
Vihreä
brändäys
Arvot markkinoinnin vahvuutena



Toimintakenttä muuttuu
Ilmasto on muuttunut ja muuttuu edelleen.
Luonnonmonimuotoisuus on heikentynyt.

Hiilineutraali Suomi 2035. 
EU:n Green Deal; hiilineutraali Eurooppa 2050.

Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi
yhteiskunnaksi.

Suomi matkaa kohti kiertotaloutta. Sivuvirrat
valjastetaan hyötykäyttöön ja neitseellisiä
raakaineita käytetään säästäen.

Kuluttajien ympäristötietoisuus lisääntyy.



Onko yrityksesi
osa ratkaisua?

osa ongelmaa?

sopeutuja?
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"Talouden pyörien pysäyttäminen ei ole ratkaisu, vaan pyörien pyöriminen eri tavalla".



Mahdollistaako
yrityksesi

kestävän kuluttamisen ja onko se
tehty kuluttajalle helpoksi?

hankinnan pienen hiilijalanjäljen?

inspiraation ja hyvän fiiliksen?
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Lähde: Kestävä markkinointi, Petteri Lillberg, Riku Mattila



Brändi
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Brändi
Asiakaskokemus

Positio

Asiakkaiden kuva yrityksestä Yrityksen omakuva

Yrityksen tarkoitus
Yrityksen tarina

Arvot
Yrityskultturi

Visuaalinen ilme
Ihanne asiakas/

kohderyhmä

Mielikuvat
Asiakaskokemukset

Maine
Uskomukset

Asenteet
Trendit

 

Brändi
 



Arvot ohjaavat
yrityksen toimia
Parhaimmillaan yrityksen arvot ovat keskeinen osa yrityksen

toiminnoissa. Tällöin arvot toimivat ikään kuin selkänojana

päätöksenteolle ja  ne näkyvät yrityksen ja työntekijöiden

arjessa. Arvot heijastuvat myös yrityksen brändiin ja ulkoiseen

viestintään.
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Kestävyys ja
vastuullisuus
yrityksen
arvoina

Kestävä brändäys perustuu kestäville arvoille, jotka eivät ole päälle

liimattuja, vain aitoja toimia kestävämmän liiketoiminnan edistämiseksi ja

maailmanlaajuisen kestävyysongelman ratkaisemiseksi. 

Yrityksen kestävä toiminta ja sen näkyminen yrityksen markkinoinnissa

mahdollistaa ja inspiroi vastuulliseen kuluttamiseen. 

Kestävyyden ja vastuullisuuden nostaminen esille markkinoinnissa lisää

myös kestävyysajattelun tunnettuutta ja nostaa sen kilpailuasetelmaksi.

Samalla kun yritys vähentää liiketoimintansa päästöjä,  yritys saa aikaan

muutosta myös ihmisten ajattelussa.
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Tunnista ja ratkaise

Ymmärrä

Mitä kuluttajat haluavat ja mistä he ovat valmiit maksamaan?

Miten ilmastonmuutos ja hiilineutraaliustavoitteet vaikuttavat yrityksesi brändiin; heikentääkö vai

vahvistaako?

Mitä planeetta tarvitsee ja miten se vaikuttaa kulutusvalintoihin?

Mitä ilmastonmuutoksen haasteetta yrityksesi voi olla ratkaisemassa?

Mitä ilmastonmuutoksen hillintätoimea yrityksesi voi olla edistämässä?

Miten kestävyys näkyy yrityksesi markkinoinnissa ja viestinnässä?

Ilmastonmuutos ja
brändi

Lähde: Kestävä markkinointi, Petteri Lillberg, Riku Mattila



PESTEL- analyysi työkalu

yrityksen tai yrityksen tuotteen

ympäristötekijöiden vaikutuksen

arviointiin.

Toiminta-
ympäristön
analyysi

Suomessa ja Eu:ssa pannaan täytäntöön  

hiilineutraaliin kiertotalousyhteiskuntaan

tähtääviä toimenpiteitä. 

Digiloikka.

Digitaaliset sovellukset osa ratkaisua.

Tieto- ja viestintäteknologian-alan

ympäristö- ja ilmastostrategiatyö

käynnissä.

Yritystoiminnan kestävään kehitykseen

ja innovaatiotoimintaan suunnataan

rahoitusta.  

Kestävän verotuksen tiekartta

valmisteilla. Energiaverotuksen

uudistustyö meneillään.

Etätöiden lisääntyminen mahdollistaa

erilaiset asumisratkaisut. Kestävien

valintojen lisääntyminen, kasviruoan

kulutuksen lisääntyminen,

kertakäyttökulttuurin vähentyminen,

jakamistalouden ja kierrätyksen

lisääntyminen.

Millaiset vaikutuksia on mm. ympäristölain-

säädännöllä, ilmastonmuutoksella, ihmisten

suhtautumisessa vastuullisuuteen tai jätteiden

käsittelyyn?

Ilmastolain uudistustyö käynnissä.

Suomen kiertotalouden strateginen

ohjelma valmisteilla.

Tiekartta fossiilittomaan liikenteeseen

valmisteilla.

Millaiset vaikutuksia meihin on  mm. työvoima-

lainsäädännöllä, kilpailulainsäädännöllä ,

uusien lakien ja asetusten toimeenpanolla?

Vihreää siirtymä ja kiertotalous kietoutuu

työllisyyspolitiikkaan.

Millaiset poliittiset päätökset vaikuttavat

toimintaan tällä hetkellä?

P poliittinen ympäristö

Millaiset vaikutukset on teknologian

kehityksellä ja käyttöönotolla? 

T teknologinen ympäristö

Tilanne mm. suhdanne-markkinoiden,

rahoitusmarkkinoiden ja korkotaso osalta?

E ekonominen ympäristö

Tilanne ja näkymät  kulutuskäyttäytymisen,

kuluttajatrendien, elämäntyylin osalta ja

esimerkiksi työhön liittyvien asenteiden ja

ajankäytön suhteen?

S sosiokulttuurinen
ympäristö

E ekologinen ympäristö L lainsäädännöllinen
ympäristö

Mihin osa-alueista voidaan vaikuttaa?
Antaako jokin kilpailuetua? 
Vai vaikeuttaako toimintaa?
Miten vaikuttaviin osa-alueisiin voidaan varautua?
Mikä on liiketoiminnan kannalta tärkeää? 
Mikä on melko tärkeää?
Millä ei ole vaikutusta liiketoimintaan nyt, eikä
tulevaisuudessa?



Vihreitä askeleita

Tuotantoprosessin
kestävyyden
kehittäminen.

Läpinäkyvyys raaka-
aineiden ja ainesosien

osalta.

Vastuullisesti tuotettujen
biopohjaisten,

kierrätettyjen tai
materiaalitehokkaampien

raaka-aineiden
käyttäminen.

 
 

Käytettävien pakkausten
100% kierrätettävyys tai

uusiokäyttö.
 

Toimintaketjun
kestävyys ja

vastuulliset palvelu- ja
materiaalihankinnat. 

 

Energian ja veden
kulutuksen

vähentäminen ja
uusiutuvat

energianlähteet

Omien sivuvirtojen
mahdollisuuksien
tunnistaminen ja
hyödyntäminen. 

 

Lähiruoka ja
lähialuehankinnat.

 
 

Toimistotoimintojen
kestävyys.

 

Henkilöstön
kouluttaminen.

 

Kiinteistön
energiatehokkuus ja

huolto.
 

Ylijäämälämmön
hyödyntäminen. 

 

Etätyön
mahdollistaminen.

Digitaalisten
sovellusten

hyödyntäminen
prosessin

tehostamisessa.

Kestävät logistiset
ratkaisut.

Kestävä metsänhoito.
 

Maan hiilensidonnan
lisääminen.

 

Jakamistalouden
edistäminen.

 



 

www.italappi.fi

 

 

Lisätietoja

Kiitos ajastasi!


