




• Nopeus - viestintä ja viestien määrä on nopeampaa kuin koskaan
• Viestinnällä rakennetaan yhteisöllisyyttä - myös kuluttajalle, 

asiakkaalle ja kansalaiselle
• Vastuullisuus viimeistään nyt agendalle
• Viestintä on yhä virtuaalisempaa, samalla myös mahdollisuus 

vuorovaikutukseen

Viestinnän trendejä



• Asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia yrityksen 
vastuullisuudesta ja ympäristöasioista. 

• Earned Brand 2017 -selvityksen mukaan yli puolet kuluttajista 
tekee ostopäätöksen sen pohjalta, millainen kanta yrityksellä on 
yhteiskunnallisiin kysymyksiin. 

• Kun yritys viestii tekemistään ilmastoteoista, asettamistaan 
tavoitteista ja yrityksen arvoista, se saa osoitettua 
ympäristövastuullisuuttaan ja rakennettua imagoaan. 

Miksi kannattaa viestiä?



Viestinnän määrittelyssä huomioi

Tavoitteet

Tavoitteiden 
määrittely

Mielikuvan ja 
tunnettuuden 

linjaaminen

Kohderyhmät

Keskeisten 
kohderyhmien 
tunnistaminen

Tärkeysjärjestys -
ketkä tulisi 
tavoittaa

Pääviesti

Pääviestin 
rakentaminen

Selkeä ja 
johdonmukainen –

helppo muistaa

Äänensävy

Miten viestimme

Miltä haluamme 
kuulostaa ja 

näyttää

Kanavat

Kanavien valinta

Millä kanavalla 
tavoitamme 

kohderyhmän

Toimet ja 
mittarit

Käytännön toimien 
suunnittelu ja 

toteutus

Seuranta, 
tavoitteiden 

saavuttaminen

Lähde: mukaillen Miltton 2022, Vaikuttava viesti



Miksi – mitä 
ongelmaa 
ratkaiset?
Miten – miten 
ratkaiset 
ongelman?

Mitä – mikä 
muuttuu?

Viestin rakenne

Lähde: mukaillen Miltton 2022, Vaikuttava viesti



Heikko –
ostamme 
paikallisia 
tuotteita

OK – lista 
paikallisista 
toimittajista

Hyvä – kartta 
paikallisista 
toimittajista

Parempi – kuvia 
paikallisista 
toimittajista

Paras –
klikattavat kuvat, 
linkki toimittajien 
vastuullisuus-
tarinoihin

Miten parantaa viestiä?

Lähde: mukaillen UEF 2017, Näin viestit kestävyydestä ja vastuullisuudesta



• avoimesti, rehellisesti, selkeästi ja 
monipuolisesti

• eri kanavilla, jolloin saadaan enemmän 
näkyvyyttä

• todellisista teoista
• jo ennen kuin kaikki on valmista
• myös yrityksen sisällä

Hyvässä viestinnässä 
viestitään,



• Asetetuista tavoitteista
• Saavutuksista ja niiden vaikutuksista
• Toimista
• Tuotteiden hiilijalanjäljen pienentämisestä
• Vaatimuksista toimittajille ja yhteistyötahoille 
• Osallistumisesta hankkeisiin tai verkostoihin 
• Yrityksen sertifioiduista laatujärjestelmistä tai 

ympäristömerkeistä 
• Ongelmista ja haasteista 

Mistä kannattaa viestiä?



• mitä päästövähennyksien luvut 
tarkoittavat käytännössä

• käytännön esimerkkejä
• yrityksen vahvuuksista
• mitä vastuullisuus tarkoittaa teille
• taustatiedot ja ilmoita lähteet

Viestiessäsi kerro,
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