
  

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eettiset arvoehdotelmat B2C-

markkinoilla 

Ethical value propositions in B2C markets 

Kandidaatintyö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saara Tuhkanen 

      



  

TIIVISTELMÄ 

 

Tekijä: Saara Tuhkanen 

 

Työn nimi: Eettiset arvoehdotelmat B2C-markkinoilla 

Vuosi: 2018 Paikka: Lappeenranta 

Kandidaatintyö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, tuotantotalous.  

25 sivua, 2 kuvaa  

Tarkastaja: Joona Keränen 

Hakusanat: Arvoehdotelma, yhteiskuntavastuu, eettisyys, B2C, asiakasarvo 

Keywords: Value proposition, corporate responsibility, ethicality, B2C, customer 

value 

Eettisyys on ajankohtainen aihe. Kuluttajien tietoisuus vastuullisesta lisääntyy 

kaiken aikaa. Siksi myös asiakkaiden kysyntä eettisesti toimiville yrityksille 

kasvaa. Tässä työssä tavoitteena on selvittää, miten eettisyys B2C-yritysten 

arvoehdotelmissa vaikuttaa yritysten liiketoimintaan ja mitä lisäarvoa eettisyys voi 

tuoda yritykselle.  

Työn alussa määritellään eettisyyttä yhteiskuntavastuun ja sen osa-alueiden avulla. 

Yhteiskuntavastuu havainnollistaa, millä eri tavoilla eettisyyys voi näkyä yrityksen 

arvoissa ja mitä asioita eettisyyteen voi liittyä.  

Sitten määritellään mikä on arvoehdotelma ja esitellään vaiheet sen tuottamiselle. 

Työn loppuosassa tarkastellaan Marimekkoa ja sen arvoehdotelman eettisyyttä. 

Esimerkin avulla nähdään erilaisia keinoja, miten eettisyys voi toteutua yrityksen 

arvoehdotelmassa. 

Työssä havaitaan, että eettisyydellä voi olla paljon positiivisia vaikutuksia 

yrityksille. Se voi parantaa mainetta ja sidosryhmien luottamusta yritykseen sekä 

tuoda taloudellisia säästöjä. 

Tämä työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja mukana on yritysesimerkki. 
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1 JOHDANTO 

 

Eettisyys on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen aihe. Suuri osa kuluttajista on ainakin jossain 

määrin kiinnostuneita eettisyydestä. Esimerkiksi ilmastonmuutos ja tasa-arvoon liittyvät asiat 

ovat jatkuvasti esillä eri medioissa. Ympäristön, ihmisten ja eläinten hyvinvointi huolestuttaa 

ihmisiä. Asikainen (2018) kirjoittaa Yle uutisissa, että vastuullisuus ja eettisyys ovat koko ajan 

tärkeämpää kuluttajille. WWF:n (2018) mukaan ”Ilmaston lämpeneminen on yksi suurimmista 

maailmanlaajuisista kriiseistämme.” Ympäristöjärjestö myös antaa ihmisille vinkkejä, joiden 

avulla voi hillitä ilmastonmuutosta esimerkiksi kulutustottumuksia muuttaen. Myös Asikaisen 

artikkelissa (2018) annetaan kuluttajille vinkkejä vaateteollisuudesta aiheutuvien päästöjen 

vähentämiseen. Ihmisten kuluttamista ja tapoja pyritään ohjaamaan eettisemmiksi. 

 

 Kuluttajat ovat entistä tietoisempia ja vaativampia eettisyyden suhteen ja tietoisuus lisääntyy 

kaiken aikaa. Se pakottaa myös yrityksiä olemaan vastuullisia ja toimimaan eettisesti 

pärjätäkseen markkinoilla. Asiakkaiden vaatimukset sanelevat yritysten toimintaa paljon. 

Erilaisten eettisten asioiden noustessa tärkeämmäksi arvoksi kuluttajille, vaikuttaa se paljon 

myös heidän ostopäätöksiinsä.  

 

Suuri osa kuluttajamarkkinoilla toimivista yrityksistä huomioi eettisyyden toiminnassaan 

ainakin jossain määrin, ja viestii siitä myös asiakkaille ja muille sidosryhmille. Eettisyys näkyy 

monien B2C-yritysten arvoissa ja toimintatavoissa. Aihe on siis tärkeä ja ajankohtainen 

yrityksille. Eettisyyden vaikutuksesta yritysten menestymiseen ja toimintaan on tehty 

tutkimuksia ja aiheesta tiedetäänkin melko paljon. Arvoehdotelmista löytyy paljon 

kirjallisuutta, mutta suurelle osalle yrityksiä käsite ei siitä huolimatta ole tuttu (Eggert et al., 

2017). 

 

Tässä kandidaatintyössä on tarkoitus selvittää, miten arvoehdotelmia tehdään ja toteutetaan. 

Tavoitteena on myös tarkastella, kuinka eettisyys voi näkyä yrityksen arvoehdotelmassa ja mitä 

lisäarvoa se voi yritykselle tuoda. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja sen loppupuolella 

tarkastellaan asiaa myös yritysesimerkin kautta. Työssä tutustutaan ensin eettisyyteen ja 

käsitellään sitä yhteiskuntavastuun avulla. Sen jälkeen tarkastellaan arvoehdotelmia ja sitä, mitä 

vaiheita arvoehdotelman toteuttamisessa on sekä sidosryhmien roolia arvoehdotelmien 
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luomisessa. Työssä kerrotaan, miten eettinen arvoehdotelma voi vaikuttaa B2C-yritykseen ja 

mitä lisäarvoa eettisyys voi tuoda yritykselle. Lopuksi tutustutaan eettiseen arvoehdotelmaan 

yritysesimerkin kautta. Yritysesimerkin avulla tarkastellaan, miten eettisyys voi näkyä 

yrityksen arvoehdotelmassa. Esimerkiksi työhön on valittu Marimekko, koska sen 

arvoehdotelmassa eettisyys on hyvin suuressa osassa ja siksi se on hyvä ja havainnollistava 

esimerkki aiheesta. 
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2 EETTISYYS 

 

Etiikka on filosofian osa-alue, jonka tarkoituksena on tutkia hyvää ja pahaa sekä oikeaa ja 

väärää (Tieteentermipankki, 2016). Eettisyys on laaja käsite ja kaikkea toimintaa voidaan 

arvioida eettisyyden näkökulmasta. Yrityksen toiminnan eettisyyttä on tarkasteltu tässä työssä 

yhteiskuntavastuu käsitteen avulla. Se selkeyttää eettisyyden arvioimista sekä määrittelyä ja 

sopii siksi hyvin yritysten eettisyyden tarkasteluun. 

 

Yhteiskuntavastuu tarkoittaa yritysten vastuuta toimia kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti, ja se pitää sisältään etiikkaan kuuluvia asioita laajasti ja monipuolisesti (Jussila, 

2010, s. 15). Anttiroikon (2004, s. 24) mukaan yhteiskuntavastuuta tutkitaan yleensä moraalin 

kautta. Hän sanoo, että vastuun määritteleminen koostuu tekojen moraalisesta luonteesta ja 

tekijän moraalista. Yhteiskuntavastuu jakautuu kolmeen eri osiaan: taloudelliseen vastuuseen, 

sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristövastuuseen kuvan 1 mukaisesti. (Jussila, 2010, s. 15)  

 

 

Kuva 1. Yhteiskuntavastuun osa-alueet (mukaillen Ilomäki et al., 2007, s. 10)  

 

Kestävyys ja yhteiskuntavastuu on trendi, joka pakottaa yrityksiä miettimään uudelleen 

toimintaansa esimerkiksi tuotteita ja prosesseja. Yhteiskuntavastuuseen kuuluu olennaisesti 

kaikki sen kolme osa-aluetta. Se on tärkeä osa yrityksen arvon luomista. (Hutt&Speh, 2013, s. 

170) Siksi yritysten on järkevää viestiä asiakkailleen omasta yhteiskuntavastuullisuudestaan. 

Suuret yritykset ovat alkaneet osoittamaan vastuullisuuttaan ympäristö- ja 

yhteiskuntavastuuraporteilla vuosikertomusten yhteydessä (Isohookana, 2007, s. 204). Näin ne 

pystyvät viestimään, mitä asioita yhteiskuntavastuun eteen tehdään. Sosiaalista vastuuta ja 



6 

 

   

 

ympäristövastuuta voi toteuttaa ja viestiä myös esimerkiksi erilaisten sertifikaattien avulla 

(Hanikka et al., 2007, s. 14). Lisäksi on lakeja, jotka määrittelevät osin kaikkia 

yhteiskuntavastuun osa-alueita (Kujala & Kuvaja, 2002, s. 160).  

 

Vaikka yritysten vastuullisuus on lisääntynyt, eivät läheskään kaikki yritykset toimi eettisesti 

ja vastuullisesti. Yleensä yritysten eettisen toiminnan tarkoituksena pääasiassa oman 

liiketoiminnan edistäminen (Könnölä & Rinne, 2001, s. 15). Nidulun et al. (2009) mukaan 

monet yritykset ajattelevat vastuullisuuteen panostamisen tuovan yritykselle paljon sosiaalisia 

hyötyjä, mutta samalla myös kasvattavan kustannuksia huomattavasti. Se voi olla syynä, miksi 

osa yrityksistä ei ole erityisen kiinnostuneista vastuullisesta toiminnasta. Maksimaalisen voiton 

tavoitteleminen nähdään eettisyyttä tärkeämpänä asiana ja eettisyys puolestaan nähdään 

yrityksen kannalta turhaksi ja kannattamattomaksi. 

 

2.1 Taloudellinen vastuu 

 

Taloudelliseen vastuuseen kuuluu oleellisesti yrityksen talous pitkällä tähtäimellä, ja sen 

toiminnan aiheuttama rahan liikkuminen sidosryhmille (Jussila, 2010, s. 60). Se on ennen 

kaikkea taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa (Anttiroiko, 2010, s. 36), ja siihen kuuluu 

taloudellisen hyvinvoinnin luominen yhteiskunnalle (Ilomäki et al., 2007, s. 10).  

 

Tähän osa-alueeseen sisältyy työpaikkojen luominen ja palkkojen maksaminen. Yritys on 

taloudellisesti vastuussa työntekijöiden lisäksi myös omistajilleen ja muille sidosryhmille. 

(Hanikka et. al., 2007, s. 13) Yhteiskuntavastuun taloudellinen osa-alue luo mahdollisuuden 

toteuttaa myös muita vastuun osa-alueita, sillä se mahdollistaa yrityksen kannattavan 

toiminnan. (Anttiroiko, 2010, s. 36) Jos yrityksen taloudesta ei pidetä huolta, ei voida keskittyä 

muihinkaan yhteiskuntavastuun osa-alueista.  

 

2.2 Sosiaalinen vastuu  

 

Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu yrityksen toiminnan vaikutuksen alaisina olevien ihmisten 

hyvinvointi ja sen edellytykset (Jussila, 2010, s. 16). Sosiaalisesti vastuullinen yritys pyrkii 

edistämään hyvinvointia ja ihmiselämän laatua (Anttiroiko et al., 2010, s. 36). Sosiaalisen 
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vastuun merkitys korostuu erityisesti silloin, kun yrityksen toimintaa on maissa, joiden 

sosiaaliturva on heikko (Isohookana, 2007, s. 204).  

 

Sosiaalinen vastuu voidaan Jussilan (2010, s. 16-17) mukaan jakaa neljään eri osaan: 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen, työhyvinvointi ja vastuullinen henkilöstöjohtaminen, 

toimialueen hyvinvointi sekä tuotevastuu. Henkilöstövastuullisuus on työntekijöiden 

työhyvinvointia, siihen kuuluu esimerkiksi työturvallisuus, koulutus ja tasa-arvo (Jussila, 2010, 

s. 98). Henkilöstöstä huolehtiminen nähdään usein myös osoituksena siitä, miten yritys 

suhtautuu sidosryhmiinsä ja muihin ihmisiin (Jussila, 2010, s. 16). Toimialueen hyvinvointiin 

kuuluu ympäröivän yhteisön huomiominen ja asiakkaiden hyvinvointi (Hanikka et al., 2007, s. 

13). Siihen kuuluu kaikki yrityksen hankkeet, joilla pyritään vaikuttamaan yrityksen 

vaikutusalueen hyvionvointiin. Tuotevastuu tarkastelee tuotteen vaikutuksia käyttäjälle ja 

tämän lähipiirille (Jussila, 2010, s. 16). Siihen liittyy tuotteiden turvallisuus ja markkinointi 

(Suomen YK-liitto). Sosiaalinen vastuu on siis hyvin laaja osa-alue ja sitä voidaan toteuttaa 

monesta näkökulmasta. 

 

2.3 Ympäristövastuu 

 

Ympäristövastuuseen kuuluu ympäristön suojeleminen, luonnonresurssien harkittu ja järkevä 

käyttö sekä ympäristölle aiheutuneiden haittojen ja vahinkojen minimointi (Hanikka, et. al., 

2007, s. 13). Ympäristövastuu on yrityksille vähintään lainsäädännön, lupaehtojen ja erilaisten 

ympäristömääräysten noudattamista sekä vastuunkantamista omista ympäristövaikutuksista 

(Ilomäki et al., 2007, s. 10-11).  

 

Nykyään kuluttajat ovat entistä tietoisempia ympäristöstä. Se vaikuttaa ostopäätöksiin, ja usein 

kuluttajat ovat valmiita maksamaan  ympäristöystävällisistä tuotteista enemmän. (Isohookana, 

2007, s. 204) Vastuullinen ympäristöä huomioiva toiminta nähdään keinona kilpailla 

markkinoilla (Hanikka et al., 2007, s. 13). Siksi pelkästään lakien ja määräysten noudattaminen 

ei välttämättä ole kannattavan toiminnan kannalta riittävää vaan ympäristöasioiden 

huomioiminen kiinnostaa asiakkaita, vaikka se nostaisikin hintoja hieman. Huttin ja Spehin 

(2013, s. 171) mukaan ympäristöystävällisten toiminta- ja tuotantotapojen omaksuminen 
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alentaa kustannuksia, koska usein se johtaa esimerkiksi raaka-aineiden ja energian 

säästeliäisempään käyttöön. 

 

2.4 Eettisyyden tuoma lisäarvo  

 

Beauchampin ja Bowien (toim, 2001, s. 3) mukaan eettisyys on yritysten etujen mukaista 

siitäkin huolimatta, että oman edun ajaminen on usein tärkeä syy siihen. Usein oma etu ja 

moraalinen toiminta kohtaavat, ja yleensä on yrityksen menestymisen kannalta kannattavaa 

toimia eettisesti. Kujala ja Kuvaja (2002, s. 94) toteavat, että yritys voi vastuullisella 

toiminnallaan lisätä tuotteensa arvoa sellaisille asiakkaille, jotka pitävät eettisyyttä tärkeänä. 

Näin eettisyys on yritykselle lisää arvoa tuottava tekijä. 

 

Eettisyyden ja tuottavuuden välistä yhteyttä tutkittaessa on huomattu, että näiden kahden välillä 

on positiivinen korrelaatio. Suurimmassa osassa tutkimuksia tulokset osoittivat, että eettisyys 

lisäsi yrityksen tuottavuutta. (Matulich & McMurrian, 2006) Yhteiskuntavastuullisuuden on 

huomattu myös lisäävän myyntiä (Hanikka et al., 2007, s. 20). Eettisyys voi siis vaikuttaa 

yrityksen talouteen positiivisella tavalla. 

 

Suomen YK-liitto sanoo, että yhteiskuntavastuu vaikuttaa suuresti yrityksen maineeseen ja 

kilpailuun markkinoilla. Hannikan et al. (2007, s. 16) mukaan yrityksen maine on suuressa 

roolissa taloudellisen menestymisen kannalta. Tieto vastuullisen toiminnan laiminlyönnistä voi 

levitä hyvin nopeasti ja vaikuttaa maineeseen hyvin negatiivisesti. Eettinen toiminta on tärkeää 

maineen ylläpitämiseksi. Yrityksen imagon kärsiminen on suuri uhka liiketoiminnalle ja siksi 

yritysten on järkevää toimia eettisesti. Eettisyys auttaa yritystä parantamaan brändinsä mainetta 

ja auttaa hyvien työntekijöiden säilyttämisessä yrityksen palveluksessa (Hutt & Speh, 2007, s. 

171).  

 

Eettisyys vaikuttaa siihen, miten toiminta yrityksen kanssa koetaan (Kelly et al., 2017). Yritys 

voi siis vaikuttaa sidosryhmiinsä positiivisesti toimimalla yhteiskuntavastuun periaatteiden 

mukaisesti. Yhteiskuntavastuullisuus vaikuttaa positiivisesti myös yrityksen henkeen ja lisää 

sidosryhmien luottamusta yritykseen. (Hanikka et al., 2007, s. 20) 
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Yritykset voivat toteuttaa eettisyyttä todella monin eri tavoin. Se voidaan huomioida lähes 

kaikessa, mitä yritys tekee. Mikäli yritys haluaa olla eettinen kaikessa toiminnassaan, on sen 

huomioitava yhteiskuntavastuullisuuden eri osa-alueet koko sen toimitusketjussa. Kuitenkin 

myös pienillä teoilla on mahdollista lisätä eettisyyttä ja jo yksittäisten asioiden huomioiminen 

voi olla ratkaiseva asia osalle asiakkaista. Könnölän ja Rinteen (2001, s. 67) mukaan 

vastuullisuuden on tärkeä näkyä yrityksen ydinliiketoiminnassa johdonmukaisesti. Pienillä ja 

näennäisillä muutoksilla ei usein saavuteta eettisyyden tuomia hyötyjä ja se voi aiheuttaa riskin 

yrityksen maineelle. Vastuullisena pidettävä yritys voi menettää hyvän maineensa, jos 

huomataan, että sen toiminta ei oikeastaan olekaan kokonaisvaltaisesti eettistä. 

 

Eettinen toiminta siis auttaa yritystä pitämään yllä hyvää mainetta ja vaikuttaa asiakkaiden 

käsitykseen ja mielikuviin yrityksestä. Se jopa lisää tuottavuutta ja siitä on paljon hyötyä 

yrityksen liiketoiminnalle. Vaikka vastuullisuuden eteen voidaan joutua näkemään jonkun 

verran ylimääräistä vaivaa ja se voi aiheuttaa yritykselle lisää kustannuksia, on siitä silti paljon 

hyötyä pitkällä tähtäimellä. Ihmisten luottamus ja kunnioitus ovat todella tärkeitä ja 

välttämättömiä asioita yrityksen menestymisen kannalta ja eettisen toiminnnan kautta näitä 

asioita voidaan edesauttaa. Eettisyyttä ei saa siksi ajatella pelkästään kustannuksia aiheuttavana 

tekijänä, sillä sen vaikutukset ulottuvat laajalle ja siksi toimintatapojen muuttamisen 

kustannusten arvioiminen ei kerro asiasta tarpeeksi.  
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3 EETTISYYS ARVOEHDOTELMISSA 

 

Seuraavaksi tarkastellaan, mitä arvoehdotelmat ovat. Sen jälkeen esitellään arvoehdotelman 

tuottamisen vaiheet ja tarkastellaan myös sidosryhmien mahdollista roolia arvoehdotelmien 

suunnittelussa. Luvun lopussa tarkastellaan eettisten arvoehdotelmien vaikutuksia B2C-

yrityksiin. 

 

3.1 Arvoehdotelmat 

 

Kellyn et al. (2017) mukaan arvo on havaittu, olennainen ja selvästi erottuva ja se koostuu koko 

tuotteeseen tai palveluun liittyvästä kokemuksesta. Koetulla arvolla tarkoitetaan 

kokonaisuudessaan sitä arvoa, mikä asiakkaalle välittyy koko palveluntarjoajan kanssa 

käydystä asioimiskokemuksesta. Koettu arvo pitää sisällään yrityksen, verkostojen, 

asiakkaiden ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen. Siihen kuuluu kaikki kokemukset, joita 

asiakkaalle tulee tuotteen hankkimisesta ja käyttämisestä (Kotler, 2003, s. 63).  

 

Arvoehdotelma on työkalu, jolla yritys voi arvioida asiakkaalle tuottamaansa arvoa (Eggert et 

al., 2017). Sen tarkoituksena on saada yritykset määrittämään, mikä heidän tuotteensa tai 

palvelunsa arvo asiakkaalle on. Se auttaa yrityksiä keskittämään resurssinsa asiakkaan kannalta 

oikeisiin asioihin. (Anderson et al., 2006) Arvoehdotelman tehtävänä on siis auttaa yrityksiä 

huomioimaan asiakkaansa tarpeet ja keskittyä tuottamaan sellaisia tuotteita ja palveluita, joita 

asiakas tarvitsee tai haluaa.  

 

Kun yritys ymmärtää asiakkaan tarpeet, voi se määritellä asiakasarvoaan ja keskittyä asioihin, 

jotka asiakkaille on tärkeitä. Arvoehdotelman voidaan ajatella kuvaavan sitä eroa, joka on oman 

yrityksen tuotteen hyödyissä ja kustannuksissa asiakkaalle, verrattuna mahdollisiin muihin 

vaihtoehtoihin (Kotler, 2003, s. 60). Onnistuneessa ja toimivassa arvoehdotelmassa 

huomioidaan sekä yhtäläisyydet että erot kilpaileviin yrityksiin. Yritysten tarjoomaan sisältyy 

monia eri asioita, jotka luovat arvoa asiakkaille. Ne voivat olla teknisiä, taloudellisia, sosiaalisia 

tai palveluhyötyjä. (Hutt & Speh, 2013, s. 12-13) Arvoehdotelman tarkoituksena onkin auttaa 

yritystä tarjoamaan asiakkaille hyvä tuote tai palvelu sekä siihen liittyvä kokemus. Siten 

arvoehdotelma auttaa yritystä toimimaan kilpailukykyisesti ja menestymään markkinoilla. 
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Arvoehdotelmaan kuuluu siis laajasti muitakin asioita kuin pelkkä myytävä tuote tai palvelu, ja 

yrityksen ja asiakkaan välinen vuorovaikutus voi vaikuttaa asiakkaalle välittyvään arvoon. 

Asiakkaan saama arvo ja hyöty määrittyy paljon laajemmin kuin pelkästään ostetun 

hyödykkeen arvosta, mikä on oleellista muistaa arvoehdotelmia tarkastellessa. 

 

3.2 Arvoehdotelman toteuttaminen 

 

Onnistuneen arvoehdotelman toteuttamisen vaiheet on esitelty kuvassa 2. Arvoehdotelman 

luomisessa on tärkeää valita ensin selkeästi yrityksen strategia ja määritellä keskeiset 

päämäärät, joihin yritys pyrkii. Arvoehdotelman on oltava selkeä ja määritelty ja koko yrityksen 

on tiedettävä se. Arvoehdotelman on tarkoitus auttaa yritystä päivittäisessä toiminnassa ja 

päätöksenteossa. Siten sen tulisi myös näkyä kaikessa yrityksen toiminnassa. (Lanning, 2003; 

Könnölä & Rinne, 2001, s. 17) 

 

Valittu arvoehdotelma on tärkeä toteuttaa huolellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Koko yrityksen 

on toimittava valitun arvoehdotelman mukaisesti, jotta asiakkaille voidaan todellakin tarjota 

sovittu arvo. Siksi on tärkeää, että yritys suunnittelee, miten se toteuttaa arvoehdotelmaansa. 

(Lanning, 2003) Arvoehdotelmaan tulisi sisältyä selvitys siitä, miten arvo välittyy asiakkaalle 

ennen tuotteen ostamista, käyttökokemuksen aikana sekä sen jälkeen (Eggert et al., 2017). 

Tämä auttaa yritystä arvoehdotelman tarjoamisessa. 

 

Arvoehdotelman viestimisessä asiakkaille on olennaista se, että asiakkaat ymmärtävät 

arvoehdotelman. Asiakkaiden ymmärrys mahdollistaa, että luotu arvo todella välittyy 

asiakkaille. Arvoehdotelman on oltava uskottava asiakkaille ja yrityksen tehtävänä on saada 

asiakkaat uskomaan siihen, jotta siitä saadaan kaikki hyödyt. (Lanning, 2003) 
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Kuva 2 Arvoehdotelman tuottamisen vaiheet (mukaillen Lanning, 2003) 

 

Arvoehdotelmaa tehdessä voidaan huomioida eri sidosryhmät. Se voidaan jopa laatia 

yhteistyössä yrityksen sidosryhmien kanssa. (Eggert et al., 2017) Yritys voi suunnitella 

arvoehdotelmaansa vuorovaikutteisesti esimerkiksi asiakkaidensa kanssa. Keskustelua voidaan 

käydä yrityksen ja sidosryhmien välillä ja se voi johtaa yhteisiin sopimuksiin arvoehdotelmasta. 

Yhteistyötä voidaan tehdä asiakkaiden lisäksi myös esimerkiksi osakkeenomistajien ja 

tavarantoimittajien kanssa. Näin toimiessa voidaan löytää asioita, joista on hyötyä sekä 

yritykselle itselleen että sidosryhmille. Vuorovaikutteinen työskentely arvoehdotelman parissa 

voi jatkua myös arvoehdotelman luomisen jälkeen, sillä sitä voidaan kehittää jatkuvasti ja 

sidosryhmien näkemyksistä voi olla siinä hyötyä. Loppujen lopuksi arvoehdotelmassa on kyse 

siitä, mitä arvoa asiakas saa yritykseltä, mutta sitä voidaan tehdä yhteistyössä muidenkin 

sidosryhmien kanssa. Tällainen yhteistyö voi lisätä asiakkaalle välittyvää arvoa.  (Ballantyne et 

al., 2010) 

 

Usein eettisen toiminnan rajoja määritellään yhdessä yrityksen sidosryhmien kanssa (Kujala & 

Kuvaja, 2002, s. 16). Vastuullisuuden käsitteleminen edellyttää sidosryhmien vaatimusten 

ymmärtämistä ja niihin vastaamista (Könnölä & Rinne, 2001, s. 17). Sidosryhmät ovatkin 

yleensä halukkaita tekemään yhteistyötä, jos niillä on aito mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin 

(Kujala & Kuvaja, 2002, s. 147). Vastuullisuuden ja eettisen toiminnan kysyntä tulee yleensä 

sidosryhmiltä ja erityisesti yrityksen asiakkailta, joten on tärkeää kuunnella sidosryhmiä ja 

pyrkiä vastaamaan heidän toiveisiinsa arvoehdotelmien eettisyydessä. Pelkästään se, että 

sidosryhmät osallistetaan arvoehdotelman suunnitteluun, voidaan itsessään nähdä lisäarvoa 

tuottavana tekijänä. (Ballantyne et al., 2010) 
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3.3 Miten eettinen arvoehdotelma vaikuttaa B2C-yritykseen? 

 

Eettisyyden vaikutuksia arvoehdotelmiin tarkasteltaessa on muistettava, että eettisyys ei 

automaattisesti ole yritykselle hyvä asia. Kelly et al. (2017) toteaa, että on virheellistä olettaa 

yrityksen omien arvojen olevan sitä, mitä asiakas arvostaa ja haluaa. B2C-yrityksen on tärkeää 

ymmärtää asiakkaiden ajatusmaailmaa ja elämäntilanteita, nähdäkseen millaista arvoa oman 

yrityksen tuote tai palvelu voi tuottaa asiakkaalle (Eggert et al., 2017).  Yritys päättää itse 

omista arvoistaan ja asiakas puolestaan omistaan. Jos yrityksen ja asiakkaan käsitykset 

eettisyydestä ja sen toteuttamistavoista eivät kohtaa, ei eettisyydestä välttämättä ole yritykselle 

hyötyä.  

 

Eggertin et al. (2017) mukaan arvoehdotelmilla on epäsuora vaikutus asiakkaan 

arvokäsityksiin, asenteisiin ja käyttäytymiseen. Eli yrityksen arvot voivat auttaa asiakasta 

vahvistamaan omia arvojaan. Asiakas voi vahvistaa omaa eettisyyttään ostamalla tuotteita ja 

palveluita yrityksiltä, joiden arvoehdotelmassa on eettisyys esillä. Kuluttaja, jolle eettisyys on 

tärkeää, haluaa usein ostaa eettisesti tuotettuja tuotteita, sillä se tukee tämän arvoja.  

 

Yksilön ostopäätös perustuu usein pitkälti tunteisiin. Asiakkaiden ostopäätöksiin vaikuttavat 

psykologiset ja yhteiskunnalliset tekijät. (Isohookana, 2007, s. 81-82) Erityisesti silloin, kun 

kilpailevat tuotteet eivät eroa paljoa toisistaan, tunteilla on suuri rooli ostopäätöksessä. Silloin 

arvojen merkitys voi olla hyvin suuri. (Isohookana, 2007, s. 28) Tällaisissa tilanteissa eettisyys 

voi tuoda merkittävän kilpailuedun yritykselle.  

 

Nykyään yritysten välinen kilpailu on kovaa ja pärjätäkseen on tärkeää pystyä erottumaan 

kilpailijoista (Isohookana, 2007, s. 10). Yhteiskuntavastuullisuus voi olla yrityksille 

kilpailukeino, sen uskotaan parantavan yrityksen maineen lisäksi myös yritys- ja 

työnantajakuvaa. (Hanikka et al., 2007, s. 20) Huttin ja Spehin (2013, s.170-171) mukaan 

yritykset, jotka näkevät eettiset ja kestävät toimintaperiaatteet tärkeänä tekijänä arvon 

luomisessa, menestyvät parhaiten. He sanovat, että yhteiskuntavastuullisuudesta ollaan koko 

ajan kiinnostuneempia. Suurin osa yritysten johtajista uskoo, että sillä on suuri vaikutus 

yritysten prosesseihin ja kilpailustrategioihin. Siksi omasta eettisyydestä viestiminen voi olla 

eduksi ja tarjota keinon erottua muista alan yrityksistä. 
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Yhteiskuntavastuullisuus voi näkyä yrityksen toiminnassa hyvin monin eri tavoin. Yritykset 

voivat käyttää luovuutta ja keksiä uusia keinoja toteuttaa vastuullisuutta. Niipola (2018) 

kirjoittaa, että Paulig lähettää työntekijöitään tutustumaan kahvinvalmistukseen. Yrityksen 

hankintapäällikkö oli vuoden ajan tutustumassa Pauligin tuotantoketjuun kahvin 

alkuperämaissa Etelä- ja Väli-Amerikassa sekä Afrikassa. Tämä on yksi hyvä esimerkki 

luovuudesta sosiaalisen vastuun toteuttamisessa. 
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4 YRITYSESIMERKKI – MARIMEKKO 

 

Marimekko valittiin esimerkiksi tähän työhön, koska se on tunnettu yritys, joka huomioi 

eettisyyden toiminnassaan laajasti. Yritys huomioi yhteiskuntavastuun osa-alueita kattavasti 

omassa arvoehdotelmassaan ja myös viestii siitä sidosryhmilleen. Sen vuoksi Marimekko on 

hyvä ja havainnollistava yritys eettisten arvoehdotelmien tarkasteluun. 

 

4.1 Marimekon esittely 

 

Marimekko on suomalainen yritys, joka valmistaa designtuotteita. Yritys on perustettu vuonna 

1951 ja se on tunnettu erilaisista kuoseistaan. Marimekko valmistaa esimerkiksi vaatteita, 

asusteita, kodintekstiilejä ja astioita. Vuonna 2017 yrityksen liikevaihto oli yli 102 miljoonaa 

euroa ja liikevoitto 8,2 prosenttia. 54 prosenttia Marimekon liikevaihdosta tulee Suomesta. 

Tuotteita myydään noin 40 eri maassa ympäri maailman. (Marimekko 1) 

 

4.2 Eettisyys Marimekon arvoehdotelmassa 

 

Marimekon toimintaa tarkastellaan edellisessä luvussa esitellyn arvoehdotelman tuottamisen 

vaiheiden kautta arvoehdotelman valinnasta sen tarjoamiseen ja viestimiseen. 

 

Arvoehdotelman valinta 

 

Marimekko (Marimekko 2) kuvaa vastuullisuusstrategiaansa näin: 

 

• Ajattomien, kestävien ja käytännöllisten tuotteiden suunnittelu 

• Asiakkaiden ja henkilöstön inspiroiminen ja osallistaminen 

• Vastuullisten toimintatapojen edistäminen toimitusketjussa 

• Resurssitehokkaasti toimiminen ja ympäristöstä huolehtiminen 

• Inspiroivan ja vastuullisen työpaikan tarjoaminen 
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Tässä nähdään, mihin eettisyyden asioihin Marimekko on kiinnittänyt huomiota 

suunnitellessaan arvoehdotelmaansa. Näissä vastuullisuusstrategian eri lupauksissa yritys 

pyrkii huomioimaan laajasti eri sidosryhmät sekä ympäristön. Eettisyyttä on haluttu tuoda esille 

monista eri näkökulmista ja yhteiskuntavastuun kaikki osa-alueet ovat näkyvissä. Huomiota on 

kiinnitetty niin tuotantoon, toimitusketjuun, työntekijöiden hyvinvointiin, ympäristöön sekä 

itse tuotteisiin. Marimekko on selvästi tiedostanut ja huomannut, että kuluttajat ovat 

kiinnostuneita sekä tuotteiden että yrityksen toiminnan eettisyydestä. 

 

Arvoehdotelman tarjoaminen 

 

Seuraavaksi tarkastellaan, miten Marimekko on toteuttanut lupauksiaan käytännössä. 

Eettisyyteen liittyen Marimekko korostaa tärkeimpänä tuotteitaan. Niistä pyritään 

suunnittelemaan ajattomia ja kestäviä. Tuotteiden kerrotaan myös olevan laadukkaita. (Eetti, 

2014) Vuonna 2016 Marimekko saikin kunniamaininnan ajattomasta suunnittelustaan Design 

Challenge –kilpailussa. Marimekko haluaa tehdä tuotteita, jotka kestävät aikaa, eikä se halua 

lähteä mukaan lyhyt aikaisiin muoti-ilmiöihin. Yritys tekee myös yhteistyötä second-hand-

verkkokaupan kanssa, jossa vanhoja Marimekon tuotteita myydään eteenpäin. (Marimekko 3, 

2016) Ajattomuus ja kestävyys pidentää tuotteiden käyttöikää. Siksi voikin ajatella, että tuote 

tällainen tuote on eettisempi, kuin vain hetken aikaa muodissa oleva vaate, joka joudutaan sitten 

pian heittämään pois. 

 

Yritys kertoo omilla verkkosivuillaan eri tavoista, joilla se pyrkii eettiseen toimintaan. 

Marimekko pyrkii läpinäkyvyyteen koko toimitusketjunsa osalta. Läpinäkyvyydessä auttaa se, 

että 67 prosenttia tuotteista valmistetaan Euroopassa. (Marimekko 3, 2016) Se helpottaa 

valmistusolosuhteiden valvomista. Erityisesti Aasiassa vaatetehtaissa työolosuhteet voivat olla 

todella huonot ja työntekijöiden oikeudet olemattomat (Karas, 2014). 

 

Vuonna 2016 puolet Marimekon ostamasta puuvillasta oli vastuullisesti tuotettua puuvillaa. 

Yritys on listattu Forbesin muotibrändien vastuullisuuslistauksessa neljän parhaan joukkoon. 

Marimekko kehittää yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa 

koivuselluloosasta biohajoavaa tekstiilikuituitua. Helsingin kangaspainossa yritys on siirtynyt 

maakaasun käytöstä biokaasun käyttöön. (Marimekko 3, 2016) 
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Arvoehdotelmasta viestiminen 

 

Marimekko kuvaa vastuullisuuttaan ytimekkäästi ”rehtiyttä kaikkia ja kaikkea kohtaan” 

(Marimekko 1). Yritys tarjoaa tietoa vastuullisuudestaan omilla verkkosivuillaan muun muassa 

esittämällä vastuullisuusstrategiansa. Marimekko on julkaissut vastuullisuuskatsauksen 

vuosittain vuodesta 2012 alkaen. Vastuullisuuskatsauksessa yritys kertoo kattavasti omista 

tavoitteistaan vastuullisuuden suhteen, sekä siitä millä keinoilla ja miten hyvin tavoitteet on 

saavutettu. (Marimekko 2; Marimekko 3, 2016)  

 

Eettisyydestä kertoo myös erilaiset hankkeet ja sertifikaatit. Yritys on mukana Better Cotton 

Initiative -hankkeessa. Osa tuotteista on sertifioitu Öko-Tex 100 -sertifikaatilla, mikä kertoo, 

että tuotteissa ei ole haitallisia kemikaaleja. Marimekon toimittajat ovat sitoutuneita BSCI:n 

mukaisiin vaatimuksiin. BCSI:n avulla valvotaan ja kehitetään globaalien toimitusketjujen 

vastuullisuutta. (Marimekko 4, 2017) 

 

4.3 Vaateteollisuuden eettisyysongelmat 

 

Yle uutisten (Koskinen & Tolsa, 2015) mukaan vaatealan yritykset eivät aina voi tietää, 

minkälaisista oloista heidän tuotteensa tulevat. Asikaisen (2018) mukaan vaateteollisuus 

saastuttaa huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi lentoliikenne. Nämä asiat ovat tietenkin 

ristiriidassa Marimekon arvojen kanssa. Koko tuotantoketjun eettisyyttä ei voida taata ja 

päästöjä syntyy paljon. Marimekko on kuitenkin huomioinut näitä asioita 

vastuullisuusstrategiassa ja pyrkinyt ratkaisemaan ongelmia eri tavoin. 

 

Vaateteollisuuden eettiset ongelmat ovat olleet jo esillä melko paljon. Monet kuluttajat ovat 

tietoisia siitä, että vaatteita ja niiden raaka-aineita voidaan valmistaa huonoissa oloissa. 

Marimekon lisäksi myös useat muut vaatealan yritykset pyrkivät markkinoimaan eettisyyttään. 

Esimerkiksi H&M kertoo kiinnittävänsä huomiota ympäristövaikutuksiin, kestävään 

kehitykseen sekä työntekijöiden ja eläinten oikeuksiin. Lindex puolestaan kertoo muuan 

muassa tekevänsä töitä sukupuolten tasa-arvon eteen ja käyttävänsä kestävän kehityksen 

mukaisia materiaaleja. Yritys on myös osallistunut useisiin hyväntekeväisyys hankkeisiin. 
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Vaateteollisuudessa siis on selvästi kysyntää eettisille yrityksille, koska kuluttajat ovat 

kiinnostuneita siitä. Se on kannustanut vaatealan yrityksiä muuttamaan toimintaansa 

eettisemmäksi ja viestimään siitä kuluttajille. Samanlaista kiinnostusta ei kuitenkaan 

välttämättä ole kaikilla aloilla. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Eettisyys on laaja käsite ja sen alle mahtuu paljon erilaisia asioita. Toimiakseen 

kokonaisvaltaisesti eettisesti on yrityksen huomioitava toiminnassaan lukuisia eri asioita koko 

toimitusketjun osalta.  Eettisyydestä yrityksen arvoissa voi olla paljon hyötyä yrityksille.  

 

Yleensä yritysten tavoitteena on toimia tuottavasti. Nykyään tämä hyvin monilla aloilla 

tarkoittaa sitä, että eettisyys on ainakin jossain määrin välttämätöntä. Eettisyys on suuressa 

roolissa nykypäivän maailmassa ja asiakkaat haluavat sitä tuotteiltaan. Jos yritys laiminlyö 

yhteiskuntavastuuta, kulkee tieto nopeasti kuluttajille. Monet kuluttajat edellyttävät 

vastuullisuutta ja se näkyy myös heidän ostokäyttäytymisessään. B2C-yritykset haluavat tarjota 

kuluttajille tuotteita, jotka vastaavat heidän arvojaan.  

 

Arvoehdotelmien tekemiseen työssä esiteltiin arvoehdotelmien toteuttamisen kolmivaiheinen 

prosessi.  Sen vaiheisiin kuuluu arvoehdotelman valinta, tarjoaminen ja viestiminen. 

Arvoehdotelman tulisi olla selkeästi määritelty ja sitä tulisi hyödyntää yrityksen päivittäisessä 

toiminnassa. Asiakkaiden on nähtävä ymmärrettävä ja uskottava arvoehdotelma, jotta se 

tuottaisi haluttua lisäarvoa asiakkaille.  

 

Työssä tutkittiin, mitä lisäarvoa eettinen arvoehdotelma voi yritykselle tuoda. Eettinen 

toiminta voi toimia tärkeänä kilpailutekijänä.  Yhteiskuntavastuullisen toiminnan tuomia 

arvoa lisääviä tekijöitä nähtiin olevan yrityksen maineen paraneminen ja asiakkaiden 

kysyntään vastaaminen. Eettisyyden todettiin myös voivan johtaa säästöihin kustannuksissa. 

 

Yrityksen maine ja imago ovat kriittisen tärkeässä roolissa kannattavan ja menestyksekkään 

liiketoiminnan kannnalta. Yritys tarvitsee menestyäkseen asiakkaita. Sen vuoksi asiakkaiden 

tarpeita ja toiveita on kuunneltava ja niihin on vastattava, yleensä aina löytyy kilpailevia 

yrityksiä, joille omat asiakkaat on mahdollista menettää. Hyvä maine auttaa yrityksiä saamaan 

lisää asiakkaita ja pitämään kiinni jo olemassa olevista. Yhteiskuntavastuullisesti toimiminen 

ja siitä sidosryhmille viestiminen on hyvä keino edesauttaa hyvän maineen ja imagon 

säilymistä. Eettisyys kasvattaa myös ihmisten luottamusta yritykseen.  
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Maineen ja luottamuksen lisäksi eettisesti ja erityisesti ympäristövastuullisesti toimiminen 

usein johtaa kannattavampaan toimintaan. Kun esimerkiksi raaka-aineiden ja energian 

kuluttamista sekä toimintatapoja tarkastellaan ja pyritään muuttamaan mahdollisimman 

tehokkasti, saadaan mukana ympäritöystävällisyyden lisäksi myös taloudellisia säästöjä. Näin 

yrityksen toiminnasta voidaan tehdä kustannustehokkaampaa ja kannattavampaa. 

 

5.1 Tarvittavat lisätutkimukset 

 

 Jos eettisten arvojen tuominen arvoehdotelmaan tehdään siksi, että halutaan kasvattaa 

liiketoimintaa ja kannattavuutta, tulisi yrityksen tarkastella markkinoita. Keitä on sen asiakkaat. 

Jos siellä ei olla kiinnostuneita eettisyydestä ja jos se ei näy asiakkaiden arvoissa, ei eetisyys 

välttämättä tuo mitään lisäarvoa liiketoimintaan. Eettisyyden hyödyt ovatkin paljolti kiinni 

siitä, millä alalla yritys toimii. Kuitenkin, jos markkinoilla taas on paljon kysyntää eettisyydelle, 

voi eettinen arvoehdotelma tuoda suuren kilpailuedun muita yrityksiä vastaan. 

 

5.2 Suositukset 

 

Jos yritys markkinoi itseään eettisenä, on ratkaisevan tärkeää, että se toimii oikeasti eettisesti. 

Epäjohdonmukaisuus vie uskottavuutta yritykseltä asiakkaidensa muiden sidosryhmien 

silmissä. Vastuullinen yritys noudattaa eettisiä periaatteita sen koko tuotantoketjussa ja 

kaikessa toiminnassa. Hyvän arvoehdotelman toteuttaminen edellyttää rehellisyyttä ja 

läpinäkyvyyttä. Yrityksen on kerrottava rehellisesti toiminnastaan eikä se voi peitellä 

epäedullisia asioita toiminnassaan. 

 

Eettisyyden ollessa esillä yrityksen arvoehdotelmassa tulee huomiota kiinnittää toiminnan 

lisäksi itse tuotteeseen. Myös myytävän tuotteen on tärkeää olla eettinen. Kestävien, 

laadukkaiden ja ympäristölle ystävällisten tuotteiden valmistaminen on huomattavasti 

eettisempää kuin halpojen ja nopeasti kuluvien tuotteiden myyminen. Oleellista on siis pyrkiä 

tarkastelemaan koko yritystä ja pyrkiä huomioimaan yrityksen arvot kaikessa liiketoiminnassa 

ja koko tuotantoketjussa. 
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Eettisyyden ilmaisemisessa luovuus on tärkeää. On paljon eettisesti toimivia yrityksiä. Siksi 

erottuminen uudenlaisilla ja luovilla ratkaisuilla voi olla suuri etu kilpailussa. Luovat ja 

uudenlaiset ratkaisut voi kiinnittää asiakkaiden huomion ja herättää kiinnostusta. Tavallisesta 

poikkeavat ratkaisut voivat saada huomiota ja kasvattaa yrityksen mainetta, mikä on varmasti 

eduksi yrityksen liiketoiminnalle. Asiakkaiden tunteminen on tärkeää, ja eettisyydessä 

kannattaa panostaa asioihin, joita asiakkaat arvostavat ja pitävät tärkeinä parhaiden hyötyjen 

saavuttamiseksi. 
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