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Suomalaiset talousmetsät ovat käytännössä kokonaan PEFC-sertifioituja. PEFC- 
sertifiointijärjestelmän tunnettuus ja hyväksyttävyys on kuitenkin heikkoa kansainvälisillä 
markkinoilla. Erityisesti ympäristöjärjestöt ovat esittäneet kritiikkiä PEFC-sertifiointia 
kohtaan. 
 
Tutkimuksessa selvitetään PEFC-merkin käyttöoikeuden omistavien Metsäteollisuus ry:n 
jäsenyritysten odotuksia, kokemuksia ja tyytyväisyyttä PEFC-sertifiointiin liittyen. 
Tutkimuksen avulla Metsäteollisuus ry saa tietoa jäsenyritystensä tilanteesta ympäristöllistä 
kestävyyttä painottavilla markkinoilla sekä PEFC-sertifioinnin vaikutuksesta 
jäsenyritystensä menestykseen. 
 
Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin. Tutkimusaineisto on kerätty 
teemahaasttelujen avulla ja aineistoa on analysoitu teemoittelun ja tyypittelyn kautta. 
Tutkimuksen teoria pohjautuu palvelujen laadun kokemiseen. Tutkimuksessa tarkastellaan 
PEFC-sertifiointia palveluna, jonka asiakkaita ovat suomalaiset metsäteollisuusyritykset. 
Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on Rope & Pölläsen malli odotusten ja 
kokemusten muodostamasta tyytyväisyydestä.  
 
Tulosten perusteella haastatellut yritykset ovat kohtalaisen tyytyväisiä PEFC-sertifiointiin. 
Kuitenkin erityisesti suurissa yrityksissä ollaan tyytymättömiä siihen, että PEFC-sertifiointi 
ei ole saavuttanut parempaa hyväksyttävyyttä kansainvälisillä markkinoilla ja 
ympäristöjärjestöjen parissa. PEFC-sertifiointi on hankittu haastateltuihin yrityksiin pääosin 
sen takia, että sertifioinnin on katsottu olevan alalla yleinen käytäntö. PEFC-sertifioinnin 
avulla on myös katsottu voitavan vastata asiakaskunnan vaatimuksiin sertifioiduista 
tuotteista. Haastatelluissa yrityksissä ollaan tyytyväisiä siihen, että PEFC-sertifiointi on 
mahdollistanut yrityksen markkinaosuuden säilymisen ympäristökriittisillä markkinoilla. 
Toisaalta monissa yrityksissä koetaan, että FSC-sertifioinnin avulla yrityksellä olisi 
mahdollisuus aidon kilpailuedun saavuttamiseen. Sertifiointiin liittyvä viestintä on vähäistä 
lukuunottamatta suurimpia haastatelluista yrityksistä.PEFC-sertifioinnista viestintä 
katsotaan tarpeettomaksi, sillä sen avulla ei voida erottautua kilpailijoista. 
 
Haastatelluissa yrityksissä esitettiin toivomuksia PEFC-sertifioinnin kehittämiselle. Etenkin 
suurissa yrityksissä koettiin, että PEFC-sertifioinnin tunnettuuden ja hyväksyttävyyden 
edistämiseksi tulisi tehdä paljon työtä. 
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