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Vaikuttavuutta viestin

sisältöön

• Mille kohderyhmälle suuntaan viestini?

• Kuinka ilmaisen vastuullisuutta niin, että 

viesti on mahdollisimman vaikuttava?

• Kuvat ja visuaalinen ilme erittäin tärkeitä, 

mutta niitä emme käsittele tässä

Visit Finland, Hook 2013  



Vastuullisuuden

näkyvyys verkossa 
• Riittävän hyvin esille omilla nettisivuilla ja 

somessa

– Yrityksen esittelyteksteissä

– Tuotekorttien ja niiden lisätietojen 
teksteissä (ja kuvissa) lisätiedoissa

– Uutisissa (”ajankohtaista”) 

– Omana otsikkonaan?

– Miten muuten?

• Portaaleissa

• Myyntikanavissa

• Ansaittu media/näkyvyys = joku jakaa 
viestiä 
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Kilpailuedun saavuttaminen

Juutinen 2016

YRITYKSEN JOHDON 

TUNNISTETTAVA JA TEHTÄVÄ 

PÄÄTÖKSET
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PÄÄTETÄÄN



ULOTTUVUUDET TEHOKKAAMPI + MYÖNTEISESTI 

VVAIKUTTAVAT OMINAISUUDET

TEHOTTOMAMPI – KIELTEISESTI 

VAIKUTTAVAT OMINAISUUDET

Kestävyys Johtaminen 

Paikallisyhteisölle koituvan hyödyn maksimointi 

Kulttuuriperinnön vaaliminen 

Kielteisten ympäristövaikutusten minimoiminen

Kohdistamaton

Hyödyllisyys Asiakkaalle (Yrittäjälle:)  Altruistinen

Liiketaloudellinen

Uskottavuus Uskottavat viestit Ei informaatiota

Ei todistusvoimaa

Ei järkeä

Totuudenvastainen

Vaikuttavuus Denotatiivinen (“perus”- tai sanakirjamerkitys) 

Tunteisiin vetoava

Täsmällinen

Sitoutunut

Sosiaaliset normit

Elämys

Konnotatiivinen (miellemerkitys, sis. esim.

puhujan asenteen) 

Loogisuuteen vetoava

Epätäsmällinen

Ei sitoutumista

Ei sosiaalisia normeja

Ei elämyksellinen

Kestävyyden arviointi: viestinnän muuttujat vaikuttavuuden mukaan jaoteltuina 
(Pereira 2016) 



Esimerkkejä yritysten 

verkkosivuilta 
• Seuraavista tekstiesimerkeistä voi 

analysoida muutamien yritysten 
vastuullisuusviestintää

• Vielä paremmin viestintää voi 
arvioida avaamalla linkit ja 
tutkimalla sivustoja kokonaisuutena

• Tarkastelemalla oman yrityksen 
verkkosivuja edellisen dian 
muuttujien mukaan voi syntyä 
ahaa-elämyksiä siitä, kuinka 
vastuullisuusviestinnän 
vaikuttavuutta voi parantaa  



Esimerkkejä

”Basecamp Oulangan ravintola on 
paikan hengen mukainen. Keittiömme 
tarjoaa luontoystävällistä lähiruokaa: 
meillä ruoka valmistetaan paikallisia ja 
puhtaita raaka-aineita suosien. 
Ravintolassamme syödään paljon 
kasvisruokaa ja paikallista lihaa. 
Naudan- ja sianlihan sijasta käytämme 
hirveä, poroa, kanaa ja kalaa. Teemme 
mahdollisimman paljon omassa 
keittiössämme: myös kahvilan munkit ja 
muut leivonnaiset. Jälkiruoissa 
suosimme suomalaisten metsiemme 
aarteita, vitamiinipitoisia marjoja ja 
omenoita.”

http://basecampoulanka.fi/


Esimerkkejä

”JOROISTEN KARTANO-GOLF 

OY:N YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

… Golfyhteisömme kehittää jatkuvasti 

ympäristöjärjestelmän avulla kaikkea 

toimintaansa ympäristön laadun 

parantamiseksi ja ympäristöriskien 

torjumiseksi. Tätä toteutetaan 

säännöllisillä ympäristötyöryhmän 

palavereilla ja vuosittaisilla 

katselmuksilla. ..

http://www.kartanogolf.fi/Suomi/ymparisto


Esimerkkejä
”2. päivä
... Reitin varrella käydään Nuolijärvellä pienessä 
ostosparatiisissa Marjapaikassa sekä Valtimon 
kirkonkylässä. Sauna, päivällinen ja yöpyminen 
Majatalo Laitalan Lomissa. Pyöräilymatka 
majataloon on n. 25 km. Laitalan Lomissa 
isäntäväki perehdyttää retkeilijät melonnan 
tekniikkaan ja perusteisiin, jonka jälkeen vieraat 
pääsevät melontaretkelle.

3. päivä
…Nurmeksessa voit ihailla Puu-Nurmeksen taloja 
ja kahvitella Kahvila Kanelissa, joka sijaitsee 
entisen rautatieaseman tiloissa. Nurmeksen 
keskustasta matkaa jatketaan matkailukaupunkiin, 
Bomban karjalaiskylään ja kesätorille…

Majatalosta majataloon pyöräillen –tuote, 

Äksyt Ämmät/Majatalo Pihlajapuu

http://basecampoulanka.fi/
http://www.aksytammat.fi/fi/pyoraretket/


Esimerkkejä

”Luonto on meille tärkeä

Olemme sitoutuneet noudattamaan 

Metsähallituksen kestävän 

luontomatkailun periaatteita. Huomioimme 

tämän kaikessa tekemisessämme. 

Ohjeistamme ja opastamme myös 

asiakkaitamme kunnioittamaan ja 

säästämään luontoa. Kehittääksemme 

toimintaamme edelleen, olemme mukana 

kahdessa ympäristösertifioinnissa.”

Hawkhill

http://www.laatutonni.fi/node/201
http://www.hawkhill.fi/


Esimerkkejä

”Käytämme Suomen vuodenaikojen 

parhaita raaka-aineita ja tarjoamme 

myös rohkeasti maailman makuja ja 

toivomme, että lounas on sinulle 

elämys.” 

Ravintola Pöllöwaari

http://ravintolapollowaari.fi/


Esimerkkejä

”Verlan mökit kutsuvat muistelemaan 
menneitä! Verlassa on kesäkaudella 
käytössä yhteensä noin 70 
vuodepaikkaa. Kaikki mökit sijaitsevat 
kävelymatkan päässä tehdasmuseolta. 
Voitte yöpyä aidossa 1800-luvun lopun 
työläismökissä tai retrohenkeen
Kymiyhtiön entisen lomakylän mökissä. 
Rauhaa etsiville on tarjolla pieniä 
hirsimökkejä honkain keskellä. 
Tunnelmaa kuin 1970-luvun lapsuuden 
kesinä!”

Verla/majoitus

http://www.verla.fi/palvelut/majoitus


Esimerkkejä

”Hiihtokeskus

Lumiset talvet ovat 
hiihtokeskustoiminnan ehdoton 
edellytys. Rukakeskus Oy pyrkii 
rinnetoiminnassaan 0-tason 
hiilijalanjälkeen vuoteen 2020 
mennessä. Pitkäjänteinen ja 
määrätietoinen työ on jo tuonut 
isoja säästöjä 
energiakuluihin. Rukakeskus on 
mukana Energiatehokas 
Hiihtokeskus -sopimuksessa.”

Vihreä Ruka ja Kuusamo

http://www.ruka.fi/vihrearuka


Vastuullisuuden näkyvyys myyntikanavissa

• Matkailijan ei ole tällä hetkellä 

helppoa lähteä etsimään kohteita tai 

yrityksiä, joissa vastuullisuus olisi 

tavanomaista korkeammalla tasolla

• Seuraavassa esimerkkejä 

muutamista sivustoista – kannattaa 

tutustua, arvioida ja samalla pohtia, 

kuinka Saimaan alueen yritysten 

vastuullisuutta voisi paremmin tuoda 

asiakkaalle esille verkossa



Esimerkkejä 

myyntikanavista

• Kansainvälisiä

• Bookdifferent.com 

• Responsibletravel

• Finland

• Forumandersreisen

• Finnland

• BIO Hotels

• Suomessa ei vastaavia, mutta 
esim. 

• Vihreä Ruka 

http://www.bookdifferent.com/en/hotels/fi/city/-1386140/?sort=-footprint
http://www.responsibletravel.com/copy/about-us
http://www.responsibletravel.com/holidays/finland/travel-guide/finland-responsible-tourism-issues
https://forumandersreisen.de/finnland-reisen/seensucht-rad-und-kanutour/
https://forumandersreisen.de/nc/reisen/?tx_travelfinder_travelfinder%5baction%5d=list&tx_travelfinder_travelfinder%5bcontroller%5d=Travels
https://www.biohotels.info/en/
http://www.ruka.fi/vihrearuka


Kohti vastuullista matkailua -hanke

Eeva Koivula, projektipäällikkö, Xamk

eeva.koivula@xamk.fi

Katja Pasanen, asiantuntija, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus          

katja.pasanen@uef.fi
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hanna.maija.vaisanen@helsinki.fi
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