
 PEFC-metsäsertifiointi voidaan 
toteuttaa kolmella eri tavalla:

– Alueellisena 
ryhmäsertifiointina

– Ryhmäsertifiointina eli 
koskien joukkoa kiinteistöjä, 
jotka eivät muodosta 
yhtenäistä 
kokonaisuutta/aluetta

– Metsänomistajakohtaisesti/
kiinteistökohtaisesti

1

PEFC:n metsäsertifioinnin toteutuksen 
vaihtoehdot



PEFC FI -metsäsertifikaattien 
hakijat/haltijat (2016)
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Alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi

 Kestävän Metsätalouden yhdistys (eteläinen, läntinen, 
kaakkoinen, itäinen ja pohjoinen PEFC-alue)

Muu kuin alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi

 Otso Metsäpalvelut

 Stora Enso Oyj, Metsä

 UPM-Kymmene Oyj

Yrityskohtainen
PEFC-sertifiointi

 Metsähallitus

 UPM-Kymmene Oyj



PEFC-metsäsertifikaatit Suomessa
http://pefc.fi/wp-content/uploads/2016/10/PEFC-metsasertifionnin-
tilasto-lokakuu-2016-SUOMI.pdf)

3  noin 85 % metsistä Suomessa PEFC-sertifioinnin piirissä



Sertifiointi koskee

- metsänomistajakohtaisessa sertifioinnissa yhtä tai useaa 
metsänomistajan omistamaa sertifiointiin ilmoitettua kiinteistöä 
ja 

- ryhmäsertifioinnissa kaikkia sertifiointiin ilmoitettuja kiinteistöjä 

 Metsänomistaja päättää, mitkä kiinteistöt ilmoittaa mukaan 
sertifiointiin

 Kiinteistöt tuodaan sertifiointiin kokonaisuudessaan (tai ei 
lainkaan)
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PEFC-sertifiointiin ilmoitetaan metsät 
kiinteistökohtaisesti (PEFC FI 1001:2014)



PEFC-aluejako
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 Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

 Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

 Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

 Kaakkoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

 Eteläinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Alueellisia PEFC-
ryhmäsertifikaatteja on viisi, 

jotka rajautuvat Suomen 
metsäkeskuksen 

palvelualueiden mukaan

Aluerajat määrittävät 
kunkin sertifikaatin 
suurimman mahdollisen 
maantieteellisen laajuuden



Kestävän Metsätalouden yhdistys

 Alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltija

 Edustaa sertifiointiryhmän jäseniä 
sertifiointiprosessissa

 Sopii vuosittaisista auditoinneista

 Ylläpitää tietoa laiminlyönti- ja rikkomustapauksista

 Vastaa alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin 
valtakunnallisesta viestinnästä 

 Järjestää neuvontaa ja koulutusta
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Metsänomistajien osallistuminen 
alueelliseen ryhmäsertifiointiin (vuosi 2016)

1) Suora ilmoittautuminen KMY:lle
– 50 €/5 v (+alv 24 %)
– yhdellä ilmoituksella jopa useita kiinteistöjä usealle eri 

PEFC-ryhmäsertifiointialueelle
– osallistuminen on voimassa viisi vuotta edellyttäen, että 

PEFC-standardeja noudatetaan
2) Metsänhoitoyhdistysten jäsenyyden kautta

– mhy ylläpitää rekisteriä sertifiointiin ilmoitetuista

3) Metsänomistajaa edustavan organisaation kautta 
– organisaatio ylläpitää asiakasrekisteriä
– lista alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistumista tarjoavista 

organisaatioista: 
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kestavametsa.fi.kotisiv
ukone.com/tiedostot/Alueellista_ryhmasertifiointia_tarjoavat
_18.4.2016.pdf7



Kiinteistötietojen ilmoittaminen

 ilmoittautumislomakkeella PEFC-ryhmäsertifiointialueittain

 ilmoittautuminen tehdään kiinteistökohtaisesti 

 kiinteistöt yksilöidään kiinteistötunnuksella, jonka muoto on 
xxx-yyy-nnnn-zzzz (esimerkiksi 092-416-0011-0123 -
kunta-kylä-tila-talo) 

 kiinteistötunnuksen etsimiseen voi käyttää 
esimerkiksi http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/palv
elut/selvita-kiinteistotunnus

 ilmoittautuminen sähköisesti tai paperisella lomakkeella 
http://www.kestavametsa.fi/metsanomistajat
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Kysely kiinteistön osallistumisesta 
alueelliseen ryhmäsertifiointiin
 syöttämällä kiinteistötunnuksen 

kyselysovellus 
https://www.kmyrekisteri.fi/#/kysely
kertoo, kuuluuko kiinteistö alueellisen 
PEFC-ryhmäsertifioinnin piiriin

 sovellus ei anna tietoa kiinteistön 
omistajasta

 alueellisessa PEFC-
ryhmäsertifioinnissa mukana olevasta 
kiinteistöstä voi tulostaa PEFC-
osallistumistodistuksen

 kyselysovellusta voi hyödyntää muun 
muassa puukauppatilanteessa 
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Yritysten ja yrittäjien rooli PEFC-
metsäsertifioinnissa
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 Metsänomistajien lisäksi myös yrityksillä ja yrittäjillä on 
merkittävä rooli metsänhoidon PEFC-vaatimusten 
toteuttamisessa - vaatimukset toteutetaan metsänomistajien ja 
metsiin palveluita tarjoavien yritysten ja yrittäjien yhteistyönä

 Palveluita sertifioituihin metsiin tarjoavat yritykset vakuuttavat 
PEFC-ilmoittautumisella sitoutuvansa noudattamaan PEFC-
vaatimuksia.

 Yritys voi ilmoittautua tietokantaan suoraan tai tiedontoimittajan 
kautta.

TYÖN TEKIJÄMETSÄNOMISTAJA

SUUNNITTELIJA YRITTÄJÄ

metsäkoneen kuljettaja, kaivinkoneen kuljettaja, metsuri

metsäneuvoja, metsäsuunnittelija metsäpalveluyrittäjä, koneyrittäjä, työnantaja, urakanantaja



Yritysten ja yrittäjien PEFC-
ilmoittautumista koskevat 
tiedontoimittajaorganisaatiot
PEFC Suomella on sopimus (12/2016) PEFC-sertifiointiin 
ilmoitettavia yrityksiä ja yrittäjiä koskevasta tiedontoimittamisesta 
seuraavien organisaatioiden kanssa:

 Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry 

 Koneyrittäjien liitto ry 

 METO Metsäalan Yrittäjät ry

 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
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• Hakemus tiedontoimittajaorganisaatioksi ryhtymiseksi on 
saatavissa PEFC Suomen toimistosta.



Tietokanta PEFC-ilmoittautuneista 
yrityksistä/yrittäjistä

 PEFC Suomi ylläpitää valtakunnallista internetpohjaista 
tietokantaa PEFC-ilmoittautuneista yrityksistä ja yrittäjistä.

 Tietokantaan ilmoitetut yritykset/yrittäjät ovat tietoisia PEFC-
sertifioinnissa mukana olemista koskevista velvoitteista.

 Palvelun tilaaja voi varmistaa yrityksen PEFC-ilmoittautumisen 
PEFC-tietokannasta > pefc.fi/sertifiointi/yrittajarekisteri/
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Yritysten ja yrittäjien PEFC-
ilmoittautuminen Kestävän Metsätalouden 
Yhdistyksen (KMY)  kautta
 osallistuminen maksaa 100 euroa (+ALV 24 %)

 maksu kattaa osallistumisen viideksi vuodeksi 
edellyttäen, että ilmoittautuja toimii PEFC-
vaatimusten mukaisesti

 ilmoittautuminen sähköisesti tai paperisella 
lomakkeella

 sähköinen ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta 
https://www.kmyrekisteri.fi/#/ilmoittautuminen

 osallistumismaksu suoritetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä verkkopankkitunnuksia käyttäen

 Myös paperinen ilmoittautumislomake löytyy KMY:n 
kotisivuilta. 
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