
Korjaavat toimenpiteet 
2021

Muistilista Pohjoiselle PEFC-alueelle



Hyvät PEFC-ryhmäsertifiointiin sitoutuneet toimijat pohjoisella 
ryhmäsertifiointialueella!

Pohjoisen 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, Markku
Ekdahlille (markku.ekdahl@mtk.fi) 29.4.2022 mennessä.

mailto:markku.ekdahl@mtk.fi


Lakisääteiset vaatimukset:
Sisäisen tiedonkeruun perusteella hakkuita metsälain 10 §:n kohteilla ja 
metsänkäyttöilmoituksen laiminlyöntejä

Toimikunnan suositus

• Toimikunta suosittelee kaikkia 
toimijoita tarkastamaan ennen 
hakkuun aloittamista 
Metsäkeskuksen karttapalvelusta, 
että metsänkäyttöilmoitus on 
mennyt perille

• Toimikunta tiedottaa 
metsänomistajia ja toimijoita 
oikeasta toimintatavasta

• KMY suosittelee, että tieto 
viranomaiskäsittelystä olisi hyvä 
tuoda esille tiedonkeruussa

Koulutus ja tukimateriaali

• Metsänkäyttöilmoitukset kartalla

• Metsäsertifioinnin kriteerit

Kriteeri

1

https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e8c03f73165b44aa8edb276e11ca2d2c
http://pefc.fi/wp-content/uploads/2016/09/PEFC_FI_1002_2014_Metsaesertifoinnin_kriteerit_20141027.pdf


Kriteerin huomiointi organisaatiossa, 
toimenpiteet & aikataulu:

Kommentit:

Kriteeri

1



Metsänkäyttöilmoitus:
Metsänkäyttöilmoituksia ei ole tehty kattavasti

Toimikunnan suositus

• Toimikunta suosittelee kaikkia toimijoita 
tarkastamaan ennen hakkuun 
aloittamista Metsäkeskuksen 
karttapalvelusta, että 
metsänkäyttöilmoitus on mennyt perille

• Suositellaan kehittämään 
tietojärjestelmiä niin, että vältetään 
poikkeamat leimikon rajauksessa sekä 
metsänkäyttöilmoituksen voimassaolo 
tarkistetaan automaattisesti ennen 
hakkuun aloittamista

• Tiedotetaan maanomistajia ja toimijoita 
oikeasta toimintatavasta, varsinkin 
Metsäkeskuksen uusista tulkinnoista 
metsänkäyttöilmoitusten laadinnan 
suhteen

Koulutus ja tukimateriaali

• Metsänkäyttöilmoitukset kartalla

• Metsäsertifioinnin kriteerit

Kriteeri
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https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e8c03f73165b44aa8edb276e11ca2d2c
http://pefc.fi/wp-content/uploads/2016/09/PEFC_FI_1002_2014_Metsaesertifoinnin_kriteerit_20141027.pdf


Kriteerin huomiointi organisaatiossa, 
toimenpiteet & aikataulu:

Kommentit:

Kriteeri
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Puuston terveys:
Epäselvyyttä juurikäävän torjuntaan liittyen; kaikki toimijat eivät tee ensiharvennuksilla, 
vaikka lain mukaan tulee tehdä

Toimikunnan suositus

• Toimikunta kehottaa ko. toimijaa 
laittamaan laadunseurannan 
kriteerien edellyttämään kuntoon

Koulutus ja tukimateriaali

• Metsäsertifioinnin kriteerit

Kriteeri
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http://pefc.fi/wp-content/uploads/2016/09/PEFC_FI_1002_2014_Metsaesertifoinnin_kriteerit_20141027.pdf


Kriteerin huomiointi organisaatiossa, 
toimenpiteet & aikataulu:

Kommentit:

Kriteeri

6



Luonnonhoidolliset poltot ja kulotukset:
Kulotustavoite ei täyttynyt (13 kulotusta ja 5 paloa < 26kpl/vuosi)

Toimikunnan suositus

• Toimikunta on tiedottanut toimijoita kulotusten 
riittämättömästä tilanteesta ja kehottanut 
valmistelemaan kohteita jo syksyllä

• KMY:n sivuille luodaan tietopankki, jolla voidaan 
jakaa tietoa: 

o Kulotus- ja sammutuskalustosta

o Osaavasta henkilöstöstä (toimijoita ja 
oppilaitokset)

o Yhteyshenkilöt kulotushankkeille

o Metsäkeskuksen kulotuskoulutuksista 
viestiminen ja markkinointi.

o Viestitään Kulota -hankkeen koulutus- ja 
opasmateriaaleista

Koulutus ja tukimateriaali

• Metsäsertifioinnin kriteerit

Kriteeri
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http://pefc.fi/wp-content/uploads/2016/09/PEFC_FI_1002_2014_Metsaesertifoinnin_kriteerit_20141027.pdf


Kriteerin huomiointi organisaatiossa, 
toimenpiteet & aikataulu:

Kommentit:

Kriteeri
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Vesiensuojelu kunnostusojituksissa:
Usealla kunnostusojituskohteella on ELY-lausunnon mukaan puutteita

Toimikunnan suositus

• Toimikunta muistuttaa toimijoita 
oikeasta toimintatavasta ja 
kehottaa osallistumaan 
koulutuksiin ja ylläpitämään 
ammattitaitoa

• Painotetaan vesiensuojelua uuden 
standardin koulutuksissa

Koulutus ja tukimateriaali

• Tapion vesiensuojeluopas

• Metsäsertifioinnin kriteerit

Kriteeri

18

https://tapio.fi/wp-content/uploads/2020/09/Metsanhoidon-suositukset-vesiensuojeluun-TAPIO-2019.pdf
http://pefc.fi/wp-content/uploads/2016/09/PEFC_FI_1002_2014_Metsaesertifoinnin_kriteerit_20141027.pdf


Kriteerin huomiointi organisaatiossa, 
toimenpiteet & aikataulu:

Kommentit:

Kriteeri

18



Työturvallisuus:
Useita puutteita työturvallisuuteen, työterveyshuoltoon ja työajan seurantaan liittyen,
Vakava poikkeama

Toimikunnan suositus

• Toimikunta on pyytänyt ja 
saanut selvityksen 
toimijoilta, joilla puutteita 
havaittiin.

• Toimikunta muistuttaa 
toimijoita oikeasta 
toimintatavasta

• Pyritään järjestämään 
toimijoille webinaari 
kriteerien 22-24 asioista

Koulutus ja tukimateriaali

• Metsäsertifioinnin kriteerit
• Työturvallisuuskeskuksen 

oppaat

Kriteeri
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http://pefc.fi/wp-content/uploads/2016/09/PEFC_FI_1002_2014_Metsaesertifoinnin_kriteerit_20141027.pdf
https://ttk.fi/haku?searchterms=mets%C3%A4


Kriteerin huomiointi organisaatiossa, 
toimenpiteet & aikataulu:

Kommentit:

Kriteeri
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Metsätyöpalveluiden hankinnat:
Metsätyöpalveluiden hankinnassa on puutteita; vaadittuja asiakirjoja ei tarkasteta tai 
tarkastetaan vain sopimusta tehtäessä, ei vuosittain 

Toimikunnan suositus

• Toimikunta muistuttaa 
toimijoita oikeasta 
toimintatavasta

• Toimikunta suosittelee 
toimijoita ottamaan 
käyttöön vastuugroup.fi -
palvelun

• Pyritään järjestämään 
toimijoille webinaari 
kriteerien 22-24 asioista

Koulutus ja tukimateriaali

• Metsäsertifioinnin kriteerit
• https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/
• Tietoa tilaajavastuusta

Kriteeri
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http://pefc.fi/wp-content/uploads/2016/09/PEFC_FI_1002_2014_Metsaesertifoinnin_kriteerit_20141027.pdf
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/
https://www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu


Kriteerin huomiointi organisaatiossa, 
toimenpiteet & aikataulu:

Kommentit:

Kriteeri
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Toimenpiteet kriteereihin joissa havaintoja 

Kriteeri 5, Metsänhoitotöiden laadun varmistaminen – Toimikunta muistuttaa, että 
metsänhoitotöistä on tehtävä laadunseuranta kriteerien mukaisesti

Kriteeri 9, Suojelualueiden suojeluarvot turvataan – Toimikunnan pj. on keskustellut 
lausunnossa mainittujen toimijoiden kanssa oikeasta toimintatavasta, järjestetään 
maastoretkeily ELYn ja metsätoimijoiden kanssa

Kriteeri 14, Säästöpuut – Toimikunta tiedottaa säästöpuiden merkityksestä ja oikeasta 
toimintatavasta metsänomistajia ja toimijoita

Kriteeri 17, Vesiensuojelu vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä – Toimikunta muistuttaa 
toimijoita oikeasta toimintatavasta, painotetaan vesiensuojelua uuden standardin 
koulutuksissa

Ryhmäsertifioinnin toteutustavat – Toimikunta muistuttaa, että sisäiseen 
tiedonkeruuseen on vastattava pyydetyssä ajassa ja toiminnan on vastattava 
tiedonkeruussa ilmoitettua tilannetta



Markku Ekdahl
Metsäsertifiointitoimikunnan puheenjohtaja, Pohjoinen sertifiointialue
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry / Metsänomistajat -linja
+35840 357 6377


