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1 JOHDANTO 

Tässä  kandidaatintutkielmassa  tarkastellaan  kestävää  markkinointia  yrityksen  näkö-

kulmasta. Tavoite on lisätä ymmärrystä siitä, miksi sitä pitäisi toteuttaa ja tutkia sekä 

miten toteuttaminen vaikuttaa samalla positiivisesti kestävään kehitykseen. Nykypäi-

vänä yhteiskunnassamme vaaditaan yhä enemmän vastuullisia toimijoita myös mark-

kinoille. Muun muassa ilmastonmuutos ja luonnonvarojen vähentyminen vaativat uu-

sia innovaatioita ja muutoksia. Ensimmäisessä luvussa esitellään aihe ja annetaan sille 

perustelut.  Luvussa  käsitellään  tutkimuksen  keskeiset  käsitteet,  metodologia,  tavoit-

teet, sekä tutkimuskysymykset. 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle 

Tällä tutkimuksella halutaan tuoda esille onko yritysten kannattavaa huomioida kestä-

vyys  markkinointipäätöksissä.  Esimerkiksi,  mitä  eroavaisuuksia  kestävällä  markki-

noinnilla ja tavanomaisella markkinoinnilla on tai onko kestävää markkinointia har-

joittava  yritys  vastuullisempi  toimija  yhteiskunnassamme?  Voidaanko  kestävällä 

markkinoinnilla  vaikuttaa  positiivisesti  ilmastonmuutokseen  tai  luonnonvarojen  vä-

hentymiseen? Deanin  (2014)  mukaan  ympäristön  huomioonottava  markkinointi  on 

nouseva  trendi,  ja yritykset  pyrkivät  muuttamaan  markkinointistrategioitaan  siihen 

suuntaan. Ympäristölliset ja yhteiskunnalliset asiat ovat läsnä yritysten päivittäisissä 

toimissa. Luonnonvarojen vähentyminen, ilman- ja veden saasteet, rajoitukset ja muu-

tokset esimerkiksi koskien ongelmajätteitä sekä ihmisoikeudet toimitusketjussa ovat 

vain muutamia esimerkkejä. Tämän päivän yritystoiminnassa ei ole varaa jättää näitä 

asioita huomiotta. (Charter, Peattie, Ottman & Polonsky 2002.)  Siirtyminen kohti kes-

tävämpiä liiketoimintakäytäntöjä ja koulutusta on suoraa tulosta ympäristön tuhoutu-

misesta, sekä sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymisestä ympäri maailmaa (Bridges & 

Wilhelm, 2008.)   

Aiheesta löytyvä tutkimusaineisto on suhteellisen uutta, mutta sitä oli kuitenkin riittä-

västi tutkielman tekemistä varten. Aiheen voisi tulkita olevan vielä kehitysvaiheessa. 

Ympäristöllistä puolta markkinoinnista on tutkittu jo pitkään, mutta kestävä markki-

nointi on kokonaisvaltaisempi lähestymistapa. Kestävää markkinointia koskevia tutki-
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muksia löytyi suhteellisen vähän verrattuna muihin markkinoinnin julkaisuihin. Ensi-

sijainen perustelu aiheen valinnalle on se, että aiheesta tulisi saada lisää tutkimusta. 

Muun muassa Peattie ja Belz, (2010) ovat tutkineet kestävän- ja tavanomaisen mark-

kinoinnin eroavaisuuksia, ja arvioineet kestävämpää markkinointimixiä. Myös Pome-

ring  (2017) tutkimuksessa  arvioidaan  kestävämpää  markkinointimixiä,  mutta  myös 

kestävän  markkinoinnin  vaikutuksia  ympäristöriskeihin.  Lim  (2016)  sekä  Jones, 

Clarke-Hill,  Comfort  ja  Hillier  (2008)  ovat  tutkineet  kestävyyden  ja  markkinoinnin 

suhdetta sekä käsitteiden yhtenäistämistä. Nkamneben (2011) tutkimuksen näkökulma 

eroaa aikaisemmista, ja hän on tutkinut kestävän markkinoinnin omaksumista kehitty-

villä markkinoilla. Kotler (2010) on tutkinut kestävän markkinoinnin vaikutuksia yh-

teiskunnassamme, sekä niin sanottua markkinoinnin uutta aikakautta. Näistä tämän ja 

Kotlerin  tutkimuksien  näkökulmat  ovat  lähimpänä  toisiaan. Tämän  tutkielman  aihe, 

millä  tavalla  yritykset  voivat  hyödyntää  kestävää  markkinointia  markkinointistrate-

giana, on kuitenkin erilainen näkökulma tarkastella aihetta. Aihe on valittu myös sen 

vuoksi, että se kohtaa omien mielenkiinnonkohteideni sekä arvojeni kanssa. Olen kiin-

nostunut kestävästä kehityksestä, ja kestävä markkinointi oli minulle uusi termi. Tut-

kimusaihe on myös ajankohtainen, sillä kestävyys nousee nykypäivän keskusteluissa 

esille yhä enemmän. 

1.2 Tutkimustavoite 

Tavoitteena on muodostaa kestävän markkinoinnin käsitteellinen viitekehys. Päätutki-

muskysymykseksi muodostui:  

Millä  tavoin  yritykset  voivat  hyödyntää  kestävää  markkinointia  markkinointistrate-

giana? 

Kysymykseen ei voida löytää yksittäistä vastausta, vaikka kuten edellä mainittu, ai-

heeseen viittaavia tutkimuksia onkin tehty. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on yh-

distää  aikaisempien  tutkimuksien  löydöksiä  ja  vastata  monipuolisesti  niiden  perus-

teella tutkimuskysymykseen. Tarkentavia alatutkimuskysymyksiä ovat: 

Miksi kestävä markkinointi olisi oikea valinta tulevaisuutta ajatellen?  
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Mitä seurauksia kestävällä markkinoinnilla on yritykselle? 

Tutkimuksen tarkoituksena on myös pohtia kestävän markkinoinnin vaikutuksia kes-

tävään kehitykseen. 

1.3 Tutkimusmetodologia 

Tutkimuksessa on tarkoitus yhdistellä näkökulmia kestävän markkinoinnin keinoista 

sen aiheuttamiin seurauksiin. Siksi myös kirjallisuuskatsauksen tyyppi on monimuo-

toinen. Kirjallisuuskatsauksessa aihetta tarkastellaan jo olemassa olevan tiedon poh-

jalta. Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Tutki-

mus  noudattaa  yhdistetysti  MacInnisin  analysoinnin  viitekehyksiä delienating sekä 

differentiating. Menetelmä jota on käytetty on nimeltään deductive reasoning. Tämä 

tarkoittaa sitä, että esitetään jo yleisesti tiedettyjä asioita ja perusteluja, ja tuodaan nii-

hin tutkimuksen avulla lisäystä, sekä uusia näkökulmia (MacInnis 2011) Tutkimusai-

neisto on kerätty pääosin lähteistä kuten Proquest, Journal of Business Ethics, Ebsco 

& Emerald Journals -julkaisuista. Artikkelihaussa käytetty hakusana oli sustainability 

marketing, ja ainesto on pääosin englannin kielistä. 

1.4 Keskeiset käsitteet 

Tässä luvussa tuon esille tutkimuksen kannalta keskeisimmät käsitteet, jotka helpotta-

vat ymmärtämään teoriaa. 

Markkinointi (marketing) on toimintaa, joukko instituutioita ja prosesseja, joiden tar-

koitus on luoda, kommunikoida, toimittaa ja vaihtaa hyödykkeitä joilla on arvoa asi-

akkaalle, kumppaneille, ja yhteiskunnalle kokonaisuutena (American Marketing  As-

sociation, 2013.) 

Kestävä markkinointi (sustainability marketing) voidaan määritellä kestävien suhtei-

den rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi asiakkaiden, sosiaalisen ympäristön ja luonnon-

ympäristön kanssa (Belz & Peattie 2012, s29.). 
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Kestävä kehitys (sustainable development) on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja pai-

kallisesti  tapahtuvaa  jatkuvaa  ja  ohjattua  yhteiskunnallista  muutosta,  jonka  päämää-

ränä  on  turvata  nykyisille  ja  tuleville  sukupolville  hyvät  elämisen  mahdollisuudet. 

Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomi-

oon päätöksenteossa ja toiminnassa (Ympäristöministeriö, 2017). 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu neljästä luvusta. Toisessa luvussa käsitellään kestävän teoreettinen 

viitekehys, ja keinoja esitellään muun muassa markkinointimixin avulla. Luvun tarkoi-

tus on johdattaa lukija kestävään markkinoinnin käsitteen avaamisen kautta sen kysy-

myksen äärelle, miksi sitä pitäisi ylipäätään toteuttaa. Sen jälkeen luvussa eritellään, 

miten se tapahtuu. Pääosin tämän luvun löydöksillä pyritään vastaamaan päätutkimus-

kysymykseen. Luku kolme keskittyy käsittelemään seurauksia ja tulevaisuudennäky-

miä. Luvulla pyritään löytämään vastaukset alatutkimuskysymyksiin. Lopuksi luvussa 

neljä analysoidaan tutkimuksen johtopäätöksiä, ja eritellään vastaukset tutkimuskysy-

myksiin. Luvussa myös tuodaan esille jatkotutkimusehdotukset. 
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2 KESTÄVÄ MARKKINOINTI 

Tämä luku käsittelee kestävän markkinoinnin teoreettista viitekehystä. Aluksi käydään 

läpi, miten ja miksi kestävä markkinointi on syntynyt, minkä vuoksi ja miten sitä to-

teutetaan.  Luku  myös  perustelee,  miksi  kestävä  markkinointi  on  yhä  tärkeämmässä 

roolissa yhteiskunnassamme ja miten sillä voi olla positiivinen vaikutus yrityksen suo-

rituskykyyn. Tarkoitus on erityisesti tarkastella, mitä kestävä markkinointi tarkoittaa 

juuri yrityksen näkökulmasta.  

2.1 Käsite 

Tutkimuksissa käsitteen kestävä markkinointi määrittely ei ole ollut helppoa, sillä se 

on saanut useita eri määritelmiä menneisyydessä (Lim, 2016). Kuten aiemmin on mää-

ritelty kestävä markkinointi on kestävien suhteiden rakentamista ja ylläpitämistä asi-

akkaiden, sosiaalisen ympäristön ja luonnonympäristön kanssa. Sen sijaan Jonesin ym. 

(2008) mukaan käsite markkinointi nähdään monessa yhteydessä kestävyyden vasta-

kohtana. Tämä yhteys tulee ilmi monessa tutkimuksessa, ja esimerkiksi Emery (2012 

s.2)  toteaa  markkinoinnin  perustuvan  ajatukseen,  että  myydään  enemmän,  kun  taas 

kestävyys perustuu siihen, että kulutetaan vähemmän.  Toteamus aiheuttaa ristiriitaa 

markkinoinnin ja kestävyyden välille. Markkinointi ei kuitenkaan todellisuudessa ole 

kestävyyden  vastakohta,  vaan  enemmänkin  työkalu  jolla  voidaan  toteuttaa  kestä-

vyyttä. Haasteena on, miten markkinointi ja kestävyys voidaan yhtenäistää niin, että 

saadaan aikaan toivottuja käyttäytymisnormien muutoksia, ja normalisoitua kestäviä 

toimintatapoja  (Rettie,  Burchell  &  Riley,  2012; (Thogersen  &  Zhou,  2012.) Myös 

Nkamnebe (2011) toteaa markkinoinnilla ja kestävyydellä olevan vastakkainasettelua, 

silti yhä  enenevissä  määrin  ymmärretään,  että  kuluttajat  ja  markkinointijärjestelmät 

voivat olla keskeisessä roolissa kestävän kehityksen edistämisessä. Tutkimuksella py-

ritään todistamaan kestävyyden ja markkinoinnin yhtenäistämisen olevan toimiva ja 

menestyksekäs markkinointistrategia yritykselle. 

Kestävä markkinointi voidaan joissain yhteyksissä sekoittaa käsitteisiin, kuten vihreä- 

tai sosiaalinen  markkinointi. Vihreä  markkinointi  (green  marketing)  ja sosiaalinen 

markkinointi (social marketing) painottuvat yleensä joko ympäristöllisiin (green) tai 
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yhteiskunnallisiin (social) näkökohtiin kestävyydessä. Kestävä markkinointi on koko-

naisvaltaisempi ja yhdentävämpi lähestymistapa, joka painottaa yhtälailla ympäristöl-

lisiä, yhteiskunnallisia ja taloudellisia huolia markkinointistrategioiden kehityksessä. 

(Bridges  &  Wilhelm,  2008.)    Kestävä  markkinointi  on  seuraava  askel  kohti  kestä-

vyyttä. Se  on  laajempi  konsepti, joka  keskittyy  saavuttamaan  kolmoistilinpäätöksen 

(triple bottom line) luomalla, tuottamalla ja toimittamalla kestäviä ratkaisuja suurem-

malla kestävyyden nettoarvolla (net sustainable value), mikä tyydyttää jatkuvasti niin 

asiakkaat kuin muut sidosryhmät (Charter ym. 2002). Kestävä markkinointi omaksuu 

kolmoistilinpäätöksen koskien niin ekologisia, sosiaalisia kuin taloudellisiakin näkö-

kulmia. Toisin kuin vihreä markkinointi (green marketing), joka keskittyy lähinnä ym-

päristöllisiin ongelmiin pyrkien vähentämään ympäristön kuormitusta (Belz & Peattie 

2012,  s28.).  Kolmoistilinpäätös  auttaakin  ymmärtämään,  mistä kestävässä  markki-

noinnissa on kyse. 

 

2.2 Miksi yritysten tulee harjoittaa kestävää markkinointia 

Pantelicin, Sakalin ja Zehetnerin (2016) mukaan markkinoinnilla on merkittävä rooli 

kulutustottumusten  muuttamisessa,  ja  sen  vuoksi sitä  voidaan  käyttää  kestävämpien 

liiketoimintamallien  sekä  kestävämpien  kulutustottumusten  ja  elämäntyylien  luomi-

sessa.  Yhä useammat  yritykset  haluavat  sisällyttää  kestävyyden  roolin  olennaiseksi 

osaksi  liiketoimintastrategiaansa  ja  tätä  trendiä  selittää  yhä  useampi  tekijä.  Esimer-

kiksi, tarve noudattaa lisääntyvää ympäristöllistä- ja sosiaalista lainsäädäntöä,  huoli 

kustannuksista ja luonnonvarojen niukkuudesta, suurempi yleisön ja osakkeenomista-

jien  tietoisuus  yhteiskunnallisesti  vastuullisten  investointien  merkityksestä,  kasvava 

median  tietoisuus  monien  yritysten  vastaisten  painostusryhmien  toiminnasta,  sekä 

yleiset muutokset sosiaalisissa asenteissa ja arvoissa nykyaikaisissa kapitalistisissa yh-

teiskunnissa (Jones ym. 2008.) Aikaisemmat markkinointistrategiat ovat perustuneet 

resurssien  loputtomaan  riittämiseen  sekä  ympäristövaikutusten  olemattomuuteen. 

Markkinoinnin teorian ja käytäntöjen tulisi mukautua rajallisten resurssien sekä kor-

keiden  ympäristökustannusten  mukaan.  Tuotekehityksen,  hinnoittelun,  jakelun  ja 

brändäyksen käytäntöjen tulee mukautua kestävämpään liiketoimintaan (Kotler 2011). 
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Seuraavassa  alaluvussa  tarkastellaan  kestävän  ja  tavanomaisen  markkinoinnin  eroa-

vaisuuksia, ja tuodaan esille perusteluja kestävän markkinoinnin harjoittamiselle kol-

moistilinpäätösnäkökulman (triple bottom line) kautta. 

 

2.2.1 Tavanomaisen ja kestävän markkinoinnin eroavaisuudet 

Pysyäkseen kilpailukykyisinä kansainvälisillä markkinoilla, kuluttajat vaativat yrityk-

siä tuottamaan yhä laadukkaampia tuotteita ja palveluja, jotka kohtaavat sosiaalisten 

ja ympäristöllisten arvojen kanssa (Miles & Covin 2000). Tähän on vastattava nämä 

arvot huomioonottavalla kestävällä markkinoinnilla, sillä tavanomainen markkinointi 

ei ole enää riittävää. Kestävän markkinoinnin tarkoituksena on myydä kestäviä tuot-

teita,  joiden elinkaaren ajan täytetään asiakkaiden tarpeet sekä merkittävästi paranne-

taan yhteiskunnallista ja ympäristöllistä suorituskykyä samalla, kun kasvatetaan asia-

kasarvoa ja saavutetaan organisaation tavoitteita. (Lim 2016.)  

Sen sijaan Peattien ja Belzin (2010) mukaan tavanomainen markkinointinäkökulma on 

kuin  näkemys,  joka  vastaa  kuluttajia  sekä  yhteiskuntaa,  mutta  kuitenkaan  ei  sisällä 

voimaa, jolla voidaan vaikuttaa yhteiskuntaan tai muuttaa sitä. Tavanomainen mark-

kinointi on yhä enenevissä määrin kykenemätön selviytymään ekologisten, sosiaalis-

ten  ja  kaupallisten  realiteettien  kanssa,  mitkä  väistämättä  kohtaavat  ihmiskunnan. 

Peattien ja Belzin (2010) mukaan tavanomaisesti markkinointi myös näkee maailman 

kapeakatseisesti asiakkaan näkökulmasta, jonka halut ja tarpeet muotoilevat ja ohjaa-

vat markkinoijien tavoitteita, strategioita ja tekoja markkinointi-orientoituneessa yri-

tyksessä. Tavanomaisesti  markkinoinnin  saavutuksia mitataan  myyntien,  tuottojen, 

asiakastyytyväisyyden tai markkinaosuuksien perusteella. Jos tarkastellaan pelkästään 

lyhytaikaisia taloudellisia kasvutavoitteita, kestävyyden periaatteet tulevat epätoden-

näköisesti  omaksutuksi  yrityksissä.  Tämän  vuoksi  markkinointia  tulee  täydentää  ta-

loudellisen näkökulman lisäksi myös sosiaalisilla ja ympäristöllisillä tavoitteilla. (Belz 

& Peattie 2012, s129.) 
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2.2.2 Kolmoistilinpäätös 

Kerrattakoon,  että markkinastrategioiden  kehittämisessä  kestävä  markkinointi  jakaa 

tasaisesti painoarvoa taloudellisille, sosiaalisille ja ympäristöllisille ongelmille (Emery 

2012, s22.) Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen kestävyysnäkökulma muo-

dostavat yhdessä kolmoistilinpäätöksen (triple bottom line). Konseptin tarkoituksena 

on lisätä ymmärrystä siitä, että sitoutumalla sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäviin 

toimiin voidaan saavuttaa myös taloudellista etua. (Gimenez, Sierra & Rodon, 2012.) 

Valtaosa väestöstä ymmärtää yleensä kestävyyden käsitteenä koskemaan ainoastaan 

ympäristöä, jota luonnonsuojelijajärjestöt pyrkivät suojelemaan liiketoiminnalta. Ym-

päristöllisyys ja ekologisuus ovat toki kestävyyden ydinarvoja, jotka vaativat tärkeim-

pien ekosysteemien kuten ilma tai vesi, pitkäaikaista terveyttä ja elinkelpoisuutta. Kui-

tenkin  taloudellinen  kestävyys  eroaa  perinteisestä  ympäristönsuojelusta  sen  tärkey-

dellä taata turvallisuus pitkäaikaiselle taloudelliselle vakaudelle vaarantamatta ekosys-

teemejä. Terve ja puhdas ympäristö takaa myös edellytykset vakaalle ja pitkäkestoi-

selle talousympäristölle. (Bridges & Wilhelm, 2008.) Taloudellisen näkökulman luon-

nollisena tavoitteena on asiakkaiden ja organisaation tyydyttämisen maksimointi. Kes-

kittyminen  pelkästään tähän  näkökulmaan  johtaa  todennäköisesti  kestämättömiin 

markkinointikäytänteisiin, koska pyritään maksimoimaan taloudelliset tulokset ja siten 

jättämään huomiotta ympäristöllinen ja sosiaalinen puoli. Taloudellisen näkökulman 

unohtaminen ei ole kuitenkaan realistista, sillä ilman taloudellisia tuottoja markkinat 

eivät toimi. (Lim, 2016.) Omaksumalla nämä kolmoistilinpäätöksen kolme ydinkohtaa 

markkinointistrategiaan, toteutetaan juurikin kestävää markkinointia (Bridges & Wil-

helm, 2008). 

Kotlerin  (2011)  mukaan yhä  suurempi  osa  kuluttajista  ostaa  tuotteensa  yrityksiltä, 

jotka ovat sitoutuneet kestävyyteen. Myös Pomering (2017) toteaa kestävän liiketoi-

minnan olevan kasvussa. Asiakaskunta uskoo pystyvänsä vaikuttamaan kestävään ke-

hitykseen, ja tekee kulutusvalintansa yhä enemmän sen mukaan. (McDonagh & Prot-

hero, 2014.) Suurin kannuste yrityksille kestävyyden omaksumiseen tulee juuri kulut-

tajien suunnasta, sillä kuluttajia on alkanut kiinnostaa yritysten sosiaalinen vastuu. So-

siaalisen  median  kasvavalla  aikakaudella  yritykset  saavat  osakseen  negatiivista  pa-
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lautetta harjoittaessaan vastuutonta tuotantoa tai markkinointia (Kotler, 2011). Halli-

tukset valtiollisella tai paikallisella tasolla ottavat vahvemman roolin kestävyyden tu-

kemisessa, mikäli kuluttajat ja äänestäjät kannustavat heitä käyttämään lainsäädäntöä, 

sääntelemään  verotusta,  asettamaan  kannusteita  kestävyydelle  sekä  kansalaisten  ter-

veydelle ja turvallisuudelle (Kotler, 2011).  

2.3 Markkinointimix 

Peattie ja Belz (2010) toteavat muutoksen tavanomaisesta markkinoinnista kestävään 

markkinointiin vaativan innovatiivista ajattelua markkinointipäälliköiltä ja tutkijoilta 

seuraavilla neljällä alueella: Sosio-ekologiset ongelmat on huomioitava heti markki-

nointiprosessin alussa, eikä niinkään tekemisen ulkoisvaikutuksena. Kuluttajakäyttäy-

tymistä on ymmärrettävä kokonaisvaltaisesti. Markkinointimix on muodostettava uu-

delleen,  sekä  on  ymmärrettävä  ja  käytettävä  hyödyksi  markkinointikäytänteiden- ja 

suhteiden muutospotentiaalia. Menestys on ratkaisevan tärkeää investointien sitoutta-

misen varmistamisessa ja houkutellessa uusia yrityksiä kestävään markkinointiin. Sen 

vuoksi on välttämätöntä tarkastella markkinoille tulo ja asemointistrategioihin, tuot-

teisiin, hinnoitteluun, kommunikointiin ja jakelustrategioihin liittyviä asioita. (Nkam-

nebe, 2011). Tässä tutkimuksessa  kestävän markkinoinnin keinojen tarkasteluun käy-

tetään  juuri  markkinointimix-työkalua.  Sen  avulla  voidaan  tarkastella,  mitä  markki-

nointikäytäntöjä tarvitsee muuttaa kestävyyden saavuttamiseksi. 

Markkinointimix on markkinoinnin tutkimusalalta tuttu käsite, joka nousee esille usei-

den tutkijoiden artikkeleissa. Käsitteen esitteli ensimmäisen kerran Neil Borden 1950-

luvulla,  ja  myöhemmin  Edmund  Jerome  McCarthy  (1960)  lanseerasi  4P-käsitteen. 

(Puusa, Reijonen, Juuti & Laukkanen 2014).  Rope ja Vahvaselkä (1995) määrittelevät 

markkinointimix-käsitteen kilpailukeinojen yhdistelmäksi. Myös Puusa ym. (2014) to-

teavat  markkinoinnin  kilpailukeinojen  olevan  tuote  (Product),  hinta  (Price),  jakelu 

(Place) ja markkinointiviestintä (Promotion). Nämä muodostavat laajasti käytetyn ja 

yleisesti tunnetun 4P-mallin, josta käytetään myös nimitystä markkinointimix (Puusa 

ym. (2014). Markkinointimix on markkinoinnin ydin, ja sitä sovelletaan lähes kaikki-

alla länsimaailmassa (Grönroos 1989). Useat tutkijat ovat kehittäneet markkinointimi-

xiä edelleen. Ottaen huomioon haasteet, joita markkinointiympäristö kohtaa siirryttä-
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essä kohti asiakasorientoituneisuutta ja yhtenäisempiä markkinointikäytäntöjä kestä-

vän  kehityksen  kanssa,  Belz  ja Peattie (2010)  ehdottavat  uutta 4c-kestävää  markki-

nointimixiä. Malli säilyttää yksinkertaisen ja mieleenpainuvan lähestymistavan, mutta 

on asiakaslähtöisempi koskien asiakasratkaisuja (customer solutions), asiakaskustan-

nuksia (customer costs), mukavuutta (convenience) ja kommunikaatiota (communica-

tion) (Peattie & Belz 2010.) Pomering (2017) sen sijaan lisää  markkinointimixiin prio-

riteetit  (priorities),  lupauksen  (promise),  periaatteen  (principles)  ja kumppanuudet 

(partnership), todeten, että jokaista näistä on mahdollista kontrolloida ja jokainen osal-

listuu  arvonluontiin  yksilölle sekä  yhteiskunnalle.  Hän  myös  mainitsee  Grönroosin 

(2006)  näkemyksen siitä,  että  arvo  syntyy  yhteistyön  tuloksena ja  lisää  merkittävän 

vivahteen  yrityksen  markkinatarjonnan  syntymiseen. Tässä  tutkimuksessa  tarkastel-

laan selkeyden vuoksi kestävän markkinoinnin keinoja perinteisen 4P-markkinointi-

mixin kautta. Markkinointimixin avulla on tarkoitus tutkia, millä konkreettisilla kei-

noilla yritys voi toteuttaa markkinointiaan kestävämmin.  

2.3.1 Tuote ja Hinta 

Ensimmäinen P on tuote (product). Pomeringin (2017) mukaan tuotteet voidaan tuot-

taa useista eri materiaaleista erilaisin menetelmin, joilla on erilaisia vaikutuksia ym-

päristöön  sekä  terveyteen.  Elinkaariarvioinnilla  voidaan  arvioida  suhteellisia vaiku-

tuksia, ja tuotteita voidaan myös tarkastella kulutuksen vaikutusten perusteella. Esi-

merkiksi Tesla-sähköauto tai pyörä, omaavat molemmat samanlaisia teollisia tuotan-

totapoja  kuin  tavanomaiset  kuljetusvälineet,  mutta  tuottavat  vähemmän  negatiivisia 

puolia  niitä  käytettäessä.  (Pomering,  2017.) Kestävyyden  näkökulmasta,  tuotteet  ja 

palvelut on suunniteltava vastaamaan niin asiakaslähtöisiin- kuin sosioekologisiin on-

gelmiin.  Kyseenalaista  on,  miten  määritellään  kestävä  tuote.  Vastaus  riippuu  täysin 

energiankäytön ja materiaalien käytön kestävyydestä tuotannossa, toimitusketjun yri-

tysten sosiaalisesta- ja ympäristöllisestä toiminnasta, kuinka tuote ostetaan ja käyte-

tään, ja mitä tapahtuu tuotteen elinkaaren lopussa (Peattie  & Belz, 2010.) Myös Brid-

ges ja Wilhelm (2008) toteavat, että toimitusketjun jäsenten toiminnot tulee huomi-

oida,  esimerkiksi  ehkäistäkseen  toimittajien  saastuttamista,  tai  lapsityövoiman  käyt-

töä.  Kotler (2011)  ottaa  huomioon  myös  tuotteiden  pakkausten  merkityksen,  joiden 

tulisi  olla  kierrätettäviä  tai  biohajoavia.  Tuotteiden  ja  palveluiden  tulee  mukautua 
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muuttuviin asiakkaiden mieltymyksiin, sekä tiukempaan lainsäädäntöön (Charter ym. 

2002). 

Toisena tarkastellaan hintaa (price). Bridgesin ja Wilhelmin (2008) mukaan useat kes-

tävyyteen liittyvät  asiat  ovat  merkityksellisiä  hinnoittelupäätöksissä.  Tällä  hetkellä 

tuotteiden hinnoittelumetodit ja kulukirjaukset eivät sisällä ympäristöllisiä tai sosiaa-

lisia kustannuksia, joita syntyy esimerkiksi resurssien hankinnasta, tuotteiden valmis-

tuksesta tai epäterveellisistä työ-olosuhteista. Myös Pomering (2017) ja  Charter ym. 

(2002)  huomauttavat,  että  tuotteiden  oikeat  kustannukset  tulevat  harvoin  huomioi-

duiksi hinnoittelupäätöksissä. Esimerkiksi matkailualalla, kuljetuksen hinta ei yleensä 

kata kokonaiskustannuksia tuotteen negatiivisista sivuvaikutuksista. Hinnan ei pitäisi 

olla  tuettuna  julkishyödykkeiden  kustannuksena  (esimerkiksi  veden- tai  ilmanlaatu, 

luonnon- tai kaupunkiympäristön mukavuus), mutta sitä voitaisiin pienentää kustan-

nustehokkaan materiaalienkäytön ansiosta. (Pomering, 2017.) Kysymys kuuluu myös, 

ovatko kuluttajat valmiita maksamaan enemmän kestävistä tuotteista? Kotlerin (2011) 

mukaan ympäristötietoiset kuluttajat ovat valmiita maksamaan jopa enemmän. Jos hal-

litukset kansallisella tasolla lisäisivät suhteellisesti tavanomaisten tuotteiden hintaa, se 

voisi kannustaa kestävämpiin hankintoihin (Charter ym. 2002). Tavanomaisilla tuot-

teilla tarkoitetaan tuotteita, joiden valmistusprosessissa ei ole huomioitu kestävyyden 

periaatteita. 

2.3.2 Jakelu ja markkinointiviestintä 

Seuraavaksi tarkastellaan jakelua (place). Kotlerin, (2011) mukaan yritysten tulisi har-

kita tarkkaan, minne sijoittaa tuotanto- ja jakelukeskukset. Ympäristöasioista kiinnos-

tuneet kannattavat enemmän paikallista tuotantoa, mikä vaatii suurtuotannon hajautta-

mista. Myös  palautuslogistiikkaa,  eli  materiaalien  kierrätysjärjestelmiä  tulisi  myös 

harkita suoritettavaksi paikan päällä (Charter ym. 2002).  Kestävyyden edistämiseksi 

jakelukanavan osapuolten sitoutumista kestävyyteen tulisi arvioida ja verkkokauppa-

toimintaa lisättävä sen vuoksi, että ehkäistään ihmisten autonkäyttöä ajaessa liikkei-

siin. 
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Viimeisenä tarkastellaan markkinointiviestintää (promotion). Yritysten pitäisi harkita 

markkinointiviestinnän toteuttamista verkossa sillä printtimainonta kuluttaa paljon pa-

peria,  mustetta  ja  muita  resursseja.  Mainonnassa  tulisi  tuoda  enemmän  ilmi  kestä-

vyyttä. (Kotler, 2011.) Bridges ja Wilhelm (2008) toteavat että suuri osa yrityksistä 

onkin ottanut kestävyyden markkinoinnin teemakseen. He muistuttavat kuitenkin, että 

on myös olemassa todisteita siitä, että osa yrityksistä on syyllisiä niin sanottuun viher-

pesuun (greenwashing), jossa pyritään markkinoimaan tuotteiden ympäristöystävälli-

syyttä, vaikka yritys ei juuri muuten toimi kestävyyden periaatteiden mukaisesti. Myös 

Pomeringin (2017) mukaan markkinointiviestinnän toteuttamismuotoon tulisi kiinnit-

tää enemmän huomiota. Kun huomiota kiinnitetään yleensä siihen, että lievennetään 

haitallisia ympäristöllisiä ja sosiokulttuurisia vaikutuksia joillain liiketoiminnan osa-

alueilla, keinot - joilla tämä tiedotetaan avainyleisölle, jäävät usein vaille kestävyys-

näkökohtia (esimerkiksi suuret värilliset esitteet). 
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3 KESTÄVÄN MARKKINOINNIN SEURAUKSET 

Tämä luku käsittelee kestävän markkinoinnin seurauksia ja mahdollisia tulevaisuuden-

näkymiä.  Luvussa  eritellään  kestävän  markkinoinnin  pitkäaikaisvaikukset  yrityksen 

talouden, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta.  Luku soveltaa tutkittujen artikkelei-

den löydöksiä ja perusteluita kestävälle markkinoinnille. 

3.1 Seuraukset yrityksen näkökulmasta 

Kestävän markkinoinnin toteuttaminen on kokonaisvaltainen konsepti, ja yleisesti yri-

tykset ovat pitäneet ympäristön ja yhteiskuntavastuun erillään liiketoiminnasta (Char-

ter  2002).  Kestävän  markkinoinnin  toteuttamisella  voidaan  kuitenkin  todeta  olevan 

seurauksia  niin  taloudelle,  yhteiskunnalle  kuin  ympäristöllekin. Yrityksen  näkökul-

masta, kestävyys voidaan nähdä strategisena kasvuvalintana (Nkamnebe, 2011). Mi-

lesin ja Covinin (2000) mukaan yritykset voivat nähdä ympäristöystävälliset sijoituk-

sensa joko epätoivottuna kustannuksena, tai kilpailullisen edun lähteenä. Kuitenkin ne 

yritykset, jotka tuottavat laadukkaita tuotteita, toteuttavat  totuuteen perustuvaa mai-

nontaa,  käyttäytyvät  sosiaalisesti- sekä  ympäristöystävällisesti  vastuullisesti ja  ovat 

täyttäneet velvoitteensa sidosryhmilleen, luovat itselleen etua maineellaan. Investoijat 

ovat halukkaampia luottamaan investointinsa yrityksiin, joilla on parempi maine al-

haisempien riskien sekä potentiaalisten markkinointimahdollisuuksien vuoksi. (Miles 

& Covin 2000.) Limin (2016) mukaan omaksumalla kestävän kehityksen periaatteet 

yritys voi kehittää brändiään sekä imagoaan, mikä voi tuoda enemmän uskollisia asi-

akkaita. Kotlerin (2011) mukaan yhä suurempi asiakaskunta on valmiimpi ostamaan 

yrityksiltä,  jotka  välittävät  kestävyydestä.  Asiakkaat  ovatkin  yritykselle  suurimpia 

kannusteita harjoittaa kestävää markkinointia (Belz & Schmidt-Riediger, 2010). Yri-

tyksen näkökulmasta kestävä markkinointi voidaan nähdä siis varsin positiivisena il-

miönä. Bridges ja Wilhelm (2008) kuitenkin toteavat, että markkinoijien täytyy olla 

myös valmiita hallitsemaan asiakkaiden kysyntää ja odotuksia myös laskujohdantei-

sesti,  harjoittelemaan anti-markkinointia (demarketing) ja  tarvittaessa  rohkaisemaan 

vastuulliseen kulutukseen (esimerkiksi energian säästön edistäminen tai ekoturismin 

markkinointi). Ymmärrettynä filosofiana toiminnalle, tapana toteuttaa liiketoimintaa, 

kestävä markkinointi edistää luotettavuutta ja vastuullisuutta, joka johtaa parempaan 
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kulutukseen,  parempiin  liiketoimintasuhteisiin  sekä  vastuullisempaan  yritystoimin-

taan, samalla rakentaen parempaa maailmaa (Seretny & Seretny, 2012). 

3.2 Kestävän kehityksen edistäjä 

Ekojalanjälkitiedot osoittavat, että ihmiskuntamme tuotanto ja kulutus ovat ylittäneet 

planeetan  biokapasiteetin,  mikä  heikentää  ekosysteemiämme,  josta  hyvinvointimme 

riippuu (Peattie & Belz, 2010). Myös Jones ym. (2008) mainitsevat ihmiskunnan elä-

vän  planeetalla,  jossa  on  rajalliset  määrät  luonnonresursseja  ja  haavoittuva  ekosys-

teemi, josta ihmiselämä on täysin riippuvainen. Ylikuluttaminen uhkaa viedä ihmis-

kunnan tilanteeseen, jossa ympäristö kuormittuu yli rajojensa. Resurssit vähenevät ja 

kestävä ympäristö tuhoutuu, aiheuttaen tulevaisuuden sukupolvien kyvyttömyyden yl-

läpitää  nykyistä  kulutustasoa  ja  markkinakapasiteettia. Markkinointikonseptin  tulisi 

olla sopusoinnussa kestävän kehityksen käsitteen kanssa, jotta ekosysteemin jatkuvuus 

ja tasapaino säilyisivät samalla, kun pyritään kohti hyvinvointia ilman, että se vaaran-

taa tulevaisuutta tai sen osia seuraavilta sukupolvilta. (Nkamnebe, 2011). Yhteiskun-

nassa  on  kuitenkin  herätty  siihen,  että  planeettamme  ei  kestä  nykyisiä  kulutustottu-

muksiamme ikuisesti. (McDonagh & Prothero, 2014.) 

Nykytilanne osoittaa selvästi, että yritysten ja organisaatioiden ja etenkin niiden joh-

tajien on uudistettava suhteita ja luottamusta kaikkien taloudellisten toimijoiden välillä  

luomalla uusia tapoja toteuttaa liiketoimintaa. (Seretny & Seretny, 2012.) Kestävässä 

markkinoinnissa huomioidaan, että keskeisillä tekijöillä on valtaa vaikuttaa ympäris-

töön ja että yritysten ja asiakkaiden pitäisi ottaa vastuuta sosiaalisista ja  ympäristölli-

sistä vaikutuksista tuotantoon ja kulutukseen. Kuluttajien, kansalaisten, investoijien ja 

johtajien tämän päivän päätösten vaikutusta tulevaisuuden sukupolviin ei tulisi jättää 

huomiotta. (Peattie & Belz, 2010). 

 

3.3 Alueelliset eroavaisuudet 

Nykymaailmassa voidaan havaita vastakkainasettelua niiden kuluttajien välillä, jotka 

uskovat  kulutuksen  olevan  reitti  onnellisempaan ja  merkityksellisempään  elämään 
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(third world countries)  sekä niiden jotka ovat jo huomanneet, että kulutus ei ole luonut 

odotettua onnellisuutta (kehittyneempi maailma). Kehitysmaat (third world countries)  

ovat  vasta  pääsemässä  kulutuksen  makuun,  ja  ihmisillä on  tarve  kuluttaa (Pantelic, 

Sakal, & Zehetner, 2016.) Kestävyyden omaksuminen ei ole niinkään vaihtoehto, vaan 

strateginen  valinta  kasvaa,  ja  esimerkiksi  kehittyvistä  maista  Intia,  Etelä-Afrikka  ja 

Brasilia näyttävät  tuloksia  oikeasta  suunnasta.  Kuitenkin  suurin  osa  pysyy  edelleen 

välinpitämättöminä ja tietämättöminä. (Nkamnebe, 2011.) Pantelic, Sakal ja Zehetner 

(2016) toteavat,  että  kestävän  kehityksen  kysymykset  tunnistetaan  tulevaisuuden 

markkinointisukupolven keskuudessa, huolimatta heidän sosiokulttuurisesta tai talou-

dellisesta  taustastaan. He  kuitenkin  huomauttavat,  että  vaikeuksia  aiheuttaa  se,  että 

ympäristölliset ongelmat eivät niinkään tunnista kansallisia rajoja (esimerkiksi ydin-

onnettomuudet), mutta taloudellinen hyvinvointi ei ylitä niitä. Kestävyyteen liittyvät 

asiat ovat muuttumassa kriittiseksi määrittäväksi tekijäksi kansainvälisissä, ja alueel-

lisissa prosesseissa. Kuten globalisaatio, mikään valtio tai alue ei voi välttyä sen vai-

kutuksilta tulevaisuuteen. (Nkamnebe, 2011.) 

 

3.4 Kestävän markkinoinnin kohtaamat haasteet 

Kestävän markkinointistrategian kehittämisprosessissa voidaan kohdata myös lukuisia 

haasteita (Charter ym. 2002). Kestävän markkinoinnin toteuttaminen voi erota eri tuot-

teiden välillä.  Jones ym. (2008) väittävät, että on helpompaa rohkaista ihmisiä kestä-

vämpään ostokäyttäytymiseen nopeasti liikkuvissa kulutushyödykkeissä, esimerkiksi 

elintarvikkeissa, joissa säännöllinen ostaminen mahdollistaa tottumuksen syntymisen 

ja ylläpidon. Sen sijaan, että olisi kyse satunnaisemmista suuremmista ostoista, kuten 

auto,  moottoripyörä  tai  jääkaappi.  Myös  hinta  voi  aiheuttaa  haasteita  joissain  tilan-

teissa. Niin kauan kuin kestävät tuotteet ja palvelut ovat kalliimpia kuin tavanomaiset 

vastaavat, ne eivät todennäköisesti ylitä markkinarajoja massamarkkinoille. Belzin ja 

Schmidt-Riedigerin (2010) mukaan yritykset jotka voidaan lukea hinta- ja premium-

segmenttiin ovat halukkaampia ryhtymään kestävään markkinointiin, verrattuna hin-

tasegmentissä kilpaileviin yrityksiin. 
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Kestävän  markkinoinnin  mahdollisuuksien  kasvattaminen  vaatii  muutoksia  poliitti-

sessa ja julkisessa viitekehyksessä. Poliitikkojen on mahdollistettava instutionaalinen 

muutos tavalla joka joko kannustaa ostamaan tai käyttämään kestäviä tuotteita, ja joka 

hillitsee tavanomaisten tuotteiden ostoa. Mitä enemmän sosiaaliset ja poliittiset insti-

tuutiot  suosivat  kestävää  kulutusta,  sitä  helpompaa  yritysten  on  tuoda  markkinoille 

kestäviä tuotteita ja palveluita (Belz & Peattie 2012, s.291.) Pantelic, Sakal, ja Zehet-

ner (2016) painottavat, että kestävämpi tulevaisuus tarvitsee syvemmän, kulttuurisen 

tapamuutoksen. Yliopistojen ja muiden koulutusinstituutioiden tulisi olla kestävyyden 

suunnannäyttäjinä seuraavalle sukupolvelle. McDonaghin ja Protheron (2014) mukaan 

vielä nykypäivänäkään kaikki markkinointialan ihmiset eivät näe kestävyyteen pyrki-

mistä tärkeimpänä asiana. 

Kuten aiemmin todettiin, yritysten tulee olla valmiita harjoittamaan myös antimarkki-

nointia (demarketing) Bridges & Wilhelm (2008). Perinteisesti markkinoinnissa on ol-

lut kyse kysynnän kasvattamisesta, ja tämä säilyy myös kestävässä markkinoinnissa 

vahvasti. Kuitenkin tietyt ajat ja resurssit vaativat kysynnän säätelyä ja vähentämistä. 

Esimerkiksi  sähköyhtiöt  opettavat  ihmisiä  säästämään  sähköä  sulkemalla  valot  ja 

elektroniset laitteet, kun ne eivät ole käytössä, vaikka heidän myyntinsä laskeekin tä-

män myötä (Kotler, 2011.) 

Kestävyys  voidaan  saavuttaa  ainoastaan  muuttamalla  ihmisten  kulutustottumuksia. 

Tämän lisäksi, ihmisten täytyy muuttaa elämäntyyliään, omaksua uusia tapoja kuten 

kierrätys,  kompostointi  ja  muutokset  matkustustavoissa.  Kestävä  markkinointi  on 

avainroolissa  tässä.  Markkinoinnin  päätarkoituksena  on  saada  aikaan  muutoksia  ih-

misten  käyttäytymisessä,  ja  saada  heitä  kohti  kestävämpiä  kulutustottumuksia,  sekä 

omaksumaan kestävämmän elämäntyylin (Emery 2012, s.6-7.)  
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa käsitellään teorian pohjalta tehdyt johtopäätökset, sekä vastaukset tutki-

muskysymyksiin. Luvussa arvioidaan myös mahdolliset aukot tutkimuksissa ja onko 

aiheesta tehty olemassa oleva tutkimus riittävää. Lopussa esitetään jatkotutkimuseh-

dotukset. 

4.1 Teoreettiset johtopäätökset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä kestävän markkinoinnin liiketoimin-

tamahdollisuuksista. Tutkimuksessa tuotiin esille ikään kuin uudenlainen strategia to-

teuttaa  markkinointia,  josta  myös  työn  otsikko  ”kestävä  markkinointi  markkinointi-

strategiana” kertoo. Kerrattakoon tässä vaiheessa vielä tutkimuskysymykset. Päätut-

kimuskysymys  on millä  tavoin  yritykset  voivat  hyödyntää  kestävää  markkinointia 

markkinointistrategiana? Koska kysymys on ”millä tavoin”, ei ole olemassa yhtä oi-

keaa  vastausta  tutkimuskysymykseen.  Tarkentavia alatutkimuskysymyksiä  ovat 

”Miksi kestävä markkinointi olisi oikea valinta tulevaisuutta ajatellen?” sekä ”Mitä 

seurauksia kestävällä markkinoinnilla on yritykselle? Vastaamalla alatutkimuskysy-

myksiin, voidaan hyödyntää tuloksia myös päätutkimuskysymyksen vastauksen mää-

rittelyssä. 

Luku kolme tuo esille seurauksia yrityksen näkökulmasta, ja vastaa tarkentaviin ala-

tutkimuskysymyksiin. Luvusta kolme voidaan löytää perusteluja, ja vastata näihin ala-

tutkimuskysymyksiin. Luvussa eritellään vaikutukset ympäristön ja kestävän kehityk-

sen kannalta. Kestävä markkinointi on potentiaalinen markkinointistrategia, jolla voi-

daan  nähdä  olevan  lukuisia  positiivisia  vaikutuksia.  Markkinointi  on  nähty  yleensä 

kestävyyteen liittyvien ongelmien aiheuttajana, ja nämä väitteet voidaan kumota luo-

malla kestävämpi markkinointistrategia. Kestävän markkinoinnin tarkoituksena ei ole 

ainoastaan tuottaa paremmin ja halvemmin, ilman että vähennetään ympäristön tuhoa-

mista. Se on käytännöllinen liiketoimintaa määrittävä arvo, mikä vaikuttaa tehokkuu-

teen, inspiroi luovuuteen, sekä edistää  ja säilyttää yhteistyön. Pitkällä aikavälillä ih-

misten tarpeet, sekä maailmanlaajuinen ympäristöllinen ja taloudellinen kehitys tasa-

painottuvat. Näin taataan yrityksille uskoa ja vahvuutta luoda "enemmän", käyttämällä 

vähemmän resursseja ja varoja (Seretny & Seretny, 2012.)  
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Kotler (2011) totesi asiakaskunnan olevan yhä kiinnostuneempi kestävien periaattei-

den  mukaan  toimivien  yritysten  tuotteista,  mikä  on  positiivinen  asia  suorituskyvyn 

kannalta.  Myös Pomering (2017) on vahvistanut kestävän liiketoiminnan potentiaalin. 

Seretnyn ja Seretnyn (2012) mukaan asiakkaat etsivät brändejä, jotka ovat toiminnas-

saan  sitoutuneet  ympäristöllisiin  ja  yhteiskunnallisiin  asioihin,  ja  äänestävät  sitten 

lompakoillaan. Kestävän markkinoinnin toteuttamisella voidaan nähdä olevan positii-

vista  maineellista  etua  yritykselle,  ja  tämä  vaikuttaa  esimerkiksi investoijien  haluk-

kuuteen  sijoittaa  yritykseen  sekä  asiakashankintaan. Yritysten  tulisi  siis  sopeuttaa 

markkinointistrategiansa nykyaikaan, ja sen kohtaamiin haasteisiin. Toteutuksessa tu-

lee huomioida yrityksen omat intressit, mutta myös ympäristön ja yhteiskunnan tilanne 

kestävän kehityksen kannalta. Niin kuin edellä todettu, nykyiset kulutusmallimme ei-

vät ole kestäviä, vaan niihin tarvitaan. muutosta turvataksemme hyvinvointi myös tu-

leville  sukupolville.  Kestävässä  markkinoinnissa  tulee  huomioida  ongelmat liittyen 

muun muassa ylikulutukseen, sekä resurssien jatkuvaan vähentymiseen. 

Päätutkimuskysymykseen pyrittiin löytämään vastaus analysoimalla kestävän markki-

noinnin keinoja, ja niiden toteuttamisen seurauksia useiden aikaisempien tutkimuksien 

avulla. Luku 2.3 erittelee markkinointimixin avulla keinoja kestävään markkinointiin, 

jolla  voidaan  tutkimusten  mukaan  vaikuttaa  positiivisesti  yrityksen  suorituskykyyn 

(1.kuvio).  Tämä luku kerää yhteen, millä eri tavoin kestävää markkinointia voidaan 

toteuttaa yrityksissä, ja miten luoda kestävämpi markkinointimix. Selkeyden vuoksi 

tarkasteltiin perinteistä 4p-markkinointimixiä, mutta mallista on useissa eri tutkimuk-

sissa esitetty erilaisia variaatioita. Kestävää markkinointimixiä on siis käsitelty tutki-

muksissa aiemminkin, mutta tämä tutkimus tuo yhteen niiden tuloksia ja päätelmiä, 

sekä tutkii mitä hyötyä tai seurauksia kestävän markkinoinnin toteuttamisesta on yri-

tykselle. Aikaisemmissa tutkimuksissa on siis jo löydetty useampia syitä toteuttaa kes-

tävää markkinointia. Jonesin ym. (2008) mukaan markkinoinnin ja kestävyyden yh-

teensopivuudesta syntyy yhä enenevissä määrin tutkimustuloksia. Tämä tutkimus täyt-

tää tutkimusaukon siinä määrin, että tarkastellaan millä tavoin kestävän markkinoinnin 

keinoilla  voidaan  vaikuttaa  positiivisesti  yrityksen  suorituskykyyn.  Monet  aiemmat 

tutkimukset keskittyvät pelkästään näiden keinojen analysointiin. 
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4.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tutkimuksella tehdyt löydökset puoltavat väitettä, että kestävällä markkinoinnilla voi-

daan nähdä olevan positiivinen vaikutus yrityksen suorituskyvylle. Tätä väitettä puol-

tavat  useat  tässä  tutkimuksessa  jo  esitetyt  asiat,  sekä  käytetyt  lähteet.  Tutkimuksen 

tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa yritysten strategisissa markkinointipäätök-

sissä. Yritysten tulee huomata, että kestävä markkinointi on strategiana yhä varteen-

otettavampi  vaihtoehto.  Kuten  edelläkin  mainittu,  yrityksen  tulee  huomioida  kestä-

vissä markkinointipäätöksissä niin taloudellinen, sosiaalinen kuin ympäristöllinenkin 

puoli.  Gimenez  ym. (2012)  toteavat,  että  sitoutumalla  näihin  kaikkiin  kolmeen  tee-

maan voidaan saavuttaa taloudellista etua. Erityisesti brändin rakentaminen kestävyy-

den periaatteiden mukaisesti, voi auttaa saavuttamaan enemmän uskollisia asiakkaita. 

Globalisoituneessa maailmantilanteessa on seurattava suuntauksia ja trendejä, jotta py-

sytään mukana liiketoiminnassa. Yritysten tulee kuitenkin suunnitella aina omanlai-

sensa markkinointistrategia. Fuentesin (2014) mukaan kestävää markkinointia ei voi 

soveltaa samanlaisena jokaiseen yritykseen. Myös Lim (2016) toteaa, että sama malli 

ei sovi kaikille. Fuentes (2014) on tutkinut kolmen ruotsalaisen jälleenmyyjäketjujen 

kestäviä markkinointikäytäntöjä, ja tullut lopputulokseen, että kestävyys ilmenee eri 

tavoin markkinointikäytännöissä. Jälleenmyyjien tulee kriittisesti miettiä sopiva lähes-

Tuote
Materiaali

Kulutuksenvaikutukset
Pakkaus

Hävittäminen

Jakelu
Paikallinentuotanto

Suurtuotannon hajauttaminen
Verkkokauppatoiminta

Hinta
Hinnoittelumetodit
Kulukirjaukset

Asiakkaiden maksuvalmius

Markkinointiviestintä
Digitaalinen markkinointi
Kestävyys teemana

Kestävä markkinointi 
markkinointistrategiana

1.kuvio: Kestävä markkinointi markkinointistrategiana 
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tymistapa kestävyyteen, mihin asioihin tulee keskittyä eniten, mihin kestävyyteen liit-

tyviin ongelmiin tulee vastata, ja ketkä ovat tämän jälkeen kohdeasiakkaita (Fuentes 

2014.)  

4.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan perustella useiden lähteiden käytöllä, jotka ovat 

peräisin useilta eri tekijöiltä. Tutkimuksessa esitetyt tulokset ovat siis jo perusteltuja 

aikaisemmissa  tutkimuksissa,  mikä  vahvistaa  tutkimuksen  luotettavuutta. Aihe  on 

ajankohtainen, joten tutkimus puhuttelee varmasti useita lukijoita, ja asia ei ole ihan 

täysin uutta ja abstraktia. 

 Tutkimuksen uskottavuutta voi vähentää se, että lähdeaineistoa on saatavilla suhteel-

lisen vähän muihin markkinoinnin julkaisuihin verrattuna, sillä kestävä markkinointi 

on  vielä suhteellisen  uusi  tutkimusala. Materiaalia  on  yhdistelty  useasta  lähteestä, 

päästäkseen  tämän  tutkimuksen  kannalta  oleelliseen  lopputulokseen. Tutkimuksessa 

kuitenkin onnistuttiin tekemään päätelmiä vanhempien tutkimusten kohdalta, ja yhdis-

tämään  niistä  vastaus  päätutkimuskysymykseen.  Kestävä  markkinointimix  on  tässä 

tutkimuksessa  hieman  suppea.  Selkeyden  vuoksi  käytettiin  4p-mallia,  mutta  muissa 

tutkimuksissa on tutkittu myös laajempia versioita siitä. Niin kuin edellä mainittu, esi-

merkiksi  Belz  ja Peattie (2010)  ovat  tutkineet  uutta 4c-kestävää  markkinointimixiä. 

Tutkimuksen  uskottavuutta  olisi  voitu  lisätä empiirisellä  tutkimuksella,  jossa  olisi 

voitu haastatella esimerkiksi yritysten markkinointipäälliköitä aiheen osalta. 

4.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimusten  vuosilukuihin  perustuen  tutkimusala  on  vielä  varsin  nuori.  Yksinään 

markkinointi ja kestävyys eivät ole uusia käsitteitä tai konsepteja. Molemmat ovat ke-

hittyneet vuosikymmenten ajan strategian, kilpailukyvyn ja innovaatioiden ohjaajiksi. 

Vasta hiljattain käsite kestävä markkinointi on otettu käyttöön yritysmaailmassa ja  se 

on aloittanut markkinoinnin uudelleenbrändäämisen (Seretny & Seretny, 2012.) Tut-

kimustuloksia  tulee  hyödyntää  edelleen  jatkotutkimuksissa.  Jatkotutkimusehdotuk-

sena voitaisiin tutkia seuraavia aiheita: Mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia kes-
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tävä markkinointi avaa? Onko yrityksen kasvu kestävää?. Tutkimusta tulisi ehdotto-

masti tehdä enemmän myös kotimaan markkinoilta, sillä kaikki aihetta käsittelevät ar-

tikkelit  on  tehty muualla. Kestävyyden  toteuttamisessa  löytyy  varmasti  paljon  maa-

kohtaisia eroja ja rajoituksia. Aiheesta voisi jatkaa myös pro gradu – tutkielmaan li-

säämällä konkreettista tutkimusta yritysmaailman puolelta. 
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