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Ruoka on tärkeä osa arkielämää ja muodostaa 20-25 % suomalaisen kuluttajan
ilmastovaikutuksesta. Ulkona syömisen ja lounasruokailun kautta myös ravintoloissa tehdään
päivittäisiä ruokavalintoja. Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia vastuullisuudesta, mutta
heidän aikomustensa ja tekojensa välillä on vielä iso kuilu. On tarvetta tuoda viestinnän ja
vaikuttamisen keinoin esiin vastuullisia valintoja ja pyrkiä vaikuttamaan kuluttajien
toimintaan. Käytännön toimien lisäksi vastuullisuudesta kertomalla myös vaikutetaan
kuluttajien mielikuviin ja voidaan saada omalle yritykselle kilpailuetua.
Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena on selvittää, millaisin keinoin
ravintolatoimijat viestivät vastuullisuudesta ja millä tavoin asiakkaat tekevät ravintolassa
valintoja. Näiden pohjalta tavoitteena on löytää ratkaisuehdotuksia siihen, millaisin keinoin
ravintola voisi viestiä jatkossa vastuullisuusteoista asiakkaille ja miten asiakkaiden tekemiin
valintoihin voitaisiin ravintoloissa vaikuttaa. Kehittämistyö on osa Laurean ja Forum Viriumin
Mission Zero Foodprint -hanketta, joka kehittää yhdessä ravintolatoimijoiden kanssa
hiilineutraaliuteen tähtäävää toimintamallia ravintola- ja ruokapalvelualalle. Kehittämistyö
tukee hanketta viestinnällisten ratkaisujen osalta.
Tietoperustassa käyttäytymisen muotoilun ja kuluttajakäyttäytymisen kautta saadaan tietoa
siitä, miten kuluttajat tekevät valintoja ja miten käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa. Toisen
tärkeän osa-alueen muodostaa vastuullinen markkinointi, joka pyrkii tuomaan esiin
vastuullisia vaihtoehtoja kuluttajille. Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen toimivat
menetelmällisinä lähestymistapoina, joiden avulla kerätään tietoa nykytilanteesta ja etsitään
ratkaisuja.
Merkittävän osan kehittämistyön tiedonkeruusta muodostavat haastattelut, joihin kuuluu
viiden ravintolatoimijan ja 12 lounasruokailijan haastattelut. Näiden pohjalta muodostuu
käsitys ravintola-alan nykytilasta ja tarpeista. Asiakashaastatteluiden pohjalta muodostetut
asiakasprofiilit auttavat tunnistamaan asiakkaan käyttäytymiseen ja asenteisiin liittyviä
tekijöitä ja helpottavat viestinnän suunnittelua. Kahdessa ideointityöpajassa kehitetyissä
ratkaisuehdotuksissa hyödynnetään tuuppaamista ja muita vaikuttamisen keinoja.
Vastuullisuus on yhä näkyvämpi osa ravintoloiden toimintaa, mutta vastuullisten tekojen esiin
tuominen on kesken resurssien, työkalujen ja suunnitelmallisuuden puutteen vuoksi.
Painopiste tulisi kohdistaa asiakkaiden valintoihin, joissa korostuvat tällä hetkellä ympäristöä
enemmän muut tekijät. Kohderyhmän tuntemalla viestiä voi kohdentaa kullekin
asiakasprofiilille sopivaksi. Erilaiset visuaaliset merkintätavat, kuten hiilijalanjäljen
esittäminen, eivät ole yksinään riittäviä, vaan käytännön vastuullisuustekoja tulisi tuoda esiin
läpinäkyvästi ja kattavasti. Tuuppaus nähtiin ravintolatoimijoiden näkökulmasta helppona
vaihtoehtona vaikuttaa asiakkaiden tekemiin valintoihin. Yhteistyöllä ja valmiilla työkaluilla
vastuullisuusviestintä sujuisi ravintoloissa tulevaisuudessa nykyistä tehokkaammin.
Asiasanat: ravintolat, vastuullisuus, kuluttajakäyttäytyminen, viestintä, tuuppaus
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Food is an essential part of everyday life and constitutes 20-25% of the climate impact of an
average Finnish consumer. By dining and eating out people make everyday food choices in the
restaurants. Consumers are more and more interested in sustainability but there is a gap
between their aims and actual actions. It is necessary to bring forward sustainable choices
with the help of communication and influence methods and to have an impact on consumers’
actions. By communicating about sustainability, the images of the consumers can be
influenced, and the companies can gain competitive advantage.
The purpose of this thesis is to explore how restaurants communicate about sustainability
right now and how restaurant customers make choices at the restaurant. Therefore, the goal
is to find out how the restaurants could improve their communication about the sustainable
actions to their customers and how they could influence customers’ choices. The work is part
of the project of Laurea and Forum Virium, Mission Zero Foodprint, which promotes the
carbon neutrality of restaurants by co-developing an operational model in collaboration with
the field. The work of this thesis supports the project by delivering communicative solutions.
The theoretical background of the thesis consists of consumer behavior and behavioral design
which describe how consumer choices can be influenced. Sustainable marketing is another
essential area which helps to highlight sustainable options to consumers. Service design and
co-design were used as methodological approaches to gather information about the current
situation and to find out solutions.
Information was gathered mostly with interviews. Five restaurant operators and twelve diners
were interviewed during the process. Based on the restaurant interviews it was possible to
get the picture of the current situation and the needs in the field. Based on the customer
interviews three customer profiles were created. They help to identify factors that influence
consumer behavior and attitudes so that it is easier to plan suitable communication
strategies. Two ideation workshops were held, and their solutions apply nudging and other
influence methods.
Sustainability is a more and more visible part of the restaurant operations, yet communicating
about sustainability is still incomplete due to lack of resources, tools and planning. The
primary focus should be on consumer choices which are influenced right now by other factors
than climate. By knowing the target audience, it is possible to better reach them in the right
way. Different ways to visualize, for example carbon footprint visualizations, are not enough
alone, instead concrete sustainable actions should be made transparent and visible. The
restaurant operators saw nudging as an easy way to influence customer choices. With
cooperation and prepared tools sustainable communication would work in the future more
effectively in the field.
Keywords: restaurants, sustainability, consumer behavior, communication, nudging
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1

Johdanto

Mikään toimiala ei voi jättää huomioimatta ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ilmastonmuutos
on yksi suurimmista ihmisiin ja yhteiskuntiin vaikuttavista haasteista, jonka seurauksena
maapallon keskilämpötila nousee ja aiheuttaa laajoja ympäristöongelmia. Ihmisen toiminnalla
on suuri vaikutus ilmastonmuutoksen etenemiseen. (LUKE 2020.) Samassa yhteydessä
puhutaan paljon vastuullisuudesta, joka todellisuudessa kattaa monia eri osa-alueita.
Taloudellinen vastuu koskee esimerkiksi palkkoja, veroja ja investointeja ja viittaa yrityksen
yhteiskunnalliseen vaikutukseen, esimerkiksi työllisyyteen liittyen. Sosiaalinen vastuu viittaa
henkilöstön hyvinvointiin ja siihen, miten esimerkiksi tuotteet on valmistettu.
Ympäristövastuu koskee tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksia, esimerkiksi
luonnonvarojen käyttöä. (Harmaala & Jallinoja 2012, luku 1.)
Tässä kehittämistyössä vastuullisuudesta puhuttaessa viitataan ympäristövastuullisuuteen.
Ympäristövastuullisuus on yrityksen pyrkimystä toimia ympäristön kannalta parhaalla
mahdollisella tavalla. Ympäristövastuullinen yritys selvittää toimintansa ympäristövaikutuksia,
tuntee lainsäädännön ja noudattaa sitä sekä kehittää toimintaansa jatkuvasti parempaan
suuntaan. (Harmaala & Jallinoja 2012, luku 1.)
Ilmastonmuutos ja niin yritysten kuin yksilöidenkin vastuu on noussut päivittäisissä uutisissa
esiin. Eurooppalaisista kuluttajista 42,6 prosenttia arvioi, että huoli ilmastonmuutoksesta
vaikuttaa jonkin verran heidän tekemiinsä ruokavalintoihin, ja 16,6 prosenttia sanoo asian
vaikuttavan paljon ruokavalintoihin. Kaksi kolmesta suhtautuu avoimesti ruokailutottumusten
muuttamiseen ympäristön vuoksi ja noin 40 prosenttia on joko lopettanut tai vähentänyt
punaisen lihan syömistä. (BEUC 2020, 4.) Neljä viidestä suomalaisesta ajattelee, että
ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire (Valtioneuvosto 2019a). Toisaalta tuoreessa
tutkimuksessa jopa 80 prosenttia suomalaisista arveli nykyisen kulutuksensa ympäristön
kannalta joko täysin tai jokseenkin kestäväksi. Uutisessa todetaan, että suomalaisilla on
vaikeuksia arvioida oman käyttäytymisensä ympäristövaikutuksia. Jos kaikki kuluttaisivat niin
kuin suomalaiset, tarvittaisiin kulutuksen kattamiseksi 3,8 maapalloa. (Frilander 2020.)
Ilmastonmuutos siis toisaalta huolestuttaa kuluttajia, mutta toisaalta siihen ei vielä pyritä
kovinkaan paljon vaikuttamaan käytännön tekojen kautta.
Suomi ei ole kasvihuonepäästöiltään Euroopan tai muun maailman suurin saastuttaja
(Euroopan parlamentti 2018). Kuitenkin länsimainen kulutukseen perustuva elämäntapa
muodostaa valtavan osan kasvihuonepäästöistä. Maailman rikkain 10 prosenttia tuottaa 52
prosenttia päästöistä ja keskiluokka eli 40 prosenttia maapallon väestöstä 41 prosenttia
päästöistä. (Oxfam 2020, 3). Ilmastonmuutoksen kokokuvassa ruoalla ja ruokapalveluilla on
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suuri merkitys. Ruoan kulutus muodostaa Suomessa 20-25 prosenttia yksittäisen kuluttajan
ilmastovaikutuksesta (Nissinen & Savolainen 2019). Ruoan kohdalla jo pienetkin valinnat
auttavat kokonaismuutoksessa, esimerkiksi lihan ja maitotuotteiden käytön vähentäminen
pienentää kokonaishiilijalanjälkeä merkittävästi (Institute for Global Environmental
Strategies, Aalto University & D-mat ltd. 2019, 34). Vaikka ravintola-ala ei olekaan
päästöintensiteetiltään toimialojen kärjessä (Markkanen 2019), on myös tällä alalla ryhdytty
toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ravintola-alan päästöihin vaikuttavat myös
välillisesti alkutuotannon eli maatalouden päästöt, joiden osuus koko kuvassa on merkittävä
(Markkanen 2019). Ilmastonmuutosta hillitsevät toimet ovat myös osa nykyistä
hallitusohjelmaa, ja ilmastoystävällinen ruokapolitiikka on yksi tärkeistä tavoitteista
(Valtioneuvosto 2019b). Yhdessä alan toimijoiden kanssa on kehitetty matkailu- ja ravintolaalalle tiekarttaa kohti hiilineutraaliutta (MaRa 2020).
Yhä useampi kuluttaja syö ruokansa kodin ulkopuolella (Huomo 2019; MaRa 2018).
Ravintolaruokailusta on tullut kuluttajille osa arkea, ei ainoastaan harvinainen juhlahetki.
Vastuullisuutta ei enää nähdä ravintola-alalla muutosvoimana vaan alan perusedellytyksenä:
tulevaisuudessa vastuullisuuden pitää toteutua myös tekojen tasolla. (KesPro 2018.) Myös
koronakriisin aiheuttaman sulun aikana ravintolapalvelut onnistuivat kehittämään uusia tapoja
tarjota ruokaa asiakkaille. Ruoka- ja ravintolapalveluilla on siis iso rooli kuluttajien
toimintaan ja sitä kautta myös ilmastonmuutokseen vaikuttamisessa.
Käytännön tekojen lisäksi tarvitaan myös tekojen näkyväksi tekemistä. Robertsonin (2019)
mukaan ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa puuttuva osa on juuri
parempi ja tehokkaampi viestintä. Pelkkien faktojen tarjoaminen ei ole tarpeeksi, vaan
muutoksen näkyväksi tekeminen on tärkeää. Ilmastonmuutos on ihmisten mielissä toisessa
ajassa ja kaukana tulevaisuudessa. Ihmiselle on luontaista keskittyä nykyhetkeen ja nähtävillä
oleviin uhkiin. Siksi myös ilmastonmuutoksen kaltaisen hitaasti etenevän uhan näkyväksi
tekeminen on ensiarvoisen tärkeää. (Robertson 2019, 6.)
Opinnäytetyö on osa Laurean ja Forum Viriumin Mission Zero Foodprint -hanketta, joka
lähestyy ilmastonmuutosteemaa ravintoloiden ja ruokapalveluyritysten näkökulmasta.
Hankkeen tavoitteena on yhdessä pienten ravintola- ja ruokapalveluyritysten kanssa kehittää
uusia toimintamalleja ja ratkaisuja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Hankkeen lopputuloksena
luodaan testattu toimintamalli hiilineutraalille toiminnalle ja digitaalisia ratkaisuja
ravintoloiden hiilijalanjäljen mittaamiseen. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millä keinoilla
kuluttajien tietoisuutta ravintoloiden ympäristöystävällisistä valinnoista voitaisiin lisätä.
(Mission Zero Foodprint 2020.) Tämä kehittämistyö keskittyykin jälkimmäiseen osaan ja pyrkii
selvittämään, miten ravintolat voisivat tuoda esiin hiilineutraaleja toimiaan ja miten samalla
voitaisiin vaikuttaa asiakkaiden tekemiin valintoihin ravintoloissa. Taustaselvityksen ja
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tiedonkeruun lisäksi kehittämistyössä hyödynnetään yhteiskehittämistä ja kehitetään yhdessä
ravintoloiden kanssa uusia käytäntöjä asiakasviestintään ja valintoja ohjaaviin elementteihin.
1.1

Kehittämistyön rajaus ja tavoite

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena on tutkia ravintoloiden
ympäristövastuullisia käytäntöjä erityisesti viestinnän näkökulmasta. Tarkoituksena on
selvittää, miten ravintolatoimijat viestivät ympäristövastuullisuudesta tällä hetkellä ja miten
asiakkaat tekevät ravintolassa valintoja. Näiden pohjalta tavoitteena on löytää
ratkaisuehdotuksia sille, millaisin keinoin ravintoloiden hiilineutraaleista toimista voitaisiin
jatkossa viestiä asiakkaille ja miten asiakkaiden valintoihin voitaisiin vaikuttaa.
Tutkimuksellisessa kehittämistyössä keskeistä on pyrkiä ratkaisemaan havaittuja ongelmia ja
luomaan uudenlaisia ratkaisuja. Tieteelliseen tutkimukseen verrattuna painopiste on
käytännönläheisempi. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 18, 19.) Tämän kehittämistyön
näkökulma on ongelmaperustainen. Ongelmaperustaisessa kehittämisessä etsitään ratkaisuja
käytännössä havaittuihin haasteisiin (Ojasalo ym. 2014, 26).
1.2

Kehittämisasetelma ja kysymykset

Kehittämistyö keskittyy Suomessa ja erityisesti Uudellamaalla toimiviin ravintoloihin.
Kehittämistyö tuottaa uutta tietoa Mission Zero Foodprint -hankkeelle, jonka kautta tieto
leviää eteenpäin ravintolasektorilla mahdollisesti myös Uudenmaan ulkopuolelle.
Kehittämistyössä tietoa kerätään sekä ravintola-alan toimijoilta että ravintoloiden asiakkailta.
Yhteiskehittämisen kautta luodaan yhdessä ruoka- ja ravintola-alan toimijajoukon kanssa
uusia keinoja ympäristöteemojen esiin nostamiseksi ravintoloissa.
Mission Zero Foodprint -hankkeen tavoitteena on luoda avoimesti saatavilla oleva,
resurssiviisas ja hiilineutraaliuteen tähtäävä toimintamalli ravintoloille. Toimintamalliin
kuuluu myös digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen ja kehittäminen. Hiilineutraaliutta ja
energiatehokkuutta on tarkoitus tuoda esiin visuaalisten elementtien kautta kuluttajille.
Pitkän aikavälin tavoitteena on jakaa toimintamallia laajemmalle muihinkin yrityksiin ja
saada sitä kautta muutettua laajemmin ravintola- ja ruokapalvelualan yritysten toimintaa
hiilineutraalimmaksi. Samalla tavoitteena on vaikuttaa kuluttajien tietoisuuteen ravintoloiden
hiilineutraaliudesta ja pyrkiä vaikuttamaan heidän tekemiinsä valintoihin ja ostopäätöksiin.
(Mission Zero Foodprint 2020.)
Kehittämistyö yhdistää monia aloja. Käyttäytymisen muotoilun ja kuluttajakäyttäytymisen
teorian kautta saadaan tietoa siitä, miten ja miksi ihmiset käyttäytyvät juuri niin kuin he
käyttäytyvät ja miten käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa. Toisen tärkeän alueen muodostavat
viestintä ja markkinointi, ja erityisesti vastuullinen markkinointi. Palvelumuotoilu ja
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yhteiskehittäminen toimivat menetelmällisinä lähestymistapoina, joiden avulla kerätään
tietoa nykytilanteesta ja etsitään ratkaisuja.
Kehittämistyö pyrkii vastaamaan seuraaviin kehittämistä ohjaaviin kysymyksiin:
•

Miten ympäristövastuullisuus näkyy tällä hetkellä ravintoloiden toiminnassa ja miten
sitä on tuotu esiin? Millaisia haasteita ravintolat kohtaavat viestintään liittyen?

•

Miten ravintolat voisivat näkyvämmin tuoda esiin hiilineutraaleja toimiaan asiakkaille?

•

Miten asiakkaat tekevät tällä hetkellä valintoja ravintolassa? Millaisin keinoin
asiakkaiden valintoihin ja päätöksiin voitaisiin vaikuttaa ravintolakontekstissa?

Lopputuotoksena on tarkoitus kehittää yhdessä ravintoloiden kanssa keinoja hiilineutraalien
toimien esiin nostamiseen ja asiakkaiden valintoihin vaikuttamiseen.

2

Tietoperusta

Opinnäytetyön tietoperustassa yhdistyvät vastuullinen markkinointi, palvelumuotoilu ja
yhteiskehittäminen, käyttäytymistaloustiede, käyttäytymisen muotoilu sekä
kuluttajakäyttäytyminen. Kuviosta 1 käy ilmi opinnäytetyön tietoperustan kokonaisuus.

Kuvio 1: Opinnäytetyön tietoperusta.
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2.1

Vastuullinen markkinointi ja viestintä

Ilmastonmuutos muuttaa maailman tilaa ja pakottaa eri toimialat ja yritykset muuttamaan
toimintaansa kestävämpään suuntaan. Samassa yhteydessä myös tuotteiden ja palveluiden
markkinointi muuttuu. Lillbergin ja Mattilan (2020, 12) mukaan kestävällä ja vastuullisella
markkinoinnilla on iso rooli maailman muuttamisessa. Markkinoijan on katsottava maailmaa
uudesta näkökulmasta ja esitettävä uudenlaisia kysymyksiä. On pohdittava yhtäältä sitä, mitä
ihmiset tarvitsevat ja mistä heille muodostuu arvoa, ja toisaalta sitä mitä on tehtävä
ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja miten ihmiset saataisiin mukaan toimimaan.
Kolmanneksi on pohdittava brändin roolia ja sitä, miten se voisi tuottaa uudessa tilanteessa
uudenlaista arvoa. (Lillberg & Mattila 2020, 14.)
Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä myös ravintolasektorille. Kuten johdannossa todettiin, ruoan
kulutus muodostaa merkittävän osan kasvihuonepäästöistä. Ravintolaruokailu on osa monen
kuluttajan päivittäisiä ruokavalintoja. Ravintolaruokailun kautta kuluttajat myös saavat
esimerkin ja ideoita muihin arjen ruokailutottumuksiin. Vaikka kuluttajat ovat yhä
tietoisempia ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä toimista, he tarvitsevat lisää tietoa
ruokavalintojen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen. Tilastojen mukaan osa kuluttajista on jo
vähentänyt punaisen lihan kulutusta, mutta ruokailutottumusten muuttaminen ei ole silti
vielä riittävällä tasolla. (BEUC 2020, 6.) Ymmärtämällä paremmin kuluttajien ruokavalintoja
ja ajatuksia ympäristövastuullisuudesta valintoihin on myös helpompaa vaikuttaa. Ravintolat,
jotka viestivät tehokkaasti toimistaan ympäristön hyväksi, myös puhuttelevat paremmin
sellaisia kuluttajia, jotka ovat ympäristöstä huolissaan. Onkin tärkeää tuoda vastuullisia
tekoja ja valintoja kuluttajille paremmin näkyviksi ja samalla helpottaa valintojen tekemistä.
Kotlerin, Armstrongin ja Opresnikin (2018, 598) mukaan vastuullinen markkinointi (engl.
sustainable marketing) ottaa huomioon sekä sosiaalisen että ympäristön vastuun näkökulman
ja vastaa kuluttajien ja yritysten tarpeisiin huomioiden samalla myös tulevaisuuden tarpeet.
Vastuullisuusmarkkinointiin kuuluu sekä ympäristöä säästävien tuotteiden ja palveluiden
markkinointia että tavallisten tuotteiden esiin nostamista ympäristöön liittyvien argumenttien
avulla (Harmaala & Jallinoja 2012, luku 6).
Ympäristöä säästävä tuote tai ympäristövastuullinen tuote on jonkin osatekijänsä puolesta
luonnon ja ympäristön näkökulmasta parempi vaihtoehto kuin tavallinen tuote (Harmaala &
Jallinoja 2012, luku 5). Kuusi kymmenestä kuluttajasta kertoo tutkimuksessa, että on
hankalaa tietää, onko tietty tuote vastuullinen vai ei (Motrøen 2019). Vastuullisen
markkinoinnin tavoitteena onkin mahdollistaa vastuullinen kuluttaminen ja poistaa siihen
liittyviä esteitä. Täydellisessä maailmassa asiakkaan ja markkinoijan välille muodostuu suhde,
joka luo arvoa markkinoijalle, asiakkaalle, yhteiskunnalle ja ympäristölle. (Martin & Schouten
2012, 59.) Myös Kotlerin ym. (2018, 598) mukaan vastuullinen markkinointikonsepti on se,
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joka vastaa sekä yritysten että kuluttajien tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Tulevaisuutta
varten tarvitaankin vastuullisuusvisio (engl. sustainability vision) eli strategia ja kehys, jonka
avulla voidaan luoda vastuullisuudesta arvoa (Kotler ym. 2018, 609).
Vastuullisessa markkinointiviestinnässä on neljä erilaista tyyppiä:
1) Pyritään muuttamaan kuluttajien käyttäytymistä kestävämpään suuntaan. Tässä
tyypissä keskitytään elämäntyylien muuttamiseen.
2) Pyritään muuttamaan kuluttajien ostokäyttäytymistä tiettyjen ostosten kohdalla.
Esimerkiksi tavanomaisten tuotteiden vaihtaminen kestävämpiin valintoihin.
3) Pyritään tiedottamaan kestävistä tuotteista ja palveluista, joita on tarjolla.
4) Pyritään vakuuttamaan kuluttajia ostamaan tietyn yrityksen tuotteita, koska yritys on
vastuullinen. (Ottosson & Parment 2016, 110.)
Vastuullisuusviestintä vaatiikin yrityksiltä suunnittelua. Harmaala ja Jallinoja (2012, luku 6)
esittelevät vastuullisuusviestinnän prosessimallin (kuvio 2). Malli lähtee liikkeelle viestinnän
tavoitteiden määrittelystä. Tavoitteisiin vaikuttaa se, millaisen strategian yritys on valinnut
ja mitä osa-alueita se haluaa tuoda esiin. Tämän jälkeen määritellään kohderyhmä tai
kohderyhmät. Kohderyhmän tunteminen vaikuttaa olennaisesti siihen, miten hyvin viesti
pystytään kohdentamaan ja miten viestinnässä onnistutaan. Tämän jälkeen suunnitellaan
viesti ja menetelmät ja toteutetaan tai julkaistaan ne. Lopuksi kerätään palautetta ja
analysoidaan viestinnän onnistuminen. Viestintäprosessi on jatkuva ja kulkee kehää näiden eri
vaiheiden välillä. (Harmaala & Jallinoja 2012, luku 6.)

Kuvio 2: Vastuullisuusviestinnän prosessimalli (Harmaala & Jallinoja 2012, luku 6)
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Monilla yrityksillä onkin nykyään vastuullisuusohjelmia tai vastuullisen viestinnän ohjelmia.
Kotler ym. (2018) mainitsee esimerkkinä Unileverin, joka kymmenen vuotta sitten toteutti
Sustainable Living Plan-nimisen strategian. Tähän kuuluu viiden kohdan muutosohjelma, jolla
pyritään kuluttajien käyttäytymisen muutokseen:
1) Tee siitä tapa.
2) Tee siitä ymmärrettävää.
3) Tee siitä palkitsevaa.
4) Tee siitä houkuttelevaa.
5) Tee siitä helppoa. (Kotler ym. 2018, 597.)
Ymmärrettävyyteen liittyy esimerkiksi se, tietävätkö ihmiset käyttäytymisensä vaikutuksista
ja uskovatko he, että asia on heille merkityksellinen.
Futerra on kansainvälinen kestävään kehitykseen liittyvän käyttäytymisen muutokseen
erikoistunut yritys. Yhdessä Futerran kanssa Sustainable Lifestyles Frontier Group teki
tutkimusta useiden eri suuryritysten viestinnästä. Tutkimuksissa testattiin erilaisia tapoja
vaikuttaa yritysten brändien mielekkyyteen ja kuluttajien ympäristöystävällisempään
käyttäytymiseen. Tulosten mukaan vastuullisuudella on merkitystä kuluttajille ja sen
korostaminen parantaa yrityskuvaa, mutta paras tapa ei ole korostaa pelkästään kestävää
kehitystä ja vastuullisuutta vaan yhdistää sanomaa muihin elementteihin. Esimerkiksi yksilön
henkilökohtaiseen hyötyyn vetoaminen havaittiin tehokkaaksi. Visuaalisuus on tärkeä työkalu,
jota tulisi hyödyntää käyttäytymiseen vaikuttamisessa. Visuaalisuus herättää huomion, voi
viihdyttää tai herättää monenlaisia tunteita. Visuaalisuuden kautta viesti myös jää paremmin
mieleen. Visuaalisissa elementeissä on kuitenkin hyvä muistaa kohderyhmä, jotta ei karkota
sitä vääränlaisilla visuaalisilla viesteillä. (Sustainable Lifestyles Frontier Group 2017, 16, 21.)
Futerran ja muiden markkinointitoimistojen työkalupakkiin kuuluu varsinaisen markkinoinnin
lisäksi psykologisten keinojen hyödyntäminen. Vastuullisuuden viestiminen nähdään
ongelmallisena, koska siihen liittyy helposti syyllistämistä. Syyllistämisen sijaan pyritäänkin
kiinnittämään huomiota muihin näkökulmiin, kuten esimerkiksi siihen, mitä hyötyä tästä on
kuluttajalle tai miten tämä tekee elämästä helpompaa. (Yates & Price 2015, 169.) Hartmann,
Apaolaza ja D’souza (2018) korostavat psykologisen voimaannuttamisen tukemista viestinnän
ja markkinoinnin keinoin. Heidän tutkimuksessaan selvitettiin psykologisen
voimaannuttamisen vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen. Vastuullisten tuotteiden ja
palveluiden markkinoinnissa tulisikin pyrkiä vaikuttamaan kuluttajien kokemukseen siitä, että
omilla teoilla oikeasti on merkitystä. (Hartmann ym. 2018, 409.)
Vastuullisuusviestintään liittyy myös suuri vastuu oikean tiedon esittämisestä ja
välittämisestä. Esimerkiksi kun esitetään ympäristöväittämiä, on tarkkaan katsottava, että
viesti on totuudenmukainen, tarkka ja todennettavissa. Viherpesuun viitataan
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vastuullisuusviestinnän yhteydessä silloin, kun viestin sisällön ja todellisuuden välillä on
ristiriita. (Harmaala & Jallinoja 2012, sanasto.) Conrad ja Thompson (2013) muistuttavat myös
yrityksiä olemaan varovaisia viestinnässään. Tulisi välttää ympäripyöreää kieltä ja sanoja,
joiden merkitys ei ole selvä. Esimerkiksi raaka-aineiden alkuperässä tulisi olla tarkka. Ei auta,
jos itse tuote on vastuullinen mutta tuotteen valmistaja suuri saastuttaja. Visualisoinnissa
tulisi myös olla tarkka ja välttää harhaanjohtavia kuvia. Ei pitäisi esittää perusteettomia
väitteitä tai vertailuja. Pitäisi pyrkiä ehdottomaan luotettavuuteen ja välttää epäuskottavaa
viestintää. Tulisi välttää ammattikieltä ja väitteitä, joita ei pystytä vahvistamaan.
Sanomattakin on selvää, että tulisi välttää keksittyjä väitteitä ja valehtelemista sekä sellaisen
informaation esittämistä, jolla ei ole mitään todistusarvoa. (Conrad & Thompson 2013, 106.)
2.2

Asiakasnäkökulma ja vastuullinen kuluttaja

Kuten jo aikaisemmin mainittiin tehokasta viestintää ei voi tehdä, jollei tunne viestinnän
kohderyhmää. Conradin ja Thompsonin (2013, 96) tutkimuksen mukaan asiakkaiden tulisi olla
enemmän kuin viestin vastaanottajia. Asiakkaiden tulisi olla mukana päätöksenteossa
päättämässä, mikä vastuullisuudessa ja sen viestimisessä on tärkeää. Kestävä
kuluttajakäyttäytyminen (engl. sustainable consumer behavior) on toimintaa, jonka tuloksena
ympäristövaikutukset ovat vähäisempiä ja luonnonvarojen hyödyntäminen vähäisempää
(White, Habib & Hardisty 2019b, 24). Yritysten tulisi käyttää aikaa siihen, että he ymmärtävät
asiakkaiden halut ja tarpeet, esteet ja edut. Kun nämä tunnetaan, on helpompaa kehittää
strategioita, joilla ihmisten käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa. (White, Habib & Hardisty
2019a.)
Sitran selvityksessä Fiksu kuluttaminen Suomessa (Huumo, Kaitosalmi, Tuomisto, Kavenius &
Tikkanen 2019) esitellään seitsemän erilaista motivaatioprofiilia. Kuluttajahaastatteluiden
avulla suomalaisista tunnistettiin seitsemän erilaista kuluttajaryhmää, jolla on kullakin
erilaiset motiivit ja arvot kuluttamiseen liittyen. Tutkimuksessa selvitettiin, mikä
kulutuspäätöksiä ohjaa ja mihin omilla valinnoilla uskotaan olevan vaikutusta. (Huumo ym.
2019, 8.) Kunkin motivaatioprofiilin kohdalla annetaan myös suosituksia siitä, millaisilla
viestinnällisillä keinoilla profiileja voisi lähestyä:
•

Mukavuudenhaluinen nautiskelija haluaa elää helppoa elämää laadukkaasti. Hän ei
usko omilla valinnoillaan olevan suurta merkitystä. Ekologisuus tulisikin kietoa uusiin
kokemuksiin, nautintoon ja statukseen. Viestinnässä kannattaisi painottaa laatua ja
luksusta sekä elämää helpottavia tekijöitä.

•

Seuraileva suunnanetsijä seuraa toisten esimerkkiä ja suhtautuu epäilevästi
vastuulliseen kuluttamiseen. Viestintää kannattaisi hoitaa mielipidevaikuttajien
kautta ja korostaa vertailua muihin ihmisiin. Visuaalisuudesta ja monimutkaisuuden
karsimisesta voi myös olla etua.
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•

Arjen selviytyjä elää niukasti ja kuluttaa vähän. Hinta ja lyhyen aikavälin hyöty ovat
tärkeitä kriteereitä. Viestinnässä tulisi korostaa ekologisen vaihtoehdon halpuutta ja
vaivattomuutta. Näkyvä viestintä ja edullisuudesta viestiminen voisivat toimia.

•

Impulsiivinen heräteostajan tärkeimpinä motiiveina ovat mukavuus ja nautinto.
Ekologiset arvot ovat tärkeitä, mutta eivät ohjaa valintoja. Viestinnässä tulisi
keskittyä näyttävyyteen ja inspiroivuuteen ja vaikuttaa lasten ja läheisten kautta.

•

Perinteinen tolkun ääni toimii motiiveinaan käytännöllisyys, laadukkuus ja kestävyys.
Hän suhtautuu epäluuloisesti ympäristöargumentteja kohtaan, kotimaisuus ja
paikallisuus ovat tärkeitä. Viestinnässä tulisi tarjota faktoja pitkältä aikajaksolta sekä
korostaa arkisia hyötyjä ja kotimaisuutta.

•

Fiilisvihreälle suunnannäyttäjälle ekologisuus, laatu ja yksilöllisyys ovat tärkeitä.
Pienempi ympäristökuorma ja identiteetin vahvistaminen motivoivat kuluttamista.
Hänelle tulisi korostaa ympäristöystävällisten vaihtoehtojen ominaisuuksia ja laatua
sekä omannäköisyyttä ja tuotteen erityisyyttä.

•

Neuvokas arkivihreä on valmis luopumaan omasta mukavuudestaan ympäristön
hyväksi. Hänelle suunnitellun palvelun tulisi olla käytännöllinen ja teknologisesti
helppokäyttöinen. Viestinnässä tulisi painottaa laatua, kotimaisuutta ja
ympäristöystävällisyyttä. (Huumo ym. 2019, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31.)

Whiten ym. (2019a) mukaan 65 prosenttia kuluttajista kertoo haluavansa ostaa kestävää
kehitystä tukevia tuotteita, silti vain 26 prosenttia heistä oikeasti tekee niin. Tämän
aikomuksen ja teon välisen kuilun kaventaminen on tärkeää niin yritysten itsensä kuin
ympäristönkin vuoksi. Artikkelissa esitellään viisi eri tapaa vaikuttaa kuiluun. Ensimmäiseksi
tulisi hyödyntää sosiaalista vaikuttamista. Tutkimuksissa on havaittu, että ihmisillä on suuri
tarve sopeutua joukkoon ja tehdä niin kuin muutkin tekevät. Keinona on siis korostaa sitä,
mitä muutkin tekevät. Toiseksi tärkeää on muokata tapoja, on vaikeutettava huonoja tapoja
ja kannustettava hyviä. Tähän voi auttaa esimerkiksi kestävien valintojen muuttaminen
oletusvaihtoehdoiksi. Voidaan myös käyttää muistutusviestejä, antaa palautetta tai kannustaa
palkinnoilla. Vaikka käyttäisikin näitä taktiikoita, tapojen muuttaminen on usein todella
haastavaa. (White ym. 2019a.)
Kolmantena White ym. kehottavat kannustamaan dominovaikutukseen. Ihmiset haluavat usein
olla johdonmukaisia. Jos heidät saa tekemään yhden kestävän valinnan, he ovat valmiita
tekemään muitakin muutoksia. Neljänneksi on tärkeää valita, puhuuko sydämelle vai aivoille.
Tunteisiin vetoaminen voi kannattaa, sillä ihmiset omaksuvat todennäköisemmin uudenlaisen
käyttäytymismallin, jos he kokevat siihen liittyen myönteisiä tunteita. Esimerkiksi toivo ja
ylpeys ovat tunteita, joihin on hyvä vedota. Myös järkeen vetoaminen voi olla toimivaa,
esimerkiksi ympäristövaikutusten selittäminen. Se, miten tieto on esitetty, on ensiarvoisen
tärkeää. Tulevaisuuden seuraamukset, rahavaikutukset ja energian kulutus voivat olla
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potentiaalisia teemoja. Ihmisillä on taipumus vältellä tappioita ja keskittyä enemmän siihen,
mitä he menettävät kuin siihen, mitä he saavuttavat. Viidentenä keinona on kokemusten
tarjoaminen omistamisen sijaan. Esimerkiksi tarinoiden kautta voidaan vedota kokemuksiin.
(White ym. 2019a.)
Ottosson ja Parment (2016, 51) listaavat syitä sille, miksi kuluttajien vastuullinen
käyttäytyminen on epäjohdonmukaista:
1) Arvo: Kuluttajalle voi olla epäselvää, millaista arvoa vastuullinen tuote tai palvelu
tuottaa verrattuna perinteiseen.
2) Frekvenssi: Monet kuluttajavalinnat tehdään automaattisesti miettimättä sen
tarkemmin, mikä voi rajata pois vastuullisia vaihtoehtoja.
3) Näkyvyys: Voi olla kuluttajalle epäselvää, että tuote tai palvelu on vastuullinen.
4) Monimutkaisuus: Kestävien valintojen tekeminen voi olla monimutkaista, on liian
monta seikkaa ja näkökulmaa, jotka pitäisi ottaa huomioon. Tällöin kestävämpi
valinta voi rajautua pois.
5) Itselleni vai muille: Se, kenelle ostetaan, vaikuttaa valintoihin, esimerkiksi lapsille
voidaan valita vähemmän kemikaaleja sisältäviä vaihtoehtoja.
6) Välttämättömyys vai nautinto: Se, onko hankinta rutiiniostos vai pitkään harkitun
tiedonhankinnan tulos, vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen ja kestävien tuotteiden
valintaan.
Mackenzie (2017) nostaa esiin vastuullisuuden normalisoinnin ja popularisoinnin. Hänen
mukaansa aiemmin mainittuun aikomuksen ja tekojen väliseen kuiluun voi parhaiten vaikuttaa
tekemällä vastuullisuudesta normaalin ja oletetun osan tuotetta tai palvelua. Brändit voisivat
Mackenzien mukaan toimia tietoisuuden lisääjinä – kun isot toimivat, vastuullisuutta aletaan
vaatia myös muilta. Markkinoinnilla on tärkeä rooli trendien tulkitsijana ja sosiaalisiin
normeihin vaikuttajana. Näiden kautta voidaan laajemmin tuoda esiin sitä, että vastuullinen
käyttäytyminen on normaalia toimintaa. (MacKenzie 2017, 171, 173, 175.)
Myös Richardson (2020) käsittelee teoksessaan kestävän kuluttamisen esteitä. Kuluttajalla ei
ole aikaa tutustua eri vaihtoehtoihin tai hinta vastuulliselle vaihtoehdolle on liian korkea.
Tietoa ei ole saatavilla riittävästi tai tiedon etsimiseksi ei jakseta käyttää aikaa ja vaivaa. On
myös kestävää kuluttamista edistäviä tekijöitä. Monilla kuluttajilla on kestäviä arvoja ja
kokemusta kestävien tuotteiden ja palveluiden käyttämisestä. He saattavat olla valmiita
maksamaan enemmän kestävästä vaihtoehdosta. Heillä on aikaa kartoittaa tietoa ja heillä on
myös usein pohjatietoa ympäristöasioista. Kestävien tuotteiden ja palveluiden tulisi olla
helposti saatavilla ja niiden hyöty tulisi osoittaa suhteessa muihin vaihtoehtoihin. (Richardson
2020, 53.)
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Beatson, Gottlieb ja Pleming (2019) tutkivat kestävän kuluttamisen prosesseja löytääkseen
mahdollistajia ja esteitä ympäristöystävälliselle käyttäytymiselle. Tutkimuksessa kävi ilmi
kuluttajien skeptisyys vastuullista markkinointia kohtaan. Markkinointi voi olla
harhaanjohtavaa ja olisikin tärkeää pystyä selvästi erottamaan oikeasti vastuulliset ja
näennäisesti vastuulliset yritykset toisistaan. Tutkimukseen osallistujilla oli vaikeuksia tulkita
ympäristöasioista tarjottavaa tietoa. Tutkimuksessa myös huomattiin, että vaikka
ympäristömerkkien ja logojen käyttäminen voisikin olla markkinoinnissa tehokasta,
tutkimukseen osallistujat eivät pystyneet palauttamaan mieleensä yhtäkään tällaista merkkiä.
Merkkien käyttämisessä piilee siis sekä mahdollisuuksia että uhkia. Myös vastuullisten
brändien mainitseminen tuotti heille hankaluuksia. Lisäksi tutkittaville oli epäselvää, mikä
kussakin tilanteessa on ympäristöystävällistä toimintaa. (Beatson ym. 2019, 203−206.)
Kestävien valintojen tekemiseen vaikuttaa moni tekijä, yksi tärkeä tekijä on vallitseva
kulttuuri. Niin kauan kuin kulttuuri ei muutu, ei kuluttajakaan muuta tapojaan. Toinen tärkeä
tekijä on informaatio. Oikeanlainen informaatio kestävän kehityksen mukaisista valinnoista ja
niiden vaikutuksista on olennaisessa roolissa kuluttajien käyttäytymisen muuttumisessa.
Päätöksiä tehdessä opitaan uusia asioita – tässä kohtaa olisi mahdollisuus vaikuttaa
tarjoamalla oikeanlaista informaatiota kuluttajalle. Se, onko informaatio kuluttajan mielestä
relevanttia, riippuu persoonasta, arvoista ja asenteista. Osa kuluttajista katsoo, että
ilmastonmuutokseen liittyvät ongelmat ovat vasta kaukana tulevaisuudessa, eikä ongelmaa
pidetä juuri tässä hetkessä tarpeeksi vakavana. Ajoituksella onkin myös merkitystä. Jos
aikajänne on liian pitkällä tulevaisuudessa, ihmiset eivät näe, että heidän valinnoillaan on
vaikutusta. Ongelmana on myös ihmisten toiminnan lyhyt aikajänne. Haasteena onkin se,
miten ihmisten käyttäytymisessä saataisiin aikaan pidempiaikainen ja kestävä muutos. (Arp
2018, 4, 5.) Ajallisen ulottuvuuden lisäksi olisi hyvä tuoda esiin myös maantieteellinen
ulottuvuus. Ilmastonmuutoksen näkyvät vaikutukset omaan lähiympäristöön voivat puhutella
enemmän kuin kaukana maailmalla tapahtuvat luonnonkatastrofit.
2.3

Kuluttajakäyttäytyminen ja päätöksenteko

Asiakkaille viestimisessä ja heidän valintoihinsa vaikuttamisessa auttaa se, että tuntee
kuluttajakäyttäytymisen lainalaisuudet. Yksi tärkeä tekijä on se, miten asiakkaat tekevät
päätöksiä. Päätöksenteossa on yleensä kysymys jonkin ongelman ratkaisemisesta. Jos ongelma
on pieni, päätös voi syntyä huomaamatta ja automaattisesti ilman sen suurempia
ponnisteluja. Mitä monitahoisemmasta ongelmasta on kysymys, sitä enemmän aikaa ja vaivaa
päätöksen tekeminen vaatii. Tietoa ja vaihtoehtoja on paljon ja myös valintoja joudutaan
tekemään uudestaan ja uudestaan useita kertoja. Solomon, Bamossy, Askegaard ja Hogg
(2016) puhuvatkin kuluttajan hypervalinnasta. Jatkuva valintojen tekeminen on psykologisesti
kuormittavaa. Samalla fiksujen päätösten tekemisen todennäköisyys pienenee. (Solomon ym.
2016, 325.)
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Yksi tapa lähestyä ihmisen päätöksentekoon liittyvää käyttäytymistä on Kahnemannin (2011)
kehittämä teoria aivojen kahdesta eri järjestelmästä. Järjestelmä 1 (engl. system 1) toimii
automaattisesti, huomaamattomasti ja nopeasti pienellä vaivalla. Järjestelmä 2 (engl. system
2) vaatii huomiota, ponnistelua ja tietoista valintojen tekemistä. (Kahnemann 2011, 20−21.)
Järjestelmä 1 eli Lemoinen (2019) mukaan automaattinen järjestelmä on käytössä silloin, kun
tehdään jotakin tuttua tutussa ympäristössä, esimerkiksi kun ajetaan autolla tai pestään
hampaita. Järjestelmä 2 eli reflektiivinen järjestelmä on käytössä silloin kun tehdään jotakin
uutta, usein uudessa ympäristössä, esimerkiksi kun opetellaan pyöräilemään tai kun tehdään
uravalintoja. (Lemoine 2019, 23−24.) Yleensä näiden kahden järjestelmän välillä on toimiva
työnjako, mutta joskus automaattisen järjestelmän toiminnassa on systemaattisia häiriöitä ja
se saa valitsemaan helpon ja nopean oikotien. Automaattista järjestelmää ei voi kytkeä pois
päältä, joten joskus siitä voi olla päätöksenteossa haittaa. (Kahnemann 2011, 25.)
Päätöksenteossa voi korostua kolme erilaista puolta, jotka toimivat välillä erillään toisistaan
ja välillä samanaikaisesti. Kognitiivinen päätöksenteko on harkittua, tietoista ja rationaalista.
Tapoihin perustuva päätöksenteko liittyy käyttäytymiseen ja on automaattista ja
tiedostamatonta. Affektiivinen päätöksenteko perustuu tunteisiin ja on välitöntä ja äkillistä.
(Solomon ym. 2016, 327.) Tilanteesta ja tilanteen tärkeydestä riippuen päätöksentekomme
voi olla tunteista kumpuavaa, kylmää tietoista prosessointia tai tapoihin perustuvaa.
Päätöksentekoon vaikuttaa myös itsesäätely, jolloin saatamme jo etukäteen päättää, miten
reagoimme tietynlaisiin tilanteisiin. Säätelyä voidaan myös tukea markkinoinnin keinoin
esimerkiksi sovelluksella, joka antaa palautetta ja kannustaa eteenpäin. Onkin kannatettavaa
tarjota tietoa ihmisille oikeaan aikaan ja antaa samalla mahdollisuus tehdä muutos
toimintatavoissa. Itsesäätely ei kuitenkaan ole aina helppoa ja etukäteen tehdyistä
päätöksistä ja aikomuksista voidaan lipsua. (Solomon ym. 2016, 326.)
Kuluttajan päätöksentekoprosessi lähtee liikkeelle ongelman tai tarpeen tunnistamisesta.
Seuraavaksi kuluttaja lähtee hakemaan tietoa. Tässä kohtaa viestinnällä on suuri merkitys,
koska viestinnän avulla yritys tai palvelu voi tarjota ratkaisua ensimmäisessä vaiheessa
havaittuun tarpeeseen. Vastuullisessa markkinoinnissa haasteena on löytää kaikki ne
tiedonlähteet, joita kuluttaja käyttää. Vastuulliset kuluttajat ovat kriittisiä tiedonhaussaan ja
saattavat myös olla skeptisiä vastuullisuuteen liittyviä väitteitä kohtaan. Kolmantena
vaiheena onkin tiedon evaluointi eli kuluttaja punnitsee esitettyä tietoa. Kuluttajat voivat
myös kuulla muilta osapuolilta palautetta tuotteesta tai palvelusta ja tehdä ratkaisunsa
toisilta saadun tiedon perusteella. Vertailtuaan eri vaihtoehtoja kuluttaja tekee päätöksen.
Hän voi tosin uudelleen arvioida päätöksen järkevyyttä vielä tämän jälkeenkin.
Päätöksentekoprosessin tunteminen auttaa markkinoinnin suunnittelussa, jotta päätöksiin
voidaan vaikuttaa oikeanlaisella tiedolla oikeassa ympäristössä. (Richardson 2020, 45−47.)
Päätöksentekoprosessi on myös oppimisprosessi, joka vaikuttaa kuluttajan tuleviin valintoihin.
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Markkinoijan olisi hyvä tietää, millaista tietoa kuluttaja kaipaa eri vaiheissa, jotta kuluttajat
voisivat tehdä tiedon avulla parempia päätöksiä. (Richardson 2020, 48.)
White ym. (2019b) esittelee SHIFT-viitekehyksen (kuvio 3), jonka tarkoituksena on muuttaa
kuluttajien käyttäytymistä kestävämpään suuntaan. Ensimmäisenä kohtana on sosiaaliset
vaikutukset (engl. social influence). Toisten käyttäytyminen ja odotukset vaikuttavat
kuluttajien käyttäytymiseen. Esimerkiksi sosiaaliset säännöt määrittelevät sen, mikä on
yleisesti hyväksyttävää. Kuluttajat tekevät todennäköisemmin kestäviä valintoja, jos muutkin
ryhmän jäsenet tekevät niin. (White ym. 2019b, 25.) Toisena kohtana on tapojen
muodostuminen (engl. habit formation). Tavat pysyvät tiukassa usein siksi, että niistä on
tullut automaattisia pitkän ajan kuluessa. Tämän vuoksi tapojen muuttaminen on kriittinen
piste kuluttajien käyttäytymisen muuttamisessa kestävämpään suuntaan. Onkin tärkeää
kehittää toimia, jotka rikkovat toistoja ja häiritsevät automaattisten, usein huonojen tapojen
jatkamista. On myös tärkeää tehdä kestävistä, paremmista valinnoista helppoja valintoja ja
yksinkertaistaa päätöksentekoprosessia. Usein toimiva ratkaisu voikin olla kestävien valintojen
muuttaminen oletusvaihtoehdoiksi. Yksi tapa rikkoa tapoja voi olla muistuttaminen,
esimerkiksi muistuttavien viestien lisääminen paikkoihin, joissa päätöksiä tehdään. (White
ym. 2019b, 26.)

Kuvio 3: SHIFT-viitekehys (mukailtu Whiten ym. 2019b mukaan)
Kolmantena kohtana SHIFT-viitekehystä mainitaan yksilö ja yksilön käsitys omasta itsestään
(engl. individual self). Ihminen haluaa pitää yllä positiivista käsitystä itsestään ja usein
hyväksyy vain sellaisen tiedon, joka tukee omia nykyisiä käsityksiä. Kestävään elämäntyyliin
liittyvä muutos voi uhata tätä kuvaa itsestä. Olisikin tärkeää viestiä kestävän käyttäytymisen
positiivisista puolista, jotka vaikuttavat juuri yksilöön ja siten myös häneen mielikuvaansa
itsestään. Tässä kohtaa on tärkeää korostaa yksilölle tärkeitä motiiveja ja poistaa esteitä,
esimerkiksi virheellisiä käsityksiä. (White ym. 2019b, 27.) Neljäntenä kohtana
käyttäytymiseen voi vaikuttaa tunteiden ja kognition (engl. feelings and cognition) kautta.
Esimerkiksi herättämällä negatiivisia tunteita, pelkoa, syyllisyyttä ja surua, voi saada aikaan
muutoksia. Näitä keinoja kannattaa Whiten et al. mukaan käyttää kuitenkin harkiten.
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Positiivisten tunteiden käyttö voi edistää käyttäytymisen muutosta (esimerkiksi
palkitseminen). Myös oikeanlaisen tiedon tarjoamisella voidaan vaikuttaa, koska ihmisillä voi
olla informaatioähky ja hämmentyneisyys erilaisista vaihtoehdoista. Pelkän tiedon
tarjoaminen ei silti välttämättä johda pitkäaikaisiin muutoksiin, vaan voi olla parempi
yhdistää tietoa muihin SHIFT-taktiikoihin. (White ym. 2019b, 29, 30.)
Viidentenä kohtana on vielä konkreettisuus (engl. tangibility). Kestävä elämäntapa voi
vaikuttaa ihmisistä kaukaiselta ja abstraktilta ja ilmastonmuutoskin siintää pitkällä
tulevaisuudessa. Muutoksen tekeminen vaatii priorisointia ja asioista luopumista, mikä on
usein vaikeaa ihmisille. Ympäristöystävällisten ratkaisujen hyötyjä voi olla vaikeaa mitata,
koska muutokset tapahtuvat hitaasti ja oikeanlaisista ratkaisuistakin voi olla epävarmuutta.
Kestävän kehityksen teemat suuntautuvat tulevaisuuteen, siinä missä kuluttajat suuntautuvat
nykyhetkeen. Onkin tärkeää kannustaa kuluttajia näkemään tulevaisuuden hyödyt, jotka
seuraavat nykyhetken kestävistä valinnoista. Konkreettisuuden lisäämiseen voi auttaa
keskittyminen paikallisiin lähiympäristön vaikutuksiin. Viestinnän on hyvä olla konkreettista
itsessään ja hyödyntää apukeinoina visuaalisuutta, analogioita ja tarinoita. (White ym. 2019b,
30, 31.)
2.4

Käyttäytymisen muotoilu ja tuuppaus

Ihmisten käyttäytyminen voi olla vaikeasti ennustettavaa ja valintoja tehdään usein
tiedostamattomasti. Tämän tiedostamattoman käyttäytymisen vuoksi perinteisesti esitetty
informaatio ja näkyvätkään markkinointikampanjat eivät välttämättä johda haluttuun
lopputulokseen. Mukavuudenhalu, kiire, tavat ja tunteet ohjaavat liikaa päätöksentekoa.
Tämän vuoksi viestintä voi olla myös käyttäytymisen enemmän tai vähemmän näkymätöntä
ohjailua näkyvien kampanjoiden ohella. Tuuppauksen avulla kuluttajaa voidaan ohjata
tekemään ympäristön kannalta hyviä valintoja ilman että puhutaan suoraan kestävästä
kehityksestä tai ilmastonmuutoksesta. (Rubens 2017.)
Tuuppaus liittyy käyttäytymistaloustieteeseen, jossa tutkitaan taloudellisten valintojen
taustalla vaikuttavia psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä (Solomon ym. 2016, 356). Tuuppauskäsitteen kehittivät alun perin Thaler ja Sunstein (2009). Lähtökohtana oli huomio siitä, että
ihmiset vain pyrkivät selviytymään kiireessä ja tekevät nopeasti päätöksiä miettimättä sen
tarkemmin. Päätöksentekoa ohjaa monia tiedostamattomia sääntöjä ja kognitiivisia vinoumia
(engl. cognitive bias). Kun nämä käyttäytymisen säännöt tuntee, ihmisten käyttäytymistä on
mahdollista ohjata haluttuun suuntaan. (Thaler & Sunstein 2009, 40.) Tuuppauksen avulla
voidaan ohjata ihmisiä elämään elämää, jota he haluavat elää, mutta johon he eivät pysty
automaattisen ajattelun kautta syntyneiden vinoumien vuoksi (Gloppen Hunnes 2016, 2).
Gloppen Hunnesin mukaan muotoilu on aina ollut ihmisiin vaikuttamista, mutta nyt
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yhdistetään nämä kaksi: muotoilun käyttäjäkeskeinen näkökulma sekä tietämys ihmisen
psykologiasta (Gloppen Hunnes 2016, 3).
Kognitiiviset vinoumat tai Lemoinen (2019) mukaan ajattelun ansat vaikuttavat ihmisten
kykyyn tehdä päätöksiä ja voivat johtaa käytökseen, jolla ei ole aina hyvä lopputulos
terveyden, talouden tai ympäristön kannalta. Valinta-arkkitehtuuria muokkaamalla voidaan
auttaa ihmisiä tekemään parempia valintoja. (Lemoine 2019, 26.) Valinta-arkkitehtuuri on
käytännössä ympäristön muokkaamista esimerkiksi uudenlaisella sijoittelulla tai tiettyjä
asioita korostamalla. Sijoittelemalla tai esittämällä asioita tietyllä tavalla voidaan vaikuttaa
siihen, miten ympäristössä toimitaan. (Lemoine 2019, 35.)
Kognitiivisista vinoumista esimerkiksi carpe diem-ansa viittaa nykyhetkellä saatavaan
nautintoon, joka voi kostautua pidemmällä tulevaisuudessa. Ihminen ajattelee ”kerrankos sitä
eletään” ja tekee terveyden kannalta epäterveellisen ruokavalinnan. Gollum-ansa viittaa
ihmisten luontaiseen taipumukseen vältellä menetyksiä. Esimerkiksi osakemarkkinoilla voi olla
vaikeaa nähdä nykyhetken toimien pidempiaikainen hyöty. Lauma-ansassa on kyse siitä, miten
muiden käyttäytyminen ohjaa omaa käyttäytymistä. Ihminen tekee paljon päätelmiä sen
perusteella, mitä muut ihmiset tekevät, ja joskus nämä päätelmät voivat olla
harhaanjohtavia. Oikotieansaan liittyy ihmiselle luontainen laiskuus. Jos on olemassa oikotie,
se myös valitaan. Itsevarmuusansassa on kyse siitä, että kuvitellaan omat kyvyt paremmiksi
kuin ne todellisuudessa ovat. (Lemoine 2019, 27−28, 30−32.)
Dianoux, Heitz-Spahn, Siadou-Martin, Thevenot ja Yildiz (2019) toteavat tutkimuksessaan,
että nykyisessä monimutkaisessa maailmassa perinteiset tavat suostutella viestinnän avulla
vievät liikaa aikaa eivätkä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Tuuppaaminen on viestinnän työkaluna
yksinkertaisempi, halvempi ja helpompi siirtää paikasta toiseen. Tuuppaamista voidaan pitää
viestinnän ja suostuttelun työkaluna ja se on verrattavissa mainontaan, koska molempia
tehdään usein samanlaisissa pisteissä. (Dianoux ym. 2019, 8, 24.) Tuuppaukseen liittyy neljä
ominaisuutta:
1) Tuuppaamisen avulla luodaan valinta-arkkitehtuuri, jonka tarkoituksena on muuttaa
yksilön nykyistä käyttäytymistä toivottuun suuntaan.
2) Tuuppaaminen jättää yksilölle vapauden valita ja käyttäytyä niin kuin tahtoo.
3) Tuuppaaminen suosittelee käyttäytymistä, joka on hyväksi yksilölle, yhteisölle tai
ympäristölle.
4) Tuuppaaminen on edullinen tapa vaikuttaa ja voi johtaa merkittäviin käyttäytymisen
muutoksiin. (Dianoux ym. 2019, 9.)
Ihmisen käyttäytymiseen ja ajattelun vinoumiin voidaan vaikuttaa erilaisilla
tuuppaustekniikoilla (kuvio 4). Esimerkiksi oletusvaihtoehdon muuttaminen on tehokas
työkalu, jolla voidaan vaikuttaa aiemmin mainittuun oikotieansaan. Työkalulla voidaan
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voittaa ihmisen laiskuus ja valita hänen käyttäytymisensä etukäteen. Toisena keinona voidaan
käyttää sijoittelun muuttamista. Esimerkiksi buffet-linjastossa ruokien sijoittelu vaikuttaa
siihen, mitä ruokia valitaan. Kolmantena keinona on ohjata perille eli käyttäytymistä
ohjataan selkeällä huomion herättämisellä. Esimerkiksi tätä työkalua on käytetty ohjaamaan
ihmisiä roska-astioiden luo, mikä on vähentänyt roskaamista. Neljännessä tuuppaustyökalussa
vedotaan lauma-ansaan eli näytetään ihmisille, mitä muutkin tekevät. Voidaan esimerkiksi
sähkölaskun yhteydessä esittää kaavio, jossa verrataan kyseisen asiakkaan sähkönkulutusta
naapurin sähkönkulutukseen. (Lemoine 2019, 36−40.)

Kuvio 4: Tuuppaustekniikoita Lemoinen (2019) mukaan
Viidentenä keinona Lemoine (2019) esittelee informaation kehystämisen sopivalla tavalla.
Tapa, jolla tieto esitetään, vaikuttaa käyttäytymiseen, ja tällä työkalulla pyritäänkin
vahvistamaan oikeanlaista käyttäytymistä viestimällä siitä. Kuudentena keinona on
positiivisen palautteen antaminen. Tässä kohtaa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mitä
käyttäytymisen jälkeen tapahtuu. Kun ihminen saa tuolloin palkitsevan kokemuksen,
käyttäytyminen voi toistua uudelleenkin. Seitsemäntenä tuodaan näkyviksi käyttäytymisen
seuraukset. Esimerkiksi ilmastonmuutos voi tuntua ihmisistä kaukaiselta asialta. Guardianlehti vastasi tähän haasteeseen laittamalla sääsivuilleen tarkempaa tietoa ilmastonmuutoksen
vaikutuksista kunkin päivän säähän. Kahdeksantena keinona on asettaa aikaraja. Selkeä
deadline helpottaa muutoksen tekemistä. Yhdeksäntenä keinona on luoda esteitä ja tehdä
huonon valinnan tekemisestä vaikeaa. Kymmenentenä keinona on luoda omistajuutta ja
osallisuutta. Kun ihmisestä tehdään osa ratkaisua, hän on todennäköisemmin motivoitunut ja
mukana muutoksessa. (Lemoine 2019, 43−44, 46−50.)
Tuuppaus on saanut osakseen myös kritiikkiä. On sanottu, että tuuppaaminen aliarvioi ihmisen
oman kyvyn tehdä päätöksiä. Tuuppaamisen vuoksi ne, jotka eivät nyt ota vastuuta asioista,
eivät jatkossakaan ota sen enempää vastuuta. Jo tuuppauksen kehittäjät Thaler ja Sunstein
kuitenkin korostivat, että ei ole olemassa neutraalia muotoilua. Muotoilu vaikuttaa ihmisten
käyttäytymiseen aina tavalla tai toisella. (Gloppen Hunnes 2016, 6.) Tuuppauksen tulisi olla
aina tuuppaamisen kohteelle vapaaehtoista ja kierrettävissä jollakin toisella vaihtoehdolla.
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Tarkoituksena on helpottaa elämää, ohjata kohti parempia valintoja ja tukea ihmisen pitkän
tähtäimen tavoitteita. (Gloppen Hunnes 2016, 9.)
Muotoilu ja tuuppaaminen liittyvät läheisesti toisiinsa ja molemmat vaikuttavat ihmisten
käyttäytymiseen. Muotoilussa lähestytään käyttäjäkokemusta kokonaisvaltaisesti, kun taas
käyttäytymistaloustieteessä ja tuuppauksessa keskitytään päätöksenteon yksittäisiin hetkiin.
(Kälviäinen 2020, 28.) Tuuppauksen ohella viime vuosina on puhuttu muotoilun suuntauksesta,
jossa pyritään vaikuttamaan parempaan tulevaisuuteen ja ihmisten vastuullisempaan
käyttäytymiseen. Muotoilu kestävää käyttäytymistä varten (engl. design for sustainable
behavior) ja muotoilu käyttäytymisen muutosta varten (engl. design for behavior change) ovat
käsitteinä nousseet esiin. (Kälviäinen 2020, 18.)
Suomalaista tuoretta tutkimusta aiheesta on Kälviäisen (2020) haastattelututkimus, jossa
selvitetään, miten muotoilun työkaluja voitaisiin hyödyntää, kun pyritään muuttamaan
ihmisten toimintaa ja käyttäytymistä ympäristövastuullisemmiksi. Tulosten mukaan huomio
kannattaisi kiinnittää kuluttajille läheisiin kiinnostuksen kohteisiin. Laajan
haastattelututkimuksen kautta Kälviäinen myös havaitsi, että tietoa vastuullisista valinnoista
on vaikeaa löytää ja tietoa on usein ristiriitaista. Ihmisen sosiaalisuus tulisi ottaa huomioon
ratkaisuissa ja esittää suositeltava käyttäytyminen sosiaalisesti hyväksyttävänä.
Ympäristövastuullisten ratkaisujen tulisi olla helppoja ottaa käyttöön. Ympäristövastuullinen
viestintä tulisi rakentaa polun muotoon, jotta huomioitaisiin eri vaiheet, erityisesti
alkuvaiheen tiedonhankinta. Tiedon löydettävyys ja saatavuus tulisi varmistaa kuluttajien
kiireisessä arjessa. (Kälviäinen 2020, 7, 8.)
2.5

Ravintolat hiilineutraaliuden näkökulmasta

Mission Zero Foodprint -hanke kehittää ravintola- ja ruoka-alan yritysten toimintaa kohti
hiilineutraaliutta. Hiilineutraali tarkoittaa sitä, että tuotteen tai palvelun hiilijalanjälki on
nolla koko elinkaaren ajalta. Vähähiilisyys puolestaan tarkoittaa resurssien tehokasta käyttöä
siten, että kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty. Esimerkiksi EU:n tasolla vähähiilisyyden
tavoitteeseen päästään, kun kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoteen
2050 mennessä. Food & Beyond-hankkeen Mirva Lampisen mukaan täydellistä
hiilineutraaliutta voi olla vaikea saavuttaa, mutta se on mahdollista. Hiilijalanjäljen
kompensoiminen on nykypäivänä yleistä, mutta kompensoimisen sijaan tulisi tähdätä
todellisiin tekoihin hiilijalanjäljen pienentämiseksi. (Lampinen 2020.) Yritysten viestintä
aihepiiristä voi olla epäselvää ja on syytä erottaa hiilineutraali vähähiilisestä ja
päästökompensoidusta. Esimerkiksi Foodora markkinoi itseään verkkosivuillaan hiilineutraalina
toimijana, mutta tarkemman tarkastelun jälkeen toiminta onkin pääosin päästökompensoitua
(Foodora 2020).
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Mission Zero Foodprint -hankkeessa ravintoloiden hiilineutraaliutta on lähestytty kolmesta
näkökulmasta: ruokahävikin pienentämisen, energiatehokkuuden sekä hiilijalanjäljen
mittaamisen näkökulmasta (Mission Zero Foodprint 2020). Kwokin, Huangin ja Hun (2016)
tutkimuksessa selvitettiin ympäristöön liittyvien ominaisuuksien vaikutusta kuluttajien
ravintolavalintaan. He määrittelevät kolmenlaisia ympäristöön liittyviä ominaisuuksia
ravintoloille:
1) Ruokaan liittyvät ominaisuudet
2) Ympäristöön liittyvät ominaisuudet
3) Hallintoon liittyvät ominaisuudet
Ruokaan liittyy se, onko ruoka luomua, paikallista tai ympäristöystävällistä. Erityisesti ruoan
kohdalla asiakkaita voi ympäristöystävällisyyden lisäksi kiinnostaa myös ruoan paikallisuus ja
terveysvaikutukset. Ympäristöön liittyviin ominaisuuksiin kuuluvat kierrättäminen,
kompostointi, uusiutuva energia, jätteiden määrän vähentäminen, energiatehokkuus sekä
veden kulutuksen vähentäminen. Hallintoon liittyviä ominaisuuksia puolestaan ovat
vastuulliset käytänteet, yritysvastuu sekä ympäristöön liittyvät sertifikaatit. Tutkimuksessa
todettiin, että erityisesti ympäristöön liittyvä tieto jää usein piiloon asiakkailta. Asiakkaille
näkyvämpiä ovatkin ruokaan liittyvät ominaisuudet. (Kwok ym. 2016, 108, 109.)
Ravintoloilla on suuri rooli ihmisten käyttäytymiseen vaikuttajina. Nemecekin, Jungbluthin,
Canalsin ja Schenkin (2016, 616) mukaan suuremman liikkuvuuden ja ruokailutottumusten
muutoksen vuoksi yhä suurempi osa ruoasta nautitaan kodin ulkopuolella. Viestintää ja
ohjausta tarvittaisiin lisää, jotta ihmiset osaisivat kiinnittää huomiota ruokaan liittyviin
ympäristöasioihin. Viesti tulisi esittää yksinkertaisessa muodossa, kuitenkin tieteelliseen
tietoon perustuen oikea-aikaisesti oikeassa tilanteessa. Kohderyhmän tunnistaminen on
tärkeää, jotta tieto osattaisiin antaa oikeassa muodossa. (Nemecek ym. 2016, 617.)
Cantele ja Cassia (2020) toteavat artikkelissaan, että monilla pienillä ravintoloilla on
resurssipulan vuoksi vaikeuksia viestiä parannuksista, joita on tehty ympäristöasioissa.
Ravintolat voivat kokea painetta asiakkaiden, jakeluketjujen ja hallinnon toimesta. On
olemassa pelko siitä, että asioihin tartutaan liian myöhään ja ollaan jäljessä kilpailijoita.
Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että ympäristöystävällisillä teoilla on vaikutusta
erityisesti työntekijöiden tyytyväisyyteen ja asiakkaiden mielikuvaan ravintoloista. Haasteina
on koettu aika- ja resurssipula, oikeanlaisen tiedon puute, sekavat mittarit sekä vaikeus
mitata ja vertailla tuloksia. (Cantele & Cassia 2020, 2,3.) Myös Alevizou, Henninger ja Spinks
ovat selvittäneet pienten alle kymmenen henkilön yritysten vastuullisuuteen liittyviä
viestintäkäytäntöjä. Yrityksen omistajalla on suuri merkitys siihen, mihin suuntaan viestintää
kehitetään. Yrityksissä voi olla pulaa markkinointikokemuksesta, minkä vuoksi
johdonmukaisen ja kattavan viestinnän toteuttaminen voi olla haastavaa. Tämän vuoksi
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vastuullisuuteen liittyvä viestintä voi näyttäytyä asiakkaiden suuntaan epäilyttävänä.
(Alevizou ym. 2019, 5.)
Cantele ja Cassia huomasivat, että asenteilla on vaikutusta ympäristöystävällisten
käytäntöjen vakiinnuttamiseen ravintoloissa. Ravintolan johdolta vaaditaan myönteistä
suhtautumista. Ympäristöystävällisten käytäntöjen vakiinnuttamisen myötä sekä
asiakastyytyväisyys että kilpailukyky paranivat. (Cantele & Cassia 2020, 5.) Heidän mukaansa
onkin tärkeää kommunikoida asiakkaille uusista käytännöistä. Edellä mainittuja positiivisia
vaikutuksia ei saavuteta, mikäli viestintä toimista on riittämätöntä. (Cantele & Cassia 2020,
7.)
Jeong, Jang, Day ja Ha (2014) tutkivat ravintolan ympäristöystävällisten käytäntöjen
vaikutuksia asiakkaiden asenteisiin ja mielikuvaan ravintolasta. Tutkimuksen mukaan
asiakkaan havaitsemat ympäristöystävälliset käytännöt vaikuttivat positiivisesti asiakkaan
mielikuvaan ravintolasta, mikä puolestaan vaikutti positiivisesti asiakkaan asenteisiin
ravintolaa kohtaan. Ympäristöystävällisyys ei kuitenkaan vaikuttanut ravintolan valintaan.
Ravintoloiden kannattaisi panostaa vastuullisen mielikuvan esiin tuomiseen tuomalla
näkyväksi ympäristöystävälliset käytäntönsä esimerkiksi mainostamalla, näkyvillä vihreillä
sertifikaateilla ja visuaalisella vaikuttamisella. (Jeong ym. 2014, 18, 19.)
Myös Doucette ja Scott (2015) korostavat, että ympäristövastuullisuuden esiin tuominen
synnyttää asiakkaissa luottamusta ja vahvistaa asiakassuhteita. Kun ravintolalla on visuaalista
tietoa esitettävänä tekemistään edistysaskelista, se kannattaa jakaa asiakkaille.
Vastuullisuudesta voi kertoa esimerkiksi tarinan muodossa lähtien liikkeelle motiiveista eli
syistä, miksi vastuullisiin toimiin on ryhdytty. Asiakkaille voi kertoa ympäristövastuullisuuteen
liittyvistä välietapeista ja tulevaisuuteen liittyvistä suunnitelmista. Visuaalisuus vahvistaa
tarinaa ja voi samalla myös vaikuttaa asiakkaiden ympäristövastuulliseen toimintaan.
(Doucette & Scott 2015, 101, 102.) Erilaisia taktiikoita ravintoloiden markkinointiin voivat olla
sosiaalisen median hyödyntäminen, verkkosivuilla tiedottaminen, infoposterit ravintolatilassa,
palkintojen ja sertifikaattien hakeminen, lehdistötiedotteet, blogit, ympäristötiedon
lisääminen jaettaviin materiaaleihin, vastuullisuusraporttien laatiminen ja asiasta puhuminen
julkisesti eri yhteyksissä. (Doucette & Scott 2015, 103.)
2.6

Visuaalisia symboleita ja muita vaikuttamisen tapoja

Suomessa on kokeiltu ruoka-annoksen hiilijalanjäljen esiin tuomista ravintola-asiakkaille
Pulkkisen, Roinisen, Katajavuoren ja Järvisen (2016) tutkimuksessa. Ilmastovalinta-konseptia
kokeiltiin 25 ravintolassa keväällä 2014. Tietyt ruokalajit saivat ilmastovalinta-merkinnän ja
niitä markkinoitiin asiakkaille linjastossa ja ravintolan pöydissä. Sekä ravintola-ala että
asiakkaat suhtautuivat positiivisesti kokeiluun. Ravintoloiden asiakkaat pitivät kuitenkin ruoan
houkuttelevuutta ja makua tärkeimpänä kriteerinä lounaan valintaan. Jos ilmastovalinta-

25

merkitty ruoka valittiin, oli syynä enemmänkin ruoan oletettu terveellisyys kuin sen
ympäristöystävällisyys. Osa asiakkaista myös kaipasi enemmän taustatietoa siitä, miksi juuri
tietty ruoka on ympäristöystävällisempi kuin toinen. (Pulkkinen ym. 2016, 626.)
Tutkimuksessa todetaan, että kaivattaisiin pidemmän aikavälin konseptia kuluttajien
valintoihin vaikuttamiseen. Haasteina mainittiin kuluttajien ymmärryksen puute
ilmastonmuutoksen suhteen, rutiinit, ajan puute ja ihmisten asenteiden ja käyttäytymisen
välillä oleva kuilu. (Pulkkinen ym. 2016, 627.)
Australiassa Babakhani, Lee ja Dolnicar (2020) testasivat, huomaavatko ravintoloiden
asiakkaat hiilijalanjäljen merkinnät ravintoloiden ruokalistoista. Tutkimuksessa käytettiin
kahta erilaista merkintätapaa. Hiilijalanjälkimerkintä (Carbon Label) kertoi ruokavalinnan
hiilijalanjäljestä ja valinnan vaikutukset oli merkitty vihreällä tai punaisella värillä.
Tutkimuksessa myös verrattiin reaktioita toiseen merkintätapaan, joka kertoi ruoan
paikallisuudesta (Local Farmer Label). Asiakkaiden käyttäytymistä tutkittiin silmien liikkeitä
seuraamalla ja haastattelemalla. Tutkimuksessa hiilijalanjälkimerkinnät eivät onnistuneet
kiinnittämään tutkittavien huomiota. Ruokavalinnat tehtiin toisin perustein eikä
hiilijalanjälkimerkintöjä suurimmassa osassa tapauksista ymmärretty. Tutkimukseen
osallistujat toivoivat jatkuvampaa ja näkyvämpää tapaa kertoa hiilijalanjäljestä, jotta asia
tulisi kuluttajille tutummaksi ja siten siihen olisi helpompaa reagoida. Haastateltavien
mukaan hiilineutraaleihin ruokavalintoihin kannustaisivat merkintöjä enemmän talouteen
liittyvät edut kuten alennukset, erikoistarjoukset ja ilmaiset maistiaiset. (Babakhani ym.
2020, 61.)
Osman ja Thornton (2019) kokeilivat liikennevalomerkintöjen vaikutusta ihmisten
ruokavalintoihin. Kokeiltiin merkintätapaa, jossa terveyden ja ympäristön kannalta paremmat
valinnat merkittiin liikennevaloilla (punainen, oranssi, vihreä). Hiilijalanjäljelle oli oma
liikennevalomerkintänsä ja ruoan terveellisyydelle omansa. Jokaisen ruokalajin kohdalla oli
siis kaksi väritäplää. Lisäksi kokeiltiin merkintätapaa, jossa näiden merkintöjen lisäksi
tarjottiin lisätietoa lukujen ja kaavioiden muodossa. Tutkimuksessa huomattiin, että
jälkimmäinen merkintätapa johti siihen, että valittiin useammin parempi ruokavaihtoehto.
Merkintätapojen välillä ei kuitenkaan havaittu tilastollisesti merkittävää eroa.
Normaalitilanteeseen verrattuna ruokavalintojen merkitseminen liikennevaloilla johti ihmisiä
valitsemaan useammin ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja. Tapa merkitä sekä ruoan
terveellisyyttä että hiilijalanjälkeä liikennevaloilla ei aiheuttanut sekaannusta, vaan tämä
merkintätapa sai ihmiset tekemään parempia valintoja. Tutkimuksen rajoitteena on se, että
kokeilu tehtiin hypoteettisessa tutkimusympäristössä eikä aidossa ravintolaympäristössä. Se,
miten ihmiset toimisivat aidossa ympäristössä, jää nähtäväksi tulevaisuudessa. (Osman &
Thornton 2019, 66, 68, 69.)
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Sveitsiläisessä tutkimuksessa (Visschers & Siegrist 2015) selvitettiin kuluttajien näkemyksiä
ilmastoystävällisestä ruokavaihtoehdosta. Osallistujia pyydettiin arvioimaan
ilmastoystävällisen vaihtoehdon makua ja lisäksi selvitettiin, valitaanko kyseistä vaihtoehtoa
enemmän kuin muita. Ilmastoystävällinen vaihtoehto merkittiin ilmastoystävällinen valinta merkinnällä (engl. climate-friendly choice label). Merkintä lisäsi ruoan menekkiä eikä se
pienentänyt asiakastyytyväisyyttä, minkä vuoksi tutkimuksessa kannustetaan ravintoloita
lisäämään ilmastoystävällisten ruokavaihtoehtojen näkyvämpää tarjontaa. (Visschers &
Siegrist 2015, 475, 481.) Aiempien tutkimusten erilaiset visuaaliset merkintätavat käyvät ilmi
kuviosta 5.

Kuvio 5: Ruoka-annosten hiilijalanjälkimerkintöjä tieteellisissä tutkimuksissa
Behavioural Insights Team (2020) esittelee Menu for Change -raportissaan laajan kirjon
tutkimustuloksia siitä, millä perusteella kuluttajat tekevät ruokavalintoja ja miten
ympäristöystävällisiin ruokavalintoihin voitaisiin parhaiten vaikuttaa. Heidän kehittämässään
ISM-mallissa ruokavalintoja ohjaa kolme erilaista tekijää. Yksilölliset tekijät (engl. individual)
liittyvät yksilön sisäiseen maailmaan kuten arvoihin, asenteisiin ja motivaatioon. Sosiaaliset
tekijöihin (engl. social) kuuluu erilaisia sosiaalisia vaikutuksia kuten sosiaaliset normit ja
muiden ihmisten käyttäytyminen, joka ohjaa ihmisten ruokavalintoja. Myös stereotypiat
liittyvät tähän. Esimerkiksi lihan syöminen voidaan nähdä maskuliinisena ja kasvisten
syöminen feminiinisenä. Näihin tekijöihin voi vaikuttaa esittämällä vertailuja muihin ihmisiin
ja antamalla palautetta. Materiaaliset tekijät (engl. material) ovat usein kontekstisidonnaisia
ja ympäristöön liittyviä tekijöitä. Näihin voidaan vaikuttaa valinta-arkkitehtuurin
muuttamisella. (Behavioural Insights Team 2020, 30, 32, 34, 37.)
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Ympäristöystävällisten ruokavalintojen tekemistä estävät muun muassa kiinnostuksen puute,
asian tärkeyden unohtaminen, rajoitettu tietämys aiheesta, matala luottamus omiin kykyihin,
piintyneet tottumukset, vaihtoehtojen puuttuminen, hinta ja epämukavuus. Ihmiset
toteuttavat ympäristöystävällisiä valintoja silloin, kun valintojen tekeminen on helppoa,
halpaa ja mukavaa. Onkin tärkeää löytää uudenlaisia keinoja helpottaa valintojen tekemistä.
(Behavioural Insights Team 2020, 32.) Valintoihin vaikuttavat tekijät on esitetty tarkemmin
kuviossa 6.

Kuvio 6: Valintoihin vaikuttavat tekijät Behavioural Insights Teamin (2020) mukaan
Myös Macdiarmid, Douglas ja Campbell (2016) tutkivat keinoja vaikuttaa lihan syömiseen.
Tutkimuksen perusteella selvisi, että kuluttajilta puuttuu tietoa lihan syönnin vaikutuksista
ilmastonmuutokseen. Omalla lihansyönnillä ei uskota olevan suurta merkitystä ympäristön
kannalta. Lihansyöntiin liittyy paljon sosiaalisia, yksilöllisiä ja kulttuurisia arvoja, joihin voi
olla hankalaa vaikuttaa. Ihmiset myös kokivat, että he olivat jo tehneet tarpeeksi muita
ympäristöystävällisiä tekoja, syömisellä ei uskottu olevan yhtä suurta merkitystä.
Tutkimuksessa todetaankin, että lihansyönti on ihmisille ravintoa paljon suurempi asia ja
kulttuuriset, sosiaaliset ja yksilölliset tekijät on hyvä huomioida ratkaisujen kehittämisessä.
(Macdiarmid ym. 2016, 487.)
Menu for Change (Behavioural Insights Team 2020, 41) esittelee strategioita, joiden avulla
ympäristöystävällisiin ruokavalintoihin voidaan vaikuttaa. Yleiset pääsäännöt ovat seuraavat:
1) Tee ympäristöystävällisestä ruoasta houkuttelevaa
2) Tee ympäristöystävällisestä ruoasta normaalia
3) Tee ympäristöystävällisestä ruoasta helppoa
Ruokapalveluille on omat suosituksensa (The Behavioural Insights Team 2020, 42−43):
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1) Markkinoi kasvipohjaisia vaihtoehtoja herkullisina ja houkuttelevina. Muuta tapaa
puhua asiasta, älä puhu lihavapaasta vaan korosta nautintoa ja herkullisuutta.
2) Käytä apuna kannustimia ja kampanjoita. Ota mukaan positiiviset tavat vaikuttaa,
esimerkiksi hyödynnä pelillisyyttä.
3) Herätä tietoisuutta. Käytä apuna vaikutusvaltaisia tiedonvälittäjiä ja lisää tietoisuutta
kouluttamalla.
4) Brändää uudelleen kasvipohjaiset vaihtoehdot valtavirralle. Vetoa myös
maskuliinisuuteen muuttaaksesi kapeita käsityksiä vaihtoehdoista. Yhdistä
kasvipohjaiset vaihtoehdot perinteiseen ruokakulttuuriin.
5) Tuo kasvipohjaiset vaihtoehdot osaksi muita vaihtoehtoja. Älä erota niitä erillisiin
laatikoihin.
6) Helpota muutosta vinkeillä ja resepteillä. Hyödynnä lihansyöntiä vähentäviä
kannustuksia ja kampanjoita, tarjoa uusia reseptejä.
7) Muuta valinta-arkkitehtuuria. Siirrä kestävät vaihtoehdot vallitseviksi
oletusvaihtoehdoiksi.
Kuten edellä esitetään, kielellä on merkitystä ympäristöystävällisiin valintoihin
kannustamisessa. Vennardin, Parkin ja Attwoodin (2018) tutkimuksessa testattiin erilaisten
nimitysten vaikutusta kasvisvaihtoehdon valitsemiselle. Tutkimuksessa rakennettiin
ruokalista, jossa oli erilaisia nimityksiä. Tutkimus osoittaa, että kielellä on merkitystä. Kun
korostettiin kasvisvaihtoehdon herkullisuutta ja nautinnollisuutta, vaihtoehto valittiin
useammin kuin vaihtoehto, jossa vain kerrottiin, mistä ruoasta on kyse. Lihaton (engl. meatfree) puolestaan ei kannustanut kuluttajia valitsemaan kasvisvaihtoehtoa useammin. (Vennard
ym. 2018, 14.)
Hoekin, Pearsonin, Jamesin, Lawrencen ja Friesin (2017) australialainen tutkimus kannustaa
ruoan terveellisyyden ja ympäristöystävällisyyden kytkemiseen toisiinsa. Ruoan terveellisyys
on usein tärkeä tekijä ruokavalinnoissa, joten sen kytkeminen ympäristöystävällisyyteen
kannattaa. (Hoek ym. 2017, 127.) Tutkimuksessa suositellaan seuraavia tekoja:
1) Tue pieniä käyttäytymisen muutoksia.
2) Kehystä viesti kuluttajaystävällisesti.
3) Helpota vertailujen tekemistä.
4) Kytke terveellisyys ja ympäristöystävällisyys toisiinsa.
5) Muista erilaiset kohderyhmät. (Hoek ym. 2017, 129.)
Attwoodin, Voorheisin, Merzerin, Daviesin ja Vennardin (2020) kokoamassa ohjeistuksessa
esitellään erilaisia tekniikoita, joilla voidaan saada ravintolassa ruokailevat valitsemaan
enemmän kasviperäisiä vaihtoehtoja. Jaotteluna käytetään 5P-viitekehystä:
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1) Tuotteella eli ruoalla vaikuttaminen (engl. product interventions): Esimerkiksi
voidaan lisätä kasvipohjaisten vaihtoehtojen määrää, esittää vaihtoehtoja liharuoille
ja lisätä kasvisvaihtoehtojen houkuttelevuutta.
2) Sijoittelulla vaikuttaminen (engl. placement interventions): Esimerkiksi voidaan
muuttaa kasvisvaihtoehtojen esillepanoa houkuttelevammaksi.
3) Tiedon esittämisellä vaikuttaminen (engl. presentation interventions): Esimerkiksi
ruokalistan suunnittelulla ja kielellä voidaan vaikuttaa valintoihin.
4) Hinnoittelulla ja markkinoinnilla vaikuttaminen (engl. promotion interventions):
Esimerkiksi voidaan tarjota ilmaisia maistiaisia ja korostaa markkinoinnissa
kasvisvaihtoehtojen ilmastoystävällisyyttä.
5) Henkilökunnalla vaikuttaminen (engl. people interventions): Esimerkiksi voidaan lisätä
koulutusta ja tietoisuutta keittiöhenkilökunnan keskuudessa ja vaikuttaa sitä kautta
ravintolan toimintaan. (Attwood ym. 2020, 23.)
McDonald´s kokeili neljää erilaista viestintästrategiaa saadakseen asiakkaansa omaksumaan
oikeanlaiset tavat kierrättää ravintolan kierrätyspisteillä. Ensimmäinen keino oli ohjata
selkeän kielen ja visuaalisuuden avulla, miten pitää toimia. Toinen keino oli kannustaa
asiakkaita osallistumaan yhteiseen hyvään (käytettiin iskulauseita kuten Pidä San Francisco
kauniina). Kolmantena keinona kiitettiin asiakkaita kierrättämisestä. Neljäntenä keinona
kokeiltiin opettavaista hetkeä lapsen ja vanhemman välillä. Perusasetelmaan verrattuna
kaikissa kolmessa muussa käytettiin hyväksi vahvaa visuaalista viestintää. Huomiota
herättävät visuaaliset elementit toimivatkin parhaiten, esimerkiksi vetoaminen yhteiseen
hyvään ja kiittäminen olivat tehokkaita ratkaisuja. Myös äänensävyllä ja esimerkiksi huumorin
hyödyntämisellä on merkitystä, viesti olisikin kohdennettava oikealla tavalla tietylle
kohderyhmälle. (Sustainable Lifestyles Frontier Group 2017, 14, 19, 35.)
Rubens (2017) kertoo Hollannissa tehdystä tutkimuksesta, jossa kokeiltiin erilaisia
tuuppauskeinoja, jotta saataisiin ihmiset tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja.
Ruokakaupoissa kokeiltiin sijoittelun merkitystä. Sijoittamalla kasviperäisiä vaihtoehtoja
lähelle lihavaihtoehtoja saatiin kasvatettua niiden menekkiä. Ravintolaympäristössä kokeiltiin
erilaisten kylttien vaikutuksia. Kylttejä uudesta ja houkuttelevasta ruokavaihtoehdosta oli
esillä jo ennen kuin asiakas päätyi linjastolle. Itse linjastolla ruokaa markkinoitiin rajoitetusti
saatavilla-kyltillä (engl. limited available). Valinnan houkuttelevuutta pyrittiin myös
lisäämään ruoan esillepanolla. Kokeiluissa huomattiin, että hollantilaiset kuluttajat ovat
valmiita tekemään kestävämpiä valintoja, he vain kaipaavat pientä kannustusta siihen.
Tuuppauskokeilut lisäsivät ympäristöystävällisten vaihtoehtojen houkuttelevuutta. (Rubens
2017.) Tuuppauskeinoilla on huomattu olevan vaikutusta myös hävikkiin. Lautasten kokoa
pienentämällä ja tarjottimet poistamalla on onnistuttu pienentämään ruokahävikkiä
ravintoloissa (United Nations Environment Programme, GRIDArendal & Behavioural Insights
Team 2020, 13).
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Ruotsissa on tehty useita tuuppauskokeiluja Beteendelabbetin toimesta. Lisebergin
huvipuistossa kokeiltiin kahta tuuppaustyökalua eli sijoittelun muuttamista ja informaation
kehystämistä. Kasvisruokien sijaintia nostettiin ylemmäs ruokalistalla. Kaksi
kasvisruokavaihtoehtoa mainittiin ”Tauben suosikkeina”. Yhden kasvisruoan nimi muutettiin
houkuttelevammaksi, mikä lisäsi menekkiä 275 prosenttia. Kasvisruokien myynti kasvoi 76
prosenttia. (Beteendelabbet 2019.) ICA-ruokakaupassa kokeiltiin lisätä kasvisvaihtoehtojen
näkyvyyttä. Porkkanoita sijoiteltiin jauhelihan yhteyteen ja papuja tacoruokien yhteyteen.
Lattiaan lisättiin vihreitä jalanjälkiä johdattamaan vihreiden valintojen luo. Parempien
valintojen luo lisättiin myös hyllykylttejä. Lopputuloksena jauhelihan myynti pieneni
merkittävästi ja kasvisvaihtoehtojen myynti kasvoi. (Beteendelabbet 2016.) Kolmantena
esimerkkinä suuressa konferenssissa ilmoittautumisen yhteydessä muutettiin kasvisvaihtoehto
oletusvaihtoehdoksi. Jos halusi syödä lihaa, piti tehdä aktiivinen valinta ja ilmoittaa asiasta
erikseen. 90 prosenttia kävijöistä söi kasvisruokaa, kun taas vuotta aiemmin, kun
lihavaihtoehto oli oletuksena, kasvisruokaa söi 12 prosenttia kävijöistä. (Beteendelabbet
2018.)
Kaljonen, Salo, Lyytimäki ja Furman (2020) ovat tutkineet usean vuoden ajan erilaisia keinoja
vaikuttaa asiakkaiden valintoihin ravintolakontekstissa. Samaan tutkimusten sarjaan liittyy
myös aiemmin mainittu ilmastolounaskokeilu. Ruokalistamerkintöjen ja informaation
tarjoamisen ohella on kokeiltu tuuppaamisen vaikutuksia ravintolaympäristössä. Kaljosen ym.
mukaan erilaiset merkinnät ja lisäinformaatio tarjoavat tietoa ruokavalinnoista siinä missä
tuuppaamisen avulla keskiöön nousee itse ruoka, sen maku ja houkuttelevuus. Tuuppaaminen
on menetelmänä joustava ja ihmislähtöinen. Informaatiokampanjat ja merkinnät puhuttelevat
hidasta, kognitiivista ja tarkoituksenmukaista päätöksentekoa, kun taas tuuppaaminen ja
valinta-arkkitehtuurin muokkaaminen pyrkii vaikuttamaan nopeaan ja intuitiiviseen
päätöksentekoon. Vaikkakin ruokalistamerkinnöillä on pystytty lisäämään ihmisten
tietoisuutta aiheesta, muut tekijät ovat silti olleet tärkeämpiä ruokavalintoja tehdessä.
Tavat, kiire ja maku vaikuttavatkin enemmän siihen, millaista ruokaa valitaan. (Kaljonen ym.
2020, 2, 3.)
Aiemmasta ilmastolounas-kokeilusta todetaan, että se ei herättänyt ruokailijoiden piirissä
menestystä. Asiakkaat toivoivat tarkempaa tietoa kriteereistä eli siitä, millä perusteella joku
ruoka on ilmastoystävällinen ja toinen ei ole. Tuuppaamista kokeiltiin sijoittamalla
kasvisruoat linjastolla ensimmäisiksi ja lisäämällä ylipäätään kasvisruoan määrää ravintolassa.
Tuuppaamisesta saatiin positiivisia kokemuksia, koska kasvisruoan menekki kasvoi 10
prosentilla. Toisaalta samaan aikaan maitotuotteiden käyttäminen keittiössä lisääntyi, mikä
vesitti hyödyt, jotka saavutettiin lihan käytön vähentämisestä. Ravintolan keittiössä
tuuppaaminen koettiin ruokalistamerkintöjä mielekkäämmäksi vaihtoehdoksi vaikuttaa
asiakkaiden valintoihin, koska se antoi keittiölle ja ruokalistasuunnittelulle vapaammat kädet
suunnitella erilaisia ruokavaihtoehtoja. Ilmastomerkitty ruoka koettiin rajoittavana tekijänä,
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koska oli hankalaa löytää tarpeeksi ruokalajeja, jotka täyttäisivät tiukat kriteerit.
Tutkimuksessa huomattiin myös, että lihasta luopuminen on ravintoloille vaikeaa, koska sen
myötä pelätään asiakkaiden menettämistä. Helpompaa on vähentää liharuokien määrää
tarjonnassa. Lisäksi huomattiin, että erityisesti miesten tapoja on hankalaa muuttaa.
Kasvispainotteista ruokaa onkin helpompaa markkinoida naisille kuin miehille. (Kaljonen ym.
2020, 7, 11.)
2.7

Synteesi

Kuluttajien tietoisuus vastuullisuudesta kasvaa ja moni heistä haluaa tehdä vastuullisia
valintoja. Kuluttajien aikomusten ja todellisten tekojen välillä on kuitenkin vielä suuri kuilu.
Erilaisilla viestintäkeinoilla voidaan pyrkiä pienentämään tätä kuilua. Tästä yhtenä
esimerkkinä ovat Whiten ym. (2019b) kehittämä SHIFT-viitekehys. Ympäristövastuullisuutta
voi tuoda esiin monella tavalla. Ylätasolla voidaan pyrkiä vaikuttamaan mielikuviin ja
aiemmissa tutkimuksissa onkin todettu, että vastuullisuustekojen näkyvällä viestinnällä
voidaan parantaa asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaiden mielikuvaa ravintolasta (Jeong ym.
2014; Cantele & Cassia 2020). Viestinnän tekemistä hankaloittaa vielä resurssipula, tiedon
puute ja erilaisiin mittareihin liittyvät haasteet (Cantele & Cassia 2020).
Tietoperustassa esitetään kahdenlaista tapaa vaikuttaa kuluttajien valintoihin. Aiempien
tutkimuksien näkökulmia on tuotu esiin kuviossa 7. On tehty näkyvää markkinointiviestintää ja
tiedolla ohjaamista, joiden tavoitteena on vaikuttaa valintoihin näkyvin kampanjoin ja usein
visuaalisin keinoin. Näkyvää vaikuttamista voidaan tehdä ravintoloissa monella tasolla.
Ruokalistan kieli ja visuaaliset symbolit voivat vaikuttaa valintoihin. Ruokalistan lisäksi tietoa
voidaan tarjota linjastolla ja pöydissä. Ravintolan ympäristöystävällisyyttä on aiemmissa
tutkimuksissa tuotu esiin erilaisin sertifikaatein, tosin tutkimuksissa on todettu, että myös
ravintolan taustatoimintojen ympäristövastuullisuutta voisi tuoda nykyistä näkyvämmin esiin.
Toinen tapa vaikuttaa valintoihin on näkymätön tuuppaaminen oikeaan suuntaan. Tästäkin
löytyy ravintolamaailmasta paljon esimerkkejä. Esimerkiksi ruokahävikkiin voidaan vaikuttaa
pienentämällä lautaskokoa ja kasvisruoan valitsemiseen voidaan vaikuttaa muuttamalla
oletusvaihtoehtoja.
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Kuvio 7: Aiemman tutkimustiedon kokoaminen yhteen

Kuvio 8: Viestinnässä huomioitavat tekijät tietoperustan perusteella (Rajala 2020)
Kuvioon 8 on koottu tietoperustan pohjalta tärkeimmät tekijät, jotka tulisi ottaa huomioon
viestintää suunniteltaessa. Kaikki lähtee liikkeelle tavoitteesta eli siitä, mihin asioihin
halutaan vaikuttaa ja mitä viestinnällä tavoitellaan. Tätä selvitetään myös tämän
kehittämistyön käytännön osuudessa, jossa selvitetään ympäristövastuullisuuden nykytilaa
ravintoloissa. Toiseksi on tärkeää pohtia viestin kohderyhmää. Kohderyhmän tunteminen
helpottaa viestinnän suunnittelua. Kehittämistyön käytännön osuudessa tähän liittyvät
ravintoloiden asiakkaiden haastattelut, joilla selvitetään ruoka- ja ravintolavalintojen
taustoja. Tämä kehittämistyö pyrkii tarjoamaan vastauksia siihen, millaiset keinot sopivat
erilaisille ravintola-asiakkaille.
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Kolmanneksi on tärkeää ymmärtää ihmisen päätöksentekoon ja valintoihin vaikuttavia
tekijöitä. Niitä on tarkasteltu tietoperustassa varsin laajasti, mutta tässä esitetään yksi
tärkeä tekijä eli Kahnemannin (2011) teoria ajattelun kahdesta erilaisesta järjestelmästä,
jotka toimivat eri tavalla. Automaattiseen järjestelmään voidaan vaikuttaa käyttäytymisen
ohjaamisella kuten tuuppauskeinoilla, kun taas reflektiiviseen järjestelmään eli harkitsevaan
puoleen sopivat paremmin faktojen tarjoaminen ja tiedon perusteleminen. Kun tunnetaan
tavoite ja kohderyhmä ja tiedostetaan ajatteluun ja valintoihin vaikuttavat tekijät, voidaan
suunnitella, millaisin menetelmin tietoa tarjotaan. Pyritäänkö tarjoamaan järkiperusteisia
faktoja vai muokataanko toimintaympäristöä? Näitä keinoja pyritään kehittämään yhdessä
alan toimijoiden kanssa kehittämistyön käytännön osuudessa.

3

Palvelumuotoilu kehittämisen menetelmänä

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena on tutkia ravintoloiden
ympäristövastuullisia käytäntöjä erityisesti viestinnän näkökulmasta. Tarkoituksena on
selvittää, miten ravintolatoimijat viestivät ympäristövastuullisuudesta tällä hetkellä ja miten
asiakkaat tekevät ravintolassa valintoja. Tavoitteena on palvelumuotoilun ja
yhteiskehittämisen keinoin kehittää ravintoloiden hiilineutraaliuteen liittyvää
asiakasviestintää. Tässä luvussa käyn läpi tarkemmin kehittämistyön vaiheet.
3.1

Palvelumuotoilu lähestymistapana

Palvelumuotoilun avulla kehitetään palvelua muotoilun prosessia ja menetelmiä
hyödyntämällä. Palvelua voidaan kehittää monitasoisesti esimerkiksi strategian,
liiketoimintamallien, prosessien, palveluympäristön tai asiakaskontaktien näkökulmasta.
(Ojasalo ym. 2014, 71.) Palvelumuotoilun taustalla vaikuttaa muotoiluajattelu.
Muotoiluajattelu (engl. design thinking) on ihmiskeskeinen lähestymistapa, joka perustuu
empatiaan, iteratiiviseen oppimiseen sekä luovan ja analyyttisen ajattelun vaihtelevuuteen.
Muotoiluajattelua voi hyödyntää hyvin moninaisten ongelmien ratkaisemisessa muun muassa
tuotteisiin, palveluihin, kokemuksiin, vuorovaikutukseen ja järjestelmiin liittyen. (Curedale
2018, 97.) Muotoiluajatteluun kuuluvia piirteitä ovat muun muassa seuraavat:
1) Epävarmuuden sietäminen. Valmiita ratkaisuja ei ole olemassa ja epävarmuutta on
hyvä pystyä sietämään.
2) Yhteistyö ja monialainen yhdessä työskentely
3) Konstruktiivisuus. Uusia ideoita rakennetaan vanhojen ideoiden pohjalta.
4) Uteliaisuus. Asioiden katsominen tuorein silmin ja kiinnostus uusiin asioihin.
5) Empatia. Tilanteen näkeminen asiakkaan näkökulmasta.
6) Holistisuus. Isomman kokonaisuuden hahmottaminen.
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7) Iteratiivisuus. Prosessissa liikutaan edestakaisin.
8) Tuomitsemisen välttäminen. Ideoita kehitetään ilman kritiikkiä.
9) Avoimuus. Muotoiluajattelu sopii moniin erilaisiin tilanteisiin ja lähestymistapaan
kuuluu ”laatikon ulkopuolelta”-ajattelu. (Curedale 2018, 103.)
Stickdorn, Lawrence, Hormess ja Schneider (2018) erottelevat palvelumuotoilussa monta
erilaista näkökulmaa. Palvelumuotoilu ajattelutapana on käytännönläheinen, kädet savessa
toimiva ja yhdessä kehittävä. Palvelumuotoilu voidaan myös ajatella prosessina, jota ohjaa
muotoiluajattelu. Ratkaisuja etsitään iteratiivisten vaiheiden kautta muotoiluajattelua
hyödyntäen. Kolmantena palvelumuotoilu voidaan nähdä työkalupakkina, jossa tietynlaisten
työkalujen avulla tehdään kehittämistä. Palvelumuotoilu voidaan myös nähdä eri aloja
yhdistävänä yhteisenä tapana puhua asioista. Lisäksi palvelumuotoilua voidaan hyödyntää
johtamisen työkaluna organisaatioissa. (Stickdorn ym. 2018, 21, 22.)
Palvelumuotoilu on ihmiskeskeistä, yhteistyöhön perustuvaa, monialaista ja iteratiivista.
Työkaluihin kuuluu tutkimuksen toteuttamista, prototyyppien tekemistä ja kokeilemista sekä
asioiden visuaalista esittämistä. Näiden avulla luodaan kokemuksia, jotka vastaavat
asiakkaiden, yritysten ja yhteistyökumppaneiden tarpeisiin. (Stickdorn ym. 2018, 27.)
Palvelumuotoiluun kuuluvaan yhteiskehittämiseen sisältyy kaksi erilaista näkökulmaa.
Yhtäältä osallistamalla ja ottamalla mukaan ihmisiä palvelu muodostuu yhdessä ihmisten
kanssa ja luo siten yhteistä arvoa (engl. co-creation). Toisaalta yhteiskehittäminen tarkoittaa
sitä, että palvelua ja ideoita kehitetään yhdessä erilaisten ja eritaustaisten ihmisten kanssa
(engl. co-design). (Stickdorn ym. 2018, 25.) Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen ovat myös
tärkeä osa Mission Zero Foodprint -hanketta. Palvelumuotoilua hyödyntämällä ravintola-alan
ympäristövastuullisia käytäntöjä voidaan kehittää ihmiskeskeisesti selvittämällä
ravintolatoimijoiden tarpeita ja asiakkaiden odotuksia. Yhteiskehittäminen mahdollistaa sen,
että ravintola-alan toimijat voivat itse olla vaikuttamassa siihen, millaisia toimintamalleja
alalle kehitetään hankkeen toimesta.
3.2

Prosessi ja menetelmien valinta

Kehittämistyön palvelumuotoiluprosessi etenee Design Councilin (Drew 2019)
tuplatimanttimallin mukaan (kuvio 9). Mallin Löydä-vaiheessa pyritään keräämään tietoa
ongelmasta ja saamaan mahdollisimman hyvä käsitys kontekstista ja ihmisten kokemuksista.
Määritä-vaiheessa kerätyn tiedon pohjalta määritetään, mistä haasteesta on oikeasti kysymys
ja mihin suuntaan suunnittelua jatketaan. Kehitä-vaiheessa kehitetään mahdollisia ratkaisuja
ja testataan uudenlaisia konsepteja. Toteuta-vaiheessa ratkaisut viedään käytäntöön.
Tuplatimanttimallissa on tärkeintä avoimien divergenttien vaiheiden ja sulkeutuvien,
konvergenttien vaiheiden vaihtelu. Divergenteissa vaiheissa tietoa tulee lisää, ja
konvergenteissa vaiheissa tietoa tarkennetaan ja määritellään. (Penin 2018, 184.) Prosessin
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ideana on varmistua siitä, että ollaan ratkaisemassa oikeaa ongelmaa (Stickdorn ym. 2018,
86). Sen sijaan että hypättäisiin suoraan ratkaisuihin, tuplatimanttimallin mukaan eteneminen
varmistaa sen, että itse ongelman hahmottamiseen käytetään riittävästi aikaa.

Kuvio 9: Kehittämistyön eteneminen Double Diamond-mallin mukaan
Ennen varsinaista prosessia oli esitutkimusvaihe, jossa tutustuin alaan ja aiheeseen ja
määrittelin sen tiedon pohjalta tarkemmin, millaisia kysymyksiä lähden projektissa
selvittämään. Löydä-vaiheessa tein benchmarkingia ravintola-alan ja muiden alojen
ympäristövastuullisesta viestinnästä. Havainnoin hankkeeseen osallistuvia toimijoita ja heidän
keskustelujaan kahdessa hankkeen järjestämässä työpajassa. Lisäksi havainnoin ravintoloiden
toimintaa paikan päällä niissä ravintoloissa, joissa kävin haastatteluja tekemässä.
Haastatteluja käytettiin tässä kehittämistyössä kahdella tavalla. Yhtäältä lähestyin ravintolaalan toimijoita ja pyrin saamaan heiltä tietoa suhtautumisesta ympäristövastuullisuuteen ja
asiakasviestinnän nykytilasta. Viidestä ravintolasta kahdessa tein myös asiakashaastatteluja,
joiden avulla selvitin, miten asiakkaat tekevät ravintola- ja ruokavalintoja ja miten he
suhtautuvat ympäristövastuullisuuteen.
Määritä-vaiheessa purin kerätyn aineiston samankaltaisuuskaaviota hyödyntäen. Käsittelin
asiakkaiden ja ravintolatoimijoiden vastaukset erikseen. Ravintolatoimijoiden haastatteluja
jaoin teemojen mukaan omiksi kokonaisuuksiksi. Lopuksi tein kerätyn tiedon pohjalta SWOTanalyysin (tarkemmin luvussa 4.1). Asiakashaastattelujen aineistoa purin miellekartan
muotoon ja muodostin haastattelujen perusteella asiakasprofiilit. Kehitä-vaiheessa
suunnittelin hankkeelle kaksi työpajaa, joissa kehitettiin ravintoloiden kuluttajaviestintään
ratkaisuja. Työpajan ratkaisujen pohjalta kehitin alustavia konsepteja hankkeen käyttöön.
Menetelmien valintaa vaikeutti hieman hankkeen luonne. Se, että suunnitellaan kaikille
ravintoloille, tuotti aika ajoin haasteita ja vaikutti siihen, millaisia menetelmiä eri vaiheissa
valittiin. Yksittäisen ravintolan asiakaskokemusta ja palvelupolkua on huomattavasti
yksinkertaisempaa selvittää perinteisten palvelumuotoilumenetelmien avulla kuin tällaista
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laajempaa kokonaisuutta, jossa on mukana monenlaisia toimijoita. Kaikenkattavuuteen pyrin
vastaamaan sillä, että haastatteluihin osallistui hyvin erityyppisiä ravintola-alan toimijoita.
Koko ravintola-alan asiakaskuntaa ei voinut haastatteluissa tavoittaa, vaan rajasin
näkökulman lounasruokailijoihin.
3.3

Vaiheet

Seuraavaksi kuvaan kehittämistyön kunkin vaiheen tarkemmin. Tarkempia tuloksia esittelen
luvussa 4.
3.3.1

Esitutkimusvaihe

Esitutkimuksessa (engl. preparatory research) muotoilijalla on mahdollisuus tutustua
alustavasti tutkittavaan alaan ennen varsinaisen tutkimuksen aloittamista. Tässä vaiheessa ei
niinkään etsitä vastauksia vaan oikeita kysymyksiä esitettäväksi itse tutkimusvaiheessa.
Esitutkimus lähtee laajasta kysymyksen ajattelusta, joka tarkentuu tiedon karttuessa. Tietoa
voidaan etsiä laajasti erilaisista lähteistä. (Stickdorn ym. 2018, 118) Koska ravintola-ala on
itselleni vieras ja hiilijalanjälkeen liittyvät asiat myös varsin tuntemattomia, lähdin liikkeelle
esitutkimuksella, johon kuului lukuisia erilaisia lähteitä.
Tutustuin ravintola-alaan kirjojen, tutkimusten ja verkkolähteiden avulla ja tarkkailin
erilaisten yritysten tapoja viestiä ympäristöasioista ja esimerkiksi tarjota tietoa
hiilijalanjäljestä. Keräsin havaintojani kuvien muodossa Pinterestiin omaksi tauluksi (liite 1).
Havaintojen kerääminen auttoi hahmottamaan kokonaisuutta ja määrittelemään näkökulmaa,
josta lähteä liikkeelle.
Mission Zero Foodprint -hanke on ollut käynnissä jo syksystä 2019 ja materiaalia on kerätty jo
aikaisemmin työpajoissa. Yhtenä osana esitutkimusvaihetta tutustuin aiempien työpajojen
tuotoksiin. Ensimmäiset kaksi työpajaa pidettiin ruokahävikistä. Näissäkin työpajoissa
asiakasviestintä oli esillä. Asiakasviestintää lähestyttiin asiakastuntemuksen,
asiakaskäyttäytymisen ja brändin näkökulmasta. Työpajoissa pohdittiin, miten
asiakaskäyttäytymisen muutoksilla voitaisiin pienentää hävikkiä. Toinen näkökulma oli se,
että jos asiakkaat olisivat nykyistä enemmän mukana vaikuttamassa esimerkiksi ruokalistaan,
hävikkiä syntyisi vähemmän. Brändi näkyi siinä, että ravintoloiden brändiä haluttiin kehittää
asiakaslähtöisemmäksi ja elämyksellisemmäksi.
Kaksi seuraavaa työpajaa käsittelivät ravintoloiden ja ruokapalveluiden energiatehokkuutta.
Myös näissä työpajoissa nousi asiakasviestintä esiin. Tieto energiakulutuksesta haluttiin
näkyväksi ja ymmärrettäväksi asiakkaille. Ensimmäiseksi kuluttajille halutaan viestiä
energiankulutuksen mittaustuloksista ja tuoda esiin visuaalisesti taustoja (esimerkiksi
sähkönkulutus). Myös toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista halutaan viestiä nykyistä
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näkyvämmin. Toisena näkökulmana nousi esiin markkinointi. Halutaan markkinoida uusiutuvan
energian käyttämistä ja tarjota myös kannustimia. Kolmantena työpajoissa nousi esiin brändi.
Uusilla toimintamalleilla luodaan ravintoloille vastuullinen brändi, joka velvoittaa jatkossakin
toimimaan vastuullisesti ja seuraamaan muutoksia. Ravintolan arvot tuodaan avoimesti
näkyviin ja korostetaan positiivista mielikuvaa. Pohdinnassa oli myös, voisiko asiakkaita
osallistaa mukaan vastuullisuustyöhön jollakin tavalla.
3.3.2

Löydä

Esitutkimuksen jälkeen oli mahdollista siirtyä varsinaiseen prosessiin eli
tiedonkeruuvaiheeseen etsimään lisää tietoa aiheesta. Esitutkimuksen avulla
kysymyksenasettelu oli tarkentunut ja pystyin aloittamaan tiedonkeruun. Tarkentunut oli
esimerkiksi se, millaisilla termeillä aiheesta puhutaan ja miten laaja käsite vastuullisuus on.
Löydä-vaiheen menetelmät selviävät kuviosta 10. Tiedonkeruuseen kuului kirjallisuuteen,
tutkimuksiin ja kokeiluihin tutustumista, benchmarkingia ja haastatteluja. Selvitin, millaisia
tutkimuksia ja kokeiluja ruoka- ja ravintola-alalla on tehty ympäristövastuullisuuteen liittyen.
Lisäksi perehdyin vastuullisen markkinoinnin, kuluttajakäyttäytymisen ja
käyttäytymistaloustieteen teemoihin. Tutustuin lisää ruoka- ja ravintola-alaan erityisesti
kestävän kehityksen näkökulmasta.

Kuvio 10: Löydä-vaiheen menetelmät
Tuulaniemen (2013) mukaan benchmarkingissa on kyse markkinan ja sen eri toimijoiden
hahmottamisesta. Benchmarkkauksen avulla voidaan vertailla eri tuotteita, palveluita ja eri
toimintatapoja ja oppia niistä. Näin voidaan välttää muiden tekemät virheet ja hyödyntää
hyväksi koettuja toimintatapoja. Myös kokonaan toisen toimialan toiminnasta voidaan ottaa
oppia ja hyödyntää omassa toiminnassa. (Tuulaniemi 2013, 138, 139.) Tutustuinkin sekä
ruoka- että ravintola-alan hyviin käytäntöihin että myös muihin aloihin, joilla kuluttajien
vastuullisiin valintoihin on pyritty vaikuttamaan.
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Kehittämistyön tekohetkellä ympäristövastuullisuus oli teemana näkyvissä lähes päivittäin.
Kiinnitin huomiota mainoksiin ja uutisiin aiheeseen liittyen. Monet elintarvikealan toimijat
puhuivat hiilineutraaliudesta ja hiilijalanjäljen laskemisesta. Esimerkiksi Valiolla oli menossa
somekampanja Hiilijalanjäljillä by Nata Salmela. He hyödynsivät vaikuttajaviestintää aiheen
esiin tuomisessa. Myös Valion pakkauksissa näkyi sama viesti ”Kohti hiilineutraalia maitoa
2035”. Samassa pakkauksessa kerrottiin toimet, miten tähän päästään. Kasviperäisten
lihankorvikkeiden mainonta oli myös näkyvää. Esimerkiksi Pouttu mainosti jauhelihan
korvikettaan lauseella ”Mikään ei Muutu, jos mitään ei Muuta”. Sekä S-ryhmä että Kesko
tarjosivat asiakkailleen mahdollisuutta nähdä ruokaostosten hiilijalanjäljen. Itse ravintolaalan esimerkit olivat vähemmän esillä kyseisenä ajankohtana, mutta Helsingin Sanomat
(Saavalainen 2020) uutisoi, että ruokavalion ilmastovaikutuksia voitaisiin vähentää 40
prosenttia lihatuotteita karsimalla. Samassa uutisessa todettiin, että julkisilla ruokapalveluilla
on iso rooli kestävän syömisen edistämisessä.
Osana benchmarkingia tutustuin ulkomaisiin esimerkkeihin ympäristövastuullisuuden
kehittämisestä ravintola-alalla. Osa kokeiluista on tuotu esiin jo luvussa 2.6. Esimerkki IsoBritanniasta on One Planet Plate -kampanja (The Sustainable Restaurant Association 2020)
tältä vuodelta. Kampanjassa mukana olevat ravintolat nostivat esiin ruokalajeja, jotka
korostavat paikallisuutta, ruokahävikkiä, parempaa lihaa ja matalaa hiilijalanjälkeä.
Ravintolat saivat avukseen kampanjamateriaalia sekä selkeitä ja visuaalisia merkintätapoja
erilaisille ruokalajeille.
Suomessa Compass Group -ravintolaketju ilmoitti syyskuussa merkitsevänsä jatkossa ruokien
tuoteselosteisiin ruokalajin hiilijalanjäljen. Visuaalinen jalanjälkimerkintä ruokalistalla
kertoo, mikä vaihtoehdoista on ympäristölle ystävällisin. (Compass Group 2020.)
Helsinkiläisessä koulussa tehtiin Koululounaan hiilijalanjälki tutuksi -kokeilu syksyllä 2019.
Hiilijalanjälkitieto oli näkyvillä koulun ruokalistassa ja asiaa käsiteltiin aamunavauksissa ja
oppitunneilla. Kokeilun aikana pienemmän hiilijalanjäljen omaavasta ruokalajista jäi
vähemmän hävikkiä kuin aiempana vertailuajankohtana. Kolmasosa oppilaista arveli, että
tiedolla oli vaikutusta ruoan valintaan ja 93 prosenttia oppilaista halusi tietoa ruoan
hiilijalanjäljestä jatkossakin. (Helsingin kaupunki 2020.)
Työpajojen havainnointi
Yhtenä osana tiedonkeruuvaihetta osallistuin kahteen työpajaan. Opinnäyteprosessin
alkuvaiheessa hankkeen toimesta järjestettiin kaksi työpajaa, joiden aiheena oli ravintoloiden
hiilijalanjälki. Osallistuin näihin työpajoihin pääasiassa havainnoimalla. Tarkoituksena oli
kerätä yleistä tietoa aihepiiristä, kuulla nykytilasta ja haasteista sekä mahdollisista
ratkaisuista.
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Osallistuin virtuaaliseen hiilijalanjälkityöpajaan 25.8.2020. Mukana työpajassa oli ravintolaalan toimijoita, ammattikorkeakoulun edustajia, kuntien ja kaupunkien ruokapalveluiden
edustajia ja alan opiskelijoita. Työpajaan osallistuminen oli hyvä keino hankkia taustatietoa
aihepiiristä. Tavoitteena oli pysyä enemmän tarkkailevana havainnoijana kuin aktiivisena
osallistujana. Työpajassa käsiteltiin varsin laajasti ravintoloiden hiilineutraaliutta ja vaiheita,
joiden kautta hiilineutraaliuteen voitaisiin päästä. Myös viestinnän näkökulma nousi esiin
monessa kohtaa.
Kaikki lähtee ravintoloiden ja ravintoloitsijoiden asenteista ja arvomaailmasta. Ei ole selvää,
että kaikki haluavat heti olla mukana hiilineutraaleissa toimissa. Pitäisi pystyä myös saamaan
koko henkilökunta mukaan muutokseen. Työpajassa nousi esiin monia eri osa-alueita, joissa
hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa. Ruoka ilmastonmuutostekijänä on monimutkainen
kokonaisuus. Omassa työpajaryhmässä muiden osa-alueiden ohella erityisesti ruokalistan
suunnittelu ja asiakasviestintä nousivat näkyvään rooliin ja niitä korostettiin kovasti.
Ravintoloille toivottiin mahdollisimman valmista tietoa ja valmiita ratkaisuja, koska jo
nykyisellään tietoa on iso määrä, ravintoloilla on monta rautaa tulessa eikä nykyistäkään
tietoa ehditä hyödyntää esimerkiksi markkinoinnissa.
Nousi esiin erilaisia asiakasviestinnän työkaluja, pohdittiin esimerkiksi, voisiko ruokalistoihin
laittaa mukaan liikennevalot tai hiilijalanjälkimerkinnät (arvot 1-3), jotta asiakkaiden olisi
helppoa valita hiilineutraaleja vaihtoehtoja. Oli myös puhetta siitä, miten kasviperäisiä
vaihtoehtoja voisi nostaa osaksi normaalia valinta-arkkitehtuuria. Sen sijaan että ne
sijoitetaan ruokalistojen kulmiin tai erillisiin laatikoihin, ne pitäisi nostaa osaksi muita
valintoja houkuttelevasti. Keskusteluissa nousi esiin myös tuuppaamisen hyödyntäminen. Sen
sijaan että tarjottaisiin asiakkaille suuri määrä tietoa, voisi olla tehokkaampaa ohjata
näkymättömämmin asiakkaiden valintoja tiettyyn suuntaan.
Työpajan pohjalta oli kiinnostavaa selvittää, mikä tuuppauksessa toimii ja mikä ei. Lisäksi jäi
kiinnostamaan, millainen on ravintoloiden viestintätilanne tällä hetkellä. Miten haasteita
voidaan helpottaa? Miten viestinnässä ja markkinoinnissa voitaisiin auttaa ravintoloita ja
tarjota enemmän valmiita ratkaisuja?
Haastattelujen tekeminen
Benchmarkingin, kirjallisuuteen ja alaan tutustumisen jälkeen lähdin tekemään haastatteluja.
Aluksi lähdin liikkeelle siitä, ketkä olisivat sopivia haastateltavia ja keneltä saisin tietoa, joka
auttaisi eteenpäin aiheen tutkimisessa. Hankkeen kautta sain vinkkejä ravintola-alan
toimijoista, jotka ovat jo tehneet ympäristöön liittyviä toimia. Lisäksi yritin löytää
haastateltaviksi myös ihan tavallisia ravintola-alan toimijoita saadakseni tietoa tarpeista ja
nykytilasta. Hankkeen kohderyhmänä ovat Uudellamaalla toimivat pienet ja keskisuuret
ravintolat, joten yritin löytää tällaisia ravintolatoimijoita haastateltaviksi. Näiden lisäksi
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haastatteluihin osallistui isompia toimijoita, koska heillä aihe oli jo enemmän noussut esiin
toiminnassa ja heillä oli kokemuksia siitä, millä tavoin aiheesta kannattaisi viestiä asiakkaille.
Pyrinkin löytämään mahdollisimman erityyppisiä toimijoita, jotta saisin monipuolisen kuvan
ravintoloiden nykytilasta. Kuviossa 11 on esitetty kehittämistyön tiedonkeruun eri osat.

Kuvio 11: Tiedonkeruun toteutus kehittämistyössä
Ravintoloiden haastattelut
Haastattelukysymysten suunnittelu lähti liikkeelle kehittämistyön tavoitteen ja keskeisten
kysymysten tarkastelemisesta. Minkälaisilla kysymyksillä näihin löydettäisiin parhaiten
vastauksia? Haastattelutekniikkana käytin puolistrukturoitua haastattelua.
Puolistrukturoidussa haastattelussa tutkimusta tekevällä on valmiina tietty aihe, josta hän
haluaa tietää lisää. Aiheen tueksi hän valmistelee etukäteen valmiita kysymyksiä, joita sitten
täydentää haastattelutilanteessa reagoimalla haastateltavan vastauksiin. (Rubin & Rubin
2012, 31.)
Hyödynsin haastattelukysymysten suunnittelussa myös palvelumuotoilun työkaluja. 5W+Htyökalun (engl. 5W+H questions) avulla voidaan kerätä syvällistä tietoa aihepiiristä ja lähestyä
haastetta kokonaisvaltaisesti. Työkalu mahdollistaa erilaisten kysymysten ideoimisen.
Kysymykset alkavat kuka-, mitä-, milloin-, missä-, miksi- ja miten-kysymyksillä (engl. who,
what, when, where, why, how). (Lewrick, Link & Leifer 2020, 71.) Ravintolahaastatteluissa
käytettiin samaa haastattelurunkoa (liite 2), mutta kaikkia kysymyksiä ei kaikissa
haastatteluissa kysytty, vaan kysymyksiä esitettiin tilanteen mukaan vastaajan vastausten
perusteella. Haastattelurungon painopistettä myös muutettiin haastateltavan mukaan.

41

Haastatteluihin osallistui viisi erilaista ravintola-alan toimijaa:
Henkilöstöravintola X toimii yrityskeskittymän henkilöstöravintolana. Ravintolan asiakkaita
ovat siis lähellä sijaitsevien yritysten työntekijät. Noin tunnin mittaiseen haastatteluun
osallistui kolme henkilöä. Ravintolan keittiömestari vastaa ravintolatoiminnoista. Myynnin ja
markkinoinnin suunnittelija vastaa viestinnästä asiakkaalle ja loppukäyttäjille. Lisäksi mukana
oli projektipäällikkö, joka vastaa viestinnästä katto-organisaatiolle ja sidosryhmille.
Taustatoimija on iso ravintola-alan toimija, jolla on myös kiinteistönhuoltoon ja siivoukseen
liittyvää toimintaa. Loppukäyttäjille eli lounasruokailijoille viestimisen lisäksi tärkeää on
viestiä myös asiakkaalle eli asiakasyritykselle, jonka henkilökunnalle ruokaa tarjotaan.
Esimerkiksi ympäristövastuullisuuteen liittyviä toimia ja viestintää on perusteltava myös
heille.
Vegaaniravintolaketju on vegaaniin pikaruokaan keskittyvä toimija, jonka koko toiminta
tähtää hiilijalanjäljen minimoimiseen. Haastatteluun osallistui ketjun perustajakokki.
Haastattelussa korostui koko toiminnan kautta viestiminen. Ravintola kiinnittää huomiota
hiilijalanjälkeen kaikilla rintamilla lähtien raaka-aineista pakkausten materiaaleihin ja
työntekijöiden työasuihin. Ympäristövastuullisuus myös nähdään merkittävänä
markkinointietuna, ja tämän vuoksi aiheesta markkinointia on tarkoitus kehittää ketjun
toimesta vielä jatkossa eteenpäin. Mittavista hiilineutraaliuteen liittyvistä toimista
huolimatta viestintä keskittyy tällä hetkellä itse tuotteeseen eli herkulliseen ruokaan, ja
perustajakokin mielestä viestintää voisikin jatkossa laajentaa tästä ja kertoa laajemmin myös
muista ympäristöön liittyvistä teoista.
Valtakunnallinen franchising-toimija Kotipizza Group toimii Mission Zero Foodprint hankkeessa näkyvänä toimijana. Kotipizzalta haastatteluihin osallistui ketjun viestintä- ja
vastuullisuusjohtaja sekä yksi kotipizzayrittäjä. Kotipizzan missiona ”on tehdä maailmasta
parempi paikka pizza kerrallaan” (Kotipizza Group 2020). Kotipizzassa vastuullisuustyö onkin
jo todella pitkällä, joten haastatteluissa oli mahdollista kuulla esimerkeistä ja hyvistä
käytännöistä. Raaka-aineiden vastuullisuutta on selvitetty jo pitkään Kotipizzalla ja työ alkaa
olla valmis. Myös hävikin vähentämiseen ja kuljetusten päästöihin on kiinnitetty huomiota.
Seuraavaksi selvitetään askeleita kohti hiilineutraalia toimintaa ja esimerkiksi sitä, miten
hiilijalanjälkeä voitaisiin laskea. Viestinnän työnjako toimii niin, että on valtakunnallisesti
luotu brändi ja siihen sopivat viestintätavat. Yksittäiset kotipizzayrittäjät sitten tuovat
brändiä esiin ja saavat ketjulta valmiit työkalut tähän.
Ympäristövastuullisuuden lisäksi myös yrityksen sosiaalinen vastuu korostuu. Panostus
vastuullisuustyössä on siirtynyt raaka-aineista ihmisiin ja ihmisistä huolehtimiseen.
Vastuullisuus nähdään toiminnan perusedellytyksenä, ei enää erottautumiskeinona.
Vastuullisuus toimii tärkeänä tekijänä myös työnantajamielikuvan parantamisessa.
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Haastatteluissa korostui painopisteen muutos tuotteista ihmisiin. Jatkossa vastuullisuustyö
tulee keskittymään muun muassa siihen, miten ravintola voi auttaa asiakkaita tekemään
parempia valintoja.
Kasvispainotteinen lounas- ja a la carte-ravintola panostaa kasvis- ja vegaanivaihtoehtoihin,
mutta tarjoaa myös lihaa ja kalaa. Haastatteluun osallistui ravintoloitsija. Kasvisruokaan
panostetaan ympäristövastuullisuuden vuoksi. Lisäksi nähdään, että kasvisruoka on myös hyvä
erottautumistekijä, joka houkuttelee kasvisruokaa arvostavaa asiakaskuntaa ravintolaan.
Ravintolan toimialueella on monta pihviravintolaa, joiden joukosta laaja kasvisruokien
tarjoaminen erottuu näkyvästi. Ravintola panostaa paikallisiin ja laadukkaisiin raaka-aineisiin,
joista kerrotaan asiakkaille sekä ravintolaillallisen yhteydessä ravintolassa että
markkinoinnissa, jota tehdään erityisesti sosiaalisen median kanavissa.
Ympäristövastuullisuuteen panostaminen kiinnostaa ravintolaa, mutta se koetaan hieman
haastavaksi tällä hetkellä. Esimerkiksi tuotteiden tai annosten hiilijalanjälkeä ei ole vielä
selvitetty ja uusista työkaluista koettaisiin olevan apua. Myös kierrätykseen ja
energiankulutukseen liittyvät ratkaisut koettiin tarpeellisiksi.
Lounasravintolaketju toimii Helsingissä ja haastatteluun osallistui ketjun keittiötoimen
johtaja. Ketjun toimintaperiaatteisiin kuuluvat vastuullisuus, luonnonmukaisuus ja raakaaineiden puhtaus. Ketjulla on neljä lounasravintolaa ja näiden lisäksi tapahtumatoimintaa.
Ympäristövastuullisuus näkyy toiminnassa siinä, että ravintola tutkii hankintaketjunsa
tarkkaan ja on tarkka raaka-aineista. Myös hävikkiin kiinnitetään paljon huomiota ja kaikki
raaka-aineet pyritään hyödyntämään mahdollisimman pitkälle ruoanvalmistuksessa.
Lounasravintolatoiminnassa on panostettu siihen, että jokainen ravintolassa työskentelevä
ymmärtää toimintafilosofian ja osaa tarvittaessa vastata kysymyksiin vastuullisuudesta tai
raaka-aineiden alkuperästä.
Asiakashaastattelut
Ravintolatoimijoiden haastattelujen avulla koottiin tietoa ravintoloiden arjesta ja
asiakasviestinnän nykytilasta. Haastatteluiden avulla oli helpompaa hahmottaa, missä
vaiheissa asiakkaille viestitään ja miten. Lisäksi haastatteluissa kävi ilmi sekä onnistuneita
esimerkkejä että haasteita vastuullisuuteen ja vastuullisuudesta viestimiseen liittyen.
Ravintolahaastatteluiden lisäksi haastattelin kahdessa ravintolassa ravintoloiden asiakkaita.
Toinen ravintoloista oli henkilöstöravintola ja toinen lounasravintola, molemmissa asioi siis
lähinnä työikäisiä lounasruokailijoita.
Tarkoituksena oli selvittää, miten ja millä perusteilla asiakkaat tekevät ravintolassa valintoja.
Lisäksi oli tarkoitus selvittää heidän suhtautumistaan ympäristövastuullisuuteen.
Asiakashaastattelut toteutettiin kontekstuaalisina haastatteluina ravintolaympäristössä.
Kontekstuaalinen haastattelu toteutetaan siinä ympäristössä, missä tutkittava käyttäytyminen
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tapahtuu. Samalla haastattelijalla on mahdollisuus havainnoida ympäristöä. Kontekstuaalisissa
haastatteluissa saadaan tietoa tutkittavan kohderyhmän tarpeista, tunteista, olettamuksista
ja toimintaympäristöstä. (Stickdorn ym. 2018, 121.)
Haastattelukysymysten suunnittelu lähti liikkeelle kehittämiskysymysten tarkastelusta.
Tavoitteena oli saada vastauksia, jotka tukevat kehittämistyön tavoitetta. Kysymysrunkoon
(liite 3) tuli kysymyksiä siitä, mitä valintoja tehdään ennen ruokailutilannetta ja
ruokailutilanteen aikana sekä asiakkaiden suhtautumisesta ympäristövastuullisuuteen. Lisäksi
selvitettiin, näkivätkö he omilla valinnoillaan olevan jotakin merkitystä.
Haastattelukysymysten avulla tutkittiin, saavatko haastateltavat mielestään riittävästi tietoa
ympäristövastuullisuudesta ja erilaisista vaihtoehdoista ja millaista tietoa he kaipaisivat lisää.
Lisäksi haastateltaville näytettiin testimielessä hiilijalanjälkimerkinnän visualisointi (kuvio
12). Tein itse visualisoinnin hiilijalanjälkityöpajoissa esitettyjen ideoiden perusteella.
Työpajassa nousi esiin, että olisi hyvä luoda kolmiportainen merkintätapa, josta näkisi
helposti suuruusluokan eli sen, kuinka paljon yksittäisellä ruokalajilla on vaikutusta ilmastoon.
Vaikka aiemmissa tutkimuksissa ja tämän kehittämistyön tietoperustassa nousi esiin, etteivät
hiilijalanjälkimerkinnät ole tähän mennessä tuottaneet suuria vaikutuksia asiakkaiden
käyttäytymisessä, halusin testata asiakkaiden reaktioita ja käyttää kuvia myös keskustelun
herättäjinä. Aiemmissa tutkimuksissa ruoka-annosten vertailtavuus ei myöskään ole ollut
esillä, koska on käytetty yksittäisiä merkintöjä hiilijalanjälkeen liittyen. Lukuja on mainittu,
mutta ei eriasteisia vertailuja.

Kuvio 12: Asiakashaastatteluissa apuna käytetty visualisointi hiilijalanjäljestä.
Ennen varsinaisten asiakashaastatteluiden tekoa testasin kysymysrunkoa omassa lähipiirissä.
Lähipiirin jäsenkin on ahkera lounasruokailija, joten hänen oli luontevaa vastata kysymyksiin.
Huomasin kysymysrungossa muutamia kysymyksiä, jotka oli huonosti muotoiltu ja siten
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haastateltavan hankala ymmärtää. Lisäksi huomasimme yhdessä, että ympäristöteema voi olla
vastaajalle hieman hankalasti hahmotettavissa, jos ei ole perehtynyt aiheeseen yhtään.
Selkeytin kysymyksiä ja pyrin muuttamaan niitä helpommin ymmärrettäviksi.
Tein ensimmäiset asiakashaastattelut 24.9.2020 henkilöstöravintolassa X. Olin liikkeellä
lounasaikaan 1,5 tunnin ajan. Syksyn 2020 koronapandemian vuoksi henkilöstöravintolassa käy
vähemmän asiakkaita kuin normaalioloissa, mutta ihmisiä oli kuitenkin liikkeellä tasaiseen
tahtiin. Haastatteluihin osallistui 6 haastateltavaa. Viisi haastateltavaa haastattelin paikan
päällä ja yhden haastattelun tein jälkikäteen puhelimitse, koska haastateltavalla oli kiire,
mutta hän halusi mielellään olla mukana. Haastateltavat olivat 30-50-vuotiaita läheisten
yritysten työntekijöitä. Haastattelutilanteesta teki haastavan se, että ihmisillä oli kova kiire.
Osalla kuitenkin oli aikaa jäädä hetkeksi vastaamaan kysymyksiin. Keskimäärin haastattelut
kestivät noin 10-15 minuuttia. En nauhoittanut haastatteluja, koska halusin pitää tilanteen
rentona ja koska halusin hyödyntää ravintolaympäristöä ja sallia mahdollisuuden näyttää
asioita. Kirjoitin käsin ylös haastateltavien vastaukset. Aina kunkin haastattelun jälkeen
kirjoitin heti ylös ajatuksia, jotta muistaisin ne myös tilanteen jälkeen.
Ensimmäisen haastattelurupeaman jälkeen kävin kysymysrunkoa läpi ja tiivistin sitä.
Seuraavaksi haastattelin asiakkaita 1.10.2020 helsinkiläisessä lounasravintolassa.
Haastatteluihin osallistui kuusi asiakasta ja myös nämä haastattelut kestivät noin 10-15
minuuttia. Tilanne oli samankaltainen kuin henkilöstöravintolassa X. Yhteensä
asiakashaastatteluihin osallistui siis 12 lounasruokailijaa, joista naisia oli viisi ja miehiä
seitsemän. Haastattelujen tekemisen jälkeen litteroin nauhoittamani ravintolatoimijoiden
haastattelut. Purin myös asiakashaastatteluista tehdyt käsin kirjoitetut muistiinpanot
koneelle.
3.3.3

Määritä

Haastattelujen litteroimisen jälkeen purin aineiston osiin ja tein sisällönanalyysiä. Tuomen ja
Sarajärven (2018) mukaan sisällönanalyysi on systemaattinen ja objektiivinen tapa analysoida
aineistoa. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä aineisto redusoidaan eli pelkistetään. Tällöin
aineistosta karsitaan pois epäolennaiset kohdat. Toisessa vaiheessa aineisto klusteroidaan eli
ryhmitellään. Tällöin aineistoista poimittujen ilmausten kesken etsitään samankaltaisuuksia.
Kolmannessa vaiheessa abstrahoidaan eli käsitteellistetään. Tutkimuksen kannalta
olennaisesta tiedosta muodostetaan teoreettisia käsitteitä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87, 89,
91, 93.) Määritä-vaiheen menetelmät esitellään kuviossa 13.
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Kuvio 13: Määritä-vaiheen menetelmät
Käytännön tasolla käytin samankaltaisuuskaaviota (engl. affinity diagram)
haastatteluaineiston läpikäymiseen. Samankaltaisuuskaavio auttaa jäsentämään
tutkimustietoa. Tutkimusaineistoa käydään läpi ja sieltä etsitään samankaltaisuuksia, jotka
ryhmitellään aihepiirien mukaan. Ryhmittelyn kautta nousee esiin kohderyhmälle tai
käyttäjälle tärkeitä asioita. (Tuulaniemi 2013, 154.) Curedalen (2019) mukaan
samankaltaisuuskaavion käyttäminen auttaa ymmärtämään, mikä moninaisessa tiedossa on
kaikkein tärkeintä. Samankaltaisuuskaavion avulla voi nähdä aineiston välisiä yhteyksiä ja on
mahdollista luokitella tietoa hierarkkisesti ja tunnistaa teemoja. (Curedale 2019, 106.)
Käsittelin ravintolatoimijoiden haastattelut ja asiakashaastattelut erillään ja ryhmittelin ne
omiksi aihepiireiksi.
Ravintolatoimijoiden haastattelut
Purin jokaisen ravintolatoimijan haastattelut post it-lapuille ja ryhmittelin ne teemojen alle.
Tämän jälkeen ryhmittelin lappuja vielä uudelleen. Aineistosta nousi esiin selkeitä
samankaltaisuuksia eri vastaajien välillä. Aineiston teemoihin jakamisen lisäksi tein myös
vertailua eri ravintolatoimijoiden välillä, jotta yksittäiset vastaukset eivät hukkuisi teemojen
alle ja jotta voisin kuvata myös sitä, millaisia eroja mukana olevien ravintolatoimijoiden
välillä on.
Alun perin olin ajatellut, että ravintoloiden viestintäprosessia voisi lähestyä polkuna. Kun
kyseessä on monta erilaista toimijaa ja moninaisia eri tapoja viestiä, polkuajatus ei enää
tuntunutkaan sopivalta. Mission Zero Foodprint -hankkeen ja sitä kautta myös kehittämistyön
tarkoituksena on koota koko ravintola-alaa hyödyttävää tietoa, enkä kokenut saavuttavani
polkuajattelulla tätä tavoitetta.
Ravintolatoimijat arvioivat oman toimintansa lisäksi myös ravintola-alan tilannetta kaiken
kaikkiaan. Lopuksi teinkin aineiston perusteella SWOT-analyysin (luvussa 4.1). SWOT-analyysiä
käytetään usein strategisessa suunnittelussa, kun halutaan löytää uusia mahdollisuuksia,
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parannettavia kohtia ja asioita, joihin keskittyä tulevaisuudessa. SWOT-analyysi koostuu
sisäisestä analyysistä, jossa arvioidaan toimijan vahvuuksia ja heikkouksia, ja ulkoisesta, usein
tulevaisuuteen sijoittuvasta analyysistä, jossa arvioidaan mahdollisuuksia ja uhkia.
Vahvuuksien ja heikkouksien aikahaarukka on viime vuosista tähän päivään, ja
mahdollisuuksissa ja heikkouksissa puolestaan keskitytään asioihin, jotka voivat
tulevaisuudessa vaikuttaa toimintaan. SWOT-analyysissä on hyvä esittää kehityskulkuja
yksittäisten tilannekuvien sijaan, jotta analyysi oikeasti tarjoaisi ratkaisuja ja esimerkiksi
markkinointia tukevia tavoitteita. (Richardson 2020, 178.)
Haastatteluissa oli mukana viisi varsin erilaista ravintola-alan toimijaa. Selvitin aluksi heidän
suhtautumistaan ympäristövastuullisuuteen (kuvio 14).

Kuvio 14: Ravintolatoimijoiden ajatuksia ympäristövastuullisuudesta
Ympäristövastuullinen toiminta on kaikille haastateltaville tärkeää. On tärkeää tehdä
nimenomaan käytännön tekoja eikä vain puhua asiasta. Ympäristövastuullisuus nähtiin
suurimman osan mielestä mahdollisuutena erottautua, joskin esiin nousi myös se, että
ympäristövastuullisuus alkaa olla jo asia, jota vaaditaan kaikilta. Käytännön tekojen ohella
toiminnan läpinäkyvyys on ravintoloille tärkeää. On tärkeää ottaa selvää asioista ja parantaa
omaa toimintaa tiedon pohjalta. Se, osataanko tieto tuoda läpinäkyvästi esiin myös
asiakkaille, on yksi viestinnän tärkeistä kehittämisen kohteista.
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Taulukko 1: Haastatteluissa mukana olleiden ravintolatoimijoiden vertailua
Mukana haastatteluissa oli viisi täysin erilaista toimijaa. Taulukko 1 esittää ravintoloiden
välillä olevia eroja. Ravintoloiden välillä on eroja siinä, millaisia kohderyhmiä halutaan
lähestyä ja missä kanavissa aiheesta viestitään. Henkilöstöravintola ja lounasravintola ovat
ravintoloita, joissa paikan päällä esitetty informaatio on tärkeässä roolissa.
Henkilöstöravintolan haastattelussa nousikin esiin, että 90 prosenttia informaatiosta esitetään
ravintolatilassa. Tämän lisäksi asiakkaat seuraavat jonkin verran ravintolan kotisivuilla olevaa
ruokalistaa. Sosiaalisen median kanavat eivät oikein tavoita kiireisiä lounasasiakkaita.
Ruokalista nähdäänkin tärkeänä pisteenä tuoda esiin informaatiota
ympäristövastuullisuudesta.
Nuorehkoja kaupunkilaisia tavoittava vegaaniravintolaketju viestii paljon sosiaalisessa
mediassa. Myös a la carte-ravintolalle sosiaalinen media on merkittävä kanava houkutella
asiakkaita tulemaan ravintolaan. Sosiaalisessa mediassa käytetään kohdennettua mainontaa ja
tuodaan esiin tietoa ympäristövastuullisuudesta. Vegaaniravintolan kohdalla sosiaalinen media
sopii kanavana ympäristövastuullisuutta koskevan tiedon välittämiseen. Lisäksi sosiaalisen
median kautta luodaan ruokaan liittyviä mielikuvia. Vegaaniruoka halutaan esittää
normaalina, houkuttelevana vaihtoehtona. Vegaaniutta ei alleviivata viestinnässä. A la carteravintolalle sosiaalinen media on paikka viestiä kulloinkin käytettävistä raaka-aineista ja
kasvispainotteisesta, herkullisesta ruokavalikoimasta. A la carte-ravintolassa myös ravintolan
sisällä tapahtuva henkilökohtainen suosittelu tai sähköpostitse tapahtuvat pöytävaraukset
nähtiin mahdollisina paikkoina vaikuttaa asiakkaiden valintoihin.
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Franchising-ketju tekee muita toimijoita selkeämmin brändiviestintää. Ketjulla on
valtakunnallinen, kaikkien tuntema brändi, jota viestitään monissa eri kanavissa.
Vastuullisuus on tärkeä osa brändiä ja koetaan, että sen avulla voidaan vahvistaa
laatumielikuvaa. Se, että brändiä tuodaan esiin samalla tavalla kaikissa ketjun ravintoloissa,
vahvistaa viestiä. Työnjaossa ketju vastaa valtakunnallisesta brändiviestinnästä ja ketjun
yrittäjät brändiviestinnän onnistumisesta käytännön tasolla. Verkkoviestinnän osuus on viime
vuosina kasvanut ja sosiaalinen media koetaan luontevaksi paikaksi tuoda esiin
vastuullisuustekoja. Parhaimmillaan jopa 40 prosenttia tilauksista tehdään ketjun
verkkokaupan kautta, joten on entistäkin tärkeämpää, millä tavalla verkossa viestitään.
Kuviossa 15 on esitetty yhteenveto eri toimijoiden ympäristövastuullisista toimista.
Tulevaisuudessa haluttaisiin nostaa esiin hiilineutraaliuteen liittyvää polkua eli sitä,
minkälaisin askelin ravintoloissa edetään kohti hiilineutraaliutta. Ruoka-annoksen
hiilijalanjälki nousi myös esiin tulevaisuuden teemana. Ruoan ohella halutaan nostaa esiin
myös muita tekoja. Viestintään kaivataan punaista lankaa ja omaa konseptia haluttaisiin
avata asiakkaille tiivistetymmin ja selkeämmin. Tarkempaa tietoa ravintolatoimijoiden
haastatteluiden kautta saaduista tuloksista kuvataan luvussa 4.1.

Kuvio 15: Ympäristövastuullisuus ravintoloiden teoissa ja viestinnässä
Asiakashaastattelut
Purin myös asiakashaastattelujen aineiston kirjoittamalla kunkin esiin nousseen asian post itlapuille ja lajittelemalla post it-laput samankaltaisten teemojen alle. Asiakashaastatteluissa
selvitettiin sitä, miten lounasruokailijat tekevät ravintola- ja ruokavalintoja sekä sitä, miten
he suhtautuvat ympäristövastuullisuuteen. Lisäksi haastatteluissa kävi ilmi haastateltavien
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tiedonhankintatavat ja suhtautuminen ruokaan liittyvään informaatioon. Oheisessa
miellekartassa (kuvio 16) on tarkasteltu haastateltavien ravintola- ja ruokavalintojen syitä
sekä sitä, mikä tiedonhankintaan vaikuttaa.
Ravintolan valintaan liittyi usein käytännön syitä. Ravintola sijaitsee lähellä työpaikkaa tai
sinne on helppoa ja nopeaa tulla. Juuri kyseisenä päivänä oli sellaista ruokaa, jota
haastateltava halusi syödä tai ravintolan ruokavalikoima muuten oli haastateltavan mieleen.
Myös ravintolatila saattaa vaikuttaa ravintolan valintaan. Koronapandemian vuoksi myös sillä,
onko ravintolassa yleensä tungosta, on vaikutusta ravintolavalintaan. Ympäristövastuullisuus
mainittiin harvoin ravintolavalinnan syyksi.

Kuvio 16: Asiakashaastattelujen teemojen koontia miellekartaksi
Ruoan valinnassa tärkein tekijä on oma mieltymys ja toiseksi tärkein tekijä ruoan ulkonäkö.
Ruokalistan lisäksi haastateltavat tutkivat usein myös ruoan esillepanoa linjastolla ja sitä
kautta ruoan houkuttelevuutta. Suuri osa haastateltavista haluaa syödä monipuolisesti ja
terveellisesti, mikä vaikutti tietyn ruoan valintaan. Myös ruoan kotimaisuus on monelle tärkeä
kriteeri. Ilmastosyyt kytkeytyvät osalla valintaan, mutta eivät ole tärkein syy valita tiettyä
ruokaa.
Haastateltavat hankkivat tietoa varsin samanlaisilla tavoilla. Moni katsoo verkkosivuilta
ravintolan ruokalistan ja päättää sen perusteella ravintolaan tulosta. Myös itse ravintolatilan
ruokalistaan ja linjastoon kiinnitetään huomiota. Osa haastateltavista hakee tietoa myös
ravintolan pöydillä olevista pöytäesitteistä. Mainittuja haasteita tiedonhankinnan suhteen
olivat muun muassa se, että tietoa ruoasta on liikaa saatavilla ja että tieto voi olla
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ristiriitaista. Haastateltavista monilla on kova kiire eikä ole aikaa ottaa selvää ruokaan
liittyvästä informaatiosta. Osa taas kokee, ettei tietoa ole saatavilla tarpeeksi. Erityisesti
ravintoloiden kohdalla mainittiin, etteivät ne tuo kovin selkeästi esiin
ympäristövastuullisuutta tai ylipäätään ruokien taustalla olevaa tietoa. Osa ei ole kiinnostunut
tiedosta ylipäätään vaan arvioi tekevänsä valintoja omien mieltymysten mukaan varsin
automaattisesti.
Osa haastateltavista oli jo kiinnittänyt huomiota ravintolan tarjoamaan tietoon. Esimerkiksi
erilaisista ruokavalioista on jo nyt tarjolla tietoa. Myös hävikkiin liittyvä muistutus ”Voit
hakea ruokaa lisää” oli jäänyt yhden vastaajan mieleen. Ympäristömyönteinen vaikutelma
syntyy haastateltaville lähinnä ravintolan runsaasta kasvisruokavalikoimasta. Muuten
ympäristöön liittyvää tietoa on heidän mukaansa varsin vähän tuotu esiin. Ruokakaupat ovat
haastateltavien mukaan tiedon tarjoamisessa paljon pidemmällä.
Osa haastateltavista ei kaipaa lisää tietoa, mutta ne, jotka kaipaavat, mainitsivat
ensimmäisenä ruoan terveellisyyden. Terveys kytkeytyy osassa vastauksissa läheisesti
ympäristöön. Myös ruoan alkuperästä ja hankintaketjusta moni kaipaisi lisää tietoa.
Kotimaisuus ja paikallisuus kiinnostavat haastateltavia. Osa mainitsi myös, että ravintola voisi
tuoda enemmän esiin tietoa siitä, mitä hävikille tapahtuu. Myös ruoan ilmasto- ja
ympäristökuorma nousi esiin osassa vastauksia, ei kuitenkaan niin usein kuin esimerkiksi
terveellisyys ja ruoan alkuperä.
Ne, jotka toivovat lisää tietoa, toivovat lyhyttä ja yksinkertaista tietoa. Jos annetaan
taustatietoa, se voisi olla lyhyen tiedon lisäksi jossakin toisessa kohtaa, esimerkiksi ravintolan
pöydissä lisäinformaationa. Eräs haastateltavista mainitsi lukevansa aina pöydillä olevat
tiedotteet silloin, kun on yksinään syömässä. Näin ollen tätä kautta voisi välittää juuri
enemmän keskittymistä vaativaa taustatietoa. Tiedolle ja esitetyille luvuille kaivataan
vertailupisteitä. Esimerkiksi luvut hiilijalanjäljestä eivät kerro mitään, jos niille ei ole
olemassa minkäänlaista vertailukohtaa. Haastateltavat toivovat läpinäkyvää tietoa, jolla on
pohjaa. Esimerkiksi ruoan alkuperän yhteydessä voitaisiin kertoa, että ruoka on läheiseltä
pellolta.
Haastateltavat suhtautuivat näyttämiini hiilijalanjälkisymboleihin vaihtelevasti mutta pääosin
positiivisesti. Osa koki määrälliset maapallosymbolit hyväksi ja helpoksi tavaksi vertailla eri
vaihtoehtoja keskenään. Myös visuaalisuutta kiiteltiin. Ne haastateltavat, jotka eivät
muutenkaan suhtaudu ympäristövastuullisuuteen positiivisesti, kokivat myös symbolit
tarpeettomina. He kokivat, että symbolit näyttäisivät oudolta ruokalistalla ja saattaisivat
jopa ärsyttää. Toisaalta osa heistä pohti, voisiko symboleilla kuitenkin olla pitkällä aikavälillä
vaikutusta valintoihin alitajuisella tasolla.
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Haastateltavat toimivat varsin samalla tavalla ennen ravintolaan tuloa ja ravintolatilassa.
Näistä käytännön toimista ei löytynyt haastateltavien välillä suuria eroja. Pyrinkin
keskittymään niihin kohtiin, jotka erottivat haastateltavia. Erityisesti suhtautumisessa
ympäristövastuullisuuteen ja omien valintojen merkitykseen oli suuria eroja haastateltavien
välillä. Jaottelin haastateltavien vastauksia tiettyjen teemojen mukaan janalle.
Tarkasteltavia kohteita olivat:
Asennoituminen ympäristövastuullisuuteen Haastatteluvastausten perusteella nousi esiin
selkeästi se, miten vastaaja suhtautuu ympäristöasioihin ja uskooko hän, että omilla
ruokavalinnoilla on ympäristön kannalta merkitystä.
Tiedontarve Osa vastaajista kaipasi tarkempia tietoja esimerkiksi ravintolassa tarjottavan
ruoan alkuperään tai muihin tekijöihin liittyen. Osa taas koki nykyisen tiedon riittävänä.
Valitsemisen vaikeusaste Osa haastateltavista koki, että ruokavalintojen tekeminen on
vaikeaa tiedon suuren määrän, ajan puutteen tai ristiriitaisen tiedon vuoksi. Osa taas koki,
että valintojen teko on todella helppoa.
Suhtautuminen uusiin ruokiin Haastateltavilta kysyttiin, kuinka mielellään he kokeilevat
uusia ruokavalintoja. Tämä kysymys korreloi myös muihin kohtiin, esimerkiksi siihen, kuinka
helposti haastateltava on valmis muuttamaan nykyisiä tottumuksiaan.
Valveutuneisuus ruoan suhteen Osa haastateltavista oli erittäin kiinnostunut ruoasta ja
ruokaan liittyvästä informaatiosta.
Toiminnan suunnitelmallisuus Haastatteluvastausten perusteella pystyi myös arvioimaan,
kuinka usein valintojen tekeminen on automaattista toimintaa ja kuinka paljon valintojen
eteen tehdään tietoisia päätöksiä. Toki eri ihmiset toimivat eri tilanteissa eri tavoin, mutta
tätä kohtaa on arvioitu heidän haastatteluvastaustensa eli sanojen, ei tekojen perusteella.
Kiinnostus ympäristöteemaan Osa haastateltavista oli erittäin kiinnostunut ravintoloiden
ympäristökriteereistä ja halusi näistä lisää tietoa. Osaa ei kiinnostanut tämä aihepiiri
ollenkaan.
Motiivit Tässä kohdassa arvioitiin vastausten perusteella, onko huoli ympäristöstä motiivina
ruokailutottumusten muuttamiselle vai ei. Osa vastaajista kertoi muuttaneensa omia
ruokailutottumuksiaan juuri ympäristösyiden vuoksi.
Asiakasprofiilien avulla kiteytetään asiakastutkimuksessa hankittua tietoa. Asiakasprofiileita
muodostettaessa tarkastellaan yleensä toimintamalleja ja toiminnan motiiveja. Yksittäisen
vastaajan antama löydös voi olla merkittävä, mutta yleensä asiakasprofiileja muodostettaessa
katsotaan suuremman ryhmän toimintamallia. Asiakasprofiilien avulla voidaan luoda uusia
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ratkaisuja tai kokonaan uusia palveluja, jotka vastaavat asiakasprofiilien tarpeisiin.
(Tuulaniemi 2013, 154.)
Sijoitin jokaisen haastateltavan edellä mainittujen kriteerien perusteella janalle heidän
haastatteluvastaustensa mukaan. Vedin viivoja kunkin vastaajan vastausten välille, jotta oli
mahdollista nähdä, mihin kohtiin janalla eri vastaajat sijoittuvat (liite 4). Analyysin
perusteella erottui selvästi kaksi erilaista ryhmää, joissa kummassakin oli suuri määrä
haastateltavia. Lisäksi näiden kahden ryhmän välimaastossa oli muutama vastaaja. Tämän
perusteella muodostin kolme erilaista asiakasprofiilia: valveutuneet vertailijat, tapauskolliset
epäilijät ja huomiselle siirtäjät. Asiakasprofiilit esitellään tarkemmin luvussa 4.2. Kahdeksasta
aiemmin mainitusta kohdasta suurin osa oli selkeästi erottavia eri profiilien välillä. Yksi kohta
eli valintojen tekemisen helppous sekoitti ryhmiä keskenään, eivätkä vastaukset noudattaneet
yhtä selkeää kaavaa kuin muissa kohdissa. Jäljelle jäävän seitsemän kriteerin perusteella oli
helppoa erottaa toisistaan erilaisia ryhmittymiä.
Asiakasprofiilit nousivat melko helposti aineistosta esiin, varsinkin kaksi ääripäätä eli ne, joita
ympäristöteema kiinnostaa ja jotka tekevät sen suhteen aktiivisia valintoja, ja ne, joita aihe
ei kiinnosta yhtään. Näiden välille hahmottui Huomiselle siirtäjät, jotka toivat esiin halua
kokeilla uusia ruokia ja ehkä tulevaisuudessa myös muuttaa omaa toimintaansa. Osa
haastateltavista myös vastasi kysymyksiin ristiriitaisesti. Esimerkiksi haastateltava saattoi
yhdessä kohdassa vastata, että hänen mielestään on vaikea tietää, millaiset ruokavalinnat
ovat terveyden tai ympäristön kannalta hyviä, mutta toisessa kohtaa valintojen tekeminen
olikin helppoa eikä lisätiedolle ollut tarvetta. Ehkä näihin ristiriitaisuuksiin vaikuttaa myös
aihepiirin vaikeus. Jo testikysymyksiä tehdessäni huomasin, että ympäristövastuullisuuteen
liittyvä kieli on monitulkintaista ja on paljon termejä, joita voi olla hankala ymmärtää. On
myös mahdollista, että ristiriitaisuudet kertovat siitä, ettei vastaaja ollut aivan varma,
millaisesta lisätiedosta nyt puhutaan. Hän koki saavansa tarpeeksi tietoa oman arkensa
tueksi, eikä kaivannut ympäristövastuullisuuteen liittyvää tietoa enempää.
Muotoiluhaasteen tarkennus
Haastattelujen tekemisen ja purkamisen jälkeen tarkastelin uudelleen kehittämishaastetta.
Ennen työpajojen toteuttamista kehittämishaaste pysyi varsin samankaltaisena kuin
aiemminkin. Aiheeseen tuli kuitenkin tiedonkeruun myötä tarkennuksia. Esimerkiksi asiakkaan
rooli nousi ravintolatoimijoiden haastatteluissa voimakkaasti esiin. Näkökulma ei ole
pelkästään siinä, mitä ravintolat voivat tehdä, vaan myös asiakkaiden on tehtävä
käyttäytymisessään muutoksia. Toivottiin myös, että ravintolat voisivat jatkossa auttaa
asiakkaita tekemään parempia valintoja. Asiakkaita myös haluttiin osallistaa mukaan
vastuullisuustyöhön ja kannustaa viestinnän ohella myös käytännön esimerkkien kautta. Jos
lähtökohta kehittämistyölle oli siinä, miten ravintoloiden hiilineutraaliutta voitaisiin tuoda
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näkyväksi asiakkaille, tiedonkeruun jälkeen näkökulma muuttui enemmän suuntaan, jossa
toimitaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakas ei ole passiivinen vastaanottaja, johon pyritään
vaikuttamaan, vaan oleellinen ja tasavertainen kumppani vastuullisuustyössä.
Ennen työpajaa haastatteluaineisto siis tuki sitä, että työpajaan otetaan merkittäväksi
näkökulmaksi asiakkaan rooli ja hänen toimiinsa vaikuttaminen. Vaikka kehittämiskohde ei
suuresti tiedonkeruun perusteella muuttunutkaan, tiedonkeruu vahvisti niitä kohtia, joihin
työpajassa on hyvä keskittyä. Alun perin olin ajatellut viestintää polun kaltaisena ja
alustavasti suunnitellut käyttäväni sellaista lähestymistapaa myös työpajassa. Tiedonkeruun
myötä polkuajatus alkoi tuntua tarpeettomalta ja tarpeellisemmalta tuntui eri aihepiirien
esiin nostaminen ja asiakkaan roolin korostaminen.
Tiedonkeruun päätteeksi tiivistin tarkennetun haasteen miten me voisimme -kysymysten
muotoon (engl. how might we). Stickdornin ym. (2018) mukaan kysymyksiä voi käyttää ennen
ideointia tutkimusaineistosta nousevien tarpeiden ja mahdollisuuksien esiin tuomiseen.
Kysymysten avulla ikään kuin palataan aineistoon ja mietitään, mihin olennaisiin asioihin
kaivataan vastauksia. (Stickdorn ym. 2018, 179.) Kysymysten avulla tiedonkeruussa havaitut
tarpeet muunnetaan muotoiluhaasteen muotoon (Lewrick ym. 2020, 125). Tiedonkeruun
jälkeen aineistosta nousivat esiin seuraavat kysymykset:
•

Miten ravintola voisi auttaa asiakasta tekemään ympäristön kannalta parempia
valintoja?

•

Miten erilaisille asiakasprofiileille kannattaa viestiä ympäristövastuullisuudesta?

•

Miten ympäristövastuullisuudesta voisi viestiä asiakkaille positiivisesti, kannustavasti,
läpinäkyvästi ja visuaalisesti?

•

Miten voitaisiin kehittää mahdollisimman valmiita ja monelle eri ravintolalle sopivia
keinoja ympäristövastuullisuudesta viestimiseen?

3.3.4

Kehitä

Kehitä-vaiheessa järjestettiin kaksi työpajaa Mission Zero Foodprint -hankkeen toimesta.
Työpajojen tavoitteena oli kehittää yhdessä ravintola- ja ruokapalvelualan toimijoiden kanssa
ratkaisuja kuluttajaviestintään. Minun roolini oli suunnitella työpajojen tavoitteet, sisältö ja
rakenne. Lisäksi toimin työpajoissa yhtenä fasilitaattorina. Kehitä-vaiheen toteutus käy ilmi
kuviosta 17. Työpajan tarkemmat menetelmävalinnat esitellään myöhemmin tässä tekstissä.
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Kuvio 17: Kehitä-vaiheen menetelmät
Työpajan suunnittelu alkoi tavoitteiden määrittelyllä, jossa hyödynnettiin apuna tiedonkeruun
kautta syntynyttä ymmärrystä aiheesta sekä Mission Zero Foodprint -hankkeen tarpeita.
Aiemmat tutkimukset antoivat tietoa siitä, miten esimerkiksi hiilijalanjäljestä on aiemmin
viestitty. Erilaisia visuaalisia esittämistapoja ja kokeiluja on paljon. Tiedonkeruun jälkeen
käytettävissä olivat asiakasprofiilit, joiden avulla työpajassa oli mahdollista kehittää
asiakaslähtöisesti ratkaisuja. Erilaiset tuuppausta koskevat tutkimukset toimivat hyvänä
pohjana työpajan suunnittelussa. Ravintolatoimijoiden haastatteluissa nousi esiin viestintään
liittyviä tarpeita ja teemoja, joita pyrittiin ottamaan huomioon työpajassa. Hankkeen
puolesta toivottiin mahdollisimman valmiita käytännön ratkaisuja, joita voitaisiin hyödyntää
hankkeen pilotointivaiheessa. Myös visuaalisten ratkaisujen kehittäminen korostui. Hankkeen
kannalta oli myös tärkeää, että ratkaisut olisivat monelle eri ravintolalle sopivia.
Työpaja oli tarkoitus järjestää hybridinä, joten oli valittava sellaisia menetelmiä, jotka
sopisivat sekä lähityöpajaan että etätoteutukseen. Virtuaalitoteutuksessa käytettiin Muraltyökalua (Mural 2020). Muraliin on mahdollista rakentaa valkotauluja ja valmiita tehtäviä.
Työpajan aikataulu ja ohjeistus piti suunnitella tarkkaan, koska jokainen vaihe tuli ohjeistaa
kirjallisesti Muralissa. Muralissa toimi useita eri fasilitaattoreita, joten ohjeiden tuli olla
selkeitä myös heille. Työpajoissa käytetty pohja löytyy liitteistä (liite 5). Mural-pohjan lisäksi
tein muille fasilitaattoreille ohjeet Muralissa fasilitointiin ja siihen, mitä eri tehtävissä on
tarpeen korostaa ryhmälle ja miten ryhmää voi eri tehtävissä ohjata.
Työpajojen tavoitteena oli koota mahdollisimman konkreettisia ja käytäntöön sopivia ideoita
ravintoloiden vastuullisuustekojen viestintään. Yhtäältä tarkoituksena oli kehittää käytännön
ratkaisuja eri teemoista viestimiseen ja toisaalta tarkoituksena oli kehittää tapoja vaikuttaa
asiakkaiden tekemiin valintoihin. Työpajojen lopputuotoksina toivottiin ratkaisuehdotuksia,
joita voitaisiin kokeilla käytännön tasolla hankkeen pilotointivaiheessa, joka oli alkamassa
joulukuussa 2020. Koska viestintä- ja tuuppausteemat voivat olla ravintola-alan toimijoille

55

ennestään vieraita, työpajan alustajana toimi Unileverin markkinointipäällikkö Hanna
Pasanen, jolla on pitkä kokemus kuluttajaviestinnän tekemisestä.
Olen tottunut vetämään työpajoja lähitoteutuksina, joten tällä kertaa piti siirtää
lähityöpajoista tuttuja fasilitointimenetelmiä virtuaalitoteutukseen. Monet menetelmät
sopivat kuitenkin käytettäviksi molempiin toteutustapoihin. Työpajassa hyödynnettiin
monessa osuudessa me-we-us-menetelmää. Menetelmän ideana on aktivoida mukaan kaikki
osallistujat ja saada heidän tietonsa hyödynnettyä koko ryhmälle. Aluksi työskennellään yksin,
sitten pareittain ja lopuksi koko ryhmänä. (Kantojärvi 2012, 54, 55.) Virtuaalitoteutuksessa
tämä on mahdollista toteuttaa niin, että kerrotaan selkeästi, milloin ideoidaan yksin ja
milloin ryhmänä. Näitä kahta tapaa vuorotellaan. Lämmittelytehtävässä siirsin perinteisesti
lähityöpajassa käytettävän janan virtuaalityöpajaan. Lähityöpajassa janaa käytetään yleensä
niin, että osallistujat liikkuvat tilassa ikään kuin janalla. Virtuaalityöpajassa janan voi
toteuttaa laittamalla valkotaululle viivan, jonka ääripäät kuvaavat erilaisia vaihtoehtoja ja,
jonka eri kohtiin osallistujat merkitsevät oman sijaintinsa. (Sipponen-Damonte 2020, 109.)
Valitsin janan lämmittelytehtäväksi, jotta se toimii keskustelun käynnistäjänä ja auttaa
osallistujia virittäytymään tunnelmaan ennen varsinaisia tehtäviä.
Tehtävissä käytettiin apuna erilaisia visualisointeja ja kortteja. Ensiksi oli arviointitehtävä,
jossa osallistujien piti arvioida erilaisia hiilijalanjälkeä kuvaavia symboleita ravintolan tai
asiakkaan näkökulmasta. Arvioinnin jälkeen he ideoivat uusia tapoja esittää ruoka-annoksen
hiilijalanjälki asiakkaalle. Seuraava ideointitehtävä liittyi asiakkaan käyttäytymisen
ohjaamiseen. Ensin piti arvioida, mitä asiakkaan käyttäytymistä halutaan muuttaa ja mikä
olisi haluttu ideaalitilanne. Ideoinnin apuna oli kortteja (liite 6). Tein kortit itse tuuppausta
käsittelevien lähteiden avulla (Lemoine 2019; United Nations Environment Programme,
GRIDArendal & Behavioural Insights Team 2020). Kortit ovat hyvin yksinkertaisia yhden
lauseen ja kuvan yhdistäviä toteutuksia, jotka pyrkivät tukemaan osallistujia ideoiden
tuottamisessa.
Viimeisessä tehtävässä osallistujat kehittivät ratkaisuehdotuksia aiempien tehtävien pohjalta.
He saivat valita joko tulevaisuuden ruokalistan, ravintola x:n markkinointikampanjan tai
tuuppauskokeilun suunnittelun välillä. Rakensin Muraliin näille valmiit pohjat, joihin
osallistujat kehittivät ryhmissä ratkaisuehdotuksensa. Ratkaisuehdotusta kehitettäessä oli
mahdollista käyttää apuna myös asiakasprofiileja. Liikkeelle lähdettiin siitä, mitä ongelmaa
pyritään ratkaisemaan, kenelle ratkaisuehdotus on suunnattu ja millaiseen ravintolaan
ratkaisu sopii. Lopuksi ratkaisuehdotukset esiteltiin koko osallistujajoukolle.
Työpajojen toteutus
Ensimmäinen työpaja pidettiin kokonaan virtuaalitoteutuksena 10.11.2020. Työpajaan oli
ilmoittautunut enemmän ihmisiä kuin lopulta tuli osallistujiksi, mutta ideoimassa oli kuitenkin
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kaksi ryhmää. Työpaja lähti liikkeelle Hanna Pasasen alustuksella, jossa annettiin vinkkejä
vaikuttavaan viestintään. Pasasen mukaan vastuullisuusviestinnässä on tärkeää kolme
toimintaa. Ensiksi pohjustamista voi tehdä osallistamalla asiakkaita mukaan kyselyin ja
testiraadein ja tiedottamalla vastuullisuusteoista. Toiseksi voi kannustaa mukaan lisäämällä
tuotteisiin kylttejä ja tarjoamalla maistiaisia. Kolmanneksi voi tuotteistaa reseptikehityksen
avulla tai järjestämällä teemapäiviä ja kampanjoita. Myös tuuppaaminen nousi
alustuspuheenvuorossa esiin ympäristöystävällisten valintojen helpottamisena käytännön
ravintolaympäristössä. Pasasen mukaan tarinallisuus on hyvä keino lähestyä aihetta. Kukin
ravintola voi pohtia, millaiset ovat omat arvot ja mitä vastuullisuus tarkoittaa juuri kyseiselle
ravintolalle. Kun omat syyt ja perustelut ovat selvillä, ne on hyvä tuoda läpinäkyvästi ja
aidosti esiin myös asiakkaille. (Pasanen 2020.)
Alustuksen jälkeen osallistujat jaettiin ryhmiin. Ohjasin työpajassa toista ryhmistä. Aluksi
tärkeää oli Mural-työkalun ohjeistaminen ja ryhmän lämmitteleminen ideointia varten.
Ideointi- ja ratkaisuehdotustehtävissä pyrin antamaan selkeitä tehtävänantoja ja auttamaan
ryhmää eteenpäin ideoinnissa. Viimeisessä ratkaisuehdotusvaiheessa tärkeää oli yrittää saada
esiin konkreettisia esimerkkejä esitetyistä ehdotuksista. Työpaja Muralissa sujui pääosin hyvin
ja molemmat ryhmät valitsivat ratkaisuehdotustehtävässä melko samanlaisen
lähestymistavan. Heillä oli kohteena Huomiselle siirtäjät -asiakasprofiili ja tavoitteena saada
hänet tekemään parempia valintoja.
Työpajassa havaitsin, että tekemistäni asiakasprofiileista oli hyötyä ideoinnissa. Oli
osallistujille helpompaa ideoida, kun pystyi samaistumaan johonkin asiakkaaseen.
Kehittelemäni ideointikortit toimivat kohtalaisesti, tosin ideointitehtävässä ohjeistus oli liian
monimutkainen. Myös ratkaisuehdotuksia tehtäessä valitun asiakasprofiilin ja korttien
yhdistelmästä oli hyötyä. Työpajan jälkeen osallistujilta tuli kiitoksia ja hyvää palautetta.
Mural-pohjassa työskentely koettiin mielekkäänä. Työpajan jälkeen muokkasin Mural-pohjaa
hieman toista työpajaa varten. Tavoitteena oli selkeyttää epäselviä kohtia. Muutin myös
aikataulua, koska ensimmäisessä työpajassa oli haasteita pysyä aikataulussa.
Toinen työpaja pidettiin virtuaalitoteutuksena 16.11.2020. Mukana ideoimassa oli kolme
ryhmää, joista yhtä ohjasin itse. Mural-pohjan muokkaaminen vaikutti siten, että tehtävät
sujuivat ensimmäistä työpajaa paremmin ja kaikki ryhmät myös pysyivät aikataulussa.
Lopputuotoksina oli kolme esitystä, joista kaksi oli tulevaisuuden ruokalistoja ja yksi
tuuppauskokeilu. Asiakasprofiileja hyödynnettiin ideoinnin apuna myös toisessa työpajassa.
Oma roolini fasilitaattorina oli molemmissa työpajoissa samankaltainen. Ohjasin työpajoissa
yhtä ryhmistä ja autoin ryhmää eteenpäin tehtävissä.
Työpajojen tuotokset analysoin purkamalla ne osiin ja teemoittelemalla niitä.
Lämmittelytehtävän kautta syntyi kuva siitä, millaisista lähtökohdista viestinnällisiä keinoja
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lähdetään ideoimaan. Osallistujat saivat tehtäväkseen pohtia, kuinka helppona tai hankalana
he kokevat ympäristöasioista viestimisen. Osa koki viestinnän helpoksi, koska on tehnyt sitä jo
pitkään ja koska oma asiakaskunta on asialle vastaanottavaista. Viestintää hankaloittaa tiedon
suuri määrä. Myös tiedon vastaanottaminen on vaihtelevaa ja vaikutusten näkyminen
käytännön tasolla hidasta. Osallistujat kokivat, että viestintää hankaloittaa myös tietynlainen
tiedon mustavalkoisuus. Viherpesusyytösten vaara on aina olemassa ja on epävarmuutta siitä,
mistä kaikesta uskaltaa tiedottaa. Tieto myös muuttuu koko ajan ja mukana pysyminen on
haastavaa.
Lämmittelytehtävän toisessa osassa osallistujat pohtivat, kaivataanko ravintola-alalle yhteisiä
käytäntöjä esimerkiksi visuaaliseen vaikuttamiseen. Keskustelua herätti se, onko kaikilla
aiheesta yhteinen mielipide. Koettiin, että keskustelun kautta monta eri näkökulmaa
voitaisiin saada käännettyä yhteiseksi suunnaksi. Yksittäinen ravintola ei välttämättä saa
viestiään hyvin läpi, joten yhteisille keinoille voisi olla tarvetta. Yhteiset keinot toisivat tukea
viestintään. Yhteisillä tavoitteilla ja termeillä aihepiiristä olisi jatkossa helpompaa viestiä.
Voisi olla yhteinen foorumi asialle tai yhteinen tietopankki, josta vastuullisuuteen liittyvää
tietoa voisi hakea. Esitettiin myös, että ravintoloilla voisi olla vastuullisuuden Oiva-raportti eli
Oiva-järjestelmän kaltainen vastuullisuuden ohjelma. Varsinaiseen visuaaliseen
vaikuttamiseen liittyen haluttiin kuitenkin pitää vastuu omalla ravintolalla. Visuaalisissa
viesteissä tunnistettavuus voisi helpottaa kuluttajaa, mutta olisi tärkeää jättää tilaa
ravintolan omalle brändille.
Visualisointien arviointitehtävässä esillä oli erilaisia tapoja esittää ruoka-annoksen
hiilijalanjälki. Tekijänoikeussyistä ei ole mahdollista esittää kuvaa eri vaihtoehdoista.
Tehtävän tarkoituksena oli muodostaa käsitys siitä, miten työpajojen osallistujat arvioivat
erilaisia merkintätapoja ja mitä hyvältä merkintätavalta heidän mielestään edellytetään. Osa
osallistujista kyseenalaisti koko merkintätavan, koska heidän mielestään viherpesuun liittyvä
vaara on liian suuri. Suurin osa osallistujista kuitenkin arvioi merkintätapoja ja piti
hiilijalanjäljen merkitsemistä esimerkiksi ruokalistaan tarpeellisena asiana.
Ensimmäisessä kohdassa ilmastoystävällinen vaihtoehto oli esitetty symbolilla. Esimerkkeinä
oli oikeasti käytössä olevia jalanjälkisymboleita ja ilmastovalinta-kokeilun käyttämä symboli.
Hyvänä pidettiin sitä, että jalanjälkisymboli on selkeä ja konkreettinen. Jos merkintätapa
yleistyisi helposti tunnistettavaksi, ohjaisi se nopeasti asiakkaan valintaa. Yksittäiset symbolit
olisivat yksinkertaisia tuoda esiin eri kanavissa ja muuallakin kuin ruokalistalla. Jalanjälki
hiilijalanjäljen symbolina on asiakkaalle helposti tunnistettava. Huonona puolena nähtiin,
että perinteinen vihreä jalanjälkisymboli voitaisiin kokea vanhahtavana. One Planet Platekampanjan (The Sustainable Restaurant Association 2020) jalanjälkisymbolista pidettiin eniten
selkeyden ja visuaalisuuden vuoksi. Huonona puolena symbolissa oli se, että siitä puuttuu
asteikko eli ei ole mahdollista tietää tarkempia lukuja merkinnän taustalla.

58

Toinen merkintätapa esitti ruoka-annoksen hiilijalanjäljen lukuna. Tämä herätti kysymyksen
siitä, kuka on laskenut luvut ja millaisia mittareita taustalla käytetään. Luku merkintätapana
vaatisi tarkkaa taustatyötä, jotta luku pitäisi paikkansa. Asiakkaan kannalta luvut eivät
välttämättä aukeaisi keskimääräiselle kuluttajalle. Suuruusluokan esittäminen voisi toimia
paremmin kuin tarkkojen lukujen esittäminen. Osallistujat näkivät, että jos luvun yhdistäisi
väriin, se voisi antaa enemmän lisätietoa.
Kolmantena merkintätapana olivat perinteiset liikennevalot. Liikennevalomerkintöjä ei koettu
ravintolan näkökulmasta kovin myyviksi. Punainen merkintä listalla herättäisi negatiivisia
tuntemuksia. Liikennevalojen hyvänä puolena nähtiin se, että ne olisivat konkreettisia
kaikille. Osallistujat kokivat, että olisi ravintolalle iso työ pohtia liikennevalojen kautta
ruokalistaa. Pohdittiin myös, että jos ruokalistassa esitetään jo ravitsemusarvot jollakin
merkintätavalla, sopisivatko liikennevalot paremmin siihen käyttöön, ja hiilijalanjäljelle tulisi
valita toinen merkintätapa.
Neljäntenä vaihtoehtona liikennevalot oli yhdistetty joko tarkkoihin tai suuntaa antaviin
lukuihin. Liikennevalon yhdistäminen lukuun koettiin eri tavoin riippuen merkintätavasta.
Merkintätapa, jossa tarkkoja lukuja oli vähemmän ja suuruusluokka oli enemmän suuntaa
antava, herätti eniten positiivista palautetta. Tarkat luvut eivät ole välttämättä asiakkaalle
relevantteja. Sinänsä koettiin, että asteikko ja vertailu voisi tuoda asiakkaalle
lisäinformaatiota.
Viidentenä merkintätapana oli asiakashaastatteluissa käytetty maapallosymboli, jossa ruokaannoksen kuormittavuuden määrä vaihteli 1-3 maapallon välillä. Määrällinen maapallosymboli
koettiin sinänsä positiivisena mutta se olisi mahdollista ymmärtää väärin. Merkintätavasta tuli
mieleen ruoan tulisuutta esittävät symbolit. Merkintätapa vaatisi tarkempia selityksiä ja
vertailun taustoja olisi syytä avata enemmän. Lisäksi koettiin, että merkintätapa ei ole
millään tavalla tuttu entuudestaan, mikä voisi hämmentää asiakasta. Eri merkintätapojen
pohjalta kootut kriteerit esitellään luvussa 4.4.
Ideointitehtävän aluksi tarkoituksena oli selvittää, mitkä teemat ovat työpajoihin
osallistuneiden mielestä tärkeimpiä, kun puhutaan asiakkaan käyttäytymiseen
vaikuttamisesta. Kuvassa 1 on yhdistetty eri ryhmien näkemyksiä samaan kuvaan.
Nykyhetkessä suurimpana ongelmana nähtiin asiakkaan tottumus syödä lihaa. Haasteena
pidettiin sitä, että ainakin osa asiakkaista ajattelee, että vain liha tekee kylläiseksi ja on
parempaa vastinetta rahalle. Asiakkaalla saattaa myös olla ennakkoluuloja kasvisruokaan
liittyen. Lisäksi myös kalavalinnat nostettiin esille. Moni syö paljon lohta, mutta ei
suomalaisia järvikaloja. Myös hävikkiin ja lajittelun noudattamiseen liittyvät haasteet
nousivat esiin.
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Kuva 1: Ideointitehtävän lähtötilanteen määrittely
Ongelmana nähtiin myös se, että asiakas puhuu yhtä ja tekee toista. Tulevaisuuden
ideaalitilanteessa vastuulliset valinnat olisivat arkipäivää ja lihaa valittaisiin vain
erikoistapauksissa. Asiakas ymmärtäisi ruoan ilmastovaikutukset ja hänen annoskokonsa
vastaisivat kulutusta. Kasvisruoka nähtäisiin yhtä hyvänä vaihtoehtona kuin muutkin
vaihtoehdot. Toivottiin myös ravintoloilta panostusta kasvisruoan valmistamiseen.
Henkilökunnan ammattitaito ja intohimo nähtiin tärkeinä tekijöinä asian edistämisessä.
Nykytilan ja tulevaisuuden ideaalitilanteen määrittelyn jälkeen osallistujat valitsivat
määrittelyn pohjalta mielestään tärkeimpiä teemoja ja ideoivat niihin ratkaisuja ideakorttien
avulla. Esimerkki työpajassa tehdystä ideoinnista on esitetty kuvassa 2.
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Kuva 2: Ideointia työpajassa
Teemoittelin valittuja teemoja yhteen ja yhdistelin kehitettyjä ideoita toisiinsa. Syntyi viisi
kategoriaa:
1) Kasvisruoka on yhtä ravitsevaa kuin liharuoka
2) Asiakkaalta ei jää hävikkiä
3) Asiakas valitsee oikean annoskoon
4) Raaka-ainevalinnat ovat asiakkaalle näkyviä
5) Asiakas tuntee valintojensa seuraukset
Näihin liittyen kokosin kehitellyt ideat yhteen kunkin teeman alle. Kuvasta 3 selviävät eri
teemoihin liittyvät ideat. Esimerkiksi raaka-ainetietoutta voisi lisätä opettamalla asiakkaille
sesongin mukaisia hyviä raaka-ainevaihtoehtoja. Tietyt raaka-aineet voisi sijoitella linjastolla
näkyvämmin esiin ja voisi tarjota maistiaisia lähituottajien tuotteista. Tarinallistamista voisi
hyödyntää apuna ja kertoa tarkemmin, mistä ruoka tulee. Visuaalisia symboleita voisi käyttää
myös raaka-ainevalintojen paikallisuuden näkyväksi tekemisessä.
Tärkeää olisi myös, että asiakas tulisi tietoiseksi valintojensa seurauksista. Tätä voisi tukea
pelillistämällä hyvät valinnat tai palkitsemalla mahdollisimman suuresta määrästä
ympäristöystävällisiä valintoja. Olisi hyvä, jos kuluttaja voisi kokonaisuutena konkreettisesti
nähdä, miten hänen tekemänsä valinnat ovat tehneet vaikutuksen. Viestintää vaikutuksista
voisi tehdä monissa kanavissa, jotta tavoitettaisiin eri kohderyhmät ja sukupolvet.
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Kuva 3: Ideointitehtävän ryhmiteltyjä ideoita
Ratkaisuehdotuksissa osallistujien tehtävänä oli kehitellä tulevaisuuden ruokalista, ravintola
x:n markkinointikampanja tai tuuppauskokeilu. Tulevaisuuden ruokalistaa kehittivät kaksi
ryhmää ja tuuppauksia kolme ryhmää. Asiakasprofiileista Huomiselle siirtäjät ja
Tapauskolliset epäilijät toimivat inspiraation lähteinä. Kuvassa 4 on esitetty yhden ryhmän
kehittämiä ratkaisuja tapauskollisille epäilijöille. Kohderavintolana toimi yhden osallistujan
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oma ravintola eli ratkaisuja kehitettiin suoraan käytännön työhön. Tarkoituksena oli
reseptiikan suunnittelun, tuuppauskeinojen ja tiedon tarjoamisen avulla vaikuttaa valintoihin.

Kuva 4: Tulevaisuuden ruokalistan suunnittelua ravintolalle X
Toinen ryhmä lähestyi tulevaisuuden ruokalistaa siitä näkökulmasta, millaisia asioita
ylipäätään olisi hyvä tuoda näkyviin ruokalistalla. Kuvassa 5 esitetyssä keinovalikoimassa
korostetaan tarinallisuutta, kielen huomioimista ja visuaalisuutta. Ruokalistalla pyritään
vaikuttamaan oikeankokoisen annoksen valintaan ja hävikin vähentämiseen. Lisäksi sekä
ilmastoystävälliselle että terveelliselle valinnalle on käytössä omat symbolit, jotka selitetään
selkeästi listalla. Värin ja vertailuasteikon tarjoaminen nähtiin symbolissa hyvänä, lisäksi
uskottiin, että tulevaisuudessa visuaalisuuden rooli tulee korostumaan entisestään.
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Kuva 5: Tulevaisuuden ruokalista yhden ryhmän hahmottelemana
Lisäksi kolme ryhmää kehitti ratkaisuja huomiselle siirtäjät -asiakasprofiilille. He tiedostavat
valintojensa vaikutukset, mutta eivät ole muuttaneet tottumuksiaan. Ratkaisuehdotuksissa
pyrittiinkin löytämään keinoja, joilla voitaisiin helpottaa ympäristöystävällisten valintojen
tekemistä. Esillä oli monenlaisia tuuppauskeinoja kuten kasvisruoan sijoittelun muuttaminen
linjastolla. Lisäksi ratkaisuissa kiinnitettiin huomiota taustatoimintoihin kuten henkilökunnan
perehdyttämiseen ja kouluttamiseen. Ratkaisuissa nostettiin esiin myös tunteisiin vetoaminen
ja pienten tekojen korostaminen vaikuttamisen keinoina. Kuvasta 6 selviävät yhden ryhmän
kehittämät ratkaisuehdotukset. Kaksi muuta samaan aiheeseen liittyvää ratkaisuehdotusta on
esitetty liitteessä 7. Ryhmien ratkaisuehdotuksissa esitettyä keinovalikoimaa tuodaan esiin
tarkemmin luvussa 4.4.
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Kuva 6: Tuuppausratkaisuja huomiselle siirtäjät -asiakasprofiilille
Yhdistelin näitä ehdotuksia toisiinsa ja kehitin niistä konseptiehdotukset, jotka on esitelty
luvussa 4.4. Tuulaniemen (2013, 191) mukaan konsepti esittää palvelun keskeisen idean ja
rakentaa suuremman kuvan yksittäisten ideoiden esittämisen sijaan. Tässä kehittämistyössä
konseptivaiheessa on esitetty myös ryhmien alkuperäisiä ideoita, mutta niitä on ryhmitelty ja
kehitetty eteenpäin. Koska kehittämistyön tuotosten on tarkoitus hyödyttää monenlaisia
ravintoloita, konsepteihin on jätetty ravintoloille valinnan varaa valita itselleen sopivia
vaikuttamiskeinoja.
Samaan aikaan työpajojen kanssa Mission Zero Foodprint -hankkeella alkoi ensimmäinen
pilottikokeilu testiravintolassa. Osa työpajoissa tuotetuista yksittäisistä ideoista siirtyi
suoraan eteenpäin kokeiluun. Osana prosessia olin mukana vaikuttamassa kokeilujen
sisältöön.
3.3.5

Toteuta

Kehittämistyössä koottua tietoa ja kehitettyjä ratkaisuideoita käytetään Mission Zero
Foodprint -hankkeen pilotointivaiheessa, joka ei ole enää kehittämistyön piirissä. Kokosin
hankkeen toimijoille laajan paketin kehittämistyön tuloksista pilotointivaihetta varten.
Kehittämistyön aineistoa tullaan jakamaan ravintoloiden käyttöön tulevaisuudessa ja
käsiteltyjä teemoja nostetaan esiin myös hankkeen työkirjassa.
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4

Tulokset

Tässä luvussa kuvataan tarkemmin kehittämistyöhön liittyvän palvelumuotoiluprosessin kautta
syntyneitä tuloksia.
4.1

Ravintolatoimijoiden ympäristövastuullisuus ja viestinnälliset käytännöt

Ravintolatoimijoiden haastatteluiden perusteella hahmottui selkeä kuva siitä, miten
ympäristövastuullisuus toteutuu tällä hetkellä käytännön tasolla ravintoloissa ja miten siitä
viestitään. Viestinnän nykytila on esitetty kuviossa 18 nelikenttänä.

Kuvio 18: Ympäristövastuullisen viestinnän nykytila ravintolatoimijoiden haastattelujen
mukaan
Viestinnän haasteita tällä hetkellä ovat faktojen ja taustatyökalujen puute. Osassa
ravintoloita on jo tehty paljonkin taustaselvitystyötä. On esimerkiksi selvitetty raaka-aineiden
alkuperätietoja ja kuljetusreittejä. Myös arvioita hiilijalanjäljestä on tehty joissakin
ravintoloissa. Moni kuitenkin kokee, etteivät nykyiset työkalut mahdollista laajamittaista
viestintää. Jotta toimiva vastuullisuusviestintä toteutuisi, vaadittaisiin myös lisää
suunnitelmallisuutta ja aikaa perehtyä asiaan. Näin ravintola-alan toimijat itse
kommentoivat:
”Ei ole helppoa tietää, mikä on ympäristön kannalta hyvää vai ei. Kyllä noista raaka-aineista
on vaikeaa sillä tavalla sanoa, että mitä kannattais ottaa, että se hiilijalanjälki olisi
mahdollisimman pieni.” (Ote ravintolatoimijan haastattelusta: á la carte)
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”Kaikesta puuttuu yhteenvetäminen. Sama juttu kuin on kotona musiikkilaitteita, tvlaitteita ja piuhoja hima täysi. Sama asia ravintolan nettityökalujen kanssa, siihen toivoisi
parannusta.” (Ote ravintolatoimijan haastattelusta: Henkilöstöravintola)
”Hiilijalanjälki on mittaristona yksi semmoinen, miten sitä kiireen keskellä todennettais.
Mistä saatais hyvä laskurityökalu sille.” (Ote ravintolatoimijan haastattelusta:
lounasravintola)
”On vielä paljon matkaa, teknologia menee eteenpäin, mutta on vajavaisuuksia, ollaan
arassa vaiheessa. Asiakkaat haluavat hirveesti tietää ja ovat osoittamassa, miksi ette tee nyt
näin. Et voi lähteä mukaan siihen väittelyyn, kun sulla ei ole faktoja tarpeeksi.” (Ote
ravintolatoimijan haastattelusta: henkilöstöravintola)
”Ite pitää aika paljon selvittää. Ollaan mietitty, millä tavalla pystyttäis parantamaan omia
toimintatapoja.” (Ote ravintolatoimijan haastattelusta: vegaaniravintola)
Toimiva vastuullisuusviestintä edellyttää sitä, että kaikilla on samanlainen visio asiasta.
Henkilöstöravintolan kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että yritysasiakkaan on ymmärrettävä
asian merkityksellisyys. Franchising-ketjun on puolestaan perusteltava ketjun yrittäjille, miksi
aihe on tärkeä. Myös oman henkilökunnan perehdyttäminen aiheeseen on tärkeää, jotta kaikki
toimivat ja viestivät samalla tavalla. On myös tarkkailtava jatkuvasti toimintaympäristöä ja
reagoitava muutoksiin. Haastatteluissa korostui myös pienten tekojen merkitys suhteessa
kokonaisuuteen. Pienistä teoista kasvaa suurempi kokonaisuus. Näin ravintolatoimijat
kommentoivat viestinnän edellytyksiä:
”Toimitaan niin pienellä marginaalilla rahan suhteen ruoassa, volyymi on ihan eri [kuin
hävikkiravintoloissa], mutta pienen muutoksen kerrannaisvaikutus on suuri. Pieni vaikutus
ruokatuotteeseen, suuri vaikutus siihen miten vaikuttaa asiakkaiden käyttäytymiseen. Kun
pieniä juttuja on paljon, niistä tulee suuri vaikutus.” (Ote ravintolatoimijan haastattelusta:
henkilöstöravintola)
”Tarvitaan yrityksille ymmärrys siitä, että tämä tulee maksamaan jonkin verran. --- Pitää
pystyä perustelemaan yritykselle, että tähän kannattaa panostaa.” (Ote ravintolatoimijan
haastattelusta: henkilöstöravintola)
”Ehkä se suullinen perimätieto on yhtä tärkeätä että meidän henkilökunta on perehdytetty
ja että ne tiedot ja vastaukset lähtee kuin apteekin hyllystä.” (Ote ravintolatoimijan
haastattelusta: lounasravintola)
Vastuullisuusviestintään liittyy paljon mahdollisuuksia. Moni haastatelluista
ravintolatoimijoista toimii jo nyt esimerkillisesti. Ympäristövastuullisuus näkyy konkreettisissa
käytännön teoissa. Tuodaan esiin raaka-aineiden alkuperää ja hävikkiä ja kannustetaan
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asiakkaita tarttumaan toimeen. Esimerkiksi on kysytty asiakkailta, mistä he itse arvelevat
hiilijalanjälkensä muodostuvan. Asiakkaille on jaettu ravintolan kompostorin multaa ja
ruokavinkkejä. Pienillä teoilla pyritään muuttamaan asiakkaiden käyttäytymistä ja toimimaan
esimerkkinä. Moni ravintolatoimija näkee, että osallisuus on tärkeää. Olisi tärkeää saada
näkökulmaa käännettyä asiakkaan rooliin ja toimintaan. Mukaan ottamalla viestikin menee
paremmin perille. Esimerkiksi hävikin vähentämisessä nähtiin yhtenä ratkaisuna
yhteisöllisyyden korostaminen eli se, että korostettaisiin asiakkaiden osuutta koko ravintolan
toiminnassa.
Symboleja ja visuaalista viestintää ei vielä tällä hetkellä ole näissä ravintoloissa käytössä,
mutta niiden merkitykseen uskotaan kyllä. Tulevaisuudessa voisi olla tarvetta esimerkiksi
ruoka-annoksen hiilijalanjäljen visuaaliselle ilmaisemiselle. Yhtenä keinona vaikuttaa
asiakkaiden valintoihin on monessa ravintolassa käytetty kasvisruoan normalisointia.
Esimerkiksi vegaaniketjun ravintoloissa vegaaniutta ei alleviivata ja nosteta esiin, vaan
korostetaan ruoan houkuttelevuutta ja herkullisuutta. Myös muissa ravintoloissa kasvisruokien
määrän lisäämisellä pyritään vaikuttamaan tarjonnan kautta asiakkaiden valintoihin.
”Laadukkaampi esilletuonti on sellainen, millä on pystytty ohjaamaan valintoja. --Mutkaton, nopea viestintä isoin juttu. Tuodaan esille hyviä tekoja ja malleja, joita
käytetään.” (Ote ravintolatoimijan haastattelusta: lounasravintola)
”Hyvä tapa kysyä suoraan asiakkailta, miten sinä voisit omassa arjessasi tehdä paremmin.
Tulee paljon hyviä vastauksia mutta tulee myös harhakuvitelmia, joihin on tosi hyvä
tarttua.” (Ote ravintolatoimijan haastattelusta: henkilöstöravintola)
Neljänneksi haastatteluissa nousi esiin viestintää helpottavia tekijöitä. Viestintää helpottaisi,
jos tietoa olisi nopeammin ja valmiimpana esillä. Kiireistä arkea voisi helpottaa valmiilla
kampanjoilla ja viestintäkeinoilla. Myös yhteistyötä tekemällä ravintolat voisivat yhdessä
saavuttaa suuremman vaikuttavuuden ja saada tukea viestintään. Viestintä vaatii myös
taloudellista tukea, koska esimerkiksi hiilijalanjälkitiedon esiin saattaminen ruokalistalle
maksaa. Viestinnän nelikentän sisältö vastaa aikaisempia tutkimuksia (Cantele & Cassia 2020)
siinä, että vaikka tahtotila vastuullisuustekoihin ja niistä viestimiseen on suuri, käytännön
tasolla on vielä haasteita aika- ja resurssipulan, tiedon puutteen ja monimutkaisten
työkalujen suhteen.
Viiden erilaisen ravintolatoimijan haastattelut tarjosivat myös monipuolista tietoa koko
ravintola-alan tilanteesta. Sen lisäksi, että ravintolatoimijat arvioivat omaa toimintaansa, he
arvioivat ravintola-alaa ylipäätään. Ravintola-alan kokonaiskuva ympäristövastuullisuuteen ja
sen esiin tuomiseen liittyen käy ilmi SWOT-analyysistä (kuvio 19).
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Kuvio 19: Ravintola-alaa koskeva SWOT-analyysi kerätyn aineiston pohjalta
Moni haastateltavista mainitsi, että ravintola-alalla on tapahtunut suurta kehitystä
ympäristövastuullisuuden suhteen viimeisen viiden vuoden aikana. Vaikka tehtävää on vielä
paljon, asiaan on jo herätty. Voisikin nähdä vahvuutena sen, että ravintola-alalla tiedostetaan
ympäristövastuullisuus tärkeänä tekijänä ja osa toimijoista on jo tehnyt konkreettisia tekoja
sen suhteen. Ravintolatoimijat pitivät hyvänä sitä, että toimia edellytetään ravintoloilta sekä
asiakkaiden että sidosryhmien toimesta. Esimerkiksi kilpailutuksiin ei voi enää osallistua, jos
ei esitä toimintasuunnitelmaa vastuullisiin tekoihin liittyen. Vastuullisuus nähdään vielä tällä
hetkellä erottautumiskeinona suhteessa muihin kilpailijoihin, mutta ei enää välttämättä
pitkään. Mitä enemmän aikaa kuluu, vastuullisuudesta tulee ja on osittain tullutkin jo uusi
normaali. Osa ravintoloista, esimerkiksi a la carte-ravintolat, pikaruokatoimijat ja
hävikkiravintolat, ovat jo teoissaan pitkällä. On jo syntynyt uusia toimintamalleja ja tämän
suhteen nähdään uusia mahdollisuuksia.
Heikkouksiakin löytyy alalta. Yksittäisten ravintoloiden toimet ovat vielä pieniä ja kuten yksi
vastaajista ilmaisi ”on paljon vielä villiä touhua”. Kaikki ravintolat eivät ole kiinnostuneita
muuttamaan toimintaansa. Ravintolat voivat myös kokea vastuullisuusviestintään liittyen
paineita ja pelätä syytöksiä viherpesusta. Myös vallitseva koronapandemia siirtää toimia
eteenpäin. Sekä ympäristövastuullisuuteen tarttuminen että siitä viestiminen strategisesti ja
kokoavasti ovat siirtyneet eteenpäin koronan takia. Asiakkaat ovat kiinnostuneita aiheesta,
mutta ravintoloilla ei ole vielä riittävästi työkaluja ja resursseja tarjota tietoa. Viestinnästä
puuttuu suunnitelmallisuus ja punainen lanka. Myös taustatoimintoihin kaivattaisiin lisää
työkaluja, jotta tiedon saattaminen asiakkaiden käyttöön olisi helpompaa. Myös taloudellinen
puoli on haaste: voiko ympäristövastuullisuuden avulla tehdä oikeasti voittoa vai nähdäänkö
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se vain ylimääräisenä kulueränä. Seuraavassa on ravintolatoimijoiden ajatuksia alan
tilanteesta:
”Enenevässä määrin kiinnostaa, mutta aika vähän on viestitty. --- Me ei pystytä jatkamaan
tätä kuluttamista ja elämää niin kuin me on tähän mennessä totuttu elämään. Yritysten
pitää ymmärtää se, että muutoksia täytyy tehdä.” (Ote ravintolatoimijan haastattelusta:
franchising-yrittäjä)
”Sehän pitäs olla sillei, että jokaisen pitäs pyrkiä siihen mahdollisimman pieneen
hiilijalanjälkeen ja sen jälkeen se mitä ei pysty, se jäljelle jäävä osuus niin sen kompensoi.”
(Ote ravintolatoimijan haastattelusta: vegaaniravintola)
Moni haastatelluista ravintolatoimijoista kuitenkin uskoi, että vastuullisuus ja siitä
viestiminen voisi tuoda kilpailuetua ravintoloille. Se, joka on etunenässä toimimassa, saa
parhaan etulyöntiaseman muihin nähden. Hiilijalanjäljen laskeminen on iso tulevaisuuden
teema, joka vaikuttaa tällä hetkellä olevan vielä hyvin alkeellisella tasolla, mutta johon
kovasti pyritään tulevissa suunnitelmissa. Monella toimijalla on suunnitelmia tehdä pidemmän
tähtäimen strategiaa hiilineutraaliuteen liittyen ja viestiä polusta asiakkaiden suuntaan
tulevaisuudessa. Mahdollisuutena ravintola-alalla kaiken kaikkiaan nähdään verkostoituminen
ja yhteistyö. Jos ravintolat viestisivät yhdellä suulla tärkeistä teemoista, kuten
vastuullisuudesta, viestintään saataisiin tukea ja viesti voisi mennä paremmin perille.
Nopeampi toiminta ja suorempi viestintä nähtiin mahdollisuutena, joka kannattaa hyödyntää.
Myös viestinnän positiivinen sävy nousi monessa haastattelussa esiin. Sillä uskotaan
saavutettavan enemmän vaikuttavuutta kuin saarnaamisella. Monen vastaajan mukaan
näkökulman tulisi siirtyä enemmän tuotteista ihmisiin ja siihen, miten ravintola voi auttaa
asiakasta tekemään parempia valintoja.
”Ne yritykset jotka tekevät sen aikaisemmin ja etunenässä, nehän saavat siihen
etulyöntiaseman, koska sillä on todella suuri vaikutus yhteiskuntaan.” (Ote ravintolatoimijan
haastattelusta: franchising-yrittäjä)
”Me ei onnistuta saamaan sellaiseen tilaan, että se toimii todella käytännössä, ellei ihmisten
asenteet muutu. Se on se suurin palikka, ei vain yritysten vaan myös kuluttajien. --- Erittäin
tärkeä osa koko pakettia on, että kuluttajat ja asenteet muuttuu siihen suuntaan ja osataan
myös ruveta vaatimaan sitä.” (Ote ravintolatoimijan haastattelusta: franchising-yrittäjä)
”Kaikki mikä helpottaa arkea ja ihmisen valintoja. --- Just sillä logiikalla, että sä saat
helposti sitä tietoa eikä sun tarvii lähteä kaivamaan sitä jostakin.” (Ote ravintolatoimijan
haastattelusta: vegaaniravintola)
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”Ravintoloiden pitäs ottaa isommin nämä asiat huomioon, koska mä näen, että se on myös
markkinointietu. Siitä saa markkinointihyötyä, kun ottaa sen esille.” (Ote ravintolatoimijan
haastattelusta: vegaaniravintola)
”Olennaisinta ei ole se, mitä me on tehty ilmaston puolesta, vaan miten me autetaan ihmisiä
tekemään ilmaston puolesta. Miten me voidaan tarjota sellaista palvelua ja sellaisia
tuotteita, jotka auttaa ihmisiä elämään vastuullisemmin.” (Ote ravintolatoimijan
haastattelusta: franchising)
”Helposti ajatellaan, mitä ravintola voi tehdä tai mitä siellä keittiössä voidaan tehdä. On
paljon suurempi asia. --- Kunnia-asia yhtälailla ravintolalle ja asiakkaille – meillä on samat
asiakkaat joka päivä, että he pystyisivät sanomaan, että ovat yhdessä ravintolan kanssa
vieneet asiaa eteenpäin.” (Ote ravintolatoimijan haastattelusta: henkilöstöravintola)
Uhkina nähdään ainakin vallitseva koronapandemia. Tilanne ravintoloissa on vakava ja
konkurssi uhkaa monia toimijoita. Hienoista askelista ympäristövastuullisella polulla on
saatettu joutua ottamaan takapakkia osassa ravintoloita. Nousi esiin myös pelko siitä, että
palataan takaisin vanhoihin toimintamalleihin säästösyistä. Hinnalla kilpailu on yksi uhkakuva,
ja tällöin on vaarana, että menetetään tähän mennessä saavutetut hyödyt.
Ympäristövastuullisten tekojen suhteen uhkana on kompensointi tekojen sijaan. Se, että vaan
kompensoidaan, eikä muuteta mitään käytännön tekojen tasolla. Viestinnän uhkana nähdään
viherpesu eli että tehdään hienoa viestintää ilman käytännön tekoja. Myös väärän tiedon
esittäminen syö uskottavuutta vastuullisuustyöltä.
”Suurin ongelma, mitä näen tulevaisuudessa, on että ei tehtäis niin sanottua viherpesua,
että se on näennäisesti puhdasta ja kestävää kehitystä tukevaa. --- Meillä on ehdottomasti
kantavana voimana tää läpinäkyvyys, kaikki on todennettavissa, koko toimitusketju on
paljastettu ja se on tarkastettavissa.” (Ote ravintolatoimijan haastattelusta: franchisingyrittäjä)
”Kovaa vauhtia mennään eteenpäin, yrityksiltä tulee että aikovat olla hiilineutraaleja mutta
kun on kaksi tapaa olla eli kompensoitko sä vaan kaiken, ei me voida loputtomiin istuttaa
puitakaan tänne. Läpinäkyvyys olisi tosi hyvä – millä tavalla olette tulleet hiilineutraaleiksi.”
(Ote ravintolatoimijan haastattelusta: henkilöstöravintola)
4.2

Asiakkaiden valintoihin liittyvät taustatekijät

Asiakashaastatteluiden vastausten perusteella aineistosta muodostettiin asiakasprofiilit.
Asiakasprofiilit helpottavat viestinnän suunnittelua. Erilaisille asiakasprofiileille voidaan
kohdistaa erilaisia viestejä. Aineistosta erottui kolme erilaista asiakasprofiilia:
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Valveutuneet vertailijat (kuvio 20) uskovat, että omilla valinnoilla on ympäristön kannalta
merkitystä ja ovat muuttaneet sen vuoksi ruokailutottumuksiaan. Eniten tämä nousi esiin
punaisen lihan syönnin vähentämisenä. Ruoan ominaisuudet ja alkuperä kiinnostavat heitä, ja
ruoan valinta on ainakin osittain tietoista päätöksentekoa, jossa punnitaan erilaisia
vaihtoehtoja keskenään. He kokeilevat helposti uusia ruokia ja suhtautuvat avoimesti
esimerkiksi kasvisvaihtoehtoihin. Ravintolan ja ruoan ympäristökriteereillä voisi olla
vaikutusta heidän tekemiinsä valintoihin. Valintojen tekemistä vaikeuttaa tiedon suuri määrä
ja tiedon ristiriitaisuus. Heidän valintojaan voisi helpottaa läpinäkyvällä ja selkeällä tiedolla
ja vertailukohtien tarjoamisella.

Kuvio 20: Valveutuneet vertailijat -asiakasprofiilin kuvaus
Alla on asiakasprofiiliin liittyviä kommentteja, jotka nousivat esiin asiakashaastatteluissa:
”Viisi vuotta sitten en olisi valinnut kasvisruokaa, nykyään tulee syötyä yhä enemmän”
”Yritän valita enemmän kasviksia ja välttelen lihaa. Terveys ja ilmasto on tärkeitä
kriteereitä.”
”Kyllä haluaisin uskoa, että punaisen lihan syömisellä ja ylipäätään lihan syömisellä on
vaikutusta. Punaisen lihan syömisellä on varmasti vaikutusta myös omaan terveyteen. Yritän
syödä punaista lihaa vähemmän.”
”Eipä sitä voi tietää [ympäristön kannalta hyvää valintaa], ei riitä aika selvittämiseen.
Yrittää vain pääpiirteissään valita oikein. Uutisista kuulee tietoa, esim. että avokadon
viljelyyn kuluu hirveästi vettä. Tietoa saa, jos on aikaa etsiä.”
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Tapauskolliset epäilijät (kuvio 21) eivät usko, että omilla ruokavalinnoilla on ympäristön
kannalta vaikutusta. He näkevät ilmastonmuutoksen laajempana ilmiönä, johon pieni ihminen
ei voi omilla teoillaan helposti vaikuttaa. He suhtautuvat ympäristöteemaan kaiken kaikkiaan
varautuneesti. He eivät ole muuttaneet ruokailutottumuksiaan ympäristön vuoksi, eivätkä ole
muutenkaan kiinnostuneita ruokaan liittyvästä tiedosta tai ympäristöasioista. Vanhat
tottumukset ohjaavat valintoja. Jos he valitsevat enemmän kasvisruokaa, se johtuu enemmän
siitä, että sillä on hyvä vaikutus omalle terveydelle. He eivät myöskään kaipaa lisää ruokaan
liittyvää informaatiota. Ympäristötiedon tai -kriteerien tarjoaminen ei vaikuttaisi heidän
valintoihinsa millään tavalla, koska aihepiiri ei yksinkertaisesti kiinnosta heitä. Muihin
tekijöihin vetoaminen voisi olla toimivampaa.

Kuvio 21: Tapauskolliset epäilijät –asiakasprofiilin kuvaus
Asiakasprofiiliin liittyviä kommentteja nousi esiin asiakashaastatteluissa:
”Ei mua varten tarvitse laittaa.”
”En ole muuttanut mitään. Olen jäärä ja tykkään vanhoista tottumuksista.”
”Muualla saastutetaan – on äärireaktio puuttua yhden ihmisen syömiseen.”
”En usko, oma paino on tärkeämpi. Syön vegeä siksi että laihtuisin. Ei kiinnosta ympäristö
pätkääkään.”
Huomiselle siirtäjät (kuvio 22) uskovat, että omilla valinnoilla voi olla ympäristön kannalta
merkitystä, mutta eivät ole tehneet mitään muuttaakseen omia ruokailutottumuksiaan. He
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kulkevat ikään kuin laput silmillä ja syövät oman mieltymyksen ja ”fiiliksen” mukaan, mitä
mieli tekee. Vaikka he eivät ole vielä muuttaneet toimintaansa, on mahdollista, että he
tulevaisuudessa kuitenkin ryhtyvät tekoihin. Ympäristöasiat herättävät varovaista
kiinnostusta, vaikkakaan he eivät usko, että asialla vielä tällä hetkellä on vaikutusta omiin
valintoihin. Muutos ruokailutapoihin tulee enemmän tarjonnan kautta kuin oman toiminnan
kautta. Tälle ryhmälle lisätiedosta voisi olla hyötyä, koska se voisi motivoida heitä ottamaan
askeleen uuteen suuntaan. Esimerkiksi hiilijalanjälkisymboleita kommentoitiin niin, että ne
voisivat tulevaisuudessa pidemmällä aikavälillä alkaa vaikuttaa valintoihin. Vaikka he eivät
tässä hetkessä ole valmiita vielä tekoihin, tulevaisuudessa tämä voisi muuttua.

Kuvio 22: Huomiselle siirtäjät -asiakasprofiilin kuvaus
Alla on asiakasprofiiliin liittyviä kommentteja asiakashaastatteluista:
”Tarjonta vaikuttaa siihen, että kokeilen muutakin kuin lihaa. Tarjonnan kautta, ei oman
toiminnan kautta.”
”En edes tiedä, kertooko nää [ympäristöasioista]. Informaatiotulva on niin valtava ja riippuu
siitä, miten tiedon esittää. Monesti kulkee laput silmillä ja valitsee automaattisesti jotakin,
kun tietoa on niin paljon.”
”Ehkä tulevaisuudessa valitsisin, tänään en. Pikkuhiljaa siitä tulee ravintoloille standardi.
Ihmiset tulevat asiasta tietoisemmiksi. Tulevaisuudessa voisi muuttua siihen suuntaan, että
alkaakin vaikuttaa valintoihin.”
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Kuvio 23: Asiakasprofiilien vertailu
Kuviossa 23 on vertailtu asiakasprofiileja keskenään kahdesta näkökulmasta. Viestinnän
kannalta on eroa, tarjotaanko eri asiakasprofiileille näkyvää tietoa ympäristövastuullisuudesta
vai pyritäänkö käyttäytymistä ohjaamaan huomaamattomammin. Myös motivaatio vaikuttaa
viestintätavan valintaan. Jos asiakasprofiililla ei ole motivaatiota muuttaa toimintaansa
(esimerkiksi tapauskolliset epäilijät), viestinnässä ei kannata korostetusti nostaa esiin omien
tapojen muuttamista. Vähittäinen käyttäytymiseen vaikuttaminen toimii paremmin. Sen
sijaan valveutuneilla vertailijoilla on jo motivaatio muuttaa toimintaansa ja heidän
valintojaan voi myös näkyvällä viestinnällä ja lisätiedon tarjoamisella helpottaa. Huomiselle
siirtäjät ovat näiden kahden välimaastossa. Perusteluja esittämällä näkyvä viestintä voisi
vakuuttaa heidät toimimaan ympäristöystävällisemmin. Tuuppaaminen voisi puolestaan
huomaamatta ohjata heitä oikeaan suuntaan. Huomiselle siirtäjillä on motivaatiota muuttaa
toimintaa, mutta he eivät arjen kiireessä siihen pysty. Kaikki valintoja helpottavat keinot
auttaisivat heitä eteenpäin.
4.3

Ravintolat ja asiakkaat yhteistyössä ympäristövastuullisuuden asialla

Kuten tiedonkeruuvaiheessa kävi ilmi, ympäristövastuullisiin tekoihin ravintolakontekstissa
tarvitaan sekä ravintolatoimijoiden aktiivisuutta että asiakkaiden valmiutta muuttaa omaa
toimintaa. Asiakas ei ole passiivinen tiedon vastaanottaja vaan tärkeä yhteistyökumppani.
Kuviossa 24 on vertailtu ravintolatoimijoiden ja asiakkaiden näkemyksiä viestinnästä.
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Kuvio 24: Ravintolatoimijoiden näkemyksiä ja asiakkaiden odotuksia viestintään liittyen
Molempien vastauksissa korostui tiedon läpinäkyvyys. Ravintolatoimijoille on tärkeää tehdä
vastuullisia toimia käytännön tekojen tasolla ja tuoda niitä läpinäkyvästi esiin. Asiakkaille on
tärkeää tietää, mistä ruoka tulee ja miten se on tuotettu. Ravintolatoimijat korostivat
pienten tekojen merkitystä. Niin sanotun perinteisen viestinnän lisäksi ravintolat voivat
toimia esimerkkeinä asiakkaille ja kannustaa toimintaan.
Asiakashaastatteluissa esiin nousseita teemoja nousi esiin myös ravintolatoimijoiden
haastatteluissa. Esimerkiksi se, että suomalaiset kuluttajat arvostavat ruoan kotimaisuutta ja
paikallisuutta, nousi molemmissa haastatteluissa esiin. Ruoan kotimaisuus yhdistetäänkin
usein vastuullisuuteen. Moni on vähentänyt punaisen lihan syömistä, mikä on myös
ravintolatoimijoille tuttu ilmiö:
”Sekasyöminen on iso ilmiö, se että ihmiset tietoisesti vähentävät punaisen lihan kulutusta. -- Isona haasteena on kasvattaa vähäpäästöisempien tuotteiden osuutta, se ei tapahdu
saarnaamalla. Mitä enemmän ja mitä herkullisempia kasvisvaihtoehtoja ja ei punaista lihaa
sisältäviä tuotteita me pystytään tarjoamaan, niin sitä enemmän ihmisillä on mahdollisuus
valita.” (Ote ravintolatoimijan haastattelusta: franchising)
Kasvisruoan määrällinen lisääminen näkyi ravintolatoimijoiden haastatteluissa ja tuli esiin
myös haastateltujen asiakkaiden vastauksissa. Moni ravintolatoimijoista mainitsi sen, että
kasvisruoka tulisi esittää osana normaalia tarjontaa, ei erikoisuutena. Asiakkaista moni
puolestaan mainitsi syövänsä enemmän kasvisruokaa ravintolan näkyvän tarjonnan vuoksi.
Näin ravintolatoimijat kommentoivat kasvisten syöntiä:
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”Ois kyllä aika paljon tehtävää, varsinkin ton kasviksen osalta. Edelleenkin 70 prosenttia
ihmisistä on sitä mieltä, kun mennään ulos syömään, niin otetaan se pihvi. Välillä tuntuu,
että se on se pihvi, joka määrää paikan. Meillä sitten taas ehkä enemmän naisvoittoisesti
vetää kasvisruokailijoita.” (Ote ravintolatoimijan haastattelusta: á la carte)
”Sä tiedät, että kun sä tulet tänne, sun ei tarvii miettiä mitä syöt täällä, sä tiedät että
kaikki on ekologisesti ja eettisesti paljon parempaa ja niissä on pienempi hiilijalanjälki.”
(Ote ravintolatoimijan haastattelusta: vegaaniravintola)
Asiakkaan roolin merkitystä korostettiin ravintolatoimijoiden haastatteluissa. Asiakasprofiilien
avulla onkin helpompaa kehittää viestinnällisiä ratkaisuja, jotka muuttavat asiakkaiden
toimintaa ja auttavat heitä tekemään parempia valintoja. Näin asiakkaan roolia
kommentoitiin haastatteluissa:
”Seuraava askel on se miten tämä saadaan käännettyä enemmän asiakkaan näkökulmaan eikä
ravintolan näkökulmaan. Enää ei ole olennaista mitä ravintola tekee, vaan mitä ravintola voi
tehdä sinun puolestasi, voi auttaa sinua.” (Ote ravintolatoimijan haastattelusta: franchising)
”Asiakkaat olisi hyvä ottaa mukaan, jopa suunnitteluun. Kunnia-asia yhtä lailla ravintolalle
ja asiakkaille.” (Ote ravintolatoimijan haastattelusta: henkilöstöravintola)
”Moni haluaa tehdä oikeita ratkaisuja mutta perusarjessa ei jaksa nähdä vaivaa. Silloin kun
sitä helpotetaan, että mitä sä pystyt tekemään, niin silloin se peruskuluttajakin pystyy
tekemään niitä oikeita valintoja.” (Ote ravintolatoimijan haastattelusta: vegaaniravintola)
Ruoan terveellisyys nousi asiakashaastatteluissa esiin tärkeänä ruoan valintakriteerinä. Myös
aikaisemmissa tutkimuksissa (Pulkkinen ym. 2016, Hoek ym. 2017) on nähty etuja ruoan
ympäristöystävällisyyden ja terveellisyyden kytkemisessä toisiinsa, joten tämä voisi olla
vastuullisuusviestinnässä kannattavaa.
4.4

Ravintoloiden kuluttajaviestinnän uudet avaukset

Yksi tapa tuoda esiin vastuullisia valintoja asiakkaille on merkitä ruoka-annoksen
hiilijalanjälki ruokalistaan tai esittää näkyvästi symbolilla, mikä vaihtoehdoista on
ilmastoystävällisin. Työpajoissa pyydettiin osallistujia arvioimaan visuaalisia esittämistapoja,
jotka liittyvät ruoka-annoksen hiilijalanjäljen esittämiseen. Arvioiden perusteella
muodostetut kriteerit käyvät ilmi kuviosta 25. Visuaaliset elementit herättivät keskustelua
siitä, kuinka todennettavissa niiden taustalla oleva tieto olisi. Visuaalisen merkinnän tai sen
esittämän asian täytyisi olla standardisoitu kuten esimerkiksi elintarvikkeiden luomumerkintä.
Yksittäisen symbolin lisääminen ruokalistaan voisi toimia, jos merkintätapa yleistyisi nopeasti
helposti tunnistettavaksi. Tällöin merkintä ohjaisi nopeasti valintaa.
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Myös Babakhanin (2020) tutkimuksessa havaittiin, että vaikka hiilijalanjäljen
merkintäkokeiluilla ei juuri tässä hetkessä ollut suurta vaikutusta kuluttajien valintoihin,
jatkuvampi viestintä ja näkyväksi tekeminen merkinnän avulla voisi tuoda aihetta pikkuhiljaa
tutuksi ja lopulta vaikuttaa myös valintoihin. Työpajoihin osallistuneiden mukaan tulisi
välttää monimutkaisia merkintöjä ja liikaa tekstiä ja pysyä visuaalisesti selkeässä linjassa.
Merkintätapa, josta näkisi yhdellä silmäyksellä asian, olisi toimivin. Toisaalta osa osallistujista
kaipasi vertailuasteikkoa yksittäisen symbolin sijaan. Työpajoissa myös korostettiin sitä, ettei
merkintätapa yksinään riitä vastuullisuusteoksi vaan on annettava lisäinformaatiota
merkinnän taustoista ja kerrottava, mitä muutakin tehdään ilmaston hyväksi.

Kuvio 25: Kriteerit hiilijalanjäljen merkitsemiselle
Työpajoissa esitettiin useita viestinnällisiä ratkaisuehdotuksia, joilla asiakkaita voitaisiin
ohjata kohti vastuullisempia valintoja. Seuraavaksi esittelen konseptit, jotka on muodostettu
näiden ratkaisuehdotusten pohjalta. Ensimmäinen konsepteista on tuuppauskokeilu, joka on
suunnattu Huomiselle siirtäjät -asiakasprofiilille. Huomiselle siirtäjät tiedostavat tilanteen,
mutta toimivat silti vanhan automaation mukaan. Järki sanoo heille, että parempi valinta
voisi olla jokin muu, mutta mieli ohjaa toiseen suuntaan. Tuuppauskokeilun tavoitteena on
tehdä ympäristöystävällisistä valinnoista heille niin helppoja, että he valitsevat niitä
useammin. Kuvioon 26 on kuvattu tuuppauskokeilun toteutus. Mukana on monia erilaisia
vaihtoehtoja, joista ravintolat voivat valita itselleen sopivia. Moni vaihtoehdoista on helppoa
toteuttaa käytännön kiireisessä arjessa, kuten ravintolatoimijat haastatteluissa toivoivat.
Tuuppauksesta esimerkkejä ovat ruokien uudelleen nimeäminen, sijoittelun muuttaminen ja
esillepanoon vaikuttaminen. Tunteisiin pyritään vetoamaan tarjoamalla eettisyyteen ja
terveyteen liittyviä faktoja ja avaamalla tarkemmin tietyn ruokalajin taustoja. Ratkaisuissa
korostettiin myös pienten tekojen merkitystä ja niiden tuomista näkyviksi konkreettisin

78

esimerkein. Tiedon konkretisoiminen visuaalisuuden ja esimerkkien avulla nousi esiin monissa
ratkaisuissa.

Kuvio 26: Huomiselle siirtäjät -profiilille kehitellyt ratkaisuehdotukset
Toisena työpajan pohjalta muodostettuna konseptina on tulevaisuuden ruokalistaa koskeva
suosituslista (kuvio 27). Listan tarkoituksena on tuoda esiin, millaisin eri keinoin
vastuullisuutta ja vastuullisia valintoja voitaisiin tuoda ruokalistassa esiin. Ensimmäisenä
kohtana ravintolan on hyvä tuoda esiin tarinansa eli vastuullisten valintojen, tavoitteiden ja
toimintafilosofian taustat. Ruokalistalla voidaan vaikuttaa eri tavoin hävikkiin muistuttamalla
siitä, että ruokaa voi hakea lisää tai tarjoamalla eri kokoisia annoksia ja mahdollisuuksia
yhdistellä erilaisia lisukkeita toisiinsa. Visuaaliset elementit ovat hyvä keino vaikuttaa
ruokalistalla, työpajan ratkaisuehdotuksessa mukana oli omat visualisoinnit hiilijalanjäljelle
(parempaa luonnolle) ja terveellisyydelle (parempaa sinulle). Ruokalistan kielellä voidaan
vaikuttaa asiakkaan tekemiin valintoihin, esimerkiksi kuvailemalla kasvisvaihtoehtoja
houkuttelevasti ja tuomalla vastuullisia tekoja leikkisästi ja rennosti esiin. Ruokalistan sisällä
myös ruoka-annosten sijoittelulla voidaan vaikuttaa valintoihin. Kun annetaan tietoa
vastuullisuudesta, on hyvä tuoda esiin, mistä löytyy tarkempaa tietoa. Tarinallisuutta voi
hyödyntää ravintolan tarinan lisäksi kertomalla raaka-aineiden ja ruoka-annoksen tarinoita,
esimerkiksi mukaan voidaan liittää QR-koodin takana oleva lähituottajan tervehdys.
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Kuvio 27: Tulevaisuuden ruokalista
Kolmannen konseptin pohjana ovat tapauskolliset epäilijät -asiakasprofiilille kehitellyt
ratkaisuehdotukset. Ajatuksena tässäkin konseptissa on helpottaa asiakasta tekemään
parempia valintoja. Vaikka asiakas ei uskoisikaan omilla teoillaan olevan mitään merkitystä,
hänen toimintaansa voi silti pienillä keinoilla pyrkiä muuttamaan parempaan suuntaan.
Mukana on tuuppauskeinoja kuten kasvisruoan sijoittelu, liharuokien piilottaminen ja ruokaannosten houkutteleva nimeäminen. Näiden lisäksi asiakasta pyritään herättelemään
tarjoamalla tietoa esimerkkilautasten hiilijalanjälkimääristä. Tuodaan esiin mahdollisesti
tuttujen henkilöiden valitsemien aterioiden hiilijalanjälkeä ja pyritään sitä kautta vetoamaan
asiakkaaseen. Lisäksi suosikkiannoksen hiilijalanjäljen esittäminen ja vertaaminen muihin
annoksiin voisi toimia herättelijänä. Yksittäisen ruokalajin lisäksi tuodaan esiin myös laajempi
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toimintatapa ja kerrotaan, millaisia toimia on tehty. Kerrotaan myös lukuja, joiden toivotaan
puhuttelevan ja herättelevän asiakasta.

Kuvio 28: Tapauskolliset epäilijät -asiakasprofiilille kehitellyt ratkaisuehdotukset

5

Johtopäätökset ja pohdinta

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena on ollut tutkia ravintoloiden
ympäristövastuullisia käytäntöjä erityisesti viestinnän näkökulmasta. Tarkoituksena on ollut
selvittää, miten ravintolatoimijat viestivät ympäristövastuullisuudesta tällä hetkellä ja miten
asiakkaat tekevät ravintolassa valintoja. Näiden pohjalta tavoitteena on ollut löytää
ratkaisuehdotuksia sille, millaisin keinoin ravintoloiden hiilineutraaleista toimista voitaisiin
jatkossa viestiä asiakkaille ja miten asiakkaiden valintoihin voitaisiin vaikuttaa.
Kehittämistyötä ohjasivat seuraavat kysymykset:
•

Miten ympäristövastuullisuus näkyy tällä hetkellä ravintoloiden toiminnassa ja miten
sitä on tuotu esiin? Millaisia haasteita ravintolat kohtaavat viestintään liittyen?

•

Miten ravintolat voisivat näkyvämmin tuoda esiin hiilineutraaleja toimiaan asiakkaille?

•

Miten asiakkaat tekevät tällä hetkellä valintoja ravintolassa? Millaisin keinoin
asiakkaiden valintoihin ja päätöksiin voitaisiin vaikuttaa ravintolakontekstissa?

Ravintolatoimijoiden haastatteluiden perusteella ympäristövastuullisuus näkyy tällä hetkellä
ravintoloissa vaihtelevasti. Haastateltujen ravintolatoimijoiden omissa ravintoloissa teoissa
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ollaan jo pitkällä. Tarjolla on kasvis- ja vegaaniruokaa, ravintoloissa kiinnitetään huomiota
hävikin vähentämiseen ja minimoimiseen, raaka-aineiden taustat ja kuljetusreitit tutkitaan
tarkkaan ja henkilökunnan osaamiseen kiinnitetään huomiota. Mitä tulee vastuullisuusteoista
viestimiseen, kaikkia näitä käytännön tekoja ei ole vielä pystytty tuomaan asiakkaille
näkyviksi resurssien ja työkalujen puuttumisen vuoksi. Vastuullisuusviestinnästä puuttuu vielä
ainakin osalla toimijoista punainen lanka. Monella toimijalla on tarvetta sanoittaa oman
ravintolan polkua kohti hiilineutraaliutta, tosin koronapandemian takia tähän liittyvät toimet
ovat viivästyneet. Monen ravintolatoimijan haastattelussa nousi myös esiin asiakkaan rooli. Ei
nähty tarpeelliseksi keskittyä pelkästään siihen, mitä ravintolat tekevät vaan jatkossa pitäisi
keskittyä myös siihen, miten asiakkaan valintoja ja toimintaa voitaisiin helpottaa.
Jos katsotaan koko ravintola-alaa, vastuullisuusteoissa ja niistä viestimisessä on vielä paljon
tekemistä. Uhkakuvana mainittiin myös viherpesu, koska on vaarana, että omia tekoja vain
kompensoidaan eikä toteuteta suuria muutoksia käytännön tekojen tasolla. Viherpesun pelko
voi myös aiheuttaa paineita vastuullisuusviestinnän toteuttamisessa. Myös koronapandemian
pelättiin sysäävän vastuullisuustekoja tärkeyslistalla alemmaksi. Asiakkailla on tässäkin tärkeä
rooli. Kun he vaativat ravintoloilta vastuullista toimintaa, vastuullisuusteot myös toteutuvat
paremmin. Suurin osa ravintolatoimijoista on sitä mieltä, että vielä tällä hetkellä
vastuullisella toiminnalla voidaan saavuttaa kilpailuetua, mutta näin ei ole välttämättä enää
pitkään, sillä asiat muuttuvat nopeasti.
Asiakashaastatteluissa nousi esiin, että ympäristökriteerit eivät ole vaikuttavia tekijöitä
tiettyä ravintolaa tai ruokaa valitessa. Ravintolan sijainti ja yleisvaikutelma vaikuttaa eniten
ravintolan valintaan, ja ruoan valinnassa kiinnostavat ruoan kotimaisuus, paikallisuus ja
terveellisyys. Eri asiakasprofiilit suhtautuvat vastuullisuuteen eri tavoin. Valveutuneet
vertailijat tutkivat tarkemmin ruoan ominaisuuksia ja suorittavat valintoja tehdessään
vertailua. He ovat myös muuttaneet ruokailutottumuksiaan ympäristön vuoksi. Heille tulisikin
tarjota läpinäkyvää tietoa vastuullisista teoista ja tiedolle vertailukohtia. Tapauskolliset
epäilijät eivät ole ympäristöasioista kiinnostuneita, vaan ruokailutottumuksia määrittelevät
enemmän vanhat tavat ja mieltymykset. Heille tuuppaamisesta voisi olla hyötyä, koska sen
avulla heitä voisi auttaa huomaamattomasti tekemään parempia valintoja. Myös muihin kuin
ympäristökriteereihin vetoaminen voisi puhutella heitä. Huomiselle siirtäjät tiedostavat
tilanteen, mutta eivät ole muuttaneet mitään toiminnassaan. Heidän toimintaansa voisi
vaikuttaa tekemällä ympäristöystävällisistä valinnoista mahdollisimman helppoja.
Ravintoloilla on valittavanaan laaja keinovalikoima, kun he viestivät vastuullisuusteoista.
Tässä kehittämistyössä keskityttiin keinoihin, jotka soveltuisivat mahdollisimman monelle
ravintolalle. Työpajojen myötä vahvistui, että tuuppaaminen nähdään tällaisena moneen
tilanteeseen sopivana vaihtoehtona. Myös visuaalista vaikuttamista voidaan tehdä, mutta tilaa
on jätettävä kunkin ravintolan omalle visuaaliselle ilmeelle. Yksittäisen
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hiilijalanjälkimerkinnän laittaminen ruokalistalle ei myöskään ole riittävää, vaan tulisi
laajemmin tuoda esiin käytännön tekoja. Osa työpajoihin osallistuneista ravintolatoimijoista
oli sitä mieltä, että vastuullisuusteoista viestintää voisi helpottaa vastuullisuuteen liittyvän
tietopankin tai yhteisen foorumin kautta. Työpajatyöskentely osoitti, että alalla ei vielä ole
yhteistä näkemystä aiheesta, joten tiedon jakamista ja yhteistyön tekemistä tulisi jatkossa
helpottaa.
5.1

Pohdinta

Mission Zero Foodprint -hankkeelle tekemäni kehittämistyö on ollut hyppäys uuteen aihepiiriin
ja uuteen maailmaan. Prosessin aikana olen oppinut paljon ympäristövastuullisuudesta ja
ravintola-alan nykytilanteesta. Kehittämistyön myötä hanke saa tarkempaa tietoa siitä, mikä
on ympäristövastuullisuuden tila ravintoloissa tällä hetkellä, miten siitä viestitään ja miten
erilaisia asiakkaita kannattaa lähestyä. Hankkeen kautta kehittämistyöllä voi olla myös
laajempi vaikutus alan toimijoihin, jos ja kun tulokset välittyvät eteenpäin yhteistyön ja
verkostojen kautta. Yksittäisen ravintolan toimintojen kehittämisen sijaan kehittämistyöllä on
laajempi sovellettavuus moniin erilaisiin ravintoloihin.
Kehittämistyön tietoperustassa tuotiin esiin kuluttajien aikomusten ja tekojen välillä oleva
kuilu (White ym. 2019a). Myös asiakashaastattelut vahvistivat tällaisen kuilun olemassaoloa.
Huomiselle siirtäjät -asiakasprofiili tiedostaa valintojensa vaikutukset, mutta ei ole
muuttanut toimintaansa millään tavalla. Tärkeää olisikin jatkossa vaikuttaa tähän kuiluun ja
tehdä ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista kuluttajille mahdollisimman helppoja. Whiten
ym. (2019b) kehittämän SHIFT-viitekehyksen avulla pyritään helpottamaan valintojen
tekemistä. Kuviossa 29 kehittämistyön ratkaisuehdotuksia on yhdistetty viitekehykseen.

Kuvio 29: SHIFT-viitekehys kehittämistyön löydösten näkökulmasta
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Sosiaalista vaikutusta voidaan korostaa tuomalla esiin vertailua muihin esimerkiksi
esimerkkilautasten hiilijalanjäljen avulla. Tapojen muodostumiseen voidaan vaikuttaa monilla
eri tuuppaustavoilla, joita ratkaisuehdotuksissa kehitettiin. Käsitykseen omasta itsestä
voidaan puolestaan vaikuttaa korostamalla hyötyjä itselle, kuten terveysvaikutuksia tai tietyn
ruokavalinnan vaikutusta työtehoon. Muiden tekijöiden kuten terveellisyyden kytkeminen
ympäristöystävällisyyteen on osoitettu aiemmissa tutkimuksissa kannattavaksi (Pulkkinen ym.
2016; Hoek ym. 2017) Tunteisiin voidaan vedota päivän iskulauseilla ja konkreettisilla
esimerkeillä, kun taas järkeen voidaan vedota tuomalla esiin taustatietoa ja lukuja.
Konkreettisuus on tärkeää ravintoloiden vastuullisuusviestinnässä. Kuten kehittämistyön
haastatteluissa ja työpajoissa nousi esiin, on hyvä korostaa pieniä tekoja ja näyttää
esimerkkiä. Konkreettisuutta voi lisätä myös tarinallisuuden, visualisointien ja käytännön
vinkkien avulla.
Toinen keskeinen teoria on Kahnemannin (2011) jaottelu ajattelun automaattisen ja
reflektiivisen järjestelmän välillä. Myös asiakashaastatteluissa nousi esiin automaattinen
toiminta ja valintojen nopea tekeminen omien mieltymysten mukaan. Varsinkin
automaattisen järjestelmän toimintaan liittyy ajattelun ansoja, joihin voidaan vaikuttaa
erilaisilla tuuppaustekniikoilla. Tuntemalla taustat molempiin järjestelmiin voidaan vaikuttaa
erilaisilla vaikuttamiskeinoilla. Näkyvällä tiedon tarjoamisella ja perusteluilla voidaan vedota
reflektiiviseen järjestelmään ja huomaamattomalla tuuppaamisella automaattiseen
järjestelmään. Molempia vaikuttamiskeinoja kannattaakin yhdistää viestinnässä.
Kehittämistyö tarjoaa työkaluja ympäristöystävällisiin ruokavalintoihin vaikuttamiseen
asiakasprofiilien ja tuuppauskorttien muodossa. Tietoperustassa painotettiin paljon
kohderyhmän tunnistamista ja tähän kehittämistyö on tuonut tarkennusta.
Lounasruokailijoista muodostetut asiakasprofiilit myös helpottivat työpajoissa ideoiden ja
ratkaisuehdotusten kehittämistä.
Keinovalikoimasta tuuppaaminen tarjoaa ravintoloille paljon mahdollisuuksia. Myös aiemmissa
tutkimuksissa (Kaljonen ym. 2020) havaittiin, että tuuppaaminen koettiin ravintoloiden
näkökulmasta helpompana tapana kuin ilmastoystävällisiin valintoihin viittaavat merkinnät.
Myös työpajoissa suuri osa kehitetyistä ratkaisuehdotuksista liittyi tuuppaamiseen.
Ratkaisuehdotuksista kehitetyt konseptit tarjoavat apuvälineitä käytännön viestinnän
toteuttamiseen ravintoloissa.
Kehittämistyö kerrytti suuren määrän tietoa ympäristövastuullisuudesta ravintolakontekstissa
ja kuluttajien käyttäytymisestä. Tiedon paketoiminen selkeäksi kokonaisuudeksi oli
haastavaa. Vastuullisuuden ja viestinnän käsitteet vaativat paljon pohdintaa. Kehittämistyön
tekemisen myötä vastuullisuuden käsite tarkentui ja ympäristövastuullisen toiminnan
peruselementit ravintoloissa tulivat tutuiksi. Samoin tarkentui se, mitä kaikkea viestinnällä
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tarkoitetaan tässä yhteydessä. Varsin pian kävi ilmi, että viestintää tapahtuu sekä näkyvästi
että näkymättömästi. Kehittämistyön tulosten myötä näitä näkyviä ja näkymättömiä
viestintätapoja on mahdollista kohdentaa erilaisille asiakasprofiileille sopiviksi.
Kehittämistyöllä on ainakin pienessä mittakaavassa vaikutuksia ihmisten toimintaan.
Kehittämistyön haastatteluihin ja työpajoihin osallistuneet saivat kehittämistyöhön
osallistumalla lisää ajattelemisen aihetta. Kehittämistyö myös tarjoaa ravintoloille
konkreettisia käytännön vaikuttamiskeinoja. Tosin vielä pitäisi varmistaa se, että keinoja
otetaan ravintoloissa oikeasti käyttöön. Jos hyvät käytänteet pääsevät leviämään ravintoloissa
pidemmälle, niillä voi olla vaikutusta asiakkaiden tekemiin valintoihin. Esittelin
kehittämistyön tulokset Mission Zero Foodprint -hankkeelle, ja palaute oli positiivista.
Hankkeen toimijat uskoivat, että kehittämistyössä kehitettyjä keinoja otetaan käyttöön
pilotointivaiheessa ja että kehittämistyön avulla syntynyttä tietoa jaetaan eteenpäin
ravintola-alan toimijoille. Hankkeen toimijat myös uskoivat, että kehittämistyön tuotoksia
voitaisiin hyödyntää myös ravintola-alan ulkopuolella, esimerkiksi Forum Viriumin muissa
kuluttajaviestintää käsittelevissä hankkeissa. Palautteen perusteella kehittämistyössä päästiin
sille asetettuihin tavoitteisiin. Se, millaista hyötyä kehittämistyöstä on jatkossa, jää
nähtäväksi hankkeen seuraavissa vaiheissa.
Yksi haastava tekijä kehittämistyössä oli ajankohta ja koronapandemian aiheuttama valtava
epävarmuuden tila. Kuten ravintolatoimijoiden haastatteluissakin kävi ilmi pandemia
vaikuttaa lähes kaikkeen tällä hetkellä. Ravintoloiden kohdalla se siirtää jo suunniteltuja
vastuullisuustoimenpiteitä eteenpäin ja pahimmissa skenaarioissa saa osan toimijoista
ottamaan askelia taaksepäin. Vallitsevalla tilanteella on ollut vaikutusta myös kehittämistyön
toteuttamiseen. En pystynyt käyttämään tiedonkeruussa niin monipuolisia menetelmiä kuin
olin aikaisemmin suunnitellut. Luotain olisi ollut menetelmänä kiinnostava tapa kerätä tietoa
asiakkaiden päivittäisistä valinnoista ravintoloihin ja ruokaan liittyen. Nyt keräsin suuren osan
aineistosta haastatteluilla. Kaikeksi onneksi suurin osa haastatteluista oli mahdollista
toteuttaa kasvokkain niin asiakkaiden kuin ravintolatoimijoidenkin kanssa.
Kehittämistyön palvelumuotoilullinen osuus tuotti aika ajoin haasteita. Havaitsin
alkuvaiheessa, että tällaiseen yleisempään laajaan toimijoiden joukkoon ei voi käyttää
samanlaisia menetelmiä kuin yksittäisen organisaation toiminnan kehittämiseen. Yksi
tiedonkeruun tulos olikin se, ettei polkumaisesta ajattelusta ole tässä kontekstissa niin suurta
hyötyä kuin siitä olisi yksittäisen organisaation toimintaa kehitettäessä. Perinteisten, jo
hallitsemieni palvelumuotoilun menetelmien rinnalle täytyi löytää uudenlaisia tapoja. Vaikka
polkuajattelu ei tässä kehittämistyössä toiminutkaan, se voisi olla hyödyllinen tapa jatkossa
yksittäiselle ravintolalle suunnitella viestintäänsä. Hahmottamalla asiakkaan polun ennen
ravintolaan tuloa, ravintolassa ja ravintolakäynnin jälkeen viestintää olisi helpompaa
kohdistaa oikeisiin kohtiin.
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Palvelumuotoilun menetelmien valinnan lisäksi oli haastavaa välillä tehdä päätöksiä siitä,
millainen tieto hyödyttää enemmän yksittäistä toimijaa ja millainen tieto koko isoa hanketta.
Esimerkiksi tiedonkeruuvaiheessa oli haastavaa määritellä, ketä haastattelen, jotta kerätty
tieto hyödyttäisi mahdollisimman laajasti hankkeen tavoitteita. Tämän vuoksi pyrin saamaan
ravintolatoimijoiden haastatteluihin erityyppisiä ravintoloita mukaan laajentaakseni
kokonaiskäsitystä ravintola-alan erilaisista toimijoista. Mukana olleet ravintolatoimijat ovat
vastuullisuusteoissaan jo varsin pitkällä. Kiinnostavaa on, millaisia tuloksia olisi syntynyt
haastattelemalla ravintolatoimijoita, joilla vastuullisuustyö on vielä edessäpäin.
Asiakashaastatteluissa puolestaan keskityin hyvin yleiseen ravintoloissa asioivaan
asiakaskuntaan eli lounasruokailijoihin. Myös asiakasprofiileihin liittyy rajoitteita, sillä ne
muodostettiin varsin lyhyiden haastattelujen perusteella. Haastattelujen tekeminen
ravintolaympäristössä johti siihen, että ihmisillä oli kiire eikä haastattelujen kautta
välttämättä saatu kaikista syvällisintä tietoa. Haastattelut myös perustuivat itse raportoituun
tietoon. Osa haastateltavista esimerkiksi kertoi vähentäneensä lihan syömistä, mutta se, onko
tämä käytännössä myös asian laita, ei selvinnyt haastatteluiden avulla. Luotaintutkimus olisi
tuonut tästä asiasta kiinnostavaa lisätietoa.
Kehittämistyön avulla kerättyyn tietoon liittyy myös rajoitteita. Kehittämistyössä ei ollut
mahdollista ottaa laajasti huomioon ravintoloiden moninaisia ympäristövastuullisia
käytänteitä, vaan näkökulma keskittyi ratkaisuissa hyvin pitkälti ruokaan. Aiemmissa
tutkimuksissa nousi esiin, että myös taustatoimintojen näkyväksi tekeminen olisi
vastuullisuusviestinnässä tärkeää. Tämän osalta jää siis vielä tarvetta tutkia aihetta lisää.
Ravintolatoimijoiden haastatteluissa oli mukana viisi toimijaa, mikä on suppea otos ja antaa
vain yhdenlaisen kuvan ravintoloiden nykytilasta. Työpajoihin puolestaan osallistui noin
kaksikymmentäviisi osallistujaa. Suuremmalla osallistujamäärällä olisi voitu saavuttaa
luotettavampia tuloksia.
5.2

Jatkokehittämisen kohteet

Kehittämistyön tiedonkeruuosuudessa haastateltiin viittä erilaista ravintolatoimijaa.
Kiinnostavaa olisi tehdä myöhemmin esimerkiksi puolen vuoden tai vuoden päästä
seurantatutkimus, jossa selvitettäisiin sitä, miten vastuullisuustyössä ja siitä viestimisessä on
ravintoloissa edetty. Lisäksi mielenkiintoista voisi olla keskittyä yksittäisen ravintolan
vastuullisuustekoihin ja niiden esiin tuomiseen viestinnässä. Näin voitaisiin tarkemmin
pureutua erilaisiin keinoihin käytännön ravintolatyössä.
Työpajoissa nousi esiin, että ravintolatoimijat eivät ole kovinkaan yksimielisiä siitä, mitä on
vastuullisuus ja millainen ruokavalinta on vastuullinen. Jos jatkossa haluttaisiin tehdä yhtenä
rintamana viestintää aiheesta, pitäisi tarkemmin määritellä, mikä on yhteinen tahtotila, mitä
kohti ollaan menossa ja millaisiin valintoihin halutaan vaikuttaa. Laajemmalla tasolla tähän
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vaikuttavat myös hallinnolliset toimet kuten ravitsemussuositukset ja ruokaan liittyvä
politiikka. Yksittäisen ravintolan kohdalla on toki helpompaa pohtia, mitkä ovat omat arvot ja
faktat, joita halutaan viestinnässä tuoda esiin.
Työpajojen myötä jäin pohtimaan, olisiko mahdollista luoda ravintoloiden välille yhteisiä
käytäntöjä ja turvata näin jokaisen toimijan selustaa. Yhteinen vastuullisuuteen keskittyvä
foorumi voisi tarjota kootusti tietoa ja mahdollistaa keskustelua eri toimijoiden välillä.
Epäselvää on se, kuka tiedon tuottaisi ja kuka vastaisi sen oikeellisuudesta. Yhdistävä tekijä
sekä ravintolatoimijoiden että asiakkaiden vastauksissa oli se, että vastuullisuutta voi olla
hankalaa arvioida. Myös työpajatyöskentely vahvisti tätä näkemystä. Eri toimijoilla on
erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on ympäristön kannalta paras mahdollinen valinta. Tarvitaan
lisää keskustelua ja yhteisiä määrittelyjä vastuullisuuteen liittyvistä termeistä ja sisällöistä.
Kun yhteinen visio on kirkastunut, on mahdollista viestiä yhdessä vastuullisuuteen liittyvistä
asioista. Niin kauan kuin visiot ovat erilaisia, jokaisella ravintolalla on yksinään vastuu tuoda
omia vastuullisia tekojaan esiin.
Kehittämistyön tarjoamissa ratkaisuissa on moninaisia ideoita, joita on koottu yhteen. Ideat
ja ratkaisuehdotukset siirtyvät seuraavaksi hankkeen pilotointivaiheeseen, jossa niitä
testataan käytännön tasolla. Pilotoinnin kokemusten perusteella olisi jatkossa mahdollista
rakentaa ravintola-alalle idea- ja tietopankki, jossa tietoa ja erilaisia vaikuttamiskeinoja
jaettaisiin ravintolatoimijoiden kesken. Ravintolatoimijoiden haastatteluissa nousi esiin, että
mahdollisimman valmiit ratkaisut hyödyttäisivät käytännön viestintää. Ravintolatoimijoita
voisi auttaa se, että yhtäältä vastuullisuutta koskevaa tietoa koottaisiin yhteen ja toisaalta
viestinnällistä keinovalikoimaa koottaisiin valmiiksi paketeiksi. Esimerkiksi voisi olla valmiita
kampanjoita ja kampanjamateriaaleja ravintoloiden käyttöön. Erilaiset tuuppausesimerkit
voisi kokeilujen jälkeen koota suosituslistaksi, josta voisi poimia itselleen sopivia
vaikuttamiskeinoja. Käytännön esimerkit ravintoloista tukisivat muitakin tarttumaan toimeen.
Yksi keskeinen kehittämistyön tulos on se, että ravintoloiden tekemät ympäristötoimet eivät
ole yksinään riittäviä. Jotta kokonaisuus saadaan toimimaan, tarvitaan kuluttajia, jotka
vaativat muutosta ja jotka ovat valmiita muuttamaan tapojaan. Ympäristövastuullisen
viestinnän näkökulma ei siis ole pelkästään esitetyssä tiedossa ja siinä, minkälaisin visuaalisin
merkinnöin asiakkaille viestitään ympäristöystävällisyydestä. Tärkeää on pyrkiä monin eri
tavoin muuttamaan asiakkaan toimintaa, tuoda helpotusta arkeen ja auttaa tekemään
parempia valintoja.
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Liite 1: Benchmarking Pinterestissä
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Liite 2: Ravintolatoimijan haastattelurunko
RAVINTOLAHAASTATTELUN RUNKO:
Vastaajan tausta:
Kuka olet ja millainen on oma roolisi organisaatiossa?
Taustatiedot ravintolasta: koko, toimialue, asiakaskunta
Suhtautuminen ja lähtökohdat:
Mitä ympäristövastuullisuus merkitsee ravintolalle? Millaisia toimia on jo tehty (esimerkiksi)?
Onko ravintolalla hiilineutraaliuteen liittyviä tavoitteita?
Nykytila:
Minkälaisista osa-alueista ravintolan asiakasviestintä koostuu? Kuka siitä vastaa ravintolassa?
Missä kanavissa asiakkaille viestitään?
Tuodaanko ympäristönäkökulmaa jo nyt esille viestinnässä – millä tavoin?
Miksi ympäristövastuullisuutta tulisi tuoda esiin asiakasviestinnässä?
Voitko kertoa esimerkkejä onnistuneesta asiakasviestinnästä aiheeseen liittyen?
Minkä aihepiirien viestiminen on vaikeaa?
Millaista tietoa viestinnän pohjana käytetään? Millaista tietoa tarvittaisiin lisää?
Millaisia haasteita ympäristöasioiden viestintään liittyy tällä hetkellä?
Mihin asioihin kaivattaisiin lisää työkaluja?
Asiakkaat:
Mitä ravintolan kohderyhmät ovat ja miten heidät tavoitetaan?
Millaisin tavoin asiakkaiden ympäristövalintoihin on yritetty vaikuttaa?
Ovatko asiakkaat antaneet palautetta ympäristöasioihin liittyen?
Seurataanko asiakasviestinnän vaikuttavuutta jollakin tavalla, miten?
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Tulevaisuuden tarpeet
Millaisia asioita asiakasviestinnässä voisi tehdä jatkossa paremmin?
Miten ravintola-alalla ylipäätään on onnistuttu ympäristöasioiden viestinnässä?
Mitä uusia mahdollisuuksia aiheesta viestiminen voisi ravintoloille tarjota?
Millaisilla työkaluilla asiakasviestintää voitaisiin jatkossa helpottaa?
Onko vielä jotakin muuta, mitä haluaisit tuoda aiheesta esiin?
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Liite 3: Ravintola-asiakkaan haastattelurunko
Haastateltava:
1 Käytkö usein ulkona syömässä?
2 Miksi valitsit juuri tämän ravintolan? Millä tavalla päätös syntyi?
3 Miten yleensä toimit, kun lähdet ulos syömään? Miten valitset ravintolan? (ennen) Mihin
informaatioon tai asioihin kiinnität ravintolatilassa tai linjastossa huomiota? (aikana)
4 Mihin asioihin kiinnität huomiota, kun valitset ruokaa listalta? Syötkö yleensä
liha/kasvis/kalaruokaa? Mikä on tärkein kriteeri ruoan valinnassa?
5 Kuinka helposti kokeilet uusia ruokalajeja?
6 Uskotko, että omilla ruokavalinnoillasi on merkitystä ympäristön kannalta? Oletko tehnyt
jotain konkreettisia tekoja tai muuttanut jotain ruokailutottumuksissasi?
7 Onko ruokavalintojen tekeminen mielestäsi helppoa?
8 Mistä voi tietää, että valitsemasi ruoka on ympäristön kannalta hyvä valinta?
9 Saatko tarpeeksi tietoa erilaisista vaihtoehdoista? Millaista tietoa kaipaisit lisää?
10 Mikä estää (vai estääkö jokin) esim. kasvisruoan valitsemisen listalta?
11 Onko tässä ravintolassa huomioitu riittävästi ympäristöön liittyvät asiat?
12 Mitä teemoja voisi tuoda enemmän esiin? Miten ravintola voisi kertoa ruoka-annosten
hiilijalanjäljestä? Miten ravintola voisi kertoa hävikistä?
13 Valitsisitko ravintolan ympäristökriteerien perusteella, jos saisit tietoa niistä?

99

Liite 4: Asiakashaastatteluiden analysointi janalla.
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Liite 5: Työpajojen Mural-pohja
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Liite 6: Työpajoissa käytetyt kortit
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Liite 7: Työpajojen loput ratkaisuehdotukset

