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noudattamaan vain PEFC-metsis-
sä, mutta urakoitsijastandardia he 
noudattavat myös muualla toimi-
essaan. PEFC-sertifioituja urakoit-
sijoita on tällä hetkellä yli 3400. 
Heistä valtaosa on kolmen ryh-
mäsertifikaatin piirissä ja lisäksi 
on pieni määrä urakoitsijakohtai-
sia PEFC-sertifikaatteja.

Virossa metsänomistajia ja yrit-
täjiä koskevat PEFC-vaatimukset 
on koostettu yhteen standardiin, 
eikä käytössä ole erillistä urakoit-
sijasertifiointia. Metsäsertifikaa-
tin haltija on velvollinen huolehti-
maan siitä, että urakoitsijat toimi-
vat PEFC-vaatimusten mukaisesti.

Latviassa pilotoidaan parhail-
laan urakoitsijasertifiointia. Ta-
voitteina on varmistaa työn hyvä 
laatu ja varmistaa PEFC-vaatimus-
ten toteutuminen urakoitsijan to-
teuttamassa työssä. Sertifioiduis-
ta urakoitsijoista laaditaan koko 
maan kattava rekisteri.

Suomessa urakoitsijat 
laajasti PEFC:n piirissä
Suomessa PEFC-vaatimukset on 
sisällytetty standardiin, joka kat-
taa sekä metsänomistajien että 

Tanskassa puunkorjuun ja 
muun metsätalouden toi-
menpiteet toteutetaan lä-
hes poikkeuksetta met-

sänomistajien palkkaamalla työ-
voimalla ja suoraan urakoitsijoi-
den kanssa tehtyinä toimeksian-
toina. Toteutustavasta riippumat-
ta vastuu PEFC-vaatimusten to-
teutuksesta on sertifioinnin piiris-
sä olevalla metsänomistajalla. 

Norjassa PEFC-sertifioinnin eri-
tyispiirre on, että PEFC-metsäser-
tifikaatin haltijalla tulee olla myös 
ISO 14001 -sertifikaatti. PEFC-
metsissä toimivan urakoitsijan 
tulee suorittaa metsän hoidon 
PEFC-vaatimuksia koskeva kurs-
si. Kukin PEFC-sertifikaatin halti-
ja pitää rekisteriä kurssin suoritta-
neista urakoitsijoista ja seuraa hei-
dän toimintaansa ISO-sertifikaatin 
edellyttämällä tavalla. PEFC-rekis-
tereissä on noin 180 yrittäjää, joilla 
on käytössään yhteensä noin 400 
puunkorjuuyhdistelmää.

Ruotsissa PEFC-standardien 
kansallisessa päivitystyössä vuon-
na 2012 määritettiin urakoitsija-
sertifiointia koskeva standardi. 
Metsänhoidon PEFC-vaatimuk-
sia urakoitsijat ovat velvoitettuja 

Eteläpohjalainen ruoka ja energia 
Tarton Maamess-messuilla

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on noin 5 000 opiskelijaa, jois-
ta 1 000 opiskelee Elintarvike- ja maatalousyksikössä. Yksikös-
sä korostetaan asioiden kokonaisvaltaista hallintaa pellolta pöy-
tään –ruokaketjussa. Maatilayritysten koko on kasvanut viime 

aikoina voimakkaasti, joten yrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista paino-
tetaan alan koulutuksessa. 
Digitalisaatio ja uudet teknologiat vaativat maatalousopetukselta aiem-
paa enemmän. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on tällä tietoa Suo-
men ainoa teollisen internetin laboratorio. Agrologeille annetaan myös 
metsäoppia. Puukaupoilla on edelleen merkitystä suurten maatilain-
vestointien rahoituksessa Etelä-Pohjanmaalla. 

Biotalouden logistiikkainsinöörikoulutus uutena avauksena

Osin metsätalousinsinöörikoulutusta seuraava uusi avaus on biotalou-
den logistiikkainsinöörikoulutus, jonka toteutus alkaa tämän vuoden 
aikana yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä SeAMKin 
Tekniikan yksikön kanssa. 

Äänekosken uusi biotuotetehdas sekä eteläpohjalaisen ruokapro-
vinssin elintarvikekuljetukset tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Perintei-
sen tekniikan alan logistiikkakoulutuksen päälle annetaan oppia mm. 
maa- ja metsätalouden materiaalivirroista. Puut eivät liiku itsekseen 
tehtaille. Kuljetusten ja korjuun ohjaajien on tiedettävä, minkälaiseen 
kohteeseen metsäkoneen tai puutavara-auton milloinkin lähettää. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) Elintarvike- ja maatalousyksiköstä 
valmistuu agrologeja, restonomeja sekä bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä. 
Uusi biotalouden logistiikkainsinöörikoulutus on alkamassa. Yksikössä on myös 
kotimaisia ja kansainvälisiä ruoka- ja energia-alojen projekteja. Metsäkeskuksen 
ja SeAMKin yhteiset bioenergiahankkeet ovat tuottaneet uutta tietoa lämpö- ja 
metsäkoneyrittäjille. Yhteistyötä tehdään alan yritysten ja myös Koneyrittäjien 
liiton kanssa mm. Tarton Maamess –messujen yhteydessä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun pääkampus Seinäjoen varrella. RISTo lAUHANEN, SEAMK

Logistiikkateeman hankkeis-
ta tuoreen puun polttoa koskeva 
Manner-Suomen maaseutuohjel-
man projekti on saanut julkisuutta 
viime aikoina. Yksikkö on mukana 
LUKE Kokkolan johtamassa, Bot-
nia Atlantica –ohjelman rahoitta-
massa BioHub –hankkeessa, joka 
kehittää energiapuuterminaaleista 
uutta liiketoimintaa. Myös Ruotsin 
maatalousyliopisto on BioHubissa 
hankekumppanina.

Yhteistyötä Tarton alueen 
kanssa
Yksikön hankeväki, opettajat ja 
opiskelijat osallistuivat Viron maa-
talousyliopiston kanssa Etelä-poh-
janmaan liiton rahoittamaan Fra-
mi food –hankkeeseen parisen 
vuotta sitten. Hankkeessa kehitet-
tiin elintarvikealan mobiileja op-
pimisympäristöjä. Lisäksi Tarton 

alueen kanssa vahvistetaan alan 
yhteistyöverkostoa Leader-ryh-
mä Liiverin rahoittamassa Mobi-
le Digital Farms –projektissa. 

Lapualaisen Thermopolis oy:n, 
Suomen metsäkeskuksen ja 
SeAMKin VISU –Lämmöstä lii-
ketoimintaa –hanke on viimeisin 
kansainvälinen avaus Manner-
Suomen maaseutuohjelmassa 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuk-
sen rahoituksella. Hanke mm. jal-
kauttaa Etelä-Pohjanmaan metsä-
keskuksen kehittämää lämpöyrit-
täjyyden mallia Viroon. Eteläpoh-
jalaisilla on annettavaa myös alan 
tutkimustiedossa ja työturvalli-
suusosaamisessa. 

SeAMK korostaa kansainvä-
lisyyttä ja yrittäjyyttä. SeAMKin 
Elintarvike- ja maatalousyksikkö 
on Tarton Maamess –messuilla 
esillä yhteistyössä Koneyrittäjien 
liiton kanssa. 
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AUVo KAIVolA, PEFC SUoMI – SUoMEN METSäSERTIFIoINTI RY 

Pohjoismaissa ja Baltiassa 
PEFC-urakoitsijoilla 
merkittävä rooli

Kansalliset PEFC-
vaatimukset määritetään 
kansainvälisten PEFC-
standardien asettamissa 
puitteissa. Näin 
varmistetaan, että PEFC 
soveltuu metsätalouden 
oloihin kussakin maassa. 
Vuosiauditointien 
piirissä on sekä 
metsänomistajien 
että urakoitsijoiden 
toteuttama työ. 
Pohjoismaissa ja 
Baltiassa PEFC-
käytännöt heijastavat 
metsätalouden töiden 
yleistä organisointitapaa 
kussakin maassa. 

yrittäjien ja urakoitsijoiden toi-
minnan. Urakoitsijat tuottavat 
palveluita pääosin metsäteolli-
suus- ja metsäpalveluyrityksille 
sekä muille organisaatioille, jot-
ka tarjoavat metsätalouden pal-
veluita metsänomistajille. Yksi-
tyiset metsänomistajat hankki-
vat palveluita suoraan yrittäjiltä 
vain pienessä määrin. 
PEFC-metsiin palveluita tarjoa-
vien yritysten ja urakoitsijoi-
den tulee ilmoittautua PEFC-
sertifiointiin. Metsätoimialan 
yrittäjäjärjestöt voivat tehdä il-
moituksen PEFC-sertifiointiin 
osallistumisesta jäseniään kos-
kien. PEFC Suomella on sopi-
mus yrittäjätietojen toimittamis-
ta Koneyrittäjien liitto ry:n, ME-
TO  Metsäalan Yrittäjät ry:n ja 
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n 
kanssa. Urakoitsija voi myös il-
moittautua alueellisten PEFC-
ryhmäsertifikaattien haltijana 
toimivalle Kestävän Metsätalou-
den Yhdistykselle (KMY). 

PEFC-sertifiointiin on ilmoi-
tettu toimialajärjestöjen kautta 
noin 2 000 ja KMY:n kautta 1 550 
metsätaloudessa toimivaa yritys-
tä ja urakoitsijaa.

PEFC-organisaatioiden välinen 
yhteistyö sisältää hankkeiden 

suunnittelua ja toteutusta. oslossa 
pidetyssä kokouksessa vasemmalta 
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