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Kestävä markkinointi - määritelmä
Ei olemassa yhtä määritelmää
- Kestävällä markkinoilla tarkoitetaan markkinoinnin kilpailukeinojen suunnittelua, 

toteuttamista ja kontrollointia tavalla, jolla asiakkaiden tarpeet tyydytetään, 
organisaation tavoitteet saavutetaan ja ekologiset, taloudelliset ja sosiokulttuuriset 
seikat otetaan huomioon.

- Kestävä markkinointi on vastuullista markkinointia: 
- edellyttää rehellisyyttä ja markkinoitavan kohteen tai tuotteen uskottavuutta ja 

autenttisuutta sekä 

- oikeaa, tosiasioihin perustuvaa tiedottamista niiden laadusta ja 
ympäristövastuullisuudesta. 

- Asiakaslähtöisyys – ei kuitenkaan aina tarkoita, että asiakkaille annetaan kaikki, 
minkä he haluavat, vaan heitä johdatetaan suosimaan kestävämpiä vaihtoehtoja.

- Kannustetaan ja edistetään aktiivisesti asiakkaita kestävään kuluttajakäyttäytymiseen/ 
ja kumppaneita omaksumaan kestäviä käytäntöjä.



Z

Markkinoinnin 4P-malli

Perinteiset kilpailukeinot (4P), josta yritys koostaa markkinointi-

mixin eli markkinoinnin kilpailukeinojen kokonaisuuden: 

Tuote (Product): Markkinoitava tuote      

Hinta (Price): Tuotteen hinnoittelu

Saatavuus (Place): Tuote saatavuus asiakkaalle

Markkinointiviestintä (Promotion): Tiedon ja mielikuvien 

viestiminen tuotteesta/palvelusta kuluttajalle
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Uusi markkinoinnin malli: 4C
Asiakkaan ratkaisu (Customer solution) = mikä on asiakkaan tarve/ 

ongelma ja miten yritys voi ratkaista sen (4P:ssa tuote)

Asiakkaan kustannus (Customer cost)= minkälaisia kustannuksia 

ostaminen asiakkaalle aiheuttaa ja miten yritys voi minimoida ne (4P:ssa 

hinta)

Mukavuus (Convenience) = miten ostaminen tehdään asiakkaalle helpoksi 

ja mukavaksi (4P:ssa jakelu)

Viestintä (Communication) = markkinointiviestintä asiakkaan 

näkökulmasta (4P-mallissa promootio/viestintä)
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Uusi markkinoinnin malli: 4C
4C = Markkinointia asiakkaan näkökulmasta, jossa korostuu 

- Asiakaslähtöisyys 

- Vuorovaikutus asiakkaan ja yrityksen välillä

On todettu, että 4C-malli voisi toimia paremmin kestävyyden 

markkinointimixinä kuin klassinen 4P!
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Kestävyys & markkinointi 
ASIAKKAAN RATKAISU - Miten selvittää asiakkaan tarve/ongelma ja 
miten yritys voi ratkaista sen?

Vinkki: TUNNE TUOTTEESI JA ASIAKKAASI

TUOTE

• Mitkä ovat tuotteen ominaisuudet ja hyödyt kuluttajalle? 

• Analysoi oma tuotteesi kestävyyden näkökulmasta

ASIAKAS

• Mitkä ovat asiakkaan arvot?

• Mitkä ovat asiakkaan kokemat hyödyt?
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Kestävyys & markkinointi
TUOTE: Mökkiloma luomuaamiaisella 
 

Herra Asiakas  

 

3. LÖYTYYKÖ YHTÄLÄISYYKSIÄ arvoihin? Kyllä -> korosta näitä kestävyyden elementtejä ja ominaisuuksia! 

                       

 

 

 

1. Listaa tuotteen 
ominaisuudet 

2. TUNNISTA tuotteen 
kestävyyden 
ominaisuudet 
(ekolog.+sos.+kultt.) 

Tuotteen 
ydinhyötyjä 
kuluttajalle 

Hyödyt voivat 
motivoida asiakasta  
 

 
-lämmitys maalämmöllä 
-Saimaan ranta 
- oma matala ranta 
-luomuaamiainen 
- puulämmitteinen sauna 
- sähkösauna 
- polttopuut valmiina 
-rauhallisuus  
- luonnonläheisyys 
- käsin veistetyt hirret 
jne. 

 
luomu=terveellisyys, 
ympäristöystävällinen 
maalämpö=ekologinen  
sauna=saunakulttuuri 
Saimaa= status 
matala ranta= turvallisuus 
hirret= rakennus-
kulttuurinen 
aktiviteetit yritys-
verkostosta=helppous 

 
toiminnallisuus 
suorituskyky 
muotoilu 
kestävyys 
maku 
tuoreus 
ainutlaatuisuus 
esteettisyys 
muodikkuus 

 
luomuaamiainen 
Saimaa 
sähkösauna 

 

 

 

 

4. Löytyykö yhtäläisyyksiä tuotteen kestävien 
ominaisuuksien ja hyötyjen välillä? Ostomotiivi 

Herra Asiakkaalle luontaisia arvoja: 
terveellisyys, turvallisuus, tehokkuus, 

kustannussäästö, helppous, status 
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Kestävyys & markkinointi – esimerkkejä

ESIMERKKEJÄ

• Reilun Kaupan kahvi - esimerkki epäonnistuneesta tapauksesta

• The Body Shop

• Fjällnäs http://www.fjallnas.se/en/

• Scandic hotelliketju http://www.scandichotels.fi/

• Vihreä Ruka ja Kuusamo - Ruka.fi

http://www.fjallnas.se/en/
http://www.scandichotels.fi/
http://www.ruka.fi/talvi/etusivu/?file=content_exec&id=2283&submenu=174
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Kestävyys & markkinointi

VIESTINTÄ = markkinointiviestintä asiakkaan näkökulmasta

Vinkki: TUNNETTA JA TIETOA VIESTINTÄÄN

• Rakenna viestintä käyttäen
tunnetason viestintää 

- kuluttaja ei ole päätöksissään aina rationaalinen

- tarinat, adjektiivien käyttö

- aitous – ei hehkutusta

tietoon perustuvaa viestintää 

- objektiivista tietoa, laadullista ja määrällistä tietoa

→ pyri faktoihin
- tietoisuuden nostaminen 

- luotettavuus

• Kuluttaja tekee ostopäätöksen joko tunnetasolla tai tiedollisella tasolla tai näiden yhdistelmänä.
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Tunne tuotteesi ja asiakkaasi

Hard core-
kestävyyttä suosijat
(asiantuntevia, 
kestävyys 
elämäntapa)

Hedonisti-materialistit 
(omien tarpeiden 
tyydyttäminen 
tärkeintä)

Presenter
Presentation Notes
Lähtökohta tunne tuotteesi ja asiakkaasi ja muista että kuluttaja ei tee läheskään aina rationaalisia päätöksiäKerron muutamia esimerkkejä miten eri ryhmille voidaan markkinoida tämän nuolen varrelta. Huom! Kaikkien lähtökohtien huomioitava tuoteominaisuudet! Pelkkä kestävyysideologia ei riitä, jos tuote on huono! Vrt. vappukukka
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Ympäristövastuullisuus

Presenter
Presentation Notes
WWF: Pieniä suuria valintoja ihmisen ja luonnon hyväksi
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Uusi markkinoinnin malli: 4C
Asiakkaan ratkaisu (Customer solution) = mikä on asiakkaan ongelma ja 

miten yritys voi  ratkaista sen (4P:ssa tuote)

Asiakkaan kustannus (Customer cost)= minkälaisia kustannuksia 

ostaminen asiakkaalle aiheuttaa ja miten yritys voi minimoida ne (4P:ssa 

hinta)

Mukavuus (Convenience) = miten ostaminen tehdään asiakkaalle helpoksi 

ja mukavaksi (4P:ssa jakelu)

Viestintä (Communication) = markkinointiviestintä asiakkaan 

näkökulmasta (4P-mallissa promootio/viestintä)

Choose to be STRAW 
FREE!

Did you know that over 500 
million straws are used daily in 
United States? That’s enough
disposable straws to fill over 46 
400 large school busses per 
year!

At Xanterra, we’re committed to 
reducing solid waste and have
partnered with Mio Cress at 
bestrawfree.org to educate
people how they can lessen 
their impact and leave softer
footprint – one straw at a time.
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Pyyhkeiden vaihto hotellissa?

Presenter
Presentation Notes
10-80-10 –sääntö, entä se 80%  
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Pyyhkeiden vaihto hotellissa?
N. J. GOLDSTEIN, R. B. CIALDINI ja V.GRISKEVICIUS 2008 (Journal of 
Consumer Research):

“HELP SAVE THE ENVIRONMENT. You can show your respect for nature 
and help save the environment by reusing your towels during your stay.” 35 
% 

“JOIN YOUR FELLOW GUESTS IN HELPING TO SAVE THE 
ENVIRONMENT. Almost 75% of guests who are asked to
participate in our new resource savings program do help 

by using their towels more than once. You can join your 
fellow guests in this program to help save the environment 
by reusing your towels during your stay.”  44%
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Kuluttajastatuksen rooli?
Marketing sustainability online: How 
to make the most of social networks?

• STORY TELLING 
• CELEBRITY ENDORSEMENT
• SOCIAL PROOFING AND SHARING
• DEVELOPING COMMUNITY (SOCIAL 

NETWORK)

 Ihmiset haluavat kuulua joukkoon
johon he tuntevat kuuluvansa ja ennen
kaikkea haluaisivat kuulua.

Presenter
Presentation Notes
KERRO MUOTIESIMERKKI KENKIEN KOROISTA!Älä arvioi kuluttaja statuksen/trendien roolia!
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Paranna oman lomasi ”laatua”!
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Paranna oman lomasi ”laatua”!

http://trahteeri.com/
http://trahteeri.com/
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Miten tämä tuote on parempi kuin muut?

http://www.alpbachtal.at/en/region/alpbach
http://www.alpbachtal.at/en/region/alpbach
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K Biohotels -markkinointi nojaa osaltaan  
”luksuskuviin”

http://www.biohotels.info/en/
http://www.biohotels.info/en/


Z

K

Presenter
Presentation Notes
Käytetään sanoja kuten uniikki, luksus, herkut jne.
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K Biohotels –
ketjun 
tuoteteemat:

Presenter
Presentation Notes
Huom! Missään ei lue eco-friendly tms.  Keskitytään siihen, mitä asiakas hakee tuotteelta, kestävyys tulee lisäarvona/”terveysväitteenä”. Ollaan kaukana vappukukkamyynnistä, mutta kestävyys on se iso markkinavaltti silti. 
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Kestävyys & markkinointi, yhteenvetoa
• Hyvä muistaa 

- AITOUS, totuus

- Vahva yhteys kohteeseen

- Positiivisuus

- Alkuperäisiä kuvia

- Ei business-taulukoita/kuvaajia

- Tunnetason viestintä vaikuttavampaa

- Tiedon saatavuus ja saavutettavuus

- Tiedon merkityksellisyys: vastaako viestin lähettäjän antama tieto vastaanottajan 
tiedontarvetta?

- Viestijän kyky puhutella vastaanottajan tiedontarpeen lisäksi hänen tunteitaan ja 
arvomaailmaansa. 

• Asiakkaan tuntemisen tarpeellisuus: Kohdeyleisöön on mahdotonta vaikuttaa tehokkaasti, 
mikäli sen tarpeita, arvoja ja käsityksiä ei kattavasti tunneta. 



Z

Mitä tämä kaikki voisi olla suomalaisessa maaseutumatkailussa?

• Esimerkki: Härkäniemen tuvat

Presenter
Presentation Notes
PITÄÄKÖ TÄHÄN LAITTAA VIELÄ KALVOJA EKSTÄVYYDENE RI OSA-ALUEISTA VAI RIITTÄÄKÖ ETTÄ KERTOO YHDEN KALVON KAUTTA?

http://harkaniementuvat.fi/


YHTEYSTIEDOT/KESMA II-HANKE:

PETRA BLINNIKKA, 040-539 9185, petra.blinnikka@jamk.fi, (Keski-Suomi)

ANJA HÄRKÖNEN, 044-7080732, anja.harkonen@lamk.fi (Päijät-Häme ja Kanta-Häme)

HANNA-MAIJA VÄISÄNEN, 044-3001216, hanna-maija.vaisanen@helsinki.fi (Etelä-Savo)

www.kestavamatkailu.fi

mailto:petra.blinnikka@jamk.fi
mailto:anja.harkonen@lamk.fi
mailto:hanna-maija.vaisanen@helsinki.fi
http://www.kestavamatkailu.fi/
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