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lUkiJalle

Systeemiset innovaatiot elintarvikealalla Osa 2: Vastuullisuus brändilupa-
uksen sisällöksi -julkaisu liittyy Tekesin rahoittamaan tutkimushankkeeseen 
Kansainvälinen yksityinen sääntely ja systeemiset innovaatiot elintarvikkeiden 
kansainvälisissä arvoketjuissa (Transnational private regulation and system le-
vel innovations in the global food value chains). Siinä tarkastellaan vastuulli-
suusmerkkien, yksityisen sektorin toimijoiden laatimien sääntelyjärjestelmien 
ja sopimusverkostojen roolia muutoksessa kohti kestävämpää tuotanto- ja ku-
lutusjärjestelmää. 

Vastuullinen liiketoiminta vahvistaa asemaansa yhteiskunnassa hitaasti mut-
ta varmasti. Miten yritys voisi parhaalla mahdollisella tavalla tuoda vastuulli-
suuden osaksi brändilupaustaan, on jokaisen vastuullisen yrityksen ydinkysy-
myksiä. Vastuullisesti toimiva yritys luo toiminnallaan arvoa sekä itselleen että 
yhteiskunnalle (shared value). Julkaisussa esitellään erilaisia strategisia vaihto-
ehtoja, joiden avulla vastuullisuus ja brändilupaus saadaan kohtaamaan. Yri-
tyksillä on julkisen vallan rinnalla tärkeä rooli yhteiskunnallisten ongelmien 
taltuttamisessa. Kuluttajien rooli on vähäisempi, mutta tärkeä. Brändin avulla 
kuluttajalle viestitään yrityksen ydinarvoista. 

Tässä kolmen julkaisun kokonaisuudessa syvennetään vastuullisuusmerkkei-
hin ja kuluttajavalintoihin liittyvää tarkastelua jatkona jo aiemmin julkaise-
mallemme teokselle Vastuullisuusmerkit ja kuluttajan valinnat systeemisen muu-
toksen mahdollistajina. Systeemiset innovaatiot elintarvikealalla -sarjan muut 
osat ovat: Osa 1: Globaalit muutokset ja trendit arvoketjuissa ja Osa 3: Kulut-
tajien luottamus vastuullisuusmerkkeihin.

Kaisa Sorsa 
Projektipäällikkö, TPR inno 
Yliopettaja, KTT, OTT, dosentti 
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1 JoHDaNto

Kuluttajia askarruttavat monenlaiset yhteiskunnan ja koko maapallon hyvin-
vointiin liittyvät ongelmat. Ilmasto lämpenee, mikä näkyy poikkeuksellisina 
sääilmiöinä, kuten pitkinä, sateettomina jaksoina tai toisaalta rajuilmoina ja 
tulvina. Suomalaiset kuluttajat ovat huolissaan lapsityövoiman käytöstä tai joi-
denkin Aasian tai Afrikan maiden epäinhimillisistä työolosuhteista. Elintar-
vikkeiden turvallisuus puhuttaa, minkä johdosta monet kuluttajat ovat alka-
neet uudelleen arvostaa lähi- ja luomutuotantoa. Edellä mainittujen asioiden 
lisäksi monet muutkin vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat ajankohtaisia. Yhä 
useammalle kuluttajalle vastuullisuudesta on tullut tärkeä ostokäyttäytymistä 
ohjaava tekijä. Siitä on tullut maailmanlaajuinen trendi, jonka uskotaan vah-
vistuvan. Tämän seurauksena yhä useammat yritykset ovat ottaneet vastuulli-
suusnäkökulman oman toimintansa ja oman brändinsä rakentamisen lähtö-
kohdaksi.

Vastuukysymysten esiin nouseminen yritysten toiminnassa tapahtui kansain-
välisesti 1960- ja 1970-luvuilla, vihreän markkinoinnin ensimmäisellä ajan-
jaksolla. Keskiössä tuolloin olivat lähinnä tuotannon aikaansaamat ympäristö-
ongelmat erityisesti auto-, öljy- ja kemianteollisuudessa. 1980-luvulla, vihreän 
markkinoinnin toisella ajanjaksolla, painopiste siirtyi kulutukseen: kuluttajat 
alkoivat kiinnostua tuotteista, joilla ei ollut negatiivista vaikutusta ympäris-
töön. Jotkut tuolloin markkinoille tuoduista vihreistä tuotteista eivät todelli-
suudessa täyttäneet ympäristövaatimuksia (viherpesu), minkä johdosta kulut-
tajien luottamus yritysten toimiin ympäristöasioissa oli usein vähäistä. (Ryals 
ym. 2012, 120.)

1900-luvun loppu oli ajanjakso, joka herätti ihmiset huomaamaan monia 
sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä ongelmia, joiden ratkaiseminen edellyttää 
monien eri tahojen yhteisiä toimia. Vastuullinen markkinointi edustaa vih-
reän markkinoinnin kolmatta ajanjaksoa, joka edellyttää organisaatioilta  aivan 
uuden laista tapaa suhtautua liiketoimintaan. Niiden pitää laajentaa käsitys-
tään perinteisestä tuottoajattelusta niin, että seurannan kohteena ei ole enää 
vain yrityksen taloudellinen tulos. (Ryals ym. 2012, 120.) Tuloksellinen toi-
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minta on yrityksen jatkuvuuden kannalta toki tärkeää, mutta sen lisäksi on 
alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota positiivisten yhteiskunnallisten vai-
kutusten aikaansaamiseen (Einstein 2012, 152–153). Vastuullinen liiketoi-
minta kattaakin niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ekologisenkin ulottuvuu-
den (Ketola 2005, 14). Sen tulosten tarkastelussa pitäisi lyhyen aikavälin vai-
kutusten sijaan painottaa pitkän aikavälin vaikutuksia (Ryals ym. 2012, 120).

Myös markkinointi ajattelutapana ja toimintona on kehittynyt vaiheittain yh-
teiskunnan muun kehityksen mukaisesti. Myynnin aikaansaamista korosta-
neen Markkinointi 1.0 -vaiheen jälkeen siirryttiin suhdemarkkinointia ja eri-
tyisesti pitkäaikaisia asiakassuhteita korostaneeseen vaiheeseen (Markkinointi 
2.0). Nyt pinnalla olevassa, Markkinointi 3.0 -vaiheessa pidetään tärkeänä, 
että yritykset oman toimintansa kautta pyrkivät tarjoamaan ratkaisuja myös 
yhteiskunnassa ilmeneviin ongelmiin. Tällaisen ajattelun pitäisi näkyä niissä 
päämäärissä, visioissa ja arvoissa, joiden saavuttamiseen yritys pyrkii. (Kotler 
2010, 4, 11.)

Kun yritys haluaa toiminnassaan huomioida yhteiskunnallisen näkökulman, 
sen pitää markkinointipäätöksiä tehdessään ottaa huomioon paitsi kuluttajien 
toiveet ja yrityksen tarpeet, myös kuluttajien ja yhteiskunnan pitkän aikavälin 
intressit. Aktiivisesti asioita seuraavat yritykset voivatkin nähdä yhteiskunnalli-
set ongelmat mahdollisuuksina oman toimintansa kehittämiseen. (Armstrong 
& Kotler 2009, 528.)

Porterin ja Kramerin mukaan (2011, 4) 2010-luvulla ollaan yhä useammin 
sitä mieltä, että juuri yrityksillä on suuri vastuu niistä sosiaalisista, taloudelli-
sista ja ympäristöön liittyvistä ongelmista, joita maailmalla on. Samaan  aikaan, 
kun monet yritykset ovat alkaneet ottaa omassa toiminnassaan huomioon vas-
tuukysymyksiä, niitä on yhä useammin alettu syyttää yhteiskunnassa ilme-
nevistä ongelmista. Luottamus yritystoimintaan on heikentynyt, minkä seu-
rauksena poliittiset päättäjät ovat tehneet ratkaisuja, jotka ovat heikentäneet 
yritysten kilpailukykyä ja hidastaneet taloudellista kasvua. Toisaalta Chkani-
kovan ja Lehnerin mukaan (2014, 2) juuri yhteiskunnassa kasvanut kiinnos-
tus vastuullisuutta kohtaan kannustaa esimerkiksi vähittäiskaupan toimijoita 
luomaan omia vastuullisuusbrändejä ja siten kehittämään vastuullisuutta sekä 
arvoketjun alku- että loppupäässä.

Markkinointitoimetkin voivat joskus osaltaan aiheuttaa vahingollisia seurauk-
sia ympäristölle ja ihmisten hyvinvoinnille. Nämä ongelmat ovat johtaneet eri-
laisten markkinamekanismien sääntelytoimien syntyyn. Osa tällaisesta sään-
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telystä edellyttää lainsäädännön luomista, mutta sen rinnalla tarvitaan myös 
erilaisia itsesäätelytoimia. Tässä yhteydessä on alettu käyttää termiä vastuulli-
nen markkinointi. Markkinointitoimien ei pitäisi synnyttää epätasa-arvoa, eikä 
niillä myöskään pitäisi olla negatiivisia vaikutuksia ympäristöön. Kaikkein 
vaativin muutos ajattelussa on se, että joissakin tilanteissa organisaatioiden pi-
tää olla jopa valmiita rajoittamaan kulutusta. (Ryals ym. 2012, 119–120.) 

Suomalaiset yritykset tiedostavat vastuullisen toiminnan merkityksen. FIBSin 
(2014, 4–5) tutkimustulosten mukaan se on vähintään jokseenkin olennai-
nen osa kaikkien suomalaisten yritysten toimintaa, ja 71 %:lle yrityksistä se 
on erittäin olennainen tekijä. Tärkeitä syitä siihen, miksi yritykset panostavat 
vastuullisuuteen, ovat muun muassa tulevaisuuden toimintaedellytysten tur-
vaaminen (48 %), yrityksen maineen rakentaminen (47 %) ja asiakastyytyväi-
syyden lisääminen (35 %). 46 % tutkimuksessa mukana olleista suomalaisis-
ta yrityksistä koki vastuullisuuden olevan oman yritystoimintansa lähtökohta. 

Vastuullisuuden merkityksen lisääntyminen on nähtävillä myös maailmanlaa-
juisesti. Kuluttajat, maailman kansalaiset, pitävät tärkeänä, että yritysten mark-
kinoimissa brändeissä ja niiden toiminnassa yleisestikin näkyy sitoutuminen so-
siaalisiin ja ympäristöarvoihin. Kansainvälisillä markkinoilla 86 % kuluttajista 
odottaa, että yritykset painottavat toiminnassaan vähintään yhtä vahvasti sosiaa-
lisia tekijöitä kuin liiketaloudellisia tekijöitä. Yritysten on syytä pyrkiä tuomaan 
markkinoille sellaisia tuotteita, jotka paitsi vastaavat kuluttajien tarpeisiin, sisäl-
tävät samalla myös jonkin sosiaalisiin päämääriin tähtäävän ulottuvuuden. Tämä 
ulottuvuus, päämäärä (purpose), voi olla yritykselle yksi uusi ”P”, erottautumisen 
väline sen kilpailukeinovalikoimassa (vrt. perinteinen 4 P -malli ja muut uudem-
mat kilpailukeinomallit). (Cone 2012.) Myös Vasilache (2013) on sitä mieltä, 
että vastuullisuudesta on tullut yrityksille pakollinen brändin osa, joka on pys-
tyttävä kytkemään yrityksen omaan identiteettiin ja päämääriin. 

Yritysten pitäisi Porterin ja Kramerin (2011, 4) mukaan uudelleen alkaa tarkas-
tella rinnakkain yhteiskuntaa ja yritystoimintaa. He ovat ottaneet käyttöön ter-
min shared value, yhteisen arvontuottamisen liiketoimintamallin. Se tarkoittaa 
sitä, että samalla, kun yritys pyrkii menestymään, se haluaa myös kehittää yh-
teiskuntaa. Tällaisen ajattelun pitää olla yrityksen kaiken toiminnan lähtökoh-
tana. Porter ja Kramer ovat sitä mieltä, että tämä ajattelu tulee olemaan myös 
innovaatioiden ja tuottavuuden kasvun perusta tulevaisuudessa. Yritys voi ha-
lutessaan pyrkiä parantamaan tuottavuuttaan muokkaamalla toimintatapojaan, 
käytäntöjään ja toimintapuitteitaan sellaisiksi, että niissä huomioidaan niiden 
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sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Tällaisen toimintamallin yhtey-
dessä käytetään joskus termiä responsible competitiveness, vastuullinen kilpailu-
kyky, joka koskee niin kansakuntia ja alueita kuin yrityksiä ja muita yhteisöjä-
kin. Vastuullisen kilpailukyvyn katsotaan olevan olennainen edellytys sille, että 
maail mantaloudessa voidaan saada aikaan kestävää kehitystä. (AccountAbility 
2005, 7.) Yritykset voivat käyttää kyseistä toimintamallia innovaatioiden luomi-
seen ja oman kilpailukykynsä lisäämiseen (Luotola & Sorsa 2014, 25).

Kuluttajien näkemys yrityksestä yhteiskunnan jäsenenä vaikuttaa siihen, mi-
ten he suhtautuvat kyseisen yrityksen tuotteisiin ja brändeihin. Aiemmin ku-
luttajan ja brändin välinen yhteys perustui toiveisiin. Tällä hetkellä tuo yhteys 
on paljon monimutkaisempi. Se perustuu arvoihin ja maineeseen. Kuluttaja 
valitsee yhä useammin tuotteita ja brändejä, jotka ovat yhdenmukaisia sellais-
ten arvojen ja tuntemusten kanssa, joihin liittyy sosiaalinen ja ympäristövas-
tuu. Kun yritys pystyy jakamaan kuluttajien kanssa yhteisen arvomaailman ja 
samaan sille kannatusta, sen on mahdollista saada kuluttajat ostamaan omaa 
brändiään ja toimimaan myös sen puolestapuhujana. (Zara 2013.)

Tässä raportissa pohditaan, miksi ja miten yrityksen kannattaisi sisällyttää vas-
tuullisuusnäkökulma omaan brändilupaukseensa. Brändi ilmentää niitä arvoja, 
joita yritys omalla toiminnallaan haluaa korostaa. Kun yritys antaa brändilupauk-
sen, sen on huolehdittava siitä, että asiakas saa sitä, mitä hän odottaa saavansa ja 
mitä hänelle luvataan. Odotusten ja kokemusten välille ei pitäisi syntyä kuilua. 
Raportissa haetaan teorian ja tutkimustulosten avulla vastausta siihen, millaisia 
hyötyjä yritys voi saada vastuullisuuden sisällyttämisestä toimintaansa. Tarkaste-
lussa keskitytään myös siihen, millaisiin kuluttajasegmentteihin yrityksen kan-
nattaa suunnata markkinointiaan. Keskeisimpänä tarkastelun kohteena on se, 
mitä asioita yrityksen kannattaa ottaa huomioon lähtiessään sisällyttämään vas-
tuullisuutta omaan brändilupaukseensa ja millaisia riskejä sen kannattaa välttää.

Raportti toteutettiin Tekesin rahoittaman TPR inno -tutkimushankkeen puit-
teissa. Kyseisessä hankkeessa tarkastellaan vastuullisuusmerkkien, yksityisen 
sektorin toimijoiden laatimien säätelyjärjestelmien ja sopimusverkostojen roo-
lia muutoksessa kohti kestävämpää tuotanto- ja kulutusjärjestelmää. Hank-
keen puitteissa ilmestyi vuoden 2014 keväällä Kaisa Sorsan toimittama Turun 
ammattikorkeakoulun julkaisu Vastuullisuusmerkit ja kuluttajan valinnat sys-
teemisen muutoksen mahdollistajina. Tämä artikkeli on jatkoa kyseisessä jul-
kaisussa olleelle Maija Nolvin kirjoittamalle artikkelille ”Vastuullisuusmerkit 
tuotteen brändin vahvistajana”.
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2 vaStUUlliSeN toiMiNNaN  
 HyÖDyt

Vastuullinen toiminta ja brändääminen mahdollistavat tuloksia sekä yrityksen 
kokonaistasolla että yksittäisten brändien ja tuotteiden tasolla. Riippuen siitä, 
millaista brändistrategiaa yritys käyttää (yritysbrändi, yksittäiset tuotebrändit 
tms.), näiden kahden tason välinen yhteys saattaa katketa. Yrityksellä voi olla 
hyvä maine ympäristöasioissa, mutta tätä mainetta ei välttämättä osata yhdistää 
sen yksittäisiin tuotteisiin tai brändeihin. Toisaalta yksittäisillä tuotteilla ja brän-
dillä voi olla vastaava positiivinen maine, mutta se ei heijastu silti itse yritykseen. 
Yrityksen ja brändin välisen mielikuvallisen siteen katkeaminen voi perustua yri-
tyksen strategiaan, jos se haluaa selkeästi erottaa oman toimintansa eri osa-alueet 
toisistaan. Joskus mielikuvasiteen katkeaminen voi perustua siihen, että yritys 
on muotoutunut erilaisten fuusioiden ja yrityshankintojen kautta. (Sarni 2013.)

2.1 yrityStaSoN HyÖtyJÄ

Mitä hyötyä vastuullisesta toiminnasta ja brändäämisestä yritys sitten voi saa-
vuttaa? Eräs IBM:n maailmanlaajuinen tutkimus osoitti, että markkinointi-
päälliköt uskovat, että se, miten organisaatio käyttäytyy, on yhtä tärkeä asia 
kuin se, millaisia tuotteita se tarjoaa markkinoille (Cone 2013). Myös Edel-
manin vuoden 2012 barometri uskottavuudesta osoitti, että yritysten uskotta-
vuus tulee tulevaisuudessa rakentumaan nimenomaan sen varaan, miten vas-
tuullisesti ne käyttäytyvät: miten ne kohtelevat työntekijöitään, asettavatko ne 
asiakkaansa voitontavoittelun edelle ja investoivatko ne ympäristöasioihin ja 
yhteiskuntaan? Kun yritys aikaisemmin pyrki ansaitsemaan markkinoilla ase-
man, jossa sillä on lupa toimia, niin nyt sen on pyrittävä ansaitsemaan itselleen 
luvan johtaa. Sen pitää näyttää omalla toiminnallaan tietä muille markkinoilla 
toimijoille. Liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaa-
miseksi sen pitää osoittaa, että yhteiskunnassa merkitykselliset asiat huomioi-
daan myös yrityksen toiminnassa. 
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Yritystasolla tutkimustulosten valossa on esimerkiksi nähty, että yritykseen si-
joittavat ”omistajat ovat valmiita maksamaan vastuullisesti toimivan yrityksen 
osakkeesta keskimääräistä korkeamman hinnan” (Sarni 2013). Tämän johdos-
ta rahoitusmarkkinoille on tullut myös instrumentteja, joiden avulla vastuul-
lista toimintaa arvostavat sijoittajat voivat hakea rahoilleen erityisesti sellaisia 
kohteita, joissa rahoilla tuotetaan mahdollisimman paljon hyvää yhteiskunnal-
le (Kaskinen ym. 2013). 

Ilmapiiri on muuttunut, ja nykyisin hyväksytään se, että yritykset, jotka toi-
mivat vastuullisesti, voivat osoittaa ”tekevänsä lisäksi hyvää taloudellista tulos-
ta” (Cone 2012). Nidumolun, Prahaladin ja Rangaswamin (2009) tutkimus-
tulosten mukaan vastuullisuus tulee jatkossa olemaan yrityksille merkittävä 
innovaatioiden lähde. Näiden innovaatioiden avulla yritysten on myös mah-
dollista saada aikaan hyvää taloudellista tulosta. Innovaatiot voivat pienentää 
tuotantokustannuksia, tuottaa entistä parempia tuotteita tai luoda kokonaan 
uudenlaista liiketoimintaa. Ne yritykset, jotka lähtevät liikkeelle ajoissa, pys-
tyvät kehittämään itselleen innovoinnin kautta sellaisia kompetensseja, joiden 
saavuttamiseen kilpailijoiden on myöhemmin vaikea enää päästä.

Myös Kaskisen ym. (2013, 6–7) mukaan yritys voi hyötyä vastuullisesta toi-
minnasta taloudellisesti silloin, kun se sen ohjaamana ryhtyy kehittämään 
 uusia tuotteita tai löytää uusia, vielä hyödyntämättömiä markkinoita. Toisaalta 
rohkeat kokeilut ja toiminnan jatkuva kehittäminen voivat olla pienille yrityk-
sille ainoa tapa selvitä kovasta kilpailusta. Tutkimustulokset osoittavat myös, 
että mikäli tuotteen laatu ja hinta ovat samanvertaisia, yrityksen osoittama toi-
minnan tarkoitusperä, purpose, on kuluttajalle tärkein brändin valintaperuste. 
Se on tärkeämpi asia kuin esimerkiksi tuotteen muotoilu, innovatiivisuus tai 
brändiuskollisuus. (Cone 2012.)

Vähentynyt jätemäärä ja pienempi energiakulutus ovat esimerkkejä asioista, 
jotka voivat myös pienentää yrityksen toiminnasta aiheutuvia kustannuksia 
ja siten parantaa sen tulosta. Suomessa esimerkiksi cleantech-sektorilla jotkut 
yritykset ovat pyrkineet pienentämään nimenomaan luonnonvarojen kulutus-
ta, koska raaka-aineet ja energiankulutus aiheuttavat niille suuria kustannuk-
sia. Näin toimien yritykset ovat onnistuneet säästämään sekä omia että asiak-
kaidensa kustannuksia (Kaskinen ym. 2013, 12.)

Vastuullisesti toimivat yritykset näyttävät houkuttavan taitavia johtajia tai vaih-
toehtoisesti niissä toimiminen on hyvä alusta johtamisen kehittymiselle. Sarnin 
(2013) mukaan onkin tavallista, että johtajat, jotka saavuttavat tuloksia vastuul-
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lisen toiminnan toteuttamisesta, saavat usein aikaan tuloksia myös muilla lii-
ketoiminnan osa-alueilla. Toiminnan vastuullisuutta korostavat yritykset ovat 
myös houkuttelevia työpaikkoja, ja ne kiinnostavat lahjakkaita työntekijöitä – 
erityisesti nuoremmissa ikäluokissa. Suomessa Kaskisen ym. (2013, 48–49) te-
kemän selvityksen mukaan esimerkiksi Hesburger on yritys, jossa nähdään, että 
sosiaalisten tekijöiden huomioiminen toiminnassa on osaltaan luonut sille myös 
hyvän maineen työnhakijoiden silmissä. Sarnin (2013) mukaan vastuullisesti 
toimivat yritykset välttyvät myös monilta liiketoimintaan liittyviltä riskeiltä, ku-
ten esimerkiksi kuluttajien protesteilta ja lisenssien peruutuksilta. Kun yritys ha-
kee itselleen yhteistyökumppaneita, niin se on usein muita varteenotettavampi 
ehdokas, mikäli sen strategiana on vastuullinen toiminta. 

2.2 ykSittÄiSeN BrÄNDiN taSolla SaavUtettavia  
 HyÖtyJÄ

Vastuullisen toiminnan avulla yrityksen on mahdollista saavuttaa monia hyö-
tyjä myös yksittäisen tuotteen ja brändin tasolla. Vastuullisuutta arvostavien 
kuluttajien joukko kasvaa, mikä sinällään mahdollistaa myynnin kasvattami-
sen. Jotkut kuluttajat voivat pitää vastuullisesti tuotettuja tuotteita muita pa-
rempina ja kiinnostavina siksi, että niiden valmistuksessa käytetään sääste liäästi 
luonnonvaroja (esim. pieni vesijalanjälki) ja siksi, että ne kestävät pidempään 
kuin kilpailevat tuotteet. Niiden käyttö ja ylläpito voi myös olla edullista. Ky-
seisen kaltaiset tuotteet nostavat brändin arvoa ja haluttavuutta markkinoilla. 
(Sarni 2013.) Vastuullisuusbrändin avulla yritys voi saada myös vahvan otteen 
tuotteen arvoketjun hallinnasta, koska vastuullisesti tuotettujen raaka-ainei-
den hankinta luo raaka-ainetoimittajan ja brändiyrityksen välille pitkäaikaisen 
asiakassuhteen (Chkanikova & Lehner 2014, 6).

Tuotteet, jotka on suunniteltu, valmistettu ja markkinoitu vastuullisina, ovat 
usein markkinoilla myös pitkäikäisiä. Tällaiset tuotteet kiinnostavat myös 
jälleenmyyjiä. Yritykset haluavat niiden kautta vahvistaa omaa imagoaan ja 
myyntiään, minkä johdosta ne voivat pitää niitä esillä esimerkiksi nettisivuil-
laan ja antaa niille myymälässä keskeisen myyntipaikan. (Sarni 2013.) 

Kuluttajat ostavat vastuullisesti tuotettuja brändejä myös entistä useammin. 47 %  
kuluttajista ostaa kuukausittain brändejä, jotka tukevat jotain hyvää  asiaa. Kas-
vua tässä määrässä tapahtui kasvua 47 % vuodesta 2010 vuoteen 2012. Yri-
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tysten toiminnan tarkoitusperät eivät ole kuluttajille merkityksellisiä ainoas-
taan heidän pohtiessaan ostopäätöksiään, vaan he myös ostavat vastuullisesti 
tuotettuja tuotteita ja osaltaan myös toimivat niiden puolestapuhujina. 72 % 
kuluttajista olisi valmis suosittelemaan kyseisiä tuotteita ja 71 % heistä olisi 
valmis edesauttamaan kyseisen kaltaisten brändien mainontaa. Edelleen 73 % 
kuluttajista olisi valmis vaihtamaan toiseen brändiin, mikäli se on laadultaan 
yhtä hyvä ja se edistää jonkin hyvän asian eteenpäin viemistä. (Cone 2012.)

Brändi kertoo kuluttajalle laadusta, yhtenäisyydestä ja turvallisuudesta. Se luo 
tuotteelle kuluttajan mielessä lisäarvoa. Brändin vetovoima perustuu sen arvo-
lupaukseen. Tämän lupauksen perusteella kuluttaja muodostaa itselleen kuvan 
brändiin liittyvistä hyödyistä ja kustannuksista, minkä jälkeen hän vertaa tätä 
mielikuvaa muihin vastaaviin tuotteisiin. Brändistä vastaavat henkilöt valitse-
vat brändiin liitettävät edut ja hyödyt kohderyhmään kuuluvien kuluttajien 
elämäntyylien perusteella. Yritys saa brändin avulla pitkäaikaisia asiakassuhtei-
ta ja se mahdollistaa myös hyvän katteen. (Werther & Chandler 2005, 317.)

Bemporad ja Baranowski (2008) uskovat, että vastuullinen brändi pystyy tar-
joamaan kuluttajalle kolmen tason hyötynäkökohtia. Se voi tarjota hänelle en-
sinnäkin tuotteen ominaisuuksiin perustuvia käytännöllisiä hyötyjä: sopivan 
hinnan, toimivuuden ja mukavuuden. Lisäksi se tarjoaa kuluttajalle mahdol-
lisuuden vaikuttaa osaltaan koko yhteiskuntaa hyödyntävien asioiden aikaan-
saamiseen (esimerkiksi positiivisiin ympäristö- tai työllisyysvaikutuksiin). Kol-
manneksi vastuullinen brändi tarjoaa kuluttajalle yhteisöllisyyden: kuulumi-
sen tiettyyn yhteisöön tai heimoon, jonka kanssa hän voi jakaa yhteiset arvot. 

Vastuullisuuden mukaan ottaminen organisaation toimintaa voidaan näh-
dä kovassa kilpailutilanteessa Wertherin ja Chandlerin (2005, 321) mukaan 
brändille eräänlaisena vakuutuksena. Aktiiviset kuluttajat ja kansalaisjärjestöt 
voivat sosiaalisen median aikakaudella nopeasti välittää tietoa brändissä ilme-
nevistä ongelmista, joten niiden toiminta voi uhata brändin ja sen käyttäjien 
välistä sopimusta. Brändäyksen avulla pyritään rakentamaan yhteys sidosryh-
män ja brändin välille. Mitä arvokkaampi tämä sidos on, sitä tärkeämpi on 
myös vastuullisen toiminnan merkitys. Tätä Werther ja Chandler nimittävät 
yrityksen yhteiskuntavastuun brändäyksen laiksi (The Branding Law of Corporate 
Social Responsibility).
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3 vaStUUlliSUUS  
 kUlUttaJakÄyttÄytyMiSeN  
 vaikUttiMeNa

Erikoiskaupan tulevaisuudenkuvaa selvittäneen ERIKA 2020 -hankkeen 
(2013, 14–19) mukaan vastuullinen kuluttaminen on Suomessa yksi kolmesta 
keskeisimmästä kulutustyylistä. Kaksi muuta ovat näyttävä kulutus, status ja 
luksus sekä terveyttä ja hyvinvointia korostava kulutus. Vastuullisuusajattelu 
korostuu etenkin naisten ja korkeasti koulutettujen kulutuksessa. Vastuullinen 
kuluttaminen merkitsee eri ihmisille erilaisia asioita. ERIKA-hankkeen mu-
kaan se voi joillekin kuluttajille tarkoittaa kulutuksen vähentämistä, valmiutta 
maksaa korkeampaa hintaa vastuullisesti tuotetusta tuotteesta tai palveluiden 
käytön korostumista kulutuksessa. Joillekin se voi tarkoittaa tuotteen alkupe-
rän merkityksen korostamista. Nämä kuluttajat suosivat esimerkiksi lähi- ja 
luomutuotteita. Jotkut kuluttajat haluavat ostaa erityisesti ympäristöystävälli-
sesti (vrt. esim. UTZ-merkittyjä) tai reilusti tuotettuja (esim. Reilun kaupan 
merkillä merkittyjä) tuotteita. Joidenkin vastuullisten kuluttajien kulutukses-
sa, etenkin elintarvikkeissa, näkyy terveysvaikutteisten tuotteiden suosiminen. 
Vastuullista kuluttamista onkin nähtävillä monessa muodossa, ja vastuullisuu-
desta kiinnostuneita kuluttajia voidaan tarkastella eri näkökulmista. 

Vastuullista kuluttajakäyttäytymistä tarkastellaan jatkossa ns. millenial-sukupol-
ven, kuluttajien ostopäätökseen vaikuttavien motiivien ja asenteiden sekä LO-
HAS-elämäntyylin (Lifestyles on Health and Sustainability) näkökulmasta. Nuor-
ten aikuisten ikäryhmä näyttää monien tutkimustulosten mukaan suhtautuvan 
erityisen myönteisesti vastuullisen yritystoiminnan ja vastuullisen kuluttamisen 
lisäämiseen. Se, miten vastuullisuus näkyy yleisesti kuluttajien ostokäyttäytymi-
sessä, vaihtelee samoin kuin se, millaisia motiiveja ja asenteita kuluttajien käyt-
täytymisen taustalla on. Asenteiden vaikutus heijastuu myös siihen, miten vah-
vasti kuluttajat sitoutuvat vastuullisuusasiaan ja siihen, millaista elämäntyyliä he 
arvostavat. Vastuullista elämäntyyliä käsiteltäessä viime vuosien aikana on ollut 
tyypillistä, että esiin on nostettu erityisesti ns. LOHAS-kuluttajien ryhmä.
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3.1 MilleNial-SUkUPolvi

Monissa vastuullisuutta käsitelleissä raporteissa ja tutkimuksissa korostetaan, 
että vanhempia ikäryhmiä myönteisemmin niin vastuullisen yritystoiminnan 
kuin vastuullisen kuluttamisenkin lisäämiseen suhtautuu erityisesti nuorten 
aikuisten ikäryhmä. Usein tässä yhteydessä puhutaan millenial-sukupolvesta 
tai vastaavasti milleniaaleista, Y-sukupolvesta, nettisukupolvesta tai diginatiivien 
sukupolvesta. Käsitys siitä, minkä ikäisiä henkilöitä kyseisellä ryhmällä tarkoite-
taan, vaihtelee jonkin verran, mutta yleensä kyse on noin vuosina 1980–2000 
syntyneistä. Tarkka ikähaitari ei ole keskeisin asia kyseisessä kuluttajaryhmässä, 
vaan tärkeää on yhteinen kokemusmaailma ja pitkälti myös internetin muka-
naan tuomat käytänteet, joiden hyödyntäminen on osittain sukupolviriippu-
vaista. Kyseinen ryhmä ei – kuten ei mikään muukaan kuluttajaryhmä – ole 
yhtenäinen, vaan sen sisällä on monenlaisia yksilöitä. (Leivo ym. 2009, 5, 27; 
Alasoini 2009.) 

Milleniaalien arvomaailma ei ole kaikkineen täysin erilainen kuin sitä van-
hempien ikäryhmien arvomaailma. Myös milleniaaleille tärkeitä perusarvoja 
ovat esimerkiksi yhteisöllisyys, vastuullisuus ja inhimillisyys. Erityisen  tärkeää 
heille on vaikuttaminen ja tekeminen. Nettisukupolvi haluaa kuluttajana osal-
listua asioihin aktiivisesti ja eettisyys on heille tärkeä asia. Brändin menestyk-
sen kannalta on tärkeää, että yritys viestii tälle ryhmälle niistä arvoista, joita 
se haluaa toiminnassaan toteuttaa. Keskeistä on myös se, että viestinnässä ker-
rotut arvot näkyvät myös yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Yritysten on 
syytä toimia yhteiskunnallisesti vastuullisesti, ja niiden on pidettävä huolta 
omasta maineestaan. (Leivo ym. 2009, 11, 17, 29.)

Kun kuluttajilta osaltaan edellytetään sitoutumista kulutuskäyttäytymisen 
muuttamiseen entistä vastuullisempaan suuntaan, niin Word Economic Foru-
min (2013, 7–8) tutkimustulosten mukaan tärkeässä roolissa ovat juuri mille-
niaalit. Heidän kulutuksensa kasvaa tulevaisuudessa ja heillä on vaikutusvaltaa: 
heidän mielipiteensä ja toimensa vaikuttavat muiden kuluttajien käyttäytymi-
seen ja kuluttajamarkkinoihin yleisesti. He ovat tässä mielessä muutosagent-
teja. Brändiuskollisuus on usein uskon asia. Brändit ovat tämän sukupolven 
edustajille persoonallisuuden tunnuksia. Milleniaalit ovat valmiita toimimaan 
omaa brändiään tukeakseen, ja he ovat aktiivisia sosiaalisissa yhteisöissä. He 
haluavat, että heillä on suora yhteys brändiin, ja he haluavat kehittää suhdet-
taan juuri niihin brändeihin, jotka ovat heille mieluisimpia. Digitaalinen vies-
tintä korostuu näiden yhteyksien luomisessa ja ylläpitämisessä. 



15Systeemiset innovaatiot elintarvikealalla – osa 2

Tapscott on tutkimuksissaan todennut, että milleniaalit pitävät tärkeänä, että 
yritykset toimivat läpinäkyvästi, eettisesti ja avoimesti (Leivo ym. 2009, 5). De-
loitten (2012, 17) Suomessa tekemän tutkimuksen tulosten mukaan vain kym-
menesosa millenial-sukupolven edustajista uskoo vastuullisuusteemojen olevan 
yritysjohtajien tärkeimpien huolenaiheiden joukossa. Toisaalta neljäsosa heistä 
on sitä mieltä, että näin asian pitäisi olla. Yli puolet milleniaaleista arvelee yri-
tysjohtajien keskittyvän liiaksi lyhyen aikavälin tuloksiin, ja kolmannes heistä on 
sitä mieltä, että yritysjohtajat keskittyvät pelkästään tuottotavoitteeseen.

3.2 vaStUUlliSUUS oStoMotiiviNa Ja aSeNteeNa 

Isolle osalle kuluttajista muut asiat kuin vastuullisuustekijät ovat edelleen ratkai-
sevia asioita ostopäätöksessä. TPR inno -hankkeessa selvitettiin myös mm. elin-
tarvikkeiden ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Kolme tärkeintä tekijää olivat 
vastausten mukaan laatu, kotimaisuus ja hinta. Laatua piti joko erittäin tai mel-
ko tärkeänä ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä 84 % vastaajista. Vastaavasti 
kotimaisuus oli erittäin tai melko tärkeä asia 65 %:lle vastaajista ja hinta 59 %:lle 
vastaajista. Neljänneksi tärkein asia oli eettisyys (53 %:lle vastaajista joko erittäin 
tai melko tärkeä). (Santalahti & Nolvi 2014, 92.) Vastuullisuus merkitsee eri ku-
luttajille erilaisia asioita (ks. esimerkiksi Nolvi 2014, 53). TPR inno -hankkeen 
tuloksista esimerkiksi kotimaisuuden ja eettisyyden merkityksen korostaminen 
ovat asioita, joissa näkyy vastuullisuuden huomioiminen ostopäätösperusteena.

Designtoimisto Kuudes Kerros ja dosentti Arto O. Salonen (2014) toteuttivat 
Tiedostava kuluttaja -tutkimuksen, jossa suomalaisia kuluttajia ryhmiteltiin 
vastuullisten valintamotiivien perusteella. Tutkimustulosten perusteella kulut-
tajat ryhmiteltiin kahdeksaan ryhmään:

•	 huolenpitäjät (24 %)
•	 sivulliset (19 %)
•	 vakaumukselliset (14 %)
•	 kunnianhimoiset (14 %)
•	 unelmoijat (11 %)
•	 tinkimättömät (9 %)
•	 uteliaat (5 %)
•	 itsevaltiaat (4 %).
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Edellä esitetyistä kuluttajaryhmistä vain vakaumuksellisille kuluttajille vastuul-
lisuus on tuotteen valintatilanteessa kaikkein tärkein ostopäätösperuste. Muil-
le kuluttajaryhmille vastuullisuudella on merkitystä vasta sitten, kun tuotteen 
valintaan vaikuttavat muut asiat ovat kunnossa. (Danielsson 2014.) Vakau-
muksellisille kuluttajille on tärkeää tuotteen ekologisuus ja eettisyys. He arvos-
tavat sitä, että yrityksen toiminta on läpinäkyvää ja merkityksellistä – pelkkä 
voiton tavoittelu ei riitä. Huolenpitäjille on tärkeää perheen ja yhteisön hyvin-
vointi, ja he arvostavat ekologisuutta ja eettisyyttä. He pyrkivät suosimaan lä-
hellä tuotettuja ja suomalaisia brändejä. Hintakin on heille kuitenkin tärkeä 
ostopäätökseen vaikuttava asia. (Kuudes Kerros Helsinki Oy 2014.)

Kunnianhimoisille kuluttajille on tärkeää, että tuote on laadukas, mutta tärkeää 
on myös sen imago, joten tuotteen käytöllä on kyseisille kuluttajille myös sta-
tusarvoa. Myös tinkimättömät kuluttajat arvostavat laatua, joskin myös ekologi-
nen ja eettinen kestävyys ovat heille tuotteessa tärkeitä asioita. Kyseiset kuluttajat 
arvostavat brändejä, joihin he voivat luottaa, ja he ovat valmiita myös näkemään 
vaivaa oikean brändin löytämiseksi. (Kuudes Kerros Helsinki Oy 2014.)

Sivulliset-ryhmään kuuluvia kuuluvien kuluttajien kulutusta ohjaavat tuotteen 
hinta sekä ostamisen rutiinit ja omat ostotottumukset. Unelmoijat tekevät va-
lintansa tunteella, ja elämykset ovat heille myös ostotapahtumissa. Heidän 
mielestään vastuullinen kuluttaminen on usein kallista ja vaikeaa, mutta siitä 
huolimatta he tekevät tunteiden ohjaamana yksittäisiä vastuutekoja. Myös It-
sevaltiaat kaipaavat elämyksiä ja nautintoja, ja mitä luovempi ja räätälöidympi 
brändi on, sitä arvokkaampi se heille myös on. Brändäys pitää kuitenkin tehdä 
rehellisesti ja aidosti niin, ettei kyse ole viherpesusta. Uteliaat pyrkivät teke-
mään ostopäätöksensä järkisyiden perusteella. Arjen tuotteissa he arvostavat 
halpaa hintaa ja helppoutta. Toisaalta he ovat valmiita maksamaan laadusta, 
kun kyse on heille intohimon kohteena olevista tuotteista. (Kuudes Kerros 
Helsinki Oy 2014.)

Tiedostava kuluttaja -tutkimuksen tekijöiden mukaan vastuullisuus ja kaupal-
lisuus eivät ole toisiaan poissulkevia tai vastakkaisia arvoja. Tärkeää on, että 
yritykset tavoitellessaan kestävää taloudellista kasvua tietävät, mitkä motiivit ja 
arvot ovat tärkeitä sen kohderyhmään kuuluville kuluttajille. (MARK 2014.)

BBMG, GlobeScan ja SustainAbility toteuttivat vuonna 2012 tutkimuksen 
(The Regeneration Consumer Study), jossa kuluttajien asenteita, motivaatiota ja 
käyttäytymistä vastuullisen kuluttamisen näkökulmasta selvitettiin kansainvä-
lisesti kuudella suurella markkina-alueella. Tutkimuksella pyrittiin kokonais-
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valtaisesti selvittämään esimerkiksi vastuulliseen toimintaan liittyvää tietämys-
tä, luottamusta ja läpinäkyvyyttä sekä kuluttajien käyttäytymisen muutosta, 
kuluttajien osallistumista ja asian puolesta puhumista. Tämän tutkimuksen 
tuloksena syntyi mm. luokittelu, jossa kuluttajat jaettiin neljään ryhmään sen 
perustella, miten sitoutuneita he ovat vastuulliseen toimintaan:

•	 puolestapuhujat (Advocates, 14 %)

•	 myönteisesti suhtautuvat (Aspirationals, 37 %)

•	 käytännölliset (Practicals, 34 %)

•	 välinpitämättömät (Indifferents, 16 %).

 
Vastuulliseen toimintaan kaikista sitoutuneimpia kuluttajia ovat Bemporadin 
ym. (2012, 40–41) mukaan ns. puolestapuhujat. Kyseiseen ryhmään kuulu vien 
kuluttajien mielestä on tärkeää toimia vastuullisesti ja kantaa huolta oman 
toiminnan vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan. He ovat myös valmii-
ta maksamaan vastuullisesti tuotetuista tuotteista muita tuotteita korkeampaa 
hintaa. Puolestapuhujat voidaan nähdä aikaisten hyväksyjien kuluttajajoukko-
na, joka vaikuttaa muiden kuluttajien käyttäytymiseen nostamalla esiin heille 
tärkeitä asioita ja jakamalla niistä tietoaan ja ajatuksiaan erityisesti sosiaalisessa 
mediassa. Kyseisten kuluttajien joukosta yli neljännes kuuluu millenial-suku-
polveen. Puolestapuhujat ovat yrityksille brändin näkökulmasta tärkeä ryh-
mä, sillä he ovat valmiita auttamaan niitä aiempia parempien ratkaisujen ke-
hittämisessä. Toisaalta heillä on paljon tuotetietoutta, ja he ovat skeptisiä ja 
 äänekkäitä, joten mikäli yritys esittää brändistä kyseenalaisia väitteitä, siitä voi 
aiheutua haitallisia seurauksia.

Vastuulliseen kuluttamiseen myönteisesti suhtautuvat on suurin kyseisen tutki-
muksen erottamista neljästä kuluttajasegmentistä. Demografisesti reilu neljän-
nes ryhmästä edustaa millenial-sukupolvea. Ryhmään kuuluvat suhtautuvat 
myönteisesti kuluttamiseen, ja tuotteita ostaessaan he pitävät tärkeänä tyyliä ja 
sosiaalista statusta. Samaan aikaan he haluaisivat toimia ostoissaan vastuulli-
sesti. Tähän segmenttiin kuuluvat kuluttajat on muita ryhmiä todennäköisem-
min mahdollista saada brändin avulla kokeilemaan uusia asioita. Brändillä on 
heille tärkeä merkitys yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden välineenä, ja he 
ovat myös valmiita lisäämään vastuullisesti tuotettujen tuotteiden ostamista, 
mikäli se lisää yhteisöllisyyttä heille tärkeisiin viiteryhmiin. Tässä segmentis-
sä on siten potentiaalia vastuullisen kulutuksen lisäämiseen, koska se suhtau-
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tuu sekä vastuullisuuteen että kuluttamiseen positiivisesti. Pitkällä tähtäimellä 
vastuullisuuden näkökulmasta kuluttamisen lisääminen saattaa edellyttää sen 
suuntautumista tavaroiden sijasta entistä enemmän palveluihin. (Bemporad 
ym. 2012, 42–43.)

Käytännöllisten ryhmään kuuluville kuluttajille vastuullisuustekijät ovat Bem-
poradin (2012, 44–45) ym. mukaan tuotteessa lisäarvo, ei tärkein arvoa tuot-
tava asia. Korkea hinta on heille usein ostamisen este. Jotta tähän ryhmään 
kuuluvat kuluttajat ostaisivat brändejä, joissa vastuullisuus korostuu, heille pi-
tää osoittaa, että ne toimivat yhtä hyvin tai paremmin kuin ne brändit, joita he 
ovat tottuneet käyttämään. Sinällään nämä kuluttajat eivät ole vastuullisuus-
ajattelun vastaisia, sillä yli puolet heistä esimerkiksi kierrättää tuotteita sään-
nöllisesti. He luottavat muiden kuluttajien antamiin tuotearvioihin, kun taas 
yritysten esittämiä vastuullisuusväitteitä he pitävät usein viherpesuna. Nämä 
kuluttajat, joista vajaat 30 % edustaa millenial-sukupolvea, voidaankin näh-
dä tuotteen elinkaaren näkökulmasta vitkastelijoina tai mattimyöhäisinä sen 
suhteen, että he alkaisivat ostaa aiempaa enemmän vastuullisesti tuotettuja 
tuotteita. Ryhmä on kuitenkin iso, joten siinä on potentiaalia. Kun vastuulli-
suudesta tulee markkinoilla valtavirtaus ja kun tämä entistä selvemmin näkyy 
puolestapuhujien ja asiaan myönteisesti suhtautuvien käyttäytymisessä, myös 
käytännölliset kuluttajat todennäköisesti muuttavat käyttäytymistään entistä 
vastuullisempaan suuntaan. 

Välinpitämättömien ryhmään kuuluvat suhtautuvat koko vastuullisuusasiaan 
skeptisesti. Monet heistä ovat sitä mieltä, ettei yksittäinen kuluttaja juurikaan 
voi omalla käyttäytymisellään vaikuttaa esimerkiksi ympäristöasioihin. Ryh-
mään kuuluvista noin 30 % edustaa millenial-sukupolvea. Tietoa vastuulli-
sesti tuotetuista tuotteista välinpitämättömät kuluttajat hakevat lähipiiriltään. 
Yritysten omiin ympäristöväitteisiin he suhtautuvat kielteisesti, eivätkä he yli-
päänsä priorisoi tuotteita niiden sosiaalisiin tai ympäristöön liittyvien hyöty-
näkökohtien perusteella. Mukavuus on tähän ryhmään kuuluville tärkein os-
topäätösperuste. Välinpitämättömät eivät ole ensimmäisten joukossa kokeile-
massa uusia asioita, eivätkä he myöskään suosittele tuotteita muille kuluttajil-
le. (Bemporad ym. 2012, 46–47.)

Kun tarkastellaan rinnakkain edellä esitettyjen kotimaisen Tiedostava ku-
luttaja -tutkimuksen ja kansainvälisen Regeneration Consumer Study -tutki-
muksen tuloksia, niiden kuluttajaluokituksissa on nähtävissä yhteisiä piirtei-
tä. Tärkein asia on se, että vielä on paljon kuluttajia, joille vastuullisuus ei 
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ole merkittävä ostopäätösperuste. Lisäksi monet niistäkin kuluttajista, jot-
ka sinällään pitävät vastuullisuusasiaa tärkeänä, painottavat ostoissaan silti 
usein ennemminkin muiden asioiden, kuten laadun, hinnan tai mukavuu-
den merkitystä. Toisaalta tulokset myös osoittavat, että vastuullisuus on joil-
lekin kuluttajille merkittävä ostokäyttäytymistä ohjaava arvo. Kotimaisessa 
tutkimuksessa vakaumukselliset ja kansainvälisessä tutkimuksessa puolesta-
puhujat erottuivat tällaisina ryhminä. Lisäksi monet muut kuluttajat suhtau-
tuvat asiaan hyvin positiivisesti niin, että sen vaikutus näkyy selvästi heidän 
käyttäytymisessään. Tällaisia ryhmiä kotimaisessa tutkimuksessa edustavat 
esimerkiksi huolenpitäjät ja tinkimättömät ja kansainvälisessä tutkimuksessa 
esimerkiksi myönteisesti suhtautuvat.

Vastuullisuuden lisääminen brändilupaukseen voi olla tekijä, joka vaikuttaa 
moniin kuluttajaryhmiin. Yritys voi vastuullisuusteeman avulla vaikuttaa ku-
luttajan tunteisiin ja tarjota hänelle brändin, joka merkitsee mielihyvää, elä-
myksiä, statusarvoa, erottautumista tai yhteisöllisyyttä. Näin toimimalla yri-
tyksen ulottuvissa ovat sellaiset kuluttajaryhmät, joille vastuullisuus on lisäarvo 
muiden ostopäätöskriteerien rinnalla. Kotimaisen tutkimuksen kuluttajaluo-
kituksissa tällaisia ryhmiä voivat olla esimerkiksi kunnianhimoiset, unelmoijat 
ja itsevaltiaat. Vastaavasti kansainvälisen tutkimuksen luokituksessa potentiaa-
lia tässä mielessä on myönteisesti suhtautuvien ja käytännöllisten segmenteis-
sä. Sivulliset kotimaisessa luokituksessa ja välinpitämättömät kansainvälises-
sä luokituksessa ovat segmenttejä, joille vastuullisuuslupaus ei ainakaan vielä 
näyttäisi olevan merkittävä vaikutin ostokäyttäytymisessä.

3.3 loHaS-kUlUttaJat

Erityisesti länsimaisessa yhteiskunnassa on viime vuosina paljon korostettu 
kuluttajien yksilöllisyyttä. Yksilöllisyyden merkityksen korostuminen tulee-
kin usein esiin erilaisissa asennetutkimuksissa, mutta toisaalta samaan aikaan 
kuluttajat haluavat tuntea olevansa jonkin yhteisön jäseniä. (Uimonen 2009, 
88.) Elämäntyyli voidaankin nähdä eräänlaisena ryhmäidentiteettinä, jonka 
avulla kuluttaja voi kokea yhteenkuuluvuutta muiden ihmisten kanssa. Kulut-
tajan elämäntyyli näkyy siinä, mihin hän käyttää aikansa ja rahansa. Se heijas-
taa myös hänen arvojaan ja asenteitaan. Ihmisen elämäntyyli voi ajan kuluessa 
muuttua. (Solomon ym. 2013, 223.)
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Kuluttajan elämäntyyli heijastuu hänen ostokäyttäytymiseensä. Jo 1990-luvul-
la Japanissa ja Yhdysvalloissa tunnistettiin kuluttajaryhmä, jolle eettiset, ekolo-
giset ja terveellisyyteen liittyvät asiat olivat tärkeitä ostopäätösperusteita. Täs-
tä ns. LOHAS-kuluttajiksi (Lifestyles of Health and Sustainability) nimetystä 
ryhmästä on Tripod Research Oy:n toimesta kerätty Suomessa tietoa vuodesta 
2009 lähtien. On arvioitu, että noin joka kolmannen suomalaisen ostopäätök-
siä ohjaavat eettiset ja ekologiset asiat. (Mäki 2013, 15–16.) LOHAS-ajatte-
lussa hyvinvointi nähdään laajasti, jolloin se kattaa niin henkisestä, fyysisestä, 
yhteiskunnallisesta kuin myös ympäristön hyvinvoinnista huolehtimisen (Ki-
vimaa & Poukka 2012, 4).

LOHAS-ryhmä ei ole yhtenäinen, vaan sen sisällä on monia erilaisia alaryh-
miä. Niille kaikille yhteistä on kuitenkin ekologisten asioiden ja sosiaalisen 
omantunnon merkityksen korostaminen. (Kivimaa & Poukka 2012, 4.) Tri-
pod Research Oy:n toteuttamassa Ethos elämä -tutkimuksessa (2011) suo-
malaiset 15–75-vuotiaat kuluttajat on ryhmitelty vastuullisuusnäkökulman 
perusteella ns. LOHAS heavy -kuluttajiin, LOHAS medium -kuluttajiin, 
LOHAS light -kuluttajiin, not interested -kuluttajiin sekä Anti-LOHAS-ku-
luttajiin. Näistä LOHAS heavy- ja LOHAS light -kuluttajille vastuullisuus-
asiat ovat merkittävä tekijä ostokäyttäytymisessä. Ostotilanteessa vastuulli-
suus on heille tärkeä valintakriteeri, vaikka he eivät saisikaan siitä välitöntä 
hyötyä (Perkiö 2011).

LOHAS heavy -kuluttajat vastustavat kerskakulutusta. He ovat kiinnostu-
neita monenlaisista asioista ja toimivat erilaisissa järjestöissä. Heille yhteis-
kunnallinen oikeudenmukaisuus on tärkeää, ja he pyrkivät vaalimaan luon-
toa. He arvostavat kauniita asioita ja estetiikkaa. (Tripod Research Oy 2011.) 
Ruoan osalta ostokäyttäytymisessä nousee muuta väestöä selkeämmin esiin 
esimerkiksi luomutuotannon ja eettisen tuotannon merkitys (Tripod Rese-
arch Oy 2010).

LOHAS medium -kuluttajat ovat erityisen kiinnostuneita ilmastonmuutok-
seen ja luonnon suojelemiseen liittyvistä asioista. Luomutuotanto ja eettinen 
tuotanto ovat heille tärkeitä. He pyrkivät vaikuttamaan myös lähipiirinsä osto-
käyttäytymiseen. (Tripod Research Oy 2011.) Elintarvikeostoissa esimerkiksi 
lisäaineettomuus on heille tärkeää (Tripod Research Oy 2010).

Markkinoijan näkökulmasta LOHAS-kuluttajat ovat kiinnostavia, koska he 
ovat valmiita kuluttamaan, heillä on rahaa ja he haluavat tietoa tuotteista. Li-
säksi he välittävät tätä tietoa eteenpäin muille. Heille hinta ei ole ostopäätöstä 
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ensisijaisesti ohjaava asia, vaan tärkeintä on laatu, joka tarkoittaa esimerkiksi 
sitä, että tuote on kestävä ja se täyttää eettiset ja ekologiset kriteerit. (Kivimaa 
& Poukka 2012, 4.)

LOHAS-kuluttajissa näkyvät myös sukupolvierot, vaikka sinällään heille kai-
kille ruoassa on tärkeää terveellisyys ja puhtaus. Traditionaaliset vanhemman 
sukupolven LOHAS-kuluttajat arvostavat erityisesti laadukasta työtä ja hy-
viä raaka-aineita. Joidenkin tähän ryhmään kuuluvien tavoitteena on esimer-
kiksi se, että ruokaa hankkiessaan he mahdollisuuksiensa mukaan voivat itse 
marjastaa, kalastaa, sienestää ja myös säilöä ruokansa. Modernit, nuorempaa  
LOHAS-sukupolvea edustavat kuluttajat saattavat kuulua esimerkiksi erilai-
siin ruokapiireihin. (Kivimaa & Poukka 2012, 4.)
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4 vaStUUlliSeN BrÄNDi- 
 lUPaUkSeN lÄHtÖkoHDat 

4.1 StrateGiaSta liikkeelle

Yhä useammat yritykset pyrkivät toiminnassaan huomioimaan yhteiskunta-
vastuun. Usein esitetään kuitenkin kysymys, näkyykö tämä toiminta lopulta 
kuluttajan ostopäätöksissä, asiakasuskollisuudessa ja brändipääomassa. Vastaus 
on monesti kielteinen. Näyttää siltä, että liian usein yrityksissä yhteiskunta-
vastuuseen perustuvat toimet ja markkinointitoimet elävät omaa elämäänsä, 
toisistaan irrallaan. Tämän takia toiminnassa ei myöskään saavuteta haluttuja 
tuloksia. (Blomqvist & Posner 2004, 33.) 

Yritysstrategian on oltava punainen lanka, joka viitoittaa tietä niin vastuulli-
selle liiketoiminnalle kuin brändistrategiallekin. Kun yritys lupaa jotain, sen 
pitää aina myös miettiä, millä mittareilla se seuraa näiden lupausten saavutta-
mista. Brändiin pitäisi lisäksi aina liittää sellaisia vastuullisuuden elementtejä, 
joita on tarkoitus viestiä tärkeimmille sidosryhmille, olivatpa ne sitten sisäisiä 
tai ulkoisia sidosryhmiä. (Blomqvist & Posner 2004, 33–34.) Hyvä strategia 
on riittävän yksinkertainen ja helposti viestittävä (Perkonoja 2011).

Kun yritys alkaa kehittää itselleen yhteiskuntavastuustrategiaa, sen on arvioita-
va, miten vastuulliseen toimintaan tehtävät investoinnit tukevat liiketoiminnan 
tavoitteita ja käytäntöjä. Tämän jälkeen pitäisi tunnistaa ne osatavoitteet, joiden 
saavuttamista yhteiskuntavastuun ja brändin avulla on tarkoitus tukea. Yhteis-
kuntavastuun ja brändin välisen strategisen yhteyden tueksi pitäisi laatia suunni-
telma, josta ilmenevät tärkeimmät hankkeet, viestit ja seurannan kohteet. (Blom-
qvist & Posner 2004, 34.) Vastuullisuuden mukaan ottaminen yrityksen toimin-
taan ei voi tarkoittaa sitä, että yritys silloin tällöin on mukana jossain hyvänte-
keväisyyskampanjassa saati sitä, että se sortuu viherpesuun. Vahvoissa yrityksissä 
vastuullisuuden pitää olla mukana kaikessa toiminnassa. (Perkonoja 2011.)
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Blomqvistin ja Posnerin (2004, 34–35) mukaan yrityksellä on käytettävissä 
erilaisia tapoja, joilla se voi integroida yhteiskuntavastuun ja markkinoinnin 
toiminnot. Integroitu lähestymistapa on sopiva silloin, kun markkinatutki-
musten perusteella nähdään, että vastuullinen liiketoiminta on avainasemas-
sa brändipreferenssin saavuttamisessa. Tällainen tilanne on yleensä tyypillinen 
silloin, kun vastuullinen toiminta on nostettu yrityksen ydinarvoksi ja koko 
liiketoimintaa johtavaksi asiaksi. 

Selektiivisessä lähestymistavassa yhteiskuntavastuuta ilmaistaan tietyllä, koh-
dennetulla tavalla. Se voi silloin liittyä esimerkiksi johonkin yrityksen yksit-
täiseen alabrändiin tai tiettyyn strategiseen kumppanuuteen. Tämä lähesty-
mistapa valitaan esimerkiksi silloin, jos markkinoilla vastuullisella toiminnalla 
saavutetaan preferenssiasema, mutta yritys ei omassa toiminnassaan pysty huo-
lehtimaan yhteiskuntavastuun integroinnista kokonaisvaltaisesti toimintaansa. 
(Blomqvist & Posner 2004, 35.)

Yritys voi soveltaa Blomqvistin ja Posnerin (2004, 36) mukaan yhteiskunta-
vastuun ja markkinointitoimien yhdistämisessä myös näkymätöntä lähestymis-
tapaa. Siinä yhteiskuntavastuulla voi olla merkittävä strateginen tai filosofinen 
rooli yrityksen toiminnanohjauksen kannalta, mutta ulkoisessa viestinnässä ja 
ulkoisissa hankkeissa sen merkitys on vähäinen. Yritys voi käyttää yhteiskunta-
vastuuta brändin ja yrityksen luotettavuutta tukevana tekijänä. Toisaalta mit-
kään sellaiset viestit, jotka liittyvät yrityksen vastuullisuushankkeisiin, eivät saa 
pääosaa sen viestinnässä.

Ketolan (2005, 138) mukaan monille yrityksillä on yhä haasteellista muoka-
ta oma strategiansa aidosti vastuulliseksi, vaikka ne kokisivatkin jo tehneensä 
monia asioita vastuullisuusnäkökulman huomioiden. Lopulta tärkein strate-
ginen asia, josta yrityksessä on huolehdittava, on se, että vastuullinen ajattelu 
ja brändin rakentaminen integroidaan. Jokainen tuotetta koskeva yksittäinen 
päätös koko sen elinkaaren aikana on samalla brändiratkaisu. Vastuullisuus-
strategian ja brändistrategian on kuljettava käsi kädessä. Yrityksen sisäisten toi-
mintojen on tuettava niitä lupauksia, joita kuluttajille annetaan. Yritys ei enää 
yksin omista brändiä: kaikki brändin sidosryhmät ovat sen osaomistajia, jotka 
entistä suuremmassa määrin testaavat brändiä ja osaltaan vahvistavat sen anta-
mia lupauksia. Sidosryhmät on nähtävä resurssina ja kumppanina, jolta yritys 
saa ideoita ja palautetta ja joka myös tekee vaikuttajamarkkinointia. (Bempo-
rad & Baranowski 2008.)
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vastuullista toimintaa ohjaavia strategiota

Kaskinen ym. (2013) erottelevat kolme suomalaisten yritysten tyypillisesti 
käyttämää kestävän kehityksen strategiaa: riskienhallintastrategia, kustannuste-
hokkuusstrategia ja erottautumisstrategia. Yrityksen sidosryhmät seuraavat tar-
kasti sen toimintaa ja ovat kiinnostuneita usein myös siitä, miten se esimerkik-
si hoitaa ympäristöään tai huolehtii työntekijöistään. Kun yritys haluaa välttyä 
edellä mainittuihin asioihin kohdistuvalta kritiikiltä tai sen uhalta, se valitsee 
usein riskienhallintastrategian. Suomessa elintarvikealalla esimerkiksi Paulig ja 
Munakunta ovat soveltaneet riskienhallintastrategiaa. Tätä strategiaa sovelta-
essaan yritykset pyrkivät lisäämään oman arvoketjunsa läpinäkyvyyttä ja näin 
huolehtimaan omasta maineestaan. Monet yritykset julkaisevat vastuullisuus-
raportteja ja hyödyntävät myös alalla käytössä olevia standardeja ja sertifikaat-
teja. (Kaskinen ym. 2013, 11, 14.)

Elintarvikealaa koskeville elintarviketurvallisuusstandardeille ei ole laadittu 
asiasta kertovia merkkejä, koska standardien tarkoitus on lähinnä riskien hal-
litseminen, eikä niillä pyritä varsinaisesti markkinoiden luomiseen (Luotola & 
Sorsa 2013, 6). Vastuullisesta toiminnasta kertovia, sertifiointiin perustuvia 
ympäristö- ja eettisiä merkkejä monet elintarvikealalla toimivat yritykset kui-
tenkin käyttävät viestinnässään omien bändiensä rinnalla. Siten esimerkiksi 
Pauligilla on joissakin tuotteissa omien yritys- ja tuotebrändiensä rinnalla Rei-
lun kaupan merkki, UTZ-merkki tai EU:n luomumerkki (Paulig 2014). Niin 
sanottujen kolmannen tahon valvomien sertifiointimerkkien käyttö oman 
brändin rinnalla oli brändimarkkinoinnin näkökulmasta ensimmäinen kehi-
tysvaihe. Seuraavassa vaiheessa yritykset alkoivat luoda omia vastuullisuutta 
korostavia brändejään. Näin toimi myös Paulig tuomalla markkinoille Mun-
do-kahvinsa. Sitä ennen Pauligin jo ennestään markkinoilla olevien tuotteiden 
raaka-aineet alettiin hankkia vastuullisesti toimivilta raaka-ainetoimittajilta 
ja jo olemassa olevan brändin rinnalle kahvipakettiin lisättiin vastuullisuutta 
osoittava sertifiointimerkki.

Vastaavasti vähittäiskaupan portaassa omien merkkien (ns. private label -tuot-
teet) kategoriassa jotkut vähittäiskaupat ovat luoneet nimenomaan oman vas-
tuullisuusbrändätyn tuotteen tai tuoteryhmän (esim. Ruotsissa Coopin Äng-
lamark). Suomessa vähittäiskaupassa esimerkiksi Kesko on Pirkka-brändillä 
varustetuissa kahveissa kuitenkin noudattanut strategiaa, jossa oman brändin 
rinnalle tuodaan yksi tai useampi kolmannen osapuolen varmentama vastuu-
sertifiointi (esim. Pirkka + Reilukauppa; Pirkka + luomu + UTZ).
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Kun yritys investoi sellaisiin luonnonvaroja ja henkilöstöresursseja säästäviin 
toimiin, joiden avulla se samalla pystyy tehostamaan tuotantoaan ja aikaan-
saamaan kustannussäästöjä, on kyse Kaskisen ym. (2013, 12, 14, 44–45) mu-
kaan kustannustehokkuusstrategian hyödyntämisestä. Kyseinen strategia on 
otettu käyttöön esimerkiksi Kiantamassa, suomussalmelaisessa marjanpoimin-
tayrityksessä, joka työllistää vuosittain paljon ulkomaalaisia marjanpoimijoi-
ta.  Kiantamassa on haluttu lisätä poimijoiden hyvinvointia mm. järjestämällä 
heille miellyttävät majoitus- ja ruokailupalvelut. Tällä halutaan vaikuttaa sii-
hen, että hyvät poimijat tulisivat myös tulevina vuosina yrityksen palveluk-
seen. Kun työntekijöiden työolot ovat kunnossa, he keskittyvät paremmin 
työhönsä ja poimivat enemmän. Tämä merkitsee työntekijöille keskimääräistä 
suurempia tuloja ja yritykselle parempaa taloudellista tulosta. 

Erottautumisstrategia on kolmas Kaskisen ym. (2013 12–13) esittämä vas-
tuullista toimintaa ohjaava strategia. Sitä soveltavat yritykset perustavat liike-
toimintansa ideoihin, joiden kautta ne pyrkivät löytämään vastauksia maail-
manlaajuisiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, resurssien niukkuuteen 
tai väestön ikääntymiseen. Tällaiset yritykset katsovat vahvasti tulevaisuuteen. 
Muun muassa euralainen Biolan pyrkii kehittämään tuotteita, joiden avulla 
pystytään vastaamaan kestävyyshaasteisiin. Niinpä se on vienyt esimerkiksi In-
tian markkinoille ekologisia kuivakäymälöitä. 

Brändit itsessään ovat erottautumisen väline, ja niiden lisäksi sertifiointeja käy-
tetään tähän tarkoitukseen. Myös vastuullisuusmerkkejä (eettisiä ja ympäris-
tömerkkejä) voidaan käyttää erottautumisen välineenä, ja Luotolan ja Sorsan 
tekemän kala-alan arvoketjua selvittäneen raportin (2014, 6) mukaan niitä ha-
luttaisiinkin käyttää kyseisellä alalla brändin omaisesti. Kolmannen osapuolen 
valvomien sertifiointimerkkien heikkoutena on kuitenkin ollut se, että niis-
sä painotetaan kuluttajan kannalta ”kaukaisia” hyötyjä, kuten arvoketjun ala-
päässä luonnon monimuotoisuuden säästämistä (UTZ-sertifiointi) tai parem-
paa tulonmuodostusta viljelijälle (Reilu kauppa). Joihinkin kuluttajaryhmiin 
vetoavat edellä mainitutkin tavoitteet, mutta brändiviestinnän tavoitteena on 
kuitenkin saada aikaan kuluttajalle sellaisia välittömiä hyötyjä, jotka saavat hä-
net ostamaan tuotteen. Osittain tämän näkemyksen innoittamana vähittäiska-
pan toimijat ovat tuoneet omien tuotemerkkiensä ryhmään vastuusertifioituja 
tuotteita (esim. Pirkka-kahvit), jotka ovat muita vastuusertifioituja brändejä 
edullisempia. Näin toimien vähittäiskaupan alalla toimiva yritys toisaalta vah-
vistaa omaa vastuullista yritysbrändiään ja toisaalta samalla tarjoaa hintatietoi-
sille kuluttajille mahdollisuuden hankkia vastuullisesti tuotettuja hyödykkeitä.
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kuluttajakäyttäytyminen strategian perustana

Myös World Economic Forumin (2013, 9) tutkimustulosten mukaan yrityk-
sillä on käytettävissään erilaisia strategioita, joiden avulla ne voivat vaikuttaa 
kuluttajien elämäntyylin ja käyttäytymisen muuttamiseen entistä vastuulli-
sempaan suuntaan. Kyseisissä tutkimustuloksissa korostetaan erityisesti mil-
lenial-sukupolven keskeistä merkitystä vastuullisten brändien kohderyhmänä. 
Ensimmäinen tärkeä asia, jolla vastuullisuuden roolia voidaan lisätä, on se, että 
yritykset tekevät kuluttajille selväksi, mikä vastuullisuudessa on sellaista, joka 
koskettaa heitä. Tämä edellyttää, että siitä on tehtävä kuluttajille kouriintun-
tuva ja merkityksellinen asia. Vastuullisuuden pitää olla olennainen osa brän-
diä. Sen pitää olla osa kaikkea, mitä yritys tekee. Sen pitää myös lisätä tuotteen 
arvoa: sen ansiosta tuotteen on oltava muita tuotteita toimivampi, parempi tai 
halvempi, ja sen pitää vastata kohderyhmän sosiaalisia, ympäristöön liittyviä 
tai muita vastaavia arvoja. Tuote pitää myös tuoda henkilökohtaiselle tasolle 
niin, että kuluttaja tietää, miten juuri hän voi ostoillaan vaikuttaa laajemmin 
yhteiskuntaan.

Toinen strategia, jonka avulla vastuullisuus voidaan tehdä merkitykselliseksi 
asiaksi millenial-sukupolvelle, korostaa sitä, että siitä tehdään kaikkien mark-
kinointitoimien ydinosa. Tämä edellyttää sitä, että markkinoijat ensin itse 
ovat vakuuttuneita sen arvosta. Kun yritykset tavoittelevat brändille kasvua 
ja lisäarvoa vastuullisuuden avulla, ne voivat tehdä sen eri tavoilla. Ne voivat 
ensinnäkin siirtää osan tuotteiden myynnistä saatavasta tulosta jonkin hyvä 
asian tukemiseen. Kun yritys kertoo näistä toimistaan, se mahdollistaa samal-
la myynnin kasvun. Yritys voi toisaalta kiinnittää huomiota hankinta-, val-
mistus- tai jakeluketjuunsa erottaakseen tuotteensa kilpailijoiden vastaavista 
tuotteista. Se voi silloin esimerkiksi hakea Reilun kaupan sertifiointia. Merkin 
avulla se kertoo, että haluaa huolehtia siitä, että viljelijät saavat kunnollisen 
korvauksen turvallisissa olosuhteissa tuotetuista raaka-aineista ja niin, että yh-
teisön toimintaedellytykset säilyvät. Halutessaan yritys voi myös pyrkiä sisäl-
lyttämään yhteiskunnalliset edut suoraan tuotteen suunnitteluun. Esimerkiksi 
Coca-Cola on Japanissa kehittänyt ympäristöystävällisen vesipullon LOHAS-
kuluttajia ajatellen. (World Economic Forum 2013, 9.) 

Kolmas World Economic Forumin (2013, 10) esittämä vastuullisuusstrate-
gia korostaa, että yrityksen pitää ottaa vastuullisuus osaksi sen tutkimus- ja 
kehitystoimintaa. Brändi ei synny pelkällä viestinnällä, vaan onnistumisen 
kannalta ratkaisevaan on, että itse ydintuote vastaa niitä tarpeita ja toiveita, 
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joita kuluttajilla on. Vastuullisuuden pitäisi olla mukana jo yrityksen tuote-
kehitysprosessissa. Silloin tuotetta arvioitaisiin jo tuotekehittelyn eri vaiheis-
sa niiden samojen, keskeisten kriteerien mukaan kuin millä valmiin tuot-
teenkin vastuullisuutta arvioidaan (esimerkiksi energiatehokkuus). Tuote-
kehityksessä voidaan myös suunnitella tuotteelle uudelleenkäyttöä joko sel-
laisenaan, korjattuna tai jonkin uuden tuotteen raaka-aineena. Jos ja kun 
brändin arvoketjussa pystytään vastuullisen toiminnan avulla lisäämään te-
hokkuutta, aikaansaamaan säästöjä ja/tai lisäämään myyntiä, nämä hyödyt 
voidaan saada näkymään myös kuluttajille. Silloin on mahdollista muut-
taa kuluttajilla olevaa käsitystä siitä, että vastuullisesti tuotetut tuotteet ovat 
muita kalliimpia. Kun vähittäiskauppa kehittää omia vastuullisuusbrände-
jään, se Chkanikovan ja Lehnerin (2014, 6) mukaan sitoutuu vastuullisuus-
asiaan syvällisemmin kuin tilanteessa, jossa se käyttää oman brändinsä lisä-
nä jo olemassa olevia sertifiointijärjestelmiä. Oma vastuusertifioitu brändi 
edellyttää raaka-ainehankinnassa, tuotekehityksessä, kuluttajarajapinnassa ja 
koko arvoketjuyhteistyössä perusteellista selvitystyötä. 

Neljäs vastuullisuusstrategia lähtee siitä, että on tärkeää saada kuluttajat mu-
kaan toimintaan ja luoda sitä varten digitaalisia alustoja (World Economic 
Forum 2013, 10). Esimerkiksi kahvipaahtimot kertovat nettisivuillaan kah-
vintuottajien tarinoita, ja kuluttaja voi useimmissa tapauksissa jäljittää kah-
vipakettinsa joko oikean tuotantotilan tai tuottajaosuuskunnan tasolle. Asia-
kassuhdetta on mahdollista syventää, kun eettisyyttä ja vastuullista toimintaa 
arvostavat kuluttajat voivat olla jatkuvassa yhteydessä yritykseen ja kun he itse 
voivat välittää brändistä tietoa muille, jotka ovat siitä kiinnostuneita. Näil-
tä kuluttajilta on mahdollista kerätä arvokasta tietoa tuotekehitystä varten. 
Kuluttajat voivat myös luoda uudenlaisia tapoja tuotteiden käytölle. Eräs esi-
merkki tästä on sosiaalinen verkosto, joissa kuluttajat tarjoavat omaa kotiaan 
turistimajoitukseen odottaen vastavuoroisesti, että voivat löytää verkostosta it-
selleen vastaavanlaisen palvelun jostain muualta, minne he aikovat matkustaa. 
(World Economic Forum 2013, 10.)

Viides World Economic Forumin (2013, 11) esittämä strategia korostaa vas-
tuullisesti toimivan organisaation oman henkilökunnan hyödyntämistä tiedon 
välityksessä. Kun milleniaalit tekevät ostopäätöksiään, he luottavat yleensä lä-
hipiiriltä, esimerkiksi perheeltä ja ystäviltä, saatavaan tietoon. Jos yrityksessä 
on suuri henkilökunta, se voi olla sille merkittävä verkosto välittämään tie-
toa yrityksen sitoutumisesta vastuulliseen toimintaan. Toisaalta yrityksen, joka 
työllistää milleniaaleja, kannattaa hyödyntää näitä tarjoamalla heille kannus-
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teita sellaisista innovaatioista, joilla vastuullista toimintaa voidaan kehittää. 
Tärkeää näille työntekijöille on myös mielekäs työ, kehittymismahdollisuudet 
sekä kannustava työyhteisö. 

Jos yritys haluaa integroida vastuullisuuden markkinointitoimien ja inno-
vaatioiden keskeiseksi osaksi, sen pitää huolehtia myös siitä, että tuloksia mi-
tataan. Tämä on kuudes World Economic Forumin (2013, 11) tutkimustu-
loksissa esiin noussut strategia vastuullisen kuluttamisen lisäämisen mahdol-
listamiseksi. Kun yrityksessä päätetään tehdä jotain käyttäytymismuutosten 
aikaansaamiseksi, on mietittävä, mitä asioita halutaan erityisesti saavuttaa 
ja millä määrällisillä mittareilla tuloksia voidaan mitata. Määrälliset tavoit-
teet on asetettava sekä käyttäytymisen muutokselle että niiden vaikutukselle 
yrityksen näkökulmasta. Sen jälkeen on vielä muistettava seurata tuloksia ja 
arvioitava onnistumista. 

4.2 lUotettavUUS BrÄNDiN PerUStaNa

Luotettavuus on yritykselle kilpailuetu, jota sen kannattaa tavoitella ja yllä-
pitää saavuttaakseen menestystä. Toisin kuin maine, joka perustuu brändistä 
tai yrityksestä niiden aiempien toimien pohjalta saatuihin kokemuksiin, niin 
luottamus on tulevaisuuteen vaikuttava mittari, joka heijastuu sidosryhmien 
odotuksiin. (Edelman 2014.) Luottamuksen merkitys korostuu mahdollisissa 
riskitilanteissa, ja se perustuu aiemmista kokemuksista kerättyyn tietoon ja us-
koon toisen osapuolen toiminnasta (Lau & Lee 1999, 341).

Perinteisesti ajatellaan, että brändiin kohdistuva luottamus riippuu ennen 
kaikkea tuotteen laadusta ja sen innovatiivisuudesta (Cohan 2013). Edelma-
nin (2014) luottamusbarometrin mukaan luottamuksen aikaansaamiseen vai-
kuttaa kuitenkin 16 eri tekijää. Nämä tekijät voidaan ryhmitellä viideksi luot-
tamuksen syntymiseen vaikuttavaksi osa-alueeksi, joita ovat sitoutuminen, tin-
kimättömyys, tuotteet ja palvelut, toiminnan tarkoitusperä ja operaatiot.

Edelmanin (2014) mukaan tuotteiden ja palveluiden laatu ja innovatiivinen 
toiminta ovat yrityksen kaiken toiminnan perusta; asiakkaat odottavat niitä. 
Ne eivät kuitenkaan välttämättä erota yritystä kilpailijoista eivätkä sinällään 
lisää luottamusta. Luottamusbarometri korostaa tässä mielessä sitoutumisen 
ja tinkimättömyyden merkitystä. Sitoutuminen sisältää sen, että yritys osoit-
taa toiminnassaan asiakaslähtöisyyttä kuuntelemalla asiakkaiden tarpeita ja an-
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tamalla heille palautetta. Lisäksi sitoutumiseen kuuluu työntekijöiden hyvä 
kohtelu, asiakkaiden hyvinvoinnin asettamien voitontavoittelun edelle sekä se, 
että yritys viestii säännöllisesti ja rehellisesti omasta toiminnastaan. 

Tinkimättömyys luottamuksen rakentamisen osana tarkoittaa, että yrityksen 
käyttämät toimet ovat eettisiä ja että se toimii vastuuntuntoisesti tarttuessaan 
ongelmien hoitamiseen. Sen toiminnan kokonaisuudessaan pitää olla läpinä-
kyvää ja avointa. (Edelman 2014.)

Luottamusta voidaan rakentaa myös suojelemalla ympäristöä ja pyrkimäl-
lä parantamaan sitä. Yrityksen pitää lisäksi pyrkiä nostamaan esiin yhteis-
kunnassa ilmeneviä puutteita ja ongelmia. Tätä tehdessään sen on hyvä ver-
kostoitua kansalaisjärjestöjen, julkisen sektorin ja muiden vastaavien sidos-
ryhmien kanssa. Sillä pitää olla myös suunnitelmia, joilla se voi vaikuttaa 
myönteisesti paikalliseen yhteisöön. Nämä edellä mainitut toimet liittyvät 
yrityksen toiminnan tarkoitusperään, joka on luottamuksen rakentamisen 
yksi osa-alue. (Edelman 2014.)

Luottamuksen syntymiseen vaikutetaan Edelmanin luottamusbarometrin mu-
kaan (2014) lisäksi yrityksen toimintojen kautta. Tällöin on tärkeää, että yri-
tyksen johtoportaan toimintaa arvostetaan. Merkittäviä asioita ovat myös yri-
tyksen sijoittuminen hyvin yritysten välisessä vertailussa ja se, että se pystyy 
jakamaan sijoittajilleen tuottoa.

Kuviossa 1 on esitetty Edelmanin (2014) aineiston perusteella pystyakselil-
la se, miten merkityksellisiä luottamuksen aikaansaamisessa kyseiset viisi osa-
aluetta ovat. Vaaka-akselilla kuvataan sitä, miten yritykset tutkimustulosten 
mukaan ovat omassa toiminnassaan painottaneet kyseisiä osa-alueita. 
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KuViO 1. Luottamuksen syntyyn vaikuttavien osa-alueiden merkityksellisyys ja 
painottuminen yritysten toiminnassa (Edelman 2014, Nolvin mukaan).

Sitoutunut ja tinkimätön toiminta ovat luottamuksen rakentamisen näkö-
kulmasta tärkeimpiä asioita, mutta yritykset eivät ole tätä Edelmanin (2014) 
mukaan omassa toiminnassaan huomioineet. Niiden toiminnassa keskeistä on 
edelleen taloudellisen tuoton aikaansaaminen sekä tuote- ja palvelutarjontaan 
keskittyminen. Tämä osoittaa, että ne ovat jättäneet käyttämättä välineitä, joi-
den avulla olisi ollut mahdollista lisätä niitä kohtaan tunnettavaa luottamusta. 

Myös Cohan (2013) korostaa sitä, että yritysten pitää hyödyntää mahdollisim-
man monia erilaisia tekijöitä luottamuksen rakentamisessa. Näin toimien ne 
pystyvät saamaan itselleen uskollisia ja sitoutuneita asiakkaita. Cohanin mu-
kaan yritysten pitäisi kertoa toiminnastaan avoimesti, koska kuluttajat ovat 
kiinnostuneita siitä, miten ja millaisissa olosuhteissa heidän ostamansa tuot-
teet valmistetaan. Kuluttajat kokevat myös, että ostopäätöksen tekeminen vas-
tuullisuustekijöiden perusteella on vaikeaa. Siksi yritysten pitäisi selvästi ker-
toa, miten kuluttaja voi omalla käyttäytymisellään vaikuttaa asioihin. Yritys-
ten on myös nähtävä yhteisöllisen viestinnän merkitys. On ymmärrettävä, että 
tiedon välittäminen ja vaikuttaminen ei enää tapahdu ainoastaan yrityksen 
johtoportaan, tutkijoiden tai muiden asiantuntijoiden kautta, vaan aktiivisilla 
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kuluttajilla on tässä mielessä suuri merkitys. Siksi etulyöntiasemassa ovat sel-
laiset yritykset, jotka ovat valmiita tarjoamaan näille yhteisöllisille vaikuttaja-
tahoille tietoa ja valmiita antamaan niiden äänen kuulua. Kun tarkastellaan eri 
tietolähteiden luotettavuutta, kuluttajien luottamus yrityksiin on viime vuo-
sina selvästi vähentynyt; kuluttajat pitävät vertaisryhmiä ja asiantuntijoita yri-
tyksiä luotettavampina tietolähteinä. (Edelman 2014.)

The Nielsen Company teki vuonna 2013 tutkimuksen, jolla se selvitti kuluttajien 
luottamusta mainontaan. Kyse oli 58 maata kattaneesta, kansainvälisestä, netis-
sä toteutetusta tutkimuksesta, johon vastasi 29 000 kuluttajaa. Word-of-mouth 
-viestinnän kautta saadut suositukset (ns. ansaittu mainonta) ovat kuluttajille 
Nielsenin tutkimustulosten mukaan kaikkein luotettavin mainonnan kanava. Sii-
hen luotti 84 % kyselyyn vastanneista, kun vastaava luku vuonna 2007 oli 78 %. 
Seuraavaksi luotettavimmat mainonnan kanavat olivat brändin ympärille luodut 
nettisivut (69 %), kuluttajien netissä esittämät mielipiteet (68 %), toimitukselli-
set materiaalit, kuten lehtiartikkelit (67 %), televisiomainokset (62 %), brändis-
ponsorointi (61 %) sekä sanomalehti- (61 %) ja aikakauslehtimainonta (60 %). 

The Nielsen Companyn (2013) tutkimustulokset vahvistavat vertaisarvioin-
nin voiman. Kuluttajat luottavat enemmän horisontaalisiin (muut kuluttajat) 
kuin vertikaalisiin (yritykset, jakelukanavat ym.) suhteisiin. Word-of-mouth-
viestintää pidetään luotettavana mainonnan muotona, johon uskotaan. Kulut-
tajat uskovat mieluummin heille vieraisiin, mutta samaan sosiaaliseen verkos-
toon kuuluviin kuluttajiin kuin asiantuntijoihin. (Kotler 2010, 21.) Toinen 
asia, joka The Nielsen Companyn tutkimustuloksista (2013) selviää, on se, 
että luottamus on olennainen brändiin sisältyvä elementti.

Markkinoijan kannattaa pyrkiä luomaan kuluttajille luotettava kuva omasta 
brändistään. Laun ja Leen (1999, 346–349, 359) mukaan tämä luottamus 
on tärkeä perusta brändiuskollisuuden syntymisessä. Keskeisiä asioita luotta-
muksen rakentamisessa ovat brändin ennustettavuus, kompetenssi ja maine. 
Brändin ennustettavuus tarkoittaa sitä, että kuluttaja tietää, mikä brändi on 
ja miten se toimii. Brändin kompetenssi puolestaan merkitsee sitä, että brändi 
vastaa kuluttajan tarpeisiin. Brändin maineen perustana ovat muiden kulut-
tajien tuotekokemukset ja mielipiteet siitä, että brändi on hyvä ja luotettava. 
Tämän lisäksi myös esimerkiksi brändin mainonta osaltaan rakentaa sen mai-
netta. Luottamuksen rakentumiseen vaikuttaa myös se, että kuluttaja pitää 
tuotteesta, jolloin hän yleensä haluaa hankkia siitä lisää tietoa sekä se, että ku-
luttaja luottaa itse yritykseen. 



32 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 205

Turun ammattikorkeakoulun koordinoimassa TPR inno -hankkeessa selvitet-
tiin myös luotettavuuteen liittyviä asioita. Toisaalta selvityksen kohteena oli eri 
vastuullisuutta kuvastavien merkkien ja samalla niiden taustalla vaikuttavien 
sertifiointijärjestelmien luotettavuus (2012) ja toisaalta se, mistä lähteestä tu-
levaa informaatiota kuluttajat pitävät luotettavimpana (2013). Vuoden 2012 
kyselyn tulosten mukaan kuluttajat pitivät luotettavimpina merkkeinä Hyvää 
Suomesta -merkkiä ja Pohjoismaista ympäristömerkkiä, joista jälkimmäinen 
on ns. virallinen vastuullisuusmerkki. Myös Hyvää Suomesta -merkkiä mo-
net kuluttajat pitävät virallisena vastuullisuusmerkkinä, eli he ajattelevat, että 
julkisen sektorin toimijat ovat jollakin tavalla mukana kyseisen merkin kri-
teerien laadinnassa ja valvonnassa. (Sorsa & Jolkkonen 2014.) Näin asia ei 
kuitenkaan ole, vaan merkin omistaa ja sitä hallinnoi Ruokatieto Yhdistys ry. 
Merkin käyttäjät ovat kyseisen yhdistyksen jäseniä, ja he rahoittavat toimin-
nan jäsenmaksuillaan. (Hyvää Suomesta 2014.) TPR inno -hankkeen vuoden 
2013 kyselyn tulokset osoittivat, että luotettavimpina tietolähteinä kuluttajat 
pitävät viranomaisia, Reilun kaupan yhdistystä ja Maailman luonnonsäätiötä 
(WWF). (Sorsa 2013, 46.)

Luottamus pitää aina ansaita. Enää ei riitä, että yritykset kertovat toimivansa 
luotettavalla tavalla, eivätkä edes niiden julkaisemat raportit ole riittäviä. Nyt 
yritysten pitää todistaa olevansa luottamuksen arvoisia. Niiden pitää osoittaa, 
että niiden koko toimintaa ohjaavat eettiset ja vastuullista toimintaa korosta-
vat arvot. (Melville-Ross 2013.) Yhteistyö tunnettujen ja julkisenkin sektorin 
tunnustamien sertifiointijärjestelmien toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen kans-
sa osaltaan vahvistaa ja tukee yrityksen omaa vastuullisuusviestintää.

4.3 vaStUUlliSeN tUotteeN Ja BrÄNDiN keHittÄMiNeN

Kun kuluttajilla on markkinoilla paljon valinnan mahdollisuuksia, he vertaile-
vat brändejä valikoivasti. Se, miten vastuullisesti yritys toimii – miten se hoitaa 
oman osansa yhteiskunnan osana – tulee jatkossa entistä useammin vaikutta-
maan siihen, mitä brändejä kuluttajat ovat valmiita hyväksymään ja mitä brän-
dejä he hyljeksivät. (Zara 2013.) Hyvän brändin pitää pystyä sitouttamaan 
kuluttajat itseensä (Perkonoja 2011). Tästä syystä esimerkiksi vähittäiskaupat 
ovat alkaneet kehittää omia vastuullisuutta korostavia private label -tuotteita 
(esim. Coop ja Änglamark Ruotsissa).
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Armstrong ja Kotler (2009, 528–529) tarkastelevat tuotteita kahden eri ulot-
tuvuuden perusteella, jotka ovat niiden kyky tuottaa kuluttajalle välitöntä 
mielihyvää ja tyydytystä ja toisaalta pitkän aikavälin hyötyä. Näiden ulottu-
vuuksien avulla Armstrong ja Kotler ryhmittelevät tuotteet neljään eri ryh-
mään (kuvio 4): ns. puutteelliset tuotteet (deficient products), mielihyvätuot-
teet (pleasing products), hyödyllisyystuotteet (salutary products) ja haluttavat 
tuotteet (desirable products).

KuViO 2. Tuotteiden ryhmittely lyhyen ja pitkän aikavälin hyötyjen näkökulmasta 
(Armstrong & Kotler 2009, 528, Nolvin mukaan).

Ns. puutteelliset tuotteet ovat sellaisia hyödykkeitä, joiden kyky tuottaa ku-
luttajalle hyötyä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä on heikko (esim. pahalta 
maistuva ja tehoton lääke). Vastaavasti ns. mielihyvätuotteet synnyttävät ku-
luttajalle tuotteen käytön hetkellä tyytyväisyyden tunteen, mutta saattavat olla 
hänelle haitallisia pitkän ajan kuluessa (esim. tupakointi tai makeisten syömi-
nen). Ns. hyödyllisyystuotteiden hankinta ja käyttäminen eivät välttämättä 
houkuttele kuluttajaa, mutta ne saattavat olla hänelle pitkällä aikavälillä hyö-
dyllisiä (esim. pyöräilykypärän käyttö tai joidenkin vakuutusten hankinta). 
Ns. haluttavat tuotteet tuottavat käyttäjälleen sekä välitöntä mielihyvää että 
pitkän ajan positiivisia vaikutuksia (esim. hyvältä maistuva ja ravitseva aamu-
pala). (Armstrong & Kotler 2009, 528.)

Yritysten olisi tärkeää pyrkiä tekemään tuotteistaan haluttuja. Markkinoille 
onkin tullut runsaasti tällaisia tuotteita, kuten esimerkiksi lamppuja, joiden 
valaisukyky on hyvä ja jotka myös kestävät pitkään ja säästävät energiaa. 
Ns. miellyttävät tuotteet saattavat myydä hyvin, mutta niiden käytöstä voi 
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aiheutua kuluttajille haittaa pitkällä tähtäyksellä. Yritysten pitäisikin miet-
tiä, miten ne tuotetta ja brändiä suunnitellessaan pystyvät lisäämään niihin 
sellaisia ominaisuuksia, jotka tuottavat kuluttajille pitkän aikavälin hyötyjä 
ilman, että on tarpeellista tinkiä tuotteiden välitöntä mielihyvää tuottavis-
ta ominaisuuksista. Toisaalta ns. hyödyllisyystuotteisiin pitäisi pystyä lisää-
mään mielihyvää tuottavia ominaisuuksia, jotta kuluttajat olisivat valmiita 
ostamaan niitä. (Armstrong & Kotler 2009, 528–529.) Tästä eräs esimerkki 
ovat vähittäiskaupan omat private label -vastuullisuusmerkit. Siten ostaes-
saan esimerkiksi elintarvikkeen, jossa on kyseinen merkki, kuluttaja saa vä-
littömänä hyötynä edullisen hintaisen tuotteen ja pitkän aikavälin hyötynä 
hän arvostaa esimerkiksi sitä, että tuotteen tuotannossa on huomioitu sen 
ympäristövaikutukset.

Kun yritys lähtee liittämään brändiinsä toiminnan vastuullisuudesta viestiviä 
elementtejä, on tärkeää, että tuotteen perusominaisuudet ovat ensin sellaiset, 
että ne vastaavat kuluttajan vaatimuksia (esim. riittävä laatutaso). Vasta sen jäl-
keen brändiin voidaan liittää vastuullisesta toiminnasta kertovia elementtejä, 
joiden avulla tuote voidaan differoida ja joiden avulla samalla kuluttajille voi-
daan tuottaa lisäarvoa. Kuluttajat voivat esimerkiksi kyseisiä tuotteita ostamal-
la viestiä kuulumisestaan tiettyyn ryhmään. (Ryals ym. 2012, 130.) Jotta he 
voivat luottaa brändiin, yrityksen on huolehdittava siitä, että se, mitä kulutta-
jat saavat ostaessaan brändin, vastaa sitä mielikuvaa, mikä heillä siitä etukäteen 
on (Reagan & Velis 2013).

Yritys voi itsekin olla toimia aktiivisesti saadakseen aikaan muutoksen kulut-
tajien asenteissa ja käyttäytymisessä. Esimerkiksi eräs walesilainen tekstiilialan 
yritys haluaa tuottaa asiakkailleen arvoa lupaamalla, että sen tuotteet ovat laa-
dukkaita ja kestävät vähintään 10 vuotta. Kyseinen yritys viestii kuluttajilleen, 
että sille paras tapa suojella ympäristöä on tehdä tuotteista pitkään kestäviä. 
Tämä ohjaa kuluttajia pitkällä aikavälillä myös ostamaan vähemmän tuotteita. 
(Ryals ym. 2012, 131.) Esimerkiksi Sounio (2010, 47) onkin esittänyt, että 
brändi on vahva, jos se vastustaa turhaa kulutusta.

Yrityksen on syytä aktivoida kuluttajaverkostot jo tuotteen kehittämisvaihees-
sa toimimaan omien brändiensä hyväksi. Kuluttajille pitää esitellä tuotteita, 
jotka perustaltaan vastaavat heidän tarpeitaan. Sen jälkeen heidän on hyvä an-
taa muokata tuotteita edelleen sellaisiksi, että ne vastaavat heidän omaa iden-
titeettiään. Tämän jälkeen yritys voi vielä kehittää tuotteita saadun palautteen 
perusteella. (Kotler 2010, 33.) Vasta tämän jälkeen ne kannattaa lanseerata 
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markkinoille. Kuluttajien ottaminen mukaan tuotekehitysprosessiin on yri-
tyksille arvokas asia. Se on niille niin arvokasta, että jotkut yritykset ovat val-
miita jopa maksamaan heille palkkiota osallistumisesta tuotteen testaamiseen 
ja kehittämiseen. Näin on toimittu esimerkiksi huipputeknologian ja kemian-
teollisuuden yrityksissä. (Solomon ym. 2013, 586–587.) 

Myös Sounio (2010, 29, 128) on sitä mieltä, että brändin rakentamisessa on 
tärkeää huomioida vuorovaikutus kuluttajien kanssa. Kuluttajat haluavat olla 
mukana brändin kehittämisprosessissa. He haluavat tietoa brändistä, he ha-
luavat kuulla tarinoita ja toisaalta he voivat itse luoda brändistä omia versioi-
ta. Jotkut brändit ovat saaneet kaikkein myyvimmät ideat omiin tuotteisiinsa 
juuri kuluttajilta. Tämän johdosta yhä useammat yritykset pyrkivät omassa 
tuotekehityksessään hyödyntämään omien asiakkaidensa luovuutta ja ideoita. 
Kuluttajat ovat myös valmiita tähän yhteistyöhön. Erityisesti nuoret kuluttajat 
ovat innokkaita tekemään yhteistyötä yritysten kanssa uusien tuotteiden ke-
hittämiseksi. Kun yritykset tekevät yhteistyötä kuluttajien kanssa, ne pystyvät 
samalla lisäämään omien asiakkaidensa sitoutumista brändiin. (World Econo-
mic Forum 2013, 7.)

4.4 kUlUttaJaN Ja BrÄNDiN vÄliNeN SUHDe

Yhä useammat brändin rakentamisesta vastuussa olevat yritysjohtajat pyrki-
vät käyttämään vastuullisuutta korostavia asioita differoitumisen välineenä. Se 
tarkoittaa sitä, että yritys hankkii itselleen oikeuden esimerkiksi Reilun kau-
pan merkin käyttämiseen tai se voi lahjoittaa osan tuotteen hinnasta esimer-
kiksi ilmaston lämpiämisen ehkäisemiseksi tehtävään tutkimustyöhön. Samal-
la markkinoille syntyy yhä enemmän uusia yrityksiä, jotka rakentavat oman 
brändinsä kokonaisuudessaan vastuullisuuden huomioon ottavalle perustalle. 
(Ryals ym. 2012, 132.)

Monelle kuluttajalle hinta on tärkein ostopäätösperuste ja joillekin muille se 
voi olla esimerkiksi tuotteen statusarvo. Näin ollen vastuullisuuden arvo brän-
din osatekijänä ei vielä ole merkittävä asia kaikille kuluttajille. Muutosta kui-
tenkin on tapahtumassa. Osaltaan tähän muutokseen vaikutetaan esimerkik-
si lainsäädännöllä, kun yhä useammissa maissa yritysten toimintaa pyritään 
ohjaamaan mm. ilmastonmuutoksen estämiseen vaikuttavissa asioissa. Samal-
la tavalla kansalaisjärjestöjen panos voi olla tärkeä, kun ne neuvovat kulutta-
jia boikotoimaan tuotteita tai yrityksiä, joiden toiminta ei täytä sosiaalisesti, 
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taloudellisesti tai ekologisesti vastuullisen toiminnan vaatimuksia. Tällaisten 
toimenpiteiden vaikutuksesta todennäköisesti sosiaalinen paine kasvaa, minkä 
seurauksena kuluttajatkin alkavat yhä tarkemmin seurata omaa kulutustaan 
ja omia ostopäätöksiään myös vastuullisuusnäkökulmasta. (Ryals ym. 2012, 
129–131.)

kuluttajien innostaminen vastuulliseen kuluttamiseen

Viime aikoina on keskiöön noussut se, että kuluttajia halutaan aktivoida 
mukaan yritysten toimintaan. Kuluttajan rooli on muuttunut passiivisesta 
tuotteiden vastanottajasta aktiiviseksi toimijaksi. Hän on entistä enemmän 
mukana tuotteiden kehittämisessä. Hän antaa yrityksille palautetta ja välit-
tää muille kuluttajille tietoa tuotteista ja brändeistä. Tietoa on paljon, ja sitä 
on helposti saatavilla. (Kotler 2010, 11.) Yritysten kannattaa pyrkiä löytä-
mään kuluttajista sellaiset, jotka voivat osaltaan vaikuttaa muiden kulutta-
jien käyttäytymiseen. Brändiheimojen ja -yhteisöjen merkitys on suuri; tieto 
kulkee niissä eteenpäin yksilöltä muille yhteisön jäsenille. Vaikuttajamarkki-
nointiin osallistuvat kuluttajat ovat usein edelläkävijöitä ja mielipidejohtajia 
omissa yhteisöissään.

Samalla markkinoijan näkemys kuluttajasta on muuttumassa aiempaa koko-
naisvaltaisemmaksi. Kuluttaja on muutakin kuin vain tuotteita ostava ja käyt-
tävä henkilö: hän on yhteiskunnan jäsen, perheenäiti tai -isä ym. Kuluttajaa 
ei pidä nähdä pelkkänä kohteena vaan ihmisenä. Tämä ajattelu osaltaan vai-
kuttaa siihen, että yritykset pyrkivät jatkossa kiinnittämään entistä enem-
män huomiota vastuullisesti tuotettujen tuotteiden valmistamiseen. (Einstein 
2012, 173–174.) 

Markkinoijan näkökulmasta ongelmaksi muodostuu kuilu, joka vallitsee ku-
luttajien asenteiden ja käyttäytymisen välillä. Totuus on, että vaikka valtaosa 
kuluttajista pitää esimerkiksi ympäristöarvoja tärkeinä, niin vain murto-osa on 
valmis muuttamaan käyttäytymistään eli esimerkiksi maksamaan muita tuot-
teita korkeampaa hintaa vastuullisesti tuotetuista tuotteista. Miten asenteiden 
ja käyttäytymisen kuilua voitaisiin pienentää? Usein kuluttajat eivät muuta 
toimintaansa siksi, että he kokevat, ettei yksittäisen henkilön toimilla voida 
vaikuttaa ongelmiin, jotka joskus ovat maailmanlaajuisia. Lisätiedon antami-
nen kuluttajille voi joskus auttaa muuttamaan heidän kulutuskäyttäytymis-
tään. Esimerkiksi se, että kuluttaja autoa ajaessaan näkee, paljonko polttoai-
netta kuluu, voi muuttaa hänen ajotyyliään tai vähentää ajamista kaiken kaik-
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kiaan. Samoin se, että sähkölaskussa kuluttajalle kerrotaan, onko hänen kulu-
tuksensa suurta vai pientä muiden vastaavantyyppisten talouksien kulutukseen 
verrattuna, voi vaikuttaa siihen, että kuluttaja alkaa seurata aiempaa tarkem-
min omaa sähkön kulutustaan ja sähkölaitteiden toimintaa. (Ryals ym. 2012, 
162, 165–167.)

Jos halutaan vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen, yritysten pitäisi siis en-
sin pystyä vaikuttamaan heidän asenteisiinsa. Jotkut yritykset ovatkin omis-
sa markkinointikampanjoissaan pyrkineet ensisijaisesti tähän. Toisaalta tiede-
tään, että asenteiden muuttaminen on hyvin vaikeaa, eikä se tapahdu hetkessä. 
Varmaa on, että käyttäytymismuutos on todennäköisempi, jos siihen liittyvät 
asiat sopivat kuluttajan omiin päämääriin ja hänen omaan elämäntyylinsä. Jot-
ta kuluttaja toimisi vastuullisesti, yritysten ja yhteiskunnan on tarjottava sii-
hen myös sopivat puitteet. Mikäli näitä puitteita ei ole, kuluttajan toiminta ei 
muutu. Jos kuluttajien esimerkiksi halutaan lajittelevan jätteitä, on pidettävä 
huolta siitä, että lajittelupisteitä on riittävästi ja ne ovat lähellä, sillä muussa 
tapauksessa kuluttajat mitä todennäköisimmin laittavat kaikki taloudessa syn-
tyvät jätteet samaan säiliöön. (Ryals ym. 2012, 122–123.)

Word Economic Forum (2013) selvitti tutkimuksessaan vähittäiskauppaa, ku-
lutushyödykkeitä, teknologiaa ja mainontaa edustavien yhteistyökumppani-
ensa kanssa, miten yritykset pystyvät sitouttamaan kuluttajat tekemään käyt-
täytymisessään sellaisia yksinkertaisia muutoksia, jotka mahdollistavat entistä 
vastuullisemman elämäntyylin, kasvattavat vastuullisesti tuotettujen tuottei-
den kysyntää ja samalla lisäävät yritysten arvontuotantoa. Tutkimustulokset 
perustuivat käyttäytymisen muutosaikeita käsitelleiden case-esimerkkien poh-
jalta tehtyyn analyysiin, aiempaan tutkimustietoon, haastatteluihin ja asian-
tuntijoiden workshop-tilaisuuksien tuotoksiin. 

Yksi tutkimuksen keskeinen avaintulos oli se, että koko vastuullisuusasia kai-
paa uudistumista. On tiedostettava, että jos kuluttajien ylipäänsä odotetaan 
olevan valmiita sitoutumaan vastuullisuuteen, heidän pitäisi ensin innostua 
ja motivoitua siitä. Näin ei ole tällä hetkellä. Kuluttajat ovat ensinnäkin häm-
mentyneitä kaikista niistä monista termeistä (eettinen, ympäristöystävällinen, 
ekologinen ym.), joita asiaan liitetään. Heille ei ole lainkaan selvää, mitä termit 
lopulta tarkoittavat. Kuluttajat eivät myöskään tiedä, miten vastuullisuus ilme-
nee tuotteessa ja miten eri tuotteet tässä mielessä eroavat toisistaan. He eivät 
toisaalta luota yrityksen omiin väitteisiin tuotteiden vastuullisuudesta. Toisaal-
ta vastuullisesti tuotettuja tuotteita ei aina ole kuluttajan saatavilla, vaikka hän 
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niitä haluasikin ostaa. Vastuullisen kuluttamisen lisäämiseksi yritysten pitäisi 
tarjota kuluttajien ostopäätöksen tueksi myös merkityksellisiä kannustimia ja 
valinnanmahdollisuuksia. (World Economic Forum 2013, 4–6.)

BBMG:n (2011) tutkimustulosten mukaan kuluttajan rooli ei koskaan aiem-
min ole ollut yhtä tärkeä kuin nyt. Kuluttaja ei ole enää passiivinen markki-
noinnin kohde vaan yhteistyökumppani ja brändin puolestapuhuja. Ns. uudet 
kuluttajat myös itse tiedostavat tämän roolinsa. He etsivät jatkuvaa keskustelu-
yhteyttä sellaisten brändien kanssa, joiden kanssa he kokevat jakavansa yhteisiä 
ajatuksia ja intohimoja. Vaikka he suhtautuvat skeptisesti esimerkiksi yritysten 
mainontaan, he ovat toisaalta hyvin uskollisia kuluttajia, kun he löytävät brän-
din, jonka aitouteen he luottavat. He myös etsivät jatkuvasti vastuullisuusasi-
oita esiin nostavia, innovatiivisia brändejä. He odottavat, että yritykset tarjoa-
vat heille mahdollisuuden olla mukana brändin kehittämisprosessissa. 

Kaikesta huolimatta monet kuluttajat ovat huolissaan maapallon tulevaisuu-
desta, mutta he ovat usein hämmentyneitä esimerkiksi siksi, että ovat nähneet 
yritysten toimissa niin paljon viherpesua. Siksi he eivät välttämättä itse tee mi-
tään asioiden korjaamiseksi, mistä seurauksena on lisää avuttomuuden ja syyl-
lisyyden tunteita. Tämä tilanne tarjoaa yrityksille mahdollisuuden: ne voivat 
omalla brändillään helpottaa sitä muutosta, joka kuluttajan pitää tehdä, eli ne 
voivat rohkaista näitä vastuulliseen kulutukseen. Markkinoille on tullut uusia 
brändejä, joissa vastuukysymykset on huomioitu. Tällaisen brändin vaikutuk-
set ovat usein kuitenkin vähäiset, koska jotta se saisi uskollisia asiakkaita, sen 
pitää ensin saavuttaa riittävä luottamuksen taso. Tässä mielessä sellaiset tunne-
tut brändit, joita jo pidetään luotettavina, voivat helpommin ja nopeammin 
vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen. Kuluttajat haluavat tuotteita, jotka ovat 
toiminnallisesti hyviä ja laadukkaita, sopivan hintaisia ja joissa myös on huo-
mioitu vastuullisuusnäkökulma. Jo valmiiksi vankan markkina-aseman hank-
kineilla brändeillä on parhaat edellytykset vastata tähän haasteeseen. (Hollis 
2011, 1–2, 4.)

Jotkut ovat sitä mieltä, että paras tapa muuttaa kulutuskäyttäytymistä on vai-
kuttaa siihen suoraan. Kun Suomessa, samoin kuin monissa muissakin Euroo-
pan maissa, on esimerkiksi pyritty vähentämään tupakointia, on asetettu rajoi-
tuksia sille, missä voi tupakoida. Vastaavasti kaupassa tupakat on siirretty pois 
asiakkaiden näkyviltä. Tupakointi, joka nähdään yhteiskunnan näkökulmasta 
”huonona” käyttäytymisenä, on tehty vaikeaksi, ja rajoitusten avulla pyritään 
helpottamaan ja edistämään ”hyvää” käyttäytymistä eli tupakoimattomuutta.



39Systeemiset innovaatiot elintarvikealalla – osa 2

Mikäli yritys haluaa toteuttaa markkinointia, jossa huomioidaan toimintojen 
pitkäaikaisvaikutukset, sen pitää huolehtia siitä, että se toimii asiakaslähtöises-
ti. Tämä merkitsee sitä, että markkinointitoimia toteutettaessa mietitään, miltä 
ne näyttävät kuluttajan (kohderyhmän) näkökulmasta. Yrityksen pitää myös 
markkinoinnissa sijoittaa resurssejaan sellaisiin investointeihin, jotka tuotta-
vat lisäarvoa sen asiakkaille. Tämä mahdollistaa asiakasuskollisuuden syntymi-
sen. Edelleen vastuullisen yrityksen pitää tähdätä jatkuvaan innovatiivisuuteen 
tuotteissaan ja markkinointitoimissaan: jos se ei osaa hyödyntää markkinoilla 
olevia uusia ja entistä parempia toimintatapoja, se menettää asiakkaansa kil-
pailijoilleen. (Armstrong & Kotler 2009, 524–525.)

Mikään yritys, kuten ei yksikään kuluttaja, pysty toimimaan niin, ettei joskus 
tekisi virheitä. Kuluttajat eivät odotakaan brändiltä täydellisyyttä. Brändi voi 
silti olla hyvä, vaikka siinä joskus ilmenee puutteita. Virheiden ja puutteiden 
myöntäminen voi itse asiassa olla yritykselle hyvä keino kuluttajien uskollisuu-
den lisäämisessä. (Dunn 2013.)

Brändivaatimukset

Onnistuminen vastuullisuuden lisäämisessä edellyttää paitsi yritysten aktiivis-
ta toimintaa, myös kuluttajien halua toimia. Välillä näyttää siltä, että kulut-
tajat tulevat tässä asiassa jälkijunassa. Monet ihmiset toki sanovat kantavansa 
huolta yhteiskunnan tulevaisuudesta, mutta he eivät toisaalta osoita sitä käy-
töksellään. Käyttäytymisen muuttaminen vastuullisempaan suuntaan on usein 
haastavaa varsinkin, kun se saattaa merkitä korkeamman hinnan maksamis-
ta tuotteista. Sellaisilla tuotteilla, joiden viestinnässä korostetaan esimerkiksi 
ympäristöystävällisyyttä, ei yleensä ole kovin suurta määrää brändiuskollisia 
kuluttajia. (Hollis 2011, 1–2.) Toisaalta näyttää siltä, että kuluttajat ovat yhä 
kiinnostuneempia kaikesta uudesta. Lisäksi netin vaikutuksesta tiedot tuote-
kokemuksista leviävät nopeasti, minkä ansiosta kuluttajat ovat valmiita osta-
maan tuotteita jo niiden elinkaaren alkuvaiheessa. Yhä useampi kuluttaja us-
kaltaa siten olla aikainen hyväksyjä. 

Menneinä vuosikymmeninä korostettiin kuluttajien valtaa. Heillä oli mahdol-
lisuus valita eri brändien välillä ja he pystyivät arvioimaan, vertailemaan ja 
vaihtamaan niitä omien halujensa mukaan. Kuluttajat halusivat olla aktiivi-
sia toimijoita, ei vain tuotteiden passiivisia vastaanottajia. Tästä tilanteesta on 
edetty vaiheeseen, jossa korostetaan myös sitä, että kuluttajankin pitää antaa 
oma panoksensa vastuullisuusasioiden hoitamiseen. Tämä voi edellyttää esi-
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merkiksi sitä, että hän on valmis maksamaan tuotteesta muita tuotteita kor-
keamman hinnan tai käyttämään aikaa tuoteominaisuuksien selvittämiseen. 
Nyt voidaan siis vaativien kuluttajien ohella puhua myös vaativista brändeistä. 
Vaativa brändi merkitsee kuluttajan ja brändin välisen suhteen muuttumis-
ta. Nämä brändit edellyttävät kuluttajilta joihinkin toimiin ryhtymistä, mutta 
toisaalta kyseisiä brändejä hankkivat kuluttajat tietävät, että nämä toimet ovat 
tärkeitä ja oikeita. (Trendwatching.com 2013b.)

Millaiset vaatimukset ovat tärkeitä? Kuluttajilta voidaan edellyttää ensinnä-
kin sellaista ympäristön ja luonnon hyväksi tehtävää toimintaa, jonka vai-
kutukset voivat näkyä välittömästi tai vasta pitkällä aikavälillä. Kuluttajia 
voidaan esimerkiksi ohjata pienentämään jätemääriä tai käyttämään luon-
nonvaroja eettisesti. Käytännössä tämä toiminta voi tarkoittaa jonkin tuot-
teen käytön vähentämistä tai lopettamista, tuotteen uudelleenkäyttöä tai 
kierrättämistä. Eräs esimerkki ympäristön hyväksi tehtävistä toimista on se, 
että muun muassa Yhdysvalloissa ja Filippiineillä joillakin alueilla on kiel-
letty muovikassien ja -astioiden sekä styroksipakkausten käyttö. Näillä toi-
milla voidaan vähentää jätemääriä ja myös voimakkaiden tulvien syntymistä. 
(Trendwatching.com 2013b.)

Brändivaatimus voi tarkoittaa myös toimia, joka ovat hyväksi muita ihmisiä 
ajatellen. Muilla ihmisillä voidaan tarkoittaa silloin esimerkiksi perhettä, ystä-
viä tai jotain laajempaa yhteisöä. Sapporossa on ravintola, joka vuoden 2013 
alkupuolella alkoi periä asiakkailtaan ”sakkomaksua”, mikäli nämä eivät syö 
loppuun erästä ruoka-annosta, joka sisältää riisiä ja lohen mätiä. Ruokalistassa 
asiakkaille kerrotaan, että sakkomaksun tarkoituksena on muistuttaa kulutta-
jia siitä, että mädin hankkimiseen osallistuvat kalastajat työskentelevät usein 
hyvin vaarallisissa olosuhteissa. Sakkomaksu lahjoitetaan kyseisten kalasta jien 
hyväksi perustettuun rahastoon. (Trendwatching.com 2013b.) Vastaavasti esi-
merkiksi Reilun kaupan merkillä varustettujen tuotteiden avulla pyritään tur-
vaamaan kehitysmaiden viljelijöiden ja työtekijöiden toimeentulo ja tarjoa-
maan samalla heille mahdollisuus päättää omasta tulevaisuudestaan (Fairtrade 
Finland 2011).

Yritys voi myös esittää vaatimuksia luomalla brändin, joka edellyttää, että ku-
luttaja kiinnittää huomiota omaan elämäntyyliinsä ja pyrkii elämään aiempaa 
terveellisemmin tai käyttäytymään hyvin. Markkinoille on tuotu muun mu-
assa säilytysrasia, joka voidaan lukita halutuksi ajaksi. Rasiaan voidaan lait-
taa esimerkiksi keksejä, makeisia, tupakkaa tai muita tuotteita, joiden käyttöä 
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kuluttaja haluaa kontrolloida. Kun rasiaa käyttävä kuluttaja ottaa keksin, hän 
voi ajastamalla rasian lukituksen (ajanjaksolle minuuteista jopa kymmeneen 
päivään) varmistaa, ettei innostu ahmimaan liikaa keksejä. (Trendwatching.
com 2013b.)

Brändi voi esittää vaatimuksia myös jonkin nonprofit-organisaation toimin-
nan hyväksi ja edellyttää, että kuluttajat tekevät jotain sen tukemiseksi (Trend-
watching.com 2013b). Suomessa monet yritykset ovat olleet tuoneet mark-
kinoille esimerkiksi Roosa nauha -tuotteita, joita ostamalla kuluttajat voivat 
osaltaan tukea Syöpäsäätiön toimintaa.

Kuluttajien sitoutuminen brändiin edellyttää, että heidän pitää myös uskoa 
siihen tarkoitukseen ja visioon, joka brändiin sisältyy. Tämän aikaansaamises-
sa on puolestaan tärkeää, että yritys on sataprosenttisen läpinäkyvä ja vilpitön 
kaikissa toimissaan, joita se tekee. Päämäärätietoisen toiminnan pitää myös 
olla pitkäkestoista, mikä ei aina ole helppoa. (Trendwatching 2012a.) 

Mitä tällaisten vaatimusten esittäminen edellyttää yritykseltä? Ensin sen on 
lähdettävä kartoittamaan tärkeitä yhteiskunnallisia päämääriä. Ne voivat liit-
tyä koko maapalloon, muihin ihmisiin ja heidän hyvinvointiinsa tai positiivi-
sen elämäntavan edellyttämiin valintoihin. On mietittävä, miten yritys omalta 
osaltaan voi vaikuttaa kyseisiin päämääriin. Kun tämä on ratkaistu, esitetään 
kuluttajille brändin hankinnan yhteydessä jokin vaatimus. Kuluttajaa ei siis 
pyritäkään houkuttelemaan esimerkiksi alennuksilla tai erityiskohtelulla. Jotta 
vaatimusten esittäminen on mahdollista, täytyy yrityksen omien lähtökohtien 
olla vilpittömät. Yrityksen pitää itse omalla toiminnallaan ensin näyttää, että 
se on todellakin nostanut vastuullisen toiminnan oman arvomaailmansa ohje-
nuoraksi ja että se on itsekin valmis tekemään tarvittaessa uhrauksia. Vasta kun 
kuluttajat uskovat yritykseen ja luottavat siihen, että se toimii kyseisten arvo-
jen mukaisesti, he itsekin ovat valmiita sitoutumaan brändiin. (Hirebet 2013.)

4.5 vieStiNNÄN rooli

Miten yritys voi tuoda esiin omaa toimintaansa vastuullisena yhteiskunnan jä-
senenä? Kyse on siirtymisestä ajattelussa makrokansalaisen toiminnasta mikro-
kansalaiseksi. Enää ei riitä, että yritys kertoo siitä, miten se toiminnallaan vai-
kuttaa koko maapalloon, vaan tärkeää on osata kertoa myös siitä, miten se vai-
kuttaa yksittäiseen kuluttajaan. Sen pitää viestiä kuluttajalle, miten tämä voi 
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omilla ostopäätöksillään vaikuttaa ja muuttaa asioita (esimerkiksi ”ostamal-
la yhden, lahjoitat toisen tuotteen hyvään tarkoitukseen”). (Vasilache 2013.) 
Tätä menetelmää on jo pitkään käytetty esimerkiksi erilaisten hyväntekeväi-
syyskampanjoiden yhteydessä kertomalla, mitä kuluttajan lahjoittamalla vii-
dellä tai kymmenellä eurolla voidaan tehdä tai vastaavasti kertomalla hänelle 
sen kohdehenkilön tiedot, jonka hyväksi hänen lahjoituksensa ohjataan. Yri-
tyksetkin ovat viime vuosina lähteneet aktiivisesti mukaan erilaisiin hyvänte-
keväisyyskampanjoihin, joiden kautta ne osaltaan haluavat osoittaa yhteiskun-
tavastuutaan.

Kun yritys viestii brändinsä ja toimintansa vastuullisuudesta, sen kannattaa 
kiinnittää huomioita muutamiin tärkeisiin asioihin. Kyseessä oleva hanke on 
aina pystyttävä liittämään yrityksen ydintoimintaan. (Vasilache 2013.) Vah-
vimmat brändit ovat niitä, joissa on pidetty huolta siitä, että se, mitä kulutta-
jalle viestitään, vastaa sitä, mitä hän kokee. Mikäli näiden asioiden välillä on 
kuilu, se merkitsee joko riskiä ko. brändille tai yritykselle hyödyntämättä jää-
nyttä kilpailuetua. (Reagan & Velis 2013.)

Brändiltä odotetaan samanlaisia inhimillisiä piirteitä kuin ihmisiltäkin. Siksi 
yritys voi erottautua positiivisesti esimerkiksi pyrkimällä lisäämään yhteiskun-
nan hyvinvointia. Kuluttajat hyväksyvät sen, että persoonallinen brändi saa 
tuottaa myös voittoa, mutta mitäänsanomattomat, persoonattomat brändit 
eivät enää kiinnosta heitä. Kuluttajat kertovat nykyisin esimerkiksi blogeis-
saan avoimesti omasta elämästään iloineen ja suruineen. Tätä samaa odotetaan 
myös yrityksiltä: avointa kulttuuria, johon kuuluu ajan tasalla olevaa tiedon-
välitystä niin onnistumisista kuin epäonnistumisistakin. Ihmiset eivät mielel-
lään ole tekemisissä eivätkä he usko sellaisiin henkilöihin, joilla ei näytä olevan 
mitään heikkouksia tai puutteita. Tämä sama pätee myös brändeihin. (Trend-
watching.com 2012b.) 

Kuluttajien motivoiminen viestinnän avulla vastuulliseen toimintaan, joka 
sinällään koetaan haastavaksi asiaksi, ei ole yrityksille helppo tehtävä (Arena 
2013). Kertoessaan vastuullisuudesta yrityksen kannattaa korostaa niitä etuja, 
joita vastuulliseen tuotteeseen liittyy sen sijaan, että se kertoo asioista, joista 
kuluttajan pitää olla valmis tinkimään (World Economic Forum 2013, 10). 
Viestinnässä ei välttämättä ole tehokasta, jos yritys ensimmäisenä asiana nostaa 
aina esiin vastuullisuuden. Sen sijaan sen kannattaa korostaa sellaisia brändin 
piirteitä, jotka ovat kuluttajalle tärkeitä, kuten esimerkiksi tuotteen laatu tai 
toimivuus. (Arena 2013.)
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Markkinoinnissa tiedetään, että positiiviset asiat toimivat usein paremmin 
kuin negatiiviset asiat. Ihminen pyrkii välttämään asioita, jotka hän kokee epä-
miellyttäviksi. Siksi vastuullisuusasioiden yhteydessä ei välttämättä ole hyvä 
viestiä niistä monista negatiivisista asioista, joita maapallolla tapahtuu. Sen 
sijaan yrityksen kannattaa positiivisesti kertoa siitä, miten kuluttaja itse pys-
tyy vaikuttamaan asioihin. Kuluttajalle on hyvä myös selkeästi kertoa ne toi-
menpiteet, joihin hänen on hyvä ryhtyä. Jos yritys jo viestinnän suunnittelussa 
pyrkii siihen, että tavoitteena on positiivisten käyttäytymisvaikutusten aikaan-
saaminen, niin todennäköisyys sille, että näin tulee käymään, kasvaa. Oleellis-
ta on myös, että yritys viestinnässään osoittaa kuluttajille, miten sen tuotteet 
oikeasti voivat vaikuttaa heidän elämäänsä positiivisella tavalla. Eikä mikään 
estä viestimästä siitä, että vastuullinen kuluttaminen voi myös olla hauskaa! 
(Arena 2013.) 

Yrityksen ei tarvitse hävetä sitä, että se viestii myös toimintansa kannattavuu-
desta, sillä talous on yhtä lailla vastuullisen toiminnan tukijalka kuin ympä-
ristö ja yhteiskuntakin. Viestinnässä on hyvä myös kertoa positiivisella tavalla 
toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksista. Vastuullisuuden ei pitäisi olla velvolli-
suus, vaan sen pitäisi ilmentää halua toteuttaa kokonaisvaltaista toimintatapaa. 
(Vasilache 2013.) Se, mitä brändi kertoo, ilmenee parhaiten siitä, mitä yrityk-
sessä oikeasti tehdään, ei keinotekoisesti luoduista asioista. Kuluttajat osaavat 
erottaa, mikä on aitoa ja mikä ei. Siksi yritysten pitää tuoda brändin yhteydessä 
esiin todelliset teot, tuotekehitys, ihmiset ja yhteisöt. (Sounio 2010, 50–51.)

Viestintä kannattaa pukea mahdollisimman selkeään ja yksinkertaiseen muo-
toon. Viestissä on hyvä keskittyä kertomaan siitä, miten ja miksi kyseinen tuo-
te helpottaa kuluttajan ostopäätöstä. (Trendwatching.com 2013a.) Sanoman 
muotoilussa on paras käyttää yksinkertaista ja kohderyhmän huomioivaa kiel-
tä. Samoin on hyvä välttää hetken muotitermejä ja pyrittävä valitsemaan sel-
laisia, joita voidaan käyttää toiminnassa pitkään. Käytettävän kielen on tärkeää 
olla sellaista, että se heijastaa brändin arvoja pitkällä aikajänteellä. (Vasilache 
2013.) World Economic Forumin (2013, 4–6) tutkimustulosten mukaan tär-
keää onkin, että yritykset käyttävät kuluttajille tuttuja ilmauksia ja välineitä, 
jotka tarjoavat vuorovaikutuksen mahdollisuuden. Tässä mielessä ei kannata 
aliarvioida sosiaalisen median ja brändilähettiläiden merkitystä.

Internetin myötä brändin rakentaminen on muuttunut. Mainonnan merkitys 
on vähentynyt ja yhteisöjen merkitys samalla kasvanut. (Sounio 2010, 254.) 
Kuluttajat luottavat toisiinsa enemmän kuin yrityksiin. Word-of-mouth-vies-
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tintä tarkoittaa kuluttajalta toiselle etenevää viestiä. Jo pitkään on myönnetty, 
että kuluttajat hyväksyvät helpommin sellaisen tiedon, jonka he ovat saaneet 
joltain tutultaan kuin tiedon, jota yritys välittää mainonnan tai muun markki-
nointiviestinnän keinoin.

Tietoa yritysten toiminnasta on saatavilla paljon ja monessa muodossa. Yritys-
ten mahdollisesti tekemät virheet eivät siten pysy salassa. Siksi on  tärkeää, että 
ne pyrkivätkin toiminnassaan ennen kaikkea läpinäkyvyyteen. Mikäli brän-
di on rakennettu huolella ja vilpittömällä toiminnalla, yksittäiset negatiiviset 
tapahtumat eivät ole sille tuhoisia. Kuluttajat ymmärtävät, ettei mikään tuo-
te pysty täyttämään kaikkien toiveita joka hetki. Kaiken lisäksi jos brändiä 
kohdanneet virheet korjataan ammattitaitoisesti ja asiakaslähtöisesti, brändi-
imagoon mahdollisesti tullut kolhu voidaan paikata, ja itse asiassa yrityksen 
ja brändin imago ja maine voivat jopa kohentua entisestään. (Trendwatching.
com 2012b.) Sounion (2010, 254) mukaan tärkeintä onkin, että virheen sat-
tuessa yrityksen on ryhdyttävä välittömästi korjaustoimenpiteisiin ja pahoi-
teltava tapahtunutta; inhimilliset piirteet, tunteisiin reagoiminen ja tunteiden 
synnyttäminen on tärkeää myös yritysmaailmassa.

Sosiaalinen media on mullistanut viestinnän kentän. Tästä mullistuksesta käy-
tetään joskus nimitystä horisontaalinen vallankumous (Solomon ym. 2013, 
14–15). Sosiaalisen median kautta kuluttajat verkostoituvat ja tiedot leviävät 
nopeasti. Siellä viestit etenevät selvästi nopeammin ja laajemmin kuin perin-
teisessä word-of-mouth-viestinnässä: kyse on one-to-many- tai many-to-ma-
ny-viestinnästä, jolloin yksi tai monta kuluttajaa voi keskustella toistensa kans-
sa samanaikaisesti. (Kotler 2010, 64.) Netti on muuttunut entistä sosiaali-
semmaksi, vuorovaikutukseen perustuvaksi ilmaisuvälineeksi, eikä se enää ole 
vain yrityksiltä kuluttajille tietoa välittävä kanava. Sosiaalisen median ansiosta 
kuluttajan asema yritysten rinnalla on muuttunut paljon tasavertaisemmaksi. 
Netissä liikkuvaa tietoa käytetään kulutuspäätöksissä hyväksi paljon enemmän 
kuin perinteisiä tietolähteitä. (Pantzar ym. 2006, 1–2.)

Sosiaalisen median tarjoama keskustelumahdollisuus tulee edelleen muutta-
maan yritysten viestintää: se korvaa osan perinteisestä mainonnasta ja osin 
ottaa sen paikan. Netissä käytävissä keskusteluissa kuluttajat kommentoivat ja 
arvioivat brändejä. Ne brändit, jotka saavat näissä arvioinneissa hyviä tulok-
sia, saavat myös verkoston jäsenten hyväksynnän. Siten vain sellaiset brändi-
kertomukset, joista puhutaan, pystyvät hyötymään kuluttajien muodostamista 
verkostoista ja yhteisöistä. (Kotler 2010, 64–66.) Nämä ansaitut mainoskana-
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vat mahdollistavat sen, että kuluttajat voivat puhua omien suosikkibrändiensä 
puolesta. Tätä kanavaa ei brändistä vastaavien yritysten edustajien ole syytä 
unohtaa. (The Nielsen Company 2013.)

Se, miten paljon ja millä tavalla yrityksen kannattaa viestiä omista vastuulli-
seen toimintaan liittyvistä hankkeistaan, riippuu siitä, millä alalla se toimii, 
keitä sen asiakkaat ovat ja millaisia kilpailijoita sillä on. Vastaavasti jokaisen 
yrityksen, joka ryhtyy tällaisiin toimiin ja viestii niistä, pitää olla tietoinen 
niistä riskeistä ja eduista, joita siihen liittyy. Jotta vastuullisesta toiminnasta 
pystytään tekemään yritykselle kilpailuetu, on tärkeää, että yhteiskuntavastuu-
seen liittyvistä asioista ja markkinoinnista vastuussa olevat henkilöt tekevät 
yrityksessä yhteistyötä. Ei riitä, että vastuullisuudesta puhutaan, vaan on myös 
tehtävä sitä tukevia toimia, joista on myös viestittävä oikealla tavalla. Tärkeintä 
lopulta on, että kuluttajien kokemukset toimenpiteistä vastaavat niistä annet-
tuja lupauksia. (Blomqvist & Posner 2004, 36.)

Erilaiset merkit, joita tuotteissa käytetään, hämmentävät usein kuluttajia. 
Vaikka niitä alun perin alettiin käyttää siksi, että ne helpottaisivat kulutta jien 
ostopäätöstä, niin nyt ne usein saavat aikaan ennemminkin hämmennystä: 
mitä ne itse asiassa kertovat, ovatko ne jonkin ulkopuolisen tahon myöntä-
miä vai yrityksen omia merkkejä, onko niillä mitään todellista merkitystä jne. 
(Bemporad & Baranowski 2008.) Pelkästään vastuullisesta toiminnasta ker-
tovia merkkejä on monia, minkä lisäksi brändin yhteydessä voidaan käyttää 
muitakin merkkejä. Ei ihme, että kuluttaja on hämmentynyt. 

TPR inno -hankkeessa toteutetuissa, eettisten merkkien ja ympäristömerk-
kien tunnettuutta selvittäneissä tutkimuksissa ilmeni, että monet kyseisis-
tä merkeistä ovat edelleen kuluttajille melko tuntemattomia. Esimerkik-
si UTZ-merkki (kahvin viljelyn laatu- ja ympäristömerkki), MSC-merkki 
(kalatuotteiden ympäristömerkki) ja EU:n luomumerkki (Eurolehti) ovat 
vielä kuluttajille melko tuntemattomia. Sen sijaan Hyvää Suomesta -merk-
ki, Pohjoismainen ympäristömerkki, Avainlippu ja Reilun kaupan merkki 
tunnetaan melko hyvin. (Santalahti & Nolvi 2014, 90–91.) Eettiset ja ym-
päristömerkit – kun kuluttajat ensin tuntevat ne ja niiden sanoman – voi-
vat vahvistaa brändiä. Viestinnässään yrityksen pitää keskittyä ensisijaisesti 
mahdollisimman selkeästi kertomaan brändilupauksestaan. Sen jälkeen se 
voi tukea tätä lupausta hankkimalla brändille oikeuden tietyn vastuullisuus-
merkin käyttöön.
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Tärkeää on, että yritys viestii vastuullisuusstrategiaansa siten, että se pystyy 
liittämään bränditarinan yrityksen perustarinaan. Tällä tavoin vastuullisuu-
teen liitettävät arvot ja toiminnot todentuvat koko organisaation toiminnassa. 
Viestinnässä tosiasiat voidaan kertoa esimerkiksi rehellisen ja tunteisiin vaikut-
tavan tarinan kautta. (Bemporad & Baranowski 2008.)

Iso osa niistä yrityksistä, jotka nyt investoivat yhteiskuntavastuuta koskevaan 
viestintään, ei kykene saamaan sille taloudellista vastinetta siksi, että ne eivät 
ole ymmärtäneet integroida tätä viestintää brändiviestintäänsä. Ne yritykset, 
jotka viestivät aktiivisesti eettisistä ja vastuullisista toimistaan, pitävät nämä 
asiat kuitenkin usein irrallaan brändiviestinnästä ja myös kohdentavat sen vain 
rajattuihin kohderyhmiin, usein työntekijöihin ja vastuullisuusasioissa mieli-
pidejohtajina pidettäviin henkilöihin. Viestinnän välineenä käytetään yleisim-
min yhteiskuntavastuuraporttia. Markkinointipäälliköiden onkin mahdollista 
lisätä viestinnän strategista arvoa integroimalla yhteiskuntavastuuta koskeva 
viestintä brändiviestintään. Tämän pitäisi näkyä myös liikevaihdon kasvuna. 
(Environmental Leader 2013.)

Kun yritys viestii brändinsä ja toimintansa vastuullisuudesta, sen kannattaa 
kiinnittää huomioita muutamiin tärkeisiin asioihin. Kyseessä oleva hanke on 
aina pystyttävä liittämään yrityksen ydintoimintaan. (Vasilache 2013.) Vah-
vimmat brändit ovat niitä, joissa on pidetty huolta siitä, että se, mitä kulutta-
jalle viestitään, vastaa sitä, mitä hän kokee. Mikäli näiden asioiden välillä on 
kuilu, se merkitsee joko riskiä kyseessä olevalle brändille tai yritykselle hyödyn-
tämättä jäänyttä kilpailuetua. (Reagan & Velis 2013.)

Kuluttajien motivoiminen viestinnän avulla vastuulliseen toimintaan, joka 
sinällään koetaan haastavaksi asiaksi, ei ole yrityksille helppo tehtävä (Arena 
2013). Kertoessaan vastuullisuudesta yrityksen kannattaa korostaa niitä etuja, 
joita vastuulliseen tuotteeseen liittyy sen sijaan, että se kertoo asioista, joista 
kuluttajan pitää olla valmis tinkimään (World Economic Forum 2013, 10). 
Viestinnässä ei välttämättä ole tehokasta, jos yritys ensimmäisenä asiana nostaa 
aina esiin vastuullisuuden. Sen sijaan sen kannattaa korostaa sellaisia brändin 
piirteitä, jotka ovat kuluttajalle tärkeitä, kuten esimerkiksi tuotteen laatu tai 
toimivuus. (Arena 2013.)
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4.6 riSkieN vÄlttÄMiNeN

Brändin avulla yritykset haluavat luoda itselleen kilpailuetua menestyäkseen 
markkinoilla. Kuten kaikkeen yritystoimintaan, myös brändäämiseen liittyy 
aina riskejä, epäonnistumisen mahdollisuuksia. Jotta näihin ongelmiin ei jou-
duttaisi, yrityksen on hyvä etukäteen pohtia, mitkä asiat voivat olla kriitti-
siä onnistumisen kannalta, kun vastuullisuus halutaan liittää omaan brändi-
lupaukseen.

Young & Rubicam (2010) on Brand Asset™ Valuator -tutkimuksellaan selvittä-
nyt, mistä tekijöistä brändi muodostuu. Brändin rakentamisen perustana pitää 
olla differoituminen, eli brändin on erotuttava kilpailijoistaan. Näyttää siltä, 
että tämä piirre brändissä usein heikkenee sen saavuttaessa elinkaarellaan kyp-
syysvaiheen. Erottautumisen puute on brändille iso riskitekijä. Brändin syn-
tyminen edellyttää erottautumisen lisäksi brändiltä myös relevanssia, eli sen 
pitää olla kuluttajalle merkityksellinen. Jotta tämä olisi mahdollista, yrityksen 
pitää tuntea hyvin oma kohderyhmänsä. Young & Rubicamin mukaan brän-
din erottautumiskyky ja relevanssi luovat pohjan sen tulevaisuuden mahdolli-
suuksille, kasvupotentiaalille. 

Arvostuksen saaminen on Brand Asset™ Valuator -tutkimuksen mukaan kolmas 
tärkeä brändin syntymiseen vaikuttava tekijä. Arvostuksen saavuttamiseen vai-
kuttaa kuluttajien näkemys brändin laadusta ja suosiosta. Jos brändi on on-
nistunut erottautumaan kilpailijoistaan, olemaan kohderyhmälleen merkityk-
sellinen ja hankkimaan arvostusta, brändiin liitetään silloin myös tuttuus, eli 
se on onnistunut välittämään itsestään tietoa ja tietämystä. Tämä tarkoittaa, 
että kuluttajat ymmärtävät, mistä brändissä on kyse ja millaisten asioiden ja 
arvojen varaan se on rakennettu. Arvostus ja tietämys osoittavat brändin ny-
kyisen aseman ja vahvuuden markkinoilla. Siitä näkyy, miten kuluttajat ovat 
vastaanottaneet brändin. Markkina-asema on strategisesti tärkeä brändin suo-
rituskykyä osoittava mittari. Esimerkiksi kasvussa olevalla brändillä arvostus 
on yleensä suurempaa kuin brändiä koskeva tietämys. Jos tilanne on päinvas-
tainen, riski brändin murenemisesta kasvaa. (Young & Rubicam 2010.)

Haig (2003, 5−6) on esittänyt, että välttyäkseen epäonnistumisilta brän-
din kannattaa aina muistaa, minkä peruslupauksen varaan se on luotu. Jos 
brändi-identiteettiä lähdetään radikaalisti muuttamaan, ongelmien todennä-
köisyys kasvaa. Toisaalta yritys ei voi myöskään tuudittautua liikaa vahvan-
kaan brändin aseman säilymiseen: sen on seurattava markkinoita ja pidettävä 
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huolta siitä, että se kehittyy markkinoiden mukana. Jotkut yritykset sortu-
vat liialliseen itsetuntoon oman brändinsä osalta. Jotkut toiset puolestaan 
ovat päinvastoin epävarmoja omasta brändistään, mikä saattaa johtaa siihen, 
että ne esimerkiksi pyrkivät jäljittelemään kilpailijoiden toimia tai muutta-
maan omaa brändiään liian usein. Myös brändilaajennukset voivat joskus 
olla haasteellisia, joten laajennuksia ei ole välttämättä järkevää ulottaa mille 
tahansa tuotesektorille, koska tehtävässä onnistumiseksi yrityksessä tarvittai-
siin usein täysin uutta osaamista.

The Global Brand (2014) esittää, että menestyäkseen brändin on tarjottava 
kuluttajalle positiivinen brändikokemus. Tämä kokemus ei synny ainoastaan 
itse tuotteen kautta, vaan merkityksellisiä ovat kaikki ne yhteydet, joita kulut-
tajalla on brändiin: pakkaus, hinta, markkinointi, henkilökunta jne. Tuottees-
ta ja tilanteesta riippuen joidenkin tekijöiden vaikutus kuluttajan kokemuk-
seen on muita merkittävämpi. Esimerkiksi elintarvikkeissa maku ja turvalli-
suus ovat usein merkittäviä asioita. Joillekin kuluttajille voi silti olla erityistä 
merkitystä myös esimerkiksi sillä, että kyse on paikallisesta mausta tai brändis-
tä. (Perkonoja 2011.) 

Brändilupaus muodostaa kuluttajalle käsityksen siitä, mitä on odotettavissa. 
Jos lupaus on kuluttajalle merkityksetön, se ei toimi. Kun yritys antaa brändi-
lupauksen, sen pitää kertoa kuluttajalle myös ne tosiasiat, joihin brändilupaus 
perustuu. Tämä lisää brändilupauksen merkittävyyttä ja samalla se konkretisoi 
kuluttajalle niitä odotuksia, joita hän brändiin liittää. Siksi brändilupaus pi-
tää suunnitella huolella ja jokaisen brändikohtaamisen pitää vahvistaa brändi-
lupausta. Jos tästä ei huolehdita, riskit kasvavat ja brändin asema vaarantuu. 
(Glatstein 2014.) 

Selkeä ja määrätietoinen asemointi on yksi brändin menestyksen lähtökohta. 
Kuluttajan pitää hahmottaa, mikä brändi lopulta on. Tämä edellyttää kulut-
tajalta usein oppimista, minkä mahdollistamiseksi yrityksen kannattaa toistaa 
tiettyjä, tärkeitä brändiin liittyviä asioita. Uusien asioiden jatkuva esiin tuomi-
nen voi hämmentää kuluttajaa. Jos brändissä tapahtuu muutoksia, on haasta-
vaa osata kertoa kuluttajille, miten brändi sen jälkeen asemoituu markkinoil-
la. Brändin irrottaminen tyystin vanhasta voi olla yritykselle suuri riski. (The 
Global Brand 2014.)

Kuluttajat ja muut sidosryhmät arvioivat yrityksen toimia niiden arvojen pe-
rusteella, joita brändäysprosessiin sisällytetään. Brändiin liitettävien negatii-
visten, sen arvojen vastaisten asioiden aiheuttama haitta brändille on erityisen 
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suuri taloudellisesti kehittyneissä maissa, joissa kuluttajilla on valinnanvaraa 
tuotteen ostopäätöstä tehtäessä. Brändin luominen merkitsee suurta investoin-
tia, joten yrityksen pitääi myös huolehtia siitä, ettei brändikuvaa vahingoite-
ta. (Werther & Chandler 2005, 317–318.) Maine häviää paljon nopeammin 
kuin se pystytään saavuttamaan.

Markkinat odottavat brändiltä innovatiivisuutta. Innovatiivisuuden ei aja-
tella liittyvän brändin toiminnallisiin tekijöihin, vaan erottuva ja voima-
kas brändi on usein proaktiivisesti myös synnyttämässä itse uusia trendejä. 
 Reaktiivisesti toimivat brändit ovat auttamatta usein jälkijunassa, ja samalla 
niiden menestys on vaarassa. (The Global Brand 2014.) Mikäli yritys ei ak-
tiivisesti kehitä brändiään, brändin erottumiskyky kärsii ja sen myötä myös 
myynti laskee (Haig 2003, 6).

Kuluttajat odottavat brändin olevan todenmukainen ja aito. Siitä huolimat-
ta jotkut yritykset saattavat edelleen pyrkiä pettämään kuluttajia niin, että ne 
markkinoinnin avulla peittävät tuotteen todellisia ominaisuuksia ja vaikutuk-
sia (Haig 2003, 6). Viherpesu tarkoittaa sitä, että brändin viestitään olevan ym-
päristöystävällinen, vaikka todellisuudessa näin ei olekaan (Kontkanen 2012). 
Viherpesua voidaan tehdä monella tavalla. Yritys voi kertoa brändistään hyvin 
kapea-alaisesti korostamalla esimerkiksi vain tuotteen kierrätettävyyttä, mutta 
jättämällä samalla huomioimatta sen valmistusprosessin, joka saattaa olla ym-
päristöä voimakkaasti kuormittava. Yritys saattaa myös esittää tuotteestaan sel-
laisia ympäristöväitteitä, joiden todenperäisyyttä se ei mitenkään osoita. Se voi 
myös brändistä kertoessaan harhaanjohtavasti käyttää sellaisia termejä, joiden 
kuluttaja ymmärtää tarkoittavan ympäristöystävällisyyttä, vaikka niin ei todel-
lisuudessa ole. Viherpesua on myös se, että yritys tuo viestinnässään esiin jon-
kin sinällään todellisen, mutta käytännössä tarpeettoman asian. Eräs esimerk-
ki tästä on se, että yritys korostaa, että tuote ei sisällä jotain ainesosaa, mutta 
todellisuudessa tämän ainesosan puuttuminen perustuu siihen, että sen käyttö 
on jo lailla kielletty. Jotkut yritykset saattavat sortua suoraan valehteluunkin 
ja kertoa esimerkiksi sertifioinneista, joita niillä todellisuudessa ei ole, tai ne 
voivat käyttää tuotteissaan itse tekemiään merkkejä, joilla ei ole minkäänlaista 
kolmannen osapuolen antamaa ympäristövakuutta. (Terrachoice 2010, 10.) 

Tuotteen alkuperä on monille kuluttajille tärkeä ostopäätöskriteeri. Suomalai-
set kuluttajat ovat tottuneet luottamaan suomalaisiin tuotteisiin. Esimerkiksi 
TPR inno -hankkeessa vuonna 2012 toteutetussa Lähiruoka ja vastuullisuus 
-kyselyssä ilmeni, että 65 % vastaajista piti sitä joko erittäin tai melko tärkeä-
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nä elintarvikkeiden ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä ja vain 1 %:lle vas-
taajista se oli täysin merkityksetön asia (Santalahti & Nolvi 2014, 92). Ehkä 
tästä syystä jotkut yritykset ovat sortuneet myös ns. sinivalkopesuun. Kontka-
sen (2012) mukaan sinivalkopesu tarkoittaa sitä, että yritys pyrkii esittämään 
tuotteensa suomalaisena, vaikka todellisuudessa valtaosa tuotannosta tehtäisiin 
muualla. Vahvalla brändillä ei ole kuitenkaan varaa sortua valheellisuuteen, 
pinnallisuuteen tai epäaitouteen (The Global Brand 2014), eikä yrityksen ei 
kannata riskeerata brändiään viherpesulla tai sinivalkopesulla. 

Luotettavuus on tärkeä asia yrityksen brändin ja maineen rakentamisessa. 
Luotettavuuden aikaansaamiseen tarvitaan avointa ja läpinäkyvää toimintaa. 
Tieto mahdollisista virheistä ja epäonnistumisista välittyy joka tapauksessa si-
dosryhmille. Jos yritys itse ei huolehdi viestinnästä (ja tarpeellisista korjaustoi-
mista), negatiiviset viestit välittyvät muiden tahojen kautta, ja kaiken lisäksi 
tämä tieto voi olla myös väärää. Asioiden korjaaminen on silloin työlästä ja ris-
kinä on brändin maineen mureneminen. Brändiin liitettävien arvojen pitääkin 
siksi näkyä kaikkien organisaatiossa työskentelevien toiminnassa (The Global 
Brand 2014). Yrityksessä pitää myös kartoittaa kaikki ne tahot, joiden mer-
kitys on tärkeä brändikokemuksen luomisessa. Nämä tahot voivat olla paitsi 
ihmisiä, myös prosesseja tai välineitä, joita brändin luomisessa ja ylläpidossa 
tarvitaan. Jos yrityksen eri tahoilta tulevat viestit ovat ristiriitaisia, brändikuva 
heikkenee. (Glatstein 2014.)
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5 PoHDiNta

Monet ihmiset suhtautuvat kriittisesti yrityksiin, koska niiden on koettu 
 aikaansaaneen monia maailmanlaajuisia yhteiskunnallisia ongelmia, kuten 
ympäristön saastumista, työntekijöiden epäeettistä kohtelua, talouskriisejä 
ym. Tieto erilaisista ongelmista myös leviää nopeasti. Se, mitä yrityksiltä yhä 
useammin odotetaan, on avoin, läpinäkyvä ja eettinen toiminta. Monet yri-
tykset ovat huomanneet, että tulevaisuudessa tärkein brändeihin sisällytettävä 
arvo on niiden kyky luoda osaltaan entistä vastuullisempi ja eettisempi maail-
ma. Ne yritykset, jotka eivät vielä ole tiedostaneet tätä tosiasiaa, alkavat väistä-
mättä olla aikaansa jäljessä.

Sellaiset yritykset, jotka soveltavat toiminnassaan yhteiskunnallisen näkökul-
man huomioivaa markkinointia, haluavat sen avulla usein parantaa brändi-
imagoaan. Paitsi brändi-imagon rakentamiseen, sen avulla pyritään myös 
brändin tunnettuuden ja luotettavuuden lisäämiseen sekä tunnesiteen luomi-
seen brändin ja sen kohderyhmään kuuluvien kuluttajien välille. 

Myös monet kuluttajat pitävät vastuullisuusasioita merkittävänä tekijänä, joka 
yritysten olisi otettava huomioon brändiä rakentaessaan ja koko liiketoimin-
nassaan. Vastuullinen brändilupaus on erityisen tärkeä nuoremmille kuluttaja-
ryhmille, ns. milleniaaneille ja myös ns. LOHAS-kuluttajille. Monet muutkin 
kuluttajaryhmät suhtautuvat vastuullisuuteen myönteisesti, joten markkinoil-
la on potentiaalia yrityksille, jotka pystyvät toiminnallaan lunastamaan vas-
tuulliseen toimintaan perustuvan brändilupauksensa.

Jos yritys aikoo brändilupauksessaan korostaa vastuullisuutta, se tarkoittaa, 
että se ei voi enää asettaa päämääriään kapea-alaisesti vain omien tuotteiden-
sa näkökulmasta, vaan sen on huomioitava myös yhteiskunnalliset suhteet. 
Samalla se tarkoittaa sitä, että yrityksen vastuullinen liiketoimintastrategia ja 
brändistrategia on integroitava. Yritykset, jotka toteuttavat tällaista laaja-alais-
ta päämääräajattelua, voivat parhaiten tuottaa pitkän aikavälin hyötyjä omalle 
brändilleen, kuluttajille ja maailmalle laajemminkin. 
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Markkinointitoimien tekeminen oikeaan aikaan on usein onnistumisen kriit-
tinen tekijä. Yrityksille tarttuminen oikeaan aikaan vastuuasioiden huomioi-
miseen omassa toiminnassa on asia, joka voi näkyä positiivisesti myös sen tu-
loksessa. Edelläkävijät saavat usein aikaan parasta tulosta. Toisaalta kerran saa-
vutettu kilpailuetu ei säily automaattisesti: kilpailijat todennäköisesti tuovat 
markkinoille vastaavia ominaisuuksia tarjoavia brändejä, joilla ne haluavat it-
sekin hankkia kilpailuetua. Yrityksen pitää määrätietoisesti ja aktiivisesti kehit-
tää omaa brändiään vastuullista strategiaa noudattamalla.

Vastuullisuus on monille brändeille vielä nyt erottumistekijä, mutta tulevai-
suudessa se on todennäköisesti ennemminkin monen tuotteen pakollinen osa. 
Näin tulee käymään varsinkin sellaisissa tilanteissa, kun vastuullisuudesta tulee 
yrityksen strategian osa ja kun vastuullisuusasioiden huomioiminen toimin-
nassa saa aikaan muita positiivisia tuloksia. Esimerkiksi ekologisesti tehokas 
raaka-ainehankinta voi merkitä paitsi sitä, että ainesosia ja energiaa tarvitaan 
aiempaa vähemmän, myös sitä, että tuotteen suunnittelu-, hankinta- ja esille-
panokustannuksetkin pienenevät.

Aidosti ja läpinäkyvästi tehdyn vastuullisen brändilupauksen avulla yritys voi 
saada itselleen sitoutuneita asiakkaita. Nämä asiakkaat ovat sille usein myös 
hyviä puolestapuhujia, joiden kautta yrityksen maine luotettavana toimijana 
leviää tehokkaasti. Samalla yritys voi tehdä toiminnallaan hyvää taloudellista 
tulosta ja tuottaa hyvää laajemminkin ympäristölleen ja koko maailmalle.
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