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PEFC:n yleiskokous hyväksyi järjestölle uuden nimen ja johtokunnan 
 
Tuotemerkki ja nimilyhenne säilyvät  
 
PEFC:n yleiskokous hyväksyi järjestön uudeksi nimeksi “Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes”. Puutuotteiden markkinoilla tunnettuun kestävästä metsätaloudesta 
kertovaan PEFC-tuotemerkkiin tai –lyhenteeseen ei tehty muutoksia. Syynä nimimuutokseen on 
PEFC metsäsertifiointijärjestelmän muuttuminen maailmanlaajuiseksi.   
 
PEFC:n jäsenistä jo kuusi – Australian, Brasilian, Chilen, Kanadan, Malesian ja USA:n metsä-
sertifiointijärjestelmät - on Euroopan ulkopuolelta. Lokakuun lopussa yleiskokoukseen kokoon-
tuneet 26 maan edustajat hyväksyivät Puolaan perustetun organisaation PEFC:n jäseneksi. Johto-
kunnan puheenjohtajana jatkaa Ranskan metsänomistajien puheenjohtaja Henri Plauce Gillon,  
ensimmäisenä varapuheenjohtajana Metsäteollisuus ry:n johtaja Hannu Valtanen ja toisena Itävallan 
metsänomistajien toiminnanjohtaja Christian Brawenz. Johtokuntaan tuli ensikertaa edustus myös 
Euroopan ulkopuolelta, Kanadasta ja Yhdysvalloista (Uusi johtokunta liitteenä). Seuraava PEFC:n 
yleiskokous pidetään 2004 Chilessä.  (Lisätietoja: http://www.pefc.org) 
 

Tavoitteena yhteistyön lisääminen 
 
PEFC:n yleiskokouksen pääpuhuja, YK:n metsäfoorumin koordinaattori ja sihteeristön päällikkö 
Pekka Patosaari korosti puheessaan hallitusten välisten kestävän metsätalouden prosessien 
merkitystä metsäsertifiointijärjestelmille. YK:n metsäfoorumin tehtävänä on edistää metsien hoitoa, 
suojelua ja kestävää kehitystä  sekä vahvistaa valtioiden pitkän  aikavälin poliittista sitoutumista 
näihin tavoitteisiin.  
 
Patosaari painotti puheessaan metsäsertifiointijärjestelmien välisen luottamuksen lisääntymisen 
tärkeyttä.  Hän totesi myös, että riippumatta eri järjestelmien välisen keskinäisen tunnustamisen 
kehityksestä PEFC on riittävän voimakas toimiakseen itsenäisesti. Markkinalähtöisellä ja vapaa-
ehtoisella metsäsertifioinnilla on hänen mielestään merkittäviä mahdollisuuksia edistää metsien 
kestävää hoitoa ja käyttöä.  
 
PEFC:n yleiskokous vahvisti yksimielisesti kantanaan, että PEFC tukee YK:n metsäfoorumin työtä 
sekä haluaa vahvistaa PEFC:n ja metsäfoorumin välisiä yhteyksiä.  
 
PEFC kasvaa metsissä ja markkinoilla 
 

http://www.pefc.org/


PEFC on hyväksynyt 13 metsäsertifiointijärjestelmää, joilla  on sertifioitu yli 48 miljoonaa 
hehtaaria metsää. Arvioitavana on tällä hetkellä Chilen, Italian ja Australian järjestelmät. PEFC 
päättää järjestelmien hyväksymisestä riippumattomien konsulttien tekemän arvioinnin  perusteella 
lähikuukausina.  
 
PEFC:n vaatimusten mukaisia puun alkuperän seurannan sertifikaatteja on  yritysten käytössä jo 
lähes 900. Vuonna 2002 Suomessa PEFC-merkittiin jo yli 3 miljoonaa kuutiometriä mekaanisen 
metsäteollisuuden tuotteita. Merkittyjen tuotteiden valikoima laajenee, sillä puun alkuperän 
seurantajärjestelmä on käytössä jo myös 6 sellutehtaassa, 5 paperitehtaassa ja 3 kartonkitehtaassa. 
(Lisätietoja:  http://www.ffcs-finland.org/pdf/FFCS_PEFC_Licences2003.pdf ) 
 
 
PEFC:n johtokunta 31.10.2003 alkaen  
 
Puheenjohtajat: 
Henri PLAUCHE GILLON, National Federation of Forest Owners' Associations in France, 
puheenjohtaja,  
Hannu VALTANEN, Metsäteollisuus ry,  
1. varapuheenjohtaja  
Christian BRAWENZ, Austrian association of Private Farm and Forest Owners,  
2. varapuheenjohtaja 
 
Jäsenet : 
Phil DAVIES, Britain’s General Union (GMB) 
Michael CLARK, M-Real 
Paul WOODING, Canadian Forest Products Ltd. (Canfor) 
Ulf ÖSTERBLOM, Federation of Swedish Farmers (LRF)  
Hans KöPP,  European Environmental Bureau (EEB/Brussels) 
Marian FREIHERR VON GRAVENREUTH, Bavarian Forest Owners Association 
Josef BARTON-DOBENIN, Association of Municipal and Private Forest Owners in the Czech 
Republic  
Sébastien GENEST, France Nature Environnement 
Luis COSTA LEAL, Portuguese Pulp and Paper Association (CELPA) 
Robert SIMPSON, American Tree Farming System 
 
Lisätietoja:  Suomen Metsäsertifiointi ry 
 Jari Parviainen, puh. 010 2113010, jari.parviainen@metla.fi 
 Auvo Kaivola, puh. 09 29041426, auvo.kaivola@ffcs-finland.org 
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