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Kestävän markkinoinnin määritelmä
Kestävä markkinointi on vastuullista 

markkinointia: 

• edellyttää rehellisyyttä ja

• markkinoitavan kohteen tai tuotteen uskottavuutta ja 

autenttisuutta sekä 

• oikeaa, tosiasioihin perustuvaa tiedottamista niiden 

laadusta ja vastuullisuudesta. 
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Maaseutumatkailu ja kestävyys
Maaseutumatkailulla on hyvät edellytykset 
kestävyysimagon hyödyntämiseen

• Maaseutumatkailuyritykset 

arvostavat paikallisuutta, 

toimivat paljon luonnossa,

tuovat esille alueen kulttuuria.

Runsaasti 
kestävyyden aineksia!
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Asiakas ja kestävä matkailu
Asiakkaat kokevat kestävyyden hyvin eri tavoilla

→ Kestävyys yksinään on huono markkinointitermi, sillä 
se tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. 
• Kuluttajat yleensä pitävät ns. kestävän kehityksen mukaisia tuotteita tärkeänä, 

MUTTA kestävyys ei ole ykkösvalintakriteeri hankinnalle, eikä tuotteista olla valmiita 
maksamaan enempää.
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Maaseutumatkailuyrityksien kestävyydestä viestiminen

Maaseutumatkailuyritysten markkinoinnissa 
kestävyys voisi näkyä vieläkin enemmän ja 
selvemmin.

• KESMA II: Kestävyyteen liittyvistä asioista 
maaseutumatkailuyritykset kertovat nettisivuillaan useimmiten 
lämmitysenergialähteistä,
tilan historiasta, asioita luonnosta, 
lähiruoan käytöstä ja 
paikallisten palveluiden tarjonnasta.
(Blinnikka ym., 2014)
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Kestävyydestä kannattaa viestiä
• Myönteinen vaikutus yrityksen imagoon/mielikuvaan 

• Erottautumiskeino kilpailijoista

• Voi vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen 

• Vaikutus asiakkaan ostopäätökseen

• Mahdollisuus lisäarvoon – korkeampi hinta
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Markkinointipilotit

Markkinointipilottien tavoitteena:

selvittää miten yksittäisiä tuotteita tai 

palveluja kannattaisi markkinoida 

kestävyydellä?
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Markkinointipilotit – Rock and Lake
Lähiruokalaatikko
Mitä kestävyyteen liittyviä asioita kukin tarra tuo mieleen? 

Kala 

Vesi, järvi, vesistö, ja sen 

puhtaana pitäminen

Metsä

Perinteet, 

Perinteiden / 

vanhan 

vaaliminen

Vilja, viljatuotteet 
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Markkinointipilotit – Rock and Lake
Yleisiä mielikuvia

Suomalainen

Lähiruoka

Puhtaus, tuoreus, raikkaus

Lähiruokaan liittyviä kommentteja 

”Lähiruokaa, hyvä juttu” 

”Lähiruokasanan käyttö menettänyt merkityksen koska, 
tulee joka tuutista -> paikallinen sana parempi”
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Markkinointipilotit – Rock and Lake

Paikallista tai 

lähialueen 

ruokatuotantoa
”Kuva järvi-

maisemasta”

”Lähiruokaa 

etiketissä (teksti)”

Puhtaus
”Kuva antaa 

mielikuvan 

puhtaasta 

järviluonnosta

”

Paikallisen 

yrittäjyyden 

tukeminen

”Kyllä, kun 

lähiruokaa”
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Markkinointipilotit – Rock and Lake
Ei viesti ja viestii 

• Hyvää makua, makuelämystä

”Värit tummat, suttuiset, syksyiset”

”Ei tule vesi kielelle”

Mitä ei viesti?

• Terveellisyyttä

”Ei anna kuvaa, että ruoka terveellistä”

• Tuoreutta

”Säilöttyjä, ei tuore”
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Markkinointipilotit – Rock and Lake
Mitä kestävään kehitykseen liittyviä asioita tuo 

mieleen? 

Pakkausmateriaalit

”Kierrätettävät materiaalit”

Tuotteet

”Ruoan alkuperä”

”Oman alueen kulttuuria, läheltä ruokaa”
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Markkinointipilotit – Pioni ja Piironki
Ostoskassi Ekologinen kestävyys

• Valkaisematon

• Kierrätettävä

• Paperikassi

• FSC-merkki
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Markkinointipilotit – Pioni ja Piironki

Ekologinen kestävyys
• Läheltä (tuotteiden reitti selvillä, tilan nimi)

• Puhtaus (kuvassa puhdasta luontoa, maaseutua) 

• Terveellisyys (vilja, lähiruoka, maalaismaisema, pienviljelijä)

• Tuoreus (lyhyt reitti, juuri leivottu, viljantähkät)
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Markkinointipilotit – Pioni ja Piironki

Sosiaalinen kestävyys

• Paikallisen yrittäjyyden tukemista

• Yhteistyö (yhteismarkkinointi; mylly, tila, kauppa/kahvila)
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Markkinointipilotit – Pioni ja Piironki

Kulttuurinen kestävyys

• Tilan, paikan, tai alueen nimi

• Selkeästi kuitenkin vain yksi nimi, joka viittaa 
tuotteeseen/palveluun
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Markkinointipilotit –Birgitan paja
Esite
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Markkinointipilotit –Birgitan paja
Esite Sosiaalinen kestävyys

• Yhdessä tekeminen

→ välittyy kuvista ja 
keramiikkakursseista

• Hyvinvointi

- Käsillä tekeminen

- Irti arjesta

- Hyvinvointia, jaksamista

- Rauhoittuminen
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Markkinointipilotit –Birgitan paja
Esite Sosiaalinen kestävyys

• Eri kohderyhmät 

• yhdessäkin

• potentiaalisena 
kohderyhmänä myös 
julkinen sektori (esim. 
vanhuspalvelut tai koulut)

• Helppo osallistua

• matala kynnys

• Luovuus

• Aitous
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Markkinointipilotit –Birgitan paja
Esite Kulttuurinen kestävyys

• Tarina 

keramiikkatuotteissa

• Harmaa Rouva auttaa 

erottautumaan
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Markkinointipilotit –Birgitan paja
Esite Kulttuurinen kestävyys

• Perinteiden kunnioittaminen
• Maaseutumaisuus

• Maalaismiljöö = 

virikkeinen ympäristö

• Käsityöperinne

• Paikallisuus

• Luonnollisuus

• Aitous
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Markkinointipilotit -Kaidan Kiho
Huviloiden ekologisuus 

- huonetaulu

Ekologinen kestävyys

• Venäläiset asiakkaat: lisäbonus, 
osoitus tulevaisuudesta huolehti-
misesta ja luonnon säilyttämisestä

• Nähtiin myös yhteys matkailijoiden 
oleskeluun (puhtaus)

• Ei vain imago tai liikevoitto, vaan 
yrityksen arvot ja teot -> 
kunnioitus

”Luonnon suojelu on tärkeää. Se 
kertoo siitä, että yrityksellä on 
olemassa toiminta-ajatus, joka 
poikkeaa tavallisesta liikevoiton 

saamisesta.”
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Markkinointipilotit -Kaidan Kiho
Huviloiden ekologisuus 

-teot

Ekologinen kestävyys
• Teot viestivät ekologisesta 

kestävyydestä

• Ekologisuudesta 
tiedottaminen tekojen 
kautta → muutos 
asiakkaan käyttäytymisessä 
tiedottamisen kautta 
(sosiaalisen markkinoinnin 
kautta)
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Kestävyydellä markkinointi - vinkkejä
RUOKAAN LIITTYVIEN TUOTTEIDEN/PALVELUJEN 
MARKKINOINTI

• Kierrätettävä, ekologinen materiaali tuotteissa ja pakkauksissa 
viestittää ekologisuudesta.

• Tuotteiden alkuperä on hyvä tuoda ilmi täsmällisesti ja selkeästi 
(tilan, paikan, alueen nimi).

• Lähiruoka itsessään viestii paikallisen yrittäjyyden tukemisesta.

• Kuvista mm. puhdas luonto ja maaseutu viestivät ruokatuotteiden 
puhtaudesta.
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Kestävyydellä markkinointi - vinkkejä
TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN MARKKINOINTI
• Paikallisuus kannattaa tuoda esille selvästi tekstein ja tarkasti valikoiduin 

kuvin.

• Paikallinen yhteistyö kannattaa tuoda esille.

• Kuvat maaseudusta kuvastavat luonnollisuutta, aitoutta ja perinteiden 
kunnioittamista. 

• Maalaismaisema viestii terveellisyydestä.

• Jos haluat viestittää yhdessä tekemistä, kuvissa kannattaa olla 
kohderyhmään kuuluvankaltaisia ihmisiä.

• Tarina auttaa erottumaan kilpailijoista.

• Ekologisista teoista kertominen edesauttaa vastuullisen mielikuvan 
syntymisessä yrityksestä sekä lisää asiakkaiden arvostusta ja kiinnostusta 
yritystä kohtaan.
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Kestävyydellä markkinointi - vinkkejä

TUNNETTA JA TIETOA VIESTINTÄÄN: Kuluttaja tekee ostopäätöksen 
joko tunnetasolla tai tiedollisella tasolla tai näiden yhdistelmänä.

• Rakenna markkinointiviestintä käyttäen

Tunnetason viestintää  - yleensä vaikuttavampaa

- tarinat, laatusanojen käyttö

- aitous – ei hehkutusta

Tietoon perustuvaa viestintää 

- objektiivista tietoa, laadullista ja määrällistä tietoa

→ pyri faktoihin
- tietoisuuden nostaminen 

- luotettavuus

- tiedon merkityksellisyys: vastaahan viestin lähettäjän antama 
tieto vastaanottajan tiedontarvetta
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Kestävyydellä markkinointi - vinkkejä

Lisää aiheesta pääsee lukemaan tulevasta Ruralia-instituutin

julkaisusta: 

”Tunteella ja tiedolla - kestävyydellä markkinointi 

maaseutumatkailuyrityksessä”

Kiitokset!
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HANNA-MAIJA VÄISÄNEN, 044-3001216, hanna-maija.vaisanen@helsinki.fi

(Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti)

ANNE TÖRN, 050-4480958, anne.torn@helsinki.fi

(Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti)
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KESTÄVYYDESTÄ KANNATTAA VIESTIÄ
• Mahdollisuus lisäarvoon – korkeampi hinta

• Esimerkiksi osa kuluttajista ovat valmiita maksamaan ekologisista 

majoituksesta hieman enemmän. (Aaltonen, 2013; Merilahti, 2012)

Toisaalta osa asiakkaista toteaa: ”Oletan, että maaseudun matkailukohteessa on 

ympäristöasiat asiallisesti hoidettu, vaikka siitä ei ole erikseen mainittu.” 

(Merilahti, 2012)


	KESMA II
	Kestävän markkinoinnin määritelmä
	Maaseutumatkailu ja kestävyys
	Asiakas ja kestävä matkailu�
	Maaseutumatkailuyrityksien kestävyydestä viestiminen�
	Kestävyydestä kannattaa viestiä�
	Markkinointipilotit�
	Markkinointipilotit – Rock and Lake
	Markkinointipilotit – Rock and Lake
	Markkinointipilotit – Rock and Lake
	Markkinointipilotit – Rock and Lake
	Markkinointipilotit – Rock and Lake
	Markkinointipilotit – Pioni ja Piironki
	Markkinointipilotit – Pioni ja Piironki
	Markkinointipilotit – Pioni ja Piironki
	Markkinointipilotit – Pioni ja Piironki
	Markkinointipilotit –Birgitan paja
	Markkinointipilotit –Birgitan paja
	Markkinointipilotit –Birgitan paja
	Markkinointipilotit –Birgitan paja
	Markkinointipilotit –Birgitan paja
	Markkinointipilotit -Kaidan Kiho
	Markkinointipilotit -Kaidan Kiho
	Kestävyydellä markkinointi - vinkkejä
	Kestävyydellä markkinointi - vinkkejä
	Kestävyydellä markkinointi - vinkkejä
	Kestävyydellä markkinointi - vinkkejä
	Slide Number 28
	KESTÄVYYDESTÄ KANNATTAA VIESTIÄ�

