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PEFC –

Programme for the

Endorsement of Forest 

Certification

PEFC -

Metsasertifitseerimis-

skeemide tunnustamise 

programm







Mida tähendab säästev metsamajandamine 

inimestele ja planeedile

• Metsad:

• Metsamaad jäävad metsaks

• Bioloogiline mitmekesisus:

• 80% Maa maismaaloomadest ja -taimedest elab metsades

• Süsiniku säilitamine:

• Looduslik süsiniku kinnipüüdmise ja säilitamise süsteem

• Vesi:

• 75% puhtast veest tuleb metsaga kaetud valgaladelt 

• Sotsiaalne: 

• Kohalikud kogukonnad, kes elavad metsades ja nende

ümbruses

• 14 miljonit metsatööstuses töötavat inimest kogu maailmas

• Energia & Tooted: 

• Kõige olulisem taastuvenergia allikas

Source: WBCSD infographic, FAO, WRI



Mis on PEFC - the Programme for the 

Endorsement of Forest Certification?

• Asutatud väike- ja peremetsaomanike poolt 1999. 

aastal

• Ülemaailmne mittetulunduslik valitsusväline

organisatsioon

• Riiklike metsasertifitseerimissüsteemide ühendus

• Metsade säästvat majandamist edendav vabatahtlik

mehhanism, mis tagab heade tavade sõltumatu

sertifitseerimise kolmanda osapoole poolt



Milles seisneb PEFC olemus?

✓ Kohalikele oludele ja vajadustele kohandatud, 

üleilmselt tunnustatud standardid

✓ Riikide suveräänsust austavad standardid

✓ Mitmete huvirühmade poolt sisustatud standardid

✓ Erapooletu

✓ Läbipaistev

auditeerimine ja 

jälgimine

✓ Mitme huvirühma

konsensuslikud

otsused

Huvirühmade 

tasakaalustatud 

esindatus vastavalt 

Agenda 21-le

✓ Kohandatav

ettevõtetele, kes juba 

järgivad ISO 

juhtimissüsteemi

PEFC jätkusuutlikkuse

kriteeriumid põhinevad

globaalsetel suunistel ja 

kriteeriumidel

(ÜRO, ISO, ILO, IAF)

Sertifitseerimine 

kolmanda osapoole 

poolt 

Üleilmne süsteem, 

alt üles lähenemisviis



Säästev metsade majandamine on 
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PEFC on globaalne

47 Endorsed National 

systems 

National members in 53
countries

More than 20,000
PEFC-certified 

companies in 71
countries

Over 325 million hectares PEFC-certified.

Almost x13 size of UK

Data as of September 2019



PEFC tarneahela sertifitseerimine 

✓ Toetab säästvalt majandatud metsi

✓ Tagab vastavuse õigusaktide nõuetele

✓ Vastab era- ja avaliku sektori hangete 

nõudmistele

✓ Vastab klientide ootustele

✓ Puidupõhiste materjalide jälgitavuse lahendus

✓ Suurim sertifitseeritud materjali ressurss

✓ Panustab Kestliku Arengu Eesmärkide 

täitmisesse 



Vastutustundlik ettevõtlus ja 

hankepoliitika – L’Oreal



Vastutustundlik ettevõtlus ja 

hankepoliitika - Walmart





Mõned näited paljudest brändidest, kes on 

lisanud PEFC oma hankepoliitikatesse 

Ja paljud veel!



PEFC märgist kasutatakse paljudel 

erinevatel toodetel



PEFC märgist kasutatakse paljudel 

erinevatel toodetel



PEFC panus Kestliku Arengu 

Eesmärkidesse
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MTÜ 

Eesti 

Metsasertifitseerimise 

Nõukogu



MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu 

(EMSN)

Asutajad olid 

väike- ja pere-

metsaomanikud

Skeem töötati 

välja mitmete 

organisatsioonide 

koostööna

EMSN loodi 2001.aasta lõpus laiapõhjalise organisatsioonina

Täna on EMSNi liikmed:

• MTÜ Eesti Erametsaliit

• MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

• MTÜ Eesti Metsaselts

• Eesti Maaülikool

• Luua Metsanduskool

• MTÜ Eesti Metsaüliõpilaste Selts

• MTÜ Eesti Metsateenijate Ühing

• MTÜ Eesti Metsatöötajate Ametiühing

• Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 

• MTÜ Eesti Looduskaitse Selts



MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise

Nõukogu (EMSN)

Avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, kelle eesmärk

on:

• aidata kaasa vastutustundliku ja säästva metsanduse

printsiipide rakendamisele Eestis ning

• tõsta oma tegevusega metsaomanike, metsa- ja 

puidutööstuse, metsandusega seotud huvirühmade ning

tarbijate teadlikkust vastutustundlikust metsandusest, 

tootmisest ning tarbimisest. 

EMSN on rahvusvahelise kaubamärgi PEFC esindaja Eestis.



MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise

Nõukogu (EMSN)

PEFC sertifikaat tõendab, et metsa majandatakse 

vastutustundlikult ja jätkusuutlikult ning metsa 

majandamisel järgitakse nii keskkonnaalaseid, 

sotsiaalseid kui majanduslikke nõudeid. 

PEFC-märgis tootel või pakendil annab kindluse, et 

tootes sisalduv puit või puidul põhinev materjal pärineb 

jätkusuutlikult majandatud metsadest ning on toodetud 

vastutustundlikult.



MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise 

Nõukogu (EMSN) ülesanded

• PEFC Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi väljatöötamine ja 

ajakohastamine

• metsamajandamise standardi väljatöötamine ja 

ajakohastamine

• rahvuslike standardite ja juhiste väljatöötamine, 

ajakohastamine, täiendamine ning tutvustamine avalikkusele 

ja huvitatud osapooltele

• PEFC-d ja jätkusuutlikku metsandust puudutava teabe-, õppe-

ja infomaterjali, trükiste jms väljatöötamine ja levitamine

• PEFC kaubamärgi lepingute sõlmimine

• sihtgruppide koondamine ja esindamine.

EMSN ei osale sertifitseerimise ja akrediteerimise protsessis.



PEFC Eesti Metsasertifitseerimise 

Skeemi eesmärgid

1. Pakkuda metsaomanikele võimalus dokumenteerida ja 

parendada oma metsade säästvat majandamist

2. Pakkuda turuosalistele kindlustunnet, et sertifitseeritud

metsi majandatakse süstemaatiliselt jätkusuutlikult, s.o

majanduslikult, keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt mõistlikul

viisil

3. Lubada metsaomanikel ja metsatööstusel sertifitseeritud

metsadest pärit tooteid märgistada ja tõsta nende 

turustamisel esile nende toodete jätkusuutlikkust

4. Anda võimalus puidust ja puidul põhinevate toodete

klientidel ja tarbijatel teha ostueelistusi nende toodete

osas, mis on pärit sertifitseeritud, jätkusuutlikult

majandatud metsadest



PEFC Eesti Metsasertifitseerimise 

Skeemi põhiprintsiibid (1/2)

• Metsade säästva majandamise üldpõhimõtted põhinevad 

rahvusvahelistel kokkulepetel ja kohustustel

• Siseriiklikud õigusaktid, näiteks metsamajandamist, 

keskkonnakaitset, töötervishoidu ja tööohutust ning 

tööõigusi käsitlevad seadused, on nõuete lahutamatu osa.

• Nõuete pideva täiustamise põhimõte nõuab Eesti PEFC 

skeemi korrapärast hindamist ja ajakohastamist. Skeem 

vaadatakse korrapäraselt läbi vähemalt iga viie aasta järel. 

• Metsade säästva majandamise nõuded määratletakse 

paljude huvirühmade avatud, läbipaistval konsensusel 

põhineval protsessil, järgides standardite kehtestamise 

protseduure, mille on määratlenud ISO ja PEFC 

International.



PEFC Eesti Metsasertifitseerimise 

Skeemi põhiprintsiibid (2/2)

• Rangelt on eraldatud standardite kehtestamise, 

sertifitseerimise ja akrediteerimise protsessid

• Metsamajandamise ja tarneahela standardi 

vastavushindamist viivad läbi kolmandate osapoolte 

sertifitseerimisasutused

• Sertifitseerimisasutuste pädevust ja erapooletust 

hindavad sõltumatud akrediteerimisasutused, IAF-i 

liikmed

• Sertifitseerimise ja akrediteerimise protseduurid 

järgivad rangelt ISO vastavushindamise norme

• Kõigil skeemis toodud tegevuste täitvatel 

organisatsioonidel on vaidluste lahendamise kord

• PEFC skeem on kohandatud vastavaks Eesti oludele



PEFC Eesti Metsasertifitseerimise 

Skeem koosneb 9-st dokumendist:

• PEFC Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi tutvustus

• PEFC Eesti Rahvuslik Metsamajandamise Standard, 10.08.2015

• Sertifitseerimisorganisatsioonide teavitamine tarneahela ja 

metsamajandamise sertifitseerimisest Eestis vastavalt Eesti 

Metsasertifitseerimise Skeemi nõuetele, 10.08.2015

• PEFC EST 2 Protseduurinõuded metsamajandamise ja tarneahela 

sertifitseerimiseks, 10.08.2015

• PEFC EST 3 Välisaudiitorite ja sertifitseerimisorganisatsioonide 

kvalifikatsiooninõuded ning sertifitseerimisprotseduurid, 10.08.2015

• PEFC EST 4 Juhised sertifitseerimisorganisatsioonidele ja 

audiitoritele metsamajandamise ja tarneahela sertifitseerimise 

läbiviimiseks, 10.08.2015

• EMSN-i poolt PEFC Logo kasutamise litsentside väljastamise 

protseduur, 10.08.2015

• Rahvusvaheline PEFC Tarneahela Standard

• PEFC EST 1001:2020 Standardi koostamine – nõuded, 21.01.2020



PEFC Eesti Metsasertifitseerimise 

Skeem

Skeemi uuendamiseks moodustame töögrupid:

• Metsamajandamise standardi ajakohastamiseks

• Grupisertifitseerimise standardi ja skeemi teiste 

osade uuendamiseks (sh tarneahela standardi ja 

kaubamärgi standardi muutmiseks)



PEFC numbrites Eestis

Sertifitseeritud metsamaa 

pindala (ha)

1 295 830 ha

Tarneahela sertifikaati omavate 

ettevõtete arv (tk)

118

Logolitsentside arv 38
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Lühiülevaade rahvusvaheliste 

standardite muudatustest (1/6)

PEFC ST 1003:2018 (Säästev Metsamajandamine –

Nõuded) muudatused:

• Muutunud on standardite struktuur ja nõuete sõnastused

• Lisandunud on mitmed definitsioonid

• Sõnastusi on täpsustatud

• Kohalduvate õigusaktide nimekiri tuleb ST lisas välja tuua

• Uus põhimõte eraldi nõuetega – Mittemetsamaal 

kasvavate puude sertimine (TOF, Trees Outside Forests)

• Töötingimusi peab regulaarselt jälgima ja vajadusel 

kohandama

• Lisatud on siseauditi läbiviimise üldised põhimõtted 

• Kirjeldatud on põhimõtted iga-aastase 

metsamajandamise läbivaatamise osas

• Lisatud on mittevastavuste ja parandusmeetmete 

rakendamise üldised põhimõtted 



Lühiülevaade rahvusvaheliste 

standardite muudatustest (2/6)

Peamised muudatused sisus:

• Tuleb kirjeldada nõuded teabe edastamise kohustuse 

kohta tarneahela serti omavatele klientidele

• Peab määratlema mõjutatud huvirühmad ning nende 

vajadused ja ootused

• SFM standardi nõudeid järgimise kohustuse tekst 

peab olema avalikkusele kättesaadav

• Tööde kavandamisel tuleb arvesse võtta riskid

• Töötunnid ja puhkus peavad vastama seadustele

• Töötajad, kes töötavad PEFC-sertifitseeritud alal, 

peavad saama vähemalt miinimum- või sellest 

kõrgemat palka, meetmed selle tõstmiseks vähemalt  

miinimumini



Lühiülevaade rahvusvaheliste 

standardite muudatustest (3/6)

• Peab tagama võrdsed võimalused, mittediskrimineerimise 

ja töökiusamisest hoidumise ning edendama soolist 

võrdõiguslikkust

• Tuleb tagada piisavad ressursid metsamajandamissüsteemi

ülevalpidamiseks (koostamiseks, täiustamiseks)

• Tuleb luua kaebuste ja vaidluste lahendamise kord

• Peab välja töötama ja dokumenteerima organisatsiooni 

juhtimissüsteemi

• Tuleb kaitsta metsa võimet talletada ja siduda süsinikku, 

tasakaalustades metsaraiet ja metsa juurdekasvu, 

rakendades selleks sobivaid metsakasvatuslikke meetmeid 

ja eelistades meetodeid, mis vähendavad 

metsaressurssidele avalduvat kahjulikku mõju



Lühiülevaade rahvusvaheliste 

standardite muudatustest (4/6)

• Metsa majandamisel tuleb eelistada kliimat arvestavaid 

võtteid, et vähendada kasvuhoonegaaside mõju ja 

kasutada ressursse tõhusalt

• Raadamine ei ole jätkuvalt lubatud. Lisatud on max ala 

suurus - 5% ala ning raadata ei tohi hävitada 

märkimisväärselt suure süsinikuvaruga alasid

• Tule kasutamise nõudeid on täpsustatud

• Pestitsiidide kasutamine tuleb dokumenteerida

• Väetiste kasutamine ei tohi olla sobiva mullaharimisviisi

alternatiiviks



Lühiülevaade rahvusvaheliste 

standardite muudatustest (5/6)

• Jätkuvalt on lubatud metsamajandamistegevused, mis ei 

kahjusta elupaikade tähtsaid ökoloogilisi väärtusi

• Lubatud on kaitstud v ohustatud liikide kaubandus, kui 

seda lubavad CITES nõuded

• Looduslikule uuenemise kõrval on oluline ka metsa 

uuendamine istutamise teel (varem oli istutamine 

võimalus, nüüd on nõue)

• Allavoolu veetasakaal ja veekvaliteet ei tohi metsatööde 

tõttu märkimisväärselt kannatada

• Seal, kus võimalik, toetama kohalike kogukondade ja 

põlisrahvaste osalemist metsamajandamisel. 

• Teadmiste ja kogemuste rakendamisest saadud hüved 

tuleb soovitavalt asjaosalise vahel võrdselt jaotada 



Lühiülevaade rahvusvaheliste 

standardite muudatustest (6/6)

Metsamajandamise Grupisertifitseerimise ST 1002:2018 

põhilised muudatused: 

• Muutunud on standardi struktuur ja sõnastused

• Lisandunud on mitmed definitsioonid

• Palju detailsemalt on lahti kirjutatud grupisertifitseerimise 

üld- ja grupi haldamispõhimõtted, rollid, kohustused ja 

volitused, tulemuslikkuse hindamise ja siseauditi 

läbiviimise täpsed juhised jms.  
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Standardi koostamise põhimõtted:

KONSENSUS

TASAKAALUSTATUD 

OSALEMINE

HUVIRÜHMADE 

KAASAMINE

LÄBIPAISTVUS TÄIUSTAMINE



Standard PEFC EST 1001:2020 

Standardi koostamine – Nõuded …

… on aluseks metsamajandamise standardi 

ajakohastamisel. 

EMSNi juhatus kinnitas standardi uue versiooni 

21.01.2020.a koosolekul ning see hakkas kehtima kohe. 

EMSN koostas varasema standardi (Lisa 11) osas uue 

versiooni, mille juhatus kinnitas ning mille kohta küsisime 

vastavalt sellesama standardi nõuete kohaselt 

huvirühmadelt tagasisidet. 

Tagasiside andjaid oli 1. 



Standard PEFC EST 1001:2020 Standardi 

koostamine – Nõuded: Muudatused (1/4)

Standardi koostamise tööprotsesse kirjeldav ja reguleeriv 

standard

• Standardil on uus struktuur ja number (PEFC EST 

1001:2020), varasemalt oli Lisa 11

• Lisandunud on peatükk 4 standardi koostamise põhimõtetega

• Peatükk 6 on detailsemalt lahti kirjutatud – standardi 

koostamise erinevad etapid

• Kõik töörühmaga seotud nõuded on koondatud ühte punkti 

(6.4.)

• Standardi kinnitamine ja avaldamine on tõstetud eraldi 

peatükki (7)

• Lisandunud on uus peatükk (8) - standardite perioodilise 

ülevaatuse kohta

• Soolise tasakaalu põhimõte on lisandunud



Standard PEFC EST 1001:2020 Standardi 

koostamine – Nõuded: Muudatused (2/4)

• Huvigrupid on sisse toodud täpsustatud nõudena, eriti

peamise 6 huvirühma puhul

• Tuleb püüelda kõikide, eriti peamiste huvirühmade

kaasamisele

• Täpsustatud on konsensuse saavutamise

protsessi, sh:

• vastasseisu lahendamist, 

• hääletamist ning

• vaidluste lahendamist

• Täiesti uute standardi tegemisel on nõue ka teise

avalikustamise perioodi läbiviimise osas

• Standard soovitab kaasata täiendavaid

huvirühmasid ka vastasseisu lahendamise juures



Standard PEFC EST 1001:2020 Standardi 

koostamine – Nõuded: Muudatused (3/4)

• Enam selgust on toodud ka standardite ülevaatuse

läbiviimise protsessi täpsustamise kohta:

• kas standard kinnitatakse muudatusteta või

alustatakse selle ajakohastamist

• oluline muudatus on huvirühmadega

konsulteerimise nõue enne protsessi, et saada

tagasisidet standardite muudatuste vajaduse kohta

ning et standardeid ei kinnitataks ilma

huvirühmadega konsulteerimata. 

• Standardite ajakohastamise protsessi osa on 

täpsustatud, kas standard muudetakse: 

• tavapäraselt, 

• toimetuslikult või

• ajakriitiliselt. 



Standard PEFC EST 1001:2020 Standardi 

koostamine – Nõuded: Muudatused (4/4)

• Välja on toodud nõuded, mis rakenduvad ainult uute 

standardite väljatöötamisele, need on: 

• Tuleb koostada täpsem ja detailsem standardiettepanek 

(6.1.1.)

• Nõutav on täiendav avalikustamise periood 30 päeva 

(6.5.2.)

• Tuleb läbi viia pilootkatsetus (6.6.)



Standardi koostamise protsess



Huvirühmade kaardistamine (6.2.)

Peamised huvirühmad:

• Metsaomanikud

• Äri- ja tööstusettevõtted

• Valitsusvälised organisatsioonid

• Teadus- ja tehnoloogiainimesed

• Töötajad ja ametiühingud

• Kohalikud omavalitsused

Enda taandamisest andis teada 3 organisatsiooni:

• Eesti Keskkonnaühenduste Koda

• Eesti Keskkonnahariduse Ühing

• Eesti Looduseuurijate Selts

ST p 6.4.3. Võimalus kaasata eksperte mitte- või 

väheesindatud küsimustes



Standardi töörühm

Ametlik teade ja kutse töörühmas osalemiseks tehti 31.01.2020, 

kordusteavitamine 21.02.2020. (6.3.1.)

Töörühma koosseis kinnitati 09.03. EMSNi juhatuse koosolekul.

Standardi töörühma ülesanne on läbi vaadata PEFC Eesti 

metsamajandamise kriteeriumite sisu, töötada välja 

rahvusvahelistele PEFC jätkusuutlikkuse kriteeriumitele vastavad 

ja Eesti oludele kohandatud ajakohastatud nõuded, pakkudes 

lahenduste leidmisel vajadusel välja kompromisse, sõnastada 

standard, vaadata läbi avalikustamise käigus standardile tehtud 

ettepanekud, püüelda konsensuse saavutamise poole ning 

esitada standard EMSNi juhatusele kinnitamiseks. 



Töörühma töö ajagraafik

Töörühma ja juhtrühma koosolekud: märts – juuli 2020

Standardi eelnõu valmimine ja juuli 2020

ettepanek EMSNi juhatusele 

arvamusküsitluse läbiviimiseks:

Arvamusküsitlus: august – sept 2020

Kommentaaride läbivaatamine, okt/nov 2020

töörühma koosolek (konsensuse 

saavutamine):

Standardi kinnitamine nov 2020

EMSNi juhatuse poolt:



Standardi juurutamine

Standardi kinnitamine 

Standardi avaldamine – 14  päeva jooksul alates 

kinnitamisest

Standardi jõustumise kuupäev – maksimaalselt 12 kuud 

alates avaldamise kuupäevast

Üleminekuperiood – kuni 12 kuud



EMSNi tegevus töörühmaga seotult 

(1/2)

• Vastutab standardi ja skeemi uuendamise protsessi 

eest

• Kinnitab töörühma tööd reguleeriva standardi ja 

vajadusel muudatused

• Kinnitab töörühma koosseisu ja muudatused

• Ei muuda ise töörühmas kokkulepitud standardi 

punktide sõnastust

• Hindab uute/kokkulepitud nõuete sisu vastavust ja 

piisavust rahvusvahelise metsamajandamise standardi 

nõuetele

• Moodustab vajadusel vaidluste lahendamise komisjoni 

(5.3.)

• Kiidab heaks standardi lõpliku versiooni (6.4.5.)



EMSNi tegevus töörühmaga seotult 

(2/2)

• Pakub töörühmale tehnilist tuge ja tehnilisi 

ressursse töörühma koosolekuteks (6.4.1.d)). 

Selleks korraldab EMSN:

• rahvusvaheliste standardite tõlkimise eesti 

keelde

• standardi keelelise toimetamise

• koosolekute ettevalmistamise ja läbiviimise

• koosolekute protokollimise

• metsanduse eksperdi kaasamise

• EMSN püüab vajadusel pakkuda ebasoodsas 

olukorras olevatele sidusrühmadele võimalusi 

töörühma töös osalemiseks. (6.4.1.e))



Töörühma tööpõhimõtted (1/2)

• Kaasata võimalikult palju ja erinevaid huvirühmi (6.4.1. a))

• Ükski huvirühm ei saa protsessis domineerida (6.4.1. b)) ega 

kõrvale jääda (6.4.2.b))

• Igal huvirühmal on võrdsed võimalused mõjutada otsuste 

vastuvõtmist ja võimalikke hääletamissituatsioone. (6.4.2.b))

• Töörühmal on õigus oma liikmelisust oma tegutsemisaja 

jooksul täiendada. (6.4.1. c))

• Töörühma tegevused põhinevad huvirühmade seatud 

eesmärkidel ja nende arutamisel teiste töörühma liikmetega. 

(6.4.2. a))

• Huvirühmad osalevad sisulises arutelus oma esindaja 

ekspertteadmiste kaudu ja/või näiteks teistele töörühmadele 

kirjalike ettekannete või muude materjalide esitamise kaudu. 

(6.4.2.c))



Töörühma tööpõhimõtted (2/2)

• Huvirühmad osalevad sisulises arutelus oma esindaja 

ekspertteadmiste kaudu ja/või näiteks teistele töörühmadele 

kirjalike ettekannete või muude materjalide esitamise kaudu. 

(6.4.2.c))

• Need huvirühmad, keda sertifitseerimise rakendamine 

otseselt mõjutab, peaksid olema standardi töörühmas 

piisavalt esindatud. (6.4.2.d))

• Töökeel on eesti keel

• Töörühmas käsitletakse kõiki rahvusvahelise standardi 

põhimõtteid ja kriteeriume. Töörühm otsustab, kas need:

• võetakse üle muutmata kujul

• võetakse üle muudetud kujul

• võib standardist välja jätta

• võib lisada täiesti uue



Standardi koostamise tööprotseduuride 

osas laekunud muudatusettepanekute 

ülevaatamine

Tagasisidet andis 1 organisatsioon – Eesti Metsaüliõpilaste Selts

Sisu: „Töörühma tööprotseduuride ning standardi

reguleerimisala osas ei esine erimeelsusi väljastatud

materjalidega.“



Töörühma otsused (1/4)

Töörühm määrab oma töömeetodi üksikasjad töörühma esimesel 

töökoosolekul. (standardi p 6.4.1. c))

Töörühma OTSUSED:

• Töörühm määrab:

• esimehe ja aseesimehe või

• sõltumatu moderaatori

• Töörühm moodustab juhtrühma (määrab esimehe ja 

aseesimehe) (6.4.1. c))

• Töörühm võib moodustada alamtöörühmi ja kutsuda eksperte 

(6.4.1. c))



Töörühma otsused (2/4)

• Töörühmal on õigust liikmelisust täiendada (6.4.1. c))

• Töörühm saab juhtrühmale standardi versiooni kohta 

ettepanekuid teha. Kokku leppida millal.

• Juhtrühm on otsustusvõimeline ja koosolek toimub, kui 

sellest võtavad osa vähemalt pooled liikmed (6.4.1. h)

• Kuidas leitakse konsensus 6.4.5. a) kas :

• Hääletamisel antakse suuliselt hääl

• Hääletamisel antakse käega märku

• Toimub salajane hääletus

• Kaugosalemise teel suuliselt (telefon, Skype, vm)

• E-kirjale selge vastus

• Kombinatsioon kõikidest eelmistest

• Kui otsuse tegemisel juhtrühmas hääletatakse, siis peab 2/3 

olema poolt (6.4.6.)



Töörühma otsused (3/4)

Häälteenamuse taotlemine ei ole püsiva vastasseisu ületamise 

meetodiks konsensuse saavutamise eesmärgil. Töörühmas 

olevaid eriarvamusi ei jäeta tähelepanuta. (6.4.6.)

• Eriarvamused ja püsiv vastasseis lahendatakse kas 6.4.5. või 

6.4.7. kohaselt, leides kompromissi:  

• Arutelude ja läbirääkimiste käigus 

• Otsesed läbirääkimised eriarvamusel olevate osapooltega 

• Täiendav arvamusküsitlus (kaasates arutellu täiendavaid 

huvirühmi) 

Vaidluse lahendamise menetlus vastavalt sõltumatule ja 

objektiivsele vaidluste lahendamise korrale p 5.3. (6.4.8.)



Töörühma otsused (4/4)

• Kaebuste ja apellatsioonide lahendamise kord (p 5.3.)

• EMSNi juhatus moodustab komisjoni: 

• Juhataja (erapooletu ja sõltumatu) (5.3.2.)

• 2 liiget (mõlemalt poolt 1 liige)

• Tööplaan 

• Järgmiste koosolekute ajad ja toimumiskohad



Juhtrühma ülesanded:

• valida enda hulgast juhtrühma esimees ja aseesimees;

• kokku leppida standardi teksti põhimõtetes ja sõnastustes 

ning sõnastada standardi tekst;

• annab nõusoleku standardi versiooni kohta 

arvamusküsitluse läbiviimiseks

• jõuda standardi koostamise protsessi ja sisuotsuste osas 

konsensusele. Juhtrühma otsused võetakse vastu 

konsensuse teel;

• kui juhtrühmas ei saavutata konsensust, siis toimub otsuse 

tegemine vastavalt punktidele 6.4.6 kuni 6.4.8.;

• esitada standardi lõppversioon EMSNile kinnitamiseks.

Juhtrühma liikme kohustus on esindada oma huvirühma 

ning vastutada standardi tööversiooni sisu eest.



Töörühma otsused - ARUTELU



PÄEVAKAVA 10.03.

1. Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu ja PEFC lühitutvustus

2. Lühiülevaade PEFC rahvusvaheliste standardite muudatustest

3. Tööprotsesside tutvustamine, standardi koostamise tööprotseduuride osas 

laekunud muudatusettepanekute ülevaatamine ja töörühma täpsema 

töökorra kokkuleppimine, sh: 

1. Töörühma juhi valimine

2. Juhtrühma moodustamine (liikmete määramine, esimehe valimine) 

4. Hetkel kehtiva PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi 

rakendamise kitsaskohtade arutelu

5. Ülevaade hetkel kehtiva PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise 

Standardi kohta tehtud muudatusettepanekutest, arutelu 

6. Uue PEFC Eesti Metsamajandamise Standardi sisuarutelu järgmiselt:

1. Standardi reguleerimisala 

2. Mõisted ja määratlused (rahvusvahelise standardi p 3)

3. Üldpõhimõtted, juhtimine, kavandamine, tugi (rahvusvahelise standardi 

punktid 4-7)

4. Metsamajandamine 1. kriteerium (rahvusvahelise standardi p 8.1.)

7. Järgmised koosolekute ajad, tööplaan 

8. Muud küsimused



www.pefc.org

Hetkel kehtiva 

PEFC Eesti 

Rahvusliku 

Metsamajandamise 

Standardi 

rakendamise 

kitsaskohtade 

arutelu



Lühiülevaade huvigruppide tagasisidest ja 

muudatusettepanekutest (1/2)

• Bürokraatiat, st dokumentatsiooni vähemaks, 

tõhusamaks

• Kehtestatud nõudeid tuleb täpsustada ja lihtsustada

• Skeem tuleb teha lihtsasti rakendatavaks – töötada välja 

selged indikaatorid

• Analüüsida grupisertimise puhul grupi liikme max

suuruse kehtestamist

• Metsa majandamisel peaks olema senisest rohkem 

sisulisi metsanduslikke nõudeid, nt 

• metsi peaks rohkem uuendama metsaistutamise teel, 

nt lankidest vähemalt 30% tuleb uuendada istutamise 

teel. 

• Langile jäetavate puude koguarvu tõstmine nt 10 puuni



Lühiülevaade huvigruppide tagasisidest ja 

muudatusettepanekutest (2/2)

• Andmete kogumise vajaduse täpsustamine (grupiserdi 

haldaja küsib liiga palju andmeid metsaomanike käest)

• Kvaliteedikontrollide tagamine ja tõhustamine (et hoida 

sertifitseerimise ja grupisertifitseerimise kvaliteeti)



Hetkel kehtiva PEFC Eesti Rahvusliku 

Metsamajandamise Standardi rakendamise 

kitsaskohtade arutelu - töörühmas

Arutelu.



PÄEVAKAVA 10.03.

1. Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu ja PEFC lühitutvustus

2. Lühiülevaade PEFC rahvusvaheliste standardite muudatustest

3. Tööprotsesside tutvustamine, standardi koostamise tööprotseduuride osas 

laekunud muudatusettepanekute ülevaatamine ja töörühma täpsema 

töökorra kokkuleppimine, sh: 

1. Töörühma juhi valimine

2. Juhtrühma moodustamine (liikmete määramine, esimehe valimine) 

4. Hetkel kehtiva PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi 

rakendamise kitsaskohtade arutelu

5. Ülevaade hetkel kehtiva PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise 

Standardi kohta tehtud muudatusettepanekutest, arutelu 

6. Uue PEFC Eesti Metsamajandamise Standardi sisuarutelu järgmiselt:

1. Standardi reguleerimisala 

2. Mõisted ja määratlused (rahvusvahelise standardi p 3)

3. Üldpõhimõtted, juhtimine, kavandamine, tugi (rahvusvahelise standardi 

punktid 4-7)

4. Metsamajandamine 1. kriteerium (rahvusvahelise standardi p 8.1.)

7. Järgmised koosolekute ajad, tööplaan 

8. Muud küsimused



www.pefc.org

Ülevaade 

hetkel kehtiva PEFC 

Eesti Rahvusliku 

Metsamajandamise 

Standardi kohta 

tehtud muudatus-

ettepanekutest. 

Arutelu 



Ülevaade hetkel kehtiva PEFC Eesti 

Rahvusliku Metsamajandamise Standardi 

kohta tehtud muudatusettepanekutest, 

arutelu 

Töörühma liikmete poolt tehtud ettepanekud: 

• Rainer Laigu - Standardi p 3 „Mõisted ja 

määratlused“

• Elor Ilmet - kommentaarid standardis läbivalt 



PÄEVAKAVA 10.03.

1. Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu ja PEFC lühitutvustus

2. Lühiülevaade PEFC rahvusvaheliste standardite muudatustest

3. Tööprotsesside tutvustamine, standardi koostamise tööprotseduuride osas 

laekunud muudatusettepanekute ülevaatamine ja töörühma täpsema 

töökorra kokkuleppimine, sh: 

1. Töörühma juhi valimine

2. Juhtrühma moodustamine (liikmete määramine, esimehe valimine) 

4. Hetkel kehtiva PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi 

rakendamise kitsaskohtade arutelu

5. Ülevaade hetkel kehtiva PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise 

Standardi kohta tehtud muudatusettepanekutest, arutelu 

6. Uue PEFC Eesti Metsamajandamise Standardi sisuarutelu järgmiselt:

1. Standardi reguleerimisala 

2. Mõisted ja määratlused (rahvusvahelise standardi p 3)

3. Üldpõhimõtted, juhtimine, kavandamine, tugi (rahvusvahelise standardi 

punktid 4-7)

4. Metsamajandamine 1. kriteerium (rahvusvahelise standardi p 8.1.)

7. Järgmised koosolekute ajad, tööplaan 

8. Muud küsimused



www.pefc.org

Uue PEFC Eesti 

Metsamajandamise 

Standardi sisuarutelu 

Struktuur

1. Reguleerimisala



Uue PEFC Eesti Metsamajandamise 

Standardi sisuarutelu

1. Uue standardi struktuur

Ettepanek: võtta aluseks rahvusvahelise standardi struktuur ning 

kohandada selles toodud nõuded Eestile sobivateks. 

2. Standardi reguleerimisala



Muud küsimused



www.pefc.org

Suur tänu teile 

sisuka päeva eest!


