
TIIVISTELMÄ

Oppiaine Liiketaloustiede, markkinointi Päivämäärä 24.3.2009

Tekijä(t) Annina Lepola
Matrikkelinumero

Sivumäärä 93

Otsikko
TODELLISTA VÄLITTÄMISTÄ VAI SILMÄNLUMETTA?
Yritysten hyväntekeväisyyskampanjointi yhteiskuntavastuullisuuden keinona, case
Dove
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Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia hyväntekeväisyyskampanjointia osana yritysten
yhteiskuntavastuullista toimintaa. Tut kielman o saongelmat olivat seur aavat: M iten yhteiskuntavastuu
näkyy yr ityksen toiminnassa yle isesti? M itä h yötyjä hyvä ntekeväisyyskampanjalla tavoitellaan? Mitä
haasteita h yväntekeväisyyskampanjalla ma hdollisesti on? Tut kimuksessa tar kasteltiin Unileveriä ja
Doven I tsetuntokuukausi-hyväntekeväisyyskampanjaa, jok a t oteutettiin syyskuussa 2008.
Hyväntekeväisyyskohteena kampanjassa oli Syömishäiriöliitto-SYLI ry. Teoreettisessa viitekehyksessä
käsiteltiin e nsin y ritysten y hteiskuntavastuullista to imintaa y leisesti j a se n j älkeen erityisesti sen y htä
osa-aluetta, hyväntekeväisyyskampanjointia. Yritysten y hteiskuntavastuullinen toi minta o n
vapaaehtoista toim intaa, joka par haassa t apauksessa lähtee yrityksen y dintoiminnoista ja näkyy aina
kuluttajalle ast i.  Hyväntekeväisyyskampanjoinnin käs itettä a vattiin t ässä tut kielmassa tavoitteiden,
hyötyjen ja h aasteiden kautta. Hyv äntekeväisyyskampanjoilla o n mahdollista saav uttaa e ri tyyppisiä,
esim. ima goon j a myynnin k asvuun l iittyviä hy ötyjä. Kun hyväntekeväisyyskampanja suunnitellaan
oikein, voi daan myös mi nimoida niihin liittyvät, esi merkiksi uskottavuuden puutteeseen lii ttyvät
haasteet. Tu tkimus to teutettiin k valitatiivisena tap austutkimuksena, jonka a ineisto kerät tiin
teemahaastatteluin ja a iheeseen liitt yvää k irjallista seku ndaariaineistoa hyöd yntäen. Tutk imuksessa
haastateltiin ne ljää er i henkilöä: Unileverin vies tintäpäällikköä, D oven tuotepäällikköä,
hyväntekeväisyyskohteen toiminnanjohtajaa ja yhteiskuntavastuullisen toiminnan asiantuntijaa.
   Unilever pyrkii toimimaan kokonaisvaltaisesti yhteiskuntavastuullisesti. Yrityksen monet tuotteet ovat
saaneet yhteiskuntavastuutunnustuksia, k uten Rain Fore st Alli ancen -sertifikaatin. T utkimuskohteena
oleva Doven hyväntekeväisyyskampanja onnistui kokonaisuudessaan hyvin, muutamaa haastetta lukuun
ottamatta. H yväntekeväisyyskampanjalla saa vutettiin monia hyötyjä: se s ai ju lkista nä kyvyyttä, herätti
yhteiskunnallista k eskustelua uuti sissa, kymmenissä e ri aikakaus- ja sanoma lehdissä ki rjoitettiin
aiheesta myö nteisessä s ävyssä, ja herä tti huomio ta myös ylimmällä p oliittisella tas olla
peruspalveluministeri Paula Risikon ottaessa asiaan näkyvästi kantaa. Molemmat kampanjan osapuolet
hyötyivät yht eistyöstä, ts. t avoitteena ol lut win-win- tilanne saavutettiin. Dov e ei koh dannut
hyväntekeväisyyskampanjoille tyypillisiä ha asteita t oteuttaessaan kampa njaa, koska s illä oli jo
aikaisempaa osaamista ja kokemusta vastaavantyyppisestä toiminnasta. Kampanjan aikana sattui
oikeastaan v ain y ksi ki usallinen vi rhe: k uluttajille j aettavat T-pa idat oliva t kooltaa n liia n pieniä
normaalikokoisille na isille. R istiriita kamp anjan sanoman ja T-pa itojen v älillä oli huomattava. Vir he
kyettiin k uitenkin ko rjaamaan nopea sti, joten Doven kampanjan voi daan sanoa onni stuneen k aiken
kaikkiaan h yvin.  K okonaisvaltaisen yhteiskuntavastuullisen toiminnan t oteuttaminen o n yl eensä
haasteellista, ja myös Unilever pyrkii kehittämään jatkuvasti omaa yhteiskuntavastuullista toimintaansa.
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