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PEFC-neuvoston ensikommentit WWF:n tiedotteeseen 2.4.2001: 
”WWF:n asiantuntijaraportti: PEFC-sertifiointi huteralla pohjalla” 

 
”PEFC (Pan European Forest Certification) –neuvoston jäsenet ovat sitoutuneet ekologisesti, taloudellisesti ja 
sosiaalisesti kestävän metsätalouden edistämiseen. PEFC on aina toivottanut rakentavan kritiikin tervetulleeksi 
ja on reagoinut siihen nopeasti ja positiivisesti. Tästä syystä olemme hyvin pettyneitä ja yllättyneitä WWF:n 
negatiivisesta suhtautumista. Yllättävää ja eriskummallista on ollut myös se, että missään vaiheessa WWF:n 
toimeksiannosta laaditun raportin laatimista PEFC-neuvostoon ei ole oltu yhteydessä. Tämä herättääkin 
kysymyksen raportin laatimisen perimmäisistä motiiveista. Sen sijaan, että WWF olisi mukana PEFC:n 
puitteissa vastuullisen kestävän metsätalouden edistämisessä, WWF on päättänyt jättäytyä kehityksen 
ulkopuolelle. Toivomme, että WWF osallistuisi aktiivisesti tähän työhön kuten ammattiliitot ovat sosiaalisina 
tahoina tehneet.”  
 
Edeltävä tiivistetty siteeraus on osa PEFC-neuvoston sihteeristön tiedotetta, joka on kokonaisuudessaan 
saatavissa englanninkielisenä PEFC:n kotisivuilta osoitteesta www.pefc.org. Tiedotteessaan PEFC:n sihteeristö 
osoittaa monin esimerkein, että raportin WWF:lle laatineet henkilöt eivät ole halunneet ymmärtää, että PEFC 
on demokraattinen järjestelmä toteutuksena kaikilla tasoilla. Seuraavassa poimintoja PEFC-sihteeristön 
tiedotteesta.  
 
PEFC on hyvin huolestunut siitä, että arvostettu kansainvälinen organisaatio, kuten WWF, joka väittää kantavansa 
huolta vastuullisesta metsien käsittelystä, on hankkinut raportin laativaksi konsultikseen entisen työntekijänsä. 
Luotettavampi lähestymistapa olisi ollut antaa toimeksianto jollekin selvästi riippumattomalle taholle, joka olisi 
voinut tuottaa puolueettoman raportin. WWF:n tiedote sisältää runsaasti virheellisiä ja puolueellisia väittämiä.  
 
Toisin kuin WWF:n tiedotteessa väitetään, PEFC:n hyväksymät järjestelmät sisältävät metsäsertifiointijärjes-
telmille asetetut perustavaa laatua olevat vaatimukset. Euroopan metsien suojelua koskevan ministerikonferenssin 
esittämän mukaisesti PEFC hyödyntää kansallisesti hyväksyttyjä standardeja, joiden laadintaan on osallistunut 
laajasti eri tahoja. PEFC:n hyväksymissä järjestelmissä käytetään sertifiointiyrityksiä, joiden pätevyyden ovat 
kansalliset akkreditointiorganisaatiot varmistaneet.  
 
PEFC-merkkiin ja sen käyttöön liittyvää tietoa on saatavissa PEFC:n www-sivuilta. PEFC on kuitenkin paljon 
enemmän kuin merkintäjärjestelmä – se kertoo niin taloudelliselta, ympäristön kannalta kuin myös sosiaalisten 
tekijöiden osalta kestävästä metsätaloudesta. Toisin kuin WWF:n tiedotteessa väitetään, PEFC-merkki ei aiheuta 
mitään riskiä puu- ja paperituotteiden jälleenmyyjille. Jokainen, joka tarkastelee PEFC:tä objektiivisesti, näkee, että 
PEFC:n prosessit ovat vastaavat kuin maailman muiden sertifioitujen tuotteiden kohdalla. Myydessään PEFC-
merkillä varustettuja tuotteita jälleenmyyjät edistävät kestävää metsätaloutta.  
 
Toisin kuin WWF:n tiedotteessa väitetään, yksi PEFC:n kulmakivistä on kansallisten lakien noudattaminen. Tämä 
varmistetaan riippumattomien konsulttien toimesta järjestelmän arvioinnin yhteydessä. Tarkastus toistuu riippu-
mattomien sertifiointiyritysten toimesta tehtävissä säännönmukaisissa auditoinneissa. 
 
Toisin kuin WWF:n tiedotteessa väitetään, PEFC:ssä on mekanismit, jotka takaavat, että kaikkien osapuolten 
näkemykset tulevat laajasti otetuiksi huomioon. Eri osapuolet esittävät näkemyksiään kansallisten ja alueellisten 
standardien kehittämisen ja luomisen yhteydessä, järjestelmien avoimen arvioinnin yhteydessä, mahdollisten 
erimielisyyksien käsittelyssä kuten myös PEFC-neuvoston työskentelyssä.  
 
Lisätietoja: Suomen Metsäsertifiointi ry, pääsihteeri Auvo Kaivola, puh. 0400-765437. 
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