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Kestävä markkinointi vaatii
laajempaa keskustelua eri
sidosryhmien kesken
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Espanjalainen runoilija Antonio Machado kir-

ideasta oli toki keskusteltu jo paljon aikaisem-

joitti kerran ”kävelijä, polkua ei ole, polut teh-

min. Kuitenkin Brundtland-raportti saa kunnian

dään kulkemalla”. Machadon sanat kuvaavat

siitä, että sen ansiosta hajanaisesta ideasta ke-

hyvin monisidosryhmä näkökulmaa kestävään

hittyi globaali diskurssi, joka laajeni yhteiskun-

markkinointiin, jota esittelen väitöskirjassani. Ei

nan eri alueille. Myös liiketalouden alat, kuten

ole valmista polkua kestävyyteen vaan meillä

johtaminen ja markkinointi, tulivat kestävyyden

kaikilla – yrittäjillä, työntekijöillä, kuluttajilla,

diskurssin piiriin. Tästä juontaa juurensa moni

tutkijoilla ja ennen kaikkea kansalaisilla – on

kestävyyteen liittyvä käsite, kuten kestävä mark-

tärkeä rooli ja vastuu sellaisen polun rakentami-

kinointi, joka tähtää markkinoinnin, yhteiskun-

sessa, joka voi johtaa meidät kestävämpään ja

nan ja ympäristön välisten suhteiden parantami-

oikeudenmukaisempaan yhteiskuntaan.

seen.

Vuonna 1987 julkaistu Brundtland-raport-

Kun kauppatieteiden opiskelijat kuulevat

ti on tunnustettu maailmanlaajuisesti kestävän

kestävästä markkinoinnista ensimmäistä kertaa,

kehityksen käsitteen synnyttäjäksi. Kestävyyden

he ovat yleensä vaikuttuneita markkinoinnin in169
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novatiivisuudesta. Itse asiassa moni heistä pitää

kestävään markkinointiin. Hanke auttoi minua

kestävyyden huomioon ottamista markkinoin-

ymmärtämään, kuinka haastavaa, erityisesti

tistrategiassa yhtenä merkittävimmistä läpimur-

pienyrityksille, on toteuttaa käytännössä koko-

roista markkinoinnin teoriassa. Olin itse yksi

naisvaltaista kestävyyteen nojaavaa markkinoin-

näistä opiskelijoista. Vuonna 1999 opiskellessa-

tistrategiaa. Silloin olin vakuuttunut siitä, että

ni maatalousekonomiaa Wienissä inspiroiduin,

nämä haasteet voidaan ratkaista kehittämällä

kun markkinoinnin professori alkoi puhua kes-

sopivia työkaluja. Totesin, että alan kirjallisuus

tävästä markkinoinnista. Minua kiehtoi ajatus

keskittyi suuryritysten tarpeisiin ja olosuhteisiin.

siitä, että markkinoinnin tekniikoilla voidaan

Hankkeen kautta sain inspiraation väitöskirjan

ratkaista ympäristöongelmia. 90-luvun kuluttajat

tekemiseen.

olivat huolissaan kulutustapojen vaikutuksista

Tällä oman kestävän markkinoinnin mat-

ympäristöön ja niiden seurauksista omaan elä-

kallani tulin kiinnittäneeksi huomiota ensinnä-

määnsä. Tästä syystä he olivat valmiita maksa-

kin kestävän markkinoinnin käsitteen kapea-

maan ympäristöystävällisesti tuotetuista tavarois-

alaisuuteen eli siihen, että käsitteellisessä kes-

ta ja palveluista. Meille maatalousekonomian

kipisteessä on yrityksen ja asiakkaan suhde.

opiskelijoille kestävä markkinointi kuulosti myös

Toiseksi kiinnitin huomiota teknologisen ja lii-

hyödylliseltä liiketoiminnan lähestymistavalta,

ketaloudellisen osaamisen korostuneeseen ase-

joka voi auttaa vastaamaan tuolloin räjähdys-

maan kestävän markkinoinnin keskustelussa.

mäisesti kasvaneeseen luomuruoan kysyntään.

Vaikka nykyään on monenlaisia työkaluja vas-

Oma kiinnostukseni kestävää markkinoin-

tuullisen kuluttajan tarpeisiin vastaamiseen ja

tia kohtaan seurasi minua valmistumiseni jäl-

ekotehokkuuden parantamiseen, yleistyvä kes-

keen myös työelämään. Perheyrityksessämme,

kustelu yhteiskuntavastuusta on tuonut uusia

joka myy toimistotarvikkeita, suunnittelin ja

haasteita kestävään markkinointiin. Kestävässä

toin markkinoille huipputeknologialla ympäris-

markkinoinnissa kaivataan keinoja, jotka autta-

töystävällisesti tuotetun värikynien tuotesarjan.

vat vastaamaan eri sidosryhmien vaatimuksiin

Kynäpaketissa oli sertifikaatti, joka osoitti, että

ja sisäistämään sidosryhmien näkökulmia ja

kynissä käytetty puu ei tullut sademetsästä.

osaamista markkinointistrategioissa (Maignan &

Vaikka oma motivaationi tuotekehittämiseen

Ferrell 2005; Polonsky 1995). Useissa yrityksis-

lähti tietystä ympäristönsuojelun idealismista,

sä tähän haasteeseen vastataan ympäristöhallin-

tärkein syy uuden tuotesarjan käyttöönottoon

tajärjestelmän, raportoinnin, johtamismallien

oli kuitenkin kannattava bisnestilaisuus. Silloin

tai konsulttifirman asiantuntijuuden avulla.

olin samaa mieltä kuin vaatevalmistaja Ameri-

Tällaiset keinot eivät kuitenkaan ole riit-

can Apparelin toimitusjohtaja, joka on sanonut

täviä edistettäessä kestävyyttä markkinoilla, sil-

useissa mediahaastatteluissa, että kestävyyden

lä globaalisena sosiokulttuurisena ilmiönä kes-

ajatus heidän liiketoiminnassaan on järkevä lii-

tävä kehitys vaatii laajoja yhteiskunnan raken-

ketoiminnan lähestymistapa, ei pelkästään hyvä

teiden muutoksia. Nykyajan suurin haaste on

teko, joka edistää yhteiskunnallisia tavoitteita.

siis saada esiin eri sidosryhmien osaaminen,

Pari vuotta myöhemmin satuin työskente-

arjen kokemukset ja käytännöt, joiden avulla

lemään Suomessa Maa- ja metsätalouden tutki-

voidaan muuttaa vanhoja tapoja organisoida,

muskeskuksen (MTT) hankkeessa, joka liittyi

johtaa ja toimia markkinoilla. Näin ajatellen
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pidän tärkeänä tarkastella sidosryhmäajattelua

Väitöskirjan

tutkittavina

empiirisinä

kestävässä markkinoinnissa kulttuurisen tutki-

tapauksina on kaksi kehittämisprojektia, yksi

muksen näkökulmasta, jossa analyysiyksiköitä

liiketoiminnan ja toinen pedagogiikan alalta.

ovat markkinapaikat eivätkä pelkästään yritys

Näistä ensimmäinen keskittyy kestävän matkai-

tai yksittäiset sidosryhmät (Peñaloza & Mish

lun tuotekehittämiseen lappilaisten naisyrittä

2011; Venkatesh & Peñaloza 2006). Kestävän

jien verkostossa, ja se toteutettiin vuosina

markkinoinnin yritys-, asiakas- ja asiantuntija-

2006–2007. Toinen tapaus keskittyy kestävyy-

keskeisyys on tähän mennessä estänyt sellaisen

den opetukseen ja oppimiseen kahdella Lapin

mallin kehittämisen, jolla tähän haasteeseen

yliopiston markkinoinnin koulutusohjelman

voitaisiin vastata.

syventävällä kurssilla, jotka toteutettiin vuosina

Väitöskirjani esittelee yleisen kritiikin ja

2006–2010. Toimintatutkimuksen pääasiallise-

arvioinnin siitä, miten kestävyyttä on määritelty

na aineistona ovat olleet muun muassa havain-

ja lähestytty markkinoinnissa (García-Rosell

nointi, haastattelut, keskeiset asiakirjat, fokus-

2013). Teoreettisesti väitöskirja nojaa sosiaali-

ryhmähaastattelut ja kertomukset. Analyysi

seen konstruktionismiin, kulttuuriseen ja kriitti-

menetelmänä on käytetty diskurssianalyysia.

seen markkinointitutkimukseen. Metodologises-

Väitöskirjaani sisältyy viisi artikkelia. En-

ti väitöskirja nojaa toimintatutkimukseen, mikä

simmäiset kaksi artikkelia tarjoavat teoreettisen

mahdollistaa sen, että kestävyyttä voidaan lä-

pohjan väitöstutkimukselleni. Ensimmäinen ar-

hestyä dynaamisena ja moraalisesti latautuvana

tikkeli From firms to extended markets: A cultu-

ilmiönä. Toimintatutkimus on käytännönlähei-

ral approach to tourism product development

nen lähestymistapa, joka tähtää muutokseen

lähestyy matkailutuotekehitystä markkinoiden

(toimintaan) ja ymmärtämiseen (tutkimukseen)

näkökulmasta (García-Rosell, Haanpää, Kylä-

samanaikaisesti. Tavoitteen saavuttamiseksi toi-

nen & Markuksela 2007). Artikkeli korostaa

mintatutkimus perustuu sykliseen prosessiin,

matkailutuotekehityksen asemaa sidosryhmien

jossa sekä tutkija että tutkimukseen osallistuvien

vuoropuhelun paikkana, jonka kautta kestävyy-

oma toiminta ja kriittinen pohdinta toimintansa

teen liittyviä merkityksiä ja arvoja luodaan ja

seurauksista vuorottelevat. Tutkimukseni poh-

muodostetaan. Toinen artikkeli Ethical dimen-

jautuu siis ajatukseen, että kestävyys on sosiaa-

sions of sustainable marketing: A consumer po-

linen konstruktio, joka luodaan ja haastetaan ja

licy perspective jatkaa väitöskirjan teoreettisen

jota vastustetaan sekä muutetaan markkinoilla

pohjan rakentamista kiinnittämällä huomiota

sidosryhmien vuorovaikutuksessa. En väitä, että

moraalisen filosofian rooliin kestävässä markki-

finanssikriisi, geeniteknologia, ydinenergia ja

noinnissa sekä kestävyyden arvojen ja merkitys-

ilmastonlämpeneminen eivät olisi todellisia.

ten luomisessa (García-Rosell & Moisander

Tarkoitan vain, että merkitykset, joita annetaan

2008).

näille yhteiskunnallisille ilmiöille ja jotka autta-

Seuraavat kolme artikkelia tarjoavat em-

vat määrittelemään kuinka kestäviä tai kestä-

piirisiä tuloksia liiketoiminnan ja pedagogiikan

mättömiä ne ovat, ovat seurausta tietyssä kult-

kehittämisprojektista, mutta ne tuovat myös uu-

tuurisessa kontekstissa olevista diskursseista ja

sia teoreettisia näkökulmia. Kolmannessa artik-

käytännöistä.

kelissa A multi-stakeholder perspective on creating and managing strategies for sustainable
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marketing luodaan toimintatutkimuksen, moni-

tella. Näiden moninaisten ja päällekkäisten mo-

sidosryhmäajattelun ja resurssipohjaisen näke-

raalisten diskurssien risteyksessä naisyrittäjät

myksen pohjalta viitekehys, joka voi auttaa ra-

tuottivat sidosryhmien vuorovaikutuksessa ja

kentamaan ennakoivia kestäviä markkinointi

suhteissa merkityksiä, osaamista ja ymmärrystä

strategioita (García-Rosell, Moisander & Fahy

kestävyydestä suhteessa omaan toimintaympä-

2011). Neljäs artikkeli An integrative framework

ristöönsä ja -tapoihinsa.

for sustainability evaluation in tourism: The case

Viidennessä artikkelissa Struggles over

of tourism product development vie saman vii-

corporate social responsibility meanings in te-

tekehyksen pidemmälle lisäämällä siihen mo-

aching practices: The case of hybrid problem-

raalisen filosofian, merkitykset, diskurssit ja ar-

based learning, joka perustuu pedagogisen ke-

vioinnin täydentävinä teoreettisina käsitteinä,

hittämisprojektin tuloksiin, kuvaillaan, miten

jotka voivat auttaa ymmärtämään kestävyyttä

aiemmin esitetyt teoriat ja metodologia voivat

tietyssä markkinakontekstissa (García-Rosell &

edistää kestävyyden oppimista ja kasvattaa kriit-

Mäkinen 2012).

tisiä liiketalouden ammattilaisia (García-Rosell

Artikkelissa osoitetaan, miten kestävyy-

2012). Artikkelissa kiinnitetään huomiota sii-

den arviointi ja tuotekehitys voivat tukea toi

hen, miten opettajien tulisi rohkaista liiketalou-

siaan nojaamalla toimintatutkimuksen periaat-

den opiskelijoita lähestymään kestävyyttä myös

teisiin. Nämä artikkelit osoittavat, miten moni-

muista kuin liiketalouden näkökulmasta. Luok-

sidosryhmäajattelu auttaa ymmärtämään mark-

kahuoneessa kävi ilmi, että liiketalouden opis-

kinoinnin, yhteiskunnan ja ympäristön välistä

kelijat edustavat useita näkökulmia, kuten yk-

suhdetta. Sen sijaan, että keskitytään yksittäisen

sinhuoltajan, rauhanturvaajan, poliitikon, yrit-

sidosryhmän vaatimuksiin vastaamiseen, artik-

täjän, työntekijän ja/tai aktivistin, näkökulmaa.

kelit tuovat esiin, kuinka sidosryhmien näke-

Artikkelissa osoitetaan, miten kurssit, ku-

myksiä ja ymmärryksiä voidaan käyttää sellai-

ten liike-elämän etiikka ja kestävä markkinointi,

sen osaamisen ja käytäntöjen kehittämiseen,

voivat toimia virikkeinä uudenlaiseen ajattelu-

jotka tukevat kestävää kehitystä yhteiskunnassa.

tapaan. Näiden kurssien avulla voidaan syven-

Erityisesti neljäs artikkeli osoittaa, miten

tää opiskelijoiden tapaa ymmärtää ja hahmottaa

kestävä tuotekehitys tarjosi naisyrittäjille mah-

sitä, mitä liikemiehet ja naiset tekevät ja miten

dollisuuden haastaa naisina, taiteilijoina ja ky-

heidän toimintansa liittyy muihin markkinatoi-

läläisinä sukupuolten eriarvoisuutta, kasvuajat-

mijoihin. Opiskelijoille tarjotaan samalla mah-

telua, voiton maksimointia, palvelujen standar-

dollisuus arvioida ja jopa määritellä uudelleen

dointia ja muita markkinalähtöisiä periaatteita,

omaa identiteettiään liiketalouden ammattilai-

jotka hallitsevat matkailun kehittämistä. Artik-

sina. Artikkelissa tulee ilmi, että kestävyys oppi-

keli tuo esiin myös, että kestävyyden eri ymmär-

aineena voi olla keino haastaa perusliiketoimin-

rykset sidosryhmien välillä johtuvat moraalisen

nan oletuksia – kuten ajatusta siitä, että pää-

filosofian moninaisuudesta. Artikkelissa tunnis-

oma, rajoittamaton kasvu ja moraaliton liiketoi-

tetut neljä moraalista diskurssia edustavat väli-

minta ovat kiistattomia luonnonlakeja – ja näin

neitä, joiden kautta yrittäjät ja niiden sidosryh-

kehittää kestäviä organisatorisia valmiuksia.

mät määrittelevät, mitä kestävyys on, miten se

Tutkimukseni tärkein anti on uusi teoreet-

voidaan saavuttaa ja miksi sitä kannattaa tavoi-

tinen ja metodologinen viitekehys, joka käyttää
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kestävää markkinointia keinona sekä ymmärtää

Lähteet

kestävyyden monimutkaisuutta että haastaa

GARCÍA-ROSELL J. C. 2012. Struggles over Corporate Social Responsibility Meanings in Teaching
Practices: The Case of Hybrid Problem-Based
Learning. Management Learning, online first.

markkinoinnin teorioiden ja ammattikäytäntöjen perusoletuksia. Teoreettisesti viitekehys nojaa sidosryhmäajatteluun, moraaliseen filoso
fiaan, merkityksen ja diskurssin käsitteisiin.
Tällöin kestävyyttä ei tarkastella vain asiakkaan
tai tietyn sidosryhmän näkökulmasta suhteessa
yritykseen, vaan viitekehyksen analyysiyksikkö
on markkinapaikka. Tämä mahdollistaa sidosryhmien välisten vuorovaikutuksien ja suhteiden tarkastelun. Tällöin huomiota ei kiinnitetä
sidosryhmien tarpeiden täyttämiseen vaan prosesseihin, joiden avulla kestävyyden ymmärrystä luodaan ja muokataan.
Kun kestävyyttä lähestytään kulttuurisena
ilmiönä, ovat ne merkitykset ja arvot, joiden
avulla sidosryhmät jäsentävät jokapäiväistä elämäänsä, tärkeitä uusien kestävämpien käytäntöjen edistämisessä. Toimintatutkimus, joka on
ollut jokseenkin vähän käytetty markkinoinnin
tutkimuksessa (Ozanne & Saatcioglu 2008; Perry & Gummesson 2004), on viitekehyksen metodologisessa ytimessä. Sillä voidaan edistää
vuorovaikutusta, jonka avulla sidosryhmien
ymmärrys ja osaaminen välittyy ja muokkautuu
sekä tulee reflektoitavaksi. Kokonaisuutena tutkimus ehdottaa käännettä perinteisestä markkinoinnista refleksiiviseen markkinointiin, joka
sallii liiketalouden perusperiaatteiden kyseenalaistamisen ja erilaiset näkökulmat markkinoiden todellisuudesta pyrkiessään kohti kestävämpiä oikeudenmukaisempia toimintatapoja. Väitöstutkimukseni on avannut uuden polun kestävän markkinoinnin tutkimukselle. Miten tuo
polku etenee, riippuu meistä, jotka haluavat
kulkea sitä. Kuten Machado sanoi ”kävelijä, sinun jälkesi on polku eikä mitään muuta”. 
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