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Miten ja miksi viestiä vastuullisuudesta? 



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

nice-to-do vaan must-do kaikille.



Vastuullisuudesta viestitään enemmän kuin koskaan. 
Suomalaiset myös haluavat lisää tietoa – mutta 

suhtautuvat vastuullisuusviestintään epäluuloisesti. 



TEKOJA, TIETOA JA 
KONKRETIAA. 

Vastuullisuuden viestiminen on 
luottamuksen rakentamista 

– ja luottamus vaatii  



Nettisivut – hyvä koonti siitä, mitä 
vastuullisuus teillä tarkoittaa

Toimipaikat, sosiaalinen media jne. 
Kerrotaan – ja näytetään!

Kampanjat, tempaukset jne. – silloin 
kun halutaan erottuaNÄKYVYYS

LUOTTAMUS

Valinnat, periaatteet jne. – tekoja 
siellä, missä on vaikutuksia



Odotukset vastuullisuusviestinnälle
kasvavat koko ajan. Nyt on hyvä hetki 

ryhtyä viestimään, oppimaan, mittaamaan 
ja tekemään entistä enemmän.  



Miten kannattaa lähteä liikkeelle?
1) Ymmärrä oma arvoketju vastuullisuusnäkökulmasta: 
mikä on ratkaisevaa?
2) Kerää yhteen tieto: mitä meillä tehdään jo? Mitä 
tavoitteita meillä on?
3) Viestintä vauhtiin! 





Ympäristövastuu on intohimomme. 
Tavoitteenamme on vähentää 
ympäristön kuormitusta lisäämällä 
luomutuotteiden käyttöä 
järjestelmällisesti ja kestävän 
kehityksen valinnoilla. 
Hankintastrategiamme tavoitteena 
on hankkia mahdollisimman 
vastuullisesti ja tehokkaasti. 
Käytämme pientila- ja lähituottajien 
raaka-aineita edistääksemme 
alueellista ruokatuotantoa ja 
hyvinvointia. Kuulumme Portaat 
Luomuun -järjestelmään, olemme 
Pro Luomun jäsen ja käytämme 
Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. 

Kuinka paljon nyt? Mikä on tavoite?

Mitä tarkoittaa käytännössä?

Mitä hankitte läheltä? jne.



Osoita, että ymmärrät oman bisneksen vaikutukset.

Lähteet: Tjäreborg ja Ruka



Lähde: Scandic



Lähde: Scandic



Lähde: Green Key



Mahdollisuuksia ja erilaisia viestintäkanavia on hurjasti.
Mitäpä jos yllättäisitte joskus?



Valmiisiin yhteiskampanjoihin kannattaa osallistua.  



”Vuoden aikana olemme vähentäneet muovia n. 3000 
suomalaisen painon verran.”

…eli 3 Boeing 747 suihkukonetta
333 Volkswagen Golf -henkilöautoa

Konkretisoi ja havainnollista. 
Tuo esimerkit lähelle ihmisten arkea.  

Lähteet: Kesko ja Sinituote



https://www.instagram.com/explore/tags/10faktaavastuullisuudesta/

#10faktaavastuullisuudesta



1. NETTISIVUT 2. SOSIAALINEN MEDIA 3. KAIKKI VIESTINNÄN 
KEINOT JA KANAVAT

4. LÄPINÄKYVYYDEN 
LISÄÄMINEN

Mitä vastuullisuus  meillä 
tarkoittaa: pääteemat
Konkreettinen tietopaketti:
• Vast. työn tavoitteet
• Data (missä menemme 

nyt?)
• Stepit/tiekartta
• Hankinnat
Periaatteet, politikat, joiden 
mukaan toimitaan
Blogi tai artikkelit
Usen Kysytyt Kysymykset

Kerrotaan ja näytetään
vastuullsuustyötä
• Esimerkit 

ruohonjuuritasolta
• Ihmisiä työssään
Kampanjat
Ohjataan nettisivuille 
lukemaan lisää

Vastuullisuus vahvemmin 
osaksi brändiä
Asiakaspolku ja toimipaikat : 
missä kohtaa ja miten 
kerromme vastuullisuudesta? 
Miten pyydämme 
asiakkaitamme toimimaan?
Vastuullisuus eri 
materiaaleissa (esitteet, 
rollupit, uutiskirjeet jne.)

Lisää tietoa vastuullisuudesta 
tarjolle 
• Nettisivut
• Blogi, artikkelit 
• Vastuullisuusraportti tai 

katsaus 
Lisää dataa esille sitä mukaa 
kuin sitä saadaan (esim. 
hankinnat, hiilijalanjälki)
Pohdintaa myös vaikeista 
teemoista, siitä mitä on opittu 
jne.  (esim. blogi)

Pohdittavaa:

Kuinka voimme tarjota 
työstämme tasapuolisen 
kokonaiskuvan, ei 
kaunisteltua versiota?

Pohdittavaa: 

Miten kerromme työstämme 
kiinnostavalla tavalla?
Kuinka rakennamme 
vuorovaikutusta seuraajien 
kanssa?

Pohdittavaa:

Kuinka voisimme kertoa 
vastuullisuudesta 
asiakaspolun eri kohdissa?
Mihin haluamme asiakkaita 
kannustaa?

Pohdittavaa:

Kuinka valmiita olemme 
avoimuuteen ja 
keskeneräisyyden 
myöntämiseen?



Perusvinkit vastuullisuusviestintään
o Keskeneräisyyden myöntäminen kasvattaa luottamusta. 
o Näytä, älä vain kerro.
o Vastuullisuusviestinnän ei tarvitse olla juhlavaa ta

kuivakan informoivaa – saa myös olla hauska.
o Kasvoton yritys ei ole yhtä kiinnostava kuin ihminen, 

joka kertoo.
o Puhu ihmisten kieltä.
o Ole konkreettinen. Älä piiloudu sertifikaattien taakse.



Tulevaisuuden menestyjiä ovat 
toimijat, jotka rakentavat parempaa 

maailmaa ja osaavat viestiä siitä  
väkevästi ja vaikuttavasti. 



KIITOS!
@HeidiKorva www.communike.fi

p. 045 200 7606
heidi@communike.fi
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