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1. Hiiliviisas liiketoiminta
ti 15.12.2020 klo 9:00-11:00

• Alustus: Sanna Taskila, Macon & Outi 
Törmänen, R-taso

• Työpajatyöskentely: 
Hiilijalanjälkilaskennan käynnistäminen

2. Roadmap kohti hiiliviisasta
yritystoimintaa

ti 12.01.2021 klo 9:00-11:00

• Alustus: Antti Turunen, 
Keskuskauppakamari

• Työpajatyöskentely:                
Hiilijalanjäljen laskentaa

Miten tehdään roadmap kohti hiiliviisasta
yritystoimintaa?

3. Hiilijalanjälki ja 
ympäristövastuullisuus 

ti 09.02.2021 klo 9:00-11:00

• Alustus: Juha-Matti Katajajuuri, LUKE
• Työpajatyöskentely: Jatketaan 

hiilijalanjäljen laskentaa

4. Hiilijalanjäljen
pienentäminen ja 

kompensointi
ti 02.03.2021 klo 9:00-11:00

• Alustus: Antti Ollikainen, Ecoup
• Työpajatyöskentely: 

Kompensaatiomenetelmät ja 
hiilijalanjäljen pienentäminen

• Jatketaan hiilijalanjäljen laskentaa

5. Hiiliviisaus osana yrityksen 
strategiaa 

ti 20.04.2021 klo 9:00-11:00

• Alustus: Janne Hietaniemi, Solved
• Työpajatyöskentely: Miten hiiliviisaus

saadaan yrityksemme strategiaan?
• Jatketaan hiilijalanjäljen laskentaa

6. Hiiliviisaudesta viestintä
ti 04.05.2021 klo 9:00-11:00

• Alustus: Kati Jurkko, Haukimedia
• Työpajatyöskentely: Miten yrityksemme 

voisi viestiä hiiliviisaudesta?

7. Hiiliviisauden brändäys   
ti 25.05.2021 klo 9:00-11:00

• Alustus: Kati Jurkko, Haukimedia
• Työpajatyöskentely: Hiiliviisauden 

brändäyksen suunnittelu

8. Yhteenveto ja kertaus, 
tulosten läpikäynti 

ti 15.06.2021 klo 9:00-11:00

• Sanna Taskila, Macon
• Käydään läpi klinikoiden tärkeimmät

sisällöt ja työpajatulokset

9. Jatkumo kohti hiiliviisautta 
ti 10.08.2021 klo 9:00-11:00

• Alustus: Tiina Haapaniemi, Business Oulu
• Työpajatyöskentely: Suunnitellaan 

seuraavat vaiheet ja valitaan 
seurantamittarit



Hiiliviisaudesta viestiminen
Latvasta tyveen

Kati Jurkko, haukimedia.fi



Työpajojen tavoite

• Ymmärtää, miten hiiliviisauden voi brändätä

• Ymmärtää, että viestintä on keino tehdä brändiä näkyväksi

• Oppia, miten viestintää suunnitellaan

• Tunnistaa, kenelle hiiliviisaudesta viestitään ja keksiä, miten 
ja missä



Yrityksen 
viestintä
Arkikokemus yrityksen
viestinnästä on joku mainos



…tai 
markkinointikampanja



Yrityksen viestintä = 
yhteisöviestintä
Yhteisön omaa viestintää, 
jossa jaetaan sisäisesti
omassa organisaatiossa 
tietoa ja ollaan 
vuorovaikutuksessa, sekä 
ulkoista viestintää, jossa 
ollaan kanssakäymisissä 
erilaisten yhteistyö- ja 
kohderyhmien kanssa



Keskustelu
työntekijä-
työntekijä

Keskustelu
työntekijä-
esimies

Asiakaspalvelu

Markkinointi

Myynti

Johtaminen

Puhelin
Sähköposti
Tapaaminen

Tiedote
Muistio
Kokous
Oma esimerkki
Intra
Lehti
Työohjeet
Rekry-ilmoitus
Työhaastattelu

Lehti
Televisio
Radio
Some
Google-mainonta
Verkkosivu
Bannerimainonta
Uutiskirje
Mediatiedote
Tienvarsimainokset

Keskustelu 
työntekijä-
kaveri

Keskustelu 
esimies-
kaveri



Viestintä on 
voimavara

• ”Viestinnästä on tullut oleellinen, jopa kriittinen 
tekijä työyhteisöjen menestykselle. Esimerkiksi 
strategia ei toteudu eivätkä suunnitelmat etene 
toiminnaksi ilman viestintää.” (Juholin Elisa: Communicare! Viestintä 
strategiasta käytäntöön 2010)

• Sitä täytyy suunnitella, ohjata ja valvoa, kuten 
kaikkia muitakin työyhteisön voimavaroja.

• Organisaatioissa viestitään jatkuvasti ja viestintää 
tapahtuu joka puolella koko ajan.

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-SA-NC



Yritysviestinnän malli

Viestintä: 
viestintästrategia

-hiiliviisaus

Sisäinen 
viestintä

Ulkoinen 
viestintä

Markkinointi-
viestintä

Markkinointi-
viestinnän 
kanavat

Markkinointi
- viestinnän 
keinot

Yrityksen
strategia
-hiiliviisaus

Yrityksen

- visio
- missio
- tavoite



Yritysviestinnän 
tavoitteita

Strategian toteuttaminen

Kertoa/mainostaa/myydä tuotteita ja 
palveluita – lisätä myyntiä

Brändin rakentaminen / 
vahvistaminen

Pitää henkilöstön motivaatiota yllä ja 
sitouttaa yritykseen



Yritysviestinnän 
tärkeimmät osa-
alueet 

Sisäinen viestintä ja johtamisviestintä
- muutosviestintä

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja 
julkisuushallinta

Markkinointi ja markkinointiviestintä
- mainonta



Sisäinen viestintä ja johtamisviestintäSisäinen viestintä ja johtamisviestintä



Sisäinen viestintä =työyhteisöviestintä

• Välttämätöntä, jotta toiminta pyörii.
• Taitavasti suunniteltu sisäinen viestintä on johtamisen 

tärkein tukitoiminto.
• Onnistuessaan sisäinen viestintä sitouttaa, motivoi ja tuo ihmisistä 

parhaat kyvyt esille. Tämä näkyy laadukkaimpina tuotteina ja 
palveluina – loppukäyttäjälle parempana asiakaskokemuksena.

• Sisäisellä viestinnällä mahdollistetaan niin liiketoiminnallisten kuin 
mielikuvallistenkin tavoitteiden saavuttaminen.

• Vahva sisäinen vuorovaikutus on organisaation menestymisen, 
uudistumisen ja hyvinvoinnin edellytys.



Lähde: reco.fi



Muutosviestintä

• Organisaation normaalia kehittämistä - pelkoja aiheuttavia prosesseja. 

• Hyvin viestitty muutos välttää kriisin, ja huonosti viestitty muutos voi johtaa kriisiin. 

• Epäonnistumisten syitä:

1. Puutteellinen viestintä

2. Epäselvä visio

3. Epäluottamus

4. Avoimuuden puuttuminen ja joustamattomuus

5. Konfliktien välttäminen



MUUTOSVIESTINNÄN MALLI:



Sisäisen viestinnän huoneentaulu
1. Ole avoin. 
2. Ole selkeä.
3. Varmista, että sinut on ymmärretty.
4. Suunnittele, mitä viestit, miten, missä ja milloin.
5. Ole johdonmukainen.
6. Välitä vain oikeaa tietoa.
7. Pidä strategia mielessä ja tavoitteet kirkkaina.
8. Ole läsnä.
9. Näytä itse esimerkkiä.



Tehtävä 1: Nykytilan analysointi, 
sisäinen viestintä

• Onko teillä viestintästrategia?

• Onko teillä viestintäsuunnitelma tai markkinointisuunnitelma tai jokin muu toteuttamissuunnitelma?

• Sisäinen viestintä: 
- miten avoin viestintäkulttuuri on – miten se näkyy käytännössä?
- miten hyvin suunniteltua sisäinen viestintä on (vrt. visio ja strategia)?
- meneekö viesti perille: ovatko viestit selkeitä, varmistetaanko niiden perillemeno?
- onko johto läsnä? 
- miten viestitään? Kokoukset, muistiot, juhlat, käytäväpuheet, puhelin, sähköposti, tyky-päivät, 
strategiapäivät, lounaat, puhelin, etäpalaverit, intra, lehti..
- tietääkö jokainen yrityksessä, mikä on tavoite ja strategia?
- mitä hyvää, mitä kehitettävää?



Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja 
julkisuuden hallinta

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja 
julkisuuden hallinta



Mitä on yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen yrityksessä?

• Yritysten tavoitteena on vaikuttaa ihmisiin, 
yleisöihin ja toimintaympäristöön: suostuttelu, 
propaganda, lobbaus, viherpesu, 
sidosryhmäviestintä.

• Pyritään vaikuttamaan asenteisiin, tunteisiin ja 
käyttäytymiseen.

• Perinteiset vaikuttamisen kanavat ovat olleet 
media ja päättäjät.

• Nyt mukana on sosiaalinen media ja muut 
verkkoympäristöt.

-> Verkon kautta tavallinen ihminen pääsee 
vaikuttamaan organisaatioihin: Yleisö aktiivisesti 
kommentoi, jakaa sisältöjä ja myös tuottaa itse 
sisältöjä.



Yritys vaikuttajana

• Vaikuttaminen verkossa tarkoittaa 
käytännössä verkkosivujen, sähköpostin 
ja muun verkkosisällön kautta 
vaikuttamista.

• Läsnäolo sosiaalisen median palveluissa
–> vuorovaikutus

• Yksi keskeinen vaikuttamiskeino on 
mainonta, perinteisten lisäksi 
digitaalisessa markkinoinnissa esim. 
mainokset peleissä, bloggaajien 
sponsorointi, bannerimainokset, 
natiiviartikkelit.



Yritys on osa yhteiskuntaa 
ja ajassa kiinni

• Yrityksen on osoitettava ympäristölleen 
kantavansa vastuuta tekemisistään.

• Yrityksen on seurattava yleisön arvojen 
ja odotusten muutoksia ja julkista 
keskustelua.

• Yrityksille on tärkeää, että annetaan 
mahdollisimman oikea ja 
totuudenmukainen kuva. Ja että 
yritys esiintyisi julkisuudessa 
mahdollisimman myönteisessä 
valossa.



Kun kriisi iskee ja 
tarvitaan kriisiviestintää

• Jokin on mennyt pieleen

• Yritykset, jotka tekevät väärinkäytöksiä 
ja piilottelevat virheitänsä, kärsivät 
tutkimusten mukaan suurempia 
tappioita ja maineriskejä kuin yritykset, 
jotka myöntävät virheensä.

• Jälkivastuullinen toiminta on 
vaikuttava keino vahingoittuneen 
maineen korjaamisessa.

• Kriisiviestinnän suunnitelma: 
ennakoidaan, mikä voi mennä pieleen 
(vastaväitteet) ja miten kriisissä 
toimitaan. 



Liikkeenjohdon ikoni Jack Welchin
ohjeet tulipalon sammuttamiseksi:

Oleta, että ongelma on 
pahempi kuin näyttää.

Oleta, että maailmassa 
ei ole salaisuuksia ja, 

että jokainen saa 
lopulta selville kaiken.

Oleta, että sinä ja 
organisaatiosi tapa 

käsitellä kriisiä 
esitetään pahimmassa 
mahdollisessa valossa.

Oleta, että prosesseissa 
ja ihmisissä tapahtuu 

muutoksia.

Oleta, että 
organisaatiosi selviytyy 

kriiseistä ja on sen 
jälkeen entistä 

vahvempi.



Miksi puhua kriiseistä??

Koska jonain päivänä joku voi sanoa tai tehdä jotain 
sellaista, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua vahinkoa 
yrityksellesi, sinä et mene paniikkiin, vaan osaat toimia 
ja toimia oikein, koska olet koko elämäsi siihen 
valmistautunut.

-> Pelottava sosiaalinen media on vähemmän pelottava.

-> Yritys uskaltaa viestiä rohkeasti.

-> Yritys ylipäätään uskaltaa viestiä.



Markkinointi ja 
markkinointiviestintä



Mitä on markkinointi?

Markkinoinnilla tarkoitetaan asiakkaan 
jokaista kosketuspistettä yritykseen.

”Four Horseman of Marketing”:

1. Tuote

2. Jakelutie

3. Hinta

4. Markkinointiviestintä.

Markkinointiviestinnällä tarkoitetaan 
kaikkea viestintää, mikä tapahtuu 
yrityksen ulkopuolella. Sen tarkoitus on 
kasvattaa liikevaihtoa.



Lähde: verkkovaria.fi





Tehtävä 2: Viestinnän
nykytilan arviointi

• Ulkoinen viestintä – Markkinointiviestintä

- Miten yrityksesi viestii ulospäin eli markkinoi? 
kanavat, määrä, suunnitelmallisuus, resurssit, sisällöt

- Kuka siitä vastaa? 
- Mitä hyvää siinä on, entä kehitettävää?

• Mikä on tärkein syy sille, että asiakas ostaa palvelua/tuotteita yritykseltäsi?



Hiiliviisaudesta 
viestiminen
Ympäristövastuullisuudesta viestiminen



Mitä se ei ole?

• Viherpesua

• Vastuullisuusraportteja

• Tarkoitushakuista kampanjointia

• Vastuullisuusviestintää vain 
markkinoinnin takia



Mitä se on?

Yritys kantaa vastuun yhteiskunnallisissa 
kysymyksissä, osoittaa sen toiminnassaan 
sekä viestii siitä. 

Yritysvastuun osa-alueet:

- Taloudellinen

- Sosiaalinen

- Ympäristö

-> Vastuullisuusviestinnällä tehdään 
yritysvastuullista toimintaa näkyväksi 
kiinnostavasti ja ymmärrettävästi.





Mikä on sen 
lähtökohta?

Kun vastuullisuus on 
sisäänrakennettuna organisaation 
arvoihin ja kivijalkaan ja näkyy 
kaikessa toiminnassa, sen voi yhtä 
sulavasti integroida myös viestintään.

Vastuun kantamisen tarina tulee 
rakentaa liiketoimintastrategian ja 
suunniteltujen ydinviestien pohjalta ja 
tehdä kertomuksesta osa yrityksen 
kulttuuria.



VIESTINTÄ TUKEE 
LIIKETOIMINNAN 
MENESTYSTÄ

• Ovatko liiketoiminnan vastuullisuusratkaisut 
todella yrityksen erottautumistekijä?

• Viestinnän pitää aina olla liiketoimintaa 
tukevaa. Jos toiminnasta löytyy vaikuttavia 
vastuullisuuden tekoja, niistä kannattaa 
ilman muuta kertoa

• Vastuullisuus ei ole enää automaattisesti 
asia, jolla yritys voi erottautua edukseen 
muista.





Miten siitä 
viestitään?

• Mitkä ovat organisaation vastuullisuuden perusteet?

• Perustuu aina oikeaan ja avoimeen dataan ja faktaan.

• Ensin tarvitaan – mieluiten tutkimukseen perustuvia –
tekoja, sitten niistä viestimistä.

• Luonteva osa yrityksen muuta viestintäsuunnitelmaa.

• Viestintä ei ole enää yksittäisiä kampanjamaisia 
nostoja tai somepostauksia: vastuullisuusviestintään 
tarvitaan myös syvyyttä.



Viherpesu

• Viherpesulla tarkoitetaan yrityksen harhaanjohtavaa viestintää 
ympäristöön liittyvistä vastuullisuustoimista

• Puutteellisen tiedon ja ymmärryksen pohjalta tehty viestintä voi helposti 
leimautua viherpesuksi. 

• Yksi vastuullisuusviestinnän haaste on yritysten viestintään kohdistuva 
epäluulo. Tämä tekee vaikeammaksi viestiä uskottavasti hyvistä teoista. 
Tästäkin syystä rehellisyyden merkitys korostuu viestinnässä 

Jos yritys asettaa esimerkiksi kunnianhimoisia ympäristötavoitteita, kannattaa 
ottaa kolmansia osapuolia mukaan varmentamaan oman toiminnan 
läpinäkyvyyttä ja tulosten toteutumista. 

- Erilaiset sertifikaatit ovat yksi keino tuoda esiin oman toiminnan 
vastuullisuutta.

- Kansalaisjärjestö sidosryhmänä tavoittaa uusia kohderyhmiä ja 
lisää uskottavuutta.



Seitsemän 
ympäristöviestinnän 
syntiä

1. Tuotteen julistaminen ympäristöystävälliseksi ainoastaan yhden tai muutaman 
tekijän perusteella. 

2. Viestiminen ilman todisteita väitteen tueksi. 

3. Epämääräinen tai laaja väite, jonka kuluttaja voi helposti käsittää väärin. 

4. Viestinnässä käytetään erilaisia ympäristömerkkejä tai annetaan ymmärtää, että 
kolmas taho puhuu tuotteen puolesta ilman minkään ulkopuolisen osapuolen 
hyväksyntää. 

5. Tuotteessa on väite, joka voi olla tosi, mutta irrelevantti ja kuluttajaa 
harhaanjohtava.

6. ”Pienempi kahdesta pahasta”. Tuote itsessään on ympäristölle haitallinen, mutta 
kategoriassaan muita parempi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ns. ympäristöä säästävät 
torjunta-aineet.

7. Väittämät, jotka ovat puhtaasti valheellisia.

(TerraChoice 2015)



Aiheita 
vastuullisuusviestintään

• Oma ympäristövastuullinen toiminta
- Lait, asetukset, muut säännöt ja ohjeet
- Arvot ja periaatteet: materiaalien ja 
raaka-aineiden sekä luonnonvarojen 
kestävä käyttö, suojelu, päästöjä   
vähentävät toimet, oma suhde asiaan
- Työvälineet ja -menetelmät

• LISÄKSI koko ketju
- Puun kasvatus, hoito, korjuu, kuljetus, 
jalostus, valmiit tuotteet

• LISÄKSI yhteiskunnallinen keskustelu
- Ilmasto, hiilinielu ja –varasto, kestävä 
käyttö, suojelu

• LISÄKSI historia, kulttuuri, menneisyys, 
tulevaisuus



Hakkuukohteessa tehtävät valinnat: 
- riistatiheiköt, arvokkaat kohteet 
säästetään, suojavyöhykkeet jne.
- rikotaan mahdollisimman vähän 
maanpintaa: hyödynnetään oksia ja 
latvuksia ajourilla -> co2-päästöt
- valitaan jäljelle jäävät puut: 
varmistaa metsän tulevan kasvukyvyn

Konevalinnat:
- ympäristöystävälliset öljyt ja 

polttoaineet
- leveämmät telat lisää 

kantavuutta ja vähentää 
maanpinnan rikkoutumista

- riittävä ulottuvuus

Lait, säädökset, 
osaaminen:
- sertifikaatit
- lakien noudattaminen
- ammattitaito ja 

kouluttautuminen

Yrityksen arvot ja 
tarina:
- ylisukupolvisuus
- metsäsuhde
- toiminnan 

kehittäminen
- yhteiskunnallinen 

merkitys



Missä viestimme?

SISÄINEN TIEDOTTAMINEN

esimies-alaiskeskustelut
osasto- ja yksikkökokoukset
verkostot
tiedotustilaisuus
koulutustilaisuus
muut tilaisuudet
sisäinen radio, televisio, puhelin
tiedote
sähköposti
intranet
ilmoitustaulu
tiedotuslehti
henkilöstölehti

ULKOINEN TIEDOTTAMINEN

uutisten kertominen
yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen
markkinointiviestintä
kriisitiedottaminen
internet-sivut
sosiaalinen media
sijoittajaviestintä
tuotetiedottaminen
kutsu
rekrytointi-ilmoitus
ajoneuvot, työvaatteet, työvälineet
työntekijä puhuu työstään kavereille
vastuullisuusraportti



Kuluttajille tärkeitä

1. Ympäristövastuu  

2. Työntekijöiden hyvinvointi

3. Eläinten hyvinvointi 

4. Läpinäkyvyys ja avoin viestintä 

5. Yhteiskuntaa tukeva toiminta

”Monipuolinen ja avoin viestintä yhtiön toimintatavoista, prosesseista 
ja tuotannosta. Kansankielellä kiinnostaa tietää miten tuote syntyy 
alusta loppuun, raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi.” 

”Eettisyys. Ei lapsityövoimaa, ei orjuuteen rinnastettavaa toimintaa, ei 
julkista häpäisyä virheistä (Kiinassa tavallista, pahoin mahdollinen 
rangaistus siellä, potkujakin pahempi "kasvojen menettäminen".” 

”Ei hämäriä verosuunnitelmia”



• Tutkimusten* mukaan yli 85 % 
suomalaisista sanoo olevansa valmis
maksamaan hieman lisää
ympäristöystävällisestä tuotteesta. 

• Tämän lisäksi 90 % EU-kansalaisista
katsoo yrityksillä olevan vastuu
ympäristönsuojelusta. 

• Kolme neljästä eurooppalaisesta (74 %) 
myös uskoo ympäristönsuojelun
vauhdittavan talouskasvua. 

*Eurobarometri 2014 



Kuluttajat 
valitsevat

”Halusin ympäristöystävällistä sähköä. Helen.”

”Pienellä hintaerolla paljon ympäristöystävällisempi tuote.” 

”Pidin tosi paljon Kiehl's kosmetiikasta, ja sittemmin olen 
ymmärtänyt että he testaavat Kiinassa myytäviä tuotteita 
eläimillä. H&Mn suhteen en enää osta sieltä uusia 
vaatteitta ihimisoikeuskysymyksien takia. Olen ylipäätänsä 
lopettanut uusien vaatteiden ostamisen ja yritän painostaa 
second hand vaatteisiin nykyään kestävyyssyistä.” 

”Joku selkeä perusteltu somepäivitys tuottajalta.” 

”Uusi vaihtoehto erottuu edukseen jossain osa-alueessa tai 
on varmempi vaihtoehto (esillä hyvät asiat, ei epävarma 
vaihtoehto jolla voi piilotoimintaa jolloin vaikea verrata 
muihin) Eli mainostetut hyvät vastuunäkökulmat 
avoimesti.” 

” Yrityksen huono maine, vaihdoin paremmin ja 
vastuullisemmin hommansa hoitavaan yhtiöön.” 



Bunge Finland: bunge.fi

Koko liiketoimintamme perustuu vastuullisesti tuotetulle, kasviperäiselle ruoalle. 
Olemme vuosien aikana tehneet lukuisia vastuullisuuteen liittyviä muutoksia ja 
parannuksia, sen enemmän ajattelematta niitä ”ekotekoina”.

Kierrätämme kaiken tuotannossamme syntyvän jätteen, meiltä ei lähde mitään 
kaatopaikalle. Valaistuksessa siirryimme energiaa säästäviin led-lamppuihin ja 
tuotantomme on täysin hiilineutraalia, sillä käyttämämme energia ei synnytä 
hiilidioksidipäästöjä.

Kuluttajille kuitenkin selkeämmin näkyviä muutoksia ovat olleet siirtyminen 
vähemmän muovia sisältäviin pakkauksiin öljypulloissa sekä margariinirasioissa. 
Esimerkiksi kartonkipäällysteiset Keiju-rasiat sisältävät 39 prosenttia vähemmän 
muovia ja ne voi kierrättää kartonkijätteen mukana. Seuraavaksi aiomme ottaa 
käyttöön myös kierrätetystä muovista valmistettuja pakkauksia.



Hesburger

Sidosryhmät kertoivat tärkeimmiksi ympäristöä 
koskeviksi vastuullisuusnäkökulmiksi materiaalien tehokkaan käytön, kierrätyksen, 
kaatopaikkajätteiden vähentämisen, ympäristöystävällisten pakkausten käytön ja 
kehittämisen sekä tuotteiden hiilijalanjäljen pienentämisen.

Pienennämme omaa hiilijalanjälkeämme ja tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden 
valita tuote, jonka ilmastovaikutukset on 100-prosenttisesti hyvitetty.

Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä puolet myymistämme tuotteista on 
lihattomia.

Hesburgerin työvaatteita tehdään kankaasta, joka sisältää kierrätysmuovipulloja.



Ympäristöviestin-
nän hyödyt

• Suojaa ja kasvattaa yrityksen arvoa ja brändiä.

• Asiakkaat kiittävät, sillä he haluavat boostata brändejä, 
jotka jakavat heidän kanssaan samanlaisen 
arvomaailman.

• Tuottavat toimivia ratkaisuja sekä aitoa lisäarvoa 
yhteiskunnalle. Yrityksillä onkin tässä hieno mahdollisuus 
olla edelläkävijänä tekemässä maailmasta parempaa 
paikkaa – ja myös kertoa ihmisille, miten tehdä 
vastuullisia ratkaisuja arjessa.

• Lisää asiakasuskollisuutta.

• Pystyy vaikuttamaan päätöksentekoon, muuttaa koko 
toimialaa kohti kestävämpää.

• Yritys on haluttu työnantaja ja yhteistyökumppani, lisää 
oman henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista; Nuoret!

• Aktiivinen vuorovaikutus ehkäisee virhearvioita 
sidosryhmäsuhteissa.



SidosryhmätSidosryhmät
Eli kohderyhmätEli kohderyhmät



Sidosryhmät 
(yhteistyöryhmät)

Sidosryhmiä ovat kaikki ne osapuolet, jotka 
voivat tukea tai haitata yrityksen toimintaa.

Panos-vastike –suhde (raha ->tuote, työpanos ->palkka)

Valta-kiinnostus –suhde (kiinnostus asiaa/yritystä kohtaan -> 
valta vaikuttaa yritykseen, esim. aktivismi)

Yritys tuntee omat sidosryhmänsä 

Tietää, kenelle viestitään, mitä ja millä keinoin



Panos - vastike

Asiakkaan panos:
- Ostaa tuotteen
- Asiakaspalaute
- Kertoo yrityksestä muille
Vastine asiakkaalle:
- Tuote tai palvelu, joka on kohtuuhintainen, täyttää asiakkaan 

haluamat ominaisuudet (ympäristö)
- Jälkipalvelu (huolto)





Ensisijaiset sidosryhmät: työntekijät, omistajat, asiakkaat, toimittajat.

Toissijaisista sidosryhmistä ympäristövastuullisuuden näkökulmasta 
tärkeitä ovat aktivistit, etujärjestöt ja media.

Media



Sidosryhmien hallinta



Kotitehtävä

Kysely yrityksen nykyisistä toimista ja 
valmiuksista hiiliviisaudesta 
viestimiseen.

Tehtävänä on myös seuraavaa kertaa 
varten miettiä, kenelle yrityksen 
kannattaa viestiä hiiliviisaudesta ja 
miksi (kohderyhmien määrittely).



Seuraavalla kerralla… 25.5.

Hiiliviisauden brändääminen

Mikä on brändi?
Miten brändätään?

Kun kohderyhmät on mietitty, 
voidaan alkaa miettiä, MITÄ 
kohderyhmille viestitään.



PALAUTE

1. Käy antamassa meille palautetta. Mene selaimella osoitteeseen
www.menti.com, käytä koodia
22186378 ja vastaa kahteen kysymykseen.

2. Halutessasi voit seuraavalla sivulla jättää myös kysymyksiä, 
joihin asiantuntijat vastaavat joko kootusti sähköpostilla
(kiireelliset asiat) tai seuraavan klinikan yhteydessä

KIITOS OSALLISTUMISESTASI JA                  
TERVETULOA MUKAAN SEURAAVAAN KLINIKKAAN 

25.5.2021 KLO 9!


