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1 Tutkimuksen tausta 

1.1 Metsäsertifiointi ja sertifiointijärjestelmät 

1.1.1 Mitä on metsäsertifiointi? 

Metsäsertifioinnin tarkoituksena on osoittaa puutuotteiden ostajalle, että tuotteessa 

käytetty puumateriaali on peräisin kestävällä tavalla hoidetuista metsistä. Tämä 

osoitetaan sekä metsänhoidon että puun kulkeutumisen sertifioinnilla ja tuotteen tai 

sen pakkauksen merkinnällä. (Mäntyranta 2002, s.21) 

Metsäsertifioinnissa riippumaton kolmas osapuoli arvioi ja todentaa, täyttävätkö 

sertifikaatin haltijan metsänhoidon menetelmät ennalta sovitut kriteerit. Sertifioinnin 

kriteerit on määritelty standardeissa, jotka ovat kokoelma metsätalouden erilaisten 

sidosryhmien kanssa yhteistyössä laadittuja sopimuksia. Standardeja on kahta lajia, 

toiminnan ja prosessien standardeja. Toiminnan standardit käsittelevät 

metsätalouteen liittyviä toimia ja niiden seurauksia ja prosessistandardit liittyvät 

yrityksen käytäntöihin ja johtamiseen. Osallistuminen metsäsertifiointiin on 

vapaaehtoista. (Bass 1997, s. 10) 

Metsänhoidon lisäksi myös puumateriaalin kulkeutuminen sertifioidusta metsästä 

aina tuotteeseen asti voidaan sertifioida.  Tätä kutsutaan chain-of-custody-

sertifikaatiksi. Kun yritys on todentanut tuotteidensa puumateriaalin olevan peräisin 

sertifioidusta lähteestä, se voi merkitä tuotteensa sertifioinnista kertovalla merkillä 

myyntiä ja markkinointia varten. (Perera & Vlosky 2006, s.4) 

Yleisimmät metsäsertifiointijärjestelmät ovat kansainvälisesti toimiva FSC (Forest 

Stewardship Council, kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmien kattojärjestö 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, 

yhdysvaltalainen SFI (Sustainable Forest Initiative), kanadalainen CSA (Canadian 

Standards Association), hollantilainen Kerhourt-säätiö sekä yhdysvaltalainen ATF 

(American Tree Farm Foundation). Myös kansainvälisellä standardisoimisjärjärjestö 

ISO:lla (International Organization for Standardization) on omat standardinsa 

ympäristöjärjestelmille, mutta ne eivät kuitenkaan suoraan koske metsänhoitoa. 

(Perera & Vlosky 2006, s.8) 
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1.1.2 Metsäsertifioinnin ja sertifiointijärjestelmien synty 

Trooppisten metsien kato oli nopeaa 1980- ja 90-luvuilla. Trooppisten alueiden 

metsiä tuhoutui tuolloin hakkuiden ja metsien raivaamisen vuoksi hälyttävä määrä 

nopealla tahdilla. FAO:n (Food and Agriculture Organisation) mukaan vuonna 1990 

trooppisia sademetsiä kaadettiin noin puolen hehtaarin verran sekunnissa, yhteensä 

noin 17 miljoonaa hehtaaria. Ympäristöjärjestöt ja kuluttajat olivat huolissaan 

kestämättömän metsätalouden seurauksista ja tämä johti metsänhoidon sertifioinnin 

kehittämiseen. (Perera & Vlosky 2006, s.3) 

Tropiikin metsien huolestuttavaan tilaan pyrittiin löytämään ratkaisuja YK:n 

ympäristö- ja kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa vuonna 1992. Konferenssissa 

määriteltiin kestävän metsänhoidon periaatteet, mutta laillisesti sitovista keinoista 

tropiikin metsäkadon estämiseksi ei päätetty. (Perera & Vlosky 2006, s.3) 

Ajatus metsien sertifioinnista ja kestävällä tavalla tuotettujen puutuotteiden 

merkinnästä syntyi ympäristöjärjestöjen konferenssissa, joka pidettiin 

samanaikaisesti YK:n ympäristökokouksen kanssa. WWF:n sekä muiden johtavien 

ympäristöjärjestöjen yhteistoiminnan tuloksena syntyi vuonna 1993 vapaaehtoiseen 

osallistumiseen perustuva, voittoa tavoittelematon metsäsertifioinnin organisaatio, 

Forest Stewardship Council (FSC). Metsäsertifiointi kehitettiin siis alun perin 

edistämään trooppisten metsien kestävää metsätaloutta, mutta sertifiointikäytäntö on 

sittemmin laajentunut koskemaan myös lauhkeiden ja boreaalisten vyöhykkeiden 

metsiä. (Perera & Vlosky 2006, s.3) 

1.1.3 Sertifioinnin alkutaival Suomessa 

Suomessakin alettiin 1990-luvulla valmistautua metsien sertifiointiin ja vuonna 1998 

suomalaiset metsät saivat kotimaisen FFCS (Finnish Forest Certification System) 

sertifikaatin (Mäntyranta 2002, s.150). 1990-luvun puolivälissä toimineen työryhmän 

tavoitteena oli kartoittaa metsien sertifioinnin mahdollisuuksia Suomessa. 

Työryhmään kuului metsäsektorin eri sidosryhmien edustajia, joiden tavoitteet eivät 

olleet yhtenäiset. (Sertifiointikiista saatava ratkaistuksi, anon. 1998, s.14-15) 

Standardityöryhmän työssä mukana olleet ympäristöjärjestöt ilmoittivat vuonna 1998 

ennen sertifikaatin virallistamista yhteisellä päätöksellään, etteivät ne enää tue 
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kehitteillä olevan kansallisen metsäsertifiointijärjestelmän  toteuttamista, koska 

järjestelmästä ei aiottu kehittää FSC-järjestelmän suuntaista. (Järjestelmän 

rakentamisen vaiheet 2005) 

Yhteisymmärrystä oikeasta sertifiointijärjestelmästä ei saavutettu 

luonnonsuojelujärjestöjen ja metsäsektorin muiden edustajien kesken. Metsätalouden 

edustajat kokivat, että ympäristöjärjestöt tavoittelivat lähinnä oman vaikutusvaltansa 

kasvattamista tukemalla FSC-sertifiointia. Ympäristöjärjestöissä taas oltiin 

turhautuneita metsätalouden edustajien näkemyksiin siitä, ettei FSC-sertifiointi voisi 

soveltua suomalaisiin metsiin ja pienmetsänomistukseen. (Sertifiointikiista saatava 

ratkaistuksi, anon. 1998; s.14-15; Sahi 2005) 

Ympäristöjärjestöjen ajaman FSC-sertifioinnin vastapainoksi Suomen, Ruotsin, 

Saksan ja Itävallan metsänomistajajärjestöt tekivät vuonna 1997 aloitteen Euroopan 

perhemetsätalouskampanjasta. Metsänomistajajärjestöjen aktiivisuus synnytti 

ajatuksen yleiseurooppalaisen metsäsertifiointijärjestelmän luomisesta ja vuonna 

1998 perustettiin Suomen, Saksan, Norjan, Ruotsin, Ranskan ja Itävallan 

metsänomistajajärjestöjen aloitteesta yleiseurooppalainen 

metsäsertifiointijärjestelmä-hanke PEFC (Pan European Forest Certification). 

Tavoitteena oli luoda kansainvälisesti uskottava eurooppalainen 

metsäsertifiointikehys vaihtoehdoksi FSC-järjestelmälle. PEFC:n virallinen 

perustaminen ja sääntöjen hyväksyminen tapahtui Pariisissa vuonna 1999, minkä 

jälkeen PEFC:n jäseniksi on liittynyt usean Euroopan maiden kansalliset PEFC-

elimet. (Viitala 2003, s. 164-167) 

PEFC-metsäsertifiointijärjestelmän tavoitteiksi on määritelty sosiaalisesti, 

taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävän metsätalouden edistäminen sekä 

puutuotteiden menekin edistäminen uusiutuvana luonnonvarana. Eri maiden 

sertifiointijärjestelmien hyväksymisestä osaksi PEFC-järjestelmää päätetään PEFC:n 

johtokunnassa. Päätöksentekoa varten nimetään riippumaton konsultti tai 

asiantuntijaryhmä antamaan lausunto siitä, vastaako maan kansallinen järjestelmä 

PEFC:n vaatimuksia. (Viitala 2003, s.170) 

Suomen kansallinen Metsäsertifioinnin neuvottelukunta haki vuonna 1999 PEFCC:n 

(Pan European Forest Certification Council) hyväksyntää Suomen 
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metsäsertifiointijärjestelmälle FFCS:lle. Vuosina 1999-2000 toteutettujen 

sertifiointien tuloksena Suomen kaikkien metsäkeskusten alueille myönnettiin PEFC-

sertifikaatti. Alueellisen sertifioinnin toimeenpanon mahdollisti vuoden 1999 alusta 

voimaan tullut uusi metsänhoitoyhdistyslaki, jonka mukaan jokainen 

metsänhoitomaksua maksava metsänomistaja on automaattisesti myös 

metsänhoitoyhdistyksen jäsen, ellei kieltäydy siitä.  Metsänhoitoyhdistysten 

kohonneet jäsenmäärät mahdollistivat myös metsänomistajakunnan sitoutumisen 

sertifioinnin periaatteisiin varsin kattavalla mittakaavalla. (Viitala 2003, s. 171-174) 

1.1.4 PEFC-sertifiointi Suomessa  

Suomessa noin 95 % kaikista talousmetsistä on sertifioitu Suomen kansallisen PEFC-

järjestelmän (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) 

mukaan. PEFC-järjestelmän säännöt ja vaatimukset on koottu standardeiksi, joiden 

toteutumista valvoo viranomaisten riippumattomaksi todistama taho. Suomen PEFC-

järjestelmää hallinnoi Suomen Metsäsertifiointi ry. (PEFC Suomessa 2009)  

 
Kuva 1. PEFC-sertifiointijärjestelmän logo 

PEFC-järjestelmässä metsänhoidon kriteerit määritellään kansallisesti. Sertifioinnin 

vaatimuksissa painotetaan erityisesti metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta 

tärkeiden elinympäristöjen suojelua, nuorten metsien hoitoa sekä metsätalouden ja 

luontaiselinkeinojen yhteensovittamista. Pohjana sertifioinnin kriteeristölle on 

Suomen metsiin liittyvä lainsäädäntö. (Standardit 2009) 

PEFC-järjestelmässä kestävän metsänhoidon periaatteet pohjautuvat Rio de 

Janeirossa vuonna 1992 pidetyn YK:n ympäristökokouksen määritelmään kestävälle 

kehitykselle, jonka mukaan metsien hoidon tulee olla ekologisesti, sosiaalisesti ja 

taloudellisesti kestävää. (PEFC Suomessa 2009) 

Puuraaka-aineen alkuperän seurantajärjestelmän (chain of custody) avulla 
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todennetaan tuotteisiin käytettyjen puuraaka-aine-erien kulkeutumisketju metsästä 

tuotteeseen. Puuerien alkuperää seurataan tuotannon eri vaiheissa varastokirjanpidon 

avulla. Sertifioidun puuraaka-aineen osuutta yrityksen tuotannossa ja 

markkinoinnissa voidaan seurata joko nk. prosenttimallin tai puutavaran fyysisen 

erottelun avulla. (Alkuperäketju 2009) 

Prosenttimallin mukaan PEFC-merkki voidaan liittää tuotteisiin, joiden puuraaka-

aineesta vähintään 70 % on peräisin sertifiodusta metsästä. Yrityksen on myös 

kyettävä osoittamaan, että ei-sertifioitu raaka-aine ei ole peräisin laittomista lähteistä. 

Fyysisen erottelun menetelmässä sertifioiduista metsistä peräisin olevat puuraaka-

aine-erät pidetään koko tuotanto- ja markkinointiketjun ajan erillään muista 

puuraaka-aine-eristä. Käytännössä fyysisen erottelun menetelmä on vaativa toteuttaa 

ja lisää kustannuksia. Prosenttimalli onkin yleisimmin käytössä oleva menetelmä. 

(Alkuperäketju 2009) 

1.2 Eri sidosryhmien näkemyksiä metsäsertifioinnin 
tarpeellisuudesta ja kehittämisestä  

1.2.1 Ympäristöjärjestöjen näkemyksiä 

1.2.1.1 Hallinnolliset keinot metsien kestävän käytön edistämisessä olleet 

tehottomia 

Ympäristöjärjestöissä esitettiin kritiikkiä metsien kestävää käyttöä koskevien 

kansainvälisten poliittisten sopimusten tehokkuudesta. Ympäristöjärjestöjen huolen 

aiheena 1990-luvun puolivälissä olivat trooppisten metsien jatkuva häviäminen ja 

arvokkaiden luonnonmetsien kaikilla metsävyöhykkeillä tapahtuvat hakkuut. 

Järjestöjen mukaan myös uusia metsänhoidon biologista monimuotoisuutta koskevia 

ohjeita toteutettiin sattumanvaraisesti. WWF:n (World Wide Fund for Nature) 

metsäpäällikkö Harri Karjalaisen mukaan epäkohta Suomen metsätaloudessa oli 

myös se, että talousmetsiä koskevat ympäristönsuojelun ohjeet eivät olleet lain 

tasolla velvoittavia ja luonnon monimuotoisuutta talousmetsissä pyrittiin edistämään 

ainoastaan ei-sitovien metsänhoitosuositusten avulla. (Karjalainen 1995, s.14-16)  

WWF:n näkemyksen mukaan puutuotteiden ekomerkintä oli keino saavuttaa 

puutuotteiden markkinoilla yhteys vihreitä arvoja vaalivien puun tuottajien ja 

kuluttajien välille. Kuluttajan päätös ostaa ja tuottajan tuottaa sertifioitua puuta on 
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vapaaehtoinen. Sertifiointi oli siten WWF:n edustajan Harri Karjalaisen mukaan 

nähtävä pehmeänä metsäpolitiikan välineenä. Sertifiointi voi täydentää, muttei täysin 

korvata virallisen kansallisen metsäpolitiikan välineitä, kuten metsälainsäädäntöä, 

maankäytön suunnittelua ja metsäkoulutusta. (Karjalainen 1995, s.14-16)  

Ympäristöjärjestöjen näkemyksen mukaan 1990-luvun puolivälissä ekomerkitylle 

puulle oli olemassa voimakkaasti kasvavat kuluttajamarkkinat. Tämän vuoksi 

markkinoille ilmestyi ekomerkin kaltaisia mainosmerkkejä, jotka olivat yleensä 

yrityksen itse itselleen myöntämiä. Ympäristöjärjestöissä todettiin, että erilaisten 

puun ekomerkintärjestelmien kriteerien yhdenmukaistaminen oli tarpeen ja samalla 

tulisi karsia pois kuluttajia harhauttavat merkit. (Karjalainen 1995, s.14)  

Ympäristöjärjestöissä ajateltiin, että sertifioinnin kriteerien tulisi olla niin vaativat, 

että korkeintaan kolmasosalle metsistä voitaisiin myöntää sertifikaatti. 

Ympäristöjärjestöissä kritisoitiinkin sitä, että teollisuuden tavoitteena oli 

mahdollistaa sertifiointi suomalaisissa metsissä kauttaaltaan. (Kupari 1996, s.26) 

1.2.1.2 Kasvavaa merkitystä kuluttajalle ja metsänomistajalle 

Suomen WWF:n metsäpäällikön Harri Karjalaisen mukaan sertifioinnista olisi 

hyötyä myös metsänomistajille, sillä sertifikaatti varmistaisi metsänomistajan pääsyn 

vihreille puutuotemarkkinoille, joilla kuluttajat olisivat Karjalaisen siteeraaman 

tutkimuksen mukaan valmiita maksamaan 5-15% lisähintaa sertifioiduista tuotteista. 

Tuotteesta saatu lisähinta voisi näin korvata metsänomistajalle vähäisemmistä 

hakkuista aiheutuneet tulonmenetykset. (Karjalainen 1995, s.15)  

Ympäristöjärjestöissä pidettiin toisaalta myös varmana sitä, että monet 

metsänomistajat olisivat valmiita toimimaan metsänhoidollisesti vaativan 

sertifiointikäytännön mukaisesti myös ilman myydystä puusta saatavaa lisähintaa. 

Monet metsänomistajista pitivät metsiensä pääasiallisena käyttötavoitteena muuta 

kuin puun myyntituottojen saavuttamista ja useat metsänomistajat hakkasivat 

metsistään vähemmän puuta kuin metsäsuunnitelmassa oli esitetty. (Kupari 1996, 

s.27) 

Sertifioinnilla oletettiin myös olevan erityistä merkitystä ympäristönsuojelua 

arvostaville metsänomistajille. 1990-luvulle asti ei suomalainen metsäneuvonta ollut 
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ympäristöjärjestöjen mukaan kyennyt tarjoamaan riittävän vihreää 

puuntuotantolinjaa. Sertifiointi nähtiinkin siksi myös keinona lisätä ympäristöasioita 

erityisesti painottavien metsänomistajien puunmyyntihalukuutta. (Karjalainen1995, 

s.15) 

Ympäristöjärjestöjen mukaan metsäsertifiointi olisi voinut mahdollistaa 

puutuotteiden ympäristökustannusten siirtämisen osaksi tuotteen hintaa, jolloin 

metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä vastaisivat sekä kuluttaja että 

tuottaja. Tämä olisi voinut Karjalaisen mukaan mahdollistaa yhteiskunnan 

verovarojen ohjaamisen sellaisten suojelukohteiden säilyttämiseen, mitä ei voida 

vapaaehtoispohjalta edellyttää säilyvän. (Karjalainen 1995, s.15) 

1.2.1.3 Sitoutuminen FSC-sertifiointiin 

Sertifiointiteeman tullessa ajankohtaiseksi 1990-luvun puolivälissä tärkeimmät 

suomalaiset ympäristöjärjestöt, kuten Suomen WWF ja Suomen 

Luonnonsuojeluliitto olivat ainoastaan FSC-sertifioinnin kannalla. Ympäristöjärjestöt 

kokivat FSC-sertifiointijärjestelmän parhaaksi vaihtoehdoksi, koska sillä katsottiin 

olevan kansainvälistä uskottavuutta. (Simula 1997, s.2)  

 
Kuva 2. FSC-sertifiointijärjestelmän logo 

WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja Greenpeace pyrkivät 

kokoamaan kansalaisjärjestöistä ja metsätalouden edunvalvojista koostuvan FSC-

työryhmän, joka laatisi FSC:n periaatteiden pohjalta kansallisen metsänhoidon 

kriteeristön. FSC:n sääntöjen mukaan työryhmässä tulee olla edustettuina 75-

prosenttisesti kansalaisjärjestöjä ja sosiaalisia intressiryhmiä ja 25-prosenttisesti 

taloudellisia tahoja. Työryhmän tulee myös olla hallituksista riippumaton, se voi 

kuulla viranomaisia, mutta heitä ei oteta työryhmän jäseniksi. Työryhmää ei saatu 

1990-luvun puolivälissä perustetuksi, sillä metsäteollisuuden ja metsänomistajien 
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edunvalvojat eivät halunneet sitoutua FSC-sertifiointiin. (Kupari 1996, s.26) 

Ympäristöjärjestöissä koettiinkin, että pohjoismaiset metsäyhtiöt ja 

metsänomistajajärjestöt pyrkivät jarruttamaan FSC-sertifioinnin etenemistä 

Pohjoismaihin käynnistämällä omista lähtökohdistaan työn pohjoismaisella tasolla 

toimivan sertifiointijärjestelmän aikaansaamiseksi. (Karjalainen 1995, s.15) 

Sertifiointijärjestelmiä koskeva kiista luonnonsuojelujärjestöjen ja metsäteollisuuden 

välillä kärjistyi entisestään metsäteollisuuden tuotantolaitosten hankittua 

ensimmäiset PEFC-sertifikaatit vuonna 2000. Ympäristöjärjestöt Greenpeace ja 

Luonto-Liitto julkaisivat suomalaista metsänhoitoa ja metsäsertifiointia kritisoivan 

raportin ”Anything Goes – A Report of PEFC-certified Finnish Forestry”. Raportti 

oli suunnattu kotimaan lisäksi ulkomaisille lukijoille ja siinä kehotettiin olemaan 

ostamatta PEFC-merkittyjä tuotteita metsänhoidon kestämättömän tason vuoksi. 

(Liimatainen 2001; Mäntyranta 2002, s.230-239)   

Suomen Luonnonsuojeluliiton metsäasiantuntija Sini Harkki kommentoi suomalaisen 

metsäsertifioinnin kehitystä vuonna 2006 toteamalla, että FFCS-sertifiointi oli 

edennyt niin tehokkaasti siksi, koska metsäkeskusten aktiivisesta roolista johtuen 

metsänomistajien ei ollut tarvinnut tehdä metsiensä sertifioinnin eteen käytännössä 

mitään. Tämä käytäntö palveli etenkin passiivisia metsänomistajia, joita Suomessa 

Harkin mukaan on jo kaksi kolmasosaa. Suomen Luonnonsuojeluliiton kanta myös 

oli, että FFCS-järjestelmän kriteereissä ja standardeissa on vakavia puutteita 

vanhojen metsien märittelyssä ja uhanalaisten lajien elinympäristön suojelussa. 

(Kahila 2006, s.61) 

Ympäristöjärjestöt kokivat myös metsäkeskusten roolin sertifioinnissa 

ongelmalliseksi ja lainvalvonnan riippuvuutta vaarantavaksi. Järjestöt jopa väittivät 

havaitun, ettei kaikkia metsärikoksia tutkita ja raportoida metsäkeskuksissa 

asianmukaisesti. (Kahila 2006, s.60) 

1.2.1.4 Ostajaryhmien sitoutuminen FSC-sertifiointiin 

Ekomerkityn puun kysyntä oli 1990-luvun puolivälissä suurinta Iso-Britanniassa. 

WWF oli muodostanut Target 95 –ostajaryhmän, johon oli hyväksytty 53 yritystä, 

jotka muodostivat yhteensä 15 % Iso-Britannian puunkulutuksesta. Ryhmässä oli 
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mukana myös suurelle yleisölle tunnettuja yrityksiä ja vastaavia ryhmittymiä syntyi 

myös Hollantiin ja Belgiaan. (Karjalainen 1995, s.16) 

Ryhmän tavoitteena oli siirtyä FSC-merkittyihin raaka-aineisiin heti niiden 

ilmestyessä markkinoille. Target 95 –ryhmään liittyneet yritykset pyrkivät 

toteuttamaan Rion hengen mukaista raaka-ainepolitiikkaa ja lopettamaan vuoden 

1995 loppuun mennessä ostot muista kuin alkuperältään kestäviksi todennetuista 

lähteistä. (Karjalainen1995, s.16)  

1.2.2 Metsänomistajien näkemyksiä 

1.2.2.1 Suhtautuminen sertifiointiin varautunutta 

Iso-Britannian puunkasvattajien yhdistyksen toiminnanjohtaja Peter Wilsonin 

mukaan FSC:n sertifiointipalveluiden kysyntä eurooppalaisten metsänomistajien 

keskuudessa oli vähäistä, mahdollisesti johtuen siitä, että FSC-standardien 

noudattamisen kustannukset lankesivat heidän maksettavikseen. Vaikka virallisen 

linjan mukaan FSC-sertifiointi oli ainoa luotettava tapa todentaa puun alkuperä, 

metsänomistajien mukaan eräät brittiläiset vähittäiskaupat olivat osoittaneet, että 

puutavaran alkuperä voitiin selvittää ilman yhtenäistä kansainvälistä tarkasteluakin. 

(Wilson 1997, s.2)  

Euroopan metsänomistajien keskusjärjestö CEPF (Confédération Européenne des 

Proprietaires Forestiers) piti sertifiointia liian kalliina ja osittain tarpeettomana 

vaikka tunnustikin kestävän metsänhoidon arvon. CEPF:n mukaan sertifioinnin olisi 

tullut olla vapaaehtoista ja toteuttaa vasta, kun kestävän metsänhoidon 

peruskäsitteistä on sovittu. (Pelkonen 1997, s.19)  

Yleisesti vaatimukset sertifioinnista olivat sitä vahvempia, mitä lähemmäksi 

kuluttajaa tuotantoketjussa edettiin ja metsänomistajat olivat tässä ketjussa 

kauimpana asiakkaista. Myös Suomessa metsänomistajien suhtautuminen 

sertifiointiin oli erittäin varauksellista, etenkin koska heitä huolestuttivat 

sertifioinnista aiheutuvat kustannukset. Metsänomistajat luottivat Suomessa 

metsänhoitoyhdistyksiin, Tapioon ja metsäntutkimuslaitokseen ja näistä 

organisaatioista irrallinen sertifiointijärjestelmä tuntui epärealistiselta etenkin 

yksityismetsänomistajien joukossa. (Juslin 1997, s.21) 
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1.2.2.2 MTK huolissaan perhemetsätalouden elinvoimaisuudesta 

Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton MTK:n tutkimuspäällikkö Anna-Leena 

Simula kritisoi vuonna 1997 FSC-järjestelmää siitä, ettei se sisältänyt tuntemusta 

suomalaisesta perhemetsätaloudesta. Simulan mukaan FSC-sertifiointi johti 

perhemetsien ja pienyritysten diskriminointiin puutuotteiden kansainvälisillä 

markkinoilla.  Ilman ymmärrystä ja kunnioitusta perhemetsien, kylämetsätalouden ja 

pienyritysten päätöksentekoa kohtaan kansainvälinen FSC-sertifiointi toimi Simulan 

mukaan alkuperäisiä ihanteitaan vastaan ja suosi suuria yrityksiä ja laajojen 

metsäalueiden omistajia luoden kilpailuetua trooppisille istutusmetsille. Simula myös 

kommentoi, että FSC:n organisaation suhtautuminen pienmetsätalouden sertifiointiin 

oli ylimielistä. (Simula 1997, s.14)  

Simulan edustama MTK toivoi FSC:n organisaation ottavan kehitystyössään 

huomioon eurooppalaisen perhemetsätalouden erityispiirteet suurmetsätalouteen 

verrattuna. Lisäksi MTK:ssa toivottiin FSC:ssa selvitettävän, mitä Helsinki-

prosessissa laadittuja kestävän metsätalouden ohjeita voitaisiin käyttää hyväksi 

perhemetsien sertifioinnissa. Helsinki-prosessin tulosten ja FSC-sertifioinnin tulisi 

MTK:n mukaan olla toisiaan tukevia, eikä kilpailevia. Simula kommentoi myös, että 

metsäsertifioinnin kehittelyn tuoksinassa olisi tärkeää luopua liian mustavalkoisesta 

ajattelusta, joka hänen mukaansa näytti vaivaavan sekä kansalaisjärjestövetoista 

FSC:a että asiantuntijavetoista Helsinki-prosessin jatkoa. (Simula 1997, s.14) 

1.2.2.3 FSC-sertifiointi koettiin ympäristöjärjestöjen valtatyökaluksi 

Metsäteollisuus ry:n johtaja Hannu Valtasen mukaan FSC:n sertifiointimalli ei ollut 

Euroopan yksityismetsätaloudelle hyväksyttävä, koska siihen liittyvä päätöksenteko 

ei ollut metsänomistajien vaikutettavissa vaan monopolisoitu ympäristöjärjestöille ja 

sosiaalisille ryhmille. Lisäksi ongelmaksi koettiin hyvän metsänhoidon sisällön 

määrittelyn ja riitatapausten ratkaisun yhdistäminen yhdelle ympäristöjärjestöjen 

hallinnoimalle taholle. (Karikka – Metsäalan ammattilehti. Anon. 1998, s.3)  

Iso-Britannian puunkasvattajien yhdistyksen toiminnanjohtaja Peter Wilson koki 

hyvin ongelmalliseksi FSC:n  kielteisen asenteen muita, sen hallinnan ulkopuolella 

olevia järjestelmiä kohtaan. Hän koki sertifiointiin mukaan lähtevien 

metsänomistajien luovuttavan hallinnan FSC:lle ja suositteli suomalaisia kehittämän 
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omaan tilanteeseensa soveltuvan järjestelmän. (Wilson1997, s.2)  

Iso-Britanniassa metsänomistajat kokivat WWF:n ja FSC:n suhteen liiankin 

läheiseksi. Nähtiin, että vaikka FSC väitti tarjoavansa pelkästään palvelua, siihen 

läheisessä suhteessa oleva WWF yritti vaikuttaa markkinoihin suurissa tuojamaissa 

kuten Iso-Britanniassa ja Saksassa. WWF perusti näillä markkinoilla ryhmittymiä, 

jotka painostivat vähittäiskauppoja hankkimaan vain FSC-merkittyjä tuotteita, mikä 

edelleen ohjasi puunkasvattajia hankkimaan sertifikaatin. (Wilson 1997, s.2)  

MTK:n metsäjohtaja Antti Sahi kritisoi ympäristöjärjestöjä siitä, että ne pyrkivät 

FSC-järjestelmällä ajamaan omia valtapoliittisia tavoitteitaan. Yksityisille 

metsänomistajille oli mahdotonta hyväksyä FSC-sertifioinnin standardeja ja 

luovuttaa omistus- ja päätöksenteko-oikeutta ympäristöjärjestöille. (Kahila 2006, 

s.60)  

Sahin mukaan ympäristöjärjestöjen vallanhalusta esimerkkinä oli mm. Iso-Britannian 

julkisista puutavarahankinnoista noussut ”ympäristöjärjestöjen masinoima” kiista, 

joka johti siihen että Iso-Britannia oli vähällä kieltää PEFC-sertifioidut tuotteet 

julkisissa hankinnoissa. Tämä olisi merkittävästi tyrehdyttänyt suomalaista 

puutavaravientiä Isoon Britanniaan. (Kahila 2006, s.60)  

Sahin näkemyksen mukaan PEFC- ja FSC-järjestelmien välillä voidaan havaita 

selkeä periaatteellinen ero. Ympäristöjärjestöille sertifiointi on ensisijassa metsien 

ympäristönsuojelullinen työkalu, kun taas metsänomistajille ja metsäteollisuudelle se 

on ennen kaikkea keino osoittaa, että markkinoille lähtevät puut ja puutuotteet ovat 

peräisin hyvin hoidetuista metsistä. (Kahila 2006, s.60)  

1.2.3 Kuluttajien näkemyksiä 

1.2.3.1 Sertifioitujen tuotteiden kuluttajakysyntä suhteellisen alhaista 

European Forest Institute EFI:n vuonna 1998 julkaiseman tutkimuksen mukaan 

kuluttajamarkkinoita sertifioiduille puutuotteille oli olemassa ainoastaan Iso-

Britanniassa sekä jonkin verran Alankomaissa. Etelä-Euroopan maissa ei 

sertifioiduille puutuotteille käytännössä ollut kysyntää. Tutkimuksen mukaan 

olemassa olevien kuluttajamarkkinoiden koko sertifioiduille tuotteille on häviävän 

pieni – prosentin murto-osa Euroopan kokonaismarkkinoista. Sertifioituja 
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sahateollisuuden tuotteita ei edes ollut lähes lainkaan saatavilla edes Iso-Britanniassa 

tai Alankomaissa. (Pajari et al 1998, s.18)  

Eurooppalaisista kuluttajista 43 % ilmaisi edellä mainitun tutkimuksen mukaan, 

etteivät he ole valmiita maksamaan ylimääräistä kestävän metsätalouden 

periaatteiden mukaisesti valmistetuista puutuotteista. 13 % vastanneista oli sitä 

mieltä, että voisivat maksaa kestävästi tuotetuista puutuotteista yli 10 % 

hintapreemion.  Yleisesti ottaen kuluttajat, jotka ovat eniten huolissaan ympäristön 

tilasta, ovat valmiita maksamaan ylimääräistä tuotteen kestävästä alkuperästä. (Pajari 

et al 1998, s.70)  

1.2.3.2 Kuluttajien huoli maailman metsien tilasta 

Samassa tutkimuksessa selvitettiin, kuinka suuri osa eurooppalaisista kuluttajista 

ovat tyytyväisiä oman maansa metsien tilaan. Vastanneista tyytymättömiä 

tilanteeseen oman maansa metsissä oli n. 60 %. Tropiikin metsien tilaan erittäin 

tyytymättömiä oli 66 % vastanneista. Tutkimuksen mukaan suurin osa EU:n 

kansalaisista on sitä mieltä, että suurin vastuu metsien huonoon tilaan Euroopan 

alueella on metsätalouden ulkopuolisilla tekijöillä, kuten teollisuuden ja liikenteen 

aiheuttamalla saastumisella. Metsätalouden katsottiin kuitenkin myös olevan jossain 

määrin osasyyllinen eurooppalaisten metsien tilan huonontumisessa. (Pajari et al 

1998, s.79-82) 

Tropiikin metsien tilan huonontumisen katsottiin puolestaan olevan pääosin 

metsätalouden syytä. Tutkittaessa eurooppalaisten kuluttajien käsityksiä 

metsänhoidon tasoista eri maissa saatiin selville, että Skandinavian (tässä Norja, 

Ruotsi ja Suomi) metsätaloutta pidettiin Euroopassa kaikista kestävimpänä, myös 

vastaajan oman maan metsätalous lukuun ottaen. (Pajari et al 1998, s.79-82) 

Helsingin yliopiston puumarkkinatieteen professorin Heikki Juslinin mukaan 

kuluttajien vaikutus teollisten tuottajien päätöksentekoon on huomattava. 

Ympäristöasiat saavat uutta merkittävyyttä heti kun loppukuluttajat alkavat vaatia 

ympäristöseikkojen huomioimista. Juslinin mukaan kuluttajien ympäristötietoisuus 

vaihtelee selvästi Euroopan eri maissa. Kaikkein valveutuneimpia kuluttajat ovat 

Saksassa. (Juslin 1995, s.5)  
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Saksalaisiin kuluttajiin liittyen Juslin on vielä todennut, että ympäristötietoisimmat 

markkinat ovat myös kaikkein kriittisimmät. Ympäristötietoiset saksalaiset kuluttajat 

ovat kriittisiä sekä ympäristöjärjestöjä että metsäteollisuutta kohtaan. Kuluttajat 

myös kieltävät ympäristöjärjestöjen vaikuttavan omaan ostokäyttäytymiseensä, 

vaikka heidän mielestään ympäristöjärjestöjen painoarvo yhteiskunnassa oli 

kasvanut. (Juslin 1995, s.5) 

1.2.3.3 Kulutusvalintoja vai hallinnollisia keinoja? 

Metsäsertifiointia kohtaan esitettiin 1990-luvun puolivälissä kritiikkiä myös siitä, 

että ekomerkinnän avulla sysättäisiin markkinavoimien hoidettavaksi valtiolle 

kuuluvia hallinnollisia ja säädöksellisiä tehtäviä. Kuluttajien suora toiminta yritysten 

ympäristövastuun täyttämiseksi nähtiin merkkinä siitä, että julkinen valta on 

epäonnistunut tehtäviensä hoidossa. Kuluttajien liian suuren vallan puutuotteiden 

markkinoilla katsottiin olevan pidemmän päälle kestämätön ratkaisu. (Halla 1996, s. 

13) 

Metsäntutkimuslaitoksen ympäristötaloustieteen professori Olli Tahvosen mukaan 

kuluttajien valta oli 1990-luvun puoleen väliin mennessä kasvanut siinä määrin, että 

markkinoilla voitiin nähdä viitteitä markkinoiden tehottomuuteen johtavasta 

kuluttajakartellista. Sertifioinnin varaan oli Tahvosen mukaan vaikea rakentaa 

toimivaa ympäristöpolitiikkaa, sillä ihmisillä on aina mahdollisuus siirtyä 

vapaamatkustajiksi ja jättää ympäristöongelmat muiden huolehdittaviksi. 

Mahdolliset boikotit ja merkkien myöntämisessä käytettävä mielivalta voivat myös 

sotkea hyödykkeiden tavanomaisen vaihdannan. (Halla 1996, s. 13) 

Toisenlaisissa näkemyksissä sertifiointi nähtiin nimenomaan tärkeänä keinona viestiä 

asiakkaille ja kuluttajalle vastuullisen metsänhoidon toteutumisesta. Riippumattoman 

ja vakuuttavan sertifikaatin painoarvo ympäristöviestinnän osana voi olla merkittävä, 

sillä teollisuuden ja hallitusten uskottavuus maailmanlaajuisesti on usein huono. 

(Heikka 1995, s.13) 

1.2.4 Metsäteollisuuden näkemyksiä 

1.2.4.1 Ympäristövastuu osana nykyaikaista liiketoimintaa 

Suomalaiset metsäteollisuusyritykset katsoivat 1990-luvun jälkipuoliskolle tultaessa 
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ympäristö- ja yhteiskuntavastuun olevan välttämätöntä nyky-yhteiskunnassa. 80 % 

EFI:n teettämään kyselyyn vastanneista yritysten edustajista koki, että yrityksellä 

olevan muitakin kuin tuloksen tekoon liittyviä vastuita ja koki, että yritysten pitäisi 

ohjata asiakkaidensa kulutusta ympäristöä vähemmän kuormittavaksi. (Pajari et al 

1998, s.107)  

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet metsäteollisuuden edustajat korostivat kuluttajan 

tärkeyttä siinä, miten ympäristön laatuun ja yritysten johtoon vaikutetaan. Puolet 

vastaajista myös kannatti hallinnollista säätelyä taloudellisten ja ympäristöllisten 

arvojen tasapainottamisen tueksi, kun taas boikottien kannatus oli vähäistä. (Pajari et 

al 1998, s.107)  

Enso Oy:n toimitusjohtaja Jukka Härmälä arvioi vuonna 1996, että olisi vakava 

virhearvio suhtautua ekologiseen valtavirtaukseen ohimenevänä ilmiönä sen sijaan, 

että se ymmärrettäisiin merkittäväksi osaksi länsimaisen elämäntavan perusarvoja. 

EU-komission vuonna 1996 tekemän tutkimuksen mukaan 96 % EU-kansalaisista 

piti ympäristökysymystä ongelmana ja 85 % vieläpä kiireellisenä sellaisena eli  

kysymys oli Euroopassa hyvin yleisessä tietoisuudessa. (Härmälä 1996, 341)  

1.2.4.2 Sertifiointi mahdollistaa uskottavan ympäristöimagon 

European Forest Institue EFI:n tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisen 

metsäteollisuuden edustajien asenteita sahatavaran sertifiointia kohtaan. Tuolloin 75 

% vastaajista koki teollisuudessa laajasti käytössä olevan sertifioinnin tarpeelliseksi 

ja 10 % vastusti sitä. Sertifioinnin kannattajien mukaan järjestelmän tuli olla laajalti 

käytössä ja kaikkien sidosryhmien hyväksymä. Tilastollisesti merkittäviä eroja 

metsäteollisuuden alan, yrityskoon tai ympäristöllisen aktiivisuuden mukaan ei ollut. 

(Pajari et al 1998, s.120)  

Tutkimukseen vastanneista suurin osa uskoi heidän yrityksensä hyötyvän 

uskottavasta metsäsertifiointijärjestelmästä. Haastateltavat toivat esille, että 

kuluttajien tarpeiden täyttämisen sijaan sertifioinnin avulla voitaisiin puolustautua 

ympäristöjärjestöjen hyökkäyksiltä. Vain harvat teollisuuden edustajista uskoivat, 

että heidän asiakkaansa voisivat maksaa hintapreemiota sertifioiduista tuotteita. 

(Pajari et al, s.120)   
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1.2.4.3 Ongelmallinen suhde FSC-järjestelmään 

Metsäteollisuus ry:n asiamiehen Timo Heikan mukaan metsäteollisuudella ei ollut 

mitään syytä vastustaa sertifioinnin kehittämistä. Heikka kuitenkin olevan 

suomalaisen metsäteollisuuden parhaaksi varmistua siitä, ettei pohjoismainen 

metsätalous joutuisi WWF:n tukeman FSC-sertifioinnin jyräämäksi. Sertifiointia 

haluttiin alkaa kehittää Pohjoismaiden metsänhoidon tason ja olemassa olevien 

valvonta- ja neuvontajärjestelmien pohjalta. (Heikka 1995, s.13)  

Heikka kyseenalaisti FSC-sertifioinnin soveltuvuuden suomalaiseen metsätalouteen. 

FSC oli hänen mukaansa syntynyt anglosaksisen ajattelun pohjalta 

hakkuukonesessioalueille ja eikä järjestelmässä ollut kokemusta pohjoisten alueiden 

metsätaloudesta. Heikka kritisoi myös ympäristöjärjestöissä esiin tullutta näkemystä, 

jonka mukaan FSC-sertifioinnin avulla voitaisiin korvata olemassa oleva toimiva 

metsätalouden aineeton infrastruktuuri. (Heikka 1995, s.13)  

MTK:n tutkimuspäällikkö Anna-Leena Simula kaipasi vuonna 1997 metsätaloudelle 

tehokkaita yhteistyömuotoja ympäristöjärjestöjen kanssa Suomen uskottavuuden 

takaamiseksi puutuotemarkkinoilla, kuitenkin ilman että päätösvaltaa 

ympäristöasioissa siirrettäisiin ympäristöjärjestöjen hallitsemalle FSC:lle. 

Kotimaisten metsätalouden konservatiivien ”halutessa lopettaa nöyristelyn vihreiden 

pohjattoman ruokahalun edessä”, markkinamiehet halusivat samaan aikaan nopeuttaa 

sertifioinnin hankkimista. Etenkin WWF:n brittimarkkinoille kokoaman 

ostajaryhmän parissa vain FCS-sertifiointi toi tarvittavan uskottavuuden tuotteille. 

(Simula 1997, s.2)  

Metsäteollisuus ry:n johtaja Hannu Valtanen peräänkuulutti vuonna 1998 FSC:lle 

vaihtoehtoa, joka kokoaisi kansalliset sertifiointialoitteet yhden yleiseurooppalaisen 

sateenvarjon alle. Hänen mukaansa olisi tarvittu akkreditointijärjestelmä 

sertifiointiorganisaatioiden hyväksymiseksi sekä Euroopassa laajasti hyväksyttyyn 

sisältöön perustuva, yhteistyössä tärkeimpien sidosryhmien kanssa laadittu kestävän 

metsätalouden standardi. (Karikka – Metsäalan ammattilehti. Anon. 1998, s.3)  

1.2.4.4 Sisäänpäin lämpiävä metsäteollisuus imagovaikeuksissa 

Enso Oy:n toimitusjohtajan Juha Härmälän mukaan suomalaisten yritysten 
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suhtautumisessa ympäristövaatimuksiin oli 1990-luvulle tultaessa tapahtunut nopea 

muutos. 1980-luvulle asti ympäristönsuojelu oli tuntunut yrityksiltä ulkoiselta 

häiriötekijältä, mutta 1990-luvulla se alettiin nähdä osana normaalia 

yrityssuunnittelua. 1980-luvulle asti ongelmia oli torjuttu ja vähätelty, mutta 1990-

luvulla tehokkaasti hoidettu ympäristönsuojelu alettiin nähdä tuottavana toimintana. 

(Härmälä 1996, s.341)  

Härmälän mukaan suomalainen metsäteollisuus oli ennen 1990-luvun puoliväliä 

tottunut esittämään kantojaan korkealla taholla ja eri puhemiesten välityksellä eikä 

olemaan suoraan yhteydessä kuluttajiin. Kuluttajien lisääntynyt uteliaisuus vaati 

kuitenkin teollisuudelta uudenlaista kykyä suoraan viestintään. Härmälän mukaan 

metsäteollisuuden tottumattomuus debattiin oli lisännyt alan vaikeuksia ja 

konservatiiviselle alalle on ollut vaikeaa käsittää ympäristö- ja luontosuuntaus osaksi 

länsimaista valtavirtaa. (Härmälä 1996, s.345)  

Saksalaisen painotalon Axel Springer AG:n ympäristöjohtaja Florian Nehm näki 

vuonna 1997 kansalais- ja ympäristöjärjestöjen onnistuneen metsätaloutta paremmin 

pr-toiminnassa. Hänen mukaansa puuntuotanto ei ollut ottanut ympäristöongelmia 

tosissaan eikä ollut kyennyt tai edes tosissaan pyrkinyt luomaan positiivisia 

mielikuvia. Kuitenkin myös metsäteollisuustuotteilla pitäisi olla oikeaan ja 

luotettavaan tietoon perustuva mielikuva. (Makkonen 1997, s.9)  

Nehmin mukaan ekologia oli 1990-luvun puolivälissä selkeä laatukriteeri ja 

kuluttajien vakuuttaminen edellytti vahvasti todellisuuteen pohjaavaa tietoa 

esimerkiksi luonnonsuojelusta ja tämän tiedon ammattimaista viestintää kuluttajille. 

Hän peräänkuulutti teollisuudelta alkuerätodistusten vaatimista puunostajilta ja 

edelleen metsänomistajilta, jotta kuluttajien vaatimukset voitaisiin täyttää. 

(Makkonen 1997, s.9) 

1.2.4.5 Hatara Suomi-kuva vaikuttaa myös käsityksiin maamme 

metsänhoidosta 

Enson toimitusjohtajan Juha Härmälä mukaan Suomen huono tunnettuus oli ongelma 

koko Suomi-kuvalle ja metsäsektorimme maineelle. Se, että Suomen olosuhteita 

tunnettiin puutteellisesti, selitti miten suomalaista metsänhoitoa rinnastettiin 
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ulkomailla sademetsien käsittelyyn. Saksassa, Iso-Britanniassa ja Hollannissa 

vuonna 1995 tehdyn kyselyn mukaan lähes puolella kuluttajista ei ollut mitään 

mielikuvaa Suomen metsätaloudesta. Muiden Pohjoismaiden osalta tunnettuus oli 

parempi, esimerkiksi Ruotsin osalta vain runsaalla neljänneksellä vastaajista ei ollut 

mielikuvaa maan metsätaloudesta. (Härmälä 1996, s.343)  

Johtaja Hannu Valtanen Metsäteollisuus ry:stä painotti vaikuttamista saksalaiseen 

kuluttajaan, joka tekee valintaa puusta tai muusta materiaalista tehdyn tuotteen 

välillä. Tämä vaikuttaminen oli Valtasen mukaan tärkeämpää kuin hyvästä 

pohjoismaisesta metsänhoidosta viestiminen. Valtasen mukaan Saksassa oli myös 

sähköisten viestimien ja sanoma- ja aikakauslehtien välisestä kilpailua paikallisilla 

mediamarkkinoilla. Suomalaisten metsänhoitoa kohtaan esitetyn kritiikin tavoitteena 

oli osoittaa sähköisten viestimien ympäristöystävällisyys verrattuna painettuun 

sanaan. (Valtanen 1996, s.38)  

Metsäteollisuus ry:n asiamiehen Timo Heikan mukaan pohjoismaista metsätaloutta 

kohtaan esitetty kritiikki oli ollut osittain oikeutettua, mutta sitä ei ollut suhteutettu 

muualla vallitseviin ongelmiin. Lisäksi suomalainen kehittyneen omistusrakenteen ja 

menetelmien metsätaloutta oli kritisoitu samoilla termeillä kuin toisenlainen metsien 

suuren mittakaavan kertaluonteinen hyödyntäminen. (Heikka 1995, s.12)  

Toisaalta Saksan metsäattasea Kari Vitien mukaan ympäristökysymysten vaikutus 

Saksassa oli 2000-luvulle tultaessa vähentynyt siitä, mitä suomalaiset lehdet olivat 

kirjoittaneet 1990-luvun alusta alkaen. Hänen mukaansa saksalaisten kuluttajien 

kuva suomalaisesta metsäteollisuudesta oli kaikesta huolimatta hyvä. (Turpeinen 

2003, s.7)  

1.3 Metsäsertifiointia käsittelevää tutkimusta 

Metsäsertifiointiin liittyviä tieteellisiä tutkimuksia on tehty paljon. Tutkimusten 

näkökulmat vaihtelevat mm. ekologiasta taloustieteisiin, markkinointiin ja 

kuluttajakäyttäytymiseen. Seuraavassa esitellään tämän tutkimuksen aihepiirin 

kannalta relevantteja tutkimuksia ja niiden löydöksiä.  

Owari, et al (2005) tutkivat suomalaisen metsäteollisuuden edustajien näkemyksiä 

metsäsertifioinnin strategioista, toiminnoista ja hyödyistä puutuotteiden 
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markkinoinnissa. Tutkimuksessa todettiin, että sertifioidut yritykset ovat tyypillisesti 

ensimmäisen jalostusasteen tuottajia, keskittyneet pääosin UK:n ja Saksan 

vientimarkkinoille, joilla on voimakasta kysyntää sertifioiduille tuotteille. 

Sertifioiduissa yrityksissä sertifioinnin katsottiin olevan tärkeä keino viestiä 

yrityksen vastuuntunnosta sekä keino säilyttää olemassa oleva markkinaosuus. 

Sertifioitujen yritysten edustajat näkivät sertifioinnin reaktiivisena keinona 

markkinoilta tulevaa painostusta kohtaan, kun taas sertifioimattomissa yrityksissä 

nähtiin sertifioinnin olevan keino, jonka avulla voidaan hankkia uusia markkinoita. 

Sertifioidut yritykset eivät hyödyntäneet täysin oikeuttaan käyttää 

sertifikaattimerkkiä tuotteissaan, vaan ilmaisivat olemassa oleville 

markkinointikanaville mahdollisimman vähäisin vaivoin ja kustannuksin tuotannon 

olevan sertifioitua.  

Kärnä (2003) tutki väitöskirjassaan ympäristöasioiden integrointia eurooppalaisten ja 

pohjoisamerikkalaisten metsäteollisuusyritysten ja niiden teollisten asiakkaiden 

markkinoinnin suunnitteluun. Tutkimuksessa tarkasteltiin eroja eri teollisuudenalojen 

välillä sekä luokiteltiin yrityksiä vihreyden ja yhteiskuntavastuuarvojen perusteella. 

Tulosten mukaan suurin osa tutkituista yrityksistä painottaa ympäristöasioita 

arvoissaan, markkinoinnin strategioissaan ja toimenpiteissään. Metsäteollisuutta ei 

Kärnän mukaan voida syyttää ”viherpesusta”, vaikka ympäristöarvojen integrointi 

markkinointiin voisi tutkituissa yrityksissä olla syvällisempää.  

Kärnä & Juslin (2003) tutkivat eurooppalaisten metsäteollisuusyritysten 

ympäristöpainotuksia ja sertifioinnin roolia yritysten markkinoinnin suunnittelussa. 

Tulosten mukaan yritykset pitävät sertifiointia tarpeellisena työkaluna toiminnallisen 

tason markkinointipäätöksissä. Tulokset paljastivat myös, että sertifioinnin käyttöä 

yrityksen ympäristömarkkinoinnin osana selittää enemmän yrityksen yleinen 

“vihreysaste” kuin muut taustatekijät, kuten maa tai yrityssektori.  

Purbawiyatna & Simula (2007) tutkivat tuolloin vielä julkaisemattomassa 

työraportissaan metsäsertifiointijärjestelmien vertailtavuutta ja yhdenvertaisuutta 

trooppisiin tuottajamaihin keskittyen. Raportissa käsitellään sertifioitujen 

metsäteollisuustuotteiden kansainvälisten markkinoiden tilannetta, eri 

metsäsertifiointijärjestelmien lähentymiskehitystä sekä eri sertifiointijärjestelmien 
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kriteeristöjen ja hyväksyttävyyden vertailua. 

Metsäsertifioinnin kehitystä tarkastellaan myös mm. YK:n vuonna 2003 

julkaisemassa raportissa Forest Certification Update for the UNECE Region. 

Raportissa kuvaillaan eri sertifiointijärjestelmien tilannetta, sertifioitujen 

puutuotteiden kysyntää ja tarjontaa sekä sertifiointiin liittyviä hallinnollisia 

menettelyjä nk. UNECE-alueella. Raportissa todetaan, että eri sertifiointijärjestelmät 

kilpailevat keskenään ja ovat alkaneet muuttua enemmän toistensa kaltaisiksi kun 

niiden kriteerejä ja sisältöjä on vertailtu keskenään erilaisissa tutkimuksissa. Tämä 

yhtenäistymiskehitys onkin otettu vastaan positiivisena asiana joidenkin alan 

asiantuntijoiden toimesta. Tutkimuksen mukaan sertifiointijärjestelmien edustajat 

ovat myös tunnustaneet, että niiden tulee tehdä enemmän viestintätyötä tunnettuuden 

parantamiseksi kuluttajien keskuudessa. (Poku-Marboah et al 2003) 

Helsingin yliopiston metsäekonomian laitoksella on tehty useita metsäsertifiointiin 

liittyviä pro gradu-töitä. Manner (1998) käsittelee pro gradu työssään suomalaisen 

paperiteollisuuden ympäristömarkkinointia. Sertifioinnin osalta Manner toteaa 

suomalaisten paperiteollisuusyritysten suhtautuvan aiheeseen myönteisesti ja uskovat 

laajassa käytössä olevan sertifioinnin voivan toimia työkaluna 

ympäristömarkkinoinnissa sekä tukea yrityksen ympäristöimagoa Euroopan 

markkinoilla. Vaikka ympäristöarvot ovat Mannerin tutkimuksen mukaan 

integroituneet suomalaisen paperiteollisuuden arvoihin ja toimintoihin, yrityksiltä 

puuttuu selkeät ympäristömarkkinoinnin konseptit ja strategiat.  

Sertifioinnin käyttöä markkinointivälineenä on tutkittu niin ikään metsäekonomian 

laitoksen pro gradu-työssä Forest Certification as a Marketing Tool for the Swedish 

Forestry Wood-Chain (Steineck 1999). Tutkimuksessa todettiin, että ruotsalaisessa 

metsäteollisuudessa koettiin vuonna 1999, että metsäsertifiointia voidaan käyttää 

strategisten tuotepäätösten tukena sekä keinona säilyttää olemassa olevat 

markkinaosuudet sekä uusien markkinoiden tavoittamisessa. Sertifioinnin avulla 

koettiin saatavan kahdenlaista hyötyä; sen avulla voidaan vastata 

ympäristöjärjestöjen kritiikkiin sekä sitä voidaan käyttää markkinoinnin työkaluna. 

Yksityismetsänomistajien asenteita metsäsertifiointia kohtaan on tutkinut Lindström 

(1997). Tutkimuksen mukaan metsänomistajat eivät olleet vakuuttuneita sertifioinnin 
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hyödyistä ja pitivät sertifioitujen metsien suosimista markkinoilla 

epäoikeudenmukaisena. Metsänomistajat tutkimuksen mukaan myöskään uskoneet 

saavansa metsiensä sertifioinnista taloudellista hyötyä, eivätkä olleet valmiita 

tekemään merkittäviä rahallisia panostuksia saadakseen metsälleen sertifikaatin. 

Metsänomistajat myös suhtautuivat vastentahtoisesti siihen, että he olisivat 

pakotettuja toimimaan metsissään tietyillä sertifiointikriteerien edellyttämillä 

tavoilla.  

Grönroos (1997) tutki pro gradu -työssään kuluttajien 

ympäristöystävällisyyskriteereitä uuden asunnon ostossa sekä mahdollisia 

markkinoita sertifioidulle puutavaralle talonrakennusmarkkinoilla yhdysvalloissa. 

Tutkimuksen tuloksissa todettiin, että vaikka ympäristöystävällisyys ei ole 

kuluttajien ensimmäinen prioriteetti talonrakentamisessa, monet kuitenkin pohtivat 

ympäristöasioita rakennusmateriaalien valinnassa. Tulosten perusteella sertifioidulle 

puutavaralle on olemassa markkinoita kaikkien hintaluokkien talonrankennuksessa ja 

osa kuluttajista olisi valmis maksamaan korkeampaa hintaa sertifioidusta 

puutavarasta.  

Peltonen (2006) tutki pro gradu -työssään sertifioidun puun merkitystä suomalaisessa 

puutarhakalusteiden kaupassa. Tutkimuksessa todettiin, että puutarhakalusteiden 

myyjät suhtautuvat myönteisesti sertifioituihin kalusteisiin ja puolet tutkimukseen 

osallistuneista myyjäyrityksistä oli valmis myös maksamaan korkeampaa hintaa 

sertifioiduista kalusteista. Kuluttajien keskuudessa sertifiointia kohtaan on kuitenkin 

vain vähäistä kiinnostusta, joten sertifioidun puun merkitys puutarhakalusteiden 

kaupassa on pientä. 

Halukkuutta maksaa hintapreemioita sertifioiduista tuotteista on tutkittu laajalti. 

Ozanne & Vlosky (2003, s. 13-21) tutkivat yhdysvaltalaisten kuluttajien suhdetta 

metsäsertifiointiin. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että vuonna 2000 kuluttajien 

keskimääräinen halukkuus maksaa hintapreemiota sertifioiduista tuotteista oli 

laskenut vuoteen 1995 verrattuna. Suurin lasku maksuhalukkuudessa oli tapahtunut 

alhaisten hintojen tuotteilla. Tulosten mukaan myös kuluttajien yleinen tietoisuus 

sertifioinnista oli kasvanut vuoteen 1995 verrattuna, mutta metsäsertifioinnin 

tehokkuutta kestävän metsätalouden edistämisessä on alettu kyseenalaistaa etenkin 
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trooppisten puulajien kohdalla.  

Yhdysvaltalaisten kuluttajien halukkuutta maksaa hintapreemioita sertifioiduista 

tuotteista tutkivat myös Jensen et al (2003, s. 632-641). Tutkimuksessa todettiin, että 

noin 45% kuluttajista kannatta sertifiointia ja ovat valmiita maksamaan siitä 

ylimääräistä, noin 42% kuluttajista kannattavat sertifiointia, mutta eivät ole valmiita 

maksamaan ylimääräistä sertifioiduista tuotteista. Noin 11 % kuluttajista eivät 

kannata sertifiointia millään kustannuksella. Tutkimuksen mukaan sertifioituja 

tuotteita todennäköisimmin ostavat naiset, korkeakoulutetut henkilöt, kierrätystä 

harrastavat henkilöt sekä henkilöt, jotka ovat aiemmin ostaneet jotain 

ympäristömerkittyjä tuotteita. 

1.4 Metsäsertifiointi ja markkinointi  

Juslin & Hansen (2003, s.79) määrittelevät, että metsäsertifioinnin tarkoitus on 

markkinalähtöisesti ohjata metsien hoitoa ekologisesti, taloudellisesti ja 

yhteiskunnallisesti kestävään suuntaan. Metsänhoidon ja puun alkuperän 

kulkeutumisen sertifioinnilla voi olla metsäteollisuusyritykselle seuraavanlaiset 

tehtävät: 

‐ Kestävän metsänhoidon edistäminen ja tukeminen 

‐ Ympäristötietoisten asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen antamalla vakuutus 

puutuotteen kestävästä alkuperästä 

‐ Käyttö markkinointivälineenä yrityksen mukautuessa toimintaympäristöönsä 

ja ympäristöarvojen toteuttamisessa 

Upton & Bass´n (1995, s. 42-43) mukaan sertifiointi on taloudellinen 

markkinalähtöinen työkalu, joka kannustaa sekä tuottajia että kuluttajia metsävarojen 

kestävämpään käyttöön. Sertifiointi on erityisen sopiva työkalu kestävän 

metsätalouden edistämiseen silloin kun: 

1) Kuluttajat ovat valmiita maksamaan korkeampaa hintaa sertifioiduista 

tuotteista, jolloin saadaan katettua sertifioinnista aiheutuneet kustannukset. 

Korkeammat myyntihinnat ovat mahdollisia silloin, kun tuotteen 

ympäristöystävällisyys vaikuttaa kuluttajien mielestä parantavan tuotteen 

laatua; tai kun 
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2) Tuotteen kohonnut hinta johtaa seuraavanlaisiin taloudellisiin hyötyihin 

yrityksessä: 

a) keskipitkän aikavälin tulokset tehokkuudessa ja tuottavuudessa 

b) markkinaosuuden säilyminen ja uudet markkinointimahdollisuudet 

tuotedifferoinnin avulla 

c) ympäristöriskin pienentyminen, joka mahdollistaa yritykselle paremman 

tilanteen rahoitusmarkkinoilla 

d) parempi varastonhallinta 

e) parempi yrityskuva ympäristötietoisilla markkinoilla sekä työntekijöiden 

keskuudessa 

Upton & Bass (1995, s.43) korostavat, että sertifioinnin liiketoiminnalle antama 

suurin hyöty ei koidu niinkään asiakkaiden mahdollisesti maksamista 

hintapreemioista, vaan parantuneesta yrityskuvasta. Tietyillä markkinoilla ”vihreys” 

yhdistetään pikemminkin yrityksen ”asenteeseen” kuin tuotteen ominaisuuksiin. 

Erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa suuri osa kuluttajista kiinnittävät 

huomiota ”vihreisiin” asioihin. 

Yrityksen ympäristöimagolla on merkitystä markkinaosuuden säilyttämisessä ja 

hankinnassa. Ympäristöriskien vähentäminen sertifioinnin avulla on peilikuva 

kaupallisten hyötyjen saavuttamisesta sertifioinnin avulla. Näkökulma on erilainen, 

mutta prosessi on sama. Näin ollen sertifioinnin vaikutus voidaan nähdä joko 

positiivisena tai negatiivisena kannustimena. Positiivisena kannustimena sertifiointi 

tarjoaa yritykselle kilpailuetua muihin yrityksiin nähden. Kilpailuetua voidaan 

saavuttaa kasvaneen markkinaosuuden tai korkeampien hintojen avulla. 

Negatiivisena kannustimena sertifiointi takaa sen, että kustannukset sertifioinnista 

pois jättäytymisestä ovat suuremmat kuin siihen osallistumisesta. Yleensä tämä 

tarkoittaa sitä, että vaikka sertifiointiin osallistuminen on periaatteessa vapaaehtoista, 

ovat yritykset kuitenkin käytännössä pakotettuja hankkimaan sertifikaatin 

markkinaosuuksien menettämisen pelossa. (Upton & Bass 1995, s.42-43)  

Upton & Bass´n (1995, s. 43) mukaan sertifioinnin hyödyt ovat vähäisiä silloin, kun 

sertifioiduille tuotteille ei ole kysyntää, siitä ei olla valmiita maksamaan, tai jos 

markkinat ovat alikehittyneet. Sertifioitujen tuotteiden markkinointiin voidaan liittää 
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seuraavat yleistykset: 

‐ Kuluttajat eivät maksa enempää tai samaa hintaa sertifioiduista tuotteista, jos 

niiden laatu on alhaisempi kuin muiden vastaavien tuotteiden. 

‐ Jos sertifioidut tuotteet ovat saman tai paremman laatuisia kuin muut 

vastaavat tuotteet, voi niiden identifioituminen sertifioiduiksi tuotteiksi 

kasvattaa myyntiä 

‐ Vaikka sertifioidut tuotteet olisivat saman tai paremman laatuisia kuin 

vastaavat tuotteet, ei ole takeita siitä, että kuluttajat maksaisivat niistä 

korkeampaa hintaa. 

‐ Ympäristömerkin avulla voidaan differoida ja kasvattaa tuotteen 

markkinaosuutta. Ympäristöllisen kestävyyden katsotaan yleisesti olevan yksi 

tuotteen laatutekijöistä, joten sertifikaatti voi parantaa tuotteen laatua. 

Tuotteen laadun parantaminen ja sen myyminen entiseen hintaan voi auttaa 

markkinaosuuden säilyttämisessä tai jopa kasvattamisessa kehittyneillä 

markkinoilla. 

Sertifioinnin ja markkinoinnin suhdetta voidaan tarkastella myös itse 

sertifiointijärjestelmän näkökulmasta. Upton & Bass´n (1995) mukaan yritys voi 

vaikuttaa imagoonsa sertifioitumalla, mutta konsulttiyritys Z/Yen Group tekemän 

tutkimuksen (Yeandle 2007, s.10-17) mukaan myös kyseessä olevan 

sertifiointijärjestelmän imagolla on merkitystä. PEFC:n imagon ja vaikuttavuuden 

tutkimuksessa oli haastateltu metsäsektorin edustajia ja tuloksissa tuli ilmi, että 

PEFC:n mukaista sertifiointia pidetään vasta toiseksi parhaana FSC-sertifiointiin 

nähden metsätalouden kestävyyden kannalta. PEFC-sertifiointia myös pidetään FSC-

sertifiointia heikompana sosiaalisissa ja ekologisissa kysymyksissä. FSC:tä pidetään 

johtavana järjestelmänä mm. alkuperäiskansoja koskevissa kysymyksissä. Yksi 

merkittävimmistä PEFC:n imagoon vaikuttavista seikoista on se, että varsinkin 

ympäristöjärjestöjen piirissä on vallalla vahva näkemys siitä, että PEFC on 

metsäteollisuuden ”pyörittämä” järjestelmä.  

PEFC-brändin tunnettuus on tutkimuksessa haastateltujen mukaan kuluttajien parissa 

lähes olematonta. PEFC tunnetaan Euroopassa puukauppiaiden ja kestävästä 

metsätaloudesta kiinnostuneiden parissa. Euroopan ulkopuolella PEFC tunnetaan 
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kaikilla sektoreilla vielä huonommin. PEFC:n katsotaan pystyvän vaikuttamaan 

jonkin verran julkishallinnon ja kaupan hankintapolitiikkaan, mutta hyvin vähän 

kuluttajien käyttäytymiseen ja kansalaisjärjestöjen politiikkaan. FSC:n vaikutusvalta 

katsottiin olevan suurempi, vaikkakin vähäinen myös kuluttajien käyttäytymisessä. 

(Yeandle 2007, s. 15-27) 

1.5 Edunvalvontaa Metsäteollisuus ry:ssä 

Tämä tutkimus on tehty Metsäteollisuus ry:n toimeksiannosta. Metsäteollisuus ry on 

suomalaisen metsäteollisuuden edunvalvoja, jonka jäseniä ovat Suomessa toimivat 

massa-, paperi-, kartonkiteollisuuden yritykset ja noin 80% saha- ja levyteollisuuden 

yrityksistä sekä muista puuteollisuuden yrityksistä. Yhdistys pyrkii kehittämään alan 

kilpailukykyä ja kannattavuutta tavoitteenaan aikaansaada Suomeen innovatiivinen 

metsäteollisuuden toimintaympäristö. (Metsäteollisuus – Näin toimimme 2010) 

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään myös PEFC-Suomi - Suomen Metsäsertifiointi 

ry:ssä, joka hallinnoi, kehittää ja edistää Suomen PEFC-järjestelmää. Useita 

yhteisöjäseniä sisältävän PEFC-Suomen tehtäviin kuuluu myös yhteistyö PEFC 

Councilin ja sen muiden jäsenorganisaatioiden kanssa, PEFC-merkin 

käyttöoikeuksien myöntäminen ja valvonta Suomessa sekä viestintä ja 

metsäsertifioinnin edistäminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. (PEFC Suomi 

– Suomen Metsäsertifiointi ry 2009) 

1.6 Tutkimuksen motivointi 

Suomalainen metsäsertifiointi on saanut osakseen kritiikkiä. Ulkomaisten arvioijien 

on vaikea mieltää Suomen alueellista sertifiointia kokonaisuutena ja nähdä sen etuja 

metsätalouden kestävyyden tason edistämiselle. Sertifiointijärjestelmän on yleensä 

totuttu edellyttävän metsä- ja toimenpidekohtaisia kriteerejä ja metsänomistajien 

henkilökohtaista sitouttamista. Myös lähes koko maan metsien sertifiointi nopeassa 

aikataulussa vuoteen 2000 mennessä on vähentänyt järjestelmän uskottavuutta. 

(Viitala 2003, s.180-181) 

Suomen alueellista sertifiointia on arvosteltu myös organisaatiovetoisuudesta, jonka 

takia metsänomistajan ei tarvitse sitoutua metsiensä sertifioinnin hankkimiseen 

henkilökohtaisesti. Lisäksi kriteereitä on katsottu olevan FSC-järjestelmää 
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vähemmän ja niiden olevan vähemmän vaativia. Toisaalta PEFC-järjstelmässä 

käytettyjen kriteerien määritelmät ovat myös suomalaisten ympäristöjärjestöjen 

hyväksymiä ja kattavuuden on todettu vastaavan yleiseurooppalaisia kestävän 

metsätalouden periaatteita ja FSC:n yleisiä periaatteita ja kriteerejä. (Viitala 2003, 

s.181- 183) 

Ympäristöjärjestöjen näkemysten mukaan PEFC:n hallinto on liikaa 

metsänomistajajärjestöjen ja metsäteollisuuden vallassa. Ympäristöjärjestöissä 

katsotaan, että koska näiden tahojen taloudellisissa intresseissä on saada metsille 

helposti sertifikaatti, on kestävyyden muut ulottuvuudet kuten ekologiset, sosiaaliset 

ja kulttuuriset näkökohdat katsottu jäävän PEFC:n päätöksenteossa vaille edustusta. 

Esimerkiksi Saksan Greenpeace ei pidä PEFC-sertifikaattia ekomerkkinä vaan 

markkinoilla arvottomana metsäomistajien ja metsäteollisuuden itselleen 

myöntämänä todistuksena. (Viitala 2003, s. 205-206) 

Tässä osittain ristiriitaisessa tilanteessa ja edellisissä luvuissa käsiteltyjen 

taustatietojen pohjalta halutaan selvittää itse PEFC-sertifikaatin käyttäjien eli 

metsäteollisuusyritysten kokemuksia aiheeseen liittyen. Haastatteluihin pohjautuvan 

tutkimuksen kautta voidaan paremmin ymmärtää yritysten kokemuksia PEFC-

sertifioinnista sekä tyytyväisyyttä siihen. Lisäksi tutkimuksen avulla voidaan tuottaa 

tietoa Metsäteollisuus ry:n PEFC-sertifikaatin halllitsevien jäsenyritysten tilanteesta 

kansainvälisillä markkinoilla sekä antaa PEFC-Suomi - Suomen metsäsertifiointi 

ry:lle ehdotuksia tulevaisuuden toimintasuunnitelmista.  

2 Tutkimuksen tarkoitus ja toteuttaminen 

Tämä tutkimus selvittää Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten tyytyväisyyttä ja 

näkemyksiä PEFC-sertifioinnista ja kokoaa parannusehdotuksia Suomen 

Metsäsertifiointi ry:lle tulevaa toimintaa varten. Tutkimuksen avulla annetaan PEFC-

sertifikaatin omistaville Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksille mahdollisuus kertoa 

omin sanoin kokemuksistaan ja ajatuksistaan sertifiointiin liittyen.  

Metsäsertifiointiin liittyviä tutkimuksia on tehty Suomessa ja kansainvälisesti 

suhteellisen paljon. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuitenkin keskittyä 

suomalaisiin Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksiin, jotka hankkineet PEFC-
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järjestelmän mukaisen chain of custody-sertifikaatin tuotannolleen. Tutkimus 

kartoittaa myös sertifioinnin käyttöönoton syitä sekä näkemyksiä sertifioinnin 

hyödyllisyydestä ja kehittämismahdollisuuksista yleisesti.  

Tutkimuskysymykset voidaan tiivistää seuraaviin: 

‐ Minkälaisia odotuksia yrityksissä oli PEFC-sertifiointia kohtaan ennen 

sertifikaatin hankkimista? 

‐ Minkälaisia kokemuksia yrityksissä on ollut PEFC-sertifiointiin liittyen? 

‐ Kuinka tyytyväisiä yritykset ovat PEFC-sertifiointiin? 

‐ Minkälaisia toiveita yritykset esittävät PEFC-sertifioinnin kehittämiselle? 

Tutkimus tehdään Metsäteollisuus ry:n toimeksiantona ja siitä laaditaan myös pro 

gradu -työ Helsingin yliopiston metsätieteiden laitokselle. Tutkimus toteutetaan 

kvalitatiivisella tutkimusotteella ja tutkimusaineisto hankitaan teemahaastattelujen 

avulla. Yhteistyössä tutkimuksessa on myös suomalaista PEFC- sertifiointia 

hallinnoiva PEFC-Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry, jonka jäsenrekisteritietoja on 

hyödynnetty tutkittavien yritysten valinnassa. Tutkimuksen tulokset raportoidaan 

sekä Metsäteollisuus ry:lle että Suomen Metsäsertifiointi ry:lle.  

3 Tutkimuksen teoria 

3.1 Teoreettinen viitekehys 

Zeithaml & Bitner (1996, s. 37-38) määrittelevät palvelun laadun kuilumallin. Kuva 

3 esittää mallin ensimmäistä kuilua eli ns. asiakaskuilua, joka kuvaa asiakkaan 

odottaman ja kokeman välistä eroa. Asiakkaan odotukset muodostavat tason, johon 

havaintoja verrataan. Käytännössä odotuksia kuvataan usein asioina, joita asiakas 

olettaa tapahtuvan tai asiakkaan mielestä tulisi tapahtua. Odotukset ja havainnot 

eroavat yleensä toisistaan. Tällä odotusten ja havaintojen välisellä kuilulla on 

olennainen merkitys asiakastyytyväisyyteen ja kuilua voidaan edelleen tarkastella 

hienojakoisemmin useana palveluntarjoajan toimintaan liittyvänä kuiluna. 
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Grönroosin (2000, s. 67-68) mukaan  havaittu laatu ei riipu pelkästään koetusta 

laadusta vaan laadun havaitseminen on pitkälle subjektiivista ja siihen vaikuttaa 

myös odotettu laatu. Kuva 4 esittää odotettuun ja koettuun laatuun vaikuttavia 

tekijöitä sekä sitä, miten näistä muodostuu havaittu kokonaislaatu. Hyvä havaittu 

laatu saavutetaan, kun koettu laatu vastaa odotettua laatua. Toisaalta odotusten 

ollessa epärealistisia on havaittu kokonaislaatu heikko, vaikka koettu laatu olisikin 

objektiivisesti mitattuna hyvällä tasolla. 

 

 

Rope & Pöllänen (1994, s. 28-30, 40-43) kuvaavat miten odotukset ja kokemukset 

vaikuttavat tyytyväisyyteen. He luokittelevat asiakkaita useille tyytyväisyysasteille 

odotusten ja kokemusten välisen suhteen mukaan. Asiakkaat voivat olla syvästi 

pettyneitä, lievästi pettyneitä, odotusten mukaisen kokemuksen saaneita, lievän 

myönteisesti yllättyneitä tai kokea vahvan myönteisen yllätyksen. Asiakkaan 

tyytyväisyysaste vaikuttaa myös tämän reagointiin, pettynyt asiakas voi esimerkiksi 

Odotettu palvelu 

Havaittu palvelu 

Odotettu laatu Koettu laatu 

Mielikuva 

Havaittu 
kokonaislaatu 

Markkinointiviestintä 
Myynti 
Mielikuva 
Suusta-suuhun -tieto 
Suhdetoiminta 
Asiakkaan tarpeet ja arvot Tekninen  

laatu
Toiminnallinen 

laatu 

Mielikuva 

Kuva 3. Odotetun ja koetun laadun välinen kuilu (Zeithaml & Bitner 1996, s. 37) 

Kuva 4. Havaittu kokonaislaatu (Grönroos 2000, s. 67)
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tehdä valituksen tai katkaista asiakassuhteen kun taas myönteisesti yllättynyt asiakas 

saattaa erikseen kiittää hyvästä palvelusta ja levittää sanaa hyvästä kokemuksestaan. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys (Kuva 5) muodostuu palvelun laatua koskevista 

odotuksista, laadusta saaduista kokemuksista sekä näiden välisestä suhteesta 

seuraavasta tyytyväisyysasteesta.  

 

 

 

3.2 Viitekehyksen operationalisointi 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan PEFC-sertifiointia palveluna, jonka asiakkaina 

toimivat suomalaiset metsäteollisuusyritykset. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

rakentuu tämän lähtökohdan ympärille ja keskeisenä tekijänä on palvelun oletetun ja 

koetun laadun välinen suhde sekä tämän vaikutus tyytyväisyyteen ja edelleen 

jatkotoimenpiteisiin. 

Teoreettinen viitekehys operationalisoidaan siten, että tutkimukseen liittyvien 

teemahaastattelujen tulosten analyysissa etsitään viitekehyksen eri osiin liittyviä 

teemoja. Odotettua laatua käsitellään PEFC-sertifikaatin hankkimista edeltäneiden 

odotusten kautta. Koettua ja havaittua laatua käsitellään PEFC-sertifikaatin käyttöön 

liittyvien kokemusten kautta. Tyytyväisyysastetta käsitellään PEFC-sertifiointia 

kohtaan koetun tyytyväisyyden kautta. Lisäksi reagointiin liittyen haastattelujen 

pohjalta koostetaan toiminnan kehittämiseen liittyviä suosituksia. 

3.3 Haastattelukysymykset 

3.3.1 Kysymysten johtaminen 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen komponenttien lisäksi teemahaastattelujen 

kysymysten johtamisessa on käytetty tukena Juslin & Hansenin (2003, s. 209-211) 

Odotukset 

Kokemukset 

Tyytyväisyysaste 

Kuva 5. Odotusten ja kokemusten muodostama tyytyväisyys ja seuraava reagointi (Rope &

Pöllänen 1994,  s. 29) 
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markkinoinnin suunnittelun informaatioympäristömallia (Kuva 6). Malli kuvaa 

markkinoinnin suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä yrityksen makro- ja 

mikroympäristön tasoilla sekä luettelee keskeiset markkinoinnin suunnittelun osa-

alueet hierarkkisesti. Mallista johdettujen haastattelukysymysten avulla on tarkoitus 

tuottaa monipuolista haastatteluaineistoa yrityksen kokemuksista sertifiointiin 

liittyen ja markkinoinnin suunnittelun näkökulma huomioon ottaen. 

 
 

 

Seuraavissa kohdissa on lueteltu haastattelukysymykset informaatioympäristömallin 

osa-alueiden mukaisesti jaoteltuna. 

3.3.2 Markkinoinnin strategiat 

Markkinoinnin strategioiden osa-alueeseen liittyen haastatelluille esitettiin seuraavat 

haastattelukysymykset: 

‐ Miksi yritys on hankkinut PEFC-sertifikaatin? 

‐ Ovatko jotkin tietyt tuotteet PEFC-sertifioituja, mitkä? 

‐ Toimiiko sertifiointi keinona saada joidenkin asiakasryhmien hyväksyntä tai 

huomio? 

‐ Voidaanko sertifioinnin katsoa olevan pakollista joillain tietyillä markkina-

alueilla toimiessa? Millä alueilla? 

‐ Minkälaisia hyötyjä PEFC-sertifikaatti tuo yritykselle?  

‐ Onko PEFC-sertifikaatin hyödyissä eroja odotetun ja toteutuneen välillä? 

Makroympäristö 

Kysyntä 

Mikroympäristö 

Tarjonta 

Muu 
makroympäristö 

Kilpailijat 

Jakelu 

Teolliset asiakkaat 

Loppuasiakkaat 

Markkinoinnin 
suunnittelu 

 
1) Strategiat 
2) Rakenteet 
3) Toiminnot 
4) Toiminta-

suunnitelmat 

Kuva 6. Informaatioympäristömalli (Juslin & Hansen 2003, s. 210)
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3.3.3 Markkinoinnin rakenteet 

Markkinoinnin rakenteiden osa-alueeseen liittyen haastatelluille esitettiin seuraavat 

haastattelukysymykset: 

‐ Tuntevatko kaikki työntekijät PEFC-sertifioinnin? 

‐ Miten yrityksen työntekijät suhtautuvat PEFC-sertifiointiin?  

3.3.4 Markkinoinnin toiminnot 

Markkinoinnin toimintojen osa-alueeseen liittyen haastatelluille esitettiin seuraavat 

haastattelukysymykset: 

‐ Käytetäänkö PEFC-logoa tuotteissa, julkaisuissa, nettisivuilla, tms.? 

‐ Onko PEFC-sertifikaatista viestitty olemassa oleville sekä potentiaalisille 

asiakkaille? Miten? 

‐ Mitä asioita halutaan viestiä yrityksestä PEFC-sertifikaatin avulla? Kenelle 

nämä viestit ovat suunnattu? 

‐ Minkälaiseen markkinainformaatioon PEFC-sertifikaatin käyttöönotto 

perustui yrityksessä? 

‐ Mistä lähteistä tätä markkinainformaatiota on saatu? 

3.3.5 Makroympäristö 

Markkinoinnin suunnittelun makroympäristöön liittyen haastatelluille esitettiin 

seuraavat haastattelukysymykset: 

‐ Onko kysyntää erityisesti PEFC-sertifioiduille tuotteille vai sertifioiduille 

tuotteille yleisesti? 

‐ Ollaanko ulkomailla kiinnostuneempia PEFC-sertifikaatista kuin Suomessa? 

‐ Onko asiakkaille olemassa laillisia tai institutionaalisia syitä sertifioidun puun 

hankintaan? Hyödynnetäänkö niitä aktiivisesti? 

3.3.6 Mikroympäristö 

Markkinoinnin suunnittelun mikroympäristöön liittyen haastatelluille esitettiin 

seuraavat haastattelukysymykset: 

‐ Onko yrityksen kilpailuaseman ylläpitäminen vaikuttanut PEFC-sertifikaatin 
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käyttöönottoon? 

‐ Onko asiakkaiden mielipiteillä ollut vaikutusta PEFC-sertifikaatin 

käyttöönotossa? 

‐ Tuntevatko asiakkaat PEFC-sertifioinnin? 

‐ Miten asiakkaat suhtautuvat PEFC-sertifiointiin? 

‐ Minkä tyyppiset asiakkaat vaativat sertifioituja tuotteita? 

4 Aineisto ja menetelmät 

4.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiiviset eli laadulliset tutkimusmenetelmät mahdollistavat tutkittavien 

henkilöiden omaa tilannetta koskevien havaintojen esille tuomisen. Lisäksi 

tutkittavien menneisyyteen ja kehitykseen liittyvien tekijöiden huomiointi on 

laadullisessa tutkimuksessa mahdollista (Hirsjärvi & Hurme 2001, s.27). Näistä 

syistä laadulliset tutkimusmenetelmät soveltuvat hyvin tämän tutkimuksen 

tarkoitukseen. 

Laadullisissa tutkimuksissa aineisto ja sen keräämisen menetelmät ovat erilaisia kuin 

määrällisissä eli kvantitatiivisissa menetelmissä. Pelkistetyimmässä muodossaan 

laadullinen aineisto on teksti. Esimerkiksi haastattelut ja havainnoinnit ovat tutkijasta 

riippuen syntynyttä laadullista aineistoa. Toisaalta aineisto voi olla syntynyt myös 

tutkijasta riippumatta, kuten esimerkiksi henkilökohtaisten päiväkirjojen ja kirjeiden 

sekä muita tarkoituksia varten tuotetun materiaalin tapauksissa. (Eskola & Suoranta 

2003, s.15) 

Laadullisen analyysin tehtävänä ei ole niinkään hypoteesien testaaminen vaan niiden 

keksiminen. Tutkijan tulee siis välttää voimakkaita ennakko-oletuksia tutkimuksen 

kohteesta ja tuloksista. Vaikka aikaisemmat kokemukset vaikuttavatkin havaintoihin, 

ei kokemusten pidä rajata tutkimuksellisia toimenpiteitä. (Eskola & Suoranta 2003, 

s.20) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija on merkittävässä asemassa aineiston 

hankinnassa. Laadullisia menetelmiä käyttävän tutkijan voidaan katsoa itse olevan 

keskeinen tutkimusväline, jonka taito tulee esiin vuorovaikutuksessa tutkittavien 

kanssa. (Grönfors 1982, s.13) 
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Laadullisessa tutkimuksessa analyysi suoritetaan ja teoriaa rakennetaan aineistosta 

lähtien (Eskola & Suoranta 2003, s.19). Kvalitatiivinen tutkimus perustuu 

induktiiviseen prosessiin. Se etenee yksityisestä yleiseen ja on kiinnostunut useasta 

lopputulokseen samanaikaisesti vaikuttavasta tekijästä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 

s.25) 

Laadulliselle tutkimukselle ominaista on myös niin sanotun harkinnanvaraisen 

otannan käyttö. Laadullisissa tutkimuksissa keskitytään usein pieneen 

tapausjoukkoon, jota pyritään analysoimaan mahdollisimman perusteellisesti. 

Tieteellisyyden kannalta laadullisen aineiston kriteerinä on ennen kaikkea laatu ja 

käsitteellistämisen kattavuus eikä niinkään aineiston määrä. (Eskola & Suoranta 

2003, s.18)  

Laadullisten ja määrällisten menetelmien tieteellinen selitysvoima osoitetaan 

erilaisilla tavoilla. Kvantitatiivisten menetelmien tieteellisyys voidaan osoittaa mm. 

matemaattisin keinoin, kun taas kvalitatiivisten menetelmien osalta keskeistä on 

aineiston hankinnan tieteellisyys. Aineiston hankinta on haasteellinen prosessi, jonka 

tieteellisyydestä tutkijan tulee pitää kiinni. (Grönfors 1982, s.11)  

Tieteellisyyden osoittamisen lisäksi myös objektiivisuuden ja subjektiivisuuden 

käsittely erottaa laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen. Kvantitatiivinen tutkimus 

pyrkii niin menetelmistä kuin tutkijastakin riippumattomaan objektiiviseen totuuteen. 

Kvalitatiivinen tutkimus puolestaan on aina subjektiivista, koska tutkija itse on 

keskeinen tutkimusväline. Tutkijan viitekehyksen tarkastelu antaakin tätä kautta 

muille mahdollisuuden tutustua tiedon keräämisen puitteisiin, mikä voi jopa lisätä 

tutkimuksen selitysvoimaa. (Grönfors 1982, s.14) 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kuvataan validiteetin ja realibiliteetin avulla. 

Validiteetti osoittaa, kuinka hyvin analyysissä käytetyt indikaattorit ilmaisevat sitä, 

mitä niiden on tarkoitus ilmaista. Realibiliteetti kuvaa aineiston ja tulosten 

ristiriidattomuutta. (Grönfors 1982, s.174-175)  

Eskola & Suoranta (2003, s. 211) puolestaan kirjoittavat laadullisen tutkimuksen 

arvioitavuudesta käydyssä keskustelussa tuodun esille, etteivät validiteetti ja 

realibiliteetti perinteisessä mielessä ymmärrettyinä sovellu laadullisen tutkimuksen 
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luotettavuuden perusteiksi. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan kuvailla 

seuraavilla termeillä: uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja vahvistuvuus.  

Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, vastaavatko tutkijan tekemät käsitteellistykset ja 

tulkinnat tutkittavien käsityksiä. Tutkittavat voivat kuitenkin olla sokeita 

kokemuksilleen, eikä näin ollen tutkimuksen luotettavuutta aina voida lisätä 

antamalla sitä tutkittavien arvioitavaksi. Tutkimustulosten siirrettävyys puolestaan 

kuvaa sitä, kuinka tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa toisissa vastaavanlaisissa 

tilanteissa. Tutkimustuloksista johdetut yleistykset eivät kuitenkaan yleensä ole 

päteviä sosiaalisen todellisuuden monimuotoisuudesta johtuen. Tutkimuksen 

varmuus kuvaa tutkijan ennakko-oletusten erittelyä. Vahvistuvuudella puolestaan 

tarkoitetaan sitä, että vastaavaa ilmiötä käsitelleistä tutkimuksista saadaan tukea 

tutkijan tekemiin tulkintoihin. (Eskola & Suoranta 2003, s. 211-212) 

4.2 Tieteellisen päättelyn teoriaa 

Tieteellisessä tutkimuksessa olennaista on valita teoria, jonka mukaan havaintoja 

tulkitaan. Valittavissa on deduktio, induktio ja abduktio. Deduktio on päättelyä, jossa 

tunnettujen tosiasioiden pohjalta siirrytään yksityiskohtiin. Deduktiivinen analyysi 

sisältää kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan tarkasteltavien 

muuttujien välillä vallitsevat kausaalisuhteet teoreettisella tasolla. Muodostunut 

teoreettinen malli ohjaa aineiston keräämistä sekä varsinaisen analyysin 

suorittamista. (Grönfors 1982, s. 27-29) 

Induktiolla tarkoitetaan päättelyä, joka etenee loogisesti yksityiskohdista yleistyksiin. 

Induktiivista logiikkaa hyödynnetään kun halutaan muodostaa hypoteeseja 

tutkittavan aineiston pohjalta ja rakentaa havaintoihin perustuvaa teoriaa. 

Induktiivisessa logiikassa empiiristä aineistoa käytetään siis teorian muodostamiseen 

eikä teorioiden tai hypoteesien testaamiseen, kuten deduktiivisessa tutkimuksessa. 

(Grönfors 1982, s. 30) 

Abduktiivisen logiikan perusajatus on, että uuden teorian muodostaminen on 

mahdollista vain silloin, kun havaintojen tekoon liittyy jokin johtoajatus. 

Abduktiivisessa päättelyssä teoriaa ei siis synny pelkästään havaintojen pohjalta, 

kuten induktiivisessa päättelyssä. Johtoajatus voi olla intuitioon perustuva käsitys tai 
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hyvinkin pitkälle muotoiltu hypoteesi. Johtoajatuksen avulla havainnot voidaan 

keskittää sellaisiin seikkoihin, joiden uskotaan mahdollistavan uuden teorian 

muodostamisen. (Grönfors 1982, s.33) 

Tutkimuksessa on määriteltävä tutkimusmetodi, jonka avulla aineistosta poimitut 

havainnot voidaan erottaa tutkimuksen tuloksista. Tutkimusmetodi käsittää ne 

käytännöt ja operaatiot, joiden avulla tutkija tuottaa havaintoja tutkittavasta ilmiöstä. 

Metodi luo säännöt sille, millaisista havainnoista on lupa mitäkin päätellä. Ilman 

selkeästi määriteltyä metodia tutkimuksesta tulee helposti tutkijan omien 

ennakkokäsitysten empiiristä todistelua. (Alasuutari 1995, s.82) 

Tässä tutkimuksessa sovelletaan Layderin abduktiiviseen päättelyyn perustuvaa 

adaptiivista teoriaa, jossa hyödynnetään sekä deduktiivisia että induktiivisia 

menetelmiä. Adaptiivisessa teoriassa myös pyritään välttämään jäykkiä ja 

dogmaattisia määritelmiä siitä, mikä on induktiota ja mikä deduktiota. Lopullisessa 

analyysissä teorian ei siis tarvitse olla muodostettu pelkästään deduktiivisesti tai 

induktiivisen viitekehyksen kautta. (Layder 1998, s.134-136)  

Adaptiivisessa teoriassa keskitytään yhtä paljon teorian muodostukseen ja aineiston 

keruuseen. Adaptiivisen lähestymistavan ydin kuitenkin on, että tutkija säilyttää 

tutkimusprosessinsa aikana herkkyyden havaita ja hyödyntää teorian 

muodostamiseen tarjoutuvia mahdollisuuksia. Teorian muodostaminen nähdään 

jatkuvana prosessina empiirisen tutkimuksen ja aineiston keruun rinnalla. (Layder 

1998, s. 26) 

Layder kuvailee tutkimusprosessin kulkua (Kuva 7) seuraavasti: Ensin on 

tutkimusongelman valinta, jota seuraa teoreettiset tarkastelut, aineiston hankinta ja 

menetelmien valinta ja viimeisenä otanta, koodaus ja muistiinpanot. Aineiston 

analysointi ja teorian muodostus kulkevat käsi kädessä ja näin ollen teorian 

muodostus on tutkimuksessa jatkuva prosessi. Todellisuudessa tutkimuksen vaiheet 

eivät aina ole erillisiä ja selvästi erottuvia osia. Tutkimusvaiheet voivat sulautua 

yhteen tai olla keskenään päällekkäisiä, eikä aina voida sanoa, milloin tutkimuksen 

yksi vaihe päättyy ja seuraava alkaa. (Layder 1998 s. 29) 
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Tutkimusongelma 

4.3 Teemahaastattelu 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa yksi haastattelun 

aspekti – teema-alueet – on kaikille sama. Teemahaastattelusta puuttuu 

strukturoidulle lomakehaastattelulle luonteenomainen kysymysten tarkka muoto ja 

järjestys, mutta se ei ole täysin vapaa niin kuin syvähaastattelu. Teemahaastattelussa 

edetään tiettyjen teemojen varassa yksityiskohtaisesti määriteltyjen kysymysten 

sijaan. Teemoitettu lähestymistapa vapauttaa haastattelua tutkijan asettamasta 

näkökulmasta ja tuo tutkittavien omaa ääntä kuuluviin. Teemahaastattelussa 

keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat ihmisten antamat erilaiset tulkinnat ja 

merkitykset asioille. (Hirsjärvi & Hurme 2001, s.48) 

Joustavuutensa ansiosta haastattelu on menetelmä, joka soveltuu moniin erilaisiin 

tutkimustarkoituksiin. Haastattelussa tutkijalla on suora kielellinen 

vuorovaikutusyhteys haastateltavaan, mikä luo tutkijalle mahdollisuuden suunnata 

tiedonhankintaa haastattelutilanteessa. Haastattelussa on myös mahdollista saada 

esiin vastatusten taustalla olevia motiiveja. Ei-kielelliset vihjeet auttavat tutkijaa 

ymmärtämään vastauksia ja joskus jopa ymmärtämään merkityksiä toisella tavalla 

kuin tutkimuksen alussa oli ajateltu. (Hirsjärvi & Hurme 2001, s. 34)  

4.4 Tutkimushaastattelut 

Haastateltavat yritykset (13 kpl) on valittu Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksistä, 

joilla on PEFC-merkin käyttöoikeus. Osaan haastatteluista osallistui enemmän kuin 

Aihe / ongelma 

Teoreettiset tarkastelut 

Menetelmät 

Otanta, koodaus ja muistiinpanot 

Aineiston analysointi 
ja teorisointi 

Kuva 7. Tutkimusprosessin elementit (Layder 1998, s. 28)
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yksi haastateltava. Taulukko 1 sisältää yhteenvedon haastelluista yrityksistä ja 

henkilöistä. Tutkimukseen on valittu yrityksiä, jotka eroavat toisistaan koon ja 

tuotekategorian osalta. Yritysten koko on määritelty tuotannon ja henkilöstön määrän 

perusteella, tiedot on saatu Metsäteollisuus ry:n tilastoista sekä Suomen 

Metsäsertifiointi ry:n PEFC-merkin käyttöoikeuden seurantalomakkeista. 

Yritys Yrityskoko Toimiala Henkilö Tehtävänimike 

A Suuri Paperi- ja puuteollisuus 1 Ympäristöanalyytikko 

A Suuri Paperi- ja puuteollisuus 2 Ympäristöanalyytikko 

B Keskisuuri Sahateollisuus 3 Myyntipäällikkö 

B Keskisuuri Sahateollisuus 4 Myyjä 

C Pieni Sahateollisuus 5 Toimitusjohtaja 

C Pieni Sahateollisuus 6 Konttoripäällikkö 

D Keskisuuri Levyteollisuus 7 Myyntijohtaja 

E Suuri Paperi- ja puuteollisuus 8 Laatu- ja ympäristöjohtaja 

F Suuri Erikoispaperit 9 Ympäristövastaava 

G Pieni Sahateollisuus 10 Toimitusjohtaja 

H Keskisuuri Sahateollisuus 11 Toimitusjohtaja 

I Suuri Paperi- ja puuteollisuus 12 Ympäristöpäällikkö 

I Suuri Paperi- ja puuteollisuus 13 Markkinointipäällikkö 

J Pieni Sahateollisuus 14 Toimitusjohtaja 

K Suuri Ensiasteen puujalosteet 15 Laatupäällikkö 

L Suuri Sahateollisuus 16 Toimitusjohtaja 

M 
Keskisuuri 

Sahateollisuus – viennin 

edustus 
17 Toimitusjohtaja 

Taulukko 1. Haastatellut yritykset ja henkilöt 

Haastateltaviksi valittiin yrityksistä henkilöitä, jotka olivat tekemisissä 

ympäristöasioiden, myynnin, markkinoinnin tai johtamisen kanssa. Haastateltavat 

saivat haastattelukysymykset etukäteen sähköpostilla. Haastatteluajankohdat sovittiin 

ensin puhelimitse ja haastattelut tehtiin pääsääntöisesti haastateltavien omilla 

työpaikoilla.  

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston koko määräytyy usein nk. saturaation eli 

kyllääntymisen avulla. Kun kerättävä  aineisto alkaa toistaa itseään eikä enää tuota 

tutkimusongelman kannalta uutta tietoa, on se kyllääntynyt. Aineiston kyllääntyessä 
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sitä on kerätty riittävästi. (Eskola & Suoranta 2003, s.62) 

Tässä tutkimuksessa haastatteluista saatava aineisto alkoi kyllääntyä n. 

kymmenennen haastattelun kohdalla. Tutkimuksen aineiston laajuutta määritti 

kuitenkin myös haastateltaviksi sopivien yritysten rajallinen määrä. 

Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 13, joihin sisältyy myös pilottihaastattelu. 

Pilottihaastattelussa ei tullut esiin tarvetta tehdä muutoksia haastattelukysymyksiin 

tai muuhun sisältöön. 

4.5 Aineiston analyysi  

Analyysin avulla laadulliseen analyysiin tuodaan selkeyttä ja pyritään tuottamaan 

uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Laadullinen analyysin tavoite on tiivistää aineistoa 

kuitenkaan kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Analyysin tarkoituksena on 

kasvattaa tutkimuksen informaatioarvoa luomalla hajanaisesta aineistosta selkeää ja 

mielekästä sisältöä. (Eskola & Suoranta 2003, s. 137) 

Aineiston analyysia lähestytään usein ensin tematisoinnin avulla, minkä 

tarkoituksena on nostaa aineistosta esiin tutkimusongelmaa valaisevia teemoja. 

Tematisointi mahdollistaa aineiston sisäisten teemojen esiintymisen ja ilmenemisen 

vertailun. Tekstimassasta on pyrittävä löytämään sekä erottelemaan 

tutkimusongelman kannalta olennaiset aiheet. Keskeisiin teemoihinsa karsittu 

aineisto voidaan siten esittää kokoelmana erilaisia kysymyksenasetteluja. 

Onnistuakseen teemoittelu vaatii teorian ja empirian vuorovaikutusta, joka 

tutkimustekstissä ilmenee niiden lomittumisena toisiinsa. (Eskola & Suoranta 2003, 

s. 174-175) 

Aineistoa voidaan myös teemoittelun ohella tyypitellä etsimällä aineistosta 

samankaltaisuuksia. Tyypitelty aineisto esitetään yleensä yhdistettyjen tyyppien, 

eräänlaisten mallien avulla. Tyypittely edellyttää aina jonkinlaista teemoittelua. 

Tyypittelyssä on kysymys aineiston ryhmittelystä tyypeiksi, ryhmiksi keskenään 

samankaltaisia tarinoita. Tyypit tiivistävät ja tyypillistävät ja sisältävät sellaista 

sisältöä, mitä yksittäisessä vastauksessa ei ole. Tyypittelyn tavoitteena on kuvata 

aineistoa laajasti ja mielenkiintoisesti, mutta silti taloudellisesti. (Eskola & Saloranta 

2003, s.181) 
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Tämän tutkimuksen aineistoa on analysoitu teemoittelun ja tyypittelyn avulla. 

Haastatteluaineisto litteroitiin nauhalta sanatarkasti. Litteroitu teksti käsitti 

haastattelijan ja haastateltavien puheen sellaisena kuin se haastattelutilanteessa 

ilmeni - puhekielisine ilmaisuineen, murretta, epäröintiä ja sivuhuomautuksia 

sisältäen. Litteroituun tekstiin kirjattiin myös naurahduksia, taukoja, äänensävyjä ja 

painotuksia. Aivan kaikkia äännähdyksiä ja painotuksia ei litteroitaessa kuitenkaan 

huomioitu, sillä sen ei katsottu tuovan lisähyötyä aineiston analyysin kannalta. 

Litteroinnin jälkeen aineisto teemoiteltiin siten, että jokaisen kysymyksen vastaukset 

eri haastatelluilta koottiin yhteen. Tämän jälkeen aineistosta etsittiin typologioita eli 

vastauksista niputettiin omiksi ryhmikseen kaikki keskenään samankaltaiset tarinat. 

Nämä typologiat nimettiin niitä luonnehtivilla nimillä ja koodattiin aineistoon 

värikoodein. Koodatuista vastauksista tunnistettiin sekä yleisimmät tyypit että 

poikkeavat vastaukset ja tutkimustulokset raportoitiin teemoittain. 

5 Tulokset 

5.1 PEFC-sertifiointiin kohdistuneet odotukset 

5.1.1 Syyt PEFC-sertifioinnin hakemiselle 

PEFC-sertifikaatin käyttöönoton syitä haastatelluissa yrityksissä leimaa 

reaktiivisuus. PEFC-sertifiointi on koettu keinoksi, jolla vastataan markkinoiden 

vaatimukseen sertifioiduista tuotteista sekä metsäalalla vallitsevaan yleiseen 

kehitykseen sertifioinnin ja yritysten chain-of-custody -sertifikaattien yleistymisestä. 

Aktiivinen lähestymistapa, jolla edistetään ja tarjotaan markkinoille sertifiointiasiaa 

oma-aloitteisesti toteutuu vaan yhdellä haastatelluista yrityksistä. Koska kyseisen 

yrityksen yritysmuoto on osuuskunta, pitää se tärkeänä PEFC-sertifioinnin 

tunnettuuden parantamisen kautta edistää omistajiensa, eli sertifioidun raaka-aineen 

tarjoajien etua. Tässä yrityksessä ei koettu sertifioinnin käyttöön oton syyksi 

markkinoilta tulevaa painetta, vaan yritysrakenteesta johtuvaa motivaatiota alkaa 

edistää osuuskuntalaistensa sertifiointia aktiivisesti. 

Vastausten perusteella PEFC on otettu lähes kaikissa haastatelluissa yrityksissä 

käyttöön pääosin siksi, että brittiläiset asiakkaat ovat vaatineet sertifikaatin 
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hankkimista. Toinen yleinen syy sertifikaatin hankkimiselle on se, että sertifioinnilla 

on katsottu olevan kasvava merkitys markkinoilla ja muutkin alalla olevat hankkivat 

sen. 

Lisäksi huomion arvoinen syyksi muutamassa sahtaollisuuden yrityksessä PEFC-

sertifikaatin hankkimiselle mainittiin asiakasyritysten "pelaaminen" 

sertifiointiprosenteilla. Esimerkiksi halpaa sertifioimatonta venäläistä puuta ostava 

asiakasyritys vaatii suomalaiselta  yritykseltä PEFC-sertifioitua puumateriaalia, jotta 

voi myydä hankkimansa erän kokonaan PEFC-sertifikaatin alla kotimaassaan.  

"Öö… Lähinnä sen takia, että kaikki muutkin on alkanut käyttää sitä, että 

mun käsityksen mukaan tää on ollu semmonen yleissuomalainen 

lähestymistapa siihen, että yritykset tuolla Keski-Euroopassa ja osittain 

muuallakin halus sertifioituja tuotteita ja suomalaiset ei sitten - 

metsänomistajat varsinkaan - halunneet lähteä mukaan FSC:hen, ni jotain 

piti keksiä, ni sitten keksittiin PEFC, joka sitten antoi meille edes 

jonkunlaisen sertifikaatin… (Hlö 11) 

5.1.2 PEFC-sertifiointi keinona saavuttaa asiakkaiden hyväksyntä 

Suurin osa vastanneista kokee, että PEFC-sertifikaatin hankkiminen on ollut heidän 

edustamilleen yrityksille keino säilyä nykyaikaisilla ympäristötietoisilla 

markkinoilla. Monet vastanneista kertoivat asiakkaiden kuitenkin ensisijaisesti 

vaativan tuotteille FSC-sertifikaattia mutta tyytyvän myös PEFC:en.  

Myös tuotteiden ja asiakkaiden välillä on eroa siinä, kuinka tärkeäksi sertifiointi 

koetaan. Jalostajille, jakelijoille ja maahantuojille sekä tee-itse-asiakkaiden kanssa 

tekemisissä oleville yrityksille sertifioidut tuotteet ovat erityisen tärkeitä. Pois 

näkyviltä menevien tuotteiden, kuten runkorakennetavaran kaupassa ei puolestaan 

juurikaan esitetä vaatimuksia sertifiointiin liittyen.  

Yksi haastatelluista paperiteollisuuden edustajista toi esille näkemyksen, että 

sertifiointia yksinään ei voida pitää yritykselle erityisen tärkeänä keinona saavuttaa 

asiakkaiden hyväksyntää ympäristöasioihin liittyen. Sertifiointi tulisi pikemminkin 

nähdä yhtenä osana yrityksen kokonaisympäristöviestintää, johon liittyy myös paljon 

muita asioita, kuten tuotannon päästöt vesistöön ja ilmakehään.  
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”Joo… sillä lailla että tota, kyllähän niinkun Keski-Euroopassa, niin 

kyllähän siellä tiettyjä markkina-alueita ja tiettyjä asiakkaita, jotka haluaa 

sertifioituja tuotteita ostaa ja sanotaanko, yhteistä kyllä kaikille näille 

markkina-alueille ja asiakkaille on se, että oikeastaan he mieluummin he 

haluaisivat ostaa FSC:tä, mutta kun sitä nyt ei jostain syystä ei Suomessa oo 

hirveesti saatavilla, niin tää PEFC tavallaan on ikään kuin semmone toisiks 

paras vaihtoehto. Ja kyllä oletan, että jos meillä nyt ei olis sertifiointia 

PEFC:ssä, kyl meillä varmaan jotkut asiakkaat nostais kädet pystyyn, että 

anteeks vaan, mutta kun ei me nyt voida  ostaa sitä tavaraa teiltä –” 

5.1.3 PEFC:n liittyvät odotukset ja niiden toteutuminen 

Suurin osa haastatelluista ei odottanut PEFC-sertifikaatin käyttöönoton tuovan 

yritykselle suoria liiketaloudellisia hyötyjä. Näihin sekä paperi- että sahateollisuuden  

yrityksiin on hankittu PEFC-sertifikaatti siitä syystä, että markkinoilla on vaadittu 

puun kestävän alkuperän todentamista. Yrityksissä onkin katsottu PEFC-sertifioinnin 

varmentavan kestävän metsätalouden toteutumista hyvin. 

Kahdessa haastatelluista suuryrityksessä oltiin pettyneitä siihen, että PEFC ei ole 

saavuttanut parempaa tunnettuutta ja hyväksyttävyyttä. Huono hyväksyttävyys on 

aiheuttanut tarvetta PEFC-sertifioinnin edistämistyölle näiden yritysten päivittäisessä 

myynti- ja markkinointityössä. Kyseisten yritysten edustajat ilmaisivatkin, että 

PEFC:n organisaatio on tehnyt liian vähän markkinointityötä sertifikaatin 

tunnettuuden edistämiseksi. Kahdessa sahateollisuuden yrityksessä oli odotettu 

sertifioidulle tuotteelle voitavan asettaa korkeamman hinnan, mikä ei kuitenkaan 

todellisuudessa ollut mahdollista.  

Yksi haastatelluista sahateollisuuden edustajista koki, että koko sertifiointiasia on 

kääntynyt hänen edustamaansa yritystä vastaan. Haastatellun mukaan eräs 

asiakasyritys on alkanut siirtää ja perua tilauksiaan optimoidakseen ostoissaan eri 

sertifiointijärjestelmien prosenttiosuuksia, mikä haittaa haastatellun yrityksen 

liiketoiminnan sujuvuutta.  

"Kyl mä luulen et se silleen, et niinku sanoin, et tää  puunhankinta on aika 

selkee meille aina, et tämän kannalta, ni kyl mä luulen et siinä mielessä se on 
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aika pieni vaiva ollu meille. Siinä mielessä niinku ylläpitää ja hanskata, niin 

siinä mielessä ollu helppo tapa niinku varmistaa se mitä varmistettavissa nyt 

yleensä ympäristösertifikaatin kannalta varmistettavissa on, siinä mielessä 

toimii." (Hlö 10) 

5.1.4 Yrityksen suhtautuminen PEFC-sertifiointiin ja tietämys aiheesta 

Yritysten suhtautuminen PEFC-sertifiointiin vaihtelee turhautuneisuuden, neutraalin 

asennoitumisen ja myönteisyyden välillä. Suurimmassa osassa haastatelluista 

sahateollisuusyrityksistä suhtautuminen on neutraalia: PEFC-sertifiointi koetaan 

asiana, joka yrityksen vain kuuluu hoitaa, eikä sertifikaatista koeta koituvan 

yritykselle mitään erityisiä hyötyjä tai haittoja. Haastatelluissa  suuryrityksissä 

myynti- ja markkinointihenkilöstön suhtautumista sertifiointia kohtaan leimaa 

turhautuminen  siihen, että PEFC ei ole yhtä hyväksytty järjestelmä markkinoilla 

kuin FSC. Tämä aiheuttaa lisätyötä myynti- ja markkinointihenkilöstölle. 

Eräissä haastatelluista sahateollisuusyrityksistä koettiin, että PEFC tuottaa ainoastaan 

ylimääräistä työtä ja kustannuksia, sillä kestävään metsätalouteen liittyvät asiat ovat 

olleet yrityksissä hoidossa jo ennen PEFC-sertifioinnin käyttöönottoakin. Yksi 

haastatelluista sahateollisuuden edustajista kertoi, että vaikka järjestelmänä PEFC on 

uskottava, ei PEFC-sertifikaatti ole yritykselle myynnin ja markkinoinnin kannalta 

yhtä hyvä kuin FSC-sertifikaatti voisi olla. Muutama haastatelluista paperi- ja 

ensimmäisen jalostusasteen puuteollisuuden edustajista arveli edustamansa yrityksen 

suhtautumisen PEFC-sertifiointia kohtaan olevan positiivista. Perusteluina he 

mainitsivat sertifiointijärjestelmän kotimaisen alkuperän sekä sen yleisen hyvän, jota 

metsätaloudessa voidaan metsäsertifioinnin avulla saavuttaa kestävyyden osalta. 

PEFC-sertifionti tunnetaan yrityksissä kohtalaisesti. Useimmissa yrityksissä 

tuotannon työntekijät eivät juurikaan tunne aihetta, mutta toimihenkilöt tuntevat sen 

hyvin. Toisten vastausten mukaan kaikki yrityksen työntekijät tuntevat PEFC-

sertifioinnin lähinnä pinnallisella tasolla. Vain yhden haastatellun mukaan yrityksen 

kaikki työtekijät tuntevat PEFC-sertifioinnin hyvin. 

”Tota… No mä luulen, että suurimmalle osalle työntekijöistä tää on ikäänku 

neutraali asia, et siitä ei oo hyötyä, mut ei siitä nyt oo haittaakaan, se on 
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logo, joka pyörii papereissa ja paketin kyljissä. -- ja mulla itellään on 

sellanen tota… mixed feelings, sillä tavalla, että me tarvitaan se sertifikaatti 

ja se varmasti on ihan hyvä järjestelmä, mut tota nimeomaan markkinoinnin 

ja myynnin näkökulmasta se ei oo ikinä saavuttanu sitä sille asetettua 

tavotetta, että se ois varsinainen haastaja FSC:lle. Ei se vaan toimi. Niin 

kauan kun ympäristöjärjestöt ei pidä sitä varteenotettavana, niin kauan se ei 

toimi siinä roolissa kuin missä sen alun perin piti toimia.” (Hlö 11) 

5.1.5 PEFC-sertifiointiin johtanut markkinainformaatio 

Päätös hankkia PEFC-sertifiointi haastatelluissa yrityksissä perustui useimmiten 

brittiläisiltä asiakkailta tulleisiin pyyntöihin. Toinen tärkeä peruste PEFC- 

sertifikaatin hankkimiselle oli näkemys alaa koskevasta yleisestä kehityskulusta, 

jonka mukaan suurin osa suomalaisista metsäteollisuusyrityksistä on hankkimassa 

sertifikaatin.  

Muutamat haastatelluista kertoivat yleisellä tasolla, että suomalaisille 

metsäteollisuusyrityksille on hankittu PEFC-sertifikaatit sen takia, että länsi- ja 

keskieurooppalaiset asiakkaat ovat alunperin vaatineet FSC- sertifikaattia. Sellaisen 

hankkimiselle ei kuitenkaan ole ollut Suomessa mahdollisuuksia, joten markkinoille 

on tarjottu sitä, mitä on ollut mahdollista tarjota eikä sitä, mille on ollut kysyntää. 

Toiset vastanneista kertoivat, että yritykselle on hankittu PEFC-sertifikaatti siitä 

syystä, että yrityksellä oli jo entuudestaan omistuksessa PEFC- sertifioitua metsää.  

Tärkeänä markkinainformaatiota antaneena tahona on mainittu Metsäteollisuus ry 

sekä yritysten vientiorganisaatiot ja agentit. Vain yksi haastatelluista suuryrityksen 

edustajista mainitsi haastattelussa, että yrityksessä hankitaan systemaattisesti 

sertifiointiasioihin liittyvää markkinainformaatiota.  

Haastatteluissa tuli myös ilmi sahateollisuuden edustajien turhautuminen siihen, että 

monet brittiläiset asiakasyritykset ovat painostaneet toimittajayrityksiään 

hankkimaan FSC- sertifikaatin, mutta ovat kuitenkin taloudellisesta tilanteesta 

riippuen hankkineet myös puutavaraa, jonka alkuperää voidaan pitää 

kestämättömänä. Mahdollisuus siirtää tuotannon sertifiointiprosentteja yli 

tuoteryhmien on myös herättänyt närkästystä haastateltavien keskuudessa. Eräs 
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haastateltu pienikokoisen sahateollisuusyrityksen edustaja toi turhautuneena esiin 

tapauksia, joissa julkisesti ainoastaan FSC- sertifioituun raaka- aineeseen sitoutunut 

asiakasyritys on ostanut suomalaista PEFC- sertifioitua puutavaraa ja myynyt sitä 

edelleen FSC- sertifioituna hyödyntämällä sertifioidun tavaran osuuden siirtämistä 

tuotannon sisällä. 

”Aikanaan Englannista tuli suurin vaade tämmösiltä 

loppukäyttäjäjakelijoilta, ja he sillon teki päätöksen pidättäytyä vain ja 

ainoastaan sertifoidussa raaka-aineessa ja sillon se oli FSC ja me oltiin 

kertaheitolla ulkona siitä, koska meillä ei ollu mitään mahollisuuksiakaan 

siihen. Mutta markkinatilanteen vaihteluissa heille on sitten myöhemmin 

kelvannu venäläinen täysin sertifioimatonkin puu, kun se on ollut riittävän 

edullista. --  Että nää on aika paljon taloudelliseen tilanteeseen riippuvia nää 

periaatteet, jotka aikanaan oli kiveen hakatut, että ei osteta mitään muuta 

kun sertifioitua, mutta se ei näytä pitävän paikkaansa.” (Hlö 16) 

5.2 PEFC-sertifiointiin liittyvät kokemukset 

5.2.1 PEFC- sertifioitujen tuotteiden kysyntä  

PEFC-sertifioitujen tuotteiden kysyntä on suurinta eurooppalaisten asiakkaiden 

keskuudessa. Suurin osa haastatelluista kertoi, että useimmat asiakkaat tiedustelevat 

ostotapahtuman yhteydessä ovatko tuotteet sertifioitu, eivätkä erittele mitään tiettyä 

sertifikaattia. Vain hyvin harvat uusista asiakkaista ovat kysyneet yritykseltä 

nimenomaisesti PEFC- sertifikaattia. Kotimaiset asiakkaat eivät juurikaan ole 

kiinnostuneita tuotteen sertifikaatista, heille tärkeämpää on esim. vientiin tarvittava 

kuivaustodistus.  

Suurten yritysten edustajat kertoivat saavansa asiakkailta myös kyselyitä 

nimenomaan FSC-sertifioituja tuotteita koskien, eikä PEFC-sertifioituihin tuotteisiin 

olla tyydytty. Puutuoteteollisuuden yrityksiltäkin on haastateltujen mukaan 

tiedusteltu FSC- sertifioituja tuotteita, mutta FSC-sertifikaatin puuttuminen ei ole 

muodostunut kaupanteon esteeksi ja asiakas on hyväksynyt myös PEFC-sertifikaatin. 

Kaikilla haastatelluista suuryrityksistä sekä osalla sahateollisuusyrityksistä on ollut 

myös asiakkaita, jotka ostavat PEFC-sertifioituja tuotteita yhteiskunnallisiin 
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hankintoihin. Yhteiskunnallisiin hankintoihin tavaraa toimittaneiden yritysten 

edustajat ilmaisivat, kuinka tärkeää on suomalaisen metsäteollisuuden viennin 

kannalta, että PEFC-sertifiointi hyväksyttiin UK:n julkisissa hankinnoissa alun 

kielteisen asenteen jälkeen. Kaksi haastatelluista suuryritysten edustajista kertoi 

edustamansa yrityksen olleen mukana aktiivisesti edistämässä PEFC-sertifioinnin 

hyväksymistä julkisiin hankintoihin UK:ssa. 

”Oleellista on se, et onko se sertifioitua, et se on se oleellinen kysymys. Ja 

sitten katotaan, mikä on merkki. Ja asiakkaasta vaihtelee kovasti, vaihtelee.” 

(Hlö 12) 

 

5.2.2 Maantieteelliset markkina-alueet, joilla tuotteiden PEFC-
sertifikaatti on toiminnan edellytys 

Suurin osa haastatelluista mainitsi Iso-Britannian markkinaksi, jolla toimimiseen 

käytännössä edellytetään sertifiointia. Haastateltujen mukaan myös saksalaiset, 

sveitsiläiset, hollantilaiset, ranskalaiset, espanjalaiset ja japanilaiset asiakkaat pitävät 

sertifikaattia tärkeänä tai vaativat sitä edellytyksenä kaupankäynnille. Kotimaiset ja 

pohjoismaiset asiakkaat eivät juurikaan ole kiinnostuneita sertifioinnista. 

Haastateltujen mukaan monet kotimaiset asiakkaat suhtautuvatkin oman maansa 

metsätalouteen luottavasti ja olettavat puun hankinnan olevan kestävää ilman 

sertifiointiakin.  

Haastatellut paperiteollisuusyritysten edustajat kuitenkin painottivat, että PEFC-

sertifikaatti ei varsinaisesti ole toiminnan edellytys millään markkina-alueella. 

Kansainväliset markkinat ovat FSC-vetoiset ja FSC näin ollen on se sertifikaatti, jota 

ensisijaisesti vaaditaan.  

5.2.3 Tuotannon sertifiointi ja merkintä 

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat sertifioineet koko tuotantonsa. Nämä yritykset 

eivät varusta tuotteitaan PEFC-merkillä, vaan ilmoittavat kyseessä olevan tavaraerän 

sertifiointiprosentin asiakkaalle laskussa.  Suuremmissa yrityksissä on havaittavissa 

strategista ajattelua tuotannon sertifioinnissa ja paperituotteiden merkinnässä. 

Suurissa yrityksissä tuotantoa merkitään PEFC-logolla tiettyjen erien kohdalla 
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kysynnän mukaan.  

Yhdessä haastatelluista yrityksistä PEFC-merkkiä ei käytetä tuotepakkauksissa 

olevan toisen ympäristömerkin vahvan aseman takia. Haastattelujen perusteella 

voidaan todeta, että PEFC-merkille sertifioiudussa tuotteessa ei juurikaan ole 

kysyntää, vaan yritysasiakkaille riittää tieto sertifikaatin olemassa olosta ja myydyn 

erän sertifiointiprosentista.  

”Me ollaan tehty sillain, ku toi raaka-aine on 92-96 prosenttisesti niinku 12 

kuukauden keskiarvolla sertifioitua, niin me ollaan edetty sen prosentti-

ylityksen mukaan, niin ne jotka meiltä ostaa, niin me ilmoitetaan niille vaan 

laskussa se prosenttimäärä ja pidetty niinku sillai… kaikki, jotka on EU-

alueilla, niin niille se ilmoitetaan, et me ollaan niinku sillä lailla tavallaan 

helppoo tietä siinä mielessä vedetty. Ja sitten meil on kaikki tuotanto sen 

mukaan, sen prosentin mukaan sertifioitua ja me ilmotetaan se asiakkaalle.” 

(Hlö 10) 

5.2.4 PEFC- logon käyttö markkinointiviestinnässä 

Kaikki haastatellut yritykset käyttävät PEFC-merkkiä viennin myyntidokumenteissa 

sekä saha- ja levytavaran kääreissä. Lähes jokaisella haastatelluista yrityksistä logo 

ja tietoa PEFC-sertifioinnista on esillä myös Internet- sivuilla ja 

markkinointiesitteissä. Yhdessä haastatelluista suuryrityksistä tehdään aktiivista 

promootiotyötä PEFC-sertifiointiin liittyen asiakasyrityksiin päin. Eräs 

haastatelluista sahateollisuuden edustajista mainitsi, että on koko PEFC- järjestelmän 

etu, että he yksittäisenä yrityksenä tuovat PEFC-sertifiointia esiin toiminnassaan 

Internet-sivujen ja painettujen esitteiden kautta.  

PEFC-sertifikaatin olemassa olosta viestitään kaikissa yrityksissä vähintään 

myyntidokumenttien yhteydessä. Pienimmissä haastatelluista 

sahateollisuusyrityksissä suhtautumista sertifiointiteemaan leimaa ”matalan 

profiililn” pitäminen. PEFC-sertifikaatti koetaan näissä yrityksissä 

markkinointiviestinnän neutraalina osana, jonka kohdalla olennaista on kyetä 

hoitamaan sertifikaatin ylläpito kunnolla. Mitä vähemmän yrityksen sertifiointia 

tuodaan esille, sitä varmempia voidaan olla että kestävään metsätalouteen liittyvät 
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asiat ovat kunnossa.  

Eräs haastateltu suuryrityksen edustaja toi esille hankaluudet PEFC-logon käytössä 

samassa yhteydessä FSC-logon kanssa. FSC-järjestelmän logon käyttöä koskevien 

säädösten johdosta PEFC-logoa on vaikea käyttää samassa materiaalissa FSC-logon 

kanssa. PEFC-merkkiä ei ole eräässä tapauksessa haluttu liittää sertifioidun tuotteen 

pakkaukseen, sillä pakkauksessa oli jo toinen ympäristöasioiden hallinnasta kertova 

merkki, jonka näkyvyyttä ja asemaa ei ole haluttu muuttaa.  

Erään paperiteollisuusyrityksen edustajan mukaan PEFC:n tunnettuutta voitaisiin 

kehittää logon ulkomuotoa muuttamalla. Haastatellun mielestä logon yhteyteen 

pitäisi liittää puun kestävästä alkuperästä kertova slogan, sillä pelkkänä kuvana 

PEFC-logo saattaa tuoda mieleen tuotteen kierrätyksestä kertovan merkin, eivätkä 

kuluttaja-asiakkaat miellä, mistä merkki kertoo. 

”Se on näkyvillä nettisivuilla ja tuotteiden paketeissa, pakettikorteissa ja 

pakettihupuissa. Mitenkään muuten sitä ei oikeen sillä tavalla… Sitä ei ole 

oikeen osattu käyttää markkinoinnissa hyväksi, että se vaan on semmonen 

maininta siinä, että jos sen osaa katsoa, niin ok, mutta ei olla lähetty ajaa sen 

markkinointia eteenpäin.” (Hlö 3) 

5.2.5 Viestintää PEFC-sertifioinnista 

Suurimmassa osassa haastatelluista yrityksissä ei katsota tarpeelliseksi viestiä 

sertifioinnista asiakkaille erikseen. Viestiminen koetaan monissa yrityksissä turhaksi, 

sillä PEFC-sertifiointia ei voida pitää erilaistamisen työkaluna, koska kaikki 

kilpailijatkin ovat sertifioineet tuotantonsa. Näissä yrityksissä koetaan, että PEFC- 

sertifioitu tuotanto on jo perusedellytys kansainvälisillä markkinoilla, eivätkä 

kotimaiset asiakkaat eivät ole koko asiasta lainkaan kiinnostuneita. Muutamat 

haastatelluista sahateollisuusyrityksistä kertoivat tiedottaneensa asiakkaitaan 

sertifikaatista juuri sen käyttöönoton alussa, eivätkä ole kokeneet tarvetta palata 

asian pariin sen jälkeen. 

Yleisin tapa sertifikaatista viestimiseen on kertoa siitä asiakkaalle 

myyntineuvottelujen yhteydessä. Osa yrityksistä viestii sertifikaatistaan painetun 

materiaalin avulla ja yhdessä haastatelluista suuryrityksistä annetaan asiakkaille jopa 
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runsasta ja monipuolista viestintää ja tukea sertifikaattiin ja sen käyttöön liittyen.  

"Ostakaa meiltä, meil on PEFC"? Ei. Ei sillee, jos ajatellaan meidän 

asiakashankintaan, ni siitähän se lähtee, että meil on mahdollisuudet tarjota 

asiakkaalle tietyn laatusta, tietyn tyyppistä tuotetta tietyllä palvelulla ja me 

koitetaan sitten löytää asiakkaat, jotka sen tyyppisestä paketista saa sitten 

hyödyn. Siinä sitten tää PEFC on sitten semmonen asia, että tulee ehkä 

jossain vaiheessa keskusteluja esille, että onhan teillä PEFC, ja me ollaan 

että joo, on meillä, mutta en mä usko että asiakashankinnassa, ni ei me voida 

sillä PEFC:llä ratsastaa, varsinkin sen takia, kun kaikilla muillakin on se. 

Onks Suomessa muuten yhtään metsäteollisuusyritystä, jolla ei oo 

PEFC:tä?” (Hlö 11) 

 

Riittävällä ja selkeällä informaatiolla yrityksen sertifikaatista voi kuitenkin olla 

strategista hyötyä, kuten erään haastatellun suuren sahateollisuusyrityksen 

tapauksessa. Kyseinen yritys oli sertifikaatistaan Intenernet-sivuillaan antamansa 

informaation avulla saavuttanut kauppoja isobritannialaisten asiakkaiden kanssa. 

Kilpailevien yritysten vastaavat sertifioidut tuotteet olivat saman laatuisia, mutta 

näiden yritysten sertifikaattia koskeva informaatio vähemmän selkeää ja riittävää. 

5.2.6 PEFC-sertifiointi osana yritysimagoa  

Vaikka enemmistö haastatelluista yrityksistä ei viesti PEFC-sertifioinnista erikseen, 

olivat useimmat haastatelluista sitä mieltä, että PEFC-sertifikaatin hallinta voi viestiä 

yrityksestä tiettyjä asioita sen sidosryhmille. Esille tulleita teemoja olivat raaka-

aineen kestävää alkuperä ja toiminnan vastuullisuus. Muutama haastatelluista 

puuteollisuusyritysten edustajista myös totesi, että PEFC-sertifikaatin avulla 

yrityksen ei ole mahdollista lähettää mitään erityistä tai erottuvaa viestiä, mutta 

yrityksestä voitaisiin kuitenkin saada kielteinen kuva, jos PEFC-sertifikaattia ei olisi.  

Monissa yrityksissä siis koetaan, että PEFC-sertifiointi on asia, joka on oltava 

olemassa edellytyksenä toimimiselle nykyaikaisilla ympäristövastuuta korostavilla 

kansainvälisillä markkinoilla. Sertifiointia ei kuitenkaan ole katsottu tarpeelliseksi 

hyödyntää yrityksen markkinointiviestinnässä, sillä sertifikaatin avulla ei voida 
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viestiä mitään kilpailijoista erottuvia asioita. 

Osa haastatelluista suuryritysten edustajista toi esille turhautumisensa siihen, että 

PEFC-sertifioinnin sisältämä viesti metsänhoidon ja raaka-aineen alkuperän 

kestävyydestä ei ole yhtä vahva kuin FSC- sertifioinnin kohdalla. Vaikka molempien 

järjestelmien katsottiin edistävän kestävää metsätaloutta, mainittiin FSC-järjestelmän 

olevan paremmin resursoitu viemään viestiään eteenpäin mm. ympäristöjärjestöjen 

avulla. 

PEFC-sertifikaatin hallinta mainittiin myös keinoksi viestiä yrityksen kykenevän 

järjestelmälliseen toimintaan ja että yrityksen toiminalle on ollut hyödyllistä 

dokumentoida systemaattisesti raaka-aineen hankkimiseen ja tuotannon hallintaan 

liittyviä asioita. Erään haastatellun sahateollisuuden edustajan mukaan PEFC- 

sertifikaatin avulla ei voida viestiä yrityksestä mitään erityistä ympäristövastuuseen 

liittyen, sillä yrityksen ympäristövastuu on laajempi käsite kuin pelkästään raaka-

aineen alkuperä. Haastatellun mielestä yrityksen ympäristövastuuseen liittyvät 

vahvasti myös tuotannon ilmasto- ja sivutuotetekijät. 

Suurin osa haastatelluista koki, että PEFC:n välittämä viesti on suunnattu 

asiakkaitten lisäksi laajemmallekin sidosryhmälle. Esimerkkejä viestin 

kohderyhmistä ovat yrityksen omat työntekijät, sijoittajat, tuotantolaitoksen 

ympäristön asukkaat ja metsäalasta kiinnostuneet henkilöt. 

”Tottakai tässä on semmone imagokysymys, täähän on nykypäivää, että 

vihreet arvot täytyy olla jollain lailla esillä, mä uskosin, että jos vaikka 

ulkomaalainen asiakas käy nettisivuilla katsomassa ja näkee siellä tämän 

PEFC- merkin, niin on hänelle siitä jonkinlainen mielikuva jäänyt, että ok, 

tää yritys käyttää raaka-ainetta joka tulee sertifioiduista metsistä ja heillä on 

tää PEFC-merkki, onko turvallista ostaa tämmöseltä yritykseltä, että tuleeko 

siitä sitten joku mielikuva.” (Hlö 3) 

5.3 Tyytyväisyys PEFC-sertifikaattiin 

5.3.1 Asiakkaiden tiedot PEFC-sertifioinnista 

Haastattelujen perusteella asiakkaat tuntevat PEFC:n vaihtelevasti. Yleisimmin 

kerrottiin, että UK, Hollanti, Saksa ja Ranska ovat markkina-alueita, joilla on 
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metsäsertifiointiasioihin eniten perehtyneet asiakkaat. Myös Pohjois-Amerikassa, 

Australiassa ja Japanissa on osoitettu kiinnostusta sertifiointia kohtaan. Yleisesti 

voidaan todeta, että jos asiakas on valveutunut ympäristöasioista ja tuntee 

metsäsertifiointia jollain tasolla, tietää hän jotain sekä PEFC- että FSC-

sertifioinnista. Jos asiakkaan kotimaassa on oma kansallinen sertifiointijärjestelmä, ei 

PEFC-sertifiointia välttämättä juurikaan tunneta. 

Kotimaiset asiakkaat eivät haastateltujen mukaan tiedä PEFC-sertifioinnista 

paljoakaan. Asiasta ei olla kiinnostuneita, sillä kotimaisen metsätalouden oletetaan 

olevan kunnollista ilman sertifiointiakin. Vain harvat kotimaiset toimijat, kuten 

IKEA:n alihankkijat ja KESKO ovat tarkistaneet alkuperään liittyviä seikkoja.  

Monet haastatelluista toivat ilmi, että eri tuotannonalojen asiakasryhmien välillä on 

eroja kiinnostuksessa ja tietämyksessä metsäsertifiointia kohtaan. Haastattelujen 

perusteella voidaan todeta, että paperiteollisuudessa asiakkaat tietävät 

sertifiointiasioista paljon ja suurilla ostajayrityksillä on myös asiaan perehtynyttä 

henkilöstöä. Mekaanisen metsäteollisuuden puolella asiakkaat eivät aina ole 

aiheeseen yhtä perehtyneitä.  

Haastateltujen paperiteollisuusyritysten edustajien mukaan painotaloasiakkaat 

tuntevat sertifiointiasiat hyvin ja ovat perillä eri sertifiointijärjestelmien sisällöistä. 

Nämä asiakkaat saattavat kuitenkin välttää ostamasta PEFC-sertifioituja tuotteita, 

sillä ympäristöjärjestöt eivät hyväksy PEFC-sertifiointia. Pehmopaperisegmentissä, 

jonka asiakkaita ovat kuluttajat, sertifiointitietämys yleisesti on heikkoa.  

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että yleisesti ottaen kuluttaja-asiakkaat 

tuntevat sertifiointiasiat huonommin kuin business-asiakkaat. Erään haastatellun 

sahateollisuuden edustajan mukaan kuluttaja-asiakkaille kuitenkin FSC on 

metsäsertifiointijärjestelmänä tutumpi kuin PEFC, myös Suomessa.  

Kuluttaja-asiakas ei välttämättä ymmärrä mitä sertifiointi tarkoittaa, se on vain 

merkki tuotteessa. Jotkin kuluttajat kuitenkin tietävät sertifikaatin takaavan sen, ettei 

sertifioidussa tuotteessa käytettävä puumateriaali ole peräisin laittomasta lähteestä. 

Hyvin harvalle kuluttaja-asiakkaalle tuotteen alkuperämaalla tai toimittajalla on 

väliä, kunhan tuote on sertifioitu. Yritysasiakkaatkaan eivät välttämättä tiedä mitä 
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PEFC-sertifiointi käytännössä tarkoittaa. Todetaan vain, että hyvä että sertifikaatti on 

olemassa, koska yrityksen omat asiakkaat ovat vaatineet sitä. 

Erään haastatellun pienehkön sahateollisuusyrityksen edustajan näkemyksen mukaan 

luultavasti monikaan ympäristöasioissa valveutunutkin puutuotteiden ostaja ja 

loppukäyttäjä ei ajattele, mitä sertifikaatti tarkoittaa, vaan etsii tuotteesta 

jommankumman tutuista kirjainlyhenteistä. Kyseinen haastateltu myös epäilee, että 

hänen edustamaltaan yritykseltä ostettua PEFC-sertifioitua puutavaraa myydään 

eteenpäin FSC-sertifioituna, eikä ymmärretä kyseessä olevan eri sertifikaatit.  

Mekaanisessa metsäteollisuudessa kuluttajatuotteiden ja tee-se-itse-liikkeiden kanssa 

tekemisissä olevat yritykset ovat sertifiointiin enemmän perehtyneitä ja saattavat 

etsiä aiheeseen liittyvää tietoa. Toimittajayrityksen kanssa sertifiointiasioista 

kuitenkin keskustellaan todella harvoin ja sertifiointiin liittyvien dokumenttien 

hoitaminen asiakkaalle riittää. 

5.3.2 Asiakkaiden suhtautuminen PEFC-sertifiointiin 

Lähes jokaisen haastatellun sahateollisuusyrityksen edustajan mukaan suurin osa 

asiakkaista suhtautuu PEFC-sertifiointiin neutraalisti. Näille asiakkaille riittää tieto, 

että yrityksellä on PEFC-sertifikaatti, eikä asiaan kiinnitetä syvemmin huomiota. 

Haastatteluissa kävi myös ilmi, että asiakkaidensa suhtautumista neutraalina pitävien 

haastateltujen mielestä koko metsäsertifiointiteema on alkuaikojen innostuksen ja 

kiinnostuksen jälkeen menettänyt merkitystään kiistelyn ja markkinoinnin välineenä 

metsäteollisuuden ja sen sidosryhmien kesken.  

Suuryritysten edustajat toivat esille asiakkaat, jotka suhtautuvat PEFC-sertifiointiin 

myönteisesti, mutta eivät kuitenkaan osta PEFC-sertifioituja tuotteita. Näiden 

asiakkaiden omat asiakkaat hyväksyvät ostoissaan ainoastaan FSC-sertifioidut 

tuotteet. Tällaisessa tilanteessa asiakkaansa kanssa olevat haastatellut kokevat 

tilanteen turhauttavaksi, sillä kauppoja on myös menetetty. 

Ympäristöjärjestöt luovat paperiteollisuuden asiakasyrityksille paineita ostaa 

pelkästään FSC-sertifioituja tuotteita, vaikka yritys muuten hyväksyisi PEFC-

sertifikaatin. Suurilla yrityksillä on myös asiakkaita, jotka vaativat ensisijaisesti 

FSC-sertifiointia, mutta hyväksyvät myös PEFC:n kun heitä informoi asiasta 



  51 

riittävästi. Toiset asiakkaat puolestaan suhtautuvat lisäinformaation jälkeenkin 

epäilevästi PEFC-sertifiointiin. 

”Siis yleensähän asiakkaalla ei oo hirveen voimakkaita tunteita, et se liittyy 

niitten omiin asiakkaisiin, niinku business to business. Ne haluu ostaa sitä, 

mikä menee kaupaks. -- Yleensä niinku asiakkaat lähtökohtasesti meilläkin, 

pitää Suomen metsätaloutta tosi hyvänä, ne pitää PEFC:tä hyvänä, mut 

niitten ongelma on se, et ympäristöjärjestöt suputtaaa niitten korvaan, ja 

niille tulee se paine, et hei, me tiedetään et teil on kaikki hyvin, mut hoitakaas 

tota FSC:tä, ni ei toi Greenpeace tuu meidän päärakennuksen fasadille 

roikkumaan. Tää on se juttu.” (Hlö 8) 

5.3.3 PEFC- sertifiointi ja yrityksen kilpailukyky 

Suurin osa haastatelluista kokee, että PEFC-sertifioinnista on ollut apua yrityksen 

markkina-aseman säilyttämisessä kansainvälisillä markkinoilla. Sertifiointi ei ole 

yhdenkään vastanneen mielestä lisännyt yrityksen kilpailukykyä, mutta on 

mahdollistanut asiakassuhteiden säilymisen erityisesti tiettyjen brittiasiakkaiden 

kanssa.  

Monet haastatelluista toivat myös esille sen, että vaikka PEFC-sertifioinnin avulla 

yrityksen on ollut mahdollista säilyttää toimintamahdollisuutensa kansainvälisillä 

markkinoilla, niin FSC- sertifikaatin avulla yritykselle olisi mahdollista saavuttaa 

todellista kilpailuetua. PEFC-sertifioitua metsää omistavilla yrityksillä PEFC-

alkuperäketjun hallinnan rakentamista ei ole nähty kilpailukykyä parantavana 

toimena, vaan keinona tarjota markkinoille sitä mitä on tarjota. Näissä yrityksissä 

katsotaankin, että hankkimalla FSC-sertifikaatti voitaisiin yrityksen kilpailuasemaa 

aidosti parantaa. 

”No kyl se näil tietyil markkinoil, kyl se niinkun on, mä oisin paljon 

tyytyväisempi, jos meillä ois tää toinen sertifiointijärjestelmä, siitä varmaan 

ois enemmän hyötyä, mutta kyllä tästäkin varmasti on justiin tämä UK ja 

mahdollisesti Hollanti, hollantilaiset ovat kiinnostuneita näistä. Ehkä olis 

vaikeempi myydä, en oo koskaan kysyny, miten kävis, jollei nyt merkkiä 

pystyiskään tohon laittamaan. Mut kyl tää on tää metsien hakkuun laillisuus 
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ja tämmöset kysymykset, ne on erittäin tärkeitä.” (Hlö 14) 

5.3.4 PEFC-sertifioinnin hyödyt yritykselle 

Haastattelujen perusteella PEFC-sertifioinnista yleisimmin koettu hyöty on se, että se 

mahdollistaa markkina-aseman säilymisen kansainvälisillä markkinoilla, joilla 

kestävän metsätalouden asioita pidetään tärkeänä. Jos yrityksellä ei olisi PEFC-

sertifikaattia, olisi kaupanteko mahdotonta monien asiakkaiden kanssa.  

Huonon tunnettuuden takia PEFC-sertifioinnista ei kuitenkaan koeta saatavan 

erityisiä hyötyjä. Lähes jokainen haastatelluista suurten paperiteollisuusyritysten 

edustajista sekä muutama sahateollisuuden edustajista mainitsikin, että 

tunnetummasta FSC-sertifikaatista olisi enemmän hyötyä yritykselle kuin PEFC-

sertifikaatista. Kestävän metsätalouden toteutuminen ja alkuperäketjun hallinta 

koetaan osassa haastatelluista yrityksistä myös hyötyinä sinänsä. 

”Ja tota, sit se rupeis saamaan niitä hyötyjä, joita me saatais yrityksenä, jos 

se markkinointi ja promootio olis näkyvämpää niinkun, sitä se vaatis, vahvaa 

viestintää, markkinointia. Se on se heikko lenkki PEFC:ssä. -- Mut sit jos 

puhutaan ihan puhtaasti markkinoinnista ja busineksesta, niin PEFC:stä 

pitäis ihan valtavasti saada enemmän promootiota ja viestintää, et sehän on 

meidän jokapäiväinen arkinen ongelma, että ei tunneta.” (Henkilö 8) 

5.4 Toiminnan suositukset 

Metsäsertifioinnista on tullut metsäteollisuudessa vakiintunut käytäntö ja sitä ilman 

toimiminen kansainvälisillä markkinoilla – varsinkin Länsi-Euroopassa – on vaikeaa. 

PEFC-sertifiointi onkin otettu suomalaisissa metsäteollisuusyrityksissä laajasti 

käyttöön markkinoiden paineen takia ja toisaalta alan yleisen kehityksen myötä. 

Kestävästä metsätaloudesta uskottavasti viestivää sertifiointia edellytetään varmasti 

jatkossakin ja PEFC:n kehittäminen on tärkeää suomalaisten metsäteollisuusyritysten 

kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta.  

Haastateltujen Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten välillä on suuria eroja siinä, 

millaiseksi PEFC:n merkitys yrityksen toiminnalle koetaan. Pienille ja keskisuurille 

puutuoteteollisuuden yrityksille riittää, että sertifiointiasiat käydään kertaalleen läpi 

asiakkaan kanssa, eivätkä sertifiointiin liittyvät teemat nouse kovin usein esille 
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näissä yrityksissä. Suurissa yrityksissä, joissa ollaan tekemisissä myös 

paperiteollisuuden asiakkaiden kanssa, sertifiointiin liittyviä asioita käsitellään 

asiakkaiden kanssa päivittäin. Erityisesti painotalot kokivat painetta hankkia 

toimittajiltaan ainoastaan FSC-sertifioituja tuotteita ympäristöjärjestöjen PEFC-

sertifioinnille luoman huonon maineen takia. Suurissa yrityksissä toivotaankin 

hartaasti, että PEFC-järjestelmän tunnettuus ja hyväksyttävyys paranisi asiakkaiden 

keskuudessa.  

PEFC:n tunnettuuden ja hyväksyttävyyden parantamiseen olisi syytä etsiä keinoja 

sekä resursseja, koska siten voitaisiin parantaa sertifikaattia käyttävän 

metsäteollisuuden, erityisesti paperiteollisuusyritysten edellytyksiä menestyä 

kansainvälisillä markkinoilla. Suurissa yrityksissä tehdään myynnin ja 

markkinoinnin taholta paljon työtä PEFC:n esille tuontiin ja hyväksyttävyyden 

edistämiseen, mutta näissä yrityksissä koetaan myös, että tunnettuuden 

parantamiseksi tehtävää työtä pitäisi tehdä nykyistä paljon enemmän myös PEFC:n 

organisaatiossa. Suurissa yrityksissä ollaankin erittäin motivoituneita myös Suomen 

metsäsertifiointi ry:n kanssa tehtävään yhteistyöhön PEFC-sertifioinnin tunnettuuden 

ja markkina-aseman parantamiseksi.  

6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

6.1 Tutkimuksen tausta, tarkoitus ja toteutus 

Tutkimuksen lähtökohtana oli tilanne, jossa suomalaiset talousmetsät ovat 

käytännössä kokonaan PEFC-sertifiointijärjestelmän piirissä. PEFC-sertifikaatin 

omaavat suomalaiset metsäteollisuusyritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla, 

joilla PEFC-sertifioinnin hyväksyttävyys on kiistanalainen ja tunnettuus on huonoa. 

Metsäteollisuuden edunvalvontaorganisaatio Metsäteollisuus ry on kiinnostunut 

saamaan tietoa jäsenyritystensä tilanteesta ympäristöllistä kestävyyttä painottavilla 

markkinoilla ja PEFC-sertifikaatin vaikutuksesta jäsenyritystensä menestykseen. 

Lisäksi PEFC Suomi – Suomen metsäsertifiointi ry on kiinnostunut saamaan tietoa 

tyytyväisyydestä PEFC-sertifiointia kohtaan sekä ajatuksia toimintansa 

kehittämiseen. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli antaa Metsäteollisuus ry:lle sekä PEFC Suomi 
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- Suomen metsäsertifiointi ry:lle tietoa suomalaisten metsäteollisuusyrityksen 

näkemyksistä PEFC-sertifointia kohtaan. Erityisesti tarkoituksena oli kerätä tietoa 

PEFC-sertifiointiin kohdistuvista odotuksista, siitä saaduista kokemuksista sekä 

tyytyväisyydestä sitä kohtaan. Lisäksi tarkoituksena oli koota yritysten toiveita 

sertifiointitoiminnan kehittämiseen liittyen. 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa tietoa kerättiin 

teemahaastatteluin ja kerättyä aineistoa analysoitiin teemoittelun ja tyypittelyn 

kautta. Laadullisten menetelmien avulla oli mahdollisuus antaa tutkittaville 

Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksille ääni, jolla kertoa näkemyksiään PEFC-

sertifioinnista ja sen hyödyistä osana kansainvälistä liiketoimintaa. Haastattelujen 

tuloksista laadittiin erikseen raportti toimeksiantajalle sekä tämä puumarkkinatieteen 

pro gradu -työ Helsingin yliopiston Metsätieteiden laitokselle.  

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä päädyttiin käyttämään Rope & Pölläsen 

mallia, koska sen katsottiin soveltuvan odotusten, kokemusten ja tyytyväisyyden 

laadulliseen tarkasteluun. Tutkimussuunnitelmavaiheessa viitekehykseksi oli 

suunniteltu markkinoinnin suunnittelun informaatioympäristömallia, joka kuitenkin 

osoittautui tulosten analyysin – erityisesti tyypittelyn – kannalta ongelmalliseksi. 

Informaatioympäristömalli näkyy kuitenkin teemahaastatteluissa esitettyjen 

kysymysten rakenteessa, mikä vaikeutti haastatteluvastausten sovittamista 

teoreettiseen viitekehykseen. Viitekehyksen vaihtaminen osittain monimutkaisti 

tutkimusta, mutta toisaalta auttoi ymmärtämään tutkimuskenttää paremmin. 

6.2 Tutkimuksen menetelmien ja luotettavuuden arviointi 

Teemahaastattelu osoittautui hyvin joustavaksi menetelmäksi. Joustavuutta voidaan 

hyödyntää kuuntelemalla keskittyneesti haastateltavaa ja auttamalla tätä tuomaan 

rohkeasti esiin omat näkemyksensä. Toisaalta joustavuus mahdollistaa haastateltavan 

johdattelun sekä haastattelutilanteen manipuloimisen niin haastattelijan kuin 

haastateltavan taholta. 

Tutkijan harjaantumattomuus laadullisien menetelmien käytössä näkyi varsinkin alun 

haastattelutilanteiden muodollisuutena ja kankeutena. Osassa haastatteluita tutkija 

myös toi julki omia ennakko-oletuksiaan tutkimuksen tuloksista esittämällä 
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johdattelevia kysymyksiä, kuten ”onko PEFC-sertifiointi auttanut yritystänne 

säilyttämään kilpailuasemansa markkinoilla?”. Oikea muoto kysymykseen olisi 

kuulunut ei-johdattelevasti ”onko PEFC-sertifointii vaikuttanut jollain tavalla 

yrityksenne kilpailuasemaan markkinoilla?”. Jälkikäteen katsottuna kysymyksiä olisi 

siis voinut muotoilla paremmin ja etenkin eri tuote- ja asiakasryhmien välisiä eroja 

olisi voinut selvittää tarkemmin. 

Tutkimusta varten haastatellut henkilöt olivat sopivia tulosten kannalta. Haastatellut 

tunsivat aihealueen ja heillä oli siitä omaa kokemusta ja näkemystä. Neljässä 

haastattelussa mukana oli kaksi haastateltavaa. Molempien vastaukset litteroitiin ja 

otettiin huomioon analyysissä. On mahdollista, että näissä haastatteluissa toisen 

henkilön läsnäolo on vaikuttanut haastateltaviin ja näiden antamiin vastauksiin. 

Haastattelut äänitettiin haastateltavan suostumuksella. Yksi haastateltavista kieltäytyi 

äänityksestä. Kyseisen haastateltavan vastaukset kirjattiin käsin paperille. Vaikka 

vastaukset saatiin kirjattua pääpiirteittäin, ei aineistosta tullut tämän haastattelun 

osalta yhtä rikasta kuin nauhalta sanasta sanaan litteroitujen haastattelujen kohdalla.  

Nauhurilla äänittämisen voidaan muutenkin katsoa mahdollisesti vaikuttaneen 

haastattelutilanteisiin. Yhdessä haastattelussa haastateltava toi esille kriittisiä 

näkemyksiään sertifiointiin liittyen vasta kun virallinen haastattelutilanne oli 

päättynyt ja tutkija sulkenut nauhurin. Nämäkin näkemykset kirjattiin aineistoon 

jälkikäteen ja otettiin huomioon aineistoa analysoidessa. 

Laadullisen tutkimuksen ollessa kyseessä ei voida ottaa kantaa tutkimustulosten 

tilastolliseen luotettavuuteen. Eskola & Suoranta (2003, s. 211) esittävät laadullisen 

tutkimuksen luotettavuutta voitavan arvioida uskottavuuden, siirrettävyyden, 

varmuuden ja vahvistuvuuden termeillä.  

Tutkimuksen uskottavuudella tarkoitetaan tutkijan ja tutkittavien käsitteellistyksien 

vastaavuutta. Tämän tutkimuksen osalta voidaan sanoa, että tutkijan tekemät 

käsitteellistykset odotuksista, kokemuksista ja tyytyväisyydestä vastasivat hyvin 

tutkittavien käsityksiä. Markkinoinnin suunnittelun osa-alueiden osalta käsitteiden 

vastaavuutta on kuitenkin vaikeampi arvioida haastateltavien erilaisten taustojen ja 

valmiuksien takia. 
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Siirrettävyydellä kuvataan sitä, kuinka tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa 

toisissa vastaavanlaisissa tilanteissa. Tämän tutkimuksen aineisto ja tulokset ovat 

vahvasti asiayhteyteen sidottuja. Aineiston saturoituminen viittaa kuitenkin siihen, 

että tulosten siirrettävyys on siinä mielessä hyvä, ettei eri haasteltavien yritysten 

valinta olisi todennäköisesti vaikuttanut merkittävästi tutkimustuloksiin.  

Varmuus kuvaa tutkijan ennakko-oletusten erittelyä, jota tässä tutkimuksessa ei ollut 

eksplisiittisesti tehty.  Tutkimusaineiston analyysi toikin esiin, että tutkijan 

ennakkokäsitykset näkyivät osassa haastatteluista johdattelevien kysymyksien 

muodossa. Näyttöä siitä, että tutkijan ennakko-oletukset olisivat merkittävästi 

vaikuttaneet tutkimustuloksiin, ei ole. Toisaalta tarkkaa vaikutusta on vaikea 

osoittaa. 

Tutkimuksen vahvistuvuudella tarkoitetaan vastaavaa ilmiöitä käsittelevien 

tutkimuksien antamalle tuelle tukijan tekemiä tulkintoja kohtaan. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa samansuuntaisia tuloksia on mm. Iso-Britannian markkinoiden 

tärkeydestä ja markkinaosuuden säilyttämisestä PEFC-sertifioinnin avulla sekä 

sertifikaattimerkin käytöstä tuotteissa.  Näitä tutkimuksia on eritelty edellä luvussa 

1.3 Metsäsertifiointia käsittelevää tutkimusta. Tätä tutkimusta voidaankin ainakin 

näiltä osin pitää vahvistuvana. 

6.3 Tutkimustulokset 

Yleisesti voidaan todeta, että haastateltujen yritysten tyytyväisyysaste PEFC-

sertifiointiin oli kohtuullinen. Suurin osa yrityksistä koki saaneensa sertifioinnin 

käyttöönoton myötä odotuksiaan vastaavan kokemuksen, mutta myös moni 

vastanneista oli lievästi pettyneitä. Eniten pettymystä on aiheuttanut PEFC-

sertifioinnin huono tunnettuus ja hyväksyttävyys kansainvälisillä markkinoilla.  

Tutkimustulosten perusteella tutkituilla yrityksillä ei ollut PEFC-sertifiointia kohtaan 

erityisen suuria odotuksia, kun se otettiin käyttöön. Metsäsertifiointi koettiin osaksi 

alan yleistä kehitystä ja sen käyttöönotto nähtiin näin ollen luonnollisena 

kehityksenä. Markkinamielessä tavoitteena oli ylläpitää omaa kilpailuasemaa ja 

markkinaosuuksia eurooppalaisilla markkinoilla, joissa sertifioinnin puuttuminen 

olisi voinut olla toiminnan este.  Osassa yrityksistä tiedostettiin, että kansainvälisillä 
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markkinoilla, etenkin Iso-Britanniassa, vaadittiin nimenomaan FSC-sertifikaatin 

käyttöönottoa. PEFC-sertifikaatti otettiin kuitenkin kotimaisessa metsäteollisuudessa 

käyttöön, koska se oli kansallinen järjestelmä eikä FSC-sertifioitua kotimaista raaka-

ainetta näin ollen ollut saatavilla. 

Yleisesti ottaen haastateltujen yritysten kokemukset PEFC-sertifiointiin liittyen 

vastasivat pitkälti ennakko-odotuksia. Ongelmana kuitenkin koettiin, ettei PEFC-

järjestelmä ollut saavuttanut parempaa hyväksyntää ja tunnettuutta markkinoilla vaan 

FSC-järjestelmä oli siinä mielessä yhä edellä. Suurin osa haastatelluista yrityksistä 

mainitsi kokeneensa, että sertifiointi oli edellytys Iso-Britannian markkinoilla 

toimimiseen.  

Suuryrityksiä lukuun ottamatta PEFC-merkin käyttö tuotteiden yhteydessä ja muu 

viestintä sertifioinnista oli vähäistä. Suuryrityksissä viestinnästä huolehditaan 

kattavammin ja toisaalta pienempien yritysten asiakkaille riittää ostotapahtuman 

yhteydessä tieto tavaraerän sertifiointiprosentista eikä sertifiointia voi käyttää 

differointikeinona, koska käytännössä kaikilla alalla toimijoilla on sertifikaatti. 

Vaikka sertifiointia ei erikseen tuoda esiin viestinnässä, se nähdään keinoksi viestiä 

sidosryhmille vastuullisuudesta ja ympäristöarvojen huomioimisesta. 

Suurin osa haastatelluista yrityksistä oli tyytyväisiä siihen, että PEFC-sertifiointi oli 

auttanut heitä säilyttämään kilpailuasemansa. Toisaalta monet haastatelluista 

toivoivat esiin, että FSC-sertifioinnin myötä heidän yrityksillään voisi olla todellista 

kilpailuetua. Tulosten perusteella eri maiden ja tuoteryhmien asiakkaiden tietämys 

PEFC-järjestelmästä ja metsäsertifoinnista yleensä vaihteli merkittävästi. 

Sertifiointiin eniten perehtyneet asiakkaat ovat Iso-Britanniassa, Hollannissa, 

Saksassa sekä Ranskassa ja paperiteollisuuden asiakkaat, erityisesti painotalot, ovat 

hyvin perillä sertifiointiin liittyvistä asioista. Kuitenkaan pelkkä asiakkaiden PEFC-

tuntemus ei riitä, sillä ympäristöjärjestöt eivät hyväksy PEFC-sertifiointia. Tämä 

vähentää haastateltujen yritysten tyytyväisyyttä PEFC-sertifiointia kohtaan. 

Haastatellut pienemmät yritykset eivät juuri esittäneet toiveita PEFC-sertifoinnin 

kehittämiselle. Näissä yrityksissä nykyinen tilanne koettiin riittäväksi eikä omaa 

yritystä haluttu erityisesti tuoda esiin suomalaisen sertifiointikäytännön esimerkkinä. 

Toisaalta suuremmissa yrityksissä myynti ja markkinointi kohtasivat 



  58 

metsäsertifiointiin liittyviä asioita jatkuvasti ja yritykset kokivatkin heillä olevan 

liikaa vastuuta PEFC-sertifoinnin edistämistyöstä. Yritykset toivoivat, että PEFC-

Suomi - Suomen metsäsertifointi ry ottaisi merkittävästi aktiivisemman roolin PEFC-

järjestelmän tunnettuuden ja hyväksyttävyyden edistämiseksi. Suuremmat yritykset 

olivat myös valmiita PEFC:n kehittämisyhteistyöhön PEFC-Suomen kanssa. 

6.4 Johtopäätökset 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että metsäteollisuusyritykset kokevat 

metsäsertifioinnin osaksi alan luonnollista kehitystä ja että sertifioinnista on tullut 

alan yleinen käytäntö kotimaassa ja Euroopassa. FSC- ja PEFC-järjestelmillä on 

erilaiset lähtökohdat ja FSC-järjestelmä nauttii ympäristö- ja kansalaisjärjestöjen 

keskuudessa PEFC-järjestelmää laajempaa hyväksyntää. Tästä syystä PEFC-

sertifikaatin omaavat yritykset eivät koe saavansa sertifioinnista varsinaista 

kilpailuetua vaan ainoastaan apua markkina-asemansa säilyttämiseen. 

Kotimaisen metsäteollisuuden on vaikeaa rakentaa itselleen FSC-järjestelmän 

mukaista chain-of-custody -sertifiointia. Näin ollen kotimaisen PEFC-sertifiointia 

hyödyntävän metsäteollisuuden – erityisesti paperiteollisuuden – kilpailukyvyn 

kannalta olisi tärkeää nostaa PEFC-sertifioinnin tunnettuutta ja hyväksyntää FSC-

sertifioinnin kanssa samalle tasolle. Erityisesti tulisi pyrkiä keskusteluun ja 

rakentavaan yhteistyöhön sertifioinnin hyväksynnän kannalta avainasemassa olevien 

ympäristöjärjestöjen kanssa. Myös PEFC- ja FSC-järjestelmien vastavuoroinen 

tunnustaminen voisi olla yksi tie tilanteen kehittämiseen. 

Tieteellistä jatkotutkimusta ajatellen palveluiden markkinoinnin kuilumalli (Zeithaml 

& Bitner 1996, s. 37-48) tarjoaa viitekehyksen, jonka avulla voitaisiin vielä 

tarkemmin tutkia palveluntarjoajasta johtuvia syitä asiakkaiden palvelua koskevien 

odotusten ja kokemusten välisiin eroihin sekä etsiä ratkaisuja kuilun kiinni 

kuromiseen. Tässä tutkimuksessa toteutetuista teemahaastatteluista saatujen 

kokemuksien perusteella voisi olla mahdollista muodostaa syvällisempää ja 

yksityiskohtaisempaa tietoa antavia haastattelukysymyksiä. Toisaalta tieteellisen 

tutkimuksen rinnalla tarvittaisiin konkreettista työtä PEFC-järjestelmän tunnettuuden 

ja hyväksyttävyyden parantamiseksi. 



  59 

Kirjallisuus 

BASS, S. 1997. Introducing Forest Certification/ a Report Prepared by the Forest 

Certification Advisory Group (FCAG) for DGVIII of the European Comission. 

Joensuu: European Forest Institute.  32 s. ISSN: 1455-6936. 

ESKOLA, J. & SUORANTA, J. 2003. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 6. painos. 

Tampere: Vastapaino. 266 s. ISBN 951-768-035-X. 

GRÖNFORS, M. 1982. Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Porvoo: WSOY. 233s. 

ISBN 951-0-11339-5. 

GRÖNROOS, C. 2000. Service Management and Marketing- A Customer 

Relationship Management Approach. Toinen painos. Englanti: Chichester: John 

Wiley and Sons. 394 s. ISBN 0-471-72034-8.  

GRÖNROOS, J. 1997. Attitudes and Demand for Environmentally Certified Wood 

Products. Pro gradu- työ. Helsingin yliopisto, metsäekonomian laitos. Helsinki. 78 s. 

HALLA, T. 1996. Valtio epäonnistunut ympäristöpolitiikassa: Professori Olli 

Tahvonen kuluttajavallan kasvusta. Maaseudun tulevaisuus. Vol.80:63. S. 13. ISSN 

0355-3787. 

HEIKKA, T. 1995. Kaksi näkemystä ekomerkinnästä, osa 1.: onnistuessaan 

metsänhoidon sertifiointi osa vakuuttavaa tiedonvälitystä. Metsänhoitaja. 1995:4. 

S.11-13. ISSN 0355-7596. 

HIRSJÄRVI, S. & HURME, H. 2001. Tutkimushaastattelu - Teemahaastattelun 

teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino. 213 s. ISBN 951-570-458-8. 

HÄRMÄLÄ, J. 1996. Metsäsektorin muuttuva toimintaympäristö. Paperi ja Puu. 

1997:6-7. S. 340-347. ISSN 0031-1243. 

JENSEN, K. JAKUS, P. ENGLISH, B. & MENARD, J. 2003 Market Participation 

and Willingness to Pay for Environmentally Certified Hardwood Products. Forest 

Science. Vol. 49:4. S. 632-641. ISSN 0015-749X. 

Johtaja Hannu Valtanen, Metsäteollisuus ry: Metsäsertifiointi tarvitsee sateenvarjon. 



  60 

Anon. Karikka – Metsäalan ammattilehti. 1998:1. S.3.  

JUSLIN, H. Suomen strategiat metsäsertifioinnissa. 1997. Puumies. 1997:4. S. 21-

23. ISSN0355-953X. 

JUSLIN, H. 1995. Vihreä kääre ei riitä valveutuneille kuluttajille. Metsälehti 

1995:16. s. 5. ISSN 0355-0893. 

JUSLIN, H. & HANSEN, E. 2003. Strategic Marketing in the Global Forest 

Industries. 2003 update. Corvallis, OR, USA: Authors Academic Press. 610 s. ISBN 

0-9703333-7-4. 

KAHILA, J. 2006. FFCS vastaan FSC/ metsäsertifiointikiistassa eletään 

”asemasotavaihetta”. Käytännön Maamies. Vol.55:5 . S. 60-61. ISSN  0022-9571. 

KARJALAINEN, H. 1995. Kaksi näkemystä ekomerkinnästä, osa 2: Maailman 

Luonnon Säätiö uskoo: Ekomerkintä yhdistää vihreän tuottajan ja kuluttajan. 

Metsänhoitaja. 1995:4. S. 14-16. ISSN 0355-7596. 

KUPARI, R. 1996. Ekomerkki menee metsään. Suomen Luonto. 1996:1. S. 26-27. 

ISSN 0356-0678. 

KÄRNÄ, J. 2003. Environmental Marketing Strategy and its Implementation in 

Forest Industries. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, metsäekonomian laitos. 140 s.  

ISSN 1236-6226; 11. 

KÄRNÄ, J. & JUSLIN, H. 2003. Environmental Activity and Forest Certification in 

Marketing of Forest Products – A case study in Europe. Silva Fennica. Vol. 37:2. 

Helsinki: Suomen metsätieteellinen seura. S. 253-267. ISSN 0037-5330. 

LAYDER, D. 1998. Sociological Practice. Linking Theory and Social Research. 

Englanti, Lontoo: Sage Publications. S.191. ISBN 0-7619-5429-5. 

LIIMATAINEN, M. 2001. Anything Goes? Report on PEFC-certified Finnish 

Forestry. Helsinki: Greenpeace : Luontoliitto. Edita. 40 s. ISBN 951-97204-7-2. 

LINDSTRÖM, T. 1997. Private Forest Owners´ Attitudes Towards Forest 

Certification. Pro gradu-työ. Helsingin yliopisto, metsäekonomian laitos. Helsinki. 



  61 

98 s. 

MAKKONEN, J. 1997. ”Saksalainen ympäristöjohtaja Florian Nehm: Kaapatkaa 

oma osuutenne mielipidemarkkinoista”  Metsälehti. 1997:11. S. 9. ISSN 0355-0893  

MANNER, A. 1998. Ecological Marketing and Forest Certification in the Finnish 

Paper Industry. Pro gradu- työ. Helsingin yliopisto, metsäekonomian laitos. Helsinki. 

147 s. 

MÄNTYRANTA, H. 2002. Metsäsertifiointi – ideaalista itsetarkoitukseksi. Helsinki: 

Metsälehti Kustannus. 262 s. ISBN 9525118-37-1. 

OWARI, T. JUSLIN, H. RUMMUKAINEN, A. & YOSHIMURA, T. 2005. 

Strategies, functions and benefits of forest certification in wood products marketing: 

Perspectives of Finnish suppliers. Forest Policy and Economics 2006:9. S.380-391. 

ISSN 1389-9341. 

OZANNE, L. K. & VLOSKY, R. P. 2003 Certification from the US consumer 

perspective: A comparison from 1995 and 2000. Forest Products Journal. Vol. 53:3. 

S. 13-21. ISSN 0015-7473. 

PAJARI, B.  PECK, T. & RAMETSTEINER, E. 1998. Potential Markets for 

Certified Forest Products in Europe. Joensuu: European Forest Institute. EFI 

Proceedings No. 25,1999. 352 s. ISBN 952-9844-52-2. 

PELKONEN, M. 1997. Selkeyttä metsäsertifiointiin. Timberjack Uutiset: 

kansainvälinen metsäkonelehti. 1997:2. s. 18-20. ISSN 1238-4488. 

PELTONEN, T. 2006. Sertifioidun puun merkitys puutarhakalusteiden kaupassa. Pro 

gradu- työ. Helsingin yliopisto, metsäekonomian laitos. Helsinki. 76 s.  

POKU-MARBOAH, H. JUSLIN, H. HANSEN, E. & FORSYTH, K. 2003. Forest 

Certification Update for the UNECE Region. Geneva Timber and Forest Discussion 

Papers 39. Geneve: United Nations Publications. 33 s. ISSN 1020-7228. 

PURBAWIYATNA, A. & SIMULA, M. 2007. Comparability and Acceptance of 

Forest Certification Systems. International Tropical Timber Organization (ITTO). 89 



  62 

s. Julkaisematon työraportti. 

ROPE, T. & PÖLLÄNEN, J. 1994. Asiakastyytyväisyysjohtaminen. Kolmas painos. 

Espoo: Weilin+Göös. 259 s. ISBN 951-35-5858-4.  

Sertifiointikiista on saatava ratkaistuksi: Harri Karjalainen, WWF. Anon. UPM 

Metsä: UPM-Kymmenen metsäosaston tiedotuslehti. 1998:3. s. 14-15. ISSN 1238-

7746. 

SIMONEN, R. 1996. Bonnista Suomeen palaava Saksan metsäattasea Hannu 

Valtanen: Euroopan metsäväen yhdistettävä voimansa. Metsälehti 1996:16b. S. 38-

39. ISSN 0355-0893 

SIMULA, A-L. 1997. Kansainvälinen FSC-metsäsertifiointijärjestö unohtanut 

perhemetsätaloutemme ja toimii alkuperäisiä ihanteitaan vastaan. Maataloustuottaja. 

1997:11, s. 14. ISSN 0355-0494 

SIMULA, A-L. 1997. Metsäsertifiointi edennyt levottomalle vedenjakajalle: 

markkinoita kiinnostaa metsäsektorin yhteistyö ympäristöjärjestöjen kanssa. 

Maaseudun tulevaisuus Vol. 81:143. S. 2. ISSN 0355-3787. 

STEINECK, F. 1999. Forest Certification as a Marketing Tool for the Swedish 

Forestry Wood-Chain. Pro gradu-työ. Helsingin yliopisto, metsäekonomian laitos. 

Helsinki. 121 s.  

TURPEINEN, E. 2003. Onko suomalaisten metsäjättien hajuaisti heikentynyt? 

Metsänhoitaja Vol. 53:4. S. 7-9. ISSN 0355-7596. 

UPTON, C. & BASS, S. 1995. The Forest Certification Handbook. Lontoo: 

Earthscan Publications Ltd. 218 s. ISBN: 1-85383-222-7. 

VIITALA, J. 2003. Metsäsertifiointimme koko kuva. Helsinki: Tietosanoma. 251 s. 

ISBN 951-885-218-9.  

WILSON, P. 1997. Metsäsertifiointia ei saa monopolisoida. Maaseudun tulevaisuus 

Vol.81:125. S. 2. ISSN 0355-3787. 

YEANDLE, M. 2007. Programme for the Endorsement of Forest Certification 



  63 

Schemes (PEFC) Image & Impact Assesment. Z/Yen Group Ltd. Lontoo, Englanti. 

Julkaisematon raportti. 43 s. 

Internet-lähteet 

Alkuperäketju (Chain of Custody). 2009. PEFC Suomi. [Viitattu 19.5.2010.] 

Saatavissa: http://www.pefc.fi/pages/fi/pefc-jaerjestelmae/alkuperaeketju.php 

Järjestelmän rakentamisen vaiheet. PEFC Suomi 2005. [Viitattu 18.2.2009.]  

Saatavissa: http://www.pefc.fi/pages/suomi/ffcs-jE4rjestelmE4/kehittE4minen.ph  

Metsäteollisuus – Näin toimimme. 2010. Metsäteollisuus ry. [Viitattu 19.5. 2010.] 

Saatavissa: http://www.metsateollisuus.fi/esittely/Sivut/default.aspx 

PEFC Suomessa. 2009. PEFC Suomi. [Viitattu 19.5.2010.] Saatavissa: 

http://www.pefc.fi/pages/fi/pefc-jaerjestelmae/suomessa.php  

PEFC Suomi – Suomen metsäsertifiointi ry. 2009. [Viitattu 19.5.2010] Saatavissa: 

http://www.pefc.fi/pages/fi/pefc-suomi.php 

PERERA, P. & VLOSKY, R. 2006. A History of Forest Certification. Louisiana 

Forest Products Development Center. Working Paper No. 71. [Viitattu 15.2.2010.] 

Saatavissa:http://www.lsuagcenter.com/en/environment/forestry/forest_products/Mar

keting++Business+Development/A+History+of+Forest+Certification.htm 

SAHI, A. 2005. Metsäsertifiointi muodostunut ympäristöjärjestöjen 

valtapyrkimysten työkaluksi. MTK:n tiedotteet: 19.12.2005. [Viitattu 26.2.2009.] 

Saatavissa:http://www.mtk.fi/mtk/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotteet2005/joulukuu/fi

_FI/kainuun_moliiton_kokous/ 

Standardit. 2009. PEFC Suomi. [Viitattu 19.5.2010.] Saatavissa: 

http://www.pefc.fi/pages/fi/asiakirjat/standardit.php 

 


