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Iltapäivän ohjelma

• Tervetuloa, ovatko kaikki mukana? 

• Johdanto: Mitä on kestävä matkailu? Nina Vesterinen, Visit Muonio 
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• Kansallinen Sustainable Travel Finland -ohjelma, kestävän 

matkailun ohjelman projektipäällikkö Liisa Kokkarinen, Visit Finland

• Kestävä luontomatkailu tavoitetaan yhdessä: Yhteistyön periaatteet 

ja sopimuksellisuus Luontopalvelujen kanssa, Ritva Saarensalmi, 

Metsähallituksen Luontopalvelut

• Harrinivan kokemuksia Green key – sertifiointiprosessista

• Välkky-hanke

• Työpajaosuus

• Seuraavat askeleet



Mitä on kestävä matkailu? Määritelmiä

• Kestävä matkailu

– on matkailua, joka huomioi nykyiset ja tulevat taloudelliset, 

sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristölliset vaikutukset siten, että 

• matkailijoiden, 

• matkailuyritysten, 

• matkailukohteiden, 

• ympäristön ja 

• paikallisväestön tarpeet on huomioitu. (UNWTO)

• Vastuullinen matkailu

– yritystoiminta on kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa, jossa 

huomioidaan yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset 

ympäröivään yhteiskuntaan. Kestävä kehitys voidaan nähdä 

tavoitteena, johon yritysvastuulla pyritään. 

– Huomioidaan ekologinen, taloudellinen, sosiokulttuurinen (sis. 

eettinen ja turvallisuus) sekä yhteiskuntavastuullisuus.

Ympäristölliset

Sosio-

kulttuuriset

Taloudelliset



Agenda 2030



Miksi matkailun pitää olla kestävää?

• Ainoa vaihtoehto!

• Matkailun kasvaessa

• Toimittaessa herkillä luontoalueilla – voidaan toimia myös tulevaisuudessa

• Paikallisväestön hyväksyntä matkailutoiminnalle ja alueelle hyvinvoinnin ja

arvostuksen

• Alueen elinkeinojen tasapainoinen kehitys ja kannattava liiketoiminta

• Vastuullinen kohde on myyntivaltti ja kysytyin tulevaisuudessa

• Matkanjärjestäjät

• Haluavat kasvattaa vastuullisesti tuotettujen matkailuelämysten tarjontaa

• Ilmastonmuutos mietityttää ja kysyntää tuotteille, joiden hiilijalanjälki on pieni

• Sertifikaatit helpottavat vakuuttamaan kansainvälisen matkanjärjestäjän kestävän ja 

vastuullisen matkailun periaatteiden noudattamisesta

• Helpompi solmia yhteistyösopimus kyseisen toimijan kanssa



Matkailijat kiinnostuneet
• Kestävän matkailun arvojen huomioinen vaikuttaa asiakkaiden ostopäätökseen

• Tärkeimpiä kestävyyden osoituksia matkailupalveluissa 

• mm. vesi- ja energiatehokkuus, jätehuolto, paikallisten tuotteiden ja 

palveluiden käyttö, paikallinen työllistäminen, kulttuuriperinnön vaaliminen ja 

paikallisen väestön huomioiminen 

• Haluavat useiden tutkimusten ja trendien mukaan yhä kestävämpiä palveluja 

• Booking.comin vuosittaisten tutkimusten mukaan kiinnostus ostaa 

ympäristöystävällinen majoitusvaihtoehto on kasvanut vuosi vuodelta: 

• 62 % vuonna 2016

• 65 % vuonna 2017

• 68 % vuonna 2018

• 73 % vuonna 2019 

• vastuullisuutta arvostavat matkailijat matkustavat useammin, viipyvät 

kohteessa pidempään, kuluttavat enemmän matkaa kohden ja heistä 1/3 

olisi halukas maksamaan enemmän vastuullisista palveluista (Reiseanalyse

2014 )

• etsivät kohteita, joissa ilma on puhdasta, paikantuntu on aistittavissa, on 

mahdollisuus tavata paikallisia (Reiseanalyse 2018)



Sustainable Finland -sitoumus

• Erityisesti matkailijoille suunnattu

Sustainable Finland’ –sitoumus’n

• Kehota asiakkaitasi allekirjoittamaan sitoumus

• Voit myös asettaa sitoumuksen esille paikkoihin missä se tavoittaa 

asiakkaasi 

Lapin vastuullisen matkailun opas

https://www.visitfinland.com/sustainable-finland-pledge/
file:///C:/Users/NinaVesterinen/Documents/Documents/kestävä%20matkailu/lapin-vastuullisen-matkailun-opas.pdf


• Kukaan ei pysty yksin hallitsemaan esimerkiksi matkailun

ympäristövaikutuksia oman yrityksensä toiminta-alueella.

• Tarvitaan

• alueellista yhteistyötä, visiointia, tavoitteiden asettamista sekä

sitoutumista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

• kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien tietoista osallistumista

• vahvaa poliittista johtajuutta laajan osallistumisen ja yhteisymmärryksen

vahvistamiseksi.
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Kestävän matkailun nykytila (Visit Muonio –kysely)
• Vastuullisuussuunnitelmat ja sertifioinnit

– 9/14 on vastuullisuussuunnitelma, 2/14 suunnitteilla

– VF ohjelma ja Green key

– 1 Metsähallituksen kestävän matkailun sopimus, ISO 14001, Green Key

– 6/14 olisi valmis hankkimaan sertifikaatin, 1/14 ei, loput ehkä

• Koettuja haasteita

– Ei tarpeeksi tietoa asiasta

– Vastuulliset valinnat kalliita

– Lajittelu työlästä, koska lajittelupisteet kaukana

– Vastuullisen toiminnan mittaaminen ja seuranta vaikeaa

– Kohde ei ole asiakkaan näkökulmasta sujuvasti saavutettavissa julkisilla 

kulkuvälineillä

• Muita huomioita
– Vaikuttaa asiakkaan matkustuspäätökseen

– Puolet viestii, puolet ei

– 9/14 ei ole kuullut Sustainable Travel Finland ohjelmasta
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jätteiden lajittelu, kierrätys ja jätemäärän todennettava vähentäminen kuuluu arkipäiväämme

Käytämme uusiutuvaa energiaa

Käytämme ekologista lämmitysjärjestelmää

Seuraamme ja vähennämme energian- ja vedenkäyttökuluja ja tiedotamme niistä työntekijöitämme

Kannustamme ja opastamme asiakkaitamme kohtuulliseen energian- ja vedenkäyttöön

Hyödynnämme valmiita reittejä ja muita palvelurakenteita maaston kulumisen minimoimiseksi

Ymmärrämme jokamiehenoikeuksien tuoman vastuun ja velvollisuuden omassa…

Työskentelemme aktiivisesti suojellaksemme alueemme ympäristöä, luontoa ja maisemia

Huolehdimme eläinten elinoloista aktiviteeteissa, joissa eläimet ovat osa elämystä

Suosimme yhteishankintoja esim. alueen muiden yritysten kanssa

Valitsemme sisustuksessa ja markkinoinnissa esteettisiä sekä kestäviä ja mahdollisimman vähän…

Suosimme hankinnoissa ympäristömerkittyjä tuotteita

Käytämme ympäristömerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita

Toimintamme tukee ruokahävikin vähentämistä ja hyödyntämistä

Tarjoamme yhä enenevässä määrin luomu- ja kasvisruokaa

Rohkaisemme asiakkaita käyttämään julkista liikennettä mm. Muonioon saapuessaan

Toteutamme kiertotalouden käytäntöjä (synnytämme mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä)

Käytämme hiilijalanjälkilaskuria

Kompensoimme asiakkaiden hiilijalanjäljen esim. istuttamalla metsää

Koulutamme työntekijöitämme ympäristöasioissa

Motivoimme kaikkia yrityksen työntekijöitä  arjen ekotekoihin

Viestimme asiakkaillemme kestävän matkailun tärkeydestä ja motivoimme heidät arjen ekotekoihin

Muuta, mitä?

Emme ole tehneet mitään mainituista toimenpiteistä
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Ympäristövaikutuksia edistäviä toimenpiteitä 



Sosio-kulttuurisia vaikutuksia edistäviä toimenpiteitä 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tuemme omalla toiminnallamme paikallisen kulttuuriperinnön säilymistä ja
elinvoimaisuutta

Kunnioitamme paikallista/muoniolaista kulttuuria ja hyödynnämme sitä
mahdollisimman aidosti osana omaa toimintaamme
Hyödynnämme toiminnassa olemassa olevia rakennuksia ja

palveluinfrastruktuuria
Osallistamme ja toimimme vuorovaikutuksessa muoniolaisten ja vapaa-ajan

asukkaiden kanssa
Kunnioitamme ja arvostamme muoniolaisten mielipiteitä ja hyvinvointia osana

omaa liiketoimintaamme

Suosimme lähiruokaa

Suosimme omassa toiminnassamme ja suosittelemme matkailijoille muoniolaisia
tuotteita kuten matkamuistoja sekä palveluja

Hyödynnämme muoniolaisia, lappilaisia ja suomalaisia ominaispiirteitä
markkinoinnissamme alkuperää kunnioittaen

Paikallisuus näkyy sisustuksessamme ja materiaalivalinnoissamme

Hyödynnämme paikallisia elementtejä matkailutuotteissa niiden alkuperää ja
yhteisöjä kunnioittaen

Otamme huomioon alueen muut, mm. perinteiset, elinkeinot omassa
toiminnassamme

Viestimme asiakkaillemme paikalliskulttuurista ja sen erityispiirteitä,
nähtävyyksistä ja tapahtumista sekä omista kulttuurisesti kestävistä toimistamme

Edistämme esteettömyyttä ja esteetöntä liikkumista

Valitsemme yhteistyökumppaneiksi samaa arvomaailmaa noudattavia toimijoita

Kohtelemme ja kohtaamme henkilöstöä (myös sesonkityöntekijät) ja asiakkaita
tasavertaisesti/tasa-arvoisesti

Keräämme systemaattisesti tietoa työtyytyväisyydestä ja kehitämme
toimintaamme tulosten mukaisesti

Olemme toteuttaneet toimintamme riskianalyysin ja laatineet toimintaohjeet sen
mukaisesti

Meillä on ajantasainen (lakisääteinen)
turvallisuussuunnitelma/pelastussuunnitelma poikkeustilanteen varalta

Emme ole tehneet mitään mainituista toimenpiteistä



Taloudellista kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Teemme palvelu- ja tavaraostot mahdollisuuksien mukaan paikallisilta
toimijoilta

Yrityksessämme on myynnissä muiden tuottamia paikallisia tuotteita tai
palveluja

Suosimme ympärivuotisia työsuhteita mahdollisuuksien mukaan

Pyrimme työllistämään paikallisia

Tarjoamme säännöllisesti koululaisille mahdollisuuden työelämän
tutustumisjaksoihin sekä opiskelijoille työssäoppimis- ja…

Toimintamme hyödyntää paikallistaloutta

Toteutamme investoinnit kestävän periaatteiden mukaisesti

Toimimme pitkäjänteisesti asettamalla pitkän tähtäimen tavoitteita ja
seuraamalla jatkuvasti niiden saavuttamista

Yrityksemme toiminta on läpinäkyvää

Panostamme ympärivuotiseen toimintaan mm. kehittämällä tuotteita
kaikille sesongeille

Kehitämme yritystoimintaamme yhteistyössä alueen muiden yritysten
kanssa

Osallistumme aktiivisesti yhteiseen Muonion matkailun kehittämiseen

Keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta ja kehitämme
toimintaamme tulosten mukaisesti

Emme ole tehneet mitään mainituista toimenpiteistä



Vastuullisuudesta viestiminen

• Viestinnän voi aloittaa parilla konkreettisella omaa asiakaskuntaa 

kiinnostavalla aiheella, jotka viestivät organisaation arvoista

• Vastuullisuudesta käytännön esimerkkejä 

– tunteita herättävästi ja yksinkertaisesti, mutta sen voi tehdä 

myös hauskasti

• Tuotetarjonnan esittelyssä kuvaile mitä vastuullisuus tarkoittaa  

• Viesti kuvien kautta 

• Huomioi, että vastuullisuus on muutakin kuin ekologista 

vastuullisuutta

• Laita sertifikaatti tai muuten vastuullisuutta ilmentämä logo 

etusivulle ja linkitä mahdolliselle alasivulle

• Jos ei sertifiointia tai ohjelmaa, tee lyhyt kuvaus etusivulle 

vastuullisuudesta toiminnasta ja linkitys mahdolliselle 

vastuullisuus –alasivulle

• Kaikille kotisivujen infokielille, vähintään yksi lause 

vastuullisuudesta

• Huomioi asiakkaiden kulttuuritausta

Kuva: Kiki Kolenbet/Visit Finland



Upitrekillä oli aikaisemmin hiilijalanjälkilaskelma hiihtoretkestä

Basecamp Oulanka kertoo vastuullisuudesta tuotekuvauksissa

https://upitrek.com/english/info/sustainability/

Hyviä esimerkkejä viestinnästä

http://basecampoulanka.fi/en/restaurant/


Ravintola Helvetinportti 
kertoo mistä raaka-aineet 
tulevat

Tampere-talo kertoo 
matkatarinan 
hiilineutraaliksi 
kiinteistöksi videon avulla

http://www.helvetinportti.fi/tutustu/lahelta-sen-olla-pitaa/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=Rk0s4aJ9PTo&feature=emb_logo


Savutuvan Apaja

• https://savutuvanapaja.fi/yhteystiedot/vastuullisuus/
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https://savutuvanapaja.fi/yhteystiedot/vastuullisuus/


Pyhä https://pyha.fi/hiihtokeskus/vastuullisuusohjelma

Green Cap Tours https://greencaptours.com/fi/ymparistopolitiikka/



Hetta huskies esittelee laajasti vastuullisuutta



Flow Festivaalin toiminta kattaa laajasti kestävyyden, opastaa myös
ruokatoimijoita

https://www.flowfestival.com/festivaali/sustainable-flow/


Miten tästä eteenpäin?

• 26.5. klo 9-12 ja 4.6. klo 9-11: Kestävyysfoorumi - Vastuullisuus, 

vetovoima, työvoima - Vastuullisella toiminnalla lisää vetovoimaa 

matkailuun ja lähitoimialoille. 

• 4.6.2020 kello 09.00-15.00: Hiilijalanjäljen kartoitus ja 

pienentäminen –etätyöpaja. Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ja 

TOBE Low Carbon -hankkeessa mukana olevien yritysten 

hiilijalanjälkikartoituksen tuloksia. Työpajassa pureudutaan 

hiilijalanjäljen pienentämiseen ja millä toimilla hiilijalanjälkeä voidaan 

pienentää. 

• Syksyllä jatketaan STF-ohjelman eteenpäinviemistä
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