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Matkailun kasvu

KESTÄVYYS JA
VASTUULLISUUS
MATKAILUSSA

Ymmärrys matkailun kestävyydestä
kasvussa, mutta teot eivät seuraa
vielä perässä
Käyttäytyminen kotona vs.
matkakohteessa
Tiedon hankkimisen haasteet
Erot kansallisuuksien välillä

Yksi keino kehittää matkailua kestävämpään suuntaan
Toistaiseksi viestit suunnattu lähinnä kestävyydestä kiinnostuneille
matkailijoille – tähän tarvitaan muutosta

Kuluttajien ja matkanjärjestäjien kiinnostus asiaa kohtaan
kasvussa

MIKSI VIESTIÄ
YRITYKSEN
VASTUULLISUUDESTA?

Viestimällä vastuullisuudesta voidaan viestiä yrityksen arvoista ja
korostaa palveluiden laatua
”Responsible tourism is the key for satisfaction and quality products”
– Tim Williamson, Responsible Travel

Oikeanlaisella viestinnällä voidaan saada valtavirran kuluttajat
kiinnostumaan vastuullisemmista matkailun muodoista
Kilpailuetua ja lisää myyntiä
Välttämättömyys

MILLAISIA
VIESTIEN TULISI
OLLA?

1.

Suuntaa kuluttajalle

2.

Kerro, kuinka asiakas hyötyy
vastuullisuudesta

3.

Vetoa tunteisiin

4.

Ole uskottava, täsmällinen ja luotettava
viestinnässäsi

5.

Tee vastuullisuudesta houkuttelevaa / ole
suostutteleva

6.

Korosta aktiivista tekemistä / käytä aktiivista
muotoa

7.

Vetoa sosiaalisiin normeihin

8.

Korosta elämystä

9.

Viesti hiilijalanjäljestä visuaalisesti
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10. Käytä kannustumia
11. Hyödynnä nostalgisuutta / viihdyttävää
oppimista
© Katja Pasanen

MISSÄ JA
MILLOIN VIESTIÄ
VASTUULLISUUDESTA?

Vastuullisuudesta voidaan viestiä useissa
kanavissa
Verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa
Mediassa (lehdistö, blogit)
Varausjärjestelmissä
Yrityksessäsi
Tarjouksissa, esitteissä, laskuissa,
mainoksissa

Vastuullisuudesta voidaan ja kannattaa
viestiä matkustusprosessin kaikissa
vaiheissa
Matkailijan etsiessä inspiraatiota ja
tehdessä päätöstä
Päätöksenteon jälkeen ennen
kohteeseen saapumista
Matkailijan saapuessa kohteeseen
Paikan päällä kohteessa ja
Matkan jälkeen

MATKAILIJALLE MERKITYKSELLINEN
VASTUULLISUUS

MATKAILIJA
TUNTEET
VASTUULLISUUS

Kuva: Hanna-Maija Väisänen

Tällä hetkellä vastuullisuus on…

MATKAILU +
VASTUULLISUUS

vihreää
sähköä ja lämpöä
lajitteluohjeita
kierrätyspisteitä
ekotehokkuutta
hiilineutraalia
ruokahävikin vähentämistä
jäljitettävyystietoja
paikallisia elintarvikkeita

Kuva: Hanna-Maija Väisänen

MATKAILU ON
ELÄMYSKULUTTAMISTA

Matkailija tavoittelee matkallaan
nautintoa, hauskuutta ja
rentoutumista, irtautumista
arkipäivän rutiineista ja tavoista.
(Alba & Williams, 2013)
Tunnekokemuksilla on keskeinen
rooli matkailijan
kulutuskokemuksessa sekä
elämyksen kokemisessa
(Malone ym. 2017).
Varsinaiset elämykset syntyvät vasta
voimakkaiden positiivisten
mielialojen, tunnetilojen ja tunteiden
kautta. (mm. Holbrook & Hirschman
1982).
Tunnelatautuneet kokemukset ovat
vahvoja motivaattoreita eettisessä
kuluttamisessa (Malone ym. 2014)
Kuva: Hanna-Maija Väisänen

Tutkittiin, mikä on asiakkaille merkityksellinen vastuullisuus
matkailussa tarkastelemalla matkailijoiden Tripadvisorissa
kirjoittamia arvosteluja.

MITÄ
TEHTIIN?

Aineisto Tripadvisorista: Tutkimuksessa tarkasteltiin erikseen Etelä-Savon alueen
majoitusta ja ruokapaikkoja koskevat asiakasarvostelut (suomen ja venäjän
kieliset).
Koska matkailu on elämyskuluttamista, tarkasteltiin nimenomaan matkailijoiden
kokemuksia ja tunteita, jotka liittyivät jollakin tavoin vastuullisuuteen.
Aineistosta luokiteltiin 1) matkailijoiden kokemia tunteita, 2) matkailijoiden
kertomia vastuullisuuteen liittyvät asioita, ja tarkasteltiin näiden
päällekkäisyyttä.
Majoituskohteita noin 50 kpl
suomenkielisiä arvosteluja 222 kpl
venäjänkielisiä arvosteluja 480 kpl

Majoituskohteet TUNTEET

SUOMALAISET

VENÄLÄISET

Arvosteluissa esiintyi eniten
(86,5 %)

Arvosteluissa esiintyi eniten
(91,3 %)

ilon,

ilon,

tyytymättömyyden,

tyytymättömyyden,

tyytyväisyyden ,

tyytyväisyyden,

mukavuuden,

mukavuuden,

lämminsydämisyyden/
huolenpidon tunteita

lämminsydämisyyden/
huolenpidon
rentoutumisen tunteita.

Vastuullisuus

Majoituskohteet VASTUULLISUUS

kunnossapito, huoltaminen, remontoitu
maisema ja miljöö
asiakkaiden tasavertainen kohtelu,
suvaitsevaisuus
äänet, melu (ei-häiritsevät ja häiritsevät)
kulttuurihistoria osana tuotetta
mahdollisuudet liikuntaan ja liikkumiseen
mahdollisuus liikkua ilman autoa,
lihasvoimin
paikalliset, kotimaiset elintarvikkeet tai
tuotteet
riittävän ja oikean tiedon antaminen
erityisryhmien huomioiminen
puhdas, raikas ulkoympäristö
muut vastuullisteemat
Totals, %

Totals,
%

FIN, Total
Suhteelliset
frekvenssit,
%
10,5
7,0
6,3

RUS, Total
Suhteelliset
frekvenssit,
%
10,4
12,0
5,4

20,9
18,0
11,7

6,0
5,9
2,3
1,5

5,2
2,3
3,4
2,1

11,2
8,2
5,7
3,6

2,2

0,8

3,0

2,0
1,1
0,3
4,9
50%

0,6
1,1
1,8
4,9
50%

2,6
2,2
2,1
10,8
100%

ILOA, NAUTINTOA (Joy)
suomalaiset:
maisema/miljöö
kulttuurihistoria osana tuotetta

TUNTEET &
VASTUULLISUUS

paikalliset
elintarvikkeet/kotimaiset tuotteet

MUKAVUUTTA (Comfortable)
suomalaiset:
kunnossapito/huoltaminen/remontointi
ei häiritseviä ääniä

ei häiritseviä ääniä
venäläiset:

venäläiset:

maisema/miljöö

kunnossapito/huoltaminen/remontointi

ei häiritseviä ääniä

ei häiritseviä ääniä

kunnossapito/huoltaminen
mahdollisuus liikuntaan ja
liikkumiseen (useimmiten
luonnossa/ulkona)
puhdas/raikas ulkoympäristö

mahdollisuus liikkua ilman autoa

TYYTYVÄISYYS (Contentment)

suomalaiset:
kunnossapito/huoltaminen,

TUNTEET &
VASTUULLISUUS

kulttuurihistoria osana
tuotetta,
ei häiritseviä ääniä

TYYTYMÄTTÖMYYS (Discontent)

suomalaiset:
kunnossapito/huoltaminen/
remontointitarve
riittävän ja oikean tiedon
saaminen
melu ja muut häiritsevät äänet

venäläiset:
kunnossapito/huoltaminen,
maisema/miljöö,
mahdollisuus liikuntaan ja
liikkumiseen,
ei häiritseviä ääniä,

venäläiset:
kunnossapito/huoltaminen/
remontointitarve
melu/häiritsevät äänet,
riittävän ja oikean tiedon
saaminen

LÄMMINSYDÄMISYYS
(Warmhearted, caring)

suomalaiset:

TUNTEET &
VASTUULLISUUS

asiakkaiden tasavertainen
kohtelu

RENTOUTUMINEN (Relaxed)

suomalaiset:
ei häiritseviä ääniä

erityisryhmien huomioiminen
venäläiset:

venäläiset:

asiakkaiden tasavertainen
kohtelu

ei häiritseviä ääni,

Erityisryhmien huomioiminen

puhdas/raikas ulkoympäristö,

maisema/miljöö,
mahdollisuudet liikuntaan ja
liikkumiseen

PANEELITUTKIMUS

Tavoitteena selvittää, mitkä vastuullisuuden osa-alueet ovat tällä
hetkellä kuluttajien näkökulmasta eniten mielenkiintoa herättäviä
ja helpoiten lähestyttäviä
Näillä teemoilla yritysten vastuullisuusviestinnässä eteenpäin

Aineistonkeruu helmi-maaliskuussa 2018
515 suomalaista ja 501 Pietarin alueen kuluttajaa

Tutkimuksen rakenne
Kuvitteellinen mökkituotteen kuvaus Saimaan rannalta
Kyselylomake
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TERVETULOA VILLA SAIMAANNORPPAAN!
Tervetuloa Villa Saimaannorppaan viettämään mukava loma kauniissa luonnonympäristössä, Suomen suurimman järvialueen, Saimaan rannalla, jossa sinua palvelee perheyrityksemme jo
kolmannessa polvessa. Meillä voit rentoutua hyvillä mielin, sillä olemme huomioineet kaikessa toiminnassamme myös kestävyyden. Olohuoneessa on varaava takka, jonka ääressä voit nauttia
polttopuiden luonnollisesta lämmöstä. Huvilassa on korkealaatuiset ja energiatehokkaat kodinkoneet, jotka ovat vähintään A+ luokkaa. Oman rauhaisan rannan äärellä on puulämmitteinen
sauna ja grillikota, joissa voit nauttia oikeasta Saimaan elämäntyylistä ja kulttuurista. Lämpiminä, valoisina kesäiltoina voit saunoa ja pulahtaa virkistävään veteen uimaan, ja näin edistää
hyvinvointiasi. Ehkäpä pääset näkemään vilaukselta myös sympaattisen, mutta erittäin uhanalaisen Saimaannorpan, joka asustelee lähivesillämme. Saunan jälkeen voit grillata herkullista
paikallista ruokaa, kuten lihaa, järvikalaa ja puhtaita vihanneksia. Voit kysyä meiltä suosituksia parhaiden paikallisten ruokatarvikkeiden ja –tuotteiden löytämiseen.
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ, MUTTA LAADUKASTA LOMAA
Yöpymisesi meidän huvilassamme on paitsi vastuullista myös miellyttävää, ja meillä yöpymällä voit tukea vähähiilistä ja vastuullista matkailua. Haluamme kestävyyden eteen tekemillämme
toimenpiteillä säästää energiaa ja luonnonvaroja, pitää ilman ja veden puhtaina sekä vähentää kasvihuonepäästöjä ja olla osaltamme taistelemassa ilmaston lämpenemistä vastaan. Kaiken
tämän teemme kuitenkin niin, että lomasi on miellyttävä ja laadukas. Haluamme tarjota sinullekin mahdollisuuden nauttia puhtaasta ympäristöstä lomallasi.
Olemme rakentaneet mökin käyttäen perinteisiä suomalaisia rakennusmateriaaleja. Sekä polttopuut että rakennusmateriaalina käytetty puu on peräisin FSC sertifioidusta ja vastuullisesti
kasvatetusta metsästämme ja eristeenä käytetty pellava on viljelty läheisellä pellolla. Katto on eristetty ekovillalla, joka on valmistettu kierrätetyistä kuiduista. Tiiviit energialasista valmistetut
ikkunat pitävät lämmön sisällä. Nämä eristykset mahdollistavat sinulle lämpimän viipymän myös talvella. Huvilan pintamateriaalit olemme valinneet niiden kestävyyden ja helpon puhtaanapidon
perusteella, ja käyttämämme maali on valmistettu käyttäen perinteisiä ympäristöystävällisiä suomalaisia maalireseptejä. Huvila ja sen kuuma vesi lämpenevät ekologisella maalämmöllä ja
tarvittavan sähkön me ostamme paikalliselta yritykseltä, joka käyttää energiantuotannossa ainoastaan uusiutuvia luonnonvaroja kuten tuulta, aurinkoa ja vesivoimaa. Valot ovat
energiatehokkaita liiketunnistimella varustettuja led-valoja, jotka syttyvät ja sammuvat kätevästi itsestään. Suihkut ja WC-pöntöt toimivat matalalla vedenpaineella ja säästävät näin ollen vettä.
Kannustamme asiakkaitamme kierrättämään jätteet ja olemme tehneet sen heille helpoksi järjestämällä huvilalle kierrätysmahdollisuuden biojätteelle, lasille, pulloille, muoville, paperille,
pahville sekä kartongille. Suurin osa asiakkaistamme hyödyntääkin tämän mahdollisuuden. Kierrätetyt materiaalit käytetään uusien tuotteiden valmistamiseen, mikä mahdollistaa energian ja raakaaineiden säästämisen.
PAIKALLISET TUOTTEET JA OSAAMINEN LOMANAUTINTOSI TAKANA
Paikallisia tuotteita ja osaamista hyödyntämällä takaamme sinulle lomallasi laadukkaasti rakennetun huvilan sekä miellyttävät kalusteet ja tekstiilit. Pystymme samalla myös tukemaan
paikallisia yrityksiä sekä paikallista elinvoimaa ja hyvinvointia, jotka ovat meille sydämen asia. Me suosimme paikallista muotoilua sekä tuotteita, jotka on tehty ekosertifioidusta puusta,
luomupuuvillasta ja pellavasta. Huonekalut ja tekstiilit ovat myös ympäristöystävällisiä, koska ne tulevat läheltä.
Olemme jättäneet huvilan lähiympäristön luonnontilaiseen kuntoon, sillä se vähentää kastelun sekä ympäristön huoltamisen tarvetta meluavin ja saastuttavin konein. Me tarjoamme käyttöösi
kalastusvälineitä, soutuveneen ja potkukelkan, joten voit nauttia luonnonrauhasta kauniissa ympäristössä suoraan huvilan ovelta käsin, vaikka heti huvilalle saavuttuasi. Voit käydä kalassa ja
marjassa, ja nauttia näin tuoreesta ja puhtaasta lähiruuasta.
MEILLE PÄÄSEE MYÖS JULKISILLA
Jos haluat, voit säästää ympäristöä ja nauttia maisemista saapumalla huvilalle julkisilla kulkuvälineillä. Oletko kuullut, että ympäristön kannalta olisi parasta käyttää julkisia kulkuneuvoja? Ne
tuottavat paljon vähemmän päästöjä kuin lentomatkailu ja antavat sinulle vapauden valita omat aikataulusi lentomatkailua helpommin. Bussi ja juna saapuvat kaupungin keskustaan, josta tulemme
noutamaan sinua sähköautollamme ja viemme sinut huvilallesi. Jos haluat, voit itsekin vuokrata meiltä sähköauton tai -pyörän ja tutustua omatoimisesti huvilaa ympäröiviin paikallisiin maisemiin
lomasi aikana

MILLAISIA
VASTAAJIA?

Fin

Ru

SUKUPUOLI
Miehiä
Naisia

47 %
53 %

48 %
52 %

IKÄ
18-24 vuotta
25-34 vuotta
35-44 vuotta
45-54 vuotta
55-64 vuotta
65 +
Keski-ikä

11 %
17 %
16 %
18 %
17 %
21 %
47,2

10 %
22 %
22 %
18 %
18 %
10 %
43,6

KOTITALOUDEN TULOT
Matala
Keskitaso
Korkea

45 %
50 %
5%

29 %
66 %
5%

Pixabay

KOULUTUS
Peruskoulu
Lukio tai ammattikoulu
Erikoisammattitutkinto
Alempi
korkeakoulututkinto
Ylempi
korkeakoulututkinto
Tohtorin tutkinto
Muu
AMMATTIASEMA
Yrittäjä
Ylempi toimihenkilö
Alempi toimihenkilö
Työntekijä
Työtön
Opiskelija
Eläkeläinen
Kotiäiti/-isä
Muu

Pixabay

Fin

Ru

8%
35 %
15 %

1%
4%
15 %

25 %

24 %

16 %
1%
0%

52 %
5%
5%

5%
9%
8%
27 %
8%
10 %
28 %
2%
4%

8%
8%
22 %
32 %
3%
5%
2%
4%
7%

Fin

Ru

4%

12 %

31 %

10 %

40 %

30 %

Muu

20 %
31 %
3%

41 %
5%
2%

ONKO OLLUT
MAKSULLISELLA MÖKKILOMALLA SUOMESSA?
Kyllä
Ei

63 %
37 %

36 %
65 %

PERHESUHTEET
Vanhempien luona asuva
naimaton
Yksin asuva
Naimisissa tai avoliitossa. Ei
kotona asuvia lapsia.
Naimisissa tai avoliitossa.
Kotona asuvia lapsia.
Yksinhuoltaja
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MISTÄ
KANNATTAA
VIESTIÄ?

Fin
Ru
Paikalliseen maisemaan tutustumisen
4,52 (1.) 5,14 (1.)
mahdollisuuksista kertominen
Paikallisten ruokatuotteiden
4,39 (2.) 5,1 (2.)
saatavuudesta kertominen
Ympäristön luonnontilaisuudesta
4,38 (3.) 4,9 (4.)
kertominen
Paikallisesta ruuasta ja
4,29 (4.) 5,07 (3.)
ruokakulttuurista kertominen
Jätteiden lajittelu- ja
4,24 (5.)
4,2
kierrätysmahdollisuudesta kertominen
Alueen suojeltavasta eläimistöstä ja
4,23 (6.)
4,39
kasvistosta kertominen
Puhtaan luonnon ja ilman eteen
4,2 (7.) 4,68 (8.)
tehdyistä toimenpiteistä kertominen
Saunan merkityksestä kertominen
4,02 (8.) 4,51 (10.)
Lihasvoimin tapahtuvista
aktiviteettimahdollisuuksista
4,01 (9.) 4,8 (7.)
kertominen
Kuvaus, kuinka matkailija voi päästä
3,99 (10.) 4,87 (5.)
kokeilemaan paikallista elämäntapaa
Julkisten kulkuneuvojen käytön
3,94
4,59 (9.)
mahdollisuudesta kertominen
Paikallisesta elämäntavasta
3,91
4,83 (6.)
kertominen

Kuvat: Katja Pasanen
Oikean alakulman kuva: Jarkko Pasanen

Suomalaisille
Oman rauhaisan rannan äärellä on puulämmitteinen
1.
sauna ja grillikota
2. Loma kauniissa luonnonympäristössä
3.

MISTÄ
KANNATTAA
VIESTIÄ?

Lämpiminä valoisina kesäiltoina voit saunoa ja
pulahtaa virkistävään veteen uimaan

Venäläisille
Omalla rannalla sijaitsee puulämmitteinen sauna ja
grillikota.
Voit käydä kalassa ja marjassa, ja nauttia näin
tuoreesta ja puhtaasta lähiruuasta.
Tarjoamme sinulle kalastusvälineet, soutuveneen ja
kelkat, joilla voit tutustua ympäröivän luonnon
kauneuteen heti.

Kannustamme asiakkaitamme kierrättämään jätteet.
Olemme tehneet sen heille helpoksi järjestämällä
4. huvilalle kierrätysmahdollisuuden biojätteelle,
pulloille, muoville, paperille, pahville sekä
kartongille.

Olemme jättäneet huvilan ympäristön mahdollisimman
luonnontilaiseksi.

5. Uhanalainen saimaannorppa

Sijaitsee luonnollisen kauniissa suomalaisessa
luonnossa järven rannalla.

6. Lämpenevät ekologisella maalämmöllä
7.

Säästää energiaa ja luonnonvaroja, pitää ilman ja
veden puhtaina

Takka (lämpöä pitävä)
Bussi ja juna saapuvat kaupungin keskustaan, josta
tulemme noutamaan sinua sähköautollamme ja
viemme sinut huvilallesi. – Voit myös vuokrata meiltä
sähköauton tai polkupyörän…

Reunakuvat: Visit Savonlinna
Keskimmäinen kuva: Härkäniemen Tuvat

MIKÄ
KANNATTAA
JÄTTÄÄ
VIESTINNÄSSÄ
TAKA-ALALLE?

Paikallisten huonekalujen ja
sisustustuotteiden hyödyntämisestä
kertominen
Käyttöpuun metsäsertifikaateista
kertominen (esim. FSC)
Sisustusmateriaalien ja huonekalujen
alkuperän kertominen
Sähköauton vuokrausmahdollisuudesta
kertominen
Polttopuun alkuperän kertominen
Sähkön alkuperästä (uusiutuvat /
uusiutumattomat luonnonvarat)
kertominen
Kuvaus, millaisia toimenpiteitä yritys
tekee tukeakseen paikallisia yrityksiä
Kuvaus, millä tavoin paikallisilta
yrityksiltä tehdyt ostot tukevat
paikallista työllisyyttä ja taloutta
Ympäristö- ja vastuullisuussertifikaatista
kertominen

Fin

Ru

3,15 (35.)

3,87

3,31 (34.) 3,86 (31.)
3,38 (33.) 3,99 (30.)
3,43 (32.)

4,42

3,45 (31.) 3,84 (32.)
3,54 (30.)

3,9

3,83

3,66 (35.)

3,79

3,69 (34.)

3,59

3,76 (33.)

Matkailijalle kauniit maisemat ja hoidettu miljöö tuovat vahvoja positiivisia tunteita
(suomalaisille ja venäläisille).
Suomalaisia ja venäläisiä kiinnostavat vastuullisuudesta: mahdollisuus tutustua
paikalliseen maisemaan, luonnosta kertominen, alueen kasvien ja eläinten suojelusta
kertominen, luonnon ja ilman puhtaana pitäminen
Suomalaisille voi korostaa yksityiskohtaisempia ekologiseen kestävyyteen liittyviä asioita

YHTEENVETOA
TULOKSISTA MITÄ JA MITEN
VIESTIÄ?

Esimerkkiviestintää maisemiin, miljööseen ja vastuullisuuteen liittyen:

”Voit kulkea metsässä hengittäen sen
raikasta ilmaa ja halutessasi kerätä
luonnonantimia. Hoidamme
metsämme siten, että voit nauttia
monipuolisesta metsämaisemista.
Siellä täällä aukkopaikoissa voit nähdä
pystyyn jätettyjä puita – ne me olemme
jättäneet kotipuiksi kolopesijöille.”
Kuva: Hanna-Maija Väisänen

Matkailijat liittivät positiivisia tunteita kulttuuriin ja paikallisuuteen osana tuotetta.
Suomalaisia ja venäläisiä kiinnostavat vastuullisuudesta: paikallisesta ruuasta ja
paikallisesta kulttuurista kertominen
Myös paikalliseen elämäntapaan liittyvät asiat kiinnostavat
Esimerkkiviestintää kulttuurin, paikallisuuden ja vastuullisuuden esille tuomiseen:

YHTEENVETOA
TULOKSISTA MITÄ JA MITEN
VIESTIÄ?

”Herkullista huomenta! Olemme valinneet sinulle maisteltavaksi paikkakunnan parhaita makuja.
Jo vuosisatojen ajan ovat suomalaiset nauttineet idästä tullutta herkkua, joka tunnetaan nykyisin
karjalanpiirakkana. Parhaimmillaan perinneherkku maistuu tuoreen munavoin kera! Karjalanpiirakkamme
tulevat paikalliselta XXX leipomolta.”
”Täällä Mikkelissä, reilun parin kilometrin päässä meiltä, sijaitsee Suomen neljänneksi suurin, 8 metriä syvä
hiidenkirnu, joka on varsin näkemisen arvoinen paikka. Hotellin asukkaathan saavat lainata meiltä
jopoja, joilla on helppo esimerkiksi tähänkin nähtävyyteen käydä tutustumassa!”

Kuvat: Hanna-Maija Väisänen

Teet varmasti jo paljon vastuullisuuden
eteen - kerro siitä!
Mieti miten vastuullisuus
yhdistyy matkailijan positiiviseen
matkailukokemukseen.

LOPUKSI

Nosta esiin yrityksesi vahvuudet
vastuullisuuden osalta.
Lähde liikkeelle matkailijoita
eniten kiinnostavilla teemoilla.
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