
 
TERVETULOA!

 

Kun ei hävetä voi 
olla läpinäkyvä
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Esittelyt
Oma casen esittely

Yritysten vastuullisuusviestinnän ja läpinäkyvyyden työpaja | Vastuullinen ja vastustamaton brändisi



Läpinäkyvyys World Café 
● Mitä läpinäkyvyys tarkoittaa?
● Miksi olla läpinäkyvä?
● Mitä läpinäkyvyyteen tarvitaan?
● Miksi/milloin ei olla läpinäkyvä?
● Minkälainen on läpinäkyvä yritys? 
● Kuinka läpinäkyvä yrityksesi on nyt?



Kun ei hävetä voi 
olla läpinäkyvä



Miksi olla läpinäkyvä?

Koska oma intohimo on yhdistettävä maailman tarpeeseen.

Tarvitaan vahvaa johtajuutta, yhteistyötä ja rohkeutta muuttaa asioita. 
Muuten menemme ihmiskuntana sinne minne olemme nyt menossa. 

Eli kääräistäänpäs hihat ja ryhdytään enstistäkin rakastettavammiksi 
asiakkaidemme (ja itsemme) silmissä.



lähde:https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fr_fashiontransparencyindex2017 

https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fr_fashiontransparencyindex2017












● politiikat
● prosessit, menetelmät 
● ohjelmat
● tavoitteet & mittarit
● edistyminen 

ELI MITEN TOIMIMME

Onko läpinäkyvyys 
suunnittelukysymys? 

Ovatko asiat sitä miltä ne näyttävät?



● työntekijöihin
● koko tuotantoketjuun (kohti 

suljettua kiertoa?)
● ympäristöön
● asiakkaisiin, kuluttajiin 

ELI MINKÄLAISTA 
MAAILMAA RAKENNAMME 

Onko läpinäkyvyys 
suunnittelukysymys? 

Mikä on todellinen vaikutus?



Tiedä mitä tapahtuu
Elinkaarimalli ja kiertotalousmahdollisuudet



Miltä näyttää teidän 
toimintanne elinkaari?

Visualisoi toimintanne pääkohdat koko elinkaaren matkalta
Onko elinkaaressa sokeita pisteitä?  



Elinkaari
1. Tiedämmekö mitä tapahtuu joka kohdassa?

2. Onko nykytilassa jotain 
parannettavaa/kehitettävää?







elinkaari-template
mitä tiedetään, mitä ei
miten tämän kautta voidaan kertoa omasta toiminnasta?
poimitaan tärkeimmät kohdat

kuluttajan rooli



09:00 Tervetuloa! (Esittelyt & oman keissin esittely)
09:10 Läpinäkyvyys World Café
09:40 Intro: Kun ei hävetä, voi olla läpinäkyvä
10:00 Elinkaarimallilla läpinäkyvyyttä

10:30 TAUKO 20 min

10:50 Rakenna läpinäkyvyys: mitä työkaluja on käytössä
11:25 Muuta läpinäkyvyys tarinaksi – jotta osataan houkutella (Ulla)  
11:55 Blogitekstin työstö - mitä ajatuksia & mitä vaikeuksia
12:40 Yhteenveto ja palaute 
Blogitekstin dl 15.4. 
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AGENDA



Läpinäkyvyyden
rakentaminen



TALOUDELLINEN

      SOSIAALINEN

       EKOLOGINEN

1 brändi
1 strategia
1 tarina



Mitä tietoa kerätään?

Miten tietoa kerätään?

Mihin tietoa kerätään?

Miten siitä viestitään?

Mikä on tavoite/visio?

Missä kanavissa viestitään?

Ketkä tietoa keräävät?

Ketkä tekevät päätöksiä?

Rakenna läpinäkyvyyttä systemaattisesti



Toiminta Raportointi Markkinointi / 
viestintä

Tuote Palvelu

Toimitusketju Työntekijät Asiakkaat

Myynti

Läpinäkyvyysmatriisi
Valitse: kehitettävät kohdat TAI tietyn osa-alueen 
tavoite



  osa-alue

mikä on läpinäkyvyyden tuoma arvo?

miksi se on merkittävää?

miten näkyy tekemisen tasolla?

miten siitä viestitään?

  osa-alue

mikä on läpinäkyvyyden tuoma arvo?

miksi se on merkittävää?

miten näkyy tekemisen tasolla?

miten siitä viestitään?

Viestit





https://atao.fi/vastuullinen-liiketoiminta/#1















Läpinäkyvyys
bränditarinaksi



The naked brand movie >> 

Miten edistää myyntiä ellei mainonnalla? 
Läpinäkyvillä tarinoilla.

-> Menestynein mainosmies vaihtaa 
mainonnan bisnekseen, jota pystyy tekemään 
läpinäkyvästi, josta pystyy kertomaan aitoja tarinoita.
Esim. hallituksen kokoukset livenä nettiin. 

“Toivon, että mainonnan suunnittelijoita pyydettäisiin 
hahmottelemaan brändeistä aitoja, reaaliaikaisia 
tarinoita mainonnan sijaan.”

17:43-20:45

https://vimeo.com/56118009


Läpinäkyvyys ja tarina 

Mitä kestävyys ja sitä koskevat tarinat voivat olla?

Miten data muutetaan taiaksi? 
Tarinallistaminen on dramatisointia.



Päästä ilo irti! Tai hämmästys. Tai rakkaus. Tai...

Valitse tunteesi
Tunteita on paljon - hyvän tarinan ei ole pakko tuoda kyyneleitä silmiin, muitakin reaktioita on. 

Genreajattelu voi auttaa tunteiden testaamisessa.
Jos esim. ilo kiinnostaa, niin hahmottele tarinaa komedian eri lajeihin (farssi, parodia, screwball, 
slapstick, musta komedia) niin saat kunkin komediamaailman säännöt valmiina. Kun kirjoitat 
hahmotelman pariin eri kaavaan, tunnet kyllä missä kosahtaa.

Tai millainen olisi kestävää tuotantoketjua kuvaava dokumentaarinen spotti slapstickin keinoin 
esitettynä? 



Vaatevallankumous

Who made my clothes? 

Vaatevallankumous on tavoittanut 533 
miljoonaa ihmistä ja todistanut, että 
läpinäkyvyys voi olla muutoksen ytimessä.

Tehty kiinnostava, länsimaisella 
muotikuvastolla puhuva tarina siitä, kuka 
vaatteet tekee. 

Tarina toimii monessa muodossa, ei vain 
kirjallisesti.



Vaatevallankumous

I made your clothes.

Brändit voivat itse jatkaa kampanjaa: 
“I made your clothes”.

Valitse faktalistaltasi:
Mikä olisi 1 suuremman kuvan fakta, josta voisit 
kasvattaa omalle brändillesi bränditarinan 
(kokonaisvaltaisempi tarina)?

Entä 1 simppelimpi fakta, josta voisit hahmotella 
brändillesi pienen kampanjatarinan? (Vaikka 
tuotelanseeraus.)



Blogipostaus
Hyvät blogipostauksetkin ovat tarinoita.
Mutta niihin ei ehkä kannata sotkea genreajattelua.



Brändisi paras blogiteksti: raamit
1. Auta lukijaa ratkaisemaan ongelma
Työstät parhaimmillaan valitsemaasi casea, jossa kohtaat varmasti ongelmia ja löydät niihin ratkaisuja. Blogitekstit, jotka tekevät 
ongelmasta ja sen ratkaisusta läpinäkyvän, antavat paljon iloa monelle samojen asioiden kanssa painivalle. Edelläkävijä tekee 
ensimmäisenä ja raivaa tietä muille. Voit avata ongelmaa myös kuluttajan näkökulmasta ja tarjota ratkaisua hänen ongelmaansa.

2. Kerro selvästi miksi asiasi on tärkeä
Vastuullisuusviestintä on myös kansansivistystoimintaa, parhaimmillaan innostavaa sellaista.

 3. Mieti mikä olisi paras tyyli viestisi esiintuomiseen
Teksti voi olla myös haastattelu, lista tai vaikkapa tarina artikkelimaisen tekstin sijaan. Älä suotta ole koskaan tylsä. Esitä asiasi 
lyhyissä kappaleissa, käytä kiinnostavia väliotsikoita ja vältä vaikeaa kieltä. Ole rohkea ja asiantunteva.

4. Millainen kuvamaailma tehostaa viestiäsi
Onko sinulla hyviä kuvia valmiina, tai voitko tilata tai ottaa niitä? Kuvien avulla voit jakaa tekstiäsi helposti myös somessa. 

5. Seuraavat stepit
Kerrottuasi oivalluksen ja tekemäsi muutoksen, kerro myös mitä aiot seuraavaksi.

 



Faktojen tarinallistaminen

KIRJOITA RANSKALAISIN VIIVOIN IDEOITA (15 min):

1. Aloita listaamalla positiiviset faktat, jotka voisivat olla blogipostauksesi kulmakiviä. 

2. Listaa myös negatiiviset faktat, joita aiot parantaa. Mieti vasta myöhemmin uskaltaisitko käyttää 
niitäkin postauksessasi!

3. Mieti miten listaamistasi positiivisista ja negatiivisista asioista pitäisi kertoa, jotta sydämesi 
pomppaisi ekstrapompun. (Vilpittömyys on usein hurmaavaa.)

4. Todella hyvästäkin voi olla haasteellista puhua, sillä faktat ovat helposti tylsiä ellei niistä kerro 
vetoamalla tunteisiin. Millaiseen tunteeseen haluaisit vedota? Tuntuuko se vaikealta? 



Brändisi paras blogiteksti: läpinäkyvyys ja tarina 

Blogikirjoituksen sisältöä voi hahmotella vaikkapa vastaamalla näihin kysymyksiin:

- Aloita otsikosta. Miten haluaisit Hesarin uutisoivan brändistäsi? 
- Millä tavoin mitatut faktat voisivat kohdata tarinankerronnan taian?
- Mitä kestäviä arvoja työn alla oleva case edistää? 
- Millaisia numeerisia tms. faktoja voisit casesta saada?
- Mitä hävettävää/peiteltävää caseen saattaa liittyä?
- Miten case asettuu yrityksenne kestävyystarinaan: Millaisia kestävyyshaasteita yrityksenne on 

aiemmin ratkaissut, millaisia haasteita case pyrkii ratkaisemaan ja mikä on yrityksenne 
kestävyyspäämäärä jota kohti kuljetaan?

- Miten saat esitettyä em. asiat inspiroivina ja luovuutta hehkuvina, osana suurta tarinaanne? 



Kiitos
Ethica Oy

Anne Raudaskoski
kiertotalousasiantuntija

anne.raudaskoski@ethica.fi
p. +358 50 3410881

ethica.fi

@anneraudaskoski
@EthicaFinland

Sustis
AK Varjus

visuaalinen suunnittelija

ak@sustis.fi
050 4344 034

sustis.fi

@sustainable_change

Sustis
Ulla Pulkka
copywriter

ulla@sustis.fi
041 536 8183

sustis.fi

@sustainable_change

mailto:anne.raudaskoski@ethica.fi
mailto:ak@sustis.fi
mailto:ak@sustis.fi



