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Kestävän toiminnan tavoitteet:

- Yrityksen arvot

- Yrityksen kannattavuus, kustannussäästöt

- Asiakastarve, tyytyväisyyden ennakointi

→ asiakasymmärrys

Lataa Kasvunvara –työopas: http://www2.proagria.fi/kasvunvara/kirja



Kestävyys kiinnostaa tulevaisuuden asiakkaita

Onni, eväitä maaseudun uuteen talouteen: http://www.sitra.fi/julkaisut/sitra292.pdf



Kestävän kehityksen neljä periaatetta



Mitä asiakkaani arvostaa?



Ohjaa asiakasta hienovaraisesti kestävyyteen

• Toimi itse aina erinomaisena esimerkkinä!
• Opasta – älä kiellä tai käske!
• Tee asiakkaan kestävät valinnat miellyttäviksi ja 

helpoiksi!
• Sitouta ja vakuuta asiakas osallistumaan 

yrityksesi kestävien arvojen toteuttamiseen!
• Muista kertoa kestävyydestä kiinnostavalla 

tavalla ja erityisesti AINA!
• Kestävyyden esiin nosto 

ennakkomarkkinoinnissa, oleskelun aikana ja 
oleskelun jälkeen.



Asiakas kaipaa lisätietoa toimiakseen ”oikein”!

• Tarjotaan tietoa mahdollisimman paljon, 
mahdollisimman monesta aiheesta ja 
mahdollisimman monta eri kanavaa käyttäen.

” Mökin kaikkien ohjeiden pitäisi olla venäjäksi. 
Tällaisia ohjeita ovat mm. kiukaan ja takan 

käyttöohje, palovaroittimeen liittyvä ohjeistus. 
Kodinkoneiden käyttöohjeet, jätteiden 

käsittelyohjeet jne. Lisäksi mökistä tulisi löytyä 
paljon ympäristöä koskevaa venäjänkielistä 

materiaalia.” (Malankin, Venäläiset matkailun asiakkaana)



Informaatio mökillä - mökkikansio

http://www.maajakotitalousnaisetkauppa.fi/product_details.php?p=39



Mittarit näkyville, kulutus näkyväksi.

Voisiko asiakas 

tulevaisuudessa

maksaa todellisen

kulutuksensa mukaan?



Ohjeita esiin – kuvat kertovat enemmän ja 
ovat kiinnostavampia. 

http://www.helsinki.fi/ruralia/kehittaminen/russiaservices/index.htm



Tee kestävyydestä osa tuotteesi tarinaa

• Asiakasta kiinnostaa tuotteen synty!!

• Tuotteen tarina on kiinnike sen alkujuuriin tekijän, perinteen, 

materiaalien tai yrityksen taustafilosofian kautta.

• Tarina voi olla muodoltaan: historiallinen tieto, satu, runo, 

kiinnostava valmistukseen liittyvä yksityiskohta tai käyttöön liittyvä 

suositus.

• Tarinan pitää olla kiehtova, mutta se ei saa olla itsetarkoitus tai 

irrallinen.

• Hyvä tarina elää tuotteen mukana, yhdistyy kohderyhmälle tärkeään 

asiaan ja palautuu mieleen, kun tuotetta käytetään.

• Tietyssä tilanteessa erinomainen tuotenimi voi jo itsessään olla 

tarina.



…..muista kertoa tarinasi asiakkaalle 

myös ääneen.

Olen palannut juurilleni. Asun jälleen synnyinkodissani ja kuljen tutuissa 

maisemissa, metsissä, pelloilla, pientareilla. Muistan, kuinka tein 

voikukan varsista keittoa isälleni. Hänellä ei ollut koskaan niin kiire, ettei 

olisi ehtinyt syömään leikkiruokaani. 

Sama elämänmyönteisyys ja leikki yhdistyvät tänä päivänä omassa 

elämässäni. Arjessa mukana kulkeva hieman hurtti huumorini välittyy 

runoihini silmäkulman pilkettä unohtamatta. Yrtit tuotteisiin keräämme 

Etelä-Savon ja –Karjalan metsistä hyödyntäen niiden maaperää. Näistä 

maisemista ja sielun tunnoista kumpuaa hyvä olo, joka toivon mukaan 

välittyy tuotteen ostajalle ja käyttäjälle. 

http://www.idearapsakka.net/



• Aitous, uskottavuus
• Suomalaiset ja alueellisten raaka-aineet, luonnon 

antimet
• Perinteet, tavat, juhlat
• Maakuntien perinneruoat
• Raaka-aineiden sesongit, neljä vuodenaikaa
• Puhtaus, yksinkertaisuus, konstailemattomuus
• Talon henki, talon tavat!!

Esitellään ylpeästi lähiruokaa, 

lähipalveluja, tapoja ja tottumuksia

http://www.iloranta.fi/ohjelmat/oheisohjelma

t/ilorantaan-ravustamaan



Mahdollisuutena maisema –

MAMA

Maa- ja kotitalousnaiset, MKN Maisepalvelut, 

ProAgria Etelä-Savo ja Keski-Suomi,

Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset

• Hankkeen kesto 1.2.2013 - 31.12.2014

Yhtenä toimenpiteenä: Maiseman tuotteistaminen ja markkinointi, maiseman 

hyödyntäminen yritystoiminnassa



Nosta esiin luontoarvoja ja luonnon tarjoamia mahdollisuuksia!



Nosta esiin luontoarvoja ja luonnon tarjoamia mahdollisuuksia!



Tee kestävät toimintatapasi asiakkaalle näkyviksi!



Valvotut ympäristö- ja laatusertifikaatit vahvistavat luotettavuutta.



Kirsi Mutka-Paintola

MKN yritys- ja kotitalousneuvoja, restonomi AMK

Maakuntien parhaat -tuotevastaava

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus 

ProAgria Etelä-Savo

Kirkkokatu 9  57100 SAVONLINNA
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