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Suomalainen metsäsertifiointi kansainvälisesti korkeatasoista  
 
PEFC hyväksyi Suomen järjestelmän muutokset 
 
Viisi vuotta käytössä olleen suomalaisen FFCS-metsäsertifiointijärjestelmän tarkistetuille 
vaatimuksille on saatu kansainvälinen hyväksyntä. Asiantuntija-arvion tulosten perusteella PEFC:n 
jäsenorganisaatiot ovat hyväksyneet suomalaisen metsäsertifioinnin kansainvälisen PEFC:n piiriin 
myös seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. 
 
Tarkistetuille vaatimuksille haettiin kansainvälisen PEFC:n hyväksyntää vuonna 2004, jonka 
jälkeen riippumaton asiantuntijaorganisaatio arvioi tarkistetun suomalaisen metsäsertifiointi-
järjestelmän rakenteet ja vaatimukset metsätaloudelle. Sertifiointivaatimusten tarkistustyön 
Suomessa teki työryhmä, johon kuuluivat edustajat 23:sta metsien hoidosta huolta kantavasta 
organisaatiosta. 
 
Hyväksyvä päätös osoitti, että suomalainen metsäsertifiointi täyttää PEFC:n vaatimukset 
uskottavalle sertifiointitoiminnalle ja kestävyyttä edistävälle metsien hoidolle. Nyt käyttöönotetut 
28 kriteeriä koskevat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamista, metsänhoitotöiden 
tekemistä ajallaan, metsäammattilaisten ammattitaidon ylläpitämistä sekä metsänomistajien 
kouluttamista. Monelta osin vaatimukset ovat selvästi yksityiskohtaisempia ja selkeämpiä kuin 
aiemmin käytössä olleet kriteerit.  

 
Metsäsertifiointiin sisältyy vaatimusten toistuva parantaminen ja toiminnan kehittäminen. 
Tutkijayhteisöillä ja kaikilla kansalaisjärjestöillä oli mahdollisuus antaa näkemyksensä Suomen 
metsäsertifiointivaatimusten tarkistustyöhön. Tarkistuksessa käytettiin hyödyksi viime vuosien 
kokemusta standardien käytäntöön soveltamisesta, uusien tutkimustietojen antamia viitteitä sekä 
tietoja kansainvälisistä ympäristö- ja metsäkeskusteluista.  
 
PEFC:n hyväksyntä tarkoittaa, että myös jatkossa suomalaisista sertifioidusta metsistä peräisin 
olevissa puu- ja paperituotteissa voidaan käyttää PEFC-merkkiä. Suomessa sijaitseville tehtaille 
myönnetyt PEFC-merkin käyttöoikeudet kattavat valtaosan mekaanisen metsäteollisuuden 
tuotannosta sekä mm. sellu- ja paperitehtaita.  
 
 
Lisätietoja:    
 PEFC:n tiedote ”PEFC assumes leadership in continuous improvement -  
 Finnish certification system revised and endorsed” Lähde: www.pefc.org 
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PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, aiemmin Pan European Foresct 
Certification Scheme) on järjestö kansallisesti laadittujen metsäsertifiointijärjestelmien kansainväliselle 
hyväksymiselle. PEFC on tällä hetkellä johtava kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, jonka puitteissa 



on sertifioitu yhteensä yli 57 miljoonaa hehtaaria metsää Euroopassa, Etelä-Amerikassa ja Australiassa. 
PEFC:n vaatimusten mukaisia järjestelmiä kehitetään myös muilla mantereilla. Metsäteollisuusyrityksissä eri 
maissa on lähes 2000 PEFC:n vaatimusten mukaista sertifioitua puun alkuperän seurannan järjestelmää. 
 
FFCS (Finnish Forest Certification System - FFCS) –metsäsertifioinnin kehittäminen alkoi 1996. FFCS oli 
yksi ensimmäisistä PEFC:n hyväksynnän toukokuussa 2000 saaneista järjestelmistä. Nykyisin yli 22 
miljoonaa hehtaaria metsää on sertifioitu suomalaisen sertifiointijärjestelmän vaatimusten mukaisesti. 
Lisätietoja Suomen Metsäsertifiointi ry:n verkkosivulta www.ffcs-finland.org. 


