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Tämän kandidaatintutkielman on tarkoitus tutkia miten muotialalla toimivat yritykset         

viestivät sidosryhmilleen vastuullisuudesta. Yritysten vastuullisuustoimet voidaan      

kiteyttää käsitteeseen ”yhteiskuntavastuu”. Yhteiskuntavastuu jaetaan perinteisesti      

kolmeen osa-alueeseen: taloudellinen vastuu, ympäristövastuu sekä sosiaalinen vastuu.        

Vastuullisuusmarkkinoinnin avulla yritykset pyrkivät viestimään näistä osa-alueista.       

Tutkielma on toteutettu laadullisena tutkimuksena ja aineistonkeruumenetelmänä on        

käytetty teemahaastatteluja. Haastateltavina on toiminut kaksi suomalaisella muotialalla        

toimivaa markkinointiasiantuntijaa. Aineistoa analysoidaan sisällönanalyysin avulla.      

Tutkielman teoriaosuudessa käsitellään yhteiskuntavastuun sekä markkinoinnin teoriaa.       

Teorioita peilataan lisäksi muotialaan. 

 

Tutkielman tuloksien perusteella vastuullisuusmarkkinoinnista löydettiin toistuvia      

teemoja. Esille nousivat toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen, vastuullisuustekojen       

konkretisoiminen sekä selkeän ydinviestin tärkeys. Tuotanto- sekä toimitusketjun        

läpinäkyvyyttä lisäämällä saavutetaan sidosryhmien luottamus ja konkretian avulla        

vastuullisuustoimet sekä niiden vaikutus määritetään sidosryhmille. Selkeä ja suora         

ydinviesti takaa, että vastuullisuusmarkkinointi on ytimekästä sekä helposti        

ymmärrettävissä. Lisäksi on tärkeää, että vastuullisuuteen liittyvää markkinointiviestintää        

hajautetaan laajasti useisiin eri viestintäkanaviin. 
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The aim of this study is to analyse how fashion companies communicate on responsibility.              

Sustainable actions appear as corporate social responsibility (CSR). Corporate social          

responsibility can be divided into the economic, environmental and social impacts of the             

company. Companies strive to communicate their CSR-actions through sustainable         

marketing. This research has been carried out as a qualitative research and the data used               

has been obtained through theme interviews. The two interviewees are Finnish marketing            

professionals who work among the fashion industry. The data has been analysed using             

content analysis. Theoretical part of this thesis consists of literature and previous studies             

on corporate social responsibility and marketing. These theories are viewed through the            

fashion industry. 

 

The results of this study revealed repetitive themes in sustainable marketing. Themes that             

stood out are transparency in production, reification of sustainability acts and clear core             

message. By being transparent the company gains customers’ trust. Through concrete           

information the sustainability acts are defined properly. Clear and direct core message            

ensures that it’s easy for the customer to understand the company’s marketing            

communication. The study also showed the importance of multi-channel marketing. 
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1. Johdanto 
  

2010-luvulla vastuullisuusnäkökulma on nostanut päätään rohkeasti. Vastuullisten       

toimintatapojen omaksuminen ei ole yrityksille enää pelkkä yksinkertainen valinta         

muiden joukossa, vaan enemmänkin elinehto. Yritysvastuu 2019 -tutkimuksen mukaan         

jopa 87 % yritysjohtajista sekä -asiantuntijoista pitävät ilmastonmuutosta ja siihen          

liittyviä kysymyksiä tärkeinä tai erittäin tärkeinä organisaatioilleen. (FIBS, 2019)         

Vastuullisuuden ja eettisten valintojen korostuminen vaikuttaa yritysten lisäksi myös         

kuluttajien ostopäätöksiin. Jopa kolme neljästä kuluttajasta on valmis maksamaan         

enemmän ympäristöystävällisesti tuotetusta tuotteesta (Special Eurobarometer 295 2008).        

Kuluttajien arvot muuttuvat jatkuvasti ja yritysten on pyrittävä pysymään mukana          

kysynnän kokemassa kehityksessä. Tämä luo yrityksille uudenlaisia haasteita ja vaatii          

mahdollisesti nopeita muutoksia liiketoimintamalleihin. Vastuulliset valinnat vaikuttavat       

positiivisesti niin yritykseen omaan toimintaan kuin sen sidosryhmiin. Jotta tehdyt          

muutokset ja ideologiat saavuttavat täyden potentiaalinsa, on vastuullisuusteoista        

toiminnan lisäksi myös viestittävä sidosryhmille. Vastuullisilla strategioilla ja        

toimintamalleilla ei ole yrityksen tuloksellisuuden kannalta juurikaan väliä, ellei         

lopullinen kuluttaja ole tietoinen kyseisistä seikoista. Tässä kohtaa        

vastuullisuusmarkkinointi ja -viestintä nousevat tärkeään rooliin. (Suomalaisen Työn        

Liitto 2019) 

Kasvavan populaation ja vähenevien luonnonvarojen myötä lähes kaikki toimialat ovat          

joutuneet muuttamaan toimintatapojaan sekä käytäntöjään. Ilmastonmuutoksen tuoma       

uhka on vaikuttanut laajassa mittakaavassa myös muotialaan. Niin sanotusta ”fast          

fashion:stä” on siirryttävä kestävämpiin vaihtoehtoihin. Vaatemateriaalit ovat kokeneet        

suuren muutoksen ja uusia vaihtoehtoja vanhoille vaateteollisuuden käytetyimmille        

kuiduille kehitetään jatkuvasti. Kestävä muoti sisältää materiaalien sekä laadun lisäksi          

myös sosiaalisen näkökulman. Siihen sisältyy mm. käytetty työvoima, työntekijöiden         

olosuhteet sekä mahdolliset tuotteen kuljetusmuodot. Käsitteenä ”vastuullisuus” kattaa        
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siis useita eri osa-alueita eikä se ole lainkaan niin yksinkertainen kuin monet kuvittelevat.             

(Sarikam & Okur 2019, 2) 

Tämä kandidaatin työ tarkastelee muotialan yritysten markkinointia, ja tarkastelu on          

rajattu vielä tarkemmin vastuullisuusmarkkinointiin. Se kattaa yritysten pyrkimykset        

viestiä vastuullisuustoimistaan kuluttajille sekä muille sidosryhmilleen. Markkinoinnin       

keinojen lisäksi huomio keskitetään yhteiskuntaan, ympäristöön sekä tulevaisuuteen.        

(Harmaala & Jallinoja 2012, 146) Tarkastelu painottuu pääsääntöisesti yritysten         

markkinointistrategioihin eli tapoihin viestiä sidosryhmille vastuullisista arvoistaan sekä        

toimintatavoistaan. Taustalla vaikuttaa erilaiset teoriat sekä tutkimukset liittyen mm.         

yritysvastuuseen ja kuluttajien ostopäätösprosessiin.  

  

1.1 Tutkimuskysymykset ja -tavoitteet 
 

Tässä tutkimuksessa analysoidaan vastuullisuusnäkökulman vaikutusta yritysten      

toimintastrategioihin. Pääsääntöisesti tutkimuksessa keskitytään yritysten harjoittamaan     

viestintään sekä käyttämiin markkinointistrategioihin. Tarkasteltavat yritykset on rajattu        

muotialalle. Tutkimuksen edetessä tarkempaan käsittelyyn otetaan suomalainen       

jalkinebrändi, Minna Parikka Shoes. Lisäksi tarkasteluun nostetaan       

ympäristökonsultointia harjoittava Hovi Creative. Hovi Creative konsultoi yrityksiä        

nimenomaisesti muoti- ja design-aloilta. Keskeisimpänä tavoitteena on tutkia        

ilmastonmuutoksen tuomia haasteita muotialan yrityksille sekä paneutua kehitettyihin        

vastuullisuus- ja markkinointistrategioihin. Tutkimuksen pohjana toimii vastuulliseen       

liiketoimintaan sekä markkinointiin perustuva teoria. Tutkimuksen tuottamalla tiedolla        

pyritään vastaamaan päätutkimuskysymykseen sekä siitä johdettuihin alakysymyksiin. 
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Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymys on:  

  

Miten kasvava vastuullisuusnäkökulma vaikuttaa muotialan yritysten valitsemiin 

markkinointistrategioihin? 

Johdetut alakysymykset ovat: 

  

1.     Mitä markkinointiviestintäkanavia yritykset käyttävät viestiessään vastuullisuudesta? 

  

2.     Minkälaisia elementtejä yritysten strategioihin on lisätty vastuullisuusnäkökulman 

myötä? 

  

Päätutkimuskysymys käsittelee työn aihetta yleisellä tasolla ja pyrkii vastaamaan siihen,          

miten kasvava huoli ilmastonmuutoksesta vaikuttaa muotialan yritysten tekemiin        

valintoihin sekä strategioihin. Alakysymykset on johdettu päätutkimuskysymyksestä ja ne         

syventyvät aiheen sisältämiin, pienempiin osa-alueisiin. Ensimmäinen alakysymys       

käsittelee yritysten käyttämiä viestintätapoja, kun taas toisen alakysymyksen tiimoilla         

selvitetään strategioihin lisättyjä, vastuullisuusmarkkinointia edistäviä elementtejä.  

  

1.2 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 
 

Tämä kandidaatin työ on toteutettu laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena.         

Laadullisella tutkimuksella on lukemattomia eri määritelmiä riippuen tutkijasta. Sille ei          

siis löydy yksiselitteistä määritelmää, mutta sen keskeiset piirteet pysyvät pääsääntöisesti          

samana. (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 17) Markkinoinnin menetelmillä pyritään luomaan          

ihmisten mieliin tiettyjä mielikuvia sekä mielleyhtymiä (Puusa, Reijonen, Juuti,         

Laukkanen 2015, 141). Tästä johtuen, on luontevaa, että kyseistä osa-aluetta tutkitaan           

laadullisin menetelmin. 
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On yleistä, että kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät asetetaan vastakkain, ikään          

kuin toistensa vastakohtina. Tämä ajattelu on kuitenkin virheellistä. Laadullinen ja          

määrällinen tutkimus sisältävät paljon yhteisiä periaatteita. Ne voidaan nähdä jopa          

päällekkäisinä ja toisiaan täydentävinä. (Alasuutari 1994, 22-23) 

Laadullisen tutkimuksen menetelmiä sovelletaan, kun tutkitaan monimutkaisia prosesseja        

sekä ilmiöitä, joita ei tunneta hyvin (Marshall & Rossman 1999). Kyseiselle menetelmälle            

on myös luontaista, että havaintoja sekä aineistoa on kerätty joko vain yhdestä tai             

muutamasta tapauksesta (Alasuutari 2000). Laadullinen tutkimus analysoi aineistoa        

kokonaisuutena ja pyrkii ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä, sen laatua sekä merkitystä          

kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena ei siis ole löytää tilastollisia yhteyksiä eikä numeerisia          

faktoja kuten kvantitatiivisessa tutkimuksessa. (Alasuutari 1994, 25, 28-34) 

Perinteisimmät aineistonkeruumenetelmät laadullista tutkimusta tehdessä on haastattelut,       

kyselyt, havainnointi sekä erinäisiin dokumentteihin pohjautuva tieto. Kyseisiä        

menetelmiä on mahdollista hyödyntää joko yksin tai yhdisteltynä. (Tuomi & Sarajärvi           

2002, 73) Tämän tutkimuksen pääsääntöiseksi aineistonkeruumenetelmäksi on valittu        

haastattelut. Tietoa kerätään haastattelemalla kahta vastuullisen muotialan ammattilaista.        

Ensimmäinen haastateltava on varsin uuden ympäristökonsultointiyrityksen, Hovi       

Creative:n, toimitusjohtaja. Toinen haastateltava toimii Minna Parikka Shoes:in        

markkinointipäällikkönä. Molemmat haastattelut toteutetaan teemahaastatteluina.     

Teemahaastattelu eli puolistukturoitu haastattelu toteutetaan etukäteen valittujen teemojen        

sekä niihin pohjautuvien tarkentavien kysymysten pohjilta. Kyseisen       

haastattelumenetelmän avulla aiheesta saadaan syvällistä informaatiota sekä       

vuorovaikutuksen kautta myös ihmisten tulkintoja valituista teemoista. (Tuomi &         

Sarajärvi 2002, 76-77) Haastattelujen lisäksi nostan esille vastuullisuusmarkkinoinnin        

mukaisen markkinointikampanjan, jonka tavoitteena on ollut levittää kuluttajille sekä         

muille sidosryhmille tietoa yrityksen vastuullisista toimintatavoista. Analysoin       

kampanjassa käytettyjä viestinnällisiä keinoja sekä pyrin ymmärtämään, miksi näihin on          

päädytty.  
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Lopuksi analysoin kerättyä materiaalia hyödyntäen sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysin       

tavoitteena on saattaa kerätty aineisto yksinkertaiseen, selkeään ja yleiseen muotoon.          

Kyseinen analysointimenetelmä on tekstianalyysia, eli siinä keskitytään voimakkaasti        

tekstin sisältämiin merkityksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105-106) Tässä tutkimuksessa          

sisällönanalyysia hyödynnetään sekä haastattelujen että kampanjamateriaalin      

analysoimiseen.   

  

1.3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
 

Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä on vastuullisuus, kuluttajakäyttäytyminen sekä       

vastuullisuusmarkkinointi. Yritykset pyrkivät markkinointitoimien avulla vaikuttamaan      

kuluttajan ostopäätökseen sekä asemoimaan tarjoomansa erityiseen asemaan kuluttajien        

mielissä. Han, Henninger, Apeagyei & Tyler (2017) tutkivat laadullisessa         

tutkimuksessaan muotialalla yleisiä vastuullisuusmarkkinoinnin teemoja. Tutkimuksen      

pohjalta he nostivat esille seuraavat pääteemat: olennaisten tutkimusten hyödyntäminen,         

tarkka kohderyhmä, selkeä ydinviesti, useiden viestintäkanavien käyttö, yhtenäiset arvot,         

visuaalinen ulosanti sekä palautteen vastaanottaminen. Kaiken kommunikaation       

perustana vaikuttaa kuitenkin toimiva tuote/palvelu, jota kuluttajat haluavat ostaa.         

Tutkimuksessa korostettiin vastuullisuusmarkkinointiin liitettävien teemojen lisäksi      

kuluttajien tyyli- ja design-preferenssejä sekä oikeaa hintatasoa.  

Tässä tutkimuksessa pyrimme löytämään yhteyksiä teoreettisen viitekehyksen sekä        

kerätyn tutkimusaineiston väliltä. Tavoitteena on löytää toistuvia teemoja, jotka         

korostuvat muotibrändien vastuullisuusmarkkinoinnissa.  
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Kuva 1. Teoreettinen viitekehys. 

  

 1.4 Keskeiset käsitteet  

 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen kannalta keskeisimmät käsitteet sekä niiden         

merkitykset. Tämä helpottaa lukijan ymmärtämistä sekä selkeyttää tutkimuksen        

tarkoitusta.  

Kuluttajakäyttäytyminen: Yksinkertaistettuna kuluttajakäyttäytyminen tarkoittaa sitä,     

miten kuluttajat reagoivat yritysten markkinointiviestintään (Lahtinen, Isoviita &        

Hytönen 1995, 52). Se sisältää ihmisen kulutusprosessissa kokemat ajatukset ja tunteet           

sekä suorittamat prosessit. Yksilön tuntemusten lisäksi, ympäristöllä on vaikutus         

kuluttajakäyttäytymiseen. (Puusa et al. 2015, 172) 

Kestävä kehitys: Kestävä kehitys tarkoittaa pääpiirteissään nykyisten sekä tulevien         

sukupolvien elintason turvaamista. Se on jatkuvaa yhteiskunnan tasolla tapahtuvaa         

muutosta, joka ottaa huomioon kolme eri osa-aluetta: ekologinen kestävyys, taloudellinen          

kestävyys sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. (Ympäristöministeriö 2013) 

Markkinointiviestintä: Markkinointiviestintä voidaan mieltää vuorovaikutukseksi     

markkinoiden kanssa. Sen avulla tavoitellaan asiakassuhteen luomista, ylläpitämistä sekä         
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vahvistamista. Se on pääsääntöisesti viestintää, jonka tarkoituksena on vaikuttaa         

tarjooman myyntiin joko suoraan tai välillisesti. (Isohookana 2007, 63) Puusa et al.            

(2015, 140) jakavat markkinointiviestinnän viiteen perustoimintoon: mainonta,       

henkilökohtainen myyntityö, menekinedistäminen, suhde ja -tiedotustoiminta sekä       

suoramarkkinointi.  

”Fast fashion”: Muodin tuotantoon liittyvä lähestymistapa, jonka tavoitteena on tuottaa          

muotia mahdollisimman nopeaan tahtiin sekä halpaan hintaan. Fast fashion mielletään          

ympäristön kannalta haitallisena, sillä käytetyt materiaalit ovat usein huonolaatuisia ja          

toimintatavoissa korostetaan kestävän kehityksen sijaan massatuotantoa sekä volyymia.        

(Buzzo & Abreu 2019) 

Yhteiskuntavastuu: Yhteiskuntavastuu (Corporate Social Responsibility, CSR) tarkoittaa       

yrityksen liiketoimintaprosessien toteuttamista niin, että toiminnan vaikutus       

yhteiskuntaan on positiivista. Yhteiskuntavastuu kattaa taloudellisen näkökulman lisäksi        

ympäristöllisen sekä sosiaalisen näkökulman. (Baker 2004) 

  

1.5 Tutkimuksen rajaukset 
 

Aikataulullisista syistä tämän tutkimuksen aihealuetta on rajattu melko tarkasti.         

Vastuullisuuskysymykset koskevat toki kaikkia toimialoja, mutta tässä tutkimuksessa        

syvennytään vain muotialan yrityksiin sekä heidän valitsemiin markkinointistrategioihin.        

Haastatteluaineistot on kerätty vain suomalaisten yritysten edustajilta, mutta tarkasteltavat         

markkinointimateriaalit ovat osia kansainvälisten muotibrändien kampanjoinnista.  
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1.6 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimus alkaa johdantokappaleella, joka johdattelee lukijan työn aiheeseen sekä         

käytettyihin tutkimustapoihin. Siinä esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja        

avataan myöhemmin käytettäviä käsitteitä, jotta aihepiirit selkeytyvät entisestään. Lisäksi         

esitellään työn tutkimuskysymykset. Johdantoa seuraa ensimmäinen teoriakappale, joka        

käsittelee yhteiskuntavastuuta. Yhteiskuntavastuuta käsitellään yleisellä tasolla sekä       

analysoidaan sen vaikutusta kuluttajan ostopäätökseen. Kolmas kappale käsittelee        

markkinointiviestinnän teoriaa sekä syventyy markkinoinnin merkitykseen muotialalla.       

Neljännessä kappaleessa päästään tutkimuksen empiiriseen osaan. Se koostuu toteutetuista         

haastatteluista sekä markkinointikampanjoista. Empiirisessä osassa etsitään vastauksia       

tutkimuskysymyksiin. Viimeisessä eli viidennessä kappaleessa kootaan yhteen       

tutkimuksen johtopäätökset, analysoidaan toteutetun tutkimuksen tuloksia ja tiivistetään        

koko tutkimus yhteenvetoon.  
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2. Yhteiskuntavastuu ja sen vaikutus kuluttajan ostopäätökseen 
 

Tässä kappaleessa käsitellään yhteiskuntavastuuta sekä määritelmänä, että osana yritysten         

jokapäiväistä, operatiivista toimintaa. Tämän lisäksi analysoidaan yleisesti       

yhteiskuntavastuun vaikutusta kuluttajien tekemiin ostopäätöksiin. Termille      

”yhteiskuntavastuu” on luotu useita erillisiä määritelmiä monilta erinäisiltä tahoilta.         

Knuutisen (2014, 19) mukaan, se kattaa kaikki ne odotukset, joita yrityksen ympärillä            

oleva yhteiskunta sen toiminnalle asettaa. Vastuullisen yhteiskunta-ajattelun omaksumisen        

myötä yritys voi mm. vaikuttaa epäsuorasti pitkän aikavälin tulokseensa (Jones, Comfort           

& Hillier 2007). 

  

2.1 Yhteiskuntavastuu yrityksissä 
 

Yhteiskuntavastuu kulkee läpi koko yrityksen toiminnan. Sen omaksuminen yrityksen         

strategiaan vaatii vastuullisuuden toteuttamista jokaisella liiketoiminnan osa-alueella.       

Yhteiskuntavastuun istuttaminen yrityksen strategiaan voi poikia suuriakin kilpailuetuja        

organisaatiolle. Vaikka se ei tuo yritykselle taloudellista tuottoa ainakaan lyhyellä          

aikavälillä, voivat sen synnyttämät pitkäaikaiset edut olla mittavia. Kyseisen näkökulman          

huomioiminen herättää ainakin vastuullisesti tietoisen kuluttajan kiinnostuksen ja        

rakentaa ohessa myös yritykselle tietynlaista mainetta. (Jones ym. 2007) 

Yhteiskuntavastuu jaetaan perinteisesti kolmeen eri osaan. Näistä ensimmäinen on         

ympäristövastuu. Ympäristövastuu kattaa ekologiset ja kestävän kehityksen mukaiset        

valinnat ympäristöllisestä näkökulmasta. Näihin kuuluu mm. kierrätys,       

ilmastonmuutoksen nopeutumista hillitsevät toimet sekä luonnonsuojelu. Toinen osa-alue        

on sosiaalinen vastuu, johon kuuluu yhteiskunnallisesti merkittävät sosiaaliset valinnat.         

Liiketoiminnan näkökulmasta näitä on mm. yrityksen käyttämä työvoima,        

työskentelyolosuhteet, ihmisoikeudet sekä tuoteturvallisuus- ja     

kuluttajansuojelukysymykset. Viimeisenä yhteiskuntavastuun osa-alueena nähdään     
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yrityksen taloudellinen vastuu. Taloudellisen näkökulman voidaan nähdä luovan pohjaa         

muille osa-alueille. Ilman liiketoimintaa, ei yhteiskuntavastuun muilla näkökulmilla ole         

juurikaan merkitystä. Taloudellinen vastuu pitää sisällään mm. tehokkaan resurssien         

käytön ja kilpailukyvyn säilyttämisen. (Niskala & Tarna 2003) 

Muotialalla toimivan yrityksen ympäristövastuu koostuu konkreettisesti mm.       

materiaalivalinnoista, materiaalihävikin minimoimisesta ja kierrättämisestä sekä      

tuotantoprosessien tehokkuudesta. Sosiaalisen vastuun kysymykset käsittävät      

pääsääntöisesti työntekijöiden olosuhteet, reilun palkanmaksun sekä turvallisuuden.       

Suurin osa, noin 60%, muodin tuotannosta on ohjattu kehittyviin maihin (International          

Labour Organization, 1996). Tuotantotyöntekijöiden olosuhteista on ollut mediassa        

jatkuvasti paljon puhetta ja kohuja. Suurimman medianäkyvyyden saavuttanut muotialan         

tuotantoon liittyvä katastrofi on varmasti vuonna 2013 tapahtunut tuotantorakennuksen         

romahtaminen Bangladeshissa. Tapaus vei yli 1000 työntekijän hengen. Monet         

länsimaalaiset muotialan yritykset olivat ohjanneet tuotantonsa kyseiseen       

tuotantorakennukseen. Vastaavanlaiset tapaukset vaikuttavat suoraan yritysten      

maineeseen ja sitä kautta liiketoimintaan. Yhteiskuntavastuun mukaisesti toimivat        

yritykset ovat tietoisia työntekijöidensä toimintaympäristöistä. (Kazmin 2015) 

Vaikka suoranaisia yhteiskuntavastuuseen yhdistettyjä lakeja ei ole ainakaan vielä         

säädetty Suomen markkinoilla, yritysten toimintaa rajoittavat tietyt eettisiä toimintatapoja         

säätelevät normit. Kansallisella sekä EU-tasolla säädetyt lait ja säännökset vaikuttavat          

Suomen markkinoilla toimivien yritysten liiketoimintaan. Sosiaaliseen vastuuseen       

liittyvät lait koskevat mm. työntekijöiden olosuhteita, reilua palkanmaksua sekä         

eläkeikää. (Bergholm & Bieler 2013) Ympäristön kuormittamista pyritään hillitsemään         

päästöveroilla ja -asetuksilla, joita asetetaan erityisesti energiaintensiivisille toimialoille        

(OECD 2016). Lisäksi mm. haitallisten kemikaalien käyttöä rajoitetaan ja         

tuoteturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä painotetaan (European Union 2001). Säännösten        

noudattaminen on ensinnäkin pakollista ja toisaalta, yritys voi halutessaan saavuttaa          

eettisten arvojen noudattamisella mittaviakin etuja. Kuten edellä on jo mainittu, ei           

yhteiskuntavastuun mukainen strategia tuo suoria voittoja organisaatiolle. Pitkällä        
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aikavälillä tarkasteltuna se voi kuitenkin muovata yrityksen mainetta ja näin, epäsuorasti           

vaikuttaa yrityksen liiketoiminnan tulokseen. Hyvä maine asettaa yrityksen, sekä sen          

tuotteen tai palvelun, kuluttajien ja sen sidosryhmien mielessä erityiseen asemaan.          

Voidaan siis todeta, että usein yrityksen yhteiskuntavastuuseen tekemät investoinnit         

maksavat itsensä takaisin pitkällä aikavälillä. (Boulstridge & Carrigan 2000) 

 
2.2 Yhteiskuntavastuun vaikutus kuluttajan ostopäätökseen  
 

Yrityksen näkökulmasta lopullinen asiakas on avainasemassa tehdessä päätöksiä        

toiminnan käytännöistä sekä arvomaailmasta. Kuluttajat omaavat suuren määrän valtaa         

valitessaan kuluttaako tiettyä tuotetta vai ei. (Collins, Steg & Koning 2007)           

Yritysmuutosta käsittelevässä tutkimuksessa todettiin asiakkaiden ja heidän       

ostokäyttäytymisensä olevan suurin yritysten muutostoimet käynnistävä ajuri (Solomon        

2011). 

Muotibisnes kasvaa hurjalla vauhdilla ja uusia toimijoita pyrkii markkinoille jatkuvasti.          

Viimeisten vuosien aikana fast fashion:in suosimisesta on siirrytty voimakkaasti kohti          

vastuullisempia vaihtoehtoja. (Buzzo & Abreu, 2019) Muotiala kuormittaa ympäristöä         

huomattavasti ja se on jopa nimitetty maailman toiseksi ympäristöä kuormittavaksi          

toimialaksi. Sen tuottama jäte on vuosittain jopa 1.5 miljoonaa tonnia. (Mahajan, 2012)            

Kauhistuttavat luvut ovat herättäneet myös kuluttajan. Modernit kuluttajat ovat yhä          

tietoisempia vastuullisista materiaaleista ja tuotantoprosesseista. Näin ollen, sosiaalisen        

vastuun sekä ympäristökysymysten vaikutukset ostopäätökseen ovat saavuttaneet yhä        

suuremman roolin. (Khandual & Pradhan, 2019) ThredUP:in vuotuisesti toteuttamassa         

Resale-raportissa käsitellään ns. “secondhand”-sektorin markkinaosuutta sekä kuluttajien       

asenteita sitä kohtaan. Raportin materiaalin on kerännyt GlobalData, ja se koostuu           

kuluttajakyselyistä, vähittäiskaupan seurannasta, julkisesta datasta sekä      

sekundäärilähteistä. Kuluttajakysely on tavoittanut 2000 amerikkalaista, yli 18-vuotiasta        

naista. Vuoden 2019 raportin mukaan secondhand-markkinnoiden arvo tuplaantuu        

seuraavan viiden vuoden sisällä. Lisäksi raportti ennustaa secondhand-markkinan        
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kasvavan fast fashion-sektorin ohi seuraavan 10 vuoden sisällä. (ThredUP, Resale Report           

2019) Tämä indikoi voimakkaasti suuren massan muuttuvista kulutustottumuksista. 

Nykypäivän ympäristöpoliittisessa yhteiskunnassa vihreälle kuluttajalle annetaan      

kohtuullisen paljon jalansijaa. Vastuullisia ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja joka        

päiväisille tuotteille on valtavasti, ja lisää on varmasti tuloillaan. Yrityksille sekä           

yhteiskunnalle kasautuu painetta jatkuvasta kehittymisestä sekä vihreämpien       

käyttäytymismallien omaksumisesta. Näin yritysten on pakko vastata kysyntään ja alkaa          

luomaan kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja sekä lopputuotteita. (Moisander        

2004) Ympäristönäkökulman entistä voimakkaampi painottaminen on haasteiden lisäksi        

avannut yrityksille myös uusia mahdollisuuksia. Se on avannut mm. uusia          

markkinarakoja sekä toimialoja aloittaville yrityksille.  

Kuluttajien lisäksi myös julkinen valta painostaa organisaatioita kohti vastuullisempia         

toimintatapoja. Päästöverot ja -rajoitukset ohjaavat taloustieteen keinoin yrityksiä kohti         

ympäristöystävällisempää toimintaa. Nykypäivänä yritykset ovat ulkopuolisten      

velvoitteiden lisäksi tunnistaneet ympäristöystävällisen toiminnan tuomat hyödyt. Sen        

kautta on mahdollista saavuttaa sekä kustannustehokkuutta että kilpailuetua. Voidaan siis          

todeta, että yrityksen sisäinen ympäristöosaaminen on noussut strategisesti suureen         

rooliin. (Linnanen, Markkanen & Ilmola 1997) 

Yhteiskuntavastuu-näkökulman vaikutusta kuluttajien tekemiin ostopäätöksiin on tutkittu       

useissa eri tutkimuksissa. Tutkimusten mukaan kuluttajat suosivat yrityksiä, jotka         

toimivat ympäristön kannalta vastuullisesti. (Bhaskaran, Polonsky, Care & Fernandez         

2006) Tämä tutkimustulos ei luonnollisesti ole paikkaansa pitävä, jos kuluttaja ei ole            

tietoinen tuotteiden vastuullisuudesta ja niiden takana olevien yritysten ideologiasta.         

(Castaldo, Perrini, Misani & Tencati 2008) Yhteiskuntavastuun mukaisten mallien         

toteuttaminen yrityksen liiketoiminnassa ei voi saavuttaa täyttä potentiaaliaan, ellei         

kuluttajalle ole viestitty toimintatavoista läpinäkyvästi ja selkeästi.  
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Yhteiskuntavastuutoimet tulee istuttaa myös hyödynnettäviin markkinointistrategioihin ja       

toteutettavaan viestintään. Vastuullisesti tuotetut tuotteet ja palvelut eivät yksinään riitä.  
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3. Markkinointiviestintä muotialan yrityksissä 

 

Markkinointi on tieteenalana vanha sekä laajasti tutkittu. Sille on luotu myös useita satoja             

eri määritelmiä. Markkinointi on nähty johtamistapana, joka pohjautuu kuluttajan ja          

valitun kohderyhmän tarpeisiin. (Anttila & Iltanen, 2001) Lahti (1992), määrittelee         

markkinoinnin olevan “pitkälle tähtäävä johtamistapa…, jonka keinoin aikaansaadaan        

yritykselle/laitokselle kilpailuetua markkinoilla.” Kilpailuedulla tarkoitetaan yrityksen      

kykyä tyydyttää asiakkaan tarve paremmin kuin kilpailija. Lisäksi markkinoinnin         

tavoitteena on tukea myyntiä ja lisätä yrityksen tunnettuutta sekä vahvistaa brändiä.           

(Puusa et al, 2015) 

  

3.1 Markkinointi viestin välittäjänä 
 

Yrityksen toiminta voidaan nähdä jatkuvana vuorovaikutuksena markkinoiden ja        

sidosryhmien kanssa. Viestintää käyttäen organisaation on mahdollista saavuttaa        

kilpailuedun kautta asema, jota muiden toimijoiden on lähes mahdotonta kopioida.          

Viestinnän hyödyntäminen kokonaisvaltaisesti sisältää ulkoisen markkinointiviestinnän      

lisäksi myös yrityksen sisäistä viestintää. Tässä kappaleessa keskitymme pääsääntöisesti         

vain yrityksen ulkoiseen viestintään, jonka tavoitteena on viestiä toiminnasta yrityksen          

ulkoisille sidosryhmille. Viestinnällä pyritään vaikuttaa yrityksestä luotaviin mielikuviin,        

joihin kuuluu mm. brändi, yrityskuva sekä identiteetti. Mielikuvat vaikuttavat viime          

kädessä siihen, minkä yrityksen tuotteeseen kuluttaja päätyy. (Isohookana, 2007) 

Markkinointiviestintä voidaan jakaa eri osa-alueisiin. Perinteisesti kirjallisuudessa jako on         

ollut seuraava: henkilökohtainen myyntityö, mainonta, menekinedistäminen, suhde- ja        

tiedotustoiminta, sponsorointi sekä mediajulkisuus. Markkinointiviestintäkanavien     

jaottelusta on tehty myös muita, tästä eroavia luokitteluja. (Vuokko 1993) Tässä           

tutkimuksessa käytetään nimenomaista jaottelua, koska se kulkee linjassa muotialalla         
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käytettyjen markkinointitoimenpiteiden kanssa. Näistä osa-alueista yrityksen on pyrittävä        

valitsemaan käyttöönsä paras mahdollinen yhdistelmä, jolla se tavoittaa kohderyhmänsä.  

Muotialan kaupankäynti on siirtynyt yhä enemmissä määrin internettiin. Verkkokaupat         

vetävät jatkuvasti enemmän kuluttajia. Verkon tarjoama tiedon etsinnän sekä ostosten          

tekemisen nopeus houkuttelevat yhä useamman kuluttajan verkkokauppoihin. Vuonna        

2018 verkossa tehtyjen ostosten arvo kasvoi jopa 15 % ja myynnin arvo oli 517 miljoonaa               

dollaria (Lightspeed 2019). Olennainen osa kulutuksesta tapahtuu siis verkossa, joten          

yritysten on pyrittävä ohjaamaan markkinointiviestintäänsä myös sinne.  

Vastuullisuusmarkkinoinnin tehtävänä on vaikuttaa kestävää kehitystä arvostavan       

kuluttajan ostopäätökseen. Kuluttaminen voidaan nähdä tarpeiden tyydyttämisen lisäksi        

ihmisten tapana ilmaista itseään sekä luoda identiteettiään. Kulutettavien brändien arvoja          

pyritään peilaamaan myös omaan arvomaailmaan. Tästä johtuen on erityisen tärkeää, että           

yritys viestii selkeästi arvoistaan sekä niiden vaikutuksista liiketoimintaan. (Solomon,         

Bamossy, Askegaard & Hogg 2010) 

  

3.2 Muotialalla yleiset markkinointikeinot 
 

Modernit kuluttajat ovat mm. sosiaalisen vuorovaikutuksen, median sekä mainonnan         

ansiosta erittäin tietoisia markkinoiden tarjonnasta sekä eri vaihtoehdoista. Ulkoisten         

ärsykkeiden vaikutus ostopäätöksiin sekä -käyttäytymiseen on voimakas, ja tämä korostaa          

markkinoinnin tärkeyttä entisestään. (Christiansen & Tax 2000) Ostaessa muotialan         

tuotteita, brändiin ja tuotteeseen liittyvät mielikuvien sekä asenteiden merkitykset         

korostuvat. Pukeutumisella pyritään viestimään omista arvoista, sosiaalisesta statuksesta        

sekä mahdollisesti jopa mielipiteistä. Vaatteet ja asusteet kantavat tietynlaista         

symboliikkaa, joka peilautuu suoraan niiden käyttäjään. (Le Bon 2014) Näistä syistä           

muotibrändien markkinoinnin tulee välittää selkeää viestiä yrityksen arvomaailmasta sekä         

herättää kuluttajassa mielikuvia. Kuluttaessaan tiettyä tuotetta tai brändiä, asiakas ostaa          

vaatteen lisäksi sen kantaman ideologian.  
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Morgan & Birtwistle (2009) tutkivat nuorison suhtautumista muodin kierrätykseen.         

Tutkimuksen myötä heille selvisi, että kuluttajat eivät ole riittävän tietoisia oman           

kulutuskäyttäytymisensä sosiaalisista ja ympäristöllisistä vaikutuksista. Reimers,      

Magnuson & Chao (2017) pitävät tärkeänä muotialan tuottaman ympäristöllisen         

kuormituksen korostamista viestinnässä. Esimerkiksi vastuullisen vaatteen hiilijalanjäljen       

vertaaminen ns. normaaliin vaatekappaleeseen konkretisoi kuluttajalle vastuullisen       

valinnan tuoman hyödyn. Tutkijat ovat lisäksi painottaneet olennaisten ja tuoreiden          

tutkimusten sisällyttämistä vastuullisuusmarkkinointiin (Han, Henninger, Apeagyei &       

Tyler 2017) 

Han et al. (2017, 142) nostavat esille onnistuneeseen markkinointistrategiaan johtavat          

pääkohdat. Näihin kuuluu mm. toteutettuihin tutkimuksiin ja niiden tuloksiin nojaava          

markkinointi, tarkasti rajattu kohderyhmä, selkeä ydinviesti, viestinnän hajauttaminen        

useisiin eri kanaviin sekä markkinoinnissa korostetut yhtenäiset arvot. Näiden lisäksi          

markkinointimateriaalien tulisi olla visuaalisesti miellyttäviä sekä tarjota kuluttajalle        

mahdollisuus vuorovaikutukseen. Da Giau et al. (2016, 72-88) korostavat internetin ja           

sosiaalisen median roolia muotialan yritysten markkinointistrategioissa. Sosiaalisen       

median tarjoamat kanavat mahdollistavat suurien massojen tavoittamisen sekä kuluttajien         

erottelun esimerkiksi hakuhistoriaa hyödyntäen. Näin viestin vaikutusta voidaan tehostaa,         

kun markkinointia kohdennetaan kuluttajille, jotka ovat jo aikaisemmin osoittaneet         

kiinnostusta yrityksen toimintaan tai sitä kantaviin teemoihin. Sähköisen markkinoinnin         

lisäksi tärkeään rooliin nousee henkilökohtainen myyntityö sekä kuluttajan todelliset         

kosketukset brändiin (Chan & Wong 2012, 193). Näihin kuuluu esimerkiksi          

myymäläkokemukset, asiakaspalvelun laatu sekä tarjottavat lisäpalvelut.   

 

Muotibrändien markkinoinnissa korostuu myös tarinankerronta. Kun brändille voidaan        

kehittää oma elinkaari ja tarina, kuluttajan on helpompi samaistua sen toimintaan.           

Tarinankerronnan avulla voidaan vaikuttaa kuluttajan tunteisiin ja arvoihin, jolloin         

brändin tarina voi parhaassa tapauksessa sulautua osaksi kuluttajan näkemystä itsestään          

yksilönä. (Fog, Budtz, Munch & Blanchette 2010, 17-24) 
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Raudaskoski ja Fontell (2014) esittelivät kolmeen tasoon jaetun mallin, joka edustaa           

vastuullisuusnäkökulman valossa yrityksen toiminnan suhdetta markkinointiin.      

Ensimmäisella tasolla on yrityksen operatiivinen vastuu. Siihen sisältyy yrityksen koko          

toiminta. Mallin toinen taso edustaa strategista vastuullisuutta. Sillä tarkoitetaan yrityksen          

tietoista valintaa sisällyttää vastuullisuus strategian keskiöön. Ylimmällä tasolla on         

vastuullisuus brändin rakentajana. Malli korostaa todellisen toiminnan sekä markkinointia         

tukevien faktojen todenmukaisuuden tärkeyttä. Perustan on vastattava ulospäin annettua         

lupausta. 

                  

Kuva 2. Vastuullisuusnäkökulma markkinoinnissa, kolmitasomalli. 
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4. Vastuulliset markkinointistrategiat ja Case-yritykset 

 

Tässä pääluvussa päästään tutkimuksen empiiriseen osaan. Empiirinen osio käsittelee         

tutkimuksessa käytettyjä case-yrityksiä ja aineisto koostuu yritysten edustajien antamista         

haastatteluista. Tämä tutkimus ei ole suoraan kummankaan yrityksen toimeksianto, vaan          

heidän kokemustaan ja asiantuntijuuttaan hyödynnetään laajemman ilmiön tutkimisessa.        

Ensimmäinen haastattelu toteutettiin helsinkiläisen vastuullisuuskonsultointia tarjoavan      

yrityksen kanssa. Kyseinen yritys kantaa nimeä Hovi Creative. Haastattelu toteutettiin          

yrityksen vastuullisuusstrategin kanssa. Toinen haastattelu toteutettiin Minna Parikka        

Shoes:in markkinointipäällikön kanssa. Haastateltavien henkilökohtaiset nimet jätetään       

tässä tutkimuksessa anonyymeiksi. Haastattelujen lisäksi aineistoa on laajennettu        

tarkastelemalla yhden vastuullisesti toimivan ja kansainvälisen muotibrändin       

markkinointikampanjaa. Kampanjan avulla teorian soveltamista on mahdollista tarkastella        

konkreettisesti.  

 

4.1 Aineistonkeruu ja -analysointimenetelmät 
 

Tämä tutkimus on toteutettu käyttäen laadullisia eli kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä.         

Aineistonkeruu aloitettiin toteuttamalla kaksi puolistrukturoitua teemahaastattelua.      

Teemahaastattelu sopii parhaiten käytettäväksi silloin, kun halutaan selvittää jokseenkin         

heikosti selvitettäviä asioita, esim. asenteita, arvostuksia ja ihanteita (Metsämuuronen         

2006, 115). Teemahaastattelussa ei käytetä tarkasti määriteltyjä kysymyksiä tai         

esittämisjärjestystä, vaan haastattelutilanteen annetaan edetä luonnollisesti keskustelun       

tavoin. Haastattelua koskevat teemat on kuitenkin valittu etukäteen. (Hirsjärvi & Hurme           

1988, 36) Teemahaastattelu mahdollistaa haastattelutilanteeseen tietynlaista joustavuutta,       

jota on vaikea saavuttaa muilla menetelmillä. Valitut teemat ohjaavat haastattelua          

haluttuun suuntaan, mutta haastattelijalla on mahdollisuus oikaista tai tarkentaa         

kysymyksiä tarpeen mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87) Haastatteluihin valittiin          

kyseiset yritykset, sillä molemmat toimivat pääsääntöisesti muodin parissa. Lisäksi         
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yritysten liiketoimintaan nivoutuu voimakkaasti vastuulliset aatteet ja niiden        

toteuttaminen. Hovi Creative tarjoaa vastuullisuuskonsultointia sekä -koulutusta ja tuottaa         

vastuullisuuteen liittyvää sisältöä nimenomaan muodin, designin sekä markkinoinnin        

näkökulmasta. Toinen haastateltava edustaa suomalaista muotibrändiä nimeltä Minna        

Parikka Shoes. Minna Parikka Shoes valmistaa kenkiä sekä asusteita vastuullisin arvoin.           

Brändi kantaa yleisesti nimeä Minna Parikka. Yritykset kehittivät yhteistyössä Minna          

Parikalle uudistetun vastuullisuusstrategian, johon syvennytään tarkemmin tässä luvussa.  

Kerätty aineisto litteroitiin haastattelujen jälkeen kirjalliseen muotoon. Haastattelutilanteet        

nauhoitettiin, mikä helpotti aineistojen läpikäyntiä myöhemmin. Haastattelujen       

saattaminen kirjalliseen muotoon selkeytti entisestään saatuja vastauksia. Litteroinnin        

tuloksena syntyi tutkimuksen aineisto, jota analysoimalla sekä soveltamalla pyrittiin         

löytämään vastaukset aikaisemmin asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Aineistosta pyrittiin       

etsimään yhtäläisyyksiä sekä toistuvia teemoja, joiden avulla tutkimuksen ilmiöitä         

voitaisiin selittämään. Haastatteluista kerättyä aineistoa analysoitiin teoriaohjaavalla       

sisällönanalyysillä. Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, jonka avulla pyritään selvittämään        

analysoitavaan tekstiin sisältyviä merkityksiä. Lisäksi sen avulla voidaan saattaa tutkittava          

ilmiö ja aineisto mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon. Sisällönanalyysin tavoitteena        

on kuvata käytettyjen dokumenttien, eli tässä tutkimuksessa haastattelujen, sisältöä         

sanallisesti kadottamatta sen sisältämää informaatiota. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117) 

 

4.2 Hovi Creative - ympäristöosaaminen palveluna 
 

Hovi Creative on vuoden 2019 alussa perustettu vastuullisuuspalveluita tarjoava yritys.          

Sen palveluportfolioon kuuluu mm. vastuullisuusstrategioihin liittyvä konsultointi,       

vastuullisuuskoulutus sekä vastuullinen sisällöntuotanto. Tarjonta luonnollisesti elää       

kysynnän mukaan. Yritys tarjoaa palveluita yksinomaisesti muoti- ja design-alalla         

toimiville yrityksille. Se on kuitenkin toteuttanut yksittäisiä projekteja lisäksi myös          

yhteiskunnallisella tasolla vaikuttaville organisaatioille, kuten Greenpeace:lle. Yrityksen       

muita asiakkaita on mm. Minna Parikka Shoes, Wildkind Kids, Luhta sekä IcePeak.            
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Vastuullinen liiketoiminta on koko yrityksen liiketoiminnan kulmakivi ja kaiken         

keskiössä. Tässä tutkimuksessa kuitenkin rajataan yrityksen toiminta vain markkinointia         

koskeviin toimeksiantoihin.  

Hovi Creativen vastuullisuusstrategi kiteyttää vastuullisuusnäkökulman vaikutuksen      

muotialaan seuraavasti: “Ilmastonmuutos sekä väestön kasvu suorastaan pakottavat        

yritykset toimimaan vastuullisin periaattein. Yhteiskuntavastuun toteuttaminen ei enää ole         

vain strateginen valinta vaan oikeestaan liiketoiminnan perusajuri.” Yritys vaatii         

asiakkailtaan aitoja vastuullisuustekoja koskien esimerkiksi materiaaleja, tuotantoa sekä        

toimitusketjuja. Se ei toteuta toimeksiantoja yrityksille, joiden vastuullisuustoimet ovat         

kyseenalaisia tai vasta kehitteillä. Tämä ideologia on verrattavissa aikaisemmin esiteltyyn          

Raudaskosken ja Fontell:in kolmitasomalliin. Lähtökohtana on, että “asiakkaiden        

vastuullisuus kumpuaa oikeista teoista”. Hovi Creative asiakkaat tarvitsevat        

pääsääntöisesti apua siinä, miten vastuullisuudesta viestitään eteenpäin yrityksen        

sidosryhmille. Useat yrityksen asiakkaat ovat alalle varsin uusia yrityksiä ja tällöin           

palvelun tulee olla kokonaisvaltainen sekä kattaa koko asiakasyrityksen toiminta.         

Vastuullisuusdesign- ja strategiapalvelut toteutetaan tämän kaltaisissa tilanteissa usein        

workshoppeina. Workshopit mahdollistavat läheisen työskentelyn asiakkaan kanssa sekä        

osallistaa kumpaakin osapuolta tasaisesti.  

Kuten tutkimuksen alussa on todettu, vastuullisuuden roolin kasvaminen ja kuluttajien          

arvojen muuttuminen on mahdollisten haasteiden lisäksi avannut markkinoille uudenlaisia         

mahdollisuuksia. Säilyttääkseen kilpailukykynsä, yritysten on pystyttävä vastaamaan       

kestävän kehityksen mukanaan tuomiin haasteisiin sekä löytää uusia tapoja toimia.          

(Linnanen et al. 1997, 11-12) Ympäristökonsultoinnille on auennut uusi markkinarako,          

koska yritykset haluavat ulkoistaa tarvittavat vastuullisuuspalvelut. Oman ydinosaamisen        

ulkopuolelle jäävät toiminnot on järkevä ulkoistaa, jotta kaikki yrityksen sisäiset resurssit           

voidaan ohjata ydintoimintoja tukeviksi. Kun esim. työntekijöiden vahvuuksia sekä         

ammattitaitoa hyödynnetään oikeilla osa-alueilla, saavutetaan myös parempaa       

kustannustehokkuutta. (Valkokari, Airola, Hakanen, Hyötyläinen, Ilomäki & Salkari        

2006, ) Toisaalta suurissa yrityksissä vastuullisuuden painottaminen voi toki johtaa myös           
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yrityksen sisälle avattaviin, uusiin vastuullisuuspositioihin. Riittävillä resursseilla se voi         

olla jopa kannattavampaa kuin toiminnan ulkoistaminen. Yrityksen sisäpuolella        

informaatio kulkee vaivattomasti sekä voidaan varmistua siitä, että kaikki yrityksen          

materiaali kulkee yhtenevässä linjassa.  

Hovi Creative vastaa uuteen kysyntään, joka perustuu yritysten kohtaamaan sosiaaliseen          

paineeseen. Nykypäivänä yrityksiltä vaaditaan vastuullisia toimintatapoja toimialasta       

riippumatta. Hovi Creativen asiakkaat ovat pääsääntöisesti pk-yrityksiä, jotka kokevat         

tarvitsevansa apua vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Yritys kuvailee hyvän        

vastuullisuusmarkkinoinnin olevan “aitoa, läpinäkyvää ja merkityksellinen osa yrityksen        

toimintaa” (Hovi Creative, 2019). Yrityksen asiakkaat ovat usein vasta alottelevia,          

markkinoille uusia muotibrändejä. Hovi Creativen vastuullisuusstrategi kertoo       

vastuullisuusmarkkinointistrategian suunnitteluprosessista vaiheittain. Kyseinen prosessi     

on havainnollistettu Kuvassa 3. Prosessi alkaa asiakasyrityksen tarkalla analysoinnilla.         

Mitä yritys tekee ja kenelle? Mikä on yrityksen kantava ideologia? Kuinka vastuullisuus            

näkyy liiketoiminnan eri osa-alueilla? Mitkä ovat toiminnan kulmakiviä? Näiden         

kysymysten avulla asiakkaan toiminnasta saadaan perusteellinen kuva, jonka jälkeen         

asetetaan vastuullisuusmarkkinoinnille tavoitteet. Mitä vastuullisuusmarkkinoinnilla     

halutaan saavuttaa? Kun yrityksen todellinen toiminta ja siihen liittyvät faktat sekä           

tavoitteet ovat selvillä, voidaan siirtyä markkinoinnin suunnitteluun. Mitä        

markkinointiviestinnän toimintoja hyödynnetään? Mihin kanaviin markkinointiresurssit      

painottuvat? Minkälainen lähestymistapa omaksutaan? Viimeisessä vaiheessa      

markkinointistrategia toteutetaan ja implementoidaan käytäntöön.  
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Kuva 3. Vastuullinen markkinointistrategiaprosessi 

 

Hovi Creativen edustaja toteaa, että “vastuullisuutta korostavia markkinointistrategioita        

kehittäessä, jatkuvasti esiin nousevia teemoja ovat yrityksen toiminnan läpinäkyvyyden         

parantaminen, arvomaailman korostaminen sekä selkeisiin faktoihin pohjautuva viestintä.”        

Tuotanto- ja toimitusketjun läpinäkyvyyden lisäämisellä on merkittävä rooli kuluttajien         

luottamuksen voittamisessa. Myös alkuperän korostaminen nousee tärkeään rooliin        

yrityksen ja kuluttajan välisessä kommunikaatiossa. (Henninger, Alevizou, Goworek &         

Ryding 2017) Kuluttajat arvostavat faktapohjaista sekä konkreettista markkinointia ja         

juuri näihin elementteihin Hovi Creative on pääsääntöisesti ohjannut resurssinsa         

kehittäessään markkinointimateriaaleja. “Vastuullisuuden merkitys korostuu koko ajan      

muotimaailmassakin ja sen myötä myös yritysten markkinointistrategiat muuttuu. Sellasia         
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selviä muutoksia on ainakin just toi läpinäkyvyys ja se, että korostetaan numeerista dataa             

myös. Esimerkiks oman yrityksen tai tuotteen hiilijaljanjälkeä korostetaan ja verrataan          

muihin. Ja myös eri ympäristösertifikaatteja ja -luokitteluja liitetään mukaan         

markkinointiin.” Tunnetuimpia muotialan ympäristösertifikaatteja on Reilun Kaupan       

merkki sekä Global Organic Textile Standard International Working Group:in (GOTS)          

sertifikaatti (Openilmasto-opas 2019) 

 

 

4.3 Minna Parikka Shoes  
 

Minna Parikka Shoes, (Minna Parikka) on suomalainen kenkiä sekä muita asusteita           

valmistava muotibrändi. Sen tavoitteena on myydä lifestylea, joka voimauttaa kuluttajaa          

sekä luo tälle identiteettiä. Brändi on kantanut vastuullisia arvoja sekä toimintatapoja           

mukanaan perustamisesta lähtien. Vastuullisuus kulminoituu yrityksen käyttämiin       

materiaaleihin, vastuulliseen designiin, maltillisuuteen sekä sosiaalisen vastuun       

korostamiseen. Minna Parikan valmistamat kengät tuotetaan edelleen pääsääntöisesti        

käyttämällä nahkaa. Yrityksen markkinointipäällikkö perustelee materiaalivalintaa sen       

kestävyydellä sekä täydellisellä soveltuvuudella jalkineisiin. Kaikki brändin jalkineisiin        

päätyvä nahka on ruokateollisuuden hävikkiä, eli yritys ei suoranaisesti edesauta          

nahkateollisuutta. Brändillä on kuitenkin jatkuva tarve kehittyä sekä vastata kuluttajien          

kysyntään. Vuoden 2019 lopussa brändi tuokin markkinoille täysin vegaanisen kengän,          

joka on valmistettu Välimerestä kerätystä muoviroskasta.  

Lisäksi yrityksen suunnittelu sekä design tukevat vastuullista arvomaailmaa. Yritys pyrkii          

hyödyntämään jo toteutettuja designeja parhaansa mukaan. Aikaisemmin suunnittelemat        

tuotedesignit kiertävät brändin mallistoissa ja uutuuden tuntua luodaan uudistuneilla         

printeillä sekä tuoreilla väreillä. Brändin markkinointipäällikkö kertoo, että vuoden 2020          

syksymallisto toteutetaan hyödyntämällä ainoastaan jo kertaalleen nähtyjä tuotemalleja.        

Vastuullisuusarvoja peilaa lisäksi yrityksen suhtautuminen ylituotantoon. Minna Parikka        

on tunnettu tuotteidensa uniikkiudesta ja tietynlaisesta rajallisuudesta. Tuotettu määrä         



24 
 

 

jätetään alle kysytyn tason puhtaasti strategisista syistä. Minna Parikan edustaja kuvailee           

päätöstä seuraavasti: “Me tuotetaan just sen verran kun myydään. Tällä tavoin säilytetään            

tietty ainutlaatuisuus meidän tuotteessa. Ja jos asiakas ihastuu johonkin kenkäpariin, niin           

sen on oikeestaan pakko ostaa se nopeasti tai muuten ne menee.” Brändi pitää huolen siitä,               

että jokainen kenkäpari päätyy käyttöön eikä materiaaleja tai muita resursseja käytetä           

turhaan.  

Minna Parikka Shoes tarjoaa lisäksi asiakkailleen kokonaisvaltaista huoltopalvelua        

ostetuille kengille. Brändin tavoitteena on pidentää kenkien elinkaarta. Monet tuotteiden          

elinkaarta kuvaavat mallit päättyvät vaiheeseen, jossa tuotetta käytetään tai kulutetaan          

(Roozenburg & Eekels 1995). Sauerwein, Bakker & Balkeneide (2017) korostavat          

tuotteen korjaamisen sekä huoltamisen tärkeyttä osana elinkaarta. Kun tuotetta         

kunnostetaan ja sen käyttöikää pidennetään, säästytään turhalta hukkamateriaalilta sekä         

tuetaan kiertotaloutta. Minna Parikka Shoes huoltaa kuluttajien kengät uudenveroisiksi         

kivijalkamyymälässään. Tämä peilaa yrityksen kantamia arvoja sekä luo brändille         

tietynlaista mainetta.   

Brändin tuotteet on jo alusta asti valmistettu espanjalaisessa kylässä, pienen          

perheyrityksen voimin. Minna Parikan edustajat vierailevat tehtailla säännöllisesti ja         

kehittävät työntekijöiden olosuhteita taatakseen parhaan mahdollisen ympäristön tuotteen        

valmistukselle. Tuotannon läpinäkyvyyttä on lisätty huomattavasti viimeisen vuoden        

aikana. Keväällä 2019 Minna Parikka otti osaa fashionrevolution.org nimisen sivuston          

#imadeyourclothes-kampanjaan. Kampanjan tavoitteena oli valaista muotialan      

tuotannollista puolta kuluttajille. Minna Parikka toteutti kampanjan julkaisemalla        

sosiaalisen median tileilleen aitoa materiaalia tuotantotehtailtaan. Kuvien kautta        

kuluttajalle esitellään tuotteen todellinen valmistaja. Tälle tasolle viety läpinäkyvyys         

vahvistaa tuotteen ja kuluttajan välille rakentuvaa sidettä.  

Yritys painottaa markkinointiviestintäkanavinaan pääsääntöisesti omaa     

verkkokauppaansa, kivijalkamyymälää ja sosiaalisen median kanavista kovimmassa       

käytössä on Instagram sekä Facebook. Markkinointimateriaalit ovat uskollisia yrityksen         

rakentamalle brändille, kuvista ei puutu väriä eikä leikkisyyttä. Vielä muutama vuosi           
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sitten brändin markkinointi ei nostanut lähes lainkaan esiin yrityksen vastuullisuutta.          

Yrityksen edustaja kertoo seuraavaa: “Vastuullisuus on ollut meille aina itsestäänselvyys,          

joten ei koettu oikeestaan tarvetta sen suuremmalle korostamiselle. Nyt kun vastuullisuus           

on noussut enemmän pinnalle, ollaan ymmärretty sen tärkeys myös markkinoinnin          

puolella.” Yrityksen nettisivuille on lisätty oma vastuullisuudesta kertova välilehti sekä          

uutiskirjeen tilaajille avataan yrityksen toteuttamia vastuullisuustoimia sekä arvoja entistä         

tarkemmin. Vastuullisuusmarkkinoinnin mukanaan tuomia haasteita     

markkinointipäällikkö kuvailee seuraavasti: “... vaikeinta on kuitenkin ollut löytää tapa,          

jolla voidaan toteuttaa vastuullisuusmarkkinointia tavalla, joka on brändille ominainen. Ei          

haluta, että viestintä tuntuu päälleliimatulta viherpesulta.”  

Minna Parikka on toteuttanut yrityksen vastuullisuusstrategian yhteistyössä aikaisemmin        

esitellyn Hovi Creativen kanssa. Strategia haluttiin päivittää tähän päivään ja koettiin että            

ammattilaisapua hyödyntäen vastuullisuutta saataisiin laajennettua täysin uusille kentille.        

Usein Hovi Creativen toteuttamat strategiat on suunniteltu viiden tai kymmenen vuoden           

aikavälille. Minna Parikka halusi kuitenkin syventää strategiaansa vuositasolle. Yrityksen         

pieni koko mahdollistaa nopeat muutokset sekä joustavan ympäristön uusille käytännöille.          

Vastuullisuusstrategian uudistamisen myötä brändille asetettiin uudet tavoitteet sekä        

toiminnan kulmakivet vastuullisuutta ajatellen. Uuden vastuullisuusstrategian pääteemoja      

ovat kokonaisvaltainen läpinäkyvyys, kierrätetyt materiaalit sekä jatkuva kehitystyö.  

 
4.4 Patagonia –” Don’t buy this jacket” 
 

 

Tässä alaluvussa käsitellään vastuullisussmarkkinoinnin mukaista mainoskampanjaa.      

Kampanjan tarkoituksena on ollut viestiä kuluttajalle yrityksen vastuullisuudesta sekä         

arvomaailmasta. Kampanjaa tarkastellaan vastuullisuusmarkkinointiin liittyvän teorian      

valossa.  

 

Patagonia on yhdysvaltalainen vaatebrändi, joka valmistaa pääsääntöisesti ulkoiluun        

soveltuvia, toiminnallisia vaatteita. Yrityksen on perustanut kiipeilijä Yvon Chouinard         
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vuonna 1973. Brändin ideologia sekä koko liiketoiminta perustuvat voimakkaasti         

yrityksen ekologisille arvoille. Vaikka yrityksen ydintoiminta on kaupallista, ja         

tarkoituksena on luonnollisesti myydä tuotteita sekä kasvattaa liikevaihtoa, brändin         

suurempana tavoitteena on muuttaa kuluttajien ostokäyttäytymistä sekä valistaa ihmisiä         

kulutuskulttuurin tuottamista haitoista. Nettisivuillaan yritys kiteyttää missionsa       

seuraavasti: “Harjoitamme liiketoimintaa pelastaaksemme kotiplaneettamme” (Patagonia      

2019). Patagonia viestii vastuullisuudestaan kattavasti niin nettisivuillaan, kuin muissa         

markkinointikanavissaan. Kyse ei ole pelkästä puheesta, vaan yritys on toteuttanut useita           

konkreettisia toimia vastuullisuuden hyväksi. Patagonia lahjoittaa osuuden liikevoitostaan        

ympäristöjärjestöille ja -organisaatioille, tuotetiedot ovat yksityiskohtaisia ja yrityksen        

käyttämistä materiaaleista sekä niiden alkuperästä kerrotaan kokonaisvaltaisesti.       

Kuitenkin suurin ero muihin alalla toimiviin, vastuullisiin brändeihin on yrityksen tapa           

toteuttaa markkinointiviestintäänsä.  

Vuoden 2011 marraskuussa, Patagonia toteutti markkinointikampanjan, joka herätti        

laajasti mielipiteitä ja keskustelua. Kyseinen kampanja on valittu tutkimukseen, koska se           

on yksi ensimmäisistä esimerkeistä, joka ottaa kantaa muotialalla vallitsevaan         

ylikulutukseen. Vuoden viimeiset kuukaudet ovat usein yrityksille otollisinta        

markkinointiajankohtaa juhlapyhien ansiosta. Marraskuun lopussa juhlittava Black Friday        

avaa loppuvuoden alennusmyynnit ja ruokkii nykypäivän kulutuskulttuuria voimakkaasti.        

Patagonia käytti tilanteen hyväkseen ja nosti alennuskampanjoiden sijaan esille         

ideologiaansa. Yritys julkaisi The New York Times -lehdessä mainoskuvan, jota koristi           

brändin myydyin ulkoilutakki sekä teksti “Don’t buy this jacket”. (Nähtävissä:          

https://www.patagonia.com/blog/2011/11/dont-buy-this-jacket-black-friday-and-the-new-

york-times/) Tekstin sekä takin kuvan lisäksi mainos sisälsi kattavaa informaatiota Black           

Fridayn, kulutusjuhlien sekä vaatteiden tuotannon aiheuttamista ympäristöllisistä       

ongelmista. Mainos kehotti kuluttajia ostamaan vähemmän sekä pohtimaan        

kulutuskäyttäytymistään. Patagonia koki, että nyt oli aika ottaa kantaa ylenpalttisen ja           

tarpeettoman kulutuksen luomaan kansainväliseen ongelmaan (Patagonia, 2019).  
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Aikaisemmin tutkimuksessa esitellyt vastuullisuusmarkkinoinnin avainasiat (Han et al.        

2017) nousevat osittain esille myös Patagonian kyseisessä mainoskampanjassa.        

Lehtimainos sisältää selkeän ydinviestin. Sen on tarkoitus herättää lukijassaan ajatuksia          

sekä ohjata nykypäivän ylenpalttista kulutuskäyttäytymistä maltillisempaan suuntaan.  

Ydinviestin lisäksi mainos on linjassa yrityksen perusarvojen kanssa. Se kuvastaa          

Patagonian toiminnan kulmakiviä eli vastuullisuutta, läpinäkyvyyttä sekä       

yhteiskunnallista vaikuttamista. Mainoskuva on myös visuaalisesti puhutteleva, se        

pysäyttää lukijan ja herättää huomiota. Yksinkertaisten elementtien ansiosta, välitettävä         

viesti on pääosassa ja välittyy lukijalle suoraviivaisesti.  

Muita vastuullisuusmarkkinoinnin teoriassa esille nousseita teemoja ovat       

markkinointiviestinnän konkreettisuus, liiketoiminnan läpinäkyvyyden korostaminen sekä      

todenmukaisen informaation välittäminen. Nämä teemat nousevat esille myös Patagonian         

lehtimainoksessa, brändille ominaisella tavalla. Vaikuttavan otsikkotekstin ja       

yksinkertaistetun kuvituksen lisäksi mainos sisältää runsaasti informaatiota       

kulutuskulttuurin luomista ympäristöllisistä haitoista sekä numeerista tietoa       

vaatetuotannon haittapuolista. Yritys puhuttelee kuluttajaa seuraavasti “We ask you to buy           

less and to reflect before you spend a dime on this jacket or anything else… We’re                

running short on fresh water, topsoil, fisheries wetlands - all our planet’s natural systems              

and resources that support business, and life, including our own”. Näin Patagonia            

herättelee lukijaa todellisuuteen. Lisäksi se pilkkoo kuvassakin näkyvän “best seller”          

takkinsa tuottamat päästöt konkreettisesti palasiin. Yhden takin tuotanto vaatii 135 litraa           

vettä. Lukua konkretisoidaan lukijalle vertaamalla vesimäärää 45 ihmisen suositeltuun         

päivittäiseen vedenkulutukseen eli kolme lasia päivässä. Lisäksi takin valmistus tuottaa          

20 paunaa (9,07kg) hiilidioksidipäästöjä. Päästöt vastaavat 24-kertaisesti koko        

lopputuotteen painoa. (Patagonia, 2011) Konkreettisuus sekä tuotannon läpinäkyvyyden        

lisääminen kasvattavat brändin imagoa luotettavana toimijana (Amed, Balchandani,        

Beltrami, Berg, Hedrich & Rölkens 2019).  

Black Fridayn alla julkaistu mainos pyrkii lisäksi luomaan näkyvyyttä Patagonian          

“Common Threads Initiative” -ohjelmalle. Kyseessä on Patagonian, eBayn sekä yrityksen          
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asiakkaiden välinen ohjelma, jonka perimmäinen tavoite on vähentää Patagonian         

valmistamien vaatteiden päätymistä kaatopaikoille. Common Threads Initiative toimii        

“4R” -periaatteella: Reduce, Repair, Reuse & Recycle. (Prnewswire, 2011) Ohjelma          

pyytää kuluttajaa ensin vähentämään turhaa ja tarpeetonta ostamista. Jos todellinen tarve           

kuluttamiselle kuitenkin on, tuotteita tulee lisäkuluttamisen sijaan korjata sekä huoltaa.          

Kun tuote ei enää vastaa omia tarpeita, välitetään se eteenpäin sitä tarvitsevalle. Viimeinen             

vaihe on materiaalien kierrättäminen sekä uuden luominen. Lehtimainokseen 4R-malliin         

on lisätty viides R, Reimagine. Viimeinen R ohjaa kuluttajan kuvittelemaan maailman,           

jossa kulutus vastaisi luonnon kykyä uusiutua. Tähän ideologiaan perustuu koko Common           

Threads Initiative:n toiminta (Patagonia, 2019). 

Mainoksen alakulmaan on liitetty QR-koodi, jonka kautta lukija ohjautuu suoraan          

Common Threads Initiative:n sivuille. QR-koodin sisällyttämistä lehtimainokseen voidaan        

kutsua tietynlaiseksi “Call to Action” -strategiaksi. Call to action (CTA) on           

markkinointiin liittyvä termi, jonka tarkoituksena on ohjata kuluttaja askeleen eteenpäin.          

(Vujasin, 2019) 

Perinteisen Black Friday-markkinoinnin sijaan Patagonia käytti mainostilansa       

ideologiansa jakamiseen sekä ympäristölliseen valistamiseen. Markkinointiviestintä on       

linjassa useiden vastuullisuusmarkkinointiin liitettävien teorioiden kanssa. 
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5. Johtopäätökset ja yhteenveto 
 

Viimeinen kappale vetää yhteen koko tutkimuksen sekä sen johtopäätökset. Tutkimuksen          

tarkoituksena oli analysoida vastuullisuusteeman vaikutusta muotialan yritysten       

käyttämiin markkinointistrategioihin. Tavoitteena oli löytää vastaus sekä       

päätutkimuskysymykseen, että siitä johdettuihin alatutkimuskysymyksiin. Kuluttajat      

vaativat vastuullisia vaihtoehtoja ja yritysten tulee vastata kasvavaan kysyntään.         

Vastuullisesta tuotteesta ja toiminnasta on lisäksi pyrittävä viestimään selkeästi         

sidosryhmille. Tutkimuksen tuloksena, vastuullisuusmarkkinoinnista löytyi toistuvia      

teemoja.  

 

5.1 Tutkimuksen tulokset 
 

Tässä kappaleessa palataan aikaisemmin asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja vastataan        

niihin. Päätutkimuskysymys kuului seuraavasti: 

 

Miten kasvava vastuullisuusnäkökulma vaikuttaa muotialan yritysten valitsemiin 

markkinointistrategioihin? 

 

Tutkimuksessa hyödynnetyn aineiston avulla vastuullisuusmarkkinoinnista löytyi toistuvia       

teemoja. Ensimmäisenä teemana voidaan nähdä yritysten toiminnan läpinäkyvyyden        

lisääminen. Yrityksen tuotanto- sekä toimitusketjun läpinäkyvyyden parantaminen on        

kriittinen osa kuluttajan luottamuksen saavuttamisessa. Ilman koko yrityksen toiminnan         

kattavaa läpinäkyvyyttä, vastuullisuusteot eivät konkretisoidu ja markkinointi ei saavuta         

tarvitsemaansa uskottavuutta. Läpinäkyvyyden lisäksi vastuullisuusmarkkinoinnissa     

korostuu konkreettisen ja oleellisen informaation tärkeys. Kuluttajille tulee selkeyttää         

vastuullisen valinnan tuomat hyödyt, niin henkilökohtaisella kuin yhteiskunnallisella        

tasolla. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi vastuullisesti tuotetun tuotteen ja “normaalin”          
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tuotteen vastakkainasettelulla ja vertailulla. Vastuullisuuden konkretisoimisen lisäksi      

välitettävän ydinviestin tulee olla selkeä ja suora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Vastuullisuusmarkkinoinnin pääteemat 

 

Vastuullisuuden merkityksen kasvu on lisäksi vaikuttanut yritysten ostamiin palveluihin         

sekä yritysten sisäisiin positioihin. Yritysten tarve huomioida vastuullisuus ja sen          

mukaiset periaatteet myös markkinoinnissa on kasvattanut vastuullisuuskonsultoinnin       

markkinarakoa. Useat yritykset ulkoistavat vastuullisuustoiminnot, voidakseen keskittää       

omat resurssinsa ydintoimintaan. Mahdollisuuksiensa mukaan yritykset voivat myös        

avata vastuullisuuspositioita yrityksen sisälle.  

 

Mitä markkinointiviestintäkanavia yritykset käyttävät viestiessään vastuullisuudesta? 

 

Markkinnoinnissa, ja erityisesti vastuullisuusmarkkinoinnissa, korostuu yhtenäisen viestin       

merkitys käyttävistä kanavista riippumatta. Valitun ydinviestin tulee olla yksinkertainen         

sekä suora. Jos viestintä on ristiriitaista, brändin uskottavuus kärsii eikä haluttu ydinviesti            
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välity perille asti. On kuitenkin tärkeää, että viestintää hajautetaan tasaisesti useisiin eri            

markkinointikanaviin. Näin kuluttaja tavoitetaan todennäköisimmin sekä viesti välittyy        

laaja-alaisesti.  

 

Käytetyimmät kanavat vastuullisuusmarkkinoinnille ovat luonnollisesti yrityksen omat       

sosiaalisen median käyttäjät. Sosiaalista mediaa hyödyntämällä, yrityksen on mahdollista         

tavoittaa laaja määrä kuluttajia matalin kustannuksin. Viesti on helppo kohdistaa halutulle           

kohderyhmälle sekä kuluttajia voidaan ryhmitellä esimerkiksi hakuhistorian perusteella.        

Sosiaalisen median lisäksi brändien omat nettisivut korostuvat       

vastuullisuusmarkkinoinnin välittäjänä. Vastuullisuuteen sekä yritysvastuuseen liittyvä      

informaatio tulee olla sijoitettu nettisivuille niin, että se on helposti saatavilla. Kuten            

Minna Parikan edustajan haastattelusta selvisi, myös kyseinen yritys on keskittänyt          

vastuullisuusinformaatiota nettisivuilleen. Erillinen “vastuullisuus”-osio avaa kuluttajalle      

yrityksen ideologiaa sekä kasaa yhteen toteutetut vastuullisuustoimet.  

Muotibrändien kivijalkamyymälät ovat myös osaltaan tärkeitä vastuullisuusviestinnän       

kanavia. Maanläheiset materiaalivalinnat viestivät vastuullisuudesta ja myymälöiden       

tarjoamat lisäpalvelut mahdollistavat entisestään brändin arvomaailman korostamisen.       

Tästä esimerkkinä Minna Parikan tarjoama kenkien huoltopalvelu. Palvelu korostaa         

yrityksen ideologiaa ja vahvistaa sen imagoa kuluttajan silmissä.  

 

Minkälaisia elementtejä yritysten strategioihin on lisätty 

vastuullisuusnäkökulman myötä? 

 

Korostaakseen toimintansa vastuullisuutta, yritykset ovat pyrkineet liittämään       

markkinointiinsa uusia elementtejä. Yritysvastuuseen ja ekologisuuteen liittyvien       

tutkimustulosten sisällyttäminen viestintään painottaa kyseisen näkökulman tärkeyttä sekä        

konkretisoi kuluttajalle vastuullisen valinnan tuottamaa hyötyä. Lisäksi brändin        

saavuttamien ympäristösertifikaattien sekä -luokittelujen korostaminen markkinoinnissa      
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on entistä yleisempää. Yleisesti tunnetut sertifikaatit ovat puolueettomien osapuolien         

antamia, joten kuluttaja voi pitää niitä luotettavina.  

 

Tarinankerronta sekä läpinäkyvyyden korostaminen markkinointiviestinnän     

perustoimintojen avulla on myös korostunut. Brändin ympärille luodun tarinan kautta,          

kuluttajan on helpompi samaistua välitettävään viestiin. Lisäksi toiminnan        

läpinäkyvyyden lisääminen sosiaalisen median kampanjoiden kautta on korostunut. Tästä         

esimerkkinä Minna Parikan osallistuminen #imadeyourclothes-kampanjaan. Kampanjoilla      

on selkeä ydinviesti, joka välittyy kuluttajalle suoraviivaisesti.  

 

5.2 Jatkotutkimuskysymykset 
 

Teemana vastuullisuutta on käsitelty kirjallisuudessa laajalti. Ilmastonmuutoksen       

nopeutuessa ja edelleen edetessä, tutkimuksia tulee varmasti lisää. Tämä tutkimus käsitteli           

vastuullisuusmarkkinointia muotialan yrityksissä. Vastuullisuusmarkkinointia on     

mahdollista toteuttaa lukuisin eri tavoin, mutta tässä tutkimuksessa on keskitytty          

vahvoihin ja usein toistuviin pääteemoihin. Jatkotutkimus voisi käsitellä esimerkiksi         

vastuullisuusmarkkinointia muilla aloilla. Tutkimusta voisi myös tarkentaa tutkimalla vain         

tiettyä vastuullisuusmarkkinoinnin osa-aluetta, esimerkiksi yritysten toiminnan      

läpinäkyvyyden lisäämistä. Näin olisi mahdollista saavuttaa syvällisempi ymmärrys        

tietystä vastuullisuusmarkkinoinnin osasta, laajan analyysin sijaan. Tutkimusta voitaisiin        

myös painottaa mm. ympäristökonsultoinnin ja -osaamisen alalle.       

Vastuullisuusnäkökulma laajentuu jatkuvasti ja maapallomme tila pakottaa niin kuluttajat         

kuin yrityksetkin etsimään kestävämpiä tapoja toimia. Juuri siksi, uskon myös aiheeseen           

liittyvän tutkimuksen kasvavan vuosi vuodelta.  
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LIITE 1. Haastattelukysymykset 

 

Taustatietoja: 

1. Mikä on yrityksenne ja mitä se tekee?  

2. Mikä on sinun roolisi yrityksen toiminnassa?  

3. Miksi yritys on perustettu ja kenen tarpeisiin se vastaa? 

 

HOVI CREATIVE 

1. Miten itse koet kuluttajien ympäristötietoisuuden? Onko asiassa tapahtunut muutosta         

vuosien varrella? Jos kyllä, minkälaisia muutoksia?  

2. Miten huomioitte ajankohtaiset, kuluttajien keskuudessa suositut trendit       

tuottamissanne palveluissa?  

3. Onko yritysasiakkaiden tarpeet muuttuneet viime vuosien aikana ostettavien        

palveluiden suhteen?  

4. Miten vastuullisuusnäkökulma näkyy yritysten markkinointistrategioissa? 

5. Mitä elementtejä strategioihin on lisätty vastuullisuusnäkökulman huomioimisen       

myötä? 

 

 

MINNA PARIKKA SHOES 

 

1. Millaista markkinointiviestintää yritys harjoittaa? 

2.   Miten yrityksenne on huomioinut ympäristönäkökulman niin toiminnassaan kuin 
markkinoinnissaan? 

3.   Miten huomioitte ajankohtaiset, kuluttajien keskuudessa suositut trendit 
liiketoiminnassanne (erityisesti markkinointi)? 

4.   Onko yrityksellänne tarkka vastuullisuusstrategia?  
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5.   Määrittelettekö vastuullisuusstrategialle erityisiä tavoitteita, jotka pyritään 
saavuttamaan? Millaisia tavoitteita? Mitataanko näiden tavoitteiden saavuttamista? 

6.   Miten uskotte kuluttajien preferenssien ja arvojen muuttuvan tulevaisuudessa? Onko 
toimintaa suunniteltu pidemmällä aikavälillä? 

 

 


