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Vastuullisuus ei näy tuotteesta tai brändistä päällepäin. 
Siksi vastuullisuudesta viestiminen ei ole enää  

nice-to-do vaan must-do kaikille. 





suomalaisista pitää 
yritysten vastuullisuus-
viestintää viherpesuna.  

35 % 
suomalaisista toivoo 

yrityksiltä konkreettisia 
vastuullisuustekoja 
mieluummin kuin  
pelkkää puhetta. 
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Sanoman vastuullisuustutkimus (2020) 



LUOTTAMUKSEN RAKENTAMISTA 
Vastuullisuuden viestiminen on  



Mistä on tärkeää viestiä? 

o Kaikille aloille tärkeät teemat  
• Esim. ilmastonmuutos, CO2-päästöt 

o Toimialalle oleelliset kysymykset 
• Esim. biodiversiteetti, vesijalanjälki 

o Sidosryhmille tärkeät teemat 
• Esim. palmuöljy, työhyvinvointi 

o Trendit 
• Esim. diversiteetti, johdon palkitseminen 

o Yritykselle itselleen tärkeät teemat 

 

iStock 



Teot – Walk the talk 

o Uskottavaa viestintää ei ole 
ilman uskottavia tekoja. 

o Uskottavia tekoja ei ole ilman 
ymmärrystä oman bisneksen 
vaikutuksista. 

o Organisaatio ei voi shoppailla 
sille mukavimpia teemoja.  



 Case: Nike 



Tarjoa tarpeeksi tietoa, helposti saataville 

o Avoimuus kasvattaa 
luottamusta: ”Nämä tietää mitä 
tekee.”  

o Uskalla avata myös 
keskeneräisiä ja haastavia 
asioita.  

o Puhu ihmisten kielellä, älä 
piiloudu numeroiden ja 
sertifikaattien taakse.  



”Vuoden aikana olemme vähentäneet muovia n. 3000 

suomalaisen painon verran.” 

…eli 3 Boeing 747 suihkukonetta 

333 Volkswagen Golf -henkilöautoa 

 

Avaa numerot. Konkretisoi. Havainnollista esimerkeillä ja vertauksilla. Tuo 

esimerkit lähelle ihmisten arkea. 

  

 Caset: Kesko & Sinituote 



Näytä, älä vain julista ja kerro! 

Kesko: Pieni suuri teko  

https://www.kesko.fi/media/teemat/pieni-suuri-teko/


Arkiviestintä – vastuullisuus kaikkiin kanaviin 

o Vastuullisuusviestintä 
luontevaksi osaksi muuta 
viestintää. 

o Vastuullisuusviestinnän ei 
tarvitse olla juhlavaa tai 
kuivakan informoivaa - uskalla 
olla myös rento! 

o Taitava sisällöntuotanto, jotta 
ihmiset pysyvät kuulolla.  



Älä jumitu tylsiin formaatteihin vaan tee erilaisia toteutuksia.    



Kasvoton yritys tiedottaa 

 

Tiedottavat some-

päivitykset 

 

”Tehdään tiedote” 

 

”Tämä on tärkeää, 

kirjoitetaan blogaus” 

 

Artikkeli nettisivulle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tee vaihtelevaa sisältöä, esim. 

Facebook- ja IG-livet,  

IG-tarinat, kyselyt, äänestykset jne.  

 

Panosta kuviin, videoihin, 

visuaalisuuteen yleensä 

 

Kerro ihmisten kautta 

 

Tunnista uudet ilmiöt ja kiinnostavat 

tarinat ja tarjoa niitä medialle 

 

Uskalla olla rohkea! Kokeile, opi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USEIN KÄYTÖSSÄ LISÄÄ TÄTÄ 



Erottuvuus – omaleimaisia, rohkeita tekoja 

o Tasaisesti junnaava arkiviestintä ei 
riitä, jos haluaa kasvattaa 
tunnettavuutta.  

o Suuren huomioarvon hakeminen 
1–2 krt/vuosi… 

o …tai ajatusjohtajuus omassa 
teemassa 

o Kampanjat, uudet avaukset jne.  



 Case IKEA 



 Case: Ylva  





Kirjastojen hiilijalanja ̈lki on mitattu ensimma ̈ista ̈ kertaa. 

Syksylla ̈ 2020 tehtyyn tutkimukseen osallistui 13 

erikokoista pilottikirjastoa ympa ̈ri Suomen. Helsingista ̈ 

mukana oli Kallion kirjasto. 
 
Tutkimuksessa selvisi, etta ̈ noin kaksi kolmasosaa 

kirjastojen pa ̈a ̈sto ̈ista ̈ aiheutuu toimitilojen 

la ̈mmityksesta ̈ ja sa ̈hko ̈nkulutuksesta. Tämän lisa ̈ksi 

esimerkiksi aineiston elinkaarella ja muovituksella on 

vaikutuksensa hiilijalanja ̈lkeen.  
 
”Hankittaviin nidema ̈äriin, aineiston muovitukseen ja 

poistokirjojen ka ̈sittelyyn voidaan vaikuttaa jokaisessa 

kirjastossa, mutta tutkimustulosten perusteella na ̈illa ̈ 

teoilla kirjastot eiva ̈t voi merkitta ̈va ̈sti va ̈henta ̈ä 

hiilijalanja ̈lkea ̈a ̈n.  
 

Viesti kuntapa ̈ätta ̈jille na ̈in kunnallisvaalien alla onkin 

selva ̈: jos kunnan palveluiden ympa ̈risto ̈vaikutuksia 

halutaan pienentäa ̈, on katse kiinnitetta ̈va ̈ kunnan 

hallitsemien kiinteisto ̈jen ja tekniikan kulutukseen ja 

kuntoon”, sanoo tutkimuksen toteuttaneen Yleisten 

kirjastojen ympa ̈risto ̈tietoisuus 2020-luvulle -hankkeen 

hankejohtaja Harri Sahavirta Helsingin 

kaupunginkirjastosta.  
  
Tutkimuksessa pohdittiin myo ̈s kirjastojen 

hiilika ̈denja ̈lkea ̈ eli va ̈ltettyja ̈ pa ̈a ̈sto ̈ja ̈ seka ̈ positiivisia 

vaikutuksia ympa ̈risto ̈o ̈n. Kirjastojen hiilika ̈denja ̈ljen 

ydinta ̈ ovat lainauspalvelu vaihtoehtona kuluttamiselle, 

yhteiska ̈ytto ̈iset tilat seka ̈ tietoisuuden lisa ̈a ̈minen 

ympa ̈risto ̈asioista. 
 
Lue koko tutkimusraportti verkosta, linkki profiilissa! 
 











Helen: Uutta voimaa -blogi 



Miten pieni toimija voisi viestiä? 

o Kerro omista valinnoista. 

o Jaa artikkeleita ym. mielenkiintoista, muiden tekemää sisältöä.  

o Vinkkaa, innosta, kirjoita blogaus ym. omaa sisältöä. 

o Osallistu teemapäiviin. 

o Ota kantaa. 

 

o Huom! Älä innostu liikaa!  

 

 

 

 

 

 





Onnistunut vastuullisuusviestintä  
ei myy ja tyrkytä. Se kasvattaa luottamusta, 
ilahduttaa ja  antaa toivon pirskahduksia.   

 



KIITOS! 
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