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VASTUULLISUUS 
JA MARKKINOINTI

Päättäjien näkemyksiä siitä, miten vastuullisuus
muokkaa markkinoinnin todellisuutta 

Haastattelusarja 1



Lukijalle
Lähdimme selvittämään markkinointipäättäjien näkemyksiä ja 
kokemuksia vastuullisuuteen ja sen johtamiseen liittyen, sillä 
halusimme ymmärtää syvällisemmin sitä todellisuutta, jossa 
yritykset toimivat tällä hetkellä. Haastatteluissa selvitimme 
erityisesti arjen tarpeita ja turhautumispisteitä yrityksen jo 
tehdyn vastuullisuuden viemisessä markkinointiin ja viestintään. 
Mukaan tutkimukseen lähti yhteensä 26 markkinointi- 
ja liiketoimintapäättäjää yli kymmeneltä eri toimialalta. 
Haastattelut tehtiin keväällä ja kesällä 2020. 

Raportissa esiintyvät yritykset ovat vastuullisuusmatkallaan 
eri vaiheissa, mikä antaa hyvin perspektiiviä vastuullisuustyön 
nykytilaan eri toimialoilla ja erityyppisissä organisaatioissa. 
Skaalasta huolimatta monet tämän hetken haasteista ovat 
yhteisiä: Keskeisinä teemoina nousevat erityisesti oman 
vastuullisuusagendan kiteyttäminen ja siitä viestiminen, 
resursointi sekä vastuullisuuden vieminen asiakas-
kokemukseen.

Kiitämme lämpimästi kaikkia haastattelun antaneita ja 
toivomme, että kokoamastamme raportista on lukijalle hyötyä. 

Sisällys
Vastuullisuuden ensimmäinen haaste on sen monitulkintaisuus 

Paine vastuullisuuteen syntyy oman liike toiminnan vaikutuksen ymmärtämisestä
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Vastuullisuuden ensimmäinen haaste on sen
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Vastuullisuudella ei ole jaettua merkitystä
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Kun puhutaan vastuullisuudesta, 
liikutaan monella eri tasolla
Haastateltavien puheenvuoroissa korostuu kautta linjan, että vastuullisuuden  
pitäisi olla liiketoimintastrategian läpäisevä toimintatapa. 

Miten vastuullisuus käytännössä tällä hetkellä toteutuu ja mitä on yrityksen  
vastuullinen ja kestävä markkinointi, aiheuttaa moni muotoista pohdintaa. 

Yritykset ovat hyvin eri vaiheissa omalla vastuullisuusmatkallaan. Riippuu toimi-
alasta, lainsäädännöstä, omistuspohjasta, asiakkaista ja työntekijöistä, millaiset 
vastuullisuuden osa-alueet koetaan tärkeimmiksi. Sama yritys voi myös olla jollain 
vastuullisuuden alueella alkutekijöissä ja toisella jo pitkällä.

Suhde vastuullisuuteen on usealla vastaajalla myös hyvin henkilökohtainen.  
Vastuullisuutta on joko hengittänyt jo pitkään tai siihen on kasvanut työn mukana. 

Vastuullisuuden koetaan terminä kärsineen inflaation, mutta parempaa kokoavaa 
käsitettä ei ole löydetty tilalle. Yksi on siirtynyt puhumaan kestävästä kehityksestä, 
toinen vaikuttavuudesta ja kolmas välttelee koko termin käyttämistä pyrkien vain 
konkreettisiin tekoihin.

Vastuullisuus on DNA:n kovin ydin. Ilman 
vastuullisuutta ei ole liiketoimintaa." 

– Pauli Waroma, Aava 

Vastuullisuus on laaja käsite ja jos yhdellä  
sektorilla on etevä, toisissa voi taas ontua.  

Olemme vähän kuin DJ:n miksaus pöytä. Osa nappuloista 
on kaakossa, mutta osa vasta lähdössä eteenpäin." 
– Kaj Takolander, Viking Line
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Vastuullisuutta määriteltäessä nousee 
esiin monenlaisia kysymyksiä

Miten vastuullisuus suhteutuu omaan toimialaan ja mitä vaatimuksia 
tai reunaehtoja toimiala asettaa? 

Onko yritys mukana hankintaketjuissa, joissa edellytetään  
sertifiointia tai vastuullisuusohjelmaa?

Kenen ehdoilla omaa vastuullisuusohjelmaa rakennetaan?  
Vientimarkkinan vai kotimaan kuluttaja-asiakkaan, tavarantoimittajan, 
B2B-asiakkaan, tulevan työntekijän vai kenties jonkun muun? 

Tavoitellaanko negatiivisten vaikutusten neutralointia vai ennaltaehkäisevää, 
positiivisten vaikutusten luomista?

Mihin oma tekeminen suhteutetaan: kilpailijaan, alan yleiseen tasoon vai omaan kehi-
tyskäyrään? Onko omaa toimintaa pystytty parantamaan vastuullisuuden näkökulmasta?

Miten yrityksen vastuullisuus näyttäytyy omalla alallaan Suomessa vs. kansainvälisesti?

Millaisella aikajänteellä vastuullisuuden eteen tehtävät muutokset 
ovat realistisesti tehtävissä?

Vastuullisuustekeminen on teknologiateollisuu-
den alalla kovin eritasoista. Toisaalla tehdään 

todella pieniä asioita, kuten esimerkiksi ympäristövaiku-
tusten miinuksen minimointia, eikä mietitä oikeasti, että 
mitä arvoa tuotetaan sillä resurssilla mitä käytetään. 
Toisaalla tehdään valtavia rakenteellisia muutoksia.“
– Laura Juvonen, Teknologiateollisuus

Myynnissä  pyrimme ymmärtämään mikä asiak-
kaalle on tärkeää vastuullisuuden suhteen, sillä se 

tarkoittaa eri asiakkaille hirveän eri asioita. Kiinassa on 
tärkeää ruoan turvallisuus, ja monilla alueilla korostuu 
myös veden vähäinen käyttötarve viljelyssä. Ei siis “one size 
fits all”, vaan miten voimme auttaa kutakin asiakasta toimi-
maan vastuullisemmin omien haasteidensa kanssa." 
– Nina Kinnunen, Kekkilä-BVB
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Hyvinvointi ja ihmisten väliset kohtaamiset 
ovat olennainen osa vastuullisuuden määritelmää 

Ollaan osa sitä ihmisen tarvetta 
tehdä hyviä valintoja.“

– Laura Strömberg, Dagsmark 

Maailma käyttäytyy tällä hetkellä huonommin kuin koskaan 
aikaisemmin. Vastuullisuus ei ole vain ympäristöteko, vaan 

siihen kuuluu myös ihminen. Ei ole kyse vain siitä, mitä teemme 
vaan myös siitä, miten kohtelemme toisiamme.“
– Rainer Lindqvist, Kotipizza

Haastatteluissa vastuullisuus linkittyy vahvasti myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Koronapandemia vaikuttaa 
osaltaan vahvistaneen ihmisten halua tehdä ratkaisuja, jotka ovat hyväksi sekä ympäristölle että toisille ihmisille.  

Vastuullisuuteen liittyy tunne “oikean valinnan” tekemisestä, mikä tuo merkityksellisyyttä ja hyvinvointia itselle 
ja saa aikaan halun tehdä lisää hyviä tekoja. 
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Vastuullisuus on brändiin liittyvä odotus
Yksi vastuullinen tuote ei vielä tee vastuullisuutta. Eri toimialoilla brändeiltä odotetaan erilaisia asioita ja 

paneutumista vastuullisuuden suhteen. Toimijoihin kohdistetut odotukset ja arvolataukset voivat 
vaihdella suuresti myös tietyn toimialan tai kategorian sisällä.

Muiden kohdalla ehkä enemmän ymmärrettäisiin, että ovat kehitys vaiheessa, 
mutta meidän kohdalla odotukset ovat suurempia, vaikka matkalla olemme mekin.“

– Annika Boström-Kumlin, Verso Food 
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Paine vastuullisuuteen syntyy oman liiketoiminnan

vaikutuksen 
ymmärtämisestä 
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Vastuullisuus on tasapainoilua ulkoisten 
vaatimusten ja sisäisen paineen välillä
Yritysten lähtökohdat vastuullisuuden integroimisessa liike-
toimintaan ovat hyvin erilaiset. Vastuullisuus riippuu merkittä-
västi toimialasta ja sen lainsäädännöstä, mutta myös yrityksen 
omistuspohjasta ja omistajien tahtotilasta sekä kilpailukentästä. 
Jos toimialaan liittyy joko ekologisesta tai sosiaalisesta näkö-
kulmasta tiedossa olevia merkittäviä ongelmia, on paine vas-
tuullisuuden osoittamiseen kaikilta tahoilta suurempi. 

Tällä hetkellä paine vastuullisuuteen nousee vahvasti yritysten 
sisältä, ja erityistä roolia tässä näyttelee nykyinen ja tuleva henki-
löstö – vastuullisuutta pidetään sekä työntekijäkokemuksen että 
työnantajamielikuvan kannalta merkittävänä tekijänä. Asiakkaat, 
kuten esimerkiksi tavarantoimittajat ja keskusliikkeet, toimivat 
puolestaan tärkeinä kirittäjinä. Kuluttajapaine sen sijaan koetaan 
vielä maltillisena. 

Luonnollisesti kansainväliset suositukset, lainsäädäntö, kansalli-
set tavoitteet ja kilpailukenttä luovat perustason tekemiselle.

Lainsäädäntö, kansalliset tavoitteet ja kilpailukenttä

Mistä paine tulee?

Kuluttajat

Yrityksen
johto

Nykyinen 
ja tuleva 

henkilöstö

Asiakkaat, 
alihankkijat ja 
sidosryhmät

Omistaja

Kolmas sektori 
haastajana, 

kannustajana ja 
yhteistyötahona
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Yrityksen tahto

Vastuullisuus määritellään yrityksen omaksi arvovalinnaksi, jota toteutetaan 
työssä vapaaehtoisesti ja se tuodaan esiin ylpeydellä. Moni kertoo myös 
rehellisesti, että aina näin ei ole ollut. Vastuullisuuden kaari on saattanut 
muodostua sidosryhmiltä tulleen paineen vuoksi tai taloudellisin motiivein. 
Osan yrityksistä kohdalla taas lainsäädäntö on luonut pakotteen. Tällä hetkellä 
vastuullisuus nähdään kuitenkin laajasti itsestään selvänä hygieniatekijänä ja 
luonnollisena kehityskulkuna.   

Yrityksen tahtotilaan vaikuttavat vahvasti omistajien ja sijoittajien intressit. 

Perheomisteisissa yrityksissä vastuullisuus on muita todennäköisemmin 
vahvasti läsnä. Perheyritykset toivovat liiketoiminnalleen jatkoa ja rakentavat 
bisnestä jälkipolvilleen. Pääomasijoittajien omistamissa yrityksissä tuotto ja 
jatkuvan kasvun vaatimus ohjaavat vielä toistaiseksi tekemistä voimakkaimmin.  

Kun omistajataholla on vahva visio vastuullisuudesta, sen toteuttamiseen 
investoidaan, mikä näkyy myös markkinoinnin budjetissa. 

 

 Omistajat ja johto määrittävät käytössä olevat resurssit 
ja strategisen tason sitoutumisen vastuullisuuteen
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Johdon sitoutuneisuus on avain
strategisen tason vastuullisuuteen

Vastuullisuuden täytyy olla sisäänrakennettuna 
yrityksen ydinarvoihin, liiketoimintastrategiaan 

ja käytännön työhön. Jos vastuu jätetään pelkästään 
viestintäosastolle, päädytään helposti viherpesuun. 
Sekä sen, mitä tehdään, että sen, mitä viestitään, tulee 
kummuta liiketoiminnan ytimestä.“
– Jarkko Huhtaniitty, HP 

Kaikki osakkaamme ovat erittäin sitoutuneita vastuullisuus-
työhön ja se näkyy vahvasti ensinnäkin siinä, kuinka  

vastuullisesti toimimme, toisekseen asiakkaiden neuvonannossa  
ja kolmanneksi vaikutuksessamme yhteiskuntaan."
– Kaisa Barkman, Castrén & Snellman
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Henkilöstö:
Nykyiset ja tulevat

Lähes poikkeuksetta haastatteluissa tuodaan erikseen esiin yrityksen 
henkilöstön merkittävä rooli vastuullisuuden edistämisessä. 

Hyvä yrityskulttuuri ohjaa tekemään työtä vastuullisesti. Innostunut henkilöstö 
saa aikaan tuloksia ja vaikuttavuutta. Toisaalta henkilöstö voi myös olla 
pullonkaula uusien toimintatapojen omaksumisessa. 

Myös potentiaaliset työntekijät eli tulevaisuuden kykyjen rekrytointi toimii yhä 
merkittävämpänä kirittäjänä. Työnhakijat määrittävät yrityksen arvoa. 

Vastuullisuus lähtee ihmisten arvomaailmoista. Samat perusarvot 
ohjaavat päätöksentekoa työssä ja vapaalla.
Jos vastuullisuus ei ole kulttuurissa läsnä, ei menestytä kilpailussa 
parhaista osaajista. 
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Nykyinen ja potentiaalinen 
henkilöstö avainasemassa

Paine toimia vastuullisesti tulee ensisijaisesti itseltä 
ja varsinkin nuorilta työntekijöiltä. Ja siitä, että  

ymmärrämme ja huomioimme asiakkaidemme toiveet.“
– Ann-Charlotte Schalin, R-Kioski 

Vastuullisuuden toteutus pitää lähteä 
organisaation sisältä. Sen pitää olla 

läsnä ihmisten dna:ssa – sisältähän se voima lähtee."
– Minna Cousins, Vaasan

Osaavat työntekijät luovat painetta. Ihmiset haluavat  
tehdä merkityksellistä työtä, sellaista, jolla on yhteiskunnal-

lista merkitystä. Yritys ei voi saada parhaita työntekijöitä töihin  
ilman vastuullisuutta." 
– Laura Juvonen, Teknologiateollisuus
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Kuluttajat

Ihmisten halu elää kestävämmin on todellista ja kasvavaa, mutta myös 
pirstaloitunutta.  

Kuluttajapaine koetaan vielä maltilliseksi. Asiakkaiden kysymyksillä ja 
palautteella on kuitenkin suuri merkitys yritysten vastuullisuustoimen-
piteiden ja myös tuotekehityksen suunnittelussa.

Dialogi on avainasemassa yritysten vastuullisuuden toteuttamisessa.  

Paine ei tule ensisijaisesti kuluttajilta, eikä sitä heiltä 
odotetakaan - yritysten vastuulla on toimia.  

Yrityksenä meidän roolimme on tarjota 
kuluttajille vastuullisia tuotteita, jotta 

heidän ei tarvitse pohtia kaupan hyllyllä sitä, 
onko tuote vastuullisesti tuotettu vai ei.“
– Marleena Bask, Meira

15
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Ihmiset muokkaavat itselleen 
tärkeiden brändien arvomaailmaa 

→ dialogin merkitys kasvaa
Kuluttajat ja sidosryhmät, kuten tulevat työntekijät, ottavat omakseen brändit, joihin luottavat. 

Joskus tämä voi johtaa jopa törmäyksiin, kun odotukset eivät vastaakaan todellisuutta. 
Silloin tarvitaan nopean keskusteluyhteyden luomista ja dialogia erilaisten kuluttajaryhmien 

kanssa. Parhaimmillaan esimerkiksi asiakaskunnan kanssa voidaan käydä jatkuvaa vuoropuhelua, jossa 
brändiä kehitetään yhdessä ja mahdollisiin ongelmakohtiin puututaan saadun palautteen perusteella.
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Asiakkaat

Brändin vastuullisuuden tulee olla kunnossa, jos haluaa olla mukana 
valikoimissa tai pärjätä kilpailutilanteessa. 

Asiakkaiden, alihankkijoiden ja sidosryhmien, kuten esimerkiksi keskus liikkeiden, 
vastuullisuusstrategiat ja -ohjelmat voivat olla merkittävä vaikutin vastuullisuustyössä. 

Asiakkaan suuntaan vastuullisuus voi olla ratkaiseva erottautumistekijä. 

Asiakkaat ja sidosryhmät voivat toimia tärkeinä kirittäjinä

Asiakkaat haluavat 
päästä osaksi yritysten 

vastuullisuustarinaa.“
– Salla Ketola, VR

Kesko, S-ryhmä ja Lidl ovat 
maailman vastuullisimpia 

vähittäiskaupan toimijoita ja osaavat 
vaatia tavarantoimittajilta. He ovat 
meille merkittävä kirittäjä.“
– Marleena Bask, Meira
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Vastuullisuudesta tulee konkretiaa kun 
yritys löytää toimialalleen luontevat 

vaikutusmahdollisuudet
Tärkeää on tiedostaa, mikä on rakennetun ympäristön osuus ilmastonmuutoksessa ja 
hiilidioksidipäästöissä. Sitä kautta päästään tekemään konkreettista duunia ympäristön 

hyväksi. Riippumatta mitkä ovat pakottavat syyt taustalla, lopputulos on se mikä ratkaisee. 
Tekemällä oikeita valintoja, valinnat ovat myös taloudellisesti kannattavia.
– Molli Nyman, Granlund
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Miten löytää oma tapa toimia

vastuullisesti? 
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Vastuullisuuden vieminen sanoista 
tekoihin vaatii resursseja. 
Vastuullisuuden suhteen on herätty vihdoin laajalla rintamalla vaatimaan sanoista tekoihin 
siirtymistä. Moni haastateltava peräänkuuluttaa toimintaa, mutta toteaa samaan hengenvetoon 
sen vaativan rahaa ja aikaa. 

Investointien, kuten laitehankintojen tai rekrytointien perusteleminen saattaa tuottaa haasteita, 
jos vastuullisuus ei ole vielä omistajan tai sijoittajien ykkösagendalla. Usein myös vanhoja 
resursseja tai prosesseja on vietävä loppuun ennen kuin voidaan ottaa käyttöön uutta. 

Yrityksissä on käynnissä myös paljon vastuullisuuteen tähtäävää työtä, jonka tulokset 
realisoituvat vasta myöhemmin.

Purpose driven on noussut arvoon arvaamattomaan, tyhjien puheiden aika on ohi."
– Minna Cousins, Vaasan

Kaikki haluavat integroida vastuullisuuden osaksi tekemistä, mutta kun joutuu oi-
keasti tekemään asioita –  ei vain raportteja vaan kokonaisen toimintatavan muu-

toksen – se vaatii resursseja. Vie aikansa ennen kuin vastuullisuudesta tulee jokapäiväisen 
työn keskeinen osa-alue." 
– Nina Kinnunen, Kekkilä-BVB

20
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Vastuullisuus on toimintatavan muutos, ei kertaprojekti
Kaikkea ei voida laittaa kerralla kuntoon: oman vastuullisuusagendan 
löytämiseksi tarvitaan priorisointia.

Kyvykkyys kiteyttää oma tapa toimia ja polkaista tekeminen käyntiin ei 
ole yksinkertainen tehtävä.    

Pitkällä aikavälillä pitäisi pystyä huomioimaan ja hallitsemaan 
toimenpiteet tasapainoisesti kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla. 

Tarvitaan riittävää substanssiosaamista ja kykyä valita mitä asioita 
viedään eteenpäin ensimmäisenä. Pitää pyrkiä keskittymään 
relevantteihin, isoihin asioihin ja minimoida “lillukanvarsitekeminen”. 

Organisaation sisäisen ymmärryksen ja osaamisen kehittäminen 
katsotaan elintärkeäksi – vastuullisuusajattelua ei voida tuoda vain 
ulkoapäin.

Kenttä on niin laaja, ja siihen liittyy 
paljon abstrakteja asioita. Norsu pitää 

syödä palasina. Tämä on niin iso asia, että 
vaikeinta on löytää kokonaisvaltaisuus."
– Laura Strömberg, Dagsmark 

Ydinkysymys on, miten vastuullisuus 
viedään liiketoiminnan ytimeen ja 

viestintään. Vastuullisuustahdon vieminen 
käytäntöön on haaste." 
– Johanna Otranen, Asuntosäätiö 
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Millaisilla teoilla on merkitystä 
– teemmekö paljon vai vähän?
Päästönvähennystavoitteiden ja vastuullisuustekojen  
kommunikointi on markkinoinnin arkipäivää. Päästövähen-
nysten laskemista vaikeuttaa mittakaavahaaste: Mikä osa 
arvoketjusta tulee ottaa mukaan laskelmiin, mikä on  
oikeasti vaikuttavaa? Toimijat mittaavat eri asioita ja eri  
tavoilla, joten vertailu on vaikeaa. 

Yrityksiä askarruttaa myös se, tulisiko priorisoida tämän het-
ken päästöjen vähentämistä (hiilijalanjälki) vai myönteisiä  
tulevaisuuden päästövaikutuksia (hiilikädenjälki). Enemmis-
tölle kuluttajista päästötavoitteiden tai hiilijalanjäljen ja  
-kädenjäljen laskenta on vielä tuntematon ja monin tavoin 
hämmentävä kenttä. 

Useilla toimialoilla tarvitaan vielä paljon yrityksiä ja 
erehdyksiä, kokeilua ja uudelleenmäärittelyä, jotta ymmärre-
tään millaiset tavoitteet tai päästöt ovat merkittäviä ja miten 
niistä viestitään ymmärrettävästi ja innostavasti kuluttajille. 

Paljon on kilpavarustelua luvuilla ja säästöillä, 
mutta kukaan ei uskalla kysyä mittakaavaa – 

ovatko esitetyt määreet paljon vai vähän?"
– Rainer Lindqvist, Kotipizza

Luonnonvarojen säästö -viestintä herättelee, 
mutta siitä puuttuu mittakaava. Kuinka paljon 

olet säästänyt luonnonvaroja jää löysäksi jos ei ole  
yhteistä mittatikkua… Me pyrimme puhumaan mahdol-
lisimman konkreettisin termein, mutta terminologia on 
haastavaa. Esimerkiksi useimmat eivät ymmärrä vaikka-
pa uudelleenkäytön ja kierrätyksen eroa vaan puhuvat 
kaikesta kierrätyksen alla." 
– Seija Vennervirta, Kierrätyskeskus
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Sanoitus on hankalaa.
Vastuullisuus terminä on kulunut.

Tietyllä tavalla harmittaa, että vastuullisuus on  
sanana vähän toistettu ja kulunut. Välillä olisi kiva, 

että olisi enemmän erilaisia termejä millä puhua tästä asias-
ta. Viestejä jää ehkä välittymättä jos sanasta tulee jo vähän 
ähky jollekin. 

Kestävä kehitys on sanana ehkä parempi. Emme voi lopettaa 
kaupallista toimintaa, mutta se pitää tehdä mahdollisim-
man kestävästi.“
– Laura Strömberg, Dagsmark 

Näin viestintä- ja brändi-ihmisenä koen, 
että sana vastuullisuus on kokenut  

inflaation. En olisi edes halunnut, että sana  
vastuullisuus on arvomme, koska kaikkienhan 
pitäisi toimia vastuullisesti.“
– Pauli Waroma, Aava 
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Vastuullisuus ei näy halutulla tavalla ulospäin
Markkinointipäättäjät ovat kriittisiä: vastuullisuus ei usein-
kaan vielä näy asiakaskokemuksessa halutulla tavalla. 

Moni kokee, että hyvistä teoista ja liiketoiminnan parannuk-
sista ei osata vielä riittävän hyvin viestiä. Sanoittaminen on 
haastavaa, viherpesun leimaa pelätään. 

Mitä enemmän ja kauemmin yritys on vastuullisuuskysymyk-
siä käsitellyt, sitä nöyrempään sävyyn vastuullisuudesta liike-
toiminnassa puhutaan. Koetaan, että vasta kun vastuullisuus 
aidosti ohjaa liiketoimintaa, siitä on “oikeus” viestiä. Jatkuvan 
oppimisen tarve korostuu monissa puheenvuoroissa.  

Vastuullisuus on itsestäänselvyys. Emme 
ehkä osaa tarpeeksi hyvin kuvata ja kertoa, 

vaikka se on mukana kaikessa tekemisessä."
– Molli Nyman, Granlund

Vastuullisuus on meidän fokusalue 
kaikissa seitsemässä maassa, mutta 

emme ole tästä juuri kertoneet. Markkinointi 
on meillä aina taktista. 
– Ann-Charlotte Schalin, R-Kioski
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Emme ole pystyneet hyödyntämään 
kaikkea sitä vastuullisuustyötä, mitä 

olemme tehneet, mutta nyt se alkaa olla 
syvällä DNA:ssa, joten voimme kommunikoida 
siitä aiempaa vahvemmin."  
– Jonna Nummela, K-Rauta
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Tuuppaamalla parempia valintoja
Vastuullisten valintojen kysynnän nähdään kasvavan, 
mutta osalla toimialoista muut valintakriteerit ohjaavat 
päätöksentekoa vielä voimakkaammin.

Haastatteluissa korostuu halu kannustaa asiakkaita  
vastuullisuuteen positiivisen kautta. Kestävämpiin valin-
toihin voi herätellä myös korostamatta arvovalintaa  
– tuuppaus on nouseva tapa viedä vastuullisuutta 
 eteenpäin asiakaskunnalle.

Koko maailma lietsoo ahdistusta ja se, että meidänkin brändi lietsoo lisää, 
ei auta mitään. Sen sijaan vahvistetaan syytä, miksi ryhtyä tähän: Tämä on 

hyvää. Käännetään este eli oletus kasvisruoan pahanmakuisuudesta vahvuudeksi… 
Tämä on hyvänmakuista. Tätä voin syödä vaikka olen lihansyöjä. Silloin päästään 
tietoisesti pois vastakkainasettelusta."
– Annika Boström-Kumlin, Verso Food

Ajatuksemme on se, että palveluntuottaja saa korkeampaa 
hintaa, mikäli he käyttävät uusiutuvaa polttoainetta."

– Janne Jakola, Matkahuolto 

Mielihyvän tarve ei poistu mihinkään ja vain hyvin pieni 
ryhmä saa mielihyvän siitä, että ostaa vastuullisinta. 

Vastuullisuus on vain yksi tuoteominaisuus."
– Jonna Nummela, K-Rauta
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Vastuullisuusviestintää
ei ole olemassa
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Vastuullisuus on koko 
liiketoiminnan asia
Vastuullisuusviestintää tai -markkinointia ei pidetä enää relevantteina termeinä. 
Markkinoinnin ammattilaiset näkevät vastuullisuuden koko liiketoiminnan läpäise-
vänä asiana, ei ydintekemisestä erillisenä toimintona tai yksittäisinä kampanjoina. 
Markkinoinnilla on kuitenkin parhaat keinot ja osaaminen vaikuttaa ihmisiin.  

Vastuullisuuden rooli markkinoinnissa ei ole kiinnostavaa, 
vaan se mikä on vastuullisuuden rooli toiminnassa."

– Jonna Nummela, K-Rauta 

Markkinoinnissa ollaan siinä ytimessä - missä olet kyennyt luomaan 
mielikuvia ja kysyntää, samoilla työkaluilla voi lähteä luomaan  

kysyntää kestävämmin tuotetuille tuotteille sekä opettamaan kuluttajia  
vaatimaan ja kyseenalaistamaan asioita. Markkinoinnilla on mahtava  
mahdollisuus nostaa esille asioita, jotka ovat vaikeita ja joista vaietaan." 
– Marica Thorén, MarkkinointiKollektiivi 
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Onko vastuullisuusmarkkinointi 
itsessään vastuullista – onko 

vastuullista laittaa rahaa siihen, että 
yritys koetaan vastuullisena?"   
– Mika Wilén, ManpowerGroup

29
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Viestin saaminen läpi on vaikeaa
Haastateltavat painottavat, että yrityksen vastuullisuutta koskevien viestien saaminen 
läpi on vaikeaa. Viestinnän haasteiden ja sanoman kiteyttämisen taustalla vaikuttaa paitsi 
oman agendan tunnistamisen, myös tehtyjen asioiden mittaamisen ja validoinnin vaikeus. 
Toisaalta markkinoinnin painopiste ja kärjet voivat olla taktisesti muualla, vaikka toiminta 
olisikin vastuullista. 

Viherpesun leimaa pelätään, mikä saattaa osaltaan vaikuttaa siihen, että markkinointia 
pidetään monin paikoin vääränä kanavana vastuullisuudesta kertomiselle. Ansaittu  
media koetaan luontevammaksi tavaksi kertoa vastuullisuuden eteen tehdystä työstä,  
mutta usein tiedotteilla ja omilla aiheilla on vaikea päästä läpi ja herättää median kiinnos-
tusta. Tämä nähdään ongelmana, sillä ihmiset tarvitsevat tietoa vastuullisuudesta.

Myös vastuullisuuden terminologiaan liittyvän arvolatauksen ja kuluneisuuden koetaan 
heikentävän viestien läpimenoa. 

Mitä enemmän toimialan 
vastuullisuuteen kohdistuu 

huomiota ja kritiikkiä, sitä enem
män viestintään tarvitaan dataa.

Oma vaikuttavuus pitää 
voida osoittaa, ja markkinointi

viestien on perustuttava  
relevanteille faktoille. 
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Vaikuttavuuden mittaaminen hakee 
muotoaan yhteisten standardien puuttuessa
Vastuullisuutta mitataan vielä pitkälti perinteisten brändi- ja mainetutkimusten avulla. Esimerkiksi vastuulli-
suusmielikuva-indekseissä näkymistä pidetään tärkeänä maineen kannalta, mutta indeksimenestyksen usko-
taan kertovan enemmän taitavasta viestintäosastosta kuin aidosta vastuullisuudesta. Vastuullisuudella ei ole 
alariippumatonta, jaettua merkitystä.

Esiin nostettuja tapoja mitata vastuullisuutta: 

Omat kuluttaja- ja bränditutkimukset: Segmentointi ja Brand health, NPS 

Maine: Mainetutkimukset, kilpailijavertailututkimukset 

Kilpailut: Great Place to Work, Zero Tolerance, World's Most Ethical Companies, Vuoden Perheyritys 

Indeksit ja projektit: SBI, The Upright Project, OMX Sustainability Finland GI

Vastuullisuuden 
vaikuttavuuden mittariston 

luomiselle on tarve.

Nyt vastuullisuutta 
mitataan ja todennetaan 

muiden mittareiden 
osana.  
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Tavoitteena pro-
aktiivinen viestintä   
Halu proaktiiviseen ja ennakoivaan tekemiseen ja viestintään 
on haastateltavien keskuudessa vahva. Tähän tarvitaan poik-
kitieteellistä ja ennakkoluulotonta yhteistyötä yli yritysrajojen. 
Yhteistyö ja - tekeminen luovat myös paremmat mahdolli-
suudet ansaita medianäkyvyyttä ilman omaa viestintää. 

Haluamme olla niin kuin tenniksessä syöttö-
vuorossa emmekä vastaanottamassa palloa. 

Kun itse tekee, voi myös miettiä hyvissä ajoin mitä ja 
milloin asioista viestii. Teemme paljon yhteistyötä 
pienten pellepelottomien kanssa."
– Kaj Takolander, Viking Line
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Massasta erottuu rohkea  
ja rehellinen viestintä 
vastuullisuudesta
Ihailun kohteena ovat brändit,

joilla on rohkeutta tuoda vaikeatkin asiat esiin vastuullisuudessa. 

jotka ovat oivaltaneet jotain uutta, joka vie koko alaa eteenpäin 
vastuullisuuden näkökulmasta.  

jotka ovat saaneet aikaan aitoa käyttäytymisen muutosta. 

joiden teot puhuvat puolestaan.
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Uuden osaamisen
tarve
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Mitä vastuullisuuden toteuttamiseen ja siitä 
viestimiseen tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?

Yhteistyötä sekä yrityksen 
sisällä että yritysten välillä.

Asiakasymmärrystä. 

Dataa ja relevantteja mittareita   

• Yhteistyön tiivistämistä organisaation 
sisällä eri yksiköiden välillä. Esimerkiksi 
myynti, tuotekehitys ja markkinointi.  

• Yhteistyötä tarvitaan myös entistä 
vahvemmin yritysten ja erilaisten 
yhteenliittymien kesken. Tiede, 
liiketoiminta ja julkinen sektori 
on saatava entistä tiiviimpään 
vuoropuheluun keskenään. 

• Miltä näyttää kohderyhmän 
arvo- ja asennemaailma? 
• Millaisia erilaisia asiakasryhmiä ja 
niiden tarpeita on tunnistettavissa?  
• Millaisia huolia ja esteitä kestävien 
valintojen edessä on?

• Mittareita mittaamaan toimenpiteiden 
ja tekojen vaikuttavuutta. 

Datan keräämistä 
ja hallintaa 

Kykyä olennaisen kiteyttämiseen

Verkostoitumista 

Substanssiosaamista

Ylipäätänsä kyky ja halu 
 oppia uutta jatkuvasti 

on tärkeää. 
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Kokonaisvaltainen ymmärrys ja samaan aikaan 
kyky kiteyttää olennainen
Vastuullisuuden myötä osaamisen tarve on muuttunut. Oppimiskäyrä 
on monille ollut hyvin nopea. Keskeiseksi vastuullisuusosaamiseksi  
nimetään laaja-alainen ymmärrys vastuullisuuden eri osa-alueista, 
halu oppia ja kyky kiteyttää olennainen.

Ulkopuolista apua on käytetty ymmärryksen lisäämiseen päästöistä 
ja toimenpiteistä, ja siitä, miten niihin vaikutetaan. Tavat laskea voivat 
poiketa melkoisesti toisistaan, joten joskus käytetään useampaakin 
konsulttia hyvän kokonaiskuvan saamiseksi. 

Kokonaisvaltaista vastuullisuusajattelua pidetään niin tärkeänä, ettei-
vät yksittäisten konsulttien ydinosaamisalueet usein riitä kattamaan 
yrityksen koko tarvetta. Esimerkiksi vastuullisuusviestinnän tai -mark-
kinoinnin tahoja vierastetaan, koska pelkkä viestinnän tarkastelu tun-
tuu päälleliimatulta: Vastuullisuuden pitää kummuta yrityksestä itses-
tään, jolloin myös viestintä ja markkinointi ovat “business as usual”. 

Kokonaisvaltaista näkemystä pyritäänkin synnyttämään erityisesti 
yritysten sisälle.  

"Pitäisi saada yhdistettyä datapuoli hautomotyyppiseen 
toimintaan, jossa pohditaan mitä mahdollisuuksia juuri 

meidän bisneksessämme on vastuullisuuden saralla. Luovemman 
tason ja laskennalliset toimijat ovat nyt vähän eriytyneitä."
– Molli Nyman, Granlund

Tarvitaan sekä hard facts, ymmärrystä laskennasta 
ja sitten tarvitaan viestintäpuolen kiteytysosaamista." 

– Sanna Huovinen, Honka
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Sisäisen osaamisen kasvattaminen on 
avain aitoon vastuullisuuteen
Vastuullisuuden vieminen strategiselle tasolle tulee pitkällä aika-
välillä muuttamaan työnkuvia yrityksissä, mutta resurssien 
uudelleenorganisointi on hidas prosessi.

Tällä hetkellä yrityksissä on tarve erityisesti työntekijöille tai rooleille, 
jotka keskittyvät vastuullisuuden muuttuvan kentän jatkuvaan 
seurantaan ja olennaisen tunnistamiseen: On kyettävä tekemään 
relevantit nostot datasta ja tuotava tieto osaksi niin tuotekehitystä 
kuin viestintää.

Uuteen osaamistarpeeseen kuuluu myös kasvavana osana 
verkostoituminen ja partnerien kartoitus tai partneroituminen 
muiden toimijoiden kanssa. 

Tarve sisäiselle ihmiselle, joka seuraa alaa. Esi-
merkkinä vaikkapa pakkausala, joka kehittyy 

valtavan nopeasti. Tarvitaan ihminen, joka päätyönään 
seuraa, perehtyy ja integroi tiedon organisaatioon."
– Laura Strömberg, Dagsmark

Seuraavaksi pohdimme mittareita ja koko 
henkilökunnan koulutusta vastuullisuuteen. 

Meille tulee vastuullisuus-ambassadöörit tai meillä 
puhutaan vastuullisuuden personal trainereista." 
– Vesa Siitari, Atea
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Yhteistyöstä yhteiskehittämiseen
Useampi haastateltava tuo esiin yritysten välisen yhteistyön 
merkityksen vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä. Yhteisen 
ymmärryksen ja uuden tiedon luomista tarvitaan organisaatioiden 
kesken, sillä yksinään harva yritys pystyy tekemään tekoja, joilla on 
merkittävää vaikutusta.

Myös verkostoituminen on lisääntynyt, ja moni on mielellään mukana 
erilaisissa ryhmissä ja hankkeissa. Omaa ajattelua halutaan aktiivisesti 
kehittää ja sparrailla sellaisten ihmisten kanssa, jotka kamppailevat 
samojen asioiden parissa. 

Ekosysteeminen kumppanuus tulee tarkoitta-
maan perustekemistä, mutta myös vahvemmin 

yhteistä kehittämistä yli yritysrajojen."
– Laura Juvonen, Teknologiateollisuus

Miten me vastuullisuusammattilaiset kehi-
tämme omaa mindsettiämme ja osaamis-

tamme? Osaammeko haastaa tarpeeksi omaa teke-
mistämme?" 
– Noomi Jägerhorn, Posti
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Erilaisten arvojen ja motiivien ymmärryksen 
merkitys kasvaa
Ihmiset jakautuvat erilaisiin ryhmiin arvojen ja asenteiden sekä 
käyttäytymisen perusteella. 

On ymmärrettävä entistä syvällisemmin, mikä on vastuullisuuden 
rooli ihmisen elämässä – mikä kannustaa ihmisiä vastuullisuuteen? 

Tarvitaan ymmärtämisen työkaluja eri vaiheessa omaksumiskäyrää 
kulkevien ihmisten ajattelutavoista, motiiveista ja esteistä kestävän 
kuluttamisen tiellä. 

Innovaattorit Varhaiset
omaksujat

Varhainen 
enemmistö

Myöhäinen 
enemmistö

Jälkijoukko

Mitä pitemmälle datakyvykkyytemme on mennyt, sitä parem-
min olemme alkaneet ymmärtämään hyvin pientä ydinasiak-

kaidemme joukkoa ja heidän arvojaan. Tämä on meille ratkaisevaa. 
Usein ajatellaan, että pitää miellyttää suurta joukkoa asiakkaita 
- mielellään vähän kaikkia, että voisi tehdä liiketoimintaa. Olennai-
sempaa voi kuitenkin olla löytää se asiakkuuksien ydin. Jos yritykset 
uskaltaisivat tehdä rohkeammin palveluita ydinasiakkaiden ehdoilla, 
niin voisi tulla isompaa menestystä."
– Jonna Nummela, K-Rauta
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Vastuullisuus tulevaisuuden 

kilpailuetuna
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Tulevaan varautumista sävyttää build back better
Tulevaisuutta mietittäessä keskusteluissa nousee ensimmäisenä esiin koronapandemian  
vaikutukset ja se, osaammeko hyödyntää momentumin eli pystymmekö jälleenrakentamaan  
koronan jälkeen kestävämpää tulevaisuutta.

Aitoa tahtoa tähän on niin yrityksillä kuin kuluttajillakin. 

On kuitenkin olemassa pelko siitä, että koronan myötä lyhyemmän aikavälin taloudelliset  
tavoitteet ajavat vastuullisuuden yli toimintaympäristössä. 

Turvallisuutta ja hyvinvoinnin lisääntymistä indikoivien ominaisuuksien merkitys tulee  
korostumaan. Tämän otaksutaan näkyvän kotimaisuuden ja pienten, paikallisten  
toimijoiden merkityksen kasvuna. 
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Korona on tuonut paljon pahaa, mutta tietyllä 
tavalla se ehkä myös nopeuttaa vastuullisuuske-

hitystä. Sellaiset yritykset, jotka hyödyttävät ympäröivää 
maailmaa liiketoiminnallaan saavat tukea entistä enem-
män. Nyt on palattu perusasioiden ääreen. On aika ky-
syä mitkä yritykset ovat relevantteja ja keillä syytä olla 
olemassa, vähättelemättä niitä, jotka kärsivät tästä. 
Ehkä jotain turhaa jää nyt myös pois."   
– Nina Kinnunen, Kekkilä-BVB

Build back better. Rakennettaisiinko samalla fiksummin. On tosi 
helppo vastata kyllä. Kuitenkin esimerkiksi meillä merkittävä osa 

liikevaihdosta on julkisessa sektorissa kiinni ja julkisen sektorin rahat ovat 
loppu ainakin vuoteen 2024. Näkyy esimerkiksi kasvisruuan tarjoilussa kou-
luissa. Hintapaine määrää ja liha on vaan halvempaa. Eli kaunis ajatus, 
build back better, mutta seuraako käyttäytyminen sitä? "   
– Annika Boström-Kumlin, Verso Food 

Korona on sotkenut paljon suunnitel-
mia, kaikilla fokus tuppaa olemaan 

lyhyessä tähtäimessä eli siinä miten selvitään 
koronasta yli.    
– Molli Nyman, Granlund
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Yritykset, jotka elävät arvojensa  
mukaisesti ja myös näyttävät sen. 

Mitä haluavat edustaa ja minkä päälle  
liiketoiminnan rakentaa."   
– Nina Kinnunen, Kekkilä-BVB

Se, että yritys toimii eettisesti on koko 
ajan tärkeämpää ja se, että se viestii 

asiakkailleen rehellisesti ja avoimesti vaikeis-
takin asioista."   
– Piia Räty, Pohjolan Matka

Tulevaisuudessa pärjäävät kestävän 
kehityksen arvojen mukaisesti elävät yritykset, 

joilla on kyky näyttää se maailmalle
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Markkinoinnin rooli vastuullisten valintojen 
edistämisessä tulee vahvistumaan
Puheista tekoihin – lukuisissa keskusteluissa nousi 
esiin, että vastuullisuuden osalta keskustelun ja tut-
kiskelun aika on ohi: Nyt on käärittävä hihat ja lähdet-
tävä tekemään yhdessä. Tämä vaatii aikaa, rahallista 
panostusta sekä myös uuden osaamisen kehittämistä 
ja hankkimista yrityksiin.

Vastuullisuus nähdään jo lähes yksimielisesti yrityksen 
olemassaolon oikeutuksena ja arvotekijänä. Mitä vastuul-
lisuus sitten käytännössä tarkoittaa ja mitä yrityksen vas-
tuullinen ja kestävä liiketoiminta on konkreettisesti, onkin 
haastavampi ja monitahoisempi kysymys.

Vastuullisuus on vaikuttamista ja vakuuttamista, niin sisäi-
sesti kuin ulkoisesti. Sen keskeisenä haasteena nähdään 
priorisointi: Mihin tarttua ensimmäisenä, kun kaikkea ei 
voida ratkaista samanaikaisesti? Vastuullisuuden vieminen 
liiketoimintaan vaatii aina myös rahaa, aikaa ja investointe-
ja. Tavoitetila on, että vastuullisuus on itse strategia, ei vain 
osa sitä. Yritykset ovat vielä hyvin eri vaiheissa matkallaan 
tähän tavoitteeseen. 

Paine vastuullisuuteen tulee eri toimialoilla eri kautta. Mer-
kittävimmäksi liikkeellepanevaksi voimaksi (tai hidasteeksi) 

tällä hetkellä nostetaan yrityksen sekä sen omistajien ja si-
joittajien tahtotila. Myös B2B-asiakkailla on merkittävä roo-
li. Henkilöstö nostetaan toistuvasti esiin vastuullisuuskehi-
tystä vauhdittavana tekijänä, ja myös potentiaaliset tulevat 
työntekijät ja -hakijat kirittävät merkittävästi vastuullisuu-
den viemistä liiketoimintaan. Asiakaspalaute ja yrityksille 
esitetyt kysymykset ohjaavat arjen tekemistä ja vaikuttavat 
markkinointiin ja tuotekehitykseen, mutta kokonaisuutena 
kuluttajilta tuleva paine on vielä maltillista. Toisaalta vas-
tuuta ei pidäkään siirtää kuluttajalle, korostavat haastatel-
tavat.

Vastuullisuuden eteen tehdyn työn ei vielä koeta näkyvän 
asiakaskokemuksessa siinä määrin kuin haluttaisiin. Vies-
tin saaminen läpi ei ole helppoa. Konkreettiset teot ovat 
tärkeitä, mutta niistä viestiminen on haastavaa, sillä vaikut-
tavuuden mittareita ja mittaustapoja on monenlaisia ja nii-
den vertailu on vaikeaa niin kuluttajille kuin yrityksille itselleen. 

Yrityskulttuuriin jalkautuneen vastuullisuuden merkitys-
tä korostetaan: Jos vastuullisuudesta tulee osa kulttuuria, 
välittyy se myös asiakaskokemukseen – kunhan tuote- ja 
palvelutarjooma on aidosti kestävä. Toisaalta jos yritys jo 
lähtökohtaisesti toimii vastuulliseksi mielletyllä toimialalla, 

onko kulttuuri silloin vastuullinen?  Ei välttämättä. Tämä voi 
johtaa arvotörmäyksiin kohde- ja sidosryhmien kanssa, jos 
odotukset eivät vastaakaan todellisuutta.

Haastatellut uskovat uudenlaisen osaamisen ja yhteisteke-
misen eri sidosryhmien kanssa olevan avainasemassa tu-
levaisuudessa. Erityisesti yritysten välille kaivataan yhteis-
työtä. Myös datan jatkuvan seuraamisen ja analysoinnin 
sekä asiakasymmärryksen merkitys tulee kasvamaan. Yhä 
syvällisempi ja yksityiskohtaisempi asiakasymmärrys aut-
taa vastuullisten valintojen tuomisessa helpommin saavu-
tettaviksi ja haluttaviksi. 

Vastuullisuus ja tulevaisuus. Erityisesti koronapandemian 
myötä on noussut vahva “Building back better” -mentali-
teetti. Haasteena on monen asiakkaan ja kuluttajan pää-
tyminen vähemmän vastuullisiin vaihtoehtoihin kustan-
nussyistä. Tässä yritysten rooli nähdään äärimmäisen 
merkittävänä: Yrityksillä on valta ja vastuu tuupata vastuul-
liset vaihtoehdot asiakkaiden tietoisuuteen ja osaksi arjen 
valintoja. Markkinoinnin rooli vastuullisten valintojen edis-
tämisessä tulee siten vain ja ainoastaan vahvistumaan.

Yhteenveto
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Miten vastuullisuus näkyy markkinoinnissa

1

2

3

Brändiltä vaaditaan nyt läpinäkyvyyttä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vastuullisuus joko 
on olemassa yrityksen liiketoiminnassa ja kulttuurissa tai se ei ole. Viestinnällä tai markkinoinnilla sitä ei 
voi liimata päälle. Kulttuurin merkitys on olennainen: Se, miten vastuullisuus näkyy yrityksen kulttuuris-
sa, näkyy ulospäin brändinä.

Vastuullisuusviestintä ei terminä ole relevantti. Yritykset tarvitsevat vahvistusta substanssiosaami-
seen sekä tukea oman viestin kiteyttämiseen ja läpimenoon – ei vastuullisuusviestintään, koska sellais-
ta ei ole olemassa. Markkinoinnin ammattilaiset näkevät vastuullisuuden koko liiketoiminnan asiana, ei 
normaalista tekemisestä erillisinä kampanjoina. Markkinoinnilla on kuitenkin parhaat keinot ja osaami-
nen vaikuttaa ihmisiin, ja näitä  keinoja tulisi käyttää “hyvään” eli vastuullisten tuotteiden ja toimintata-
pojen edistämiseen.

Dialogi asiakkaan kanssa ja yhteiskehittäminen eri sidosryhmien kesken tulevat olemaan avain-
asemassa. Asiakasymmärryksen merkitys kasvaa. Ymmärryksen lisääminen erilaisten asiakasryhmien 
arvoista, ajattelutavoista sekä vastuullisten valintojen kannustimista ja esteistä on edellytys sille, että 
kestävistä vaihtoehdoista voidaan tehdä kiinnostavia ja mahdollisia kaikille. 

Yhteenveto
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Tulevaisuuden erottautumistekijöitä
Ajattelutapa: Vastuullisuus on samanlainen ominaisuus kuin laatu tai hinta, 
ei itseis-  vaan oletusarvo.

Pois vastakkainasettelusta. Vastuullisuuteen voi kannustaa positiivisen kautta.

Tärkeiden asiakasryhmien tunnistaminen ja uskallus puhutella ydinkohderyhmää. 
Edelläkävijäkuluttajaryhmä osaa vaatia ja siten myös kehittää yritysten vastuullisuutta. 
Moni kuluttajaryhmä taas kaipaa kannustusta ja tuuppausta. Kaikkia ei voi miellyttää 
samanaikaisesti.

Kokonaisvaltaisempi yhteistekeminen niin yrityksen sisällä eri yksiköiden välillä 
kuin eri yritysten välillä on nopein tapa lisätä ymmärrystä ja vaikuttavuutta.  

Suurin vaikutus saadaan aikaan, kun vastuullinen tarjooma tehdään markkinoinnin 
keinoin haluttavaksi siten, että asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu. Vastuullisuus 
muuttuu kilpailueduksi vasta, kun siirrytään vakuuttamisesta vaikuttamiseen.   

Vastuunkanto. Yrityksillä on merkittävä rooli pandemian jälkeisen maailman jälleen-
rakennuksen aikana auttaa ja lempeästi tuupata asiakkaitaan tekemään parempia  
valintoja. Markkinoinnin keinoja ja osaamista tarvitaan.
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Vaikutusta vai vakuutusta?
Vastuullisuuden johtamisen kenttä on monimuotoinen

Lukuohje: Vastuullisuustekeminen voidaan jakaa karkeasti kahteen ulottuvuuteen: sisäiseen ja ulos näkyvään tekemiseen sekä toisaalta vakuutuksenomaiseen reaktiiviseen riskien hallintaan ja proaktiiviseen vaikuttamiseen.     

VAIKUTTAMINEN

SISÄINEN ULKOINEN

VAKUUTTAMINEN/ 
RISKIEN HALLINTA

Vastuullisen kulttuurin 
luominen. 
Strategia, arvot, työntekijäkokemus

Perusasiat kuten prosessit ovat 
kunnossa. Ennakointi. 
Laskenta, toimitusketju, koulutus  

Vaikuttavuus ympäristöön 
 ja yhteiskuntaan. 
Vaikutus, tarjooma, teot

Vastaaminen ulkoapäin  
tuleviin perusvaatimuksiin.
Lakisääteinen ja vapaaehtoinen 
vastuullisuusraportointi, sertifioinnit

Vasta tällä alueella 
vahvasti toimittaessa on 

mahdollista tavoitella 
kilpailuetua. Edellyttää, 

että vastuullisuus on 
nivottu osaksi strategiaa 
ja toteutuu vaikuttavana 

toimintana. 
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Keskustelimme 26 eri toimialalla  
työskentelevän päättäjän kanssa
Kaisa Barkman, Castrén & Snellman
Marleena Bask, Meira 
Annika Boström-Kumlin, Verso Food 
Minna Cousins, Vaasan
Jussi Hirvelä, Lujatalo
Jarkko Huhtaniitty, HP
Sanna Huovinen, Honka
Janne Jakola, Matkahuolto 
Laura Juvonen, Teknologiateollisuus
Noomi Jägerhorn, Posti
Salla Ketola, VR
Nina Kinnunen, Kekkilä-BVB
Rainer Lindqvist, Kotipizza
Jonna Nummela, K-Rauta
Molli Nyman, Granlund
Johanna Otranen, Asuntosäätiö
Risto Pohjanpalo, Kuusakoski
Piia Räty, Pohjolan Matka
Ann-Charlotte Schalin, R-Kioski
Vesa Siitari, Atea
Laura Strömberg, Dagsmark 
Kaj Takolander,Viking Line
Marica Thorén, MarkkinointiKollektiivi 
Seija Vennervirta, Kierrätyskeskus
Pauli Waroma, Aava 
Mika Wilén, ManpowerGroup

Tutkimuksen tekijät
Katja Lähde on asiakas- ja sidosryhmäymmärryksen asiantuntija ja konseptien kiteyttäjä 
Katjalla on monipuolinen kokemus kohderyhmä- ja bränditutkimuksesta, strategisesta 
suunnittelusta sekä tuote- ja palvelukonseptien kehittämisestä. 
katja@infine.fi  |  050 461 8644

Elina Koskipahta on viestinnän asiantuntija, jonka erityisalaa on ilmiöiden analyyttinen tarkastelu 
ja sanoittaminen vaikuttaviksi sisällöiksi sekä laajemmiksi konsepteiksi. Organisaatioviestinnän 
ja markkinoinnin ammattilaisena Elina on toiminut niin valtionhallinnossa, yksityisellä kuin järjestösektorillakin. 
elina@infine.fi  |  040 551 2543

Heini Hirvonen on liikkeenjohdon konsultointiin, tulevaisuusajatteluun ja konseptointiin erikoistunut 
strategi. Asiakasymmärrys ja poikkitieteellinen näkemys yhteiskunnallisista ilmiöistä ovat Heinin työkaluja 
vastuullisuuden integroimisessa yritysstrategiaan, myyntiin ja markkinointiviestintään. 
heini@infine.fi  |  040 518 7959

Tiina Saukko on laajasti kokenut yhteistyön ja vaikuttavuuden rakentamisessa, markkinoinnissa 
ja viestinnässä sekä kasvu- ja muutosjohtamisessa. Hän on toiminut johtotehtävissä järjestöissä ja yrityksissä sekä 
liikkeenjohdon konsulttina. Lisäksi hän on ollut luomassa useampaa suomalaista yhteiskunnallista ilmiötä. 
 tiina@infine.fi  |  040 509 5909
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