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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



Hiiliviisaus osana brändiä
Hauki Media, Kati Jurkko, 25.5.2021



Viimeksi 
tehtyä

• Viestintästrategia:
- Nykytilan analyysi sisäinen ja ulkoinen 

viestintä
- Sidosryhmien määrittely
-> Tavoitteet hiiliviisaudesta viestimiselle –
pohjautuu liiketoiminalliseen strategiaan



Tässä 
työpajassa

• Saat käsityksen, mikä on brändi
• Ymmärrät, miten hiiliviisautta brändätään
• Teet hahmotelman, miten yrityksenne 

brändää hiiliviisauden
• Laadit hiiliviisaan viestinnän ydinviestejä



Kiinnostaako sinua

• Yrityksen laajempi tunnettuus?
• Saada enemmän entistä uskollisempia asiakkaita?
• Saada parempi hinta tuotteistasi?
• Parempi mielikuva / hiiliviisas mielikuva yrityksestäsi?

Jos vastaat ”kyllä”, tiedät että brändääminen on sinun juttu.



Mikä on 
brändi?
Brändin tärkein tehtävä on 
tehdä ostaminen helpoksi
asiakkaalle. BRÄNDI ON 

IHMISTEN 
MIELIKUVA 
YRITYKSESTÄ
/TUOTTEESTA

Asiakkaan ajatukset Yrityksen ajatukset ja 
viestintä

Mielikuvat
Uskomukset
Asenteet
Trendit

Arvolupaus
Kulttuuri
Visuaalinen ilme
Tarina
Äänensävy

Brändisi on lupaus, joka 
täyttyy kaikissa 
kohtaamisissa.



Ympäristövastuu:

Kestävän kehityksen ja 
vastuullisuuden osaaminen 

• parantaa laatua

• vastaa asiakkaiden kysyntään

• rakentaa brändiä 

• auttaa menestymään kilpailussa



Hiiliviisaus osana 
yrityksen brändiä

TEHTÄVÄLISTA:

1. Hiiliviisaus osana strategiaa -> strategiatyö

2. Strategian jalkauttaminen,  
toimintasuunnitelma

3. Brändityö (brändistrategia, jos yrityksellä on 
monta brändiä, muuten viestintästrategia)

4. Hiiliviisaus osana viestintästrategiaa ja 
viestintäsuunnitelmaa

5. Hiiliviisaiden toimenpiteiden toteuttaminen

6. Viestinnän toteuttaminen

7. Seuranta ja arviointi



Hiiliviisaudesta 
on kilpailuetua

 Asiakkaat osaavat usein yhdistää vastuullisuustoimet brändiin.
”Me Vattenfallilla olemme päättäneet mahdollistaa fossiilivapaan elämän 
yhden sukupolven aikana.”

 Euroopan laajin vastuullisuuteen keskittyvä bränditutkimus Sustainable
Brand Index 2021: Suomen vastuullisimmat brändit TOP3:
Valio, Elovena, Prisma

 Brändin arvoa ja mainetta voidaan parantaa vastuullisuustoimia 
kehittämällä.

 Hiiliviisauden on tarkoitus erottaa brändin tuotteet tai palvelut kilpailevien 
brändien vastaavista tuotteista. 

 Hiiliviisauden tärkein kilpailuetu on luottamus. Ihmiset ryhtyvät 
liiketoimintaan niiden yritysten ja brändien kanssa, joihin ne luottavat. 

 Vastuullinen brändi houkuttelee puoleensa asiakkaita, investoijia ja 
koulutettuja tai motivoituneita työntekijöitä. Se myös helpottaa jo 
luotujen suhteiden säilyttämistä ja ylläpitoa. 



Miten hiiliviisautta brändätään?

KARTOITETAAN 
MARKKINAT JA 

BRÄNDIN NYKYTILA

TEHDÄÄN HIILIVIISAAN 
BRÄNDIN SUUNNITELMA

VIESTITÄÄN 
SISÄISESTI JA 
ULKOISESTI

SEURATAAN 
JA MITATAAN

STRATEGIA JA 
TOIMENPIDE-

SUUNNITELMA

HIILIVIISAAT
TOIMET



Kartoita brändisi nykytila (tehtävä1):
Kun hiiliviisaus on päätetty ottaa yrityksen strategiaan, 

Kysy: Millaisena ihmiset pitävät yritystäsi nyt? (Asiakaskysely), 
esim. Volvo on turvallinen, Toyota on luotettava.

Pohdi: Mikä yrityksesi on, mitä se tekee, mistä se tunnetaan?

Kysy itseltäsi: Haluat hiiliviisauden osaksi brändiä. Miksi? 
Minkä asiakkaan ongelman se ratkaisee?



Tee markkinaselvitys

• Mitkä ovat ympäristövastuullisuuden nousevia trendejä 
toimialallasi? Miten kilpailijat sen suhteen nyt toimivat? 

• Mitkä ovat ne asiakasryhmät toimialallasi, jotka ostavat 
hiiliviisaita tuotteita?

• Paljonko toimialalla liikkuu rahaa vuodessa? Mikä voisi 
olla sinun yrityksesi osuus siitä?



Kohti uutta brändiä: Osallista sidosryhmät

• Kun haluat hiiliviisauden osaksi brändiäsi, kysy sidosryhmiltäsi, 
mitä mieltä he ovat – millaisia ympäristötekoja he haluaisivat ja 
arvostavat? (Asiakaskysely, keskustelut)

• Avoin ja halukas keskustelu antaa sidosryhmille tunteen, että 
heitä arvostetaan ja he alkavat luottaa. Kun heiltä kysytään 
mielipiteitä, tulee sen myös näkyä muutoksessa/toiminnassa -> 
yhteinen visio.

• Sidosryhmistä valitaan tähän ne, joilla on merkitystä 
liiketoiminnalle: oman organisaation henkilöstö, asiakkaat, 
järjestöt jne.

HUOM! Tämä työ on myös strategiatyötä -> käytännön hiiliviisaita 
tekoja!



Hiiliviisaus brändin ytimeen
Hiiliviisaus osaksi brändin ydintä – toiminta vastaa brändin lupauksia.

Hiiliviisaan brändin pitää linkittyä vahvasti todellisuuteen.
- yrityksen arvot, normit ja missio
- yrityksen toiminta kaikilla organisaation tasoilla ja toiminta-aloilla.

Kun yrityksen toimet ja brändin lupaukset ovat linjassa, rakentavat ne luottamusta ja 
uskottavuutta

HUOM! Jos brändin vastuullisuustavoitteet ja toimet asetetaan vain sille tasolle, joka 
on vaadittu ja määrätty ja mitä kilpailijatkin tekevät, vastuullisuus ei ole enää 
kilpailutekijä.

Sudenkuoppa: Päälle liimatut vastuullisuusstrategiat, jolloin keskitytään jätteiden 
lajitteluun ja valojen sammutteluun, kun tärkeämpää olisi esim toimitusketjun 
ympäristöasiat. 



Aseta tavoitteet ja tee karkea suunnitelma

• Mitkä ovat brändiuudistuksen tavoitteet? (Mitattavat määreet)
Esim. Tehdä brändin hiiliviisautta tunnetuksi markkinoinnin automaation ja sisältömarkkinoinnin avulla. Mittarit: 
markkinoinnin automaation toteutuminen ja sisältömarkkinoinnin toimenpiteet + tulokset.

• Millainen on yrityksesi tuleva brändi, jossa on hiiliviisaus mukana? 
Esim. Volvo on turvallinen ja ne panostaa paljon ympäristöasioihin.

• Mitä uudistetaan? Mitä nykyisestä jää tukemaan uutta?
Esim. Uudistetaan nettisivujen tekstit ja kuvat, sloganiin lisätään hiiliviisautta, tehdään joka toinen kuukausi hiiliviisaus-
raportti sisäiseen käyttöön. Nykyisestä brändistä jää visuaalinen ilme ja mielikuvaa luotettavasta yhteistyökumppanista 
vahvistetaan edelleen.



Miten uusi brändi erottuu kilpailijoista?

Tähän mukaan ihan vaikka yksittäisiä hiiliviisaita toimia ja tavoitteita:

• Olemme vähentäneet 40% päästöjä

• Tavoitteenamme on hiilineutraali toiminta 2030

• Käytämme hiilineutraalia sähköä / kaukolämpöä

• Kuljemme matkat biokaasulla

• Meidän ilmastokuorma on pieni

• Käytämme pakkausmateriaalia, jossa on 30% vähemmän muovia

• Tuottaako toimintanne asiakkaalle päästövähennyksiä?



Arla



Tehtävä 2

• Pohdi hiiliviisauden brändäämistä.
Vastaa näihin kysymyksiin:
• Miten yrityksenne voi brändätä hiiliviisautta nyt/lähitulevaisuudessa, 

eli mitä tavoitetta/hiiliviisasta toimintaa voisitte brändätä?
• Minkä lisäarvon hiiliviisaus tuo brändiinne, eli miten se erottaa teidät 

muista toimialan yrityksistä?



Viestintä

 Brändistä on tärkeä viestiä, jotta 
havittelemasi mielikuva yrityksestä tavottaisi
mahdollimman monen.

 Sisäinen viestintä
Ulkoinen viestintä

Yrityksen hiiliviisaudelle tulee antaa kieli, joka 
on yhdenmukaista koko organisaation läpi. 



Organisaation 
jäsenille 
viestiminen

Brändäys on markkinoinnin lisäksi myös yrityskulttuurin luomisen 
väline.

Sisäinen brändäys vahvistaa työntekijöiden samaistumista 
organisaatioon ja sitoutumista brändiin. 

-> hiiliviisaus koetaan tärkeäksi 
-> työntekijät ovat motivoituneempia toimimaan yrityksen arvojen 
mukaan ja tukemaan vastuullisuustoimia.

Työntekijöiden tietoisuutta täytyy lisätä viestimällä jatkuvasti 
brändin arvoista ja tavoitellusta brändimielikuvasta – mikä on se 
hiiliviisautta kuvaava sana/lause, jonka haluat työntekijöiden 
muistavan?

Myös johtohenkilöstön tulee olla sitoutunut.

Työntekijät toimivat brändin lähettiläinä ja puolestapuhujina sekä 
toimia lähteenä tiedolle ja uusille ideoille.

HUOM! Palkkaa työntekijöitä, jotka jakavat samat arvot yrityksen 
kanssa!



Valitaan 
kohderyhmät

Yrityksen toiminnasta kiinnostuneita sidosryhmiä on paljon. Näitä 
voivat olla yksilöt, ryhmät, organisaatiot ja viranomaistahot.

Keiden toimintaan yritys pyrkii hiiliviisaudella vaikuttamaan ja 
toisaalta: mitkä toimijat vaikuttavat yritykseen? 

Mihin käytetään markkinoinnin rajalliset resurssit?

Omia työntekijöitä ei kannata unohtaa, sillä heillä on keskeinen 
rooli sekä vastuullisuuden toteuttamisessa että siitä viestimisessä.

 Yrityksen sisällä tarvitaan viestintää, jotta hiiliviisaus saadaan 
jalkautettua toimintakulttuuriin.

 Ympäristövastuusta saattavat eniten olla kiinnostuneita 
asiakkaat, kansalaisjärjestöt ja media. 

”Viestintäpäällikön tärkein tehtävä on ymmärtää yhteiskuntaa 
eli erilaisten sidosryhmien ajattelutapoja.”



Sidosryhmille 
viestiminen

Välitetään oikeaa ja kattavaa tietoa toiminnasta ja tuotteista.

Ollaan jatkuvasti vuoropuhelussa sidosryhmien kanssa.

Yritykset pyrkivät varmistamaan, että heidän tuotteensa tai palvelunsa 
vastaavat luvattua laatua ja arvoa ja tarjoavat tuotteista tietoa myös 
ostotapahtuman jälkeen.

Sidosryhmät vaativat yhä yksityiskohtaisempaa tietoa yrityksen toiminnan 
vaikutuksista niin yhteiskuntaan kuin ympäristöön.

Kuluttajat vaativat, että tuotteita ja palveluita myyvät tahot tunnistavat 
kuluttajien oikeudet ja vastaavat tehtyihin reklamaatioihin. 

Kuluttajia kiinnostaa myös se, miten tuotteiden elinkaaren loppupäästä 
pidetään huolta: onko tuotteet helppo kierrättää ja millaiset 
ympäristövaikutukset sillä on.

Sudenkuoppa: Sidosryhmät saattavat kuitenkin pitää vastuullisuutta vain 
viherpesuna tai valheellisena markkinointina, jos vastuullisuutta ei todella 
ole otettu osaksi brändin sisintä. Tätä voidaan ennaltaehkäistä 
läpinäkyvyydellä ja todella toimimalla niin, kuin brändi lupaa.



Hiiliviisaudesta viestimisen 
perusperiaate: läpinäkyvyys

• Läpinäkyvyyttä voidaan viestiä esimerkiksi tuomalla 
verkkosivustolla esille yrityksen arvopohja. On aina 
strateginen valinta, mitä seikkoja yritys haluaa 
avoimesti tuoda esille. Läpinäkyvyyttä ei voi 
kuitenkaan ostaa tilannekohtaisesti, vaan sitä täytyy 
tuottaa pitkällä aikavälillä.

• Hyvä keino ”pikatestata” läpinäkyvyyttä on kysyä 
suoraan omalta osastolta, henkilökunnalta tai 
sidosryhmiltä, onko heille selvää, miten yritys toimii ja 
miksi. 



Yrityksen 
hiiliviisauden 
tarina

”Meidän hiiliviisas toimintamme on alkanut jo ennen kuin yritystä oli edes 
perustettu. Teimme yhdessä kalastusohjelmaa YouTubeen, ja sen 
tavoitteena oli lisätä kotimaisen vaalealihaisen kalan, kuten hauen ja 
ahvenen, käyttöä ja vastaavasti vähentää tuontikalan syöntiä. Ohjelman 
toinen johtoajatus oli ohjata lapsia ja nuoria kalastusharrastuksen pariin, 
mikä vahvistaa heidän luontosuhdettaan ja lisää kunnioitusta luontoa ja 
luontokappaleita kohtaan. 

Kun sitten perustimme Hauki Median, oli selvää, että luonto – tässä 
tapauksessa aliarvostettu hauki – olisi yrityksemme nimessä. Luontoarvot 
näkyvät arvoissamme ja strategiassamme, ja se on myös yksi yrityksemme 
liiketoiminnan kivijalka: haluamme auttaa muita löytämään kestävän 
kehityksen ja kiertotalouden osaksi liiketoimintaa ja viestimään siitä.

Hiiliviisautemme on arkista toimintaa, joka kumpuaa yrittäjien 
perusarvoista ja elämäntavoista. Monesti emme tule edes ajatelleeksi, että 
toimimme kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti, kun teemme 
valintoja arjessa, esimerkiksi ajamme biokaasuautolla johon tankkaamme 
oululaisten biojätteistä tehtyä biokaasua, ostamme käytettyjä tietokoneita 
ja muita laitteita, suosimme pitkillä matkoilla junaa ja vältämme jätteiden 
syntymistä. ”



Miten hiiliviisaus tuodaan esille?
= Ydinviestit

Miten hiiliviisaudesta voidaan kertoa ytimekkäästi ja 
houkuttelevasti?

Mikä on se sana tai ne sanat, jotka haluat ihmisten liittävän 
brändiisi? 

Hyvä ydinviesti erottaa yrityksen kilpailijoista ja vetoaa 
enemmän tunteisiin kuin järkeen.

Vastuullisuuden ydinviesti voi liittyä koko yritykseen tai 
yksittäiseen tuotteeseen tai palveluun.

Eri sidosryhmille viestit voivat olla vähän erilaisia.



Lassila & Tikanoja



Hiiliviisaan 
viestinnän 
sisällöt

Asiakkaille tarjotaan tietoa, joka auttaa ymmärtämään, miten 
yrityksen tuotteet tai palvelut auttavat heitä olemaan 
vastuullisempia – olivatpa kyseessä sitten b2b- tai kuluttaja-
asiakkaat.

Kerro hiiliviisaudesta kuvilla, videoilla ja teksteillä. 

Anna viestille kasvot! Sanomaasi kuunnellaan paremmin, jos 
kertojana on ihminen. Tunteiden merkitys kannattaa muistaa 
viestinnässä, sillä pelkkä asiasisältö ei riitä vakuuttamaan. 

Asiantuntijoille ja viranomaisille sopii paremmin vastuuraporttien 
yksityiskohtainen tieto, kun taas kuluttajaa kiinnostaa selkeä, 
tunteisiin vetoava viesti. 

Kohderyhmien osallistaminen sitouttaa – mieti, miten saisit 
kohderyhmäsi osallistumaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Yksi tärkeä osa vastuullisuusviestinnässä sen saatavuuden lisäksi 
on tiedon merkityksellisyys: Vastaako yrityksen viestimä tieto 
vastaanottaja tiedontarvetta, pystytäänkö myös vetoamaan 
tunteisiin ja arvomaailmaan.

Kerro avoimesti myös haasteista hiiliviisauden polulla.



Volvo



Vinkkejä 
vastuullisuusviestinnän 
sisältöön

• Termi ”vastuullinen” kärsii inflaatiosta. Mitä se ja 
hiiliviisaus tarkoittaa? Avaa termejä käytännön toimiksi ja 
kerro toimien vaikutuksista.

• Kerro sanoilla ja maalaile, mutta näytä myös lukuja. Etsi 
tasapaino.

• Aseta teot osaksi isoa kuvaa, jossa yritysvastuu toteutuu 
yrityksen arvojen ja strategian ohjaamana. Esittele 
kuitenkin myös yksittäisiä caseja.

• Kaiken viestinnän ei tarvitse olla vastuullisuuteen 
liittyvää: keskity kertomaan teoista, jotka linkittyvät 
yrityksen bisnekseen ja joilla se vaikuttaa eniten ja 
aidosti maailmaan ympärillään.

• Vastuullisuuskysymykset ovat monimutkaisia ja ylittävät 
monen ymmärryksen, eikä se ehkä jaksa kiinnostaa: 
tunne kohderyhmäsi, räätälöi sisällöt kohderyhmille 
sopivaksi syvyydeltään ja sävyltään, selitä kärsivällisesti.



Sertifikaatit • Vahvan brändin rakentamista
tukee kolmannen, ulkopuolisen
tahon suorittama sertifiointi
vastuullisuuden suhteen. 

• Mutta sisäisesti vastuulliset
brändit usein hakevat ratkaisuja
niihinkin ongelmiin, joita
sertifikaatin vaatimukset eivät
vielä edes tunnista.

Näitä merkkejä voitte hakea yrityksellenne. 

• Green Key 

• Ekokompassi

• WWF Green Office 

• Ympäristösertifikaatti ISO 14001 

• EMAS Easy 

• Työpaikka joka liikuttaa -sertifikaatti

• Joutsenmerkki

• EU-ympäristömerkki

• EKOenergia-merkki

• TCO 

• EU:n energiamerkinnät

• Energy Star 

• EU:n luomutunnus



• Näin haet Ilmastositoumusta:

• Aseta tavoite: hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

• Lataa excel-lomake ja laskentaohjeet hiilijalanjäljen laskentaa varten tältä sivulta.

• Tunnista yrityksellesi olennaiset päästölähteet ja kerää lähtötiedot.

• Kerää päästökertoimet.

• Tee hiilijalanjälkilaskenta tältä sivulta ladatulle excel-lomakkeelle.

• Laadi suunnitelma toimenpiteistä, joiden avulla päästöt vähenevät kohti tavoitetta.

• Hae Ilmastositoumusta.

• Kun hakemus on käsitelty ja hyväksytty, yrityksesi saa oikeuden käyttää
Ilmastositoumus-tunnusta.

• Viesti Ilmastositoumuksesta henkilöstölle, sidosryhmille ja asiakkaille.

• Ryhdy päästövähennyksiin, seuraa päästövähennysten toteutumista ja laadi raportti
vuosittain.

• https://kauppakamari.fi/palvelut/ilmastositoumus/?gclid=Cj0KCQjwgtWDBhDZARIsADE
KwgNoyiMzZ29QJ2PCnWnjR_ZI8E1ZHK-ZGMJTwEywUby7En0Gr6ijJAYaAlpHEALw_wcB

Kauppakamarin
ilmastositoumus



Punamusta



Päästökompensaatio

• Vain sellaiset päästöt kannattaa 
kompensoida, joista luopuminen kokonaan 
on mahdotonta tai kestäisi liian pitkään.

• Kompensaation tarjoajien kanssa kannattaa 
suorittaa vertailua:

- Päätä, mitä haluat tukea? Metsien 
istuttamista kolmansissa maissa, suomalaisia 
hiilinieluja, energiatehokkaita keittimiä, 
metsien suojelua, metsien istuttamista?

• Sertifikaatit eivät aina takaa tehtyjen 
hiilinielujen säilymistä, eivätkä vaadi 
mitattavuutta!

• Hyvä kompensaatiopalvelu on lisäyksellinen, 
todennettava ja mitattavissa 
(akkreditoitu).Osa palveluista ei täytä ns. 
lisäisyysehtoa.



Vinkki 
sisältöihin: 
ota koko 
arvoketju 
mukaan!

Hiiliviisas toiminta:
Yritys, joka pakkaa tuotteensa: Käytämme 
pakkausmateriaalia, jossa on 30% vähemmän 
muovia. -> pienempi hiilijalanjälki, brändiarvo
Hiilikädenjälki: 
Logistiikka-alan yritys: Kuljetamme tavaraa, 
vähemmän muovia.
Yritysasiakas: Olemme vähentäneet muovin 
osuutta pakkausmateriaaleissa 30%
Yritysasiakas: Olemme vähentäneet 
muovijätteen määrää 30%
Kuluttaja-asiakas: Minä olen vähentänyt 
muovijätteen määrää, hiilijalanjälkeni on 
pienentynyt.



Vastuullisuusviestintä 
voidaan jakaa 
kahteen kategoriaan:

1. Nykyhetkeen perustuva 
vastuullisuusviestintä tukeutuu tosiasioihin 
tämänhetkisestä tai tähänastisesta 
toiminnasta. Esimerkiksi: “Otamme 
tuotantolinjoillamme huomioon kaiken 
tämän...” “Olemme tähän mennessä 
vähentäneet päästöjä tämän verran…” 
2. Tulevaisuuteen tähtäävä 
vastuullisuusviestintä sen sijaan perustuu 
tavoitteisiin (tulevaisuudessa). Se viestii 
nykyhetken viestintää paremmin siitä, että 
vastuullisuutenne on pysyvää. Brändin 
ydinlupaus lokeroituukin tähän kategoriaan. 
Esimerkiksi: “Tavoitteemme on olla muoviton 
vuoteen 2030 mennessä...”



Tehtävä 3
Ydinviestit:

Miten yrityksesi hiiliviisaudesta voidaan kertoa ytimekkäästi ja 
houkuttelevasti?

Mikä on se sana tai ne sanat, jotka haluat ihmisten liittävän 
brändiisi? 

VALIO: tavoitteemme on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 
2035 mennessä.

ARLA: #arlateot Hyvinvoiva planeetta



Kanavat

• Missä markkinointikanavissa 
kohderyhmät tavoittaa?

• Missä kanavissa hiiliviisaudesta 
kannattaa viestiä?

• Eri kanavissa toistetaan samaa 
perusviestiä hieman varioiden. 



Visuaalinen ilme

Päivitetään tarvittaessa:

• logo

• slogan

• typografia (kirjaintyypit)

• värimaailma

• valokuvamaailma

• graafinen ohjeisto



Toiminnan arviointi

Arvioinnilla pyritään selvittämään sitä, miten hyvin yrityksen toiminta on vastannut sen asetettuja 
tavoitteita vastuullisuuden suhteen.

Yrityksen vastuullisuustoimien parantamiseksi arvioinnin tulisi perustua mittaamiselle, 
varmentamiselle ja raportoinnille.

Säännölliset muodolliset arviot vastuullisuustoimista auttavat sidosryhmiä havaitsemaan edistymistä 
sekä tekevät toiminnasta läpinäkyvää.

Kun vastuullisuustyötä on tehty, pitää tästä tehdystä työstä myös kertoa. Yritysten tulisi kertoa, missä 
se on vastuullisuuden suhteen ja miten sinne päädyttiin.



Näin onnistutte:

Olkaa mahdollisimman 
läpinäkyviä toiminnassa.

Luottamus. Ihmisten pitää voida 
varmistaa lupaustenne 

paikkansapitävyys. Faktojen tulee 
olla saatavilla.

Avoimuus. Olkaa 
mahdollisimman avoimia siitä, 
mitä yrityksessänne tapahtuu.

Julkisuus. Tuokaa saavutuksenne 
julkisuuteen näkyvästi. Kaikkea ei 

tarvitse mainostaa, mutta 
tietojen tulee olla helposti 
löydettävissä sivuiltanne. 
Vuotuinen CSR-raportti ei 

yksinomaan riitä.

Hankkikaa näkyvyyttä, 
tietoisuutta ja tunnettuutta. 

Sisällyttäkää avainsanat 
nettisivuille ja sisältöihin.

Viestikää johdonmukaisesti. 
Kaikki yrityksen viestintä ja 
markkinointi pitää seisoa 
ydinlupauksenne takana.

Viestikää monella kanavalla. 
Siten tavoitatte mahdollisimman 
suuren yleisön ja saatte viestinne 

kattavammin perille. 

Pitäkää asiakas viestinnän 
keskiössä. Katsokaa kaikessa 

viestinnässä brändiä asiakkaanne 
silmin.

Varmistakaa, että heti 
ensivaikutelma 

yrityksestä/brändistä on 
vastuullinen.



Hiiliviisas polku

Viestintä: 
viestintästrategia ja 
–suunnitelma, jossa

hiiliviisaus

Sisäinen 
viestintä

Markkinointiviestintä: 
myynti, 
mainostaminen, 
menekinedistäminen, 
tiedotus- ja 
suhdetoiminta

Toiminnan arviointi: 
hiiliviisauden arviointi, 
viestinnän arviointi

Yrityksen
strategia
-hiiliviisaus

Brändityö: 
kartoitetaan 
markkinat ja 

brändin nykytila

Brändityö: 
tehdään 

brändisuun-
nitelma

Hiiliviisaat 
toimet


