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Mikä on metsäsertifioinnin tarkoitus? 
 
Metsäsertifiointi 
edistää maailman 
tärkeimmän maaeko-
systeemin, metsän, ja 
siitä elävien ihmisten 
hyvinvointia.  

YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta muodostavat 
kokonaisuuden, jossa ovat tasapainossa ekologinen, 
taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys.  Kestävän 
kehityksen tavoite 15: maanpäällinen elämä käsittelee 
maaekosysteemien elinvoimaisuuden ylläpitämistä. 
Metsien osalta metsäsertifiointi on tavoitteen 15 yksi 
indikaattori, sillä se asettaa kestävyyttä edistäviä 
vaatimuksia metsien hoitoon ja käyttöön. 

Kestävässä metsänhoidossa luontoarvot ja puuntuotanto 
ovat tasapainossa – metsäluonnon monimuotoisuus sekä 
metsien kulttuuri- ja virkistysarvot säilytetään samalla kun 
harjoitetaan tuottavaa ja sosiaalisesti kestävää metsä-
taloutta. Metsänomistajalle metsäsertifiointi tarkoittaa 
konkreettista keinoa osoittaa oman toiminnan  
vastuullisuus hoitamalla omaa metsäänsä metsä-
sertifioinnin asettamien vaatimusten mukaisesti. 
 
Metsäsertifiointi osoittaa kuluttajille, miten metsänhoito 
käytännössä tukee kestävää kehitystä. Puusta tuotteita 
valmistava tai käyttävä yritys osoittaa puun alkuperän 
seurantajärjestelmän avulla luotettavasti, että tuotteeseen 
on käytetty sertifioiduista, kestävästi hoidetuista metsistä 
peräisin olevaa puuta.  

Metsäsertifiointi 

osoittaa, että metsiä 

hoidetaan kestävästi 
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Suomelle metsäsertifioinnilla on erityisen suuri merkitys 
siksi, että maan metsätuotteista valtaosa viedään maihin, 
joiden kuluttajilla on vain harvoin mahdollisuus tutustua 
käytännössä suomalaiseen metsätalouteen. Tästä syystä 
on tärkeää, että suomalaisten puupohjaisten tuotteiden 
alkuperä voidaan luotettavasti osoittaa PEFC-sertifioinnin 
avulla. 
 
PEFC-metsäsertifikaatti 

Metsäsertifiointi varmistaa, että metsiä hoidetaan 
kestävästi. Se todennetaan metsäsertifikaatilla.  
PEFC-metsäsertifikaatti on asiakirja, joka voidaan myöntää 
sitä hakevalle toimijalle. Asiakirjan saaminen edellyttää 
sertifiointiyrityksen tarkastuksen, että metsänhoito täyttää 
sertifioinnin asettamat vaatimukset sekä muut  
sovellettavat metsäsertifiointijärjestelmän vaatimukset. 
Suomessa alueellisten metsäsertifikaattien haltijana toimii 
Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY). Metsänomis-
tajakohtaiset metsäsertifikaatit on myönnetty Suomessa 
UPM-Kymmene Oyj:lle sekä Metsähallitukselle.   
 
Tutustu sertifikaatteihin!
 
Miksi PEFC? 

Metsäsertifiointi todentaa metsien kestävän hoidon ja 
käytön. Suomelle metsäsertifioinnilla on erityisen suuri 
merkitys siksi, että maan metsätuotteista valtaosa viedään 
maihin, joiden kuluttajilla on vain harvoin mahdollisuus 
tutustu suomalaiseen metsätalouteen. Tästä syystä on 
tärkeää, että suomalaisten puupohjaisten tuotteiden 
alkuperä voidaan luotettavasti osoittaa PEFC-sertifioinnin 
avulla. 

I MITÄ ON METSÄSERTIFIOINTI 

I MITÄ ON METSÄSERTIFIOINTI 

http://kestavametsa.fi/alueellinen-pefc-ryhmasertifiointi/sertifikaatit/


 
PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka 
edistää ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja 
kulttuurillisesti kestävää metsätaloutta. PEFC-sertifiointi 
tukee yhteiskunnan asettamien metsien kestävän käytön 
tavoitteiden toteutumista ja tarjoaa kansalaisille  
monipuoliset mahdollisuudet nauttia metsistä. Yrityksille 
PEFC:n puun alkuperän seuranta varmentaa puuraaka- 
aineen tulevan kestävästi hoidetuista metsistä. Vastuulliset 
PEFC-sertifioidut tuotteet tunnistaa kaupassa  
PEFC-merkistä. 
 
PEFC-sertifiointi asettaa metsien hoidolle lukuisia 
vaatimuksia 
 
Kestävä metsänhoito tarkoittaa, että metsää hoidetaan 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.  
Vakiintuneen käsityksen mukaan tämä tarkoittaa, että  
metsien hoito on ekologisesti, sosiaalisesti ja  
taloudellisesti kestävää, eikä tulevien sukupolvien  
mahdollisuuksia pysyvästi heikennetä. 

PEFC:n kansainväliset metsänhoidon vaatimukset 
osoittavat asiat, joista sertifioitujen metsien hoidossa pitää 
huolehtia. Kansallisesti määritetyt metsäsertifioinnin 
kriteerit asettavat konkreettiset vaatimukset metsän-
hoidolle. 

Suomessa metsänhoitoa koskevat PEFC-kriteerit 
kohdistuvat muun muassa metsien hoidon suunnitteluun 
ja toteutukseen, työntekijöiden oikeuksiin, metsän-
omistajien koulutukseen ja neuvontaan sekä lasten ja 
nuorten metsätiedon lisäämiseen. Vaatimukset koskevat 
niin sertifiointiin sitoutuneita metsänomistajia kuin 
metsätalouden yrityksiä ja muita organisaatioita. 

PEFC-sertifioinnin vaatimuksissa kiinnitetään huomiota 
luonnon monimuotoisuuteen. Käytännössä tämä 
tarkoittaa elinympäristöjen ja vesiensuojelun sekä metsä-
talouden yhteensovittamista. Metsiin liittyvän lain- 
säädännön noudattaminen luo perustan metsä- 
sertifioinnissa asetettujen vaatimusten toteutumiselle. 

PEFC-sertifioinnissa asetetaan vaatimuksia myös  
sertifioidun puuraaka-aineen ja puutuotteiden  
seurannalle toimitusketjuissa. Puuraaka-aineen seurantaa 
koskevilla vaatimuksilla taataan, että alkuperä on  
sertifioiduista metsistä.  

Suomessa noin 90 prosenttia metsistä on  
PEFC-sertifioituja. Metsäsertifiointiin osallistuminen on 
metsänomistajille ja yrityksille vapaaehtoista. Mukaan voi 
liittyä joko sertifiointia tarjoavan organisaation kautta, tai 
ilmoittatumalla Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:lle.

Ryhmäsertifiointi tuo kaikille metsänomistajille  
madollisuuden metsien sertifiointiin 
 
PEFC:ssä metsänomistajan on mahdollista liittyä  
alueelliseen sertifiointiryhmään metsätilan pinta-alasta 
riippumatta. Alueelliseen ryhmäsertifiointiin  
osallistuminen on metsänomistajalle vapaaehtoinen,  
vaivaton ja kustannustehokas keino sertifioida  
metsänsä. Metsänomistajan ei täten tarvitse hakea  
tilakohtaista metsäsertifikaattia. Ryhmäsertifiointi säästää 
sertifikaatin hakemisen ja ylläpitämisen kustannuksia.  

Sertifiointiin sitoutuneet toimijat ovat  sitoutuneet noudat-
tamaan PEFC-sertifioinnin vaatimuksia toiminnassaan ja 
vastaavat osaltaan siitä, että metsänhoidon toimenpiteet 
suunnitellaan ja toteutetaan PEFC-sertifioinnin mukaisesti.

Alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin hakeminen 
 
Metsänomistajalla on kolme vaihtoehtoa osallistua 
alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin:

1) Sitoutumalla KMY:n kautta erillisellä ilmoituksella ja 
maksamalla ilmoittautumismaksun.

2) Sitoutumalla PEFC-sertifiointiin metsänhoito-
yhdistyksen jäsenyyden kautta.

3) Sitoutumalla PEFC-sertifiointiin metsänomistajaa 
edustavan organisaation asiakkuuden kautta. KMY:n 
jäsenet sekä perustajien jäsenet voivat ilmoittaa 
edustamansa metsänomistajat mukaan alueelliseen 
PEFC-ryhmäsertifiointiin. Lista sertifiointiatarjoavista 
yrityksistä.

Alueellisten ryhmäsertifikaattien piirissä on 
yksityismetsänomistajien metsätilojen lisäksi myös 
kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja yritysten omistamia 
metsiä. 
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I MITÄ ON METSÄSERTIFIOINTI 

https://pefc.fi/wp-content/uploads/2016/06/Sertifiointiyritysten_yhteystiedot_20201231.pdf


4

I MITÄ ON METSÄSERTIFIOINTI 

Miten metsänomistaja voi saada metsänsä  
sertifioinnin piiriin?  

Metsänomistajalla on mahdollista kuulua sertifioinnin 
piiriin kolmella tavalla. Metsänomistajaa edustavat 
toimijat vastaavat osaltaan PEFC-sertifiointivaatimusten 
noudattamisesta. Mukaan voi myös ilmoittautua suoraan 
KMY:lle tai muiden metsäteollisuus- tai metsäpalveluita 
tarjoavien yritysten sertifiointiryhmässä. Yhden 
ilmoittautumisen kautta on mahdollista ilmoittaa kaikki 
metsänomistajan metsäkiinteistöt sertifiointiin, vaikka 
kiinteistöt sijaitsisivat eri puolella Suomea.
 
Mistä PEFC-vaatimuksien toteutumisesta 
metsänomistajan tulee huolehtia? 

Kun metsänomistaja tilaa palveluita sertifiointiin 
sitoutuneilta toimijoilta, nämä tahot huolehtivat siitä, että 
metsissä toimitaan sertifiointivaatimusten mukaisesti. 
Metsänomistaja vastaa kuitenkin vaatimusten 
toteutumisesta omissa metsissään omatoimisesti 
tekemiä töitä koskien.  
 
Sertifiointiin sitoutuneet yritykset noudattavat  
PEFC-vaatimuksia  
 
Yrityksiä ja yrittäjiä koskevat myös sosiaalista kestävyyttä 
edistävät vaatimukset, joissa huomioidaan mm.  
työnantajavelvoitteiden toteutuminen, työntekijöiden 
osaamisen ja työhyvinvoinnin varmistaminen ja hyvien 
käytäntöjen noudattaminen metsätyöpalveluiden  
hankinnoissa.  

PEFC-metsiin palveluita tarjoavien yritysten ja yrittäjien 
tulee ilmoittautua ryhmäsertifiointiin. PEFC-sertifiointiin 
ilmoittautunut yritys tai yrittäjä voi tarjota palveluitaan 
PEFC-metsiin missä päin maata tahansa. 

Ilmoittautumiselle on kaksi tapaa. Yritykset ja yrittäjät 
ilmoittautuvat metsätalouden piiriin kuuluvien työalojen 
yrittäjäjärjestöjen jäsenyyden kautta tai ilmoittautumalla 
alueellisia PEFC-ryhmäsertifikaatteja hallinnoivalle  
Kestävän Metsätalouden Yhdistykselle. 
 

 II PEFC-SERTIFIOIDUT METSÄT 
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SUUNNITTELIJA
Metsäneuvoja, metsäsuunnittelija

25 kriteeriä

1. Lakisääteisiä vaatimuksia  
noudatetaan

2. Metsien puusto säilytetään 
hiilinieluna

3. Metsänkäyttöilmoituksella 
osoitetaan hakkuun laillisuus  
ja selvitetään ympäristönäkö-
kohdat

4. Metsien hoito ja käyttö  
perustuu ajantasaisen metsä- 
varatiedon hyödyntämiseen

5. Metsänhoitotöiden laatu 
varmistetaan

6. Puuston terveydestä 
huolehditaan

7. Energiapuuta korjataan  
kestävästi

8. Taimikot hoidetaan  
oikea-aikaisesti

9. Suojelualueiden suojeluarvot 
turvataan

10. Arvokkaiden elinympäristöjen 
ominaispiirteet  
säilytetään

11. Suoluonnon monimuotoisuutta 
ylläpidetään

12. Uhanalaisten lajien tunnetut 
elinpaikat turvataan

13. Luonnonhoidollisilla poltoilla ja 
kulotuksilla edistetään metsä- 
lajien monimuotoisuutta

14. Säästö- ja runkolahopuustoa 
jätetään metsätalouden 
toimenpiteissä

15. Metsänuudistamisessa 
käytetään Suomen luontaiseen  
lajistoon kuuluvia puulajeja 

16. Muutogeenistä metsän 
 viljelyainoistoa ei käytetä

17. Vesistöjen ja pienvesien 
 läheisyydessä toimittaessa 
 huolehditaan vesiensuojelusta

18. Vesiensuojelusta huolehditaan 
kunnostusojitus- ja  
ojitusmätästyskohteilla

19. Pohjavesien laatu turvataan   
metsätalouden toimenpiteissä 

20. Kasvinsuojeluaineita  
käytetään vastuullisesti

25. Metsänomistajien  
       osaamista edistetään
26. Lasten ja nuorten metsä-
      tietämystä ja luontosuhteen  
      kehittymistä edistetään
29. Metsien monikäyttö-
      edellytyksiä edistetään
30. Kiinteät muinaisjäännökset
       säilytetään
31. Poronhoidon toiminta- 
       edellytykset turvataan 
32. Saamelaiskulttuurin ja   
       saamelaisten perinteisten 
       elinkeinojen toimintaedelly- 
       tykset turvataan

LATAA KUVIOT 
OMAAN KÄYTTÖÖN 

TÄÄLTÄ!

METSÄNOMISTAJA
21 kriteeriä

1.    Lakisääteisiä vaatimuksia  
       noudatetaan
3.    Metsänkäyttöilmoituksella 
       osoitetaan hakkuun laillisuus  
       ja selvitetään    
       ympäristönäkökohdat
5.    Metsänhoitotöiden laatu 
       varmistetaan
6.    Puuston terveydestä 
       huolehditaan
7.    Energiapuuta korjataan  
       kestävästi
8.    Taimikot hoidetaan  
       oikea-aikaisesti
9.    Suojelualueiden  
       suojeluarvot turvataan
10. Arvokkaiden      
       elinympäristöjen 
       ominaispiirteet säilytetään

11.  Suoluonnon moni- 
       muotoisuutta ylläpidetään
12.  Uhanalaisten lajien  
        tunnetut elinpaikat 
        turvataan 
13.  Luonnonhoidollisilla  
        poltoilla ja kulotuksilla  
        edistetään metsälajien  
        monimuotoisuutta
14.  Säästö- ja runkolahopuustoa 
        jätetään metsätalouden 
        toimenpiteissä
15.  Metsänuudistamisessa 
        käytetään Suomen luontai- 
        seen  lajistoon kuuluvia  
        puulajeja 
16.  Muutogeenistä metsän 
        viljelyainoistoa ei käytetä 
 

17.  Vesistöjen ja pienvesien 
        läheisyydessä toimittaessa 
        huolehditaan  
        vesiensuojelusta
18.  Vesiensuojelusta  
        huolehditaan  
        kunnostusojitus- ja
        ojitusmätästyskohteilla
19.  Pohjavesien laatu turvataan   
        metsätalouden toimen-   
        piteissä 
20.  Kasvinsuojeluaineita  
        käytetään vastuullisesti 
27.  Jokamiehenoikeudet  
        turvataan
29.  Metsien monikäyttö- 
        edellytyksiä edistetään
30.  Kiinteät muinaisjäännökset  
        säilytetään

 

TYÖNTEKIJÄ
Metsäkoneen kuljettaja, kaivinkoneen kuljettaja,  

metsuri, omatoiminen metsänomistaja 
20 kriteeriä 

11.  Suoluonnon monimuotoisuutta 
        ylläpidetään
12.  Uhanalaisten lajien tunnetut 
        elinpaikat turvataan
14.  Säästö- ja runkolahopuustoa 
        jätetään metsätalouden 
        toimenpiteissä
17.   Vesistöjen ja pienvesien 
         läheisyydessä toimittaessa 
         huolehditaan vesiensuojelusta
18.   Vesiensuojelusta huolehditaan   
         kunnostusojitus- ja
         ojitusmätästyskohteilla
19.   Pohjavesien laatu turvataan   
         metsätalouden toimenpiteissä 
20.   Kasvinsuojeluaineita  
         käytetään vastuullisesti 

21.  Työntekijöiden osaaminen 
        varmistetaan
22.  Työturvallisuudesta,  
        työhyvinvoinnista ja  
        tasa-arvosta huolehditaan 
23.  Työnantajavelvoitteita  
        noudatetaan 
28.  Metsiä ei roskata 
        metsätalouden 
        toimenpiteissä 
29.  Metsien monikäyttö- 
        edellytyksiä edistetään
30.  Kiinteät muinaisjäännökset  
        säilytetään

1.   Lakisääteisiä vaatimuksia  
      noudatetaan
3.   Metsänkäyttöilmoituksella 
      osoitetaan hakkuun laillisuus  
      ja selvitetään ympäristönäkö-
      kohdat
5.   Metsänhoitotöiden laatu 
      varmistetaan
6.   Puuston terveydestä 
      huolehditaan
7.   Energiapuuta korjataan  
      kestävästi
9.   Suojelualueiden suojeluarvot 
      turvataan
10. Arvokkaiden elinympäristöjen     
       ominaispiirteet säilytetään

https://pefc.fi/palvelut/materiaalit/
https://pefc.fi/palvelut/materiaalit/


 II PEFC-SERTIFIOIDUT METSÄT 

Miten PEFC-vaatimukset laaditaan?  

PEFC-metsäsertifioinnin kriteerien sisältö tarkistetaan 
määräajoin metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä  
kiinnostuneiden tahojen välisenä yhteistyönä. Metsän- 
hoidon PEFC-kriteerit kuuluvat osaksi kansallista metsän-
hoidon PEFC-standardia. PEFC-kriteerien päivittämistyötä 
kutsutaankin standardityöksi, ja työstä vastaavaa työryh-
mää standardityöryhmäksi.  
 
Standardityön aloittamiseksi PEFC Suomi kutsuu kaikki 
metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä kiinnostuneet 
tahot osallisiksi standardityöryhmään. Standardityö-
ryhmän tehtävänä on tarkistaa Suomen PEFC-kriteerien 
sisältö ja varmistaa, että ne ovat PEFC:n kansainvälisten 
vaatimusten mukaiset. Työ kattaa PEFC:n kansainvälisen 
metsänhoidon standardin koko laajuuden. 

PEFC-standardityössä huolehditaan, että Suomen 
PEFC-kriteerien sisältö on ajan tasalla. Tarkistustyön 
lähtökohtina on mm. yhteiskunnassa ja lainsäädännössä 
tapahtuneet muutokset sekä metsien kestävään hoitoon 
ja käyttöön liittyvä uusin tutkimustieto. Metsänhoidon 
vaatimusten tarkistustyö kymmenien osallistuja- 
organisaatioiden toimesta edellyttää hyvää valmistelua 
ja koordinaatiota. Standardityöryhmä voi työnsä aikana 
täydentää jäsenistöään ja kuulla asiantuntijoita.  

Työryhmän tehtäviin kuuluu PEFC-kriteeristön luonnos-
versioiden laadinta ja niiden asettaminen julkisesti 
kommentoitavaksi. Julkisen kommentointikierroksen 
aikana kuka tahansa metsien kestävästä hoidosta ja 

käytöstä kiinnostunut yksityishenkilö tai organisaatio voi 
antaa palautetta kriteerien sisällöstä tai standardityöstä.  
Kaikille avoimia kuulemiskierroksia järjestetään standardi-
työn puitteissa kahteen otteeseen.  

Standardityöryhmä luovuttaa PEFC-kriteeristön lopullisen 
version PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry:lle, 
joka toimittaa kriteeristöstä laadittavan englanninkielisen 
käännöksen PEFC:n kansainväliseen arviointi- ja 
hyväksymisprosessiin. Kansainvälisen arvioinnin jälkeen 
PEFC-kriteeristön asettamat vaatimukset voidaan ottaa 
käyttöön metsätaloudessa. Kriteerien toteuttamisesta 
vastaavat metsänomistajat ja metsissä toimivat yritykset ja 
yrittäjät yhdessä.    
 
Mistä löydän PEFC-vaatimukset ja tietoa 
sertifioinnista? 

• PEFC:n kotisivut
• KMY:n kotisivut 
• Metsäsertifioinnin kriteerit
• Ryhmäsertifioinnin standardi 

Tutustu metsänomistajaa, suunnittelijaa ja työntekijää 
koskettaviin kriteereihin koosteen lopussa, sekä  
materiaalipankissamme.materiaalipankissamme. 
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https://pefc.fi/palvelut/materiaalit/


PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry 
 
Suomen PEFC-järjestelmää ylläpitää ja kehittää PEFC 
Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry. PEFC Suomi edistää 
PEFC-sertifiointia ja toimii kansainvälisesti yhteistyössä 
eri maissa toimivien sisarorganisaatioiden ja Genevessä 
sijaitsevan PEFC:n päätoimiston kanssa. Yhdistys 
käynnistää laajassa sidosryhmäyhteistyössä tehtävän  
metsänhoidon PEFC-kriteerien määrittelytyön Suomessa. 

PEFC Suomi myöntää PEFC-merkin käyttöoikeudet ja 
valvoo merkin käyttöä Suomessa sekä ylläpitää tietoja 
PEFC-sertifikaateista. Viestintä- ja markkinointiyhteistyötä 
yhdistys tekee eri sidosryhmien, sertifikaattien haltijoiden 
ja muiden kumppanien kanssa. 

Sertifiointiyritykset  
 
PEFC-sertifikaatin myöntämisestä päättää sertifiointiyritys, 
jonka viranomaiset ovat todenneet riippumattomaksi ja 
päteväksi. Metsänhoitoa koskevien PEFC-vaatimusten 
toiminnan tason riittävyyttä seurataan vuosittain tehtävissä 
auditoinneissa. Lisäksi sertifioiduista metsistä saatavan 
puuraaka-aineen alkuperätietoa seurataan tarkasti puun 
tuotantoketjussa sertifiointiyrityksen toimesta metsästä 
kuluttajatuotteeseen asti.  

Sertifiointiyritysten toimintaa tarkastaa akkreditointilaitos 
(Suomessa FINAS). Akkreditointi on eri maissa  
noudatettava yhtenäinen menettelytapa, jonka myötä 
Suomessa myönnetyt sertifikaatit hyväksytään maailman-
laajuisesti. 

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY)

Suomessa alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien hakijana 
ja haltijana toimii Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry 
(KMY). KMY vastaa sertifikaatin hakemiseen ja  
ylläpitämiseen liittyvistä käytännön toimista; se edustaa 
alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistuneita tahoja 
sertifiointiprosessissa sekä järjestää auditoinnit alueille 
vuosittain. KMY kerää tietoa vaatimusten toteutumisesta. 
Yhdistys ylläpitää rekisteriä alueelliseen PEFC-ryhmä-
sertifiointiin osallistuneista ja antaa tietoa sekä opastaa 
PEFC-sertifiointiin liittyvissä kysymyksissä. 
 
Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 

KMY:n alueelliset sertifiointitoimikunnat huolehtivat 
valmistautumisesta ulkoisiin auditointeihin, ryhtyvät 
tarvittaessa toimenpiteisiin sertifioinnin vastaisissa 
tilanteissa ja viestivät sertifioinnin vaatimuksista.  
Sertifiointitoimikunnissa ovat edustettuina mm.  metsän-
hoitoyhdistykset,  suurimmat puuta ostavat organisaatiot 
sekä yrittäjien,  toimihenkilöiden ja työntekijöiden  
organisaatiot.  Toimikunnissa on kokoonpano,  joka  
edustaa erilaisia sertifiointiin osallistuvia tahoja.   
Toimikunnissa on mukana myös asiantuntijajäseniä mm. 
Suomen metsäkeskuksesta ja ELY-keskuksista. 
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III MITKÄ TAHOT VASTAAVAT  
PEFC-SERTIFIOINNISTA SUOMESSA? 

Mistä tietää onko metsäkiinteistö sertifioitu?  

Kiinteistön kuulumisen PEFC-sertifioinnin piiriin voi käydä 
tarkistamassa kiinteistötunnuksella KMY:n kysely-
sovelluksesta. Käyttö ei vaadi rekisteröitymistä. 
Sovelluksesta voi tulostaa metsäkiinteistökohtaisen 
sertifiointitodistuksen. Todistus osoittaa alueelliseen 
ryhmäsertifiointiin sitoutumisen. 

Katso KMY:n kyselysovel-
luksesta, onko kiinteistö 

sertifioinnin piirissä 
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Mistä tietää, mitkä palveluntarjoajat ovat 
sitoutuneet PEFC-sertifiointiin?  

PEFC-sertifiointiin sitoutuneet yritykset tuntevat PEFC:n 
vaatimukset ja ovat sitoutuneet noudattamaan niitä. 
PEFC Suomi ylläpitää rekisteriä alueellisessa ryhmä- 
sertifioinnissa mukana olevista yrittäjistä ja yrityksistä. 
Tiedon yrityksen sitoutumisesta voi käydä tarkistamassa 
täältä.  
 

Katso PEFC-yrittäjärekisteristä 
sertifiointiin sitoutuneet  

palveluntarjoajat 

http://www.pefcrekisteri.fi/  

 
Kyselysovellukseen  

pääset tästä!

https://bit.ly/3dU8x3p
http://www.pefcrekisteri.fi/
https://bit.ly/3dU8x3p


Mitä on alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi?  

 Alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi on metsänomistajien, 
yrittäjien ja yritysten kustannustehokas tapa toteuttaa 
kestävää metsätaloutta. Mukana olevat metsänomistajat, 
yrittäjät ja yritykset sitoutuvat noudattamaan samoja  
metsänhoidon vaatimuksia. Kattava, eri tahojen  
sitoutuminen takaa, että toiminta on laadukasta.  

Miksi alueellinen ryhmäsertifiointi?  

Alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistuminen on metsän-
omistajalle vaivatonta. Se on kustannustehokas keino, sillä 
verrattuna tila- tai omistajakohtaiseen sertifiointiin  
ryhmäsertifiointi säästää sertifikaatin hakemisen ja  
ylläpitämisen kustannuksia. PEFC-ryhmäsertifiointi  
mahdollistaa metsäkiinteistön sertifioinnin metsätila-
koosta riippumatta. Osallistuminen on metsänomistajalle 
vapaaehtoista. 
 
PEFC-sertifiointiin sitoutuneet palveluntarjoajat  
(mm. metsänhoitoyhdistykset ja yritykset ja yrittäjät)  
vastaavat metsänomistajan metsissä toimiessaan  
sertifiointivaatimusten noudattamisesta. Alueellisessa 
PEFC-ryhmäsertifioinnissa sertifikaatin haltija Kestävän 
Metsätalouden Yhdistys (KMY) vastaa sertifikaatin  
hakemiseen ja ylläpitämiseen liittyvistä toimista.   
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Miten ryhmäsertifioinnin toteutusta  
arvioidaan?  

PEFC-kriteereiden mukaista kestävän metsänhoidon 
toteutumista arvioidaan vuosittain jokaisella kolmella 
PEFC-ryhmäsertifiointialueella. KMY kerää vuosittain 
tietoa sertifiointivaatimusten toteutumisesta PEFC-alueilla 
ja lisäksi toimintaa arvioidaan ulkoisissa auditoinneissa.
 
Sertifiointialueella vuosittain suoritettavissa  
auditoinneissa arvioidaan sertifiointiin sitoutuneiden  
organisaatioiden toimintaa siltä osin, että heillä on  
vaadittavat ohjeistukset ja sopimukset kunnossa, sekä 
tarkistetaan maastokohteita. Auditoinnit suoritetaan  
kohteilla, joissa työt ovat käynnissä tai arvioidaan jo  
tehtyjä työmaita. Ulkoiset arvioinnit kohdistuvat myös 
yritysten ja yrittäjien toimintaan, jotka vastaavat  
PEFC-vaatimusten noudattamisesta metsissä. Työmailla  
arvioidaan jo tehtyä työn jälkeä ja PEFC-vaatimusten  
toteutumista, sekä yleistä työohjeistusta, työturvallisuutta 
ja työntekijöiden osaamista. 
 
Tällä hetkellä alueellisen ryhmäsertifioinnin auditoinneista 
vastaavat Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy, sekä DNV  
Business Assurance Finland Oy Ab, joiden kanssa KMY:llä 
on sopimus. Arvioinnit suoritetaan kerran vuodessa  
jokaisella alueella. Alueittaiset auditoinnit kestävät  
yhdestä kolmeen viikkoa. Arviointeja suoritetaan usean 
ulkoisen arvioijan toimesta.

Katso PEFC-yrittäjärekisteristä 
sertifiointiin sitoutuneet  

palveluntarjoajat 

http://www.pefcrekisteri.fi/
http://www.pefcrekisteri.fi/
http://www.pefcrekisteri.fi/
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Ketkä ovat mukana alueellisessa  
ryhmäsertifioinnissa? 
 
PEFC-ryhmäsertifiointiin ovat sitoutuneet metsän- 
omistajien lisäksi metsäpalveluita tarjoavat organisaatiot, 
kuten metsänhoitoyhdistykset, puuta ostavat ja korjaavat 
organisaatiot, sekä muut yrittäjät ja yritykset, jotka 
tarjoavat palveluitaan sertifioituihin metsiin. Sertifikaatin 
haltija (KMY) edustaa kaikkia näitä tahoja kestävän 
metsänhoidon standardin vaatimusten toteutumisessa ja 
vastaa alueellisista ryhmäsertifikaateista ja niiden  
hakemisesta. Alueellisissa sertifiointitoimikunnissa  
päätetään sertifikaatin ylläpitämiseen kuuluvista toimista. 

Suomessa on kolme PEFC-ryhmäsertifiointialuetta.  
Sertifikaattien hakijana ja haltijana toimii koko maassa 
toimiva Kestävän Metsätalouden Yhdisty ry (KMY).  

PEFC-ryhmäsertifiointialueet: 

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue: Uusimaa, 
Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, 
Päijät-Häme, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, 
Keski-Pohjanmaa, Ahvenanmaa 

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue: Kymenlaakso, 
Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala 

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue: 
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi 

11



Miten tiedetään, että metsiä hoidetaan 
PEFC-vaatimuksien mukaisesti?  
 
PEFC-kestävän metsänhoidon vaatimustenmukaisuus 
osoitetaan vuosittaisilla auditoinneilla, joissa tarkastellaan 
sertifioinnin organisointia sekä sertifioinnin piiriin  
kuuluvien toimintaa aluetasolla. Sertifiointialueet ovat  
laajoja ja myös tietoa vaatimusten toteutumisesta  
saadaan useasta eri lähteestä:  

1. Sertifioinnin piiriin kuuluvilta toimijoilta kerätään  
vuosittain tietoa heidän suorittamiensa toimien  
laadusta, sekä organisaatioiden omasta toiminnasta 

2. Lausuntopyynnöillä saadaan tietoa mm. lain  
vaatimusten toteutumisesta 

3. Suomen Metsäkeskuksen toteuttamista tarkastuksista 
saadaan arvokasta riippumattoman osapuolen  
tarjoamaa tietoa. Metsäkeskus tekee korjuujäljen  
tarkastuksia ja luontolaadun seurantaa, jossa  
tarkastellaan myös PEFC-kriteereiden noudattamista 
mm. säästöpuiden ja vesiensuojelun osalta. Lisäksi 
hyödynnetään mm. Luke:n aineistoja, sekä alueel- 
listen metsäohjelmien (AMO) tavoitetasoja.  

Mitä tapahtuu, jos sertifiointivaatimuksia  
ei noudateta?  

Sertifiointivaatimusten noudattamista arvioidaan 
 alueellisesti vuosittain. Jos auditoinneissa havaitaan, että 
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PEFC-vaatimuksien noudattamista 
seurataan vuosittaisilla auditoinneilla 

sertifiointivaatimusten noudattaminen on joltain osin 
puutteellista, kirjataan siitä poikkeama. Poikkeamiin 
laaditaan korjaavien toimenpiteiden suunnitelma,  
jonka tavoitteena on, että virhe korjataan ja eikä se toistu. 
Korjaavat toimenpiteet laaditaan alueellisissa  
sertifiointitoimikunnissa ja ne voivat olla esimerkiksi  
viestintää tai koulutusta tai organisaatiokohtaisia  
toimenpiteitä. Sertifiointiyritys arvioi korjaavien  
toimenpiteiden riittävyyden ja myöntää tai jatkaa  
sertifikaatin voimassaoloa vasta sen jälkeen, kun on  
hyväksynyt toimenpide-ehdotuksen.  
 
Sertifiointiyritys voi kirjata myös huomioita, joihin ei tarvita 
korjaavia toimenpiteitä, mutta josta voi olla hyötyä, jotta 
poikkeamaa ei pääse syntymään. Vuoropuhelua käydään 
vaatimusten noudattamisen lisäksi myös siitä, miten  
puutteita havaitaan ja miten tietoa sertifioinnin  
vaatimusten täyttymisestä saadaan entistä kattavammin.  

Auditointihavainto – havainnot ovat poikkeamia  
lievempiä huomioita auditoinneissa, jotka on huomioitava 
tulevassa toiminnassa niin, että ne eivät johda  
poikkeamaan jatkossa. 

Poikkeama – poikkeama kirjataan auditoinneissa, kun  
havaitaan että toiminta ei vastaa PEFC-kriteerin  
vaatimusta riittävällä tasolla. Poikkeamiin laaditaan  
korjaavien toimenpiteiden suunnitelma, jonka auditoijan 
pitää hyväksyä ennen sertifikaatin myöntämistä. 

Korjaava toimenpide – Korjaavalla toimenpiteellä  
pyritään poistamaan poikkeamaan johtava syy ja  
estämään sen toistuminen. Korjaavat toimenpiteet voivat 
olla esimerkiksi viestintää tai koulutusta. 



V SERTIFIOINNIN NOUDATTAMINEN 

Mistä tietää, että tuote on  
PEFC-sertifioidusta metsistä?  

PEFC:n puun alkuperän seurantajärjestelmä varmistaa 
tuotteen tulevan kestävästi hoidetuista metsistä 
 
Mistä puumateriaali on peräisin? Tähän kysymykseen 
vastauksen antaa PEFC:n puun alkuperän seuranta- 
järjestelmä (Chain of Custody). Alkuperän seuranta- 
järjestelmän avulla puutuotteita valmistava tai käyttävä 
yritys varmistaa luotettavasti, että tuotteeseen on  
käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa 
puuta. Tieto puun alkuperästä on yritykselle etu yhä  
ympäristötietoisemmiksi muuttuvilla markkinoilla.  

PEFC:n puualkuperän sertifioinnissa asetetaan  
vaatimuksia sertifioidun puuraaka-aineen ja  
puutuotteiden seurannalle toimitusketjuissa.  
PEFC-sertifikaatin myöntäminen puuta jalostaville 
yrityksille edellyttää riippumattoman ja ulkopuolisen 
tahon tarkastuksen ja varmistuksen siitä, että puutavaran  
alkuperän seuranta noudattavat PEFC:n kansainvälisiä 
vaatimuksia.  

PEFC:n puun alkuperän  
seurantajärjestelmä varmistaa  

tuotteen tulevan kestävästi  
hoidetuista metsistä

PEFC-merkki on vahva  
viesti vastuullisuudesta
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Sertifioinnin vaatimusten toteutumista valvoo  
sertifiointiyritys, jonka viranomaiset ovat todenneet  
riippumattomaksi ja päteväksi. Riippumattoman  
osapuolen auditoimana toimitusketjun jokainen lenkki 
osoittaa omalta osaltaan, että puutavaran kulkua on 
seurattu tarkasti. Puuperäisessä tuotteen yhteydessä 
esiintyvä PEFC-merkki osoittaa, että tuotteeseen käytetty 
raaka-aine on peräisin kestävästi hoidetusta metsästä.  

Mikä on PEFC-merkki?
   
PEFC-merkki osoittaa, että tuotteeseen käytetty puuraa-
ka-aine on peräisin kestävästi hoidetusta metsistä. Merk-
ki osoittaa, että jokainen puuraaka-aineen toimitusketjun 
piirissä toimiva yritys on sitoutunut alkuperätiedon yllä-
pitämiseen. PEFC-sertifioinnin voi tunnistaa tuotteessa, 
tuotepakkauksessa tai tuotetta koskevissa asiakirjoissa 
olevasta PEFC-merkistä.  
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PEFC-merkin hakeminen 

Suomessa PEFC-merkin käyttöoikeudet myöntää PEFC 
Suomi. Merkin käyttöoikeuden voivat hakemuksesta 
saada puutavaraa hankkivat sekä tuotteita jalostavat tai 
markkinoivat yritykset, joilla on sertifiointiyrityksen 
myöntämä puun alkuperän seurannan sertifikaatti. 
Merkin käyttöoikeus voidaan hakemuksesta myöntää 
myös sellaisille PEFC:tä tukeville tahoille, jotka eivät ole 
suoraan osana puutuotteiden tuotantoketjua. Muun 
muassa metsätalouden edistämis- ja neuvonta-
organisaatiot tai PEFC-tuotteita myyvät kaupat voivat 
omassa viestinnässään kertoa PEFC-merkillä kestävän 
metsätalouden edistämisestä. PEFC-merkki on 
organisaatiokohtainen ja oikeaoppisesta käytöstä vastaa 
aina PEFC-merkin käyttöoikeudenhaltijaorganisaatio.  

Hakemuslomake on saatavissa täältä.

PEFC-merkin käyttäjäryhmät

PEFC-merkkiä myönnettäessä yksilöidään, mihin 
seuraavista käyttäjäryhmistä merkin käyttöoikeuden hakija 
kuuluu. Käyttöoikeusryhmät asettavat PEFC-merkin 
käytölle ehtoja, miten organisaatio voi käyttää 
PEFC-merkkiä: 
 
Metsäsertifikaatin haltijat ja ryhmäsertifiointiin 
osallistuvat metsänomistajat (Käyttäjäryhmä B) 

PEFC-merkin käyttöoikeus koskee käyttöä tuotteissa 
(onproduct-käyttö) ja muualla kuin tuotteissa (off-product 
-käyttö). Metsäsertifikaattien haltijoille ja metsänomistajille 
on–product -käyttö koskee PEFC-sertifioitua metsää, 
mutta PEFC-merkin käyttö sieltä korjatun puun 
yhteydessä edellyttää alkuperän seurannan sertifikaatin 
hankkimista. 

Puun alkuperän seurannan sertifikaatin haltijat 
(Käyttäjäryhmä C) 

PEFC-merkin käyttöoikeus koskee käyttöä alkuperän 
seurannan piirissä olevissa tuotteissa (on-product -käyttö) 
ja muualla kuin tuotteissa (off-product -käyttö). 

Muut organisaatiot (Käyttäjäryhmä D) 

Myös muille PEFC:stä kertoville organisaatioille voidaan 
myöntää PEFC-merkin käyttöoikeus. Merkin käyttöoikeus 
koskee tällöin käyttöä muualla kuin tuotteissa (off-product 
-käyttö), eikä käyttö näin ollen saa viitata PEFC-tuotteisiin 
tai -tuoteryhmiin.

PEFC-lipukkeen sisältämä

 käyttöoikeusnumero kertoo, kenelle 
toimijalle käyttöoikeus kuuluu. 

PEFC-merkin on-product- ja 
off-product-käyttö

On-product -käyttö tarkoittaa PEFC-merkin käyttöä 
kaikissa sellaisissa yhteyksissä, joissa viitataan tiettyyn 
tuotteeseen tai tuote-erään. Tuotteiden, tuotepakettien, 
ja -kääreiden lisäksi on-product käyttöä on PEFC-merkin 
käyttö mm. laskuissa, pakkauslistoissa ja tuotekohtaisissa 
mainoksissa ja esitteissä.

Off-product -käyttö tarkoittaa PEFC-merkin käyttöä 
organisaation viestinnässä, silloin kun merkki ei viittaa 
PEFC-tuotteeseen tai  tuote-erään, eikä PEFC-sertifioituun 
materiaaliin. Myös off-product käyttö edellyttää 
voimassa olevaa PEFC-merkin käyttöoikeutta. PEFC-
merkin off-product -käyttöoikeus voidaan hakemuksesta 
myöntää organisaatioille, jotka haluavat edistää ja tukea 
kestävää metsänhoitoa. PEFC-merkin off-product -käyttö-
kohteita voivat olla esimerkiksi: yrityksen vuosi- ja 
ympäristöraportti, info-materiaalit (esim. myymälässä), 
jotka eivät viittaa PEFC-tuotteisiin tai -tuote-eriin, sekä 
yrityksen internet-sivut.

PEFC-merkki off-product-käytössä. Jos 
rekisteritunnus on esimerkiksi PEFC/02-1-01 
käyttöoikeus kuuluu PEFC Suomi – Suomen 
Metsäsertifiointi ry:lle. 
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PEFC-merkki on-product-käytössä.

http://pefc.fi/wp-content/uploads/2016/09/PEFC-merkin-kaeyttoeoikeuden-hakemuslomake-2011.pdf
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PEFC-lipuke 

Lisäksi PEFC-lipukkeessa voi olla elementtejä kertomassa 
tuotteesta, valmistuksessa käytetystä raaka-aineesta ja  
PEFC-sertifioinnista. Käyttöoikeuden haltija päättää  
näiden valinnaisten elementtien käytöstä.

PEFC-lipukkeen tulee sisältää seuraavat osat:

1. PEFC-merkki, joka koostuu kahdesta ympyrän sisällä 
olevasta puusta ja kirjaimista ”PEFC”.

2. Kirjain- ja numerosarja, joka yksilöi PEFC-merkin  
käyttöoikeuden haltijan. (Numerosarjan alkuosa  
kertoo maan, missä käyttöoikeus on myönnetty.  
Suomessa myönnettyjen käyttöoikeuksien  
alkuosa on 02.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Lipukkeen nimi on joko PEFC-sertifioitu tai  
PEFC-kierrätetty.

4. PEFC-väittämät. PEFC-merkityn tuotteen raaka- 
aineesta (on-product) ja PEFC-sertifioinnista  
(off-product) kertovat PEFC-väittämät löydät  
suomeksi ja englanniksi. Väittämät ovat saatavilla 
myös muina kielivaihtoehtoina.

5. Kotisivun osoite. Suomessa joko 
 www.pefc.fi tai www.pefc.org.

6. Myös PEFC-lipukkeen ympäröivä kehys on  
valinnainen elementti. 
 
PEFC-sertifioidun raaka-aineen osuus. PEFC-merkkiä 
voidaan käyttää tuotteissa vain, jos alkuperän  
seuranta on osoittanut PEFC-sertifioidun raaka- 
aineen osuudeksi vähintään 70 %. 

Lue lisää: 
PEFC-merkin taitto-ohjeistus
PEFC-merkin käyttöä koskevat säännöt 
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Edellä mainittujen osien lisäksi PEFC-lipukkeeseen 
voidaan sisällyttää seuravia valinnaisia elementtejä:

1

2

3

4

5 6

http://pefc.fi/wp-content/uploads/2016/09/LOGO_USAGE_TOOLKIT_V3.0-2011.pdf
http://pefc.fi/wp-content/uploads/2016/06/PEFC-ST-2001-2008-v2-PEFC-Logo-usage-2010-11-26.pdf

