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 ”The reason you haven’t felt it is because  

it doesn’t exist. What you call love was  

invented by guys like me, to sell nylons...”

 –Don Draper, 
Mad Men -sarjan fiktiivinen mainoshahmo

“Ilmasto- ja energiakysymykset eivät vielä 

häiritse arkeamme merkittävästi. Mutta 

jos tällaisiin ongelmiin ei reagoida ajoissa, 

me ajaudumme pian tilanteeseen, jossa ne 

hallitsevat koko elämäämme…”

–Risto Isomäki,
Tietokirjailija
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1.
 

Johdanto 

1.1 Työn lähtöasetelma ja tavoitteet

Olen kohdannut työssäni mainosalalla erilaisia näkemyksiä eettisestä mark-
kinoinnista. Osa yrityksistä pitää vastuullista toimintaa itsestään selvänä 
osana brändiä. Suomesta löytyy kuitenkin myös esimerkkitapauksia, jois-
sa brändin vastuullisuutta edistetään valheellisilla tai liioittelevilla mieli-
kuvilla, joille ei todellisuudessa ole katetta.

Valitsin aiheekseni eettisen markkinoinnin sen ajankohtaisuuden vuok-
si. Elämme yhä uusiutuvien ekokatastrofien aikoja, jotka antavat uudet puit-
teet myös yritysviestinnän ja liiketoiminnan eri osa-alueiden kriittiseen 
tarkasteluun. Tänä päivänä myydään yhä enemmän tuotteita vihreillä ar-
voilla – joskus totuuspohjaisilla väittämillä ja joskus puhtaasti imagosyistä. 

Löysin hahmottelemani kaltaisen oppaan mainostoimisto Ogil-
vyn julkaisemana.1 Välttääkseni mainonnalliset konventiot päätin lo-
pulta tehdä kolme polarisoivaa haastattelua eettisyydestä: pienyrittäjän, 
markkinointiviestinnän ammattilaisen ja aktivistin näkökulmasta. Eettisen 
yrittäjän näkökulmaa edustaa Suomen Aitokauppa Oy:n toimitusjohtaja  
Juha Sulkakoski, mainosammattilaisen näkökulmaa Bob Helsingin -markki-

1  Ogilvy 2010, From Greenwash to Great. A Practical Guide to Great Green Marketing.
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nointitoimiston perustaja Jon Granström, ja aktivistin näkökulmaa Luonto- 
Liiton pääsihteeri Leo Stranius. Haasteltavat edustavat omilla aloillaan Suo-
men mittakaavassa merkittäviä tahoja. Lisäksi tarkastelen Suomea omana 
markkina-alueena; onko meillä poikkeavia toimintatapoja ja voidaanko glo-
baalia viherajattelua yleistää kotimaiseen kehitykseen?

Mielenkiintoni eettistä markkinointia kohtaan lähti liikkeelle puhtaasta 
halusta tutkia viherpesuun yhdistetyn markkinointiviestinnän ajatteluta-
paa. Hyvin nopeasti aihetta tutkiessa kävi ilmi, että pinnallisuuden välttä-
miseksi aihe vaatii pelkkää markkinointiviestintää syvemmän tarkastelun. 
On tutkittava yritysten toimintatapoja ja rakenteita, yritysviestinnän ja ak-
tivismin suhdetta, vihreän teknologian tuomia mahdollisuuksia sekä eko-
logisesti kestävien ja kestämättömien tuotteiden tarkastelua markkinoin-
tiviestinnän näkökulmasta. 

Pidän eettistä brändiä parhaana terminä yhdistämään kaikkea ekologis-
ta ja vastuullista liiketoimintaa. Esimerkiksi lapsityövoimalla voidaan tehdä 
hyvinkin ekologisia tuotteita, joten kokonaiskuvan luomiseksi pelkän eko-
logisen jalanjäljen tarkasteleminen on haastellista. Käytän myös jossain yh-
teyksissä termiä vastuubrändi, jota pidän synonyymina eettiselle brändille. 
Aiheen tarkasteleminen kokonaisuutena työntekijöiden eettisen kohtelun, 
valtiollisen sektorin toiminnan ja maapallon ekologisen jatkumon kautta 
on mielestäni edellytys kattavalle tutkimukselle. 

Yrityksen tapa kommunikoida ja reagoida kuluttajien kanssa on voima, 
joka rakentaa mielikuvaa toimijasta. Se, miten vihreitä arvoja (sekä visuaa-
lisesti että viestinnällisesti) käytetään liiketoiminnan kasvattamiseen, on 
suhteellisen vapaasti määriteltävissä. 

Missä menee lopulta faktapohjaisuuden ja mielikuvilla pelaamisen 
raja? Voidaanko palmuöljystä valmistettua dieseliä kutsua biodieselik-
si? Kuinka vihreitä arvoja viestitään niin, että ei vääristellä totuutta? On-
ko mahdollista löytää ohjenuoraa, jolla vältetään vääristeleminen yritys- 
ja markkinointiviestinnässä? Miten eettinen brändi toimii ja miten näitä 
arvoja käytetään markkinoinnissa? Tutkimukseni tarkoitus on valottaa 
näitä seikkoja. Samalla esittelen vihreän markkinoinnin eri käytäntöjä. 
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 Pyrin löytämään konkreettisia keinoja, jolla yritysviestintää voidaan paran-
taa välttämällä viherpesua.

Väitän, että nykyisen internetissä ja sosiaalisen median aikakautena 
niin mainostoimistojen kuin asiakasyritysten täytyy muuttaa toimintara-
kennettaan pelkillä mielikuvilla pelaamisesta täysvoimaisiin tekoihin. Eko-
logisuus tulisi nähdä yritystoiminnan mahdollisuutena, eikä pelkkänä ra-
sitteena. Internetin mahdollistama uudenlainen demokratia ja sosiaalisten 
medioiden esiinmarssi on tehnyt vastuuviestinnästä asian, jota on hyvin 
vaikeaa enää vältellä.

1.2 Tutkimusmenetelmät

Tämä opinnäyte on hermeneuttinen mielikuviin, ilmiöihin ja tapahtumiin 
perustuva tutkimus. Pyrin löytämään eri näkökulmia yhteiskunnallises-
ta diskurssista, ja markkinointiviestinnän valinnoista. Haastattelut olen 
pyrkinyt pitämään mahdollisimman muokkaamattomina kokonaisuuksi-
na, jotta kunkin haastateltavan näkemykset tulisivat parhaalla tavalla esiin. 
Lisäksi aihevalintaani ja sen rajaukseen on vaikuttanut työkokemukseni 
mainosalalla. 

Kirjallisuuden päälähteinä olen painottanut mahdollisimman ajankoh-
taisia teoksia. Liikemaailman näkökulmaa käsittelevät John Grantin Green 
Marketing Manifesto (2008), Jacquelyn Ottmanin The New Rules of Green Mar-
keting (2011) ja Harvard Business Review julkaisema Greening Your Business Pro-
fitably (2011). Brändin ajankohtaista kehitystä käsittelee Nando Malmelinin 
ja Jukka Hakalan Radikaali Brändi (2008), Timo Everin Brandi yrityskaupas-
sa (2011). Aktivismin ja yritysvastuun näkökulmaa selventää Maria Joutsen-
virran, Minna Halmeen, Mikko Jalaksen ja Jukka Mäkisen kattava Vastuulli-
nen Liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa (2011), Naomi Kleinin No Logo 
(2000), Hanna Nikkasen Viaton Imperiumi (2010) ja Joss Handsin @ is for Ac-
tivism – Dissent, Resistance and Rebellion in a Digital Culture. (2011).
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Tutkimuskysymykseni on:
Miten onnistun rakentamaan eettisen brändin ja välttämään viherpesun? 

1.3 Käsitteet

Vihreän brändin analyysi vaatii aluksi tiettyjen käsitteiden määrittelemisen.  
Naomi Kleinin määrittelee brändin käsitteenä, johon voi kiteyttää moder-
nin yrityksen ydinajatuksen, jonka yksi ilmenemismuoto on mainonta.2  
Nando Malmelin ja Jukka Hakalan määrittävät tämän päivän erottuvan brän-
din3 seuraavanlaisesti: 

Radikaali brändi muodostuu kaikesta siitä, mitä yritys tekee, miten se viestii,  
miltä se näyttää, miltä se kuulostaa ja miten siitä puhutaan.4 

Timo Everin sanoin:

Brandin omistavat ihmiset, asiakkaat, kuluttajat. Brandi on meidän  
asiakkaiden tunne, käsitys ja mielikuva yrityksestä.5

Viherpesulla (engl. Greenwash) tarkoitetaan pinnallisia väitteitä ympäris-
töystävällisyydestä, jotka eivät ulotu mainonnan kommunikaatiota tai yri-
tysviestintää kauemmas.6 Vihreillä väreillä ja usein suurilla lupauksilla vies-
titään ekologisuudesta ja eettisyydestä, ja samalla rakennetaan mielikuvaa 
vastuullisesta toimijasta. Yhteisiä tekijöitä viherpesuun sortuvilla tahoilla 
ovat pienien asioiden paisutteleminen ja tietoinen vääristely.

Eettiseksi pesuksi kutsun marginaalisten vastuutekojen varaan rakennet-
tua yritysviestintää.

Disruptiivisuudella tarkoitan innovatiivista tai konventioita rikkovaa toi-
mintatapa, jolla voi parhaassa tapauksessa olla suuri vaikutus olemassa ole-
viin toimintarakenteisiin.

2  Klein 2000, No Logo, 25.
3  Malmelin, Hakala 2008, 18.
4  Everi 2011, Brandi yrityskaupassa , 12–14.
5  Oxford University Press 2012. 21.8.2012
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"YRITYSTEN PITÄÄ ALKAA TOI-
MIA ERI LAILLA, KOSKA IHMISET 
TIEDOSTAVAT PALJON ENEMMÄN 
ELÄINTEN KOHTELUSTA, ILMASTON  
PILAAMISESTA JA YLIPÄÄNSÄ 
RAAKA-AINEIDEN KÄYTÖSTÄ." 

 – Jon Granström, 3.4.2012
Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja
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2.
 

Mitä on vastuullinen mainonta?

2.1 Tausta

Ympäristöstä huolehtiminen on tullut entistä selkeämmäksi teemaksi vii-
me aikojen globaalissa ilmapiirissä. Global Footprint Network -tutkimuslai-
toksen vuonna 2012 tekemän tutkimuksen mukaan ihmiskunta ylittää vuo-
tuisen kulutustarpeensa yhdeksässä kuukaudessa ja kuluttaa 1,5 maapalloa 
vuosittain.7 Perusviesti tuntuu olevan laaja-alaisessa ympäristökeskuste-
lussa sama: Emme voi jatkaa samaa mallia enää pitkään, ja tarvitsemme ki-
peästi valtioilta ja yrityksiltä päätöksiä sen eteen, että planeettamme pysyy 
turvallisena elinpaikkana tulevaisuuden sukupolville. Silti kulutustottumus-
ten siivittämillä markkinoilla luonnonvaroja käytetään entistä enemmän.8 

2.1.1. Politiikan vihreä aalto

Suomen sisäpoliittisessa kampanjoinnissa on nähtävissä vihreän aallon 
merkkejä: vasemmiston ja oikeiston rajat ovat hälventyneet ja vihreitä ar-
voja ei enää pidetä yhden puolueen etuoikeutena. Muodikas viherajatte-
lu on levinnyt lähes kaikkien pääpuolueiden agendaan, ja ympäristöarvoja 
käytetään usein muutoksen ajurina puolueiden markkinointiviestinnässä. 

7 Ympäristöministeriö 2012. Maailman luonnonvarat kulutettu tältä vuodelta jo nyt loppuun, 21.8.2012.
8 WWF 2012. Living Planet -raportti. 10.10.2012.



1918

Kulutuskäyttäytymisen muutos on näkynyt myös markkinointitutkimuk-
sissa: kuluttajien valinnat ovat muuttuneet kasvavin määrin vihreitä ja eet-
tisiä arvoja tukeviksi.9 
 Vastuullisuutta on syytä tarkastella myös sukupolvien välisenä muutok-
sena. Jacquelyn A. Ottman jakaa teoksessaan The New Rules of Green Mar-
keting (2011) ympäristöajattelijat neljään luokkaan. Alkaen hippiaikojen 
pioneereista (Baby Boomers-sukupolvi, 1946–1964) massatiedotuksen paris-
sa varttuneeseen X-sukupolveen (1965–1977) pääsemme Y-sukupolveen (1980–
1990). Monille heistä vastuullisten tuotteiden ostaminen tai työnantajan eet-
tisyys on täysin selvä ja luonnollinen valinta.10

 Uusien viestintäkanavien kehittymisen myötä on poliittisen ja yrityspo-
liittisen aktivismin dynamiikassa havaittavissa muutoksia. Pelikenttä (val-
tio, kansalaiset, yritykset, järjestöt) ja vaikuttamisen keinot (kokoontumi-
set, mielenosoitukset, mellakat) ovat pysyneet samoina, mutta nyt mukaan 
ovat tulleet uuden teknologian mahdollisuudet ja esimerkiksi Twitter-akti-
vismi, josta puhutaan joskus myös hieman vanhahtavasti web 2.0-ilmiönä.11 
1960-luvulla alkaneista mielenosoitusmarsseista on tänä päivänä siirrytty 
helppoa verkostoitumista tukevaan aktivismiin. 
 Sosiaalisiin verkkoihin nojautuvaa aktivismia on myös kritisoitu sen 
tehottomuudesta. On helppoa nojautua kotisohvalle ja vastustaa Darfurin-
kriisiä tai ydinaseita, mutta kuinka moni klikkaus auttaa todellisuudessa 
tilannetta? The New Yorker -lehti painottaa sosiaalisten medioiden perus-
tuvan löyhiin yhteyksiin, jossa on helppo seurata tai tukea ihmisiä, joita ei 
ole ikinä tavannut.12 Toisaalta Twitter on profiloitunut vallankumousten ja 
opposition äänikanavana esimerkiksi sotilasdiktatuurien ja tekaistujen vaa-
litulosten tiedottamisessa Iranissa ja Moldovassa.13 Avainasemaan on nous-
sut se, miten uuden sukupolven viestinnän tarjoajat suhtautuvat demokra-
tian kehitykseen, ja muokkaavatko he omia palveluitaan eri valtioille. 

Sosiaalisten medioiden noustessa pinnalle on herännyt yksityisyyteen 
liittyviä kysymyksiä. Facebook ja Google keräävät tiedot käyttäjistään ja ovat 
erittäin hyvin perillä siitä, mitä internetin käyttäjät tekevät verkossa. Tämän 
seurauksena palvelujen käyttäjille kohdennetaan tarkennettua mainontaa.  
Käyttäjätiedot ovat monille palveluyrityksille tänä päivänä arvokasta pää-

9 Ottman 2011, 9. 
10 Ibid 2011, 6. 
11 Hands 2011, 1–3. 
12 Gladwell 2010, Small change – Why the revolution will not be tweeted. 23.9.2012. 
13 Hands 2011, 1–3. 
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omaa, joilla generoidaan jatkuvaa kassavirtaa. Googlen ja Facebookin kal-
taisten puolustukseksi täytyy kuitenkin sanoa, että he tarjoavat liudan mo-
nille tänä päivänä välttämättömiä palveluita ilmaiseksi. 

2.1.2. Teknologiayritykset portinvartijoina

Sosiaalisten verkkopalveluiden yleistyessä on myös noussut kysymyksiä 
media- ja teknologiayhtiöiden yhteiskunnallisesta vastuusta sisällön hal-
tijoina, sillä niistä on löydetty voimakkaat työkalut järjestäytymiseen. Esi-
merkiksi Ison-Britannian vuoden 2011 mellakoiden organisoitumisviestit 
kiersivät laajalti BlackBerry-puhelimien välisillä ilmaisilla BBM-viesteillä 
kehottaen ihmisiä ryöstelyyn. 1960-luvun rauhanomaisesta hippiaattees-
ta ollaan nyt tultu nykyteknologian kehityksen tuloksena uusiin haastei-
siin: teknologia itsessään on mahdollisuus, jota voidaan käyttää joko hy-

KUVA1.1 Poliittisen mainonnan vihertyminen. Vihreän monta sävyä, © Bob Helsinki.
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vään tai pahaan tarkoitukseen. Näin ollen viestintäkanavien laajeneminen 
ei sinänsä itsessään ota kantaa muutoksiin, vaan saattaa joskus mahdollis-
taa demokratian kehittymistä ja joskus sen hävittämistä.14 Valtion roolista 
keskusteltaessa taustalla häärii kauhukuva orwellilaisesta poliisiyhteiskun-
nasta. Muusikko Neil Young kommentoi aktivismin muutosta 1960-luvun 
idealismista nimeämällä kappaleensa yksinkertaisesti Just Singing A Song 
Won’t Change The World (2010).

2.2 Etiikka markkinointiviestinnässä

Mainonnan suunnittelijat, graafiset suunnittelijat ja muu ammattikunta 
on tänä päivänä kovan haasteen edessä. Markkinointi- ja designtoimistot 
ovat pakkaussuunnittelun ja mainonnan tekijöinä omalta osaltaan keskei-
siä mielikuvavaikuttajia. Se, miten tätä valtaa käytetään, on toimistokohtai-
nen päätös. Joillain toimistoilla on eettisiä periatteita, mutta mitään yleistä 
säädöstöä ei ole. Hasan & Partners -mainostoimiston perustaja Ami Hasan 
pitää mainostoimiston roolia edelleen niiden viestien kertojana, joita mark-
kinat haluavat kuulla tai ostaa, ja jotka parhaassa tapauksessa pohjautuvat 
totuudenmukaisiin väittämiin.15

Muutos vastuullisemmaksi tulee harvoin yhdeltä taholta: kipinä muu-
toksen voi tulla yrityksen omasta organisaatiosta, erilliseltä vastuullisuus-
konsultilta tai mainostoimistosta. Lopulta yritys päättää kuitenkin itse läh-
teekö muutoksiin mukaan vai ei. Mainostoimisto on useimmissa tapauksissa 
organisaatio, joista yritys hakee markkinoinnin osaamista - oli yritys vas-
tuullinen toimija tai ei. Suomessa on mainostoimisto-nimikkeellä toimiviä 
yrityksiä noin 1000–1500, joiden joukosta löytyy useinmiten aina tekijä työl-
le kuin työlle. Markkinataloudella ei itsessään ole eettistä vedenjakajaa, jo-
ka kieltäisi arveluttavan liiketoiminnan tukemisen, kunhan lakia ei rikota. 
Suomessa mainonnan eettinen neuvosto antaa lausuntoja siitä, onko mai-
nonta hyvän tavan mukaista. Viime aikoina esiin ovat nousseet seksismiin 
ja alkoholimainontaan viittaavat huomatukset, mutta toistaiseksi ekolo-
gisen tai eettisen markkinoinnin huomautukset loistavat poissaolollaan.16 

14 Nikkanen 2010, 59.–75. 
15 Hasan 2012.
16 Kähkönen 2010, Mainonnan eettinen neuvosto puuttui juomamainoksiin. 24.9.2012.
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Vastuullisuus syntyy tänä päivänä edelleen mainonnan ostajan ja myyjän 
 harkintakyvyn kohtaamisesta.

Toisaalta monesti esitetyillä ympäristölupauksilla on oikeasti katetta. 
Ympäristökriisin varjossa monet yrittäjät ovat löytäneet vihreydestä brän-
din toiminnan kulmakiven pelkän koristejulkisivun sijaan. Avuksi sekä pie-
nien, disruptiivisten toimijoiden että isojen suuryritysten väittämien tar-
kistamiseen on rientänyt sosiaalinen media, eli some. Käsittelen tarkemmin 
sosiaalisen median ja yritysviestinnän suhdetta aiheeseen kappaleessa 3.4.

2.3 Ilmiöitä

Valtavirtamedioissa on nykyään vaikeaa välttyä näkemästä eettistä markki-
nointiviestintää mainosten, kampanjasivustojen ja nykyisin yhä enemmän 
Facebook-mainonnan muodossa. Vastuullisuus onkin tavallaan tämän päi-
vän muoti-ilmiö: olet ulkona pelistä, jos et edes jollain tavalla pidä huolta 
brändisi vastuullisuudesta edes pienellä vastuullisuusraportilla yritykse-
si kotisivuilla. Lähtökohtaisesti on hyvä asia, että yritykset ovat heränneet 
mukaan yhteiskunnalliseen vastuullisuuskeskusteluun. Yrityksen vastuul-

yritys

kuluttaja

oma
näkemys

aktivistit

media

KUVA1.2 Yritykset ja aktivistit kuluttajan silmin.
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listaminen voi muodostua kuitenkin ongelmalliseksi, jos nostetaan margi-
naalinen asia ison kampanjan keskipisteeksi.
 Viherpesuksi luokitteleminen on haasteellista ja usein tapauskohtaista. 
Isojen monikansallisten yritysten ympäristölupaukset ovat helppo kohde ym-
päristöjärjestöille. Esimerkiksi öljy-yhtiö Chevronin We Agree -kampanjaa 
on pidetty pelkkänä ison mainosbudjetin siivittämänä mielikuvan kohot-
tajana.17 Myös lähtökohdaltaan uuden, hyvän ajatuksen sisältävät tuotteet 
voivat herättää kiivaita tunteita, jos koetaan, että tuote on turha.18 Esimer-
kiksi Lotuksen lanseeraama biohajoava wc-rulla sai osakseen paljon nega-
tiivista huomiota ja tuli valituksi vuoden turhakkeeksi19, koska sen koettiin 
aiheuttavan turhia kuormia vedenpuhdistamoille. 
Brändin kannalta tällaiset uudet tuotteet ovat riski, sillä ekologisen väittä-
män täytyy olla aukoton, jotta kuluttajat saadaan tuotteen taakse. Lotuksen 
tapauksessa ajatus on hyvä, mutta ei tässä tapauksessa ekologisen prosessin 
kannalta loppuun asti mietitty. Esimerkiksi Greenpeace toimii usein hyök-
käämällä näitä viestejä vastaan, kääntäen olemassa olevan mielikuvamai-
nonnan päälaelleen. Englanninkielinen Subvertising-termi kuvaa juuri tä-
tä toimintaa: Otetaan olemassa oleva yrityksen graafinen symboli, mainos 
tai slogan, ja muutetaan samaa muotokieltä käyttäen viesti täysin päinvas-
taiseksi. Täytyy myös muistaa, että negatiiviset mielikuvatkaan eivät vält-
tämättä korreloidu vahvoihin myyntitappioihin, vaan aiheuttavat yrityk-
selle bränditappion. Esimerksi öljy-yhtiöiden aiempi, ympäristölle tuhoisa 
toiminta on tehnyt kuluttajat erittäin kriittisiksi uusien mainoskampanjoi-
den väittämille, mutta kestävämpien vaihtoehtojen puuttuessa eivät vaiku-
ta vielä kulutustottumuksiin merkittävästi. 

Nykyajan aktivismissa keinot ovat monipuolistuneet pelkästä logon tai 
sloganin muutoksesta isompiin mittasuhteisiin hyödyntäen aktiivisesti so-
siaalista mediaa, julkisuus- ja guerilla -tempauksiin. Yhdysvaltalainen ak-
tivistikaksikko The Yes Men esiintyy usein isojen yritysten edustajina ja lu-
paa parannuksia ympäristöön kohdistuneisiin laiminlyönteihin. Näin he 
haluavat nostaa esille yritysten laiminlyöntejä ja pakottaa nämä ottamaan 
kantaa tekemisiinsä. 

17 Werbach, Adam, 2010, The Failure of Chevron's New 'We Agree' Ad Campaign. 24.9.2012.
18 Helsingin kaupunki 2011, Väärä wc-jäte aiheuttaa yli 400 000 euron vuosikulut. 24.9.2012. 
19 Suomen luonto 2011, Vuoden 2011 turhake on huuhtohylsy. 24.9.2012.
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KUVA1.4 Rainforest Action Networking, Yes Men- ja Amazon Watchin järjestöjen  
sivuston kautta muunneltu mainos. 

KUVA1.3 Chevronin “We Agree” -printtimainos.
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Antimainosten kohteeksi on viime aikoina joutunut öljy-yhtiö Chevron. 
Aktivistien “parannelluissa” versioissa yhtiön printtimainonnan graafinen 
asu on säilytetty, mutta viesti on muutettu alleviivaamaan yhtiön vakavia 
laiminlyöntejä ympäristöasioiden jälkihoidossa. Antikampanjan sivua se-
laavia kehotettiin myös tekemään oma versio printtimainoksesta ja jaka-
maan se julkiseen tilaan sekä sosiaalisen mediaan. Aktivistien tarkoitus on 
lähes aina saada kriittisimpien kuluttajien määrä enemmistöksi, jolloin yri-
tyksellä on edessään valtava urakka korjata brändiin kohdistuneet kolhut, 
ja lopettaa negatiivisen julkisuuden tuoma keskustelu. Yhtiölle kiusallisen 
julkisuuden heijastumista myyntiin ei kuitenkaan tule pitää itsestäänsel-
vyytenä. Erityisesti aloilla, joilla toimijoita on vähän (kuten Suomessa vaik-
kapa huoltoasemat) negatiiviset mielikuvat eivät välttämättä vaikuta myyn-
titaseeseen merkittävästi.

Jacquelyn A. Ottman tuo esiin uuden näkökulman yritysten ja viherpe-
sun suhteeseen. Hänen mukaansa tahattomuus ja valtiollisen sektorin saa-
mattomuus ohjata yrittäjiä kestäviin valintoihin tekee tilanteen sekavaksi. 
Viherpesuun johtava toiminta on hänen mukaansa usein tahatonta ja ym-
märrettävää tietämättömyyden nojalla. Ottman toteaakin, että vastuunkan-
non haasteina ovat suurilta osin tarpeeksi laaja-alaisten sertifikaattien puute, 
sekä kestävän kehityksen opetuksen vähäisyys niin koulutasolla kuin yritys-
ten sisäisissä koulutustilaisuuksissa.20

2.4  Miksi tehdään viherpesua?

On haasteellista löytää yhtä selkeää syytä miksi yritykset tekevät viherpesua. 
Lähtökohtia on monia: voidaan yrittää muuttaa jo olemassaolevien ympä-
ristölle haitallisten tuotteiden mielikuvaa vihreämmäksi (kuten kivihiili tai 
pullovesi), yrittää löytää lisämyyntivaltti kestämättömälle tuotteelle. Kaikille 
yhteistä on, että kuluttajien mielikuvaa brändistä muokataan vastuullisek-
si pelkän markkinointiviestinnän avulla. Mutkia oiotaan väittämällä tuot-
teen olevan ekologinen vaikka se on sitä vain marginaalisesti tai ei ollenkaan. 

Myös konkreettiset, eettiset teot voivat kääntyä yritystä vastaan, jos leh-
distö tai kuluttajat ottavat toimintatavat tarkempaan tarkasteluun. Esimer-
kiksi Fazerin Norsunluurannikolle suuntaama kampanja johti Helsingin 

20  Ottman 2011, xiv.
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Sanomissa kirjoitetun kolumnin jälkeen negatiiviseen palauteryöppyyn ja 
lopulta yhtiön pahoitteluihin.21 Helsingin Sanomien etusivun mainoksessa 
(5.8.2012) yhtiö kertoi käyttävänsä jokaisesta elokuun aikana myydystä suk-
laalevystä viisi senttiä koulun rakentamiseen. Kuluttajien silmissä Fazerin 
kampanjassa nähtiin pinnallisuuden merkkejä: yhden koulun rakentami-
en ei ratkaise alueella vallitsevaa vakavaa lapsiorjien tilannetta, mutta an-
taa silti kuvaa yhtiöstä vastuullisena toimijana. Tämä toiminta kuvaa eetti-
sen brändin rakentamisen haastavuuden: Ei riitä, että tehdään yksittäinen 
eettinen teko, jos se on liian marginaalinen kuluttajien ja median silmissä. 
Pelkkä vastuullinen ele ei takaa brändin kannalta positiivista julkisuutta, 
jos tuotteen käyttöön tai tuotantoketjuun liittyy muita arveluttavia seikkoja. 

Lähtökohtaisesti eettinen pesu ja viherpesu syö uskottavuutta näihin 
toimiin tukeutuvien yrityksiltä, mutta tämän lisäksi myös vastuullisesti 
toimivat yritykset kärsivät tästä. Kuluttajan ja yrityksen välisen kommuni-
kaation uskottavuuskuilu kasvaa jokaisen epäilyttävän ympäristöväittämän 
jälkeen.22 Vastuuviestintä voi olla yrityksen puolesta tahatonta ja hyväntah-
toista, mutta tulokset väistämättömän tuhoisia, jos kuluttajat ja toimitta-
jat näkevät pinnallisuuden lävitse.

21 Pekonen, 2012, Sanokaa orja, kun haluatte suklaata. 30.9.2012.
22 Ogilvy earth 2010, 4.



2726



eettisen brändin sudenkuopat 2726

 3.
 

Eettisen 
vaikuttamisen keinot

3.1  Kuluttajanäkökulma

Brändiuskollinen kuluttajakunta vaikuttaa tuoteportfolion ohella oleelli-
sesti yritystoimintaan. Parhaassa tapauksessa jotkut brändit, kuten lähes 
kultin mitat täyttävä Apple, ovat onnistuneet luomaan kuluttajista ympä-
rilleen vahvan ekosysteemin. Kuluttajat ostavat ensisijaisesti brändin ar-
vomaailman, ja fyysisen tuotteen vasta toissijaisena. Yrityksen jatkuvuu-
den kannalta onkin kriittistä, että uskolliset kannattajat pysyvät brändin, ei
vätkä pelkän tuotteen takana. 

Brändiuskolliset kuluttajat ovat avainasemassa eettisten brändien kehi-
tyksessä. Jos tarpeeksi suuri joukko kuluttajia vaatii parannusta esimerkik-
si johonkin yrityksen vastuullisuuteen liittyvän toimintatapaan kuten kom-
ponenttiin, alihankkijaan, tai vaikkapa sertifikaattin puutteeseen liittyen, 
on yrityksellä kasvava paine muuttaa toimintatapojaan. Kansainväliseksi 
kuluttajaliikkeeksi noussut Porkkanamafia-liike (englanniksi Carrot Mob) 
pyrkii ohjaamaan kulutusta tahoille, jotka ovat valmiita muuttamaan toi-
mintatapojaan liikkeen haluamaan suuntaan.23 

23 Porkkanamafia 2012.
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KUVA1.6 Vihreät värit ja läpimurrollinen liikeidea yritystoiminnan perustana.  
Lähikauppa Ullanlinnassa, Aitokauppa. 

KUVA1.5 Fazerin Rakenna lapsille tulevaisuus -ilmoitus HS 5.8.2012.
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Tuoreessa Vastuuviestintä-kirjassa Joutsenvirta ja Kourula toteavat kiel-
teisen julkisuusmyllyn riskit yrityksille, jotka ovat taipuvaisia sivuuttamaan 
kriitikoiden ja aktivistien tuoman negatiivisen julkisuuden. Esimerkkinä he 
mainitsevat Shellin selkkaukset Afrikassa 1990-luvulla, joiden seuraukse-
na öljyjätti joutui taipumaan huomattuaan viestintäyritysten tehottomuu-
den kansalaisliikkeen rinnalla. Joutsenvirta ja Kourula esittävät, että useissa 
kiistatilanteissa sekä aktivistit että yritykset kamppailevat faktojen oikeel-
lisuudesta. Tämä vaikeuttaa puolueettoman näkökulman määrittämistä. 24

Julkisuuden henkilöille sosiaalinen media on avannut uusia poliittisia 
mahdollisuuksia.25 Tunnetut henkilöt voivat lobata suoraan poliittisia mie-
lipiteitään omille seuraajilleen. Yksi ensimmäisistä Twitteriä poliittisena 
massamediana hyödyntäneistä henkilöistä on yllättäen yhdysvaltalainen 
näyttelijä Aston Kutcher. Hän julkaisi 4,5 miljoonalle seuraajalleen listan, 
jossa näkyivät kaikki presidentti Barack Obaman terveydenhuoltouudistus-
ta vastustaneiden kongressiedustajien nimet ja puhelinnumerot, ja samal-
la avoin kehotus vaikuttaa heidän päätöksiinsä.26

Erityisesti ympäristöjärjestöt ja aktivistit ovat vihkiytyneet uusien kanavi-
en tuomiin mahdollisuuksiin, ja keskustelua leimaa vahva kahtiajako heidän ja 
yritysmaailman välillä. Yritysten puheissa ja mainonnassa tonaliteetti on hyvin 
usein pieniäkin ympäristötekoja ylistävä, ja vastuuviestintä koetaan helposti 
kilpajuoksuna muiden yritysten kanssa. Yritysviestinnän yllä leijuu epäuskot-
tavuuden leima: yhä useammalla kuluttajalla on epäilyksiä vastuuviestinnäs-
tä, koska se on lähes aina yrityksen itse tiedottamaa. Kun vastuullisuudesta 
puhuu yritys itse, koetaan se usein puolueellisena. Yritysten sivuilla nähtävä 
vastuullisuusinfo noudattaa melko tarkasti samoja konventioita, sillä kun 
puhutaan mielikuvista, on pienistä teoista on helppo leipoa isoja asioita mai-
nosbudjettien avittamana. Moni kuluttaja turtuu tähän informaatiotulvaan. 

24 Joutsenvirta & Kourula 2011, 254.
25 Kutcher 2010, True Democracy. 24.9.2012.
26 Gladwell 2010, Small change – Why the revolution will not be tweeted. 23.9.2012.
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Juha Sulkakoski
suomen aitokauppa oy:n toimitusjohtaja, eettinen yrittäjä

Millä tavoin mainostatte liiketoimintaanne?

Aitokaupan idea on, että tuodaan lähikauppa takaisin. Asiakaskunta tulee 
lähialueilta, jolloin kalliin, perinteisen mediamainonnan rooli on pienem-
pi. Suomessa käytetään Euroopan maista eniten ruoan mainostamiseen, 
jolloin kuluttaja tuntee tämän ruoan hinnoissa. 

Miten eettisen kaupan kysyntä ja tarjonta ovat kohdanneet liikkeen  
avaamisen jälkeen?

Tällä hetkellä mennään omillaan. Kiinnostus on valtavaa, mutta tämä ei 
välttämättä korreloidu päivittäiseksi ostokäyttäytymiseksi, joka muuttuu 
hitaasti. Eettinen vähittäiskauppa on vielä aikaisessa vaiheessa Suomessa. 
Pohjana toimi valtakunnallinen ja Euroopan laajuinen liiketoimintasuun-
nitelma. Tutkimuksen mukaan luomu ja lähiruoan kulutus tulee kasva-
maan 3-5 vuoden aikan 3–5 -kertaiseksi nykyisestä. Viimeisimpien tietojen 
mukaan luomun myynti on kasvanut 41,3% viime vuonna. Tämä allekir-
joittaa hyvin toimintaa.

Miten olette käyttäneet sosiaalista mediaa hyväksi?

Aitokaupalla on 2500 peukutusta Facebookissa. 95% näistä ihmisistä ei 
ole kuitenkaan käynyt vielä liikkeessä. Facebookin kautta löytyykin edel-
läkävijöitä peukuttamisen muodossa, mutta olemme huomanneet, että 
Facebook-tykkääminen ei välttämättä siirry suoraan kassavirraksi.  
Kokemusten pohjalta mitä eettisempää ja mitä kannanottavampaa vies-
tintää sosiaalisessa mediassa on tehty, sitä enemmän olemme saaneet 
positiivista palautetta. 
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Mitä suuntaan eettinen vähittäiskauppa on menossa mielestänne Suomessa?

Tuontiluomu näyttelee isoa osaa lähituotannon lisäksi. Kotimaisella luo-
mutuotannolla on pitkä siirtymäaika ja satoa saadaan odotella vielä vuosia. 
Suomessa on ainutlaatuinen markkinarakenne koko Euroopassa, kahdella 
toimijalla on yli 80% markkinasta hallussaan. Tämä luonnollisesti pitää 
hintoja korkealla ja jättää vähän tilaa muille toimia. 

Millä keinoin kestävyyttä voidaan edistää Suomessa parhaiten?

Jos meillä on 50 kauppaa ja meillä on 70-80 miljoonaa vaihto hankitamal-
lilla mikä meillä nyt on, niin meillä jää tosi paljon tilaa menestyä. Ei se 
Keskon silmissä vaikuta isolta, mutta on se yksittäisen ihmiselle aika isoa 
liiketoimintaa. Suomessa tarvitaan muitakin päätöksiä kuin pelkästään 
yksittäisten yrittäjien ponnistuksia sen eteen, että tämä markkina tulee 
muuttumaan.



3332

"GREENPEACE ON TUNNETTU  
SUORISTA TOIMISTA YMPÄRISTÖN 
SUOJELEMISEKSI, MUTTA NYKYÄÄN 
KAMPANJOINNIN AVAINASEMASSA 
ON INTERNETIN JA SOSIAALISEN 
MEDIAN TUOMA KOLLEKTIIVINEN 
VOIMA."* 

 – Kumi Naidoo, 24.5.2010. 
executive director, Greenpeace. 
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3.2 Yritysnäkökulma

Yrityksen viestinnän keinot ovat murroksessa. Elämme informaatiotulvas-
sa, jossa uutiset leviävät nopeasti Facebook-seinille, reaaliaikaisesti. Inter-
netin ansiosta yrityksen teoista keskustellaan vilkkaasti sosiaalisessa medi-
assa, siitä huolimatta halusiko yritys tätä vai ei. Yksittäisistä kansalaisista 
on tullut julkisuuteen kelpaavia journalisteja ikään tai kokemukseen katso-
matta. Puhutaan Twitter-vallankumouksista27, jossa sosiaalinen media on 
työkalu levittää muuten arkaluontoista tietoa julkiseen tietoisuuteen tarvit-
taessa anonyymisti. Nimimerkillä kirjoitteluun liittyy omat haasteensa: on 
helppo sortua ylilyönteihin, ja uskalletaan sanoa asioita, joita ei välttämät-
tä ilmaistaisi omalla nimellä. Toisaalta anonymiteetti tarjoaa suojaa niille 
kirjoittajille, jotka asemansa tai poliittisen ilmapiirin vuoksi eivät voi jul-
kistaa mielipiteitään.

Ekologisuuden ja liiketoiminnan suhde on joka tapauksessa mutkikas. 
Ei voida olettaa, että mikään liiketoimintamalli voisi olla täysin ekologinen 
energian ja materiaalin kulutuksesta johtuen.28 Lisäksi yritysbrändin perus-
velvollisuudeksi on tullut painottaa vihreyttä tietyllä tasolla, mutta myös-
kään pelkkä ekologisuudella paistattelu ei välttämättä takaa liiketoiminnan 
vakautta.29 Aalto-yliopiston markkinoinnin professori Jaakko Aspara toteaa, 
ettei alan ekologisin toimija välttämättä ole menestynein. Näin on tapahtu-
nut esimerkiksi Nokian brändille, joka on ollut pitkään alamaissa ekologis-
ten mittareiden kärkipaikasta huolimatta.30

Suomessa on havaittu kehitystä, jossa yritystasolla ollaan varauduttu 
viherpesun välttelemiseksi liian varovaisuuden muodossa. Vihreitä arvoja 
ei uskalleta lisätä yritysviestintään, ellei koko tuotantoketjua ole muutettu 
täysin vihreäksi. Ilmiö on saanut nimen viherpiilottelu.31 Joutsenvirta ja Ko-
urula toteavat, että liian pieneksi koetut ponnistelut ympäristön eteen voi-
vat usuttaa median ja ympäristöjärjestöt yrityksen perään ja lisätä yrityk-
selle negatiivista julkisuutta entisestään. 
 
 

27 Gladwell 2010, Small change – Why the revolution will not be tweeted. 23.9.2012.
28 Ottman 2011, 132.
29 STT 2011, Primulan leipomo konkurssiin, 23.9.2012. 
30 Kaarenoja 2011, Mätä omena.
31 Joutsenvirta & Kourula, 2011, 259. 
 * CNN 2010, Social media can help save the planet, says Greenpeace boss. 14.10.2012. eng. 
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Sosiaalisen median tuomat mahdollisuudet tarkoittavat yritysten kannal-
ta kahta toimintatapaa: 

1. Reagoiva 
2. Passiivinen

Molemmissa puolissa piilee omat vaaransa. Pieneen syytökseen voidaan hel-
posti ylireagoida, (kts. Kitkat-analyysi s.67–68.) ja liiallinen passivoitumi-
nen voi taas kääntyä yritystä vastaan. Median ja julkisuuden hallinta raken-
netaan pitkällä aikavälillä hallitulla strategialla, jossa tietyt arvot yrityksen 
toiminnassa kuten läpinäkyvyys ja avoimuus, ovat avainasemassa onnis-
tuneen vastuullisen brändin rakentamisessa. 
 Julkinen ympäristökeskustelu nojaa edelleen ennakkoluuloihin. Stereo-
tyyppisesti aktivistit saatetaan mieltää “ympäristöhörhöiksi “ja yritykset 

“rahanahneiksi“. Kestävyyskeskusteluun tulisi löytää taso, jossa ylimääräi-
nen poliittisiin tai aatteellisiin arvoihin nojaava paatos jätetään vähemmäl-
le. Lähtökohtaisesti tulisi pyrkiä faktoihin nojaavaan, rakentavaan dialogiin. 
Molemmat osapuolet hyötyvät, ennen kaikkea yrityspuoli: jos syytöksiin vas-
tataan maltillisesti faktoilla, tekee se mahdollisen kiistan ratkaisun ja lopu-
yhteisen näkemyksen löytämisen huomattavasti helpommaksi.

Aktivistien viestintää pitää tarkastella kriittisessä valossa, kuten muita-
kin järjestäytyneitä tahoja. Lisäksi jäsenmäärän kasvusta huolimatta monet 
ympäristöliikkeet edustavat yhä marginaaliosaa kansalaisista.32 John Grant 
toteaa globaalin vihreän liikkeen jakautuneisuuden: osa kannattaa kestävää 
talouskasvua ja osa toimii radikaalin liiketoiminnan supistamiseen tähtää-
vään toimintaan. Monet radikaalit liikkeet pyrkivät muuttamaan maailmaa 
kulutusta vähentämällä, ostokäyttäytymisen muuttamisen sijan.34 Tarvit-
seeko 60-luvulta lähtöisin oleva vihreä liike itsessään uudelleenbrändäystä 
jakautuneisuuden vuoksi? Yhdysvalloissa kasvava vihreän teknologian yri-
tyssektori kutsuu itseään Clean Tech -nimellä, jotta ero perinteiseen vihre-
ään liikeeseen säilyy entistä selkeämpänä. Kuten yritystoiminnan vastuul-
lisuus, aktivismi on myös murroksen edessä.33

32 Wilska, 2011, 195
33 Grant 2008, 194. 
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Ekologisuudesta ja eettisyydestä on tullut elämäntapa, joka ei ole enää nurk-
kakuntaisen pienen pioneerijoukon etuoikeus.34 Kahvin sijasta ostetaankin 
Reilua kahvia ja perunoiden sijaan ostetaan lähiruokaa. Toisin sanoen vih-
reydestä on tullut lifestyle-brändi; arvomaailma, jolla ohjataan ostokäyttäy-
tymistä. Vastuullisen kuluttamisen liikkeestä on syntynyt erilaisia eettisyyt-
tä painottavia brändejä (Body Shop, Aitokauppa) sertifikaatteja (Lähiruoka, 
Product RED ) liiketoimintamalleja (Netcycler, Whole Foods). Yrityksen nä-
kökulmasta yhteistyö ympäristöjärjestöjen kanssa voi olla joko palkitsevaa 
tai loputonta taistelua. Timberland-yhtiön CEO Jeff Swartz pohtii Harvard 
Business Reviewn raportissa järjestön toimintatapojen nojaavan vahvas-
ti guerilla-toimintaan, jolla saadaan aikaan paljon mediajulkisuutta ja sitä 
kautta uusia maksavia jäseniä.35 Rakentava dialogi yritysten välillä ja yhtei-
set mediatilaisuudet eivät hänen mukaansa ole yhtä mediaseksikkäitä tapoja 
vaikuttaa yritysten toimintaan. Hän päätyi seuraaviin johtopäätöksiin huo-
nosti alkaneen, mutta lopulta onnistuneen yhteistyön jälkeen:

a) Kun vihaiset aktivistit hyökkäävät yritystäsi kohti,  
 älä jää odottamaan passiivisena ja sulkeutunein mielin. 
b) Älä myöskään vastaanota kaikkia syytöksiä ilman kriittisyyttä.

34 Wilska 2011, 195–197. 
35 Swartz 2011, 197–210.

KUVA1.7 Erilaisia eettisiä- ja ympäristösertifikaatteja.
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c) Paineiden iskiessä tarkastele kaikki syytökset maltilla läpi.36

 
Green Marketing Manifesto -teoksen kirjoittaja John Grant jakaa37 yritystoi-
minnan ekologiset muutokset kahteen pääluokkaan: 

1. Kasvava
2. Läpimurrollinen

Kasvana trendinä on ollut, että startup-yritykset ovat rakentaneet liiketoi-
mintansa jälkimmäiseen, läpimurrolliseen malliin38, jossa pyritään muutta-
maan jonkin toimialan vakiintuineita konventioita uudella palvelulla tai 
tuotteella. Kotimaisina esimerkkeinä käy vaikkapa asunnonvälityspalvelu 
Igglo tai kierrätyksen uudelleen ajatteleva Netcycler. Suuremmat globaalit 
brändit ovat usein tyytyneet ostamaan vihreän osaston omaan tuoteport-
folioonsa, tuoden näin lisänsä kasvavaan malliin. Esimerkiksi Unilever osti 
eettisen Body Shop -tuotemerkin itselleen, ja muokkasi brändimielikuvaa 
kuluttajien silmissä näin vihreämmäksi. Joskus on jopa saatu yhden yrityk-
sen aloitteesta muutos koko toimialan sääntöihin. Esimerkiksi Timberlan-
din yhteistyö Greenpeacen kanssa johti lopulta nahan sertifioinnin paran-
tamiseen Amazonin sademetsissä.39 40 Toimivan sertifioimisketjun monisti 
onnistuneen yhteistyön seurauksena myös muut toimijat. Tapahtuma on 
siinä mielessä merkittävä, että siinä kasvavana mallina alkanut toiminta 
on muuttunut läpimurrolliseksi koko alaa muovaavaksi toiminnaksi. Suo-
messa vastaavanlainen ilmiö on nähty ainakin sushiravintoloiden tonnika-
lan boikotoinnin sitoumuksissa, jossa muut ravintoloitsijat seurasivat yh-
tä edelläkävijää41. Tärkeä lisä kestävän liiketoiminnan arvioinnissa on siis 
tiedostaa valintojen olevan iso suunnanmuutos kaikessa yrityksen toimin-
nassa, eikä ainoastaan kosmeettisten värivalintojen tai lyhytaikaisten lu-
pausten muodossa.42 

Ekologisuuden lisäksi tarvitaan kilpailukykyinen tuoteportfolio tu-
kemaan kestävää kehitystä. Esimerkiksi Nokian viime aikaiset ponniste-
lut vastuullisen tuotantoketjun ja materiaalien eteen ei ole tuottanut vie-

36 eng. kirjoittajan kääntämä
37 Grant 2008, 27. (eng. kirjoittajan kääntämä)
38 Grant 2008, 26.
39 Swartz 2011, 197–210.
40 Ogilvy earth 2010, 16. 
41 Palttala 2011, Sushiravintolat luopuvat joukolla tonnikalasta. 24.9.2012.
42 Grant 2008, 27.
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lä liikevaihdon merkittävää kasvua, koska älypuhelimissa ekosysteemiä ja 
käyttökokemusta pidetään eettisiä arvoja tärkeämpänä seikkana hinnan li-
säksi.43 Toimiala ja tuotteiden käyttöikä vaikuttaa vihreiden arvojen paino-
tukseen (kerta/kestohyödyke). Mitä enemmän komponentteja tuotteessa on, 
sitä monimuotoisemmin on pureuduttava tuotantoprosessin kestävyyteen 
ja vihreyden painotukseen. Yhtenäisen ympäristösertifikaatin määrittämi-
nen esimerkiksi älypuhelimille ja lähiruoalle erilaiselle on lähtökohtaisesti 
haastellista erilaisista tuotantoprosesseista ja elinkaaresta johtuen.

Green Marketing Manifesto -teoksen kirjoittaja John Grant puoltaa mal-
lia, jossa vihreät arvot nähdään teknologiakehitystä sparraavina haasteina. 
Uusilla arvoilla muutetaan ratkaisevasti toimialojen rakenteita, ja jätetään 
vanhoihin, haitallisiin teknologioihin jämähtäneet kilpailijat taka-alalle.44 
Tämä ajattelu edellyttää luonnollisesti korkeaa riskinottokykyä ja pelisil-
mää tulevaisuuden näkymistä. Esimerkiksi viimeaikainen luomu- ja lähi-
ruokabuumi on nostanut paljon uusia rohkeita yrittäjiä pinnalle, ja pakot-
tanut suuria, konventoituneita vähittäiskauppiaita vastaamaan kuluttajien 
painostukseen.45

Valtion rooli yrittäjien sparraajana ja rajoittajana on väistämätön. Kiris-
tynyt ympäristölainsäädäntö voi aiheuttaa innovaatio- ja kaupallistamis-

43 Kaarenoja 2011.
44 Grant 2008, 26.
45 Yle 2011, Kauppa huolestui luomuruoan saatavuudesta. 24.9.2012.
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buumin, kun yritykset joutuvat miettimään vanhat prosessit ja teknologi-
at uudella tavalla.46 Esimerkiksi autoteollisuus on jo pitkän aikaa joutunut 
kehittämään vähemmän kuluttavia moottoreita tiukentuneiden päästönor-
mien vuoksi. Valtion tulisikin toimia tuomarina ja pelinrakentajana, jotta 
hiilineutraalimpaan tekniikkaan satsaavia yrityksiä tuetaan ja ympäristön 
kannalta haitallisia aloja (kuten kaivosteollisuus) kannustetaan jatkuvaan 
innovointiin päästöjen vähentämiseksi. 

Kauppatieteiden tohtori Mika Kuisma jakaa yrityksen muutoskentän 
kahteen ajuriin: vanhaan ja uuteen. Vanhasta ympäristösäätelyihin nojaa-
vasta reagointipohjaisesta mallista kehityksenä voidaan seuraavaksi nähdä 
ennakoivan yritysvastuun malli. Tässä mallissa tulevaisuuden investoinnit 
nähdään entistä resurssitehokkaampina prosesseina, ja tätä kautta uusina 

tuotteina ja liiketoimintamalleina. Lisäkustannukset, jotka syntyvät näiden 
uusien tuotteiden ja liiketoimintamallien kehityksessä maksavat itsensä lo-
pulta takaisin.47 Ennakoiva yritysvastuu tuo näin ollen onnistuvalle yrittä-
jälle todellisen win-win -tilanteen: edelläkävijyyden uusien teknologioiden 
parissa, ja hyvin kannattavan liiketoimen.
 

46 Lehti 2012, Pakko on paras muusa. 8–9.
47  Kuisma 2010, Vihreästä murroksesta liiketaloudellista lisäarvoa yrityksille. Powerpoint.
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Leo Stranius
luonto-liiton pääsihteeri, ympäristöaktiivi.

 Missä näet kestävän yritysviestinnän paikan tänä päivänä ?

Tällainen kestävyys ja eettisyys on Suomessa pitkälti hygieniatekijä. Sitä 
täytyy olla jonkun verran. Muuten sä alat näyttää kummalliselta tai oudol-
ta. Siitä on tullut mainstreamiä. Sitten tietenkin on eritasoista, jotkut on 
päässyt hirveen paljon syvemmälle: on konkreettisia tekoja ja toimintoja 
ja toiset yrittää ehkä liimata päälle viestiä. Sitten voi ajatella myös niin, et-
tä kun mä tarkastelen vaikka ympäristönäkökulmasta asiaa niin on joitain 
toimialueita tai muita, jotka on yksinkertaisesti kestämättömiä. That’s it. 
Sitten on joitain toisia, jotka itsessään toimii niin että edistää kestävyyttä. 

Kaivosteollisuus ja biopolttoaineet ovat mielenkiintoinen osa-alue. Puhun niis-
tä itse siirtymäkauden teknologioina, sillä parempaa ei ole löydetty, paineen al-
la on kuitenkin ollut pakko tuoda markkinoille uusi tuote.

Toimija voi lähteä tekemään sitä sillä tavalla, että sillä on joku tietty toi-
minta, oli se kaivosteollisuus, luomukasvisten myynti tai jotain muuta 
vastaavaa ja sitten se liimaa päälle viestejä, joilla se yrittää perustella sitä 
olemassaolevaa toimintaa, että se on kuitenkin ihan ympäristöystävällis-
tä. Tai että suomalainen kaivosteollisuus on kuitenkin ekotehokkaampaa 
kuin Kiinassa louhittu tai muuta vastaavaa. Tai sitten on toinen lähesty-
mistapa, jossa toimija tarkastelee sitä oma toimialuetta ja haluaa muuttaa 
aktiivisesti sitä mitä se tekee. Eli se tekee muutoksia siinä toiminnassaan, 
jotta se toimis kestävämmin. Ja sitten siitä kannattaa tietenkin viestiä. 
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Valtio on tässä kehityksessä yksi pelinrakentaja. Millainen on valtion rooli edel-
lä mainituissa toiminnoissa?

Valtio luo toimintaympäristön, jossa esimerkiksi markkinat ja yritykset 
toimivat. Tässä tipahdetaan kuitenkin usein eettisen vastuun pakoilun ke-
hään. Yksilöt ajattelevat, että on hallinnon tehtävä säädellä se, että hom-
mat on hoidettu eettisesti ja fiksusti. Hallinto taas ajattelee, että ei, eihän 
me haluta säätelytaloutta, markkinoiden tulee hoitaa asia. Ja lopulta yri-
tykset ajattelee, että c’moon mehän vaan valmistetaan sitä mitä ihmiset 
ostaa, eikä siinä sen kummempaa. Seurauksena on, että kukaan ei tee yh-
tään mitään! Kaikki palloittelee vastuun toiselle, ei se kuulu mulle.

Onko ekologisuuden rooli lisääntynyt tai vähentynyt mielestäsi yritysten kom-
munikaatiossa viime aikoina?

Musta se on selvästi lisääntynyt. Mä väitän, että se on sellainen tekijä, eet-
tisyys, joka pitää olla melkein missä tahansa liiketoiminnassa läsnä jollain 
tavalla tänä päivänä. Ympäristökysymykset erityisesti nyt sitten vaikka il-
mastokysymys viime vuosien aikana on noussut marginaalista valtavir-
taan, että se on ikään tietyllä tavalla politiikan teon keskiössä ulko- ja tur-
vallisuuspoliitiikan, talous- /sosiaalipolitiikan rinnalla. Ja niin se on ikään 
kun mietitään niitä liiketoimintamahdollisuuksia, niin se tulee sinne yti-
meen: Miten me huomioidaan tässä meidän perustoiminnassa ympäris-
töasiat? Ja miten me viestitään siitä fiksusti ja oikeasti? Ihmiset haluu si-
tä. Meillä on Suomessa 1,2 tai 1,3 miljoonaa LOHAS-kuluttaja (Lifestyles of 
Health and Sustainability), jotka määrittelee itsensä eettisiksi kuluttajik-
si ja haluaa tehdä valintoja sillä perusteella. Tottakai se näkyy silloin myös 
yritysviestinnässä.
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Väittäisin, että joillain toimialoilla ei ole vielä aukotonta olla eettinen kuluttaja, 
jos tarvitsee vaikka työn puolesta auton. Siellä tapahtuu kuitenkin myös  
innovaatioita. 

 
Mun hypoteesi on siitä se, että kun kattoo automainoksia niin aikaisem-
min niissä pääpaino oli, että monenko litra kone missäkin autossa, miten 
isoja ja paljon tehoja ja hevosvoimia on. Tänä päivänä automainoksissa on 
se, että montako grammaa hiilidioksiidia on. Ja niissä korostetaan sitä  
miten vähänpäästöinen ja ympäristöystävällinen se on.

Tuotteiden kestoikä on tulevaisuudessa vaikuttava tekijä? Nyt on tulossa lamp-
puja jotka kestävät 20 vuotta

Valtio voi edistää lainsäädännön kautta ihan hirveesti kestävyyttä, kos-
ka se määrittää ne pelisäännöt, missä toimitaan kuitenkin. Sitten taas yri-
tysten näkökulmasta eettisyyttä tai kestävyyttä sillä, että me noudate-
taan olemassaolevaa lakia. Ja sehän ei ole suinkaan niin, vaan pitää tehdä 
enemmän. Tietyllä tavalla siinä on myös kilpajuoksu olemassa tai semmo-
nen jännite, että mitä löyhemmin valtio suhtautuu, sitä vastuullisemmin 
yrityksen toimii. Ja sitten tietenkin toisinpäin. Valtion pitää pystyä kiris-
tämään, viedä progressiivisesti eteenpäin, ja yritysten pitää taas pistää 
vielä paremmaksi siitä.

Valtio on siis avainasemassa. Asia on kuitenkin hyvin monisyinen, ja tarvitsee 
kaikilta osapuolilta muutoksen. Onko uusilla, vihreisiin arvoihin luottavilla 
disruptiivisilla startupeilla tässä kehityksessä sauma iskeä?

Eettisesti kestäviä startuppeja pitää, ja voidaan ruokkia esimerkiksi al-
lokoimalla sinne joitan valtion resursseja ja lähdetään rohkeasti kokeile-
maan jotain ja sitten saadaan isoja hyviä käytäntöjä. Niitä pitää työntää 
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eteenpäin: syytää innovointirahaa ja kaikkea semmoista. Ja sitten isoja 
toimijoita tietysti pitää säädellä ja toimia sitä kautta.
 

Poliittisesta mainonnasta. Missä menee eettisyyden raja poliittisessa mainon-
nassa? 

Ei varmaan rajaa ole. Ympäristökysymykset ovat tulleet poliitikan teon 
kovaan ytimeen. Jokaisella puolueella on ympäristöpainotuksia ja erilaisia 
ympäristöohjelmia ehkä jotain Perussuomalaisia lukuunottamatta. Siellä 
on enemmänkin ympäristön vastaisia painotuksia suoraan. Sielläkin jou-
dutaan pelaamaan sillä kentällä ja ottamaan kantaa siihen kysymykseen. 
Kokoomuksen ympäristöohjelmapaperit ovat hirveen hyviä monessakin 
mielessä ja todella kunnianhimoisia. Hallitusohjelmassa ympäristöä ja il-
mastoa mainitaan paljon useammin kuin taloutta, talouskasvua tai jotain 
muuta. Kyllä se siellä on. Ja sitten tietysti se tarkoittaa eri toimijoille vä-
hän erilaisia. Osalle, esimerkiksi vihreille puolueille se ympäristö on var-
maan ihan ytimessä, mitkä on kaikkein tärkeimpiä lähtökohtia kaikesta. 
Jollain Kokoomuksella varmasti painaa enemmän monet muut asiat ja sit-
ten katotaan saadaanko siihen ympäristökulmaa.

Mikä on mainonnan rooli tulevaisuudessa? 

Mainonta on hyvä väline. Kysymyshän on siitä, mihin sitä sitten käyte-
tään. Jos sä haluut käyttää sitä ympäristön tuhoamiseen, niin se on tieten-
kin mahdollista. Ja sitten sä voit käyttää sitä myös ympäristön suojelemi-
seen. Sitten on tietenkin semmosia vaikeampia kysymyksiä jos ajatellaan 
eettistä kuluttamista ylipäätään, Voiko se olla fiksua kuluttamista. Jos on 
vaikka tiukka kulutuskarkuri niinkuin minä, että joo ihan kiva että on rei-
lun kaupan kahvia, mutta on paljon parempi, ettei juotais kahvia ollen-
kaan, koska se on sinällään ihan turhake. Ei me tarvita sitä elääksemme ja 
voidaksemme hyvin.
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Mikä oli ajattelu Älä osta mitään-päivä kampanjan takana? Onko Luonto-Liitto 
pyrkinyt vaikuttamaan yritysten toimintaan?

Se on enemmän tiedotuskampanja, jolla halutaan herättää ihmisiä ajat-
telemaan yhtenä päivänä, että mitkä ne kulutuksen vaikutukset oikeasti 
on. Se on puhtaasti tällainen viestinnällinen, johon voi liittyä jotain tem-
pauksia tai toimintaa tottakai. Se on aika kevyt viestintäkampanja. Sit-
ten voi ajatella, että on jotain boikottikampanjoita, joita on tehty yhdessä 
muiden ympäristöjärjestöjen kanssa vaikka otetaan kohteeksi joku yritys. 
Luonto-Liittohan on lasten ja nuorten luonnonharrastus ja ympäristösuo-
jelujärjestö pohjimmiltaanja tientenkin me pyritään monessa vaikutta-
maan siihen yritysten toimintaan, otetaan nyt jotkut metsien suojeluky-
symykset. Silloin ikään suoraan vastustetaan jotain hakkuita. Aika usein 
se on valtion mailla, mutta yritysten tekemiä hakkuita ihan yhtä lailla. Tai 
ydinvoimayhtiöt, kun toimitaan ilmastoenergiakysymyksessä. Tai sitten 
jossain ruokajutuissa kun edistetään ympäristöystävällistä ruokaa. Ne liit-
tyy kaikki yritysten toimintaan.

Millainen rooli yrityksiin aktivismilla on tänä päivänä? Onko aktivismi mieles-
täsi järkevä keino vaikuttaa yrityksiin? Entä sosiaalisen median ja aktivismin 
suhde?

Se on hirveen relevantti tapa vaikuttaa. Perinteisesti on ajateltu, että jen-
gi käy äänestämässä ja siinä on se meidän kansalaisvaikuttaminen ja sit-
ten edustajat, jotka me ollaan valittu, hoitaa homman. Ja siihenhän se ei 
tyhjene, että jos sä toimit vaikka järjestöissä, yhdistyksissä tai kansalais-
liikkeissä niin sit sä voit vaikuttaa koko ajan nonstoppina erilaisten kam-
panjoiden kautta suoraan päättäjiin, yrityksiin, ja niin edelleen. Ja sit sen 
rinnalle on tullut tietenkin tän perinteisen kansalaisjärjestötoiminnan li-
säksi kaiken maailman epämuodollista kansalaistoimintaa ja semmosta, 
koska vaikka joku verkko, netti ja some mahdollistaa sen, että jonkun 
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yksittäisen ihmisen tai kampanjan tekemiset ei ole riippuvaisia jonkun 
järjestön tai poliittisen puolueen resursseista, vaan tietyllä tavalla kuka  
tahansa yksittäinen ihminenkin voi nostaa julkiseen keskusteluun framil-
le jotain asiakysymyksiä. Tai olla suoraan yhteydessä yritysjohtoon tai po-
liittisiin päättäjiin. Se on tänä päivänä vaan niin helppoa. Sä voit mennä 
tykkäämään jonkun yrityksen facebook-sivuista tai sä voit suoraan lähet-
tää sähköpostia jollekin ministerille tai kansanedustajalle. Et sä tarviit sii-
hen enää jotain puoluetta tai yhdistystä tai mitään muutakaan.

Voitaisiinko tämä nähdä kansalaisdemokratian kehityksenä?

Just niin.

Ulkomailla sosiaalista mediaa on käytetty taidokkaasti painostamaan yrityksiä 
muuttamaan toimintatapojaan. Suunta on mielenkiintoinen, kun nähdään suu-
ret kaupallista menestystä tarjoavat yritykset ja ympäristöjärjestöt saman pöy-
dän ääressä parantamassa tuotantoketjua. Se voitaisiin nähdä uutena suuntana 
aiempaan verrattuna. Voittaako molemmat lopulta?

Kyllä sitä tapahtuu koko ajan enemmän myös Luonto-Liiton puitteis-
sa. Yritykset haluavat tehdä myös monenlaisia yhteistyökuvioita ja nä-
kee myös mahdollisuuden monessa mielessä. Ei suinkaan niin et ne saa 
kirkastettua omaa kilpeänsä tai kuvaansa vaan saa sitten asiantuntemus-
ta käyttöönsä ja pystyy parantamaan omia prosessejaan ja saa kustannus-
säästöjä sitä kautta ja kaikkea sen tyyppistä. Se ei ole vaan sitä, että voi 
kirjoittaa vuosiraporttiin, että ollaan kuunneltu myös sidosryhmiä.

Pystytkö kertomaan esimerkkiä yhteistyöstä?

Vaikka metsiensuojelukysymyksissä ollaan saatu hirveet määrät suojeltua 
metsiä juuri sillä, että ollaan kartotettu jotain arvokkaita alueita, jotka on 
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ollut hakkuu-uhan alla ja sit onkin pystytty keskustelemaan, et älkää ha-
katko tätä, vaan tuolla on vähemmän luontoarvoja. Se on yksi, mutta tätä 
tapahtuu monella sektorilla.

Uskon, että suurin ase vaikuttaa yritystoimintaa löytyy nykypäivänä ei anti-
mainonnasta, vaan sosiaalisesta mediasta. Some mahdollistaa täysin erilaisen 
dynamiikan ja vaikuttamisen keinot staattisen antimainoksen sijaan.  
Mikä tahansa ei mee enää läpi.

Jos ottaa perinteisen Facebookin tosta, kun yrityksetkin joutuu olemaan 
siellä, niin silloin yksittäiset ihmiset pääsee kommentoimaan tai kirjoit-
tamaan yrityksen seinälle jotain. Jos siihen vastaa jotain tai jos sen kom-
mentin poistaa tai jos siihen ei vastaa mitään, niin kaikki ne on teko-
ja, joita tulkitaan. Se klassinen esimerkki on ruokafirma, joka oli ja on 
Fennovoima-ydinvoimahankkeessa mukana. Muutama aktivisti kävi kir-
joittamassa heidän Facebook-seinälleen, että miks te ootte mukana Fen-
novoima-ydinvoimahankkeessa. Sitten kun vastauksena on, että ei me 
kommentoida, niin sit ne kysyy entistä innokkaammin. Lopuksi se yritys 
päätyy poistamaan kaikki viestit, koska tää ei kuulu nyt tähän, joka tar-
koittaa sitä, että hetkessä on mobilisoitu satoja tyyppejä vaan kirjoitta-
maan sinne niitä ydinvoimaviestejä. 
 
 
 



4746

3.3 Kolmannen sektorin näkökulma

Ympäristöjärjestöt käyttävät yhteisöllisiä työkaluja taitavasti hyväkseen. 
Greenpeace on saanut monia yrityksiä muuttamaan toimintatapojaan ve-
toamalla yritysten välinpitämättömyyteen guerilla-iskuilla ja sosiaalisen 
median kampanjoiden kautta.48 Joissain tapauksissa yritykset (kuten Tim-
berland ja Apple) ovat ottaneet kritiikistä opiksi ja tehneet huikean paran-
nuksen toimintaketjuihiinsa. Demokratian kehittyessä uusille alustoille ja 
kanaville on tärkeintä pitää yritysten päivittäinen toiminta läpinäkyvänä 
ja yhtenä tärkeimpänä strategisena ohjesääntönä.49 Se, että kuluttaja löy-
tää tiedon, niin hyvän kuin huononkin, rakentaa kuvaa vastuullisesta toi-
mijasta tietojen pimittämisen sijaan. IBM:n tutkimusjohtaja Carolyn Heller 
Baird sanoo sosiaalisen median luoneen uusia tarttumakohtia, jotka muut-
tavat yritysten ja asiakkaiden suhteita pysyvällä tavalla.50 

Aktivistiryhmien läsnäolo sosiaalisessa mediassa tuo yritysviestinnäl-
le uudet säännöt. Some täytyy nähdä aktiivisena mediana, joilloin pelkkä 
passiivinen läsnäolo ei riitä. Verkossa pitää vaalia olemassaolevia asiakkai-
ta, ja välttää palautteen sensurointi. Negatiivisen julkisuuden sensuroin-
ti voi pahimmillaan johtaa alati kasvavaan vastarintaan ja pahentaa tilan-
netta entisestään.51

 
 
 
 
 
 

 

48 Van Grove 2010, Nestle Meets Greenpeace’s Demands Following Social Media Backlash. 24.9.2012.
49 Ottman 2011, 137.
50 Pervilä 2011, Erota tärkeät viestit some-taustahälystä. 24.9.2012.
51 Van Grove 2010, Nestle Meets Greenpeace’s Demands Following Social Media Backlash. 24.9.2012.
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"MAINONTA ON HYVÄ VÄLINE.  
(…) JOS SÄ HALUUT KÄYTTÄÄ 
SITÄ YMPÄRISTÖN TUHOAMI-
SEEN, NIIN SE ON TIETENKIN 
MAHDOLLISTA. JA SITTEN SÄ 
VOIT KÄYTTÄÄ SITÄ MYÖS  
YMPÄRISTÖN SUOJELEMISEEN." 

 – Leo Stranius, 18.4.2012. 
Luonto-Liiton pääsihteeri 
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3.4  Markkinointiviestinnän näkökulma

Markkinointiviestinnän suunnittelussa huomioon täytyy ottaa se, että väit-
teille tulee olla tarpeeksi uskottava ja vaikutusvaltainen tutkimus takanaan. 
Esimerkiksi on hyvin vaikeaa löytää syitä väittää palmuöljyn tai kivihiilen 
käyttöä ekologiseksi, jos tutkijat ovat keskenään eri mieltä näiden ympäris-
tövaikutuksista. Tämä asettaa viestinnällisen haasteen: Miten voin kutsua 
jotain kestäväksi, jos se ei ole sitä kaikilla osa-alueilla? Tai miksi kutsutaan 
tuotetta, joka on yritys parempaan päin, muttei täysin eettinen? Esimerk-
si energiansäästölampusta on noussut kestävän kehityksen symboli, mutta 
miten on näiden lamppujen kierrätyksen laita? Jos ekologinen toimintaket-
ju ei ole esteetön, on haasteellista puhua tuotteesta ekologisena. Energia-
lampun tai palmuölyn tapauksessa olisi ehkä parempi puhua tulevaisuuden 
teknologiana, jos kerran parempaa vaihtoehtoa ei ole vielä käsillä. Näin väl-
tetään mahdolliset konfliktit ja skandaalit. 
 2010-luvun journalismin tärkeimpänä muutoksena voidaan pitää sosi-
aalisen median ja blogien esilletulo perinteisten medioiden rinnalle, jotka 
perustuvat yksittäisten käyttäjien luomaan sisältöön ja jakamiseen. Uusi-
en kanavien syntyminen on muuttanut omalta osaltaan sekä markkinoin-
nin että journalismin pelisääntöjä.52 

Kansalaisista on tullut ostopäätöksiin vaikuttavia sisällöntuottajia.53 Uu-
sin älypuhelin tai vaikkapa keittokirja ostetaan nyt blogissa tehdyn arvoste-
lun tai käyttäjäkommenttien perusteella. Taitavasti hallittu sosiaalisen me-
dian käyttö voikin aloittaa perinteisiä medioita laajemman lumipalloefektin. 
Sana kiertää kuluttajalta toiselle ilman varsinaista mainostajaa, jolloin vies-
tin jakaminen eteenpäin on luonnollisempaa, tehokkaampaa ja uskottavam-
paa kuin perinteinen mainonta. Esimerkiksi Barack Obaman presidentti-
kampanja vuodelta 2008 käytti sosiaalisista mediaa, tekstiviestejä ja muita 
kanavia vapaaehtoisverkoston ja järjestäjien kasvattamiseen huikein tulok-
sin: 4 miljoonaa lahjoittajaa ja 6 miljoonaa vapaaehtoista. 

52 Malmelin, Hakala 2008, 95.
53 Hands 2011, 115.
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Jon Granström
bob helsinki -toimiston perustaja, laitilan wirvoitusjuoma-
tehdas oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Mihin suuntaan uskot eettisten arvojen menevän yritystason päätöksissä  
(brändistrategiat, tuotteet, palvelut) ?

Eettisyys on strateginen valinta: valitset pikkaisen kalliimman tien, eli se 
tarkoittaa omistajille sitä, ettei saada yhtä hyvää tuottoa, kuin toisella ta-
valla tuotettuna. Se on mun mielestä hyvän yrityskansalaisuuskeskuste-
lun tulos. Yritysten pitää alkaa toimia erilailla, koska ihmiset tiedostavat 
paljon enemmän eläinten kohtelusta, ilmaston pilaamisesta ja ylipään-
sä raaka-aineiden käytöstä. Esimerkiksi Laitila on alusta asti, heti kun tu-
li mahdollisuus, ruvennut käyttämään tuulivoimalla tuotettua sähköä. Se 
on ollut eettinen valinta ja pikkasen kalliimpaa ja yksi tekijä josta ei tin-
gitä. On älytöntä lähteä tinkimään tollaisissa asioissa, koska se on suunta, 
johon ollaan kulkemassa.

Voisiko tämän nähdä pitempiaikaisena brändinrakennustyönä?

Osittain joo. Kaikkihan nämä on yksilöpäätöksiä, jotka yritykset tekevät: 
joko yrityksen toimiva johto tai hallitus siunaa sen. Jos hallituksessa tai 
johdossa on väkeä, jolle nämä asiat ovat merkityksettömiä, niin ei niitä 
päätöksiä silloin tehdä.

Onko mainostoimistolla rooli muutoksen tekijänä, vai nöyränä asiakkaan  
palvelijana?

Mainostoimisto voi aavistaa tai ymmärtää sellaisia mahdollisuuksia mitä 
asiakkaat ei välttämättä ite pysty, kun ovat niin syvällä omassa touhussa, 
mutta kyllä useinmiten asia on niin, että mainostoimisto toteuttaa asiak-
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kaan tilaamia toimeksiantoja. Mut kyllä toimistoista tulee niitä havainto-
ja, jos esimerksi tällaiset trendit mitä tähän eettiseen ruuankuluttamiseen 
tai tuottamiseen liittyy. Kyllä mainostoimistossa yleensä ollaan ihan hen-
kilötasolla ensimmäisinä niitä myös viemässä eteenpäin. Siellä sattuu nyt 
olemaan suhteellisen valveutunutta jengiä, jotka omaksuvat asiat paljon 
nopeammin kuin perus tasanmaantaapertajat.

Voidaanko mainostoimisto nähdä näin asiantuntijana tai neuvoa-antavana 
organisaationa?

Joo, kyllä se parhaassa tapauksessa noin on.

Aina se ei mene näin?

Ei, mä luulen, että se pätee itseasiassa hyvin harvassa, jos nyt ajattelee 
mainosalaa. Mainostoimistoja on tässä maassa mainostoimisto-nimik-
keellä noin 1000 tai 1500, niin mä veikkaan, että noin 10:ssä toi toteutuu.

Onko mainosmiehellä etiikkaa vai tehdäänkö mitä tahansa?

Aina löytyy joku, joka työn tekee, se on varma. Eikä siitä voi edes ketään 
syyttää. On eri tilanteessa olevia yrittäjiä: isoja mainostoimistojen johta-
jia ja omistajia, jotka pystyvät valikoimaan toimeksiantoja ja sitten on yh-
den miehen toiminimiä, jonka on taisteltava siitä, että saa leipää himaan. 
Ja silloin se tekee ihan just sitä, mistä se rahaa saa. Se on väärin syyttää 
sellaisesta, koska se on toimeksiantajan päätös millaista liiketoimintaa se 
harjoittaa.

Onko eettisillä valinnoilla sijaa mainostoimiston asiakkaiden valinnassa?

Sen verran tässä on ite tullut pohdittua tota, että mainonnan tekeminen 
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tai kommunikaation lahja on väärissä käsissä vaarallinen ase. Ja se, että 
tässä on pohtinut sitä, että onko oikein antaa se oma lahjakkuutensa sel-
laisten tahojen käyttöön, jotka voi käyttää sitä väärin. Mä en olis aikoi-
naan pystynyt tekemään poliittista mainontaa ja mä en pystyis sitä teke-
mään vieläkään kenellekkään mulle kuin Kokoomukselle, koska mä oon 
kuitenkin markkinatalouden kannattaja tietyin rajoituksin omine vihrei-
ne sääntöineen. Suurilta osilta mun ajatusmaailma on ollut hyvin kokoo-
muslainen, koska mä oon ollut yrittäjänä ja edistämässä liiketoimintaa eri 
asiakkaille. Olis paradoksaalista rupee miettiä, että mä haluaisin demarit 
valtaan. Musta se on ollut käsittämätöntä, että joku mainonnan suunnit-
telija pystyy tekemään demareille mainontaa.

Vihreillä on monta sävyä -ilmoitus voitaisiin lukea eettisen mainonnan ja poliit-
tisen mainonnan hybridiksi. Mikä oli ajattelu tämän ilmoituksen takana?

Tää kyseinen ilmoitus lähti siitä, että usein kun mielikuvat ratkaisee ih-
misten toiminnan, niin Kokoomuksesta on ollut mielikuva, että siellä ei 
vihreät arvot oo millään lailla tapetilla, mutta se, että jokainen ihminen, 
ihan patamusta porvarikin, niin sillä on jossain kohtaa joku kohta, mistä 
se ajattelee vihreästi. Mistä se ajattelee eettisesti oikein. On se sitten se, et-
tä sillä on saatana mökki omassa saaressa, hulppea huvila, niin se ajatte-
lee joka tapauksessa niin että hän ei halua että tää meri saastuu. Se ei voi  
ajatella että hänelle on ihan sama mitä tossa killuu, kun hän menee sau-
naan. Vihreän eri sävyt on just sitä, että meissä jokaisessa ihmisessä on si-
tä, ei se oo kenenkään yksinoikeus julistaa että vain me ajattelemme vih-
reästi. Sä voit edustaa periaatteessa mitä tahansa poliittista suuntausta. 
Sussa on jossain kohtaa vähän vihreetä. Se on ihan salettia. Sehän on teh-
ty niin, että vihreiltä otetaan se ase pois, ettei Kokoomuslainen voisi aja-
tella vihreästi.
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 Nykyään politiikassa mainoskampanjoilla voitetaan vaaleja politiikan jäädessä 
sivuun. Missä menee raja ? 

Vihreät arvot ovat sellaisia joihin mainosalan tekijöiden on helvetin help-
po samaistua. Ja siinä se meneekin se pieni dilemma: Kuinka sä voit tehdä 
työksesi kulutuksen edistämistä, ostakaa lisää, ostakaa lisää. Se on loppu-
jen lopuksi kaikessa raadollisuudessaan kaiken tämän tarkoitus. Ja sitten 
sä teet omaa sielunhoitoa sillä, että teet tällaista eettistä mainontaa esim. 
Vihreille.

Voisiko se tarkoittaa tarkoittaa sitä, että tuotesektorilla tehdään tulevaisuudes-
sa parempia tuotteita, esimerkiksi pitempään kestäviä lamppuja?

Mut silloin se lampun jalka voidaan vaihtaa useammin kuin lamppu, jos 
sitä markkinoidaan oikein. Kaman määrä kasvaa joka tapauksessa.

Voitaisiin ehkä väittää, että maailma hukkuu lopulta tarpeettomaan kerta-
käyttötavaraan. Jossain vaiheessa tajutaan, että ei voida tehdä lamppua, joka 
kestää viikon.

Jostain se bisnes silti kaivetaan. Silloin aletaan valmistamaan lampun jal-
koja eri vuodenajoille ja sellaisia, jotka ei kestä vuotta pitempään ja joita 
ei pysty korjaamaan.

Uskon, että mainostoimiston rooli tulee ehkä menemään enemmän liiketoimin-
nan konsultaation puolelle. Jos nyt perustaisi “eettisen” mainostoimiston, miten 
tälle kävisi? Jäisikö tämä pieneksi?
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Ei sillä tee mitään. Suurin osa niistä toimijoista, jotka käyttäytyy eettises-
ti, niin ei niillä ole rahaa maksaa konsultaatiosta, eikä niillä ole välttämät-
tä edes tarvetta, koska oma toiminta kommunikoi jo itsessään riittävästi. 
Et sä tarvii siihen enää ulkopuolista tekijää. Tänä päivänä kommunikaa-
tion opiskelijoita tulee markkinoille niin helvetisti, että asiakkaat ostavat 
ne suoraan omiin organisaatioihin, maksaa paljon vähemmän ja saa ihan 
ok analyysiä ja duunia sieltä. Ja silloin mainostoimiston elintila pienenee 
vielä entisestään.
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4.
 

Analyysi 

4.1  Pesunkestävä brändi

Globaali kulutuskäyttäytyminen on mullistuksen edessä, kun tiettyjen 
raaka- aineiden (kuten tinan tai öljyn) hinnat nousevat tarpeeksi korkealle 
tasolle, samalla kuin maapallon resurssit vähenevät. Tämä asettaa uuden 
lähtökohdan eettisen brändin määritelmälle: kestävyys täytyy markkinoi-
da uudella tavalla, ja syrjäyttää hinta ensimmäisenä valintakriteerinä. Ku-
luttajien täytyy tukea laadukkaita ja kestävämpiä brändejä ja palveluja, ja 
vähentää lifestyle-kuluttamista. 

Tuotteen markkinointiviestintää laadittaessa monesti unohdetaan, et-
tä eettisyyden lisäksi tarvitaan myös hyvä tuote. Jos tuote ei ole laadulli-
sesti yhtä hyvä tai parempi kuin vakiintunut normituote, on hyvin vaikeaa 
pedata menestystä pelkkään eettisyyteen nojautuen.54 Parhaassa tapauk-
sessa kestävästä kehityksestä hyötyvät kaikki. Vähittäiskauppa vahvistaa 
eettisellä brändimielikuvaansa, ja kuluttajat saavat pitemmällä aikavälil-
lä edullisia ja eettisiä tuotteita. Tukemalla eettistä brändiä ketjun alku-
päässä oleva tuottaja saa työstään myös aiempaa reilumman korvauksen.  

54 Suurtaloussanomat 2009. ABC hylkäsi Reilun kaupan kahvin asiakkaiden pyynnöstä, 23.10.2012.
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 Äärimmäinen hintakilpailu on haaste pesunkestävälle brändille. Moni-
kansallisten yritysten globaali verosuunnittelu ja edullisten tuotantokus-
tannusten kilpailutus on äärimmäisen yleistä.55 Toisaalta kansainvälisen 
ilmastopoliitiikan ja valtion sisäpolitiikan tulisi kannustaa ja ohjata yritys-
ten kestävää toimintaa jollain tasolla. Riskinä on synnyttää veroparatiisien 
ohella “ekoparatiiseja“, joissa yritykset välttelevät muiden valtioiden tiuk-
koja ympäristönormeja.

 Toisaalta, ilman ympäristörajoituksia seuraa kehitys, jossa ihmiskun-
ta oppii vasta pahimman katastrofin iskiessä. Jos muu ei auta, voidaan hy-
vinkin nähdä tulevaisuudessa malli, jossa hiilijalanjälkeä on pakko rajoittaa 
vaikkapa kansalaiskohtaisella hiilipassilla, jolla tehdään joko 20 mökkimat-
kaa tai yksi kaukomatka. Kestämättömien kulutustottumusten muuttaminen 
asettaa markkinointiviestinnälle haasteita.

Pesunkestävä brändi rakennetaan pitkäaikaisella, määrätietoisella työl-
lä. Mainostoimistot eivät pysty tähän yksin, ja mukaan vaaditaankin myös 
asiakkaan tahtotila muuttaa asioita. Markkinointiviestinnän näkökulmas-
ta uusi, aikaansa edellä oleva vihreä tuote täytyy saada näyttämään normaa-
lilta, eikä päinvastoin.56 Tällä hetkellä monet kestävää elämäntyyliä tukevat 
vaihtoehtoiset tuotteet ja palvelut ovat vielä kehitysasteella, joten mainon-
nan ammattilaisten tehtäväksi jää kehittää ja innovoida näitä tuoteryhmiä 
yhdessä asiakkaan kanssa houkutteleviksi valtavirran ilmiöiksi. Markki-
nointiviestinnän ammattilaisina ja yrittäjinä meidän tulisi rakentaa mar-
ginaalituotteista valtavirran ilmiöitä. Lisäksi markkinointiviestintää voi-
daan käyttää kasvavan ilmastokriisin tiedottamisessa, joka on toistaiseksi 
vielä hyvin vaatimatonta ja valjua.

Brändin vihertäminen ei ole pelkästään ympäripyöreitä vastuullisuuslau-
suntoja. Se ei ole myöskään taikatemppu, joka ratkeaa kuin itsekseen. Suu-
rin muutos on ajattelutavassa. Lähtökohtaisesti tiedon puute ei ole ongelma, 
sillä laadukasta kirjallisuutta aiheesta on runsaasti laajalti asiaan perehty-
neiden kirjoittajien käsitteleminä. Tunnettu, mainostoimisto OgilvyEarth 
on laatinut käytännön oppaan brändin vihertämiseksi. 

Pelkän mainoskampanjan lisäksi brändin vihertämiseen vaaditaan tah-
totila seisoa mainoskampanjoiden takana ja tehdä sen vaatimat muutok-

55 Rautio 2012, Toiset soutaa, toiset vähän melalla aviittaa, 14.9.2012. 
56 Grant 2008, 51.
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set toimintarakenteisiin. Yrityksen organisaatiossa saattaa olla muutok-
siin kykenemättömiä tai niitä vastustavia osapuolia, jotka täytyy vakuuttaa 
muutoksen tärkeydestä. Johtotehtäviin tarvitaan siis ennakkoluulottomia, 
hallittuja riskejä ottavia toimijoita, jotka pystyvät motivoimaan suurta ih-
misjoukkoa, ja saamaan vaikeimmatkin haasteet ratkaistua. Applen edes-
menneellä toimitusjohtajalla Steve Jobsilla oli mullistava kyky tehdä mahdot-
tomasta mahdollista. Hän ei yksinkertaisesti hyväksynyt kieltävää vastausta, 
ja sai ihmiset inspiroitua muuttamaan tietokoneiden historian kulun mur-
to-osalla kilpailijoiden resursseista.57

 Suurimmat haasteet yritysten eettiselle jatkumolle tuo edelleen raha: 
taantumassa monen yrittäjän on pakko keskittyä pelkästään liiketoiminnan 
säilyttämiseen, jolloin ekologiset valinnat jäävät helposti vähemmälle huo-
miolle. Kestävän kehityksen investoinnit voivat parhaimmassa tapaukses-
sa kuitenkin luoda uusia liiketoimintamalleja sekä inspiroida uusien tuot-
teiden kehitystä taloudellisen hyödyn lisäksi. 58

57 Isaacson 2011, 117–119.
58 Ottman 2011, 88.

KUVA1.10 Volkswagenin kierrätyskampanja vuodelta 2010.
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Case Kitkat
Greenpeace julkaisi vuoden 2010 lopulla Nestlén eettisiä toimintatapoja kri-
tisoivan kampanjan tarkoituksenaan levittää tietoisuutta Sinar Mas-yhtiöl-
tä ostaman palmuöljyn vahingollisuudesta Kitkat-patukassa. Antikampan-
ja koostui YouTube-palveluun ladatusta viraalivideosta, mikrosivustosta ja 
Google Ad -mainoksista. Kampanjassa kehotettiin kuluttajia kertomaan mie-
lipiteensä muuan muuassa Nestlén Facebook-sivuistolle. 

Reaktio:

Kitkat-antikampanja sai 440 000 fania Facebookissa ja 37 000 Twitter-seuraa-
jaa. Tämä johti viraalivideon poistoon tekijäoikeudellisista syistä Nestlén toi-
mesta, joka edelleen kiihdytti negatiivisten kommenttien tulvaa Nestlén Fa-
cebook-, Twitter- ja YouTube-sivuille.59 (Katsojia video keräsi 470 000 kertaa.) 
Yritykset sensuroida Facebook-sivun kommentteja johtivat sosiaalisen medi-
an hallinnan kritiikkiinja kommenttitulvaan.60 Intelligent Social Median te-
kemän tutkimuksen mukaan harvoin mikään yritys onnistunut kääntämään 
toiminnallaan lojaalit kuluttajat yhtä vihaisiksi.61 Yhtiö käänsi oman brän-
din tukijat Greenpeacen kampanjan pariin, vaikka he eivät olisi kuulleet siitä.  

Jälkipyykki median ja yhteisöiden silmin

Sosiaalisen verkoston voimaa on helppo aliarvioida. PR-toimisto Content-
ly Managed on listannut virheet mihin Nestlé sortui aliarvioidessaan yhtei-
söjen ja yksilöiden tuoman voiman vaikutuksen.62

a) Nestlé aliarvio kuluttajan sananvapauden yrittäessään sensuroida You-
Tube-videota tai Facebook-kommentteja. Tämä toiminta edesauttoi  johti 
videon leviämisen muihin palveluihin.

59 Tiphereth 2010, Greenpeace vs Nestle Kit Kat social influence case study, 24.9.2012.
60 Warner 2010, Nestlé’s “no logo” policy triggers Facebook revolt. 24.9.2012.
61 Ibid 2010.
62 Contently Managed 2010, Is Greenpeace Kit-Kat campaign a Nestle social media PR fail?  24.9.2012
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b) Taistelun sijaan Nestlén olisi pitänyt yrittää ratkaista ongelmakoh-
tia Greenpeacen kanssa.

Greenpeaceä voidaan pitää tapauksen pr-voittajana. Ian Schafer, Deep 
Focus-digitoimiston toimitusjohtaja pitää tapauksen negatiivista jul-
kisuutta niin suurena, että Facebook-sivut olisi jopa kannattanut sul-
kea siihen asti, kunnes ongelmat on saatu ratkaistua.63

Aktivistit saivat lopulta tahtonsa läpi, kun Nestlé sitoutui lopetta-
maan yhteistyön sademetsien tuhoon yhdistettyjen palmuöljytuotta-
jien kanssa 20.5.2010.64

Tapahtumat lukuina:65

17.3.2010 Greenpeace julkaisi Nestlén eettisiä toimintatapoja kritisoi-
van kampanjan osoitteessa www.greenpeace.com/kitkat 

20.3.2010 Nestlé reagoi Greenpeacen kampanjaan sensuroida videon 
YouTube-palvelusta.

20.5.2010 Nestlé ilmoitti lopettavansa kontrolloimattoman palmuöl-
jyn käytön

2.2.2011 Nestlé julkaisi lausunnon verkkosivustoillaan, jossa tunnuste-
taan palmuöljyn ja biodieselin tuomat haitat ja sitoutuu käyttämään 
ainoastaan sertifioitua palmuöljyä.66

63 Steel 2010, Nestlé Takes a Beating on Social-Media Sites. 24.9.2012
64 Dunn 2010, Nestle makes palm oil pledge. 24.9.2012.
65 Ridings 2010, Nestle / Facebook / Greenpeace timeline (in process). 24.9.2012
66 Nestlé 2011. Update on deforestation and palm oil. 24.9.2012.
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"FACEBOOKIN KAUTTA LÖYTYYKIN 
EDELLÄKÄVIJÖITÄ PEUKUTTAMI-
SEN MUODOSSA, MUTTA OLEMME 
HUOMANNEET, ETTÄ FACEBOOK-
TYKKÄÄMINEN EI VÄLTTÄMÄTTÄ 
SIIRRY SUORAAN KASSAVIRRAKSI." 

 – Juha Sulkakoski, 9.2.2012. 
Suomen Aitokauppa Oy:n  
toimitusjohtaja
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5.
 

Johtopäätökset

5.1 Vihreä teknologia markkinoinnin katalyyttinä

Vihreä markkinointi tarvitsee radikaaleja otteita saadakseen kuluttajaenem-
mistön taakseen. Volkswagen Beetle mullisti aikoinaan markkinointiviestin-
nän tabut mainonnallaan, jossa painotuksena oli tuote ja valtavirrasta poik-
keava mainonnan tonaliteetti. Lähtötilanne oli ainakin haasteellinen, sillä 
Volkswagen tunnettiin ennen kampanjaa toisen maailmasodan aikaisena 
reliikkinä. Doyle Dane Bernbach -mainostoimiston kampanja esitteli Beet-
len täysin konventoituneesta automainonnasta poikkeavalla Think small 

-ajattelulla ja strategialla.67 Pelkkä vallankumouksellinen markkinointivies-
tintä ei kuitenkaan riitä, mikäli tuote ei projisoi mainonnan tuomaa inno-
vatiivista arvomaailmaa. Beetlen tapauksessa se oli pienempi polttoaineen 
kulutus, valtavirrasta erottuva muotoilu ja koko. Vihreä markkinointi tar-
vitsee juuri tämän kaltaisia edelläkävijöitä, jotka näkevät yhteiskunnallisen 
mission lisäksi myös selkeän erottumisen mahdollistaman markkinaraon.
 Vihreää teknologiaa ei aina nähdä tarpeeksi potentiaalisena muutoksen-
tekijänä vakiintuneilla toimialoilla. Autoteollisuudessa muutos vähemmän 
kuluttaviin moottoreihin käynnistyi vasta öljyn hinnan noustua kipurajan 

67  Malmelin, Hakala 2008, 19.
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yli. Tämä kehitystyö on kuitenkin vaikuttanut ratkaisevasti vaihtoehtoisten 
energiamuotojen kehitykseen. Kun yksi toimiala innovoi ja ratkaisee ongel-
mat, teknologinen kehitys siirtyy tämän myötä isompien haasteiden pariin. 
Esimerkiksi hybridi- ja sähköautojen kehityksen seurauksena teknologiset 
kokeilut ovat siirtyneet lentoteollisuuteen. Teknologinen muutos on myös 
mielikuvallinen. Lentäminen ja isolla katumaasturilla ajo voi jonain päivä-
nä olla taas suivaittu elämäntapa, kunhan teknologia kehittyy tarvittavalle 
tasolle. Se, että jokin asia mielletään ympäristölle haitalliseksi nyt, ei tar-
koita sitä, etteikö se jonain päivänä voisi muuttua vähemmän ympäristöä 
rasittavaksi. Tämä alleviivaa markkinoinnin ja mainonnan roolia uudis-
raivaajana, jonka tehtävänä on vakuuttaa kuluttajat tietyn tuotteen tai pal-
velun ylivoimaisuudesta.
 Kun aika ja paikka on sopiva, muutos on voi olla hyvinkin nopea. Vaik-
ka edellytykset sähköauton toimimiseen ovat olleet olemassa jo pitkän ai-
kaa, on niiden massatuotantoa pidetty haasteellisena. Pelko fossilisten polt-
toaineiden loppumisesta on kuitenkin ajanut autoteollisuuden innovoimaan. 
Mielikuvaa isojen ja tehokkaiden autojen turvallisuudesta ja voimasta alet-
tiin muokata avainsanoilla kätevyys, tilan säästäminen ja ympäristöystäväl-
lisyys.

Markkinointiviestinnän haasteet ovat mielikuvan myymisessä. Mones-
ti eettinen vaihtoehto, vaikkapa reilu kahvi, on perinteistä kestosuosikkia 
kalliimpi ja tuntemattomampi. Eettisen tuotteen kokonaisvaltainen mark-
kinointistrategia on tällöin ratkaisevassa roolissa. Kuluttajan valintaan vai-
kuttavat pakkauksen graafisen suunnittelun ja materiaalien lisäksi mark-
kinointiviestintä kokonaisuutena, erilaiset pr- ja ambient-tempaukset ja 
brändin maine. Mikäli edellä mainitut brändin vaikuttimet saadaan hiot-
tua kommunikoimaan yhtenäistä tarinaa, ovat tuotteen menestymismah-
dollisuudet huomattavasti suuremmat pitkällä aikavälillä.
 Eettinen brändi kiinnostaa yritysten lisäksi yhä laajemmin erilaisia toi-
mijoita. Valtioiden ja puolueiden markkinointistrategiat ovat alkaneet muis-
tuttaa entistä enemmän minkä tahansa yrityksen toimintaa, ja monesti puhu-
taan maabrändeistä ja puoluestrategioista. Kenties jonain päivänä näemme 
jonkun valtion ottavan eettisen brändin omaksi keppihevosekseen.
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5.2 Osta tänään, heitä huomenna pois

Suurimmat ongelmat liittyvät edelleen 1950-luvulla alkaneeseen kertakäyt-
tökulttuuriin. Alunperin monet tuotteet, kuten partaveitset tai lamput, 
tehtiin todella kestäviksi ja pitkäikäisiksi – se oli keskeinen myyntivaltti. 
Tuotteiden käyttöikää alettiin heikentää tietoisesti, jotta kulutus ja siten 
yritysten kannattavuus saatiin pysymään kasvujohteisena. Tänäkin päivä-
nä markkinoille syydetään heikosti kestäviä tuotteita, jotka heitetään pois 
sen jälkeen kun käyttöikä on lopussa.68 Esimerkkinä voidaan mainita mus-
tetulostimet, jotka tekevät toimivasta laitteesta käyttökelvottoman sirulle 
ohjelmoidun aikarajan jälkeen.69

Samalla lifestyle-mainonta tukee elämäntapaa, jossa uusin tuote on ha-
lutuin. Käytettyjen tuotteiden kohtalo unohtuu kuitenkin helposti. Minne 
ne menevät? Lyhytikäisen tuotteen elinkaari päättyy nopeasti Afrikan ro-
muplantaaseille. Samalla uuden kulutuselektroniikan vaatimat raaka-ai-
nevarannot käyvät vähiin.70 Yritysten haaste onkin tehdä ja markkinoida 
tuotteita, jotka ovat pitkäikäisiä ja laadukkaita, mutta takaavat kannatta-
van liiketoiminnan pitkällä aikavälillä. Jotkut brändit ovat lähteneet vasta-
taisteluun kestävyyden puolesta. Esimerkiksi kotimaiset Iittala ja Artek pai-
nottavat kestävyyttä omassa markkinointiviestinnässään ja tuotelinjoissaan. 
Tulevaisuuden brändeillä on kuningaspaikka tehdä aiempaa kestävämpiä 
tuotteita, jotka ovat pitkäikäisiä, ja elinkaarensa lopussa kierrätettävissä.
Myös vanhasta voidaan rakentaa uutta. Japanilainen tietokonevalmistaja Fu-
jitsu käyttää nykyään uusien koneiden valmistukseen vanhoja cd- ja dvd-le-
vyjä ja väittää pudottavansa uuden muovin tuotantoa 10 tonnilla vuosittain71

Sen sijaan, että tuotteita myydään enemmän, yritysten tulisi keskittyä 
myymään vähemmän, kestävämpiä tuotteita. Lyhyellä aikavälillä tämä malli 
voi tuntua järjettömältä liiketoiminnan kannalta, mutta pitemmällä aikavä-
lillä kestävämpien tuotteiden lanseeraus voi maksaa itsensä takaisin edellä-
kävijän brändipääomana ja alaa johtavina standardeina. Valtiollisen sekto-
rilta tarvitsemme rajoituksia kestämättömien tuotteiden myyntiin, joka 
pakottaa omalta osaltaan näitä osapuolia innovoimaan parempia tuotteita.

68  May 2010, 21.
69  Dannoritzer, 2010 
70  Nikkanen 2010, 53.
71  Vänskä 2012. Fujitsu kierrättää romput läppäreiksi. 24.9.2012.
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5.3 Vastuullinen kuluttaminen mahdollisuutena

Ilmastomuutos voi olla yrittäjän ja erityisesti startup-yrittäjän mahdolli-
suus Suomessa. Pienellä lähituottajilla on mahdollisuus rakentaa uusi liike-
toiminta kestävän kehityksen pohjalle ja tuoda ekologiset arvot osaksi per-
heyritysmallin ajattelua. Pienen organisaation toiminnan muuttaminen ei 
ole vain huomattavasti helpompaa, vaan myös bisneskriittisesti looginen 
lisä perhepainotteisiin arvoihin, verrattuna ison konsernin koko tuotanto-
ketjun muutokseen. Yrityksen kannalta selkein tapa kommunikoida vihrei-
tä arvoja on rakentaa koko liikeajatus alusta asti näiden pohjalle, kuten vaik-
kapa Aitokaupan liikeideassa on jo tehty.

Mielikuvat ovat mainostoimistojen keksimiä ja ylläpitämiä muuttu-
jia. Jatkossakin tehdään mainontaa öljy-yhtiöille ja katumaastureille, mut-
ta on ratkaisevaa, millainen mielikuva ja väittämät ovat mainonnan takana. 
Öljy-yhtiöiden yritysviestintä ei ole oletuksena negatiivista, vaan se heijas-
taa aiempien epäonnistumisten tuomaa kuluttajaturhautumista ja ylilyön-
tejä. Juuri siksi yleinen epävarmuus tulisi ottaa huomioon suunniteltaessa 
tämän toimialan mainontaa. Tämä ei tarkoita kuitenkaan viherpesua, sil-
lä vastuullisuus on myös mainostoimistoille mahdollisuus erottautua ja li-
sätä brändin tuntemusta. Investointi uskottavuuteen maksaa itsensä takai-
sin asiakkaiden myönteisinä ostopäätöksinä. Mainostoimistoilta haetaan 
jo nyt mainonnan ylittävää asiantuntemusta, mutta tulevaisuudessa saa-
tamme nähdä entistä enemmän tahoja, jotka ohjaavat asiakkaan strategi-
sia päätöksiä, ja tätä kautta mainonnan väittämiä kestävämpään suuntaan. 

5.4  Miten vältän eettisen brändin sudenkuopat? 

Eettinen brändi syntyy yritysten valinnoista, ei pelkästään kauniisti sommi-
tellun, vihreän ilmoituksen kautta. Kuten Juha Sulkakoski toteaa haastatte-
lussa, uusien eettisten yritysten on haasteellista tulla esiin, kun markkinat 
ovat jo konventoituneet olemassa olevien toimijoiden kesken. Jon Grans-
trömin kanssa käydyn keskustelun perusteella mainonta on itsessään ase, 
jota voidaan käyttää joko viherpesuun, tai eettisesti toimivien yritysten ja 
brändien tukemiseen. Leo Straniuksen mukaan eettisyys on Suomessa vie-
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lä pakollinen hygieniatekijä, eikä tavoiteltu kilpailuetu. Valtio voi lainsää-
dännöllä voi joko haitata tai edesauttaa uusien, disruptiivisten toimijoiden 
asemaa. Lisäksi vihreä teknologia tulisi lanseerata mahdollisuutena, johon 
kannattaa tarttua. 

Yritysten on oltava tarkkoja myös tonaliteetissä välttääkseen eettisen 
brändin sudenkuopat. Jotkut tuotteet, kuten energialamppu tai biodiesel 
tulisi määritellä siirtymäkauden teknologioiksi, kun kerran parempaa ei ole 
vielä saatavilla. Mielummin näemme tahtotilan ja yrityksen ratkaista on-
gelman, kuin ratkaisun jättämisen kokonaan pois. Kun teknologia kehit-
tyy, alamme nähdä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja myös tuhlailevan 
elämäntyylin symboleina pidettyihin katumaastureihin ja urheiluautoihin. 
Mainonnan tehtävänä on myös vakuuttaa kuluttajat uusien, eettisten tuot-
teiden ja palveluiden pariin ja auttaa marginaalituotteiden muuntamises-
sa valtavirran ilmiöiksi. Mielikuvien muuttuessa mainonnan suunnitteli-
jat ovat keskeisessä roolissa.

Eettinen brändi määrittyy lopulta yrityksen toimintatavan, tähän sopi-
van, oikeaa kohderyhmää puhuttelevan markkinointiviestinnän ja lainsää-
dännön asettamien pelisääntöjen kautta. Yksikin näistä tekijöistä voi omal-
la toiminnallaan joko edesauttaa yritystä tai kaataa sen.
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Yrityksen näkökulmasta eettinen brändi tarkoittaa seuraavien  
asioiden nostamista toiminnan keskiöön:

Disruptiivisuus 
-> Edelläkävijyys, sijoitus brändiin ja tulevaisuuteen

Teknologinen innovointi 
-> Kilpailuetu, uusien liiketoimintamallien esiintulo

Vähemmällä, enemmän 
-> Pienempi ympäristöjalanjälki, säästöt tuotantokustannuksissa

Vanhan uudelleenajattelu  
-> Haitallisten prosessien ja tuotteiden kyseenalaistaminen72

Kuluttajannäkökulmasta tärkeitä ovat seuraavat asiat:

Kyseenalaistaminen  
-> Vihreää tuotetta ei ole olemassa, ellei se ole oikeasti kestävä

Turhan välttäminen 
-> Kestämättömien tuotteiden ja brändien menekin lasku

Eettisen painostuksen voima  
-> Yhteisöinä kuluttajat voivat vaikuttaa.

Mainostoimiston kannalta tärkeät asiat ovat:

Konsultointi 
-> Asiakkaan toiminnan ohjeistaminen kestäväämpään suuntaan

Edelläkävijyyden brändäys  
-> Marginaalituotteiden kaupallistaminen

Eettisen ja viherpesun välttäminen  
-> Sijoitus toimistobrändiin

72 Fry 2006, On 'Good Design'. 24.9.2012



eettisen brändin sudenkuopat 6968

"ENITEN RAHAA OMAN VASTUUL-
LISUUTENSA MAINOSTAMISEEN 
KÄYTTÄVÄT NE YRITYKSET,  
JOITA PIDÄMME ENITEN  
SAASTUTTAVINA (…) EI EXXON 
MAAILMAA OLE PELASTAMASSA  
JA ON EPÄ USKOTTAVAA EDES 
YRITTÄÄ VÄITTÄÄ NIIN.”

 – Ami Hasan,  
Hasan & Partners -toimiston  
perustaja. 16.4.2012
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6.
 

viherjälkipyykki

eettinen brändi on eräänlainen paradoksi, sillä täysin eettistä tai eko-
logisesti puhdasta yritystä on lähes mahdotonta löytää. Lisähaasteen kes-
tävän liiketoiminnalle antaa kirjoitushetkellä (2012) vallitsevat epävakaat 
taloudelliset ajat. 

kuitenkin, parhaassa tapauksessa rakennamme tulevaisuutemme yritys-
ten ja valtioiden varaan, jotka tekevät parhaansa minimoidakseen oman hii-
lijalanjälkensä ja pyrkivät löytämään uusia keinoja ratkaistakseen alati kas-
vavan ympäristö resurssien kulutuksen. 

Tutkimukseni loppuun olen kerännyt mielestäni kolme tärkeintä muis-
tisääntöä, joita noudattamalla on helpompi rakentaa pesunkestävä brändi.
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1. Kerro asiat selkeästi

Kuluttajaa ei kannata aliarvioida. Nykyään on helppo kiinni vihreillä arvoilla 
pelaamisesta ja isotkaan yritykset eivät pääse pälkähästä. Tulokset liikevaih-
toon vaihtelevat, mutta sosiaalinen media voi aiheuttaa brändimielikuvaan 
isoja kolhuja. Aukoton, laajaan asiantuntemukseen nojaava vastuuviestin-
tä on paras tapa hankkia aiemmin menetty uskottavuus takaisin ja välttää 
lehdistön ja kuluttajien hampaisiin joutuminen. Vältä eettinen liioittelu.

2. Ole mahdollisimman avoin

Kerro suorasanaisesti teoista ympäristön puolesta ja tuloksista. Vastaa syy-
töksiin maltilla. Älä korota pieniä asioita liian suurelle jalustalle, jos ne ovat 
kokonaistoiminnassa marginaaliroolissa. Älä sensuroi.

 
3. Tee edelläkävijyydestä brändisi kulmakivi

Jos yrityksesi on keskeisessä roolissa kestämättömien luonnonvarojen 
käytössä, tee edelläkävijyydestä keskeinen osa yrityksen toimintaa ja tätä 
kautta kommunikaatiota. 

Vastuullinen toiminta ei tarkoita liiketoiminnan supistamista nippeli-
kaupaksi, vaan kestäviä, kauaskantoisia valintoja ja investointeja tulevai-
suuteen. Kaikkia ongelmia ei ratkaista keksimällä uusia fyysisiä tuotteita, 
vaan myös miettimällä myös vanhat kestämättömät tuotteet ja palvelut 
uusiksi. 

Edelläkävijyys on riskialtis investointi brändiin ja tulevaisuuteen, mutta 
onnistuessaan se palkitsee riskit moninkertaisesti.  
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