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Osa-alueet

MITÄ VASTUULLISUUSVIESTINTÄ ON?

MITÄ SE EI OLE

VASTUULLISUUSVIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT

Nykytilan arviointi ja vastuullisuuden osa-alueiden 

tunnistaminen - Tavoitteiden asettaminen –

Viestinnän suunnittelu

VIESTINNÄN TYÖKALUT

ESIMERKKEJÄ ONNISTUMISISTA 



Minkälainen on vastuullinen yritys?

AJATUKSIA



Vastuullisen yrityksen toiminta on 
luotettavaa, taloudellista, 

yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja 
ympäristöä kunnioittavaa.

- Kuluttajaliitto

”



Kaiken takana on…

yritysvastuu



Yritysvastuu (corporate responsibility)

Yritysvastuulla viitataan kestävän kehityksen edistämiseen ja siihen kuuluu kolme 

osa-aluetta:

● Taloudellinen vastuu - Yritys huolehtii omasta kilpailukyvystään ja 

kannattavuudestaan pitkällä tähtäimellä.

● Sosiaalinen vastuu – yritys huolehtii oman henkilöstön hyvinvoinnista, 

osaamisesta, motivoinnista sekä hyvien toimintatapojen edistämistä. 

● Ympäristövastuu - yritys on selvillä liiketoiminnan mahdollisista 

ympäristövaikutuksista ja työskentelee ympäristökuormituksensa 

vähentämiseksi



Mitä vastuullisuusviestintä on?



Vastuullisuus on ennen kaikkea tekoja, ei viestintää. 

”



Määritelmä

Vastuullisuusviestintä tekee yrityksen arvoista ja vastuullisuudesta 

näkyvää. Se on erottamattomasti yhteydessä organisaation 

perustehtävään ja arjen tekoihin. 



Miksi se on tärkeää?

Yrityksiin kohdistuvat odotukset ovat muuttuneet ja yrityksiltä vaaditaan 

yhteiskunnallista vastuuta. 

Kun vastuullisuus ei näy päällepäin siitä on aktiivisesti viestittävä ja tehtävä 

teot, tuotteet ja palvelut näkyviksi. Jos kukaan ei tiedä, arvoa ei synny.

Yhteiskuntavastuusta viestiminen luo luottamuksellista kuvaa yhtiöstä. 

Hyvä maine edesauttaa saamaan hyviä työntekijöitä, pitkäaikaisia 

asiakassuhteita sekä sitouttaa rahoittajia ja muita sidosryhmiä.



Mitä vastuullisuusviestintä ei ole



Viestinnän tehtävä ei ole kehitellä 

hyvältä kuulostavia vastuullisuusprosesseja.

”



Ei sanoista tekoihin, vaan teoista sanoihin…

Jos vastuullisuutta ei ole aidosti otettu osaksi yrityksen strategiaa, 

vastuullisuusviestintä näyttäytyy tyhjinä sanoina ja yhtiötä on helppo 

syyttää viherpesusta.

Vastuullisuuden liioittelu johtaa ennemmin tai myöhemmin negatiiviseen 

julkisuuteen. Sen sijaan, avoimuus ja työtä kaipaavien osa-alueiden 

tunnistaminen ovat hyviä juttuja. Yleisö kaipaa ennen kaikkea näyttöjä 

konkreettisista teoista, ei korkealentoisia visioita, jotka on kehitetty 

viestintää varten.



Merkitystä peliin

Eri sidosryhmillä on omat odotuksensa ja tiedon on oltava heille merkityksellistä.

• Taloudellisesta vastuusta ovat kiinnostuneita etenkin omistajat ja sijoittajat.

• Sosiaalinen vastuu on tärkeää erityisesti henkilöstölle, mutta myös muille.

• Ympäristövastuusta saattavat eniten olla kiinnostuneita kuluttajat sekä 

kansalaisjärjestöt ja media. 

Vuoropuhelu ja sidosryhmien sitouttaminen on tärkeää. Tämä korostaa viestinnän 

ammattilaisten roolia pysyä kartalla ajankohtaisista aiheista ja trendeistä.



Pienin askelin parempaan

Älä pelkää aloittamista! 

Jos teot eivät vielä ole suuria, ei 

kannata käyttää suuria sanojakaan. 

Viestinnän voi silti aloittaa, sillä 

linjauksissa, tavoitteissa ja työn 

alkuvaiheissakin riittää kertomista. 



Mistä liikkeelle?



#1 Arvioi nykytila

MITÄ ME NYT JO TEEMME VASTUULLISUUDEN 

ETEEN?

Mitä arvomme ovat?

Mitkä ovat vastuullisuutemme osa-alueet?



Taloudellisen vastuun ulottuvuudet

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 

SIDOSRYHMILLE

Omistajalle maksetaan osinkoa, henkilöstölle 

palkkaa, alihankkijoille tuloa, yhteiskunnalle veroja 

jne.

HANKINTAPERIAATTEET

Paikalliset hankinnat suhteessa ulkopuolisiin 

hankintoihin

Lähde: 

LUKE, Vastuullisuus mikroyrityksissä 

(ulottuvuudet, mittaaminen, viestintä)

TALOUDELLINEN KESTÄVYYS
Taloudellista liikevoittoa luodaan ympäristön kestävyyden 
asettamissa rajoissa, ympäristövaikutuksia vähentämällä, 
tulevat sukupolvet huomioon ottaen.

Hiilijalanjäljen laskeminen



Sosiaalisen vastuun ulottuvuudet

HENKILÖSTÖ

Työsuhteen ja työsopimuksen tyyppi, toiminta-alue (maa 

ja kaupunki), ikä- ja sukupuolijakaumat

VAIHTUVUUS

KOULUTUS

Henkilön koulutukset ja osaamisen kehittämistilaisuudet

KEHITYSKESKUSTELUT

YHDENVERTAISUUS

Yrityksen tavat varmistaa työntekijöiden yhdenvertainen 

kohtelu, ”code of conduct” laatiminen

IRTISANOMISET

Miten irtisanottuja tuetaan

PAIKALLISYHTEISÖ
Positiiviset ja kehitettävät vaikutukset, yhteistyö 
paikallisten kumppaneiden kanssa

ASIAKASTYYTYVÄISYYS
Asiakaspalautteet, asiakastyytyväisyyden parantaminen ja 
mittaaminen

LAHJOITUKSET

MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS

TUOTTEIDEN/ PALVELUIDEN TURVALLISUUS
Seuranta

TUOTTEIDEN TERVEELLISYYS
Tuotekehitys



Ympäristövastuun ulottuvuudet

JÄTEHUOLTO

Jätteen määrän vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet

ENERGIATEHOKKUUS

Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen, LED-valot, 

vesimittareiden asentaminen, päästökompensaatio

VASTUULLISET HANKINNAT

Ympäristömerkittyjen tuotteiden käyttäminen

MATERIAALITEHOKKUUS

Materiaalin uusiokäyttöaste, ”vanhat kalusteet kiertoon”

LOGISTIIKKA JA LIIKKUMINEN
Ajoreittien optimointi, biodiesel, taloudellisen ajotavan 
koulutus, etäyhteydet

LUONNONMONIMUOTOISUUS
Oma suunnitelma: niityt, hyönteishotellit, yhteistyö 
luontojärjestöjen kanssa, kompensaatio



#2 Tunnista ongelmat

Tutki avoimesti toiminnasta aiheutuvia 

vaikutuksia ja pidä mielessä sidosryhmien 

odotukset.

Mitä ongelmakohtia toimialallamme on? 

Onko meillä sijaintiin tai yritystoimintaan liittyviä 

ongelmakohtia?



#3 Aseta tavoitteet

MIKÄ MEIDÄN TAVOITETASO ON?

Olemmeko reagoija, joka viestii epäkohdista vasta, 

kun sidosryhmät nostavat ne esille? 

Muokkaammeko toimialan vastuullisuuskulttuuria ja 

asetamme riman muille toimialan yrityksille? Kenties 

toimimme näiden roolien välimaastossa?

Mitä tavoitteemme ovat konkreettisesti?

Minkälaisilla konkreettisilla toimilla pyrimme niitä 

kohti? 

Miten mittaamme matkan etenemistä? 

Milloin haluamme saavuttaa tavoitteemme?



#4 Suunnittele viestintä

Mitä viestimme vastuullisuudesta? 

Teemat ja pääviestit

Kuka viestii?

Kenelle viestimme?

Missä viestimme?

Milloin viestimme?



#5 Huolehdi sisäisestä viestinnästä

Sisäinen viestintä on tärkeää, jotta vastuullisuus 

toteutuu läpi organisaation. 

Kerro työntekijöille vastuullisuusohjelman ydinviestit, 

jotta he oppivat yhdistämään työnsä kestävän 

kehityksen teemoihin ja hyvän tekemiseen ja 

osaavat vastata sidosryhmien kysymyksiin omassa 

asemassaan.

Samalla kasvatat työmotivaatiota ja kannustat 

työntekijöitä kehittämään toimintaansa ja 

työnkuvaansa.



Pohdi, mitä teillä jo tehdään vastuullisuuden eteen.

Mitä vastuullisuutenne osa-alueet ovat?

Mitä ongelmakohdat ovat?

Mitä tavoitteenne ovat?

Suunnittele viestintä.

Huolehdi sisäisestä viestinnästä.

”



Viestinnän työkalut



Kokonaisvaltaisuus kannattaa 

Yksittäiset somejulkaisut eivät tee kesää. 

Kun yrityksen viestintä on kokonaisvaltaista, eri viestintätoimenpiteet eivät 

ole irrallisia, vaan ne muodostavat toisiinsa tukevan kokonaisuuden.

Kokonaisvaltainen vuosittainen markkinointiviestintä kannattaa suunnitella 

kerralla kuntoon markkinoinnin vuosisuunnittelun yhteydessä.



Viestinnän kanavat

Oma 

media

Ansaittu

media

Maksettu

media



SEE THINK DO CARE

”Näen jotakin 

kiinnostavaa”

Sosiaalinen media

(kuvat ja videot!)

SEO

Maksettu mainonta

(display, lehti, TV, 

vaikuttaja…)

Messut

”Ehkä tätä pitäisi 

tutkia lisää”

SEO

Verkkosivut

Uutiskirjeen tilaus

Youtube-videot

Remarketing

”Voisin kokeilla”

Uutiskirje

Verkkosivut

Maksettu mainonta

”Olen nyt ostanut 

jo muutamaan 

otteeseen”

Uutiskirje

Bränditapahtumat

Remarketing

Sosiaalinen media



Olipa kerran tarina

Tarinoilla on tehoa. 

Tarinallistamisen avulla luodaan positiivisia mielikuvia ja tunteita. 

Tarinat ovat merkityksellisiä, joten niitä jaksetaan kuunnella ja ne 

muistetaan. 

Tarinoilla erottuu massasta. Ne tuovat siis kilpailuetua. 



Esimerkkejä onnistumisista



Viestintätoimisto Valoa Oy

tiina@valoaviestinta.fi |  050 493 59 56

Untamontie 76, 23800 Laitila
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