistan 
tärkeydestä.

• Toimijat hyödyntävät Metsäkeskuksen 
hankkeita työssään ja koulutuksissaan. 

• Esim. Laatuloikka luonnonhoitoon -hanke 
muistuttaa suojakaistojen tärkeydestä ja 
kohdentaa koulutusta 
vesiensuojelutoimenpiteisiin.

• Rantametsien käsittely -hanke, jossa 
kehitetään paikkatietoon perustuvien 
työkalujen hyödyntämistä ja 
toimintamalleja, ja jonka materiaaleja 
voidaan hyödyntää sertifiointiryhmässä.

Koulutus ja tukimateriaali

• PEFC-webinaarit - Toiminta vesistöjen 
läheisyydessä – YouTube (Webinaaritallenne)

• Vesiensuojelu puunkorjuussa - Suojakaistat –
YouTube (Video)

• Talousmetsien luonnonhoidon teemawebinaari 
metsänomistajille - miten huomioida vesiensuojelu 
– YouTube (Webinaaritallenne)

• Metsäntalouden vesiensuojelu eril 2012.pdf 
(doria.fi) (Pdf)

Kriteeri
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4aFPrtpKbQI&t=407s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Gd3CPawA_Q0
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5XAL2EWJ7JQ&list=PLtMxBepiQsI7edNn7BQEySCyTwg8oRI0O&index=43
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/93967/Mets%c3%a4ntalouden%20vesiensuojelu%20eril%202012.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Vesiensuojelu kunnostusojituksessa:
Vesiensuojelutoimenpiteissä työmaakohtaisia puutteita

Toimikunnan suositus

• Toimijat panostavat siihen, että 
organisaatioissa olisi kunnostusojituksen 
suunnitteluun ja työnjohtoon oma 
erityisosaaja, joka organisaation sisällä 
jalkauttaa tietoa organisaation eri osiin. 

• Toimijat hyödyntävät koulutuksessaan 
Metsäkeskuksen hankkeita, esim. 
Laatuloikka luonnonhoitoon – toimijoiden 
koulutukset maanmuokkauskohteilla.

• Toimijat hyödyntävät KMY:n tilaamaa 
Tapion selvitystä tiedon keräämisestä ja 
siirrosta eri järjestelmien välillä.

Koulutus ja tukimateriaali

• PEFC-webinaarit - Toiminta vesistöjen läheisyydessä –
YouTube (Webinaaritallenne) 

• Vesiensuojelun tietotuotteet - Vesiensuojelun työkalut 
- YouTube(Webinaaritallenne) 

• Paikkatietoaineistot metsäpalveluyrittäjille 15.5.2019 -
YouTube(Webinaaritallenne) 

• Suometsänhoidon paikkatietoaineistot 20.3.2019 -
YouTube(Webinaaritallenne) 

• Metsätalouden vesiensuojelu – YouTube (Video)

• Metsaojien-kunnostus-kuivuneiden-suojelusoiden-
laheisyydessa.pdf (tapio.fi) (PDF)

Kriteeri
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4aFPrtpKbQI&t=407s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HLxgQ_5zHW8&t=1689s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=n0j9hJ1ur-4&list=PLtMxBepiQsI7edNn7BQEySCyTwg8oRI0O&index=66
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bDiYbg3gbgE&list=PLtMxBepiQsI7edNn7BQEySCyTwg8oRI0O&index=67
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fIm6wJrf9Js
https://tapio.fi/wp-content/uploads/2019/10/Metsaojien-kunnostus-kuivuneiden-suojelusoiden-laheisyydessa.pdf
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Työnantajavelvoitteet:
Puutteita työaikalainsäädäntöön, kemiallisten vaarojen hallintaan, työehtosopimuksiin ja 
työn vaarojen selvittämiseen liittyen, sekä vanhentuneita koulutuksia

Toimikunnan suositus

• Toimijat järjestävät säännöllisesti työturvallisuusaiheisia 
koulutuksia.

• Toimijat ottavat käyttöön koulutusrekisterit 
pätevyyksien kirjaamiseen ja päivitystarpeiden 
seurantaan / käyttävät olemassa olevaa rekisteriä 
aktiivisesti.

• Toimijat järjestävät työterveyshuollon kanssa 
säännöllisisä seurantapalavereita jotta tieto mm. 
lakisääteisistä terveystarkastuksista välittyy.

• Toimijat tarjoavat esimiehille koulutusta 
työehtosopimuksiin ja työnantajavelvoitteisiin liittyen.

• Toimijat luovat prosesseja työsuhteen elinkaaren 
hallintaan. Prosesseja automatisoidaan 
organisaatioissa mahdollisuuksien mukaan (hr-
järjestelmät, osaaminen, lisäkoulutus).

• Toimijat huolehtivat siitä, että niiden 
työsuojelutoimikunnat toimivat aktiivisesti.

Koulutus ja tukimateriaali

• PEFC-webinaarit - Työnantajavelvoitteet ja 

sertifiointiin sitoutuminen – YouTube

(Webinaaritallenne)

• Metsatoita_turvallisesti_opas1.pdf (tapio.fi) (PDF)

Kriteeri
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SbKrQfK9_kQ
https://tapio.fi/wp-content/uploads/2019/10/Metsatoita_turvallisesti_opas1.pdf
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Laura Harjunpää
Metsäsertifiointitoimikunnan puheenjohtaja, Itäinen sertifiointialue
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry / Metsänomistajat -linja
Tehdaskatu 37, 70620 KUOPIO
laura.harjunpaa@mtk.fi 
+35820 413 2055
+35840 534 2737


