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Kestävän matkailun nykytila, haasteet ja 
kehittämistarpeet sekä 

benchmarking

31.10.2018 Mikkeli
Nina Vesterinen

Kuvat: Visit Finland kuvapankki, Nina Vesterinen
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Määritelmät
• Kestävä matkailu

• Kestävä matkailu on matkailua, joka huomioi 
nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja 
ympäristölliset vaikutukset siten, että 
matkailijoiden, matkailuyritysten, 
matkailukohteiden, ympäristön ja paikallisväestön 
tarpeet on huomioitu. (UNWTO)

• Vastuullinen matkailu
Vastuullinen matkailun yritystoiminta on kestävää ja 
kannattavaa liiketoimintaa, jossa huomioidaan 
yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset 
ympäröivään yhteiskuntaan. Kestävä kehitys voidaan 
nähdä tavoitteena, johon yritysvastuulla pyritään.

Ympäristölliset

Sosiokulttuuriset

Taloudelliset
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Kestävän matkailun kehittäminen ja edistäminen Suomessa

1990-luvulta alkaen tehty sytyötä kestävän ja vastuullisen matkailun eteen mm.

• 1990-luku

• MEK, KTM, YM ja Hotelli- ja ravintolaneuvosto

• YSMEK-projektit 1-3, jotka toimivat myös 
MaRa-alan ympäristöjohtamisen 
kehittämisen välineinä

• 2000-luku

• MEKin/VF:n puheenvuoroja kestävästä 
matkailusta eri tilaisuuksissa ympäri Suomen, 
teemaohjelmissa kestävyys mukana

• Luotiin matkailualan yhteiskuntavastuuta 
kuvaava sisältö ja avaintunnusluvut 

• Metsähallituksen kestävän matkailun 
periaatteet

• Suomen matkailustrategiassa vuoteen 2020 
kestävä matkailu yksi strategian läpileikkaava 
arvo useiden käytännön toimenpiteiden 
rinnalla

• Green DQN ® - matkailukeskusohjelmat 
käynnistyivät: MEK, Haaga-Perho ja 
Metsähallitus

• Kestävä matkailu osana matkailun 
osaamiskeskusohjelmaa

• Helsinki Declaration, matkailuelinkeinon 
sitoumus kestävään kehitykseen

• 2010-luku 

• Useita kehittämishankkeita 

• Osallistuminen pohjoismaiseen, eurooppalaiseen 
ja rajat ylittävään keskusteluun (TEM, YM, OKM 
ja VF)

• Green Start –osaksi Laatutonnia

• Kestävä matkailu osaksi Suomen arktista 
strategiaa (2013) ja yhdeksi painopistealueeksi 
(2017)

• Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen 
tiekartta ”Yhdessä enemmän” vuosille 2015–
2025 perusajatuksena kestävä matkailu ja 
toimenpideohjelmassa useita toimenpiteitä

• Visit Finland aloitti aktiivisen ympäristöohjelmien 
edistämisen matkailuyrityksille mm. viestinnän 
avulla

• Suomi hyväksyi Agenda 2030:n ja sitoutui sen 
toimeenpanoon (2016)

• 2017

• Kestävän matkailun ohjelma osana Suomen 
arktista strategiaa ja hallituksen Matkailu 4.0-
kokonaisuutta (TEM, VF)

• Visit Finlandin vastuullisen matkailun kriteerit, 
Kestävän kehityksen kärkituotekilpailu, 
vastuullisuus Visit Finland Akatemiassa 
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Vastaajien profiili
• 325 vastaaja ympäri Suomen

• Eniten vastaajia suhteessa matkailutoimialojen toimipaikkoihin oli Keski-
Pohjanmaalta, Etelä-Savosta ja Lapista

• Vähiten Etelä-Karjalasta, Pirkanmaalta ja Pohjanmaalta
• Suhteessa hieman enemmän suuryityksiä



2.11.2018

3

2.11.2018 Page 5

Keskeiset syyt siihen, että kestävä 
kehitys/vastuullisuus kuuluu yritysten arvoihin
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Muita syitä vastuulliseen ja kestävään 
toimintatapaan

• Kulttuurikäyntikohteilla motivaatiotekijöinä myös 
markkinoinnilliset ja viestinnälliset syyt
• Selkeä lisäarvo, joka vahvistamaa positiivista imagoa ja 

brändimielikuvaa
• Tapahtumakävijöiden tietoisuuden lisääntyminen ohjannut 

toimijoita kohti kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja
• Näkyvät myynnin ja liikevaihdon kasvuna, mutta vaikeasti 

mitattavissa ja vaatii todellista sitoutumista 
• Ei  kuitenkaan pääasiallinen syy vastuulliseen ja kestävään 

toimintaan, vaan toiminnasta syntyvä positiivinen sivuvirta
• Suuret matkailutoimijat korostivat yhteiskuntavastuutaan 

• Toiminnan vaikuttavuuden takia perusedellytyksiä 
liiketoiminnassa
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Vastuullisen matkailun suunnitelmat

• Vastuullisuuteen/kestävyyteen liittyvä toimintasuunnitelma 
• 42 % kyselyyn vastanneista oli suunnitelma 
• 18 % suunnitteilla 
• 40 % ei ollut suunnitelma eikä sitä pidetty ajankohtaisena

Alueelliset kestävän matkailun suunnitelmat
• 15 % on vastuullisen matkailun ohjelma tai 

toimintasuunnitelma
• 65 % ei tiedä onko vai ei
• 20 % alueella ei ole

42 %:lla 
vastuullisuus-
suunnitelma
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Vastuullisuussuunnitelmat käytännössä
• Vaihtelivat pienistä käytännön toimista sertifiointeihin ja 

ympäristöjärjestelmiin
• Osalla yrityksistä 

• kattaa kaikki toiminnan alueet 
liiketoimintasuunnitelmasta toteutukseen

• hyvin kapea-alaista, yksittäistenkin toimien 
toteuttamista kuten kertakäyttöastioiden käyttämättä 
jättäminen

• Nimetyt toimet painottuivat ekologisiin asioihin kuten 
kierrätykseen, veden kulutuksen vähentämiseen ja 
ekosähkön käyttöön 

• Myös mm. kestävään rakentamiseen, lähi- ja 
luomuruoan hyödyntämiseen, sähkökulkuneuvojen 
käyttöön, ympärivuotisuuden kasvattamiseen sekä 
työntekijöiden hyvinvointiin
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Ohjelmat, sertifioinnit (yli 30 erilaista)

Muita mainittuja: Responsible Tourism Award, MUSH with Pride, Leave No Trace, MARPOL Sewage
Pollution Prevention Certificate, IAFS International Anti-Fouling System Certificate, GEO sertifioitu sähkö, 
FSC-sertifikaatti, Parley, Eco board, GeoFood ja Green Reality. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

EMAS
Hyvää Suomesta

EUROPARC Charter for Sustainable Tourism
Forum Anders Reisen

Roope Satama
Luomu – Aurinkomerkki

MSC-sertifikaatti
EU-kukka
Geopark

Reilu Kauppa merkki
WWF Green Office

Ekokompassi
Avainlippu

TripAvdisor Green Leaders
Green Start

Allekirjoittanut energiatehokkuussopimuksen
Suomen luomumatkailuyhdistys ECEAT

UNESCO kohde
ISO 14001

Joutsenmerkki
Green Key
Jokin muu

Allekirjoittanut Metsähallituksen  sopimuksen
Laatutonni
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Sertifioinnin hyötyjä
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Sertifioinnin haasteita ja hyötyjä
• Pienet toimijat korostivat

• yrityksen myynti ei riippuvainen kestävän ja vastuullisen 
toiminnan virallistamisesta sertifikaattien avulla

• sertifiointiprosessin panos-tuotos-suhde vaikeasti 
hahmotettavissa

• sertifikaattien tarjonta hyvin hajanaista ja niiden sisältö ja 
siitä saatavat hyödyt epäselviä
• omia tarpeita palvelevan sertifikaatin valinta vaikeaa

• Sertifioinnin omaavat
• sertifioinnit auttavat systemaattisesti aloittamaan, 

kehittämään ja mittaamaan omaa toimintaa
• suurten ja markkina-asemansa vakiinnuttaneiden 

matkailutoimijoiden korostivat yrityksen yhteiskuntavastuun 
kannalta tärkeiksi 
• tiedostettu osa toiminnan kestävyys- ja 

vastuullisuusviestintää niin asiakkaille, 
yhteistyökumppaneille kuin suurelle yleisöllekin

• lisäksi tietyillä toimialoilla, kuten lento- ja laivaliikenteessä, 
lainsäädäntö ohjaa tiukasti 
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Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden 
odotukset

Asiakkaat
• 2/3 vastanneista kertoi kestävän matkailun arvojen 

huomioimisen vaikuttavan asiakkaiden ostopäätökseen
• 6 % vastanneista oli sitä mieltä, että omilla vastuullisilla 

toimilla ei ole vaikutusta asiakkaiden ostopäätöksen
• Loput vastaajista eivät osanneet sanoa vaikutuksesta

Yhteistyökumppanit
• Sertifikaatit helpottavat vakuuttamaan kansainvälisen 

matkanjärjestäjän kestävän ja vastuullisen matkailun 
periaatteiden noudattamisesta
• Helpompi solmia yhteistyösopimus kyseisen toimijan 

kanssa

Huom! kansainvälinen matkanjärjestäjä tai muu 
yhteistyökumppani ei ole varsinaisesti vaatinut 
sertifikaattia yhteistyön aloittamiseksi
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Konkreettisia ympäristöön liittyviä kestäviä toimia

Kuvat: Teuvo Juvonen, Visit Finland

• Eniten toteutettuja
• jätteiden lajittelu, kierrätys ja jätemäärän 

vähentäminen
• matkailupalvelujen tuottaminen ympäristöystävällisesti, 

jättämättä jälkiä ja kuluttamatta luontoa
• ympäristömerkittyjen pesu- ja puhdistusaineiden ja 

muiden tuotteiden käyttö

• Vähiten 
• hiilijalanjälkilaskuri
• hiilijalanjäljen kompensointi
• yhteishankinnat muiden yritysten kanssa 
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Konkreettisia sosiokulttuurisia
kestäviä toimia

Kuvat: Juha Kuva ja Visit Finland

• Eniten
• paikallisen kulttuurin kunnioittaminen ja hyödyntäminen 
• paikallisten kanssa vuorovaikutuksessa toimiminen

• Vähiten
• esteettömyys
• perinteisten elinkeinojen toiminnan huomioiminen 
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Konkreettisia taloudellisiin vaikutuksiin liittyviä

Kuvat: Calliola, Visit Finland

• Eniten 
• ostetaan palvelut ja tavarat mahdollisuuksien mukaan 

paikallisilta toimijoilta
• toimitaan paikallistaloutta edistävällä tavalla

• Vähiten
• ympärivuotisten työsuhteiden suosiminen
• pitkäjänteinen ja tavoitteellinen liiketoiminta
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Vastuullisen matkailutoiminnan haasteita

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Jätteiden lajittelu ei onnistu, koska kunta ei kerää
esim. biojätettä

Onko hyötyä suhteessa kustannuksiin?

Vastuulliset valinnat ovat aina kalliimpia

Meillä ei ole tarpeeksi tietoa asiasta

Ympäristö/ilmastoystävällistä rakentamista ei tueta
tarpeeksi

Muuta

Yhteistyökumppaneillamme ei ole kiinnostusta
(kaikkien verkostonjäsenten tulisi noudattaa…

Asiakkaat eivät ole kiinnostuneet asiasta

Liian vaivalloista ja aikaa vievää

Emme ole ajatelleet asiaa lainkaan/ei ole
ajankohtainen

Emme ole kokeneet haasteita vastuullisessa
toiminnassa
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Vastuullisviestinnän haasteita
- kotisivujen näkökulma

• Pääosin vaikea löytää kohta missä yritys kertoo sanallisesti 
vastuullisuudesta

• Osalta nettisivuilta löytyi vastuullisuudesta kertova merkki tai 
muutama kapeasti vastuullisuuteen liittyvä lause

• Pienellä osalla toimijoista infoa vastuullisuudesta hyvinkin laajasti 
ja monipuolisesti 

• Kaikilla kotisivujen kielellä ei löytynyt samaa tietoa 
vastuullisuudesta tai samalla laajuudella 
• Useimmiten tietoa löytyi vain suomeksi ja englanniksi tai jopa 

vain pelkästään suomeksi
• Osalla yrityksistä teksti oli hyvin asiapitoisesti, jopa tylsästi 

kirjoitettua eli ei asiakasystävällisestä tai markkinoinnillista 
• Muutamat yritykset kertoivat vastuullisuudesta konkreettisten 

esimerkkien kautta ja jopa hauskalla, kiinnostavalla tavalla
• Vain muutamilla yrityksillä oli linkki lisätietoon tai esim. linkki 

sertifioinnin/merkin taustaorganisaatioiden sivuille
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Hyviä esimerkkejä viestinnästä

Hangon matkailutoimiston etusivulla Trillivilka kertoo paikallisten työllistämisestä 
ja luonnonsuojelusta
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Upitrekin hiihtoretken hiilijalanjälkilaskelma

Basecamp Oulanka kertoo vastuullisuudesta tuotekuvauksissa
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Flow Festivaalin toiminta kattaa laajasti
kestävyyden, opastaa myös
ruokatoimijoita
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Ravintola Helvetinportti kertoo mistä raaka-
aineet tulevat
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Hetta huskies esittelee laajasti 
vastuullisuutta

Harrinivalla on linkki ilman puhtaudesta kertovaan 
artikkeliin

Harriniva Hotels and Safaris operates in Muonio-Enontekiö area, 
in West Lapland, directly next to and partly also inside the 
Pallas-Yllästunturi National Park that has according to WHO 
studies the cleanest air in the world. 
'Muonio in Finland, a town above the Arctic circle, has the 
world's purest recorded urban air' -The Guardian
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Hullu Porolla on linkki myös matkailualueen 
ympäristöpolitiikkaan eli Levin 

Natureffect – nimi kertoo jo mistä kysymys
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Tallink Silja esittelee vastuullisuutta monipuolisesti
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Ympäristötyö ja sertifikaatit sekä herkkä

toimintaympäristö ovat kattavasti esille 

IHA-Lines Oy:n sivuilla
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Benchmarking
Norjan ja Slovenian mallit
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Green Travel

Seuraavat, pääosin yrityksille suunnatut sertifikaatit, 
Innovation Norway hyväksyy Green Travel –
sateenvarjomerkin alle:

• Ekoturismi Norja

• Joutsenmerkki

• Ekomajakka (Eco-Lighthouse)

• Green Key

• ISO 14001

• Sininen lippu (Blue Flag)
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Sustainable Destination- ohjelma

• Innovation Norwayn omistama laatujärjestelmä ja 
kehittämismenetelmä
• vaatimukset siitä, mitä kohteen on saavutettava, jotta kestävän 

matkailukohteen merkintä voidaan hyväksyä

• Työ aloitettiin vuonna 2007
• Tavoitteena on tehdä pitkäjänteistä työtä kestävän matkailun 

edistämiseksi osallistamisen, vastuullisen johtamisen ja 
arvonluonnin kautta 

• Mallin pohjana Global Sustainable Tourism Councilin kriteerit 
Norjaan sovitettuna

• Prosessi on paikallisen tai alueellisen DMOn omistama ja 
ylläpitämä

• Sustainable Destination –merkin saanti on vaativaa työtä
• Vähintään 3 vuoden alkuprosessi
• 13 kohdetta käynyt läpi, 13 prosessissa kevääseen 2018 

mennessä
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Uuden standardin versio 2.0 pääpiirteet

• Uusi standardi otettiin käyttöön heinäkuussa 2017
• Standardi perustuu kestävän matkailun kymmeneen 

periaatteeseen
• Hyödynnetty ETISin työkaluja ja Global Sustainable 

Tourism Councilin indikaattoreita
• Kohteen tehtävä jatkuvaa työtä kestävien ratkaisujen 

edistämiseksi sekä mitata säännöllisesti
• Työ tapahtuu niin kunnan, DMOn kuin yritysten 

liiketoiminnan tasolla
• Joka kolmas vuosi kaikkien toimijoiden on vastattava 

kysymyksiin ja arvioitava tilanne
• Toiminta ei saa olla samalla tasolla kuin edellisessä mittauksessa 

vaan sen täytyy olla parantunut

• Vuosittain pitää vastata ja dokumentoida pienempi määrä 
indikaattoreita (sovitaan yhdessä)

Kuva: Visit Norway
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2.0 -version vaiheet
1. Vaihe – peruslähtökohdat A-B –kriteerit ja indikaattorit

• Prosessin poliittinen sitouttaminen ja toteutus
• Kestävä matkailu on oltava integroitu relevantteihin alueellisiin ja 

paikallisiin suunnitelmiin ja strategioihin
• Kunnalla/alueella, jossa kohde sijaitsee, on oltava suunnitelma 

tai strategia, joka käsittelee kestävää matkailua
• Kohteen täytyy jo lähtökohtaisesti olla kestävän matkailun 

periaatteisiin sopiva
• Myös maakunta mukaan (haastavaa)

• Prosessin sitouttaminen ja toteutus destinaatiossa
• Oltava monivuotinen matkailustrategia, joka on toteutettu 

avoimessa prosessissa ja jossa jo kestävään matkailuun liittyviä 
asioita

• Suurimman osan alueen matkailuyrityksistä on osallistuttava 
aktiivisesti kohteen kehittämisen rahoitukseen, itse kehittämiseen 
ja markkinointiin 

• Vaiheen yksi (A-B indikaattorit), joka kestää noin 6 kk, toimet 
toteutettava ennen kuin pääsee vaiheeseen kaksi

Kuva: Visit Norway
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2.0 -version prosessi vaiheet (2/2) 
Vaihe 2: C-D-E -kriteerit ja indikaattorit 

Kolme osa-aluetta ja kymmenen periaatetta/kriteeriä ja näille indikaattorit
• Luonnon, kulttuurin ja ympäristön suojelu

• Kulttuurinen monimuotoisuus
• Maiseman fyysinen ja visuaalinen eheys
• Biologinen monimuotoisuus
• Puhdas ympäristö ja resurssitehokkuus 

• Sosiaalisten arvojen vahvistuminen
• Paikallinen elämänlaatu ja sosiaaliset arvot
• Paikallisten osallistumismahdollisuus
• Työn laatu matkailutehtävissä
• Asiakkaiden tyytyväisyys, turvallisuus ja kokemuksen laatu

• Taloudellinen kannattavuus
• Taloudellisesti elinkelpoiset ja kilpailukykyiset matkailukohteet 

paikallisten arvojen luomisen kautta
• Taloudellisesti elinkelpoiset ja kilpailukykyiset matkailuyritykset

Lue lisää: Standard for Bærekraftig reisemål
https://res.cloudinary.com/simpleview/image/upload/v1/clients/norway/standard_2_
0_dec9ed96-79de-44a9-ae89-fe5b6af4bd30.pdfKuva: Visit Norway
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Suositeltuja tutkimuksia

• Matkailijakysely
• Yritysten liiketoimintatutkimus
• Paikallisväestökysely
• Selvitys matkailun aluetaloudellisista vaikutuksista
• Value Creation Analysis

• Innovation Norwayllä työkaluja ja oppaita tutkimusten ja 
prosessin toteuttamiseen
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Mitä hyötyä destinaatio-ohjelmasta?

Norja-tasolla
• Ohjelma on saanut paljon huomiota, myös maailmanlaajuisesti, koska 

ohjelma  mahdollistaa systemaattisen seurannan sekä raportoinnin tietyllä 
tasolla

• Kv-matkanjärjestäjät pitävät ohjelmaa ja yleensä kestävää matkailua 
tärkeänä ja sen merkitys kasvaa entisestää

• On vahvistanut Norjan matkailubrändiä
• Visit Norwayn kestävän matkailun sivuilla viivytään keskimäärin 

kauemmin kuin muilla sivuilla 
https://www.visitnorway.com/about/sustainability/

Aluetasolla hyödyt vaihtelevat alueittain
• Ohjelman kautta yrityksille, matkailun toimijoille ja kunnille on luotu 

puitteet rakentavalle yhteistyölle
• Järjestelmä on antanut osallistuville kohteille työkalun järjestelmälliseen 

kestävän kehityksen työhön ja kestävän kehityksen edistämiselle
• Paikalliset paremmin mukana matkailukehittämisessä ja ymmärtävät sen 

merkityksen
• Lisää yöpymisiä
• Median kiinnostus kasvanut 

Yritystasolla
• Yritykset ovat kokeneet ohjelman tarpeelliseksi
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Green Scheme of Slovenian Tourism GSST
• Slovenia Tourist Boardin omistama

• SLOVENIA GREEN -merkinnän ohjeiden mukaisesti destinaatioita arvioidaan Global 
Sustainable Tourism Councilin (GSTC) hyväksymien Green Destinations Standardien 
(GDS) kautta

• Green Scheme of Slovenian Tourismiin liittyvien palveluntarjoajien on hankittava tai 
esitettävä yksi kuudesta tunnustetusta tunnuksesta, jotka myös SLOVENIA GREEN 
tarkastaa

• Kansallispuistojen on hankittava tai esitettävä toinen kansainvälisesti tunnustetuista 
merkeistä, jotka myös tarkastetaan
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Merkkejä
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Ohjelman hyötyjä
• Slovenialle matkailukohteena

• Saatu useita palkintoja ja julkisuutta 
• Koko Slovenia, ei vain matkailu, mukana kampanjassa vuonna 2016
• Tuo myös vastuuta siitä, miten ylläpitää kestävän matkailun tasoa

• Green Slovenia vahva brändi markkinointikampanjoissa 

• Vihreitä kohteita etsivät löytäneet
• Green kids – some-kampanjan myötä paljon huomioita
• Kestävän matkailun myötä Slovenia on pääsemässä matkailun maailmankartalle

• Destinaatioille
• Pääsevät mukaan Slovenia Tourist Boardin markkinointikampanjoihin ja 

myyntitapahtumiin

• Yrityksille
• Parempaa näkyvyyttä Slovenia Green –yrityksille Slovenia Tourist Boardin 

kampanjoissa
• Kartta, tarinoita kv-kampanjoissa jne. 

(https://www.slovenia.info/en/stories/green-story-of-slovenia )

• Perustettu myös kestävän matkailun yhteistyöryhmä
• Kaikki, jotka ovat saaneet merkin voivat osallistua 
• Järjestetään myös koulutusta ja kursseja
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Suhtautuminen Suomen suunnitteilla olevaan 
”Sustainable tourism” –sateenvarjomerkkiin

• 94 %, joilla on jo joku sertifiointi, piti ajatusta 
sateenvarjomerkistä kannatettavana ja olisi myös 
halukas itse sitä hyödyntämään

• 83 % yrityksistä, joilla ei ole sertifiointia, piti 
sateenvarjomerkkiä hyvänä ajatuksena

• Toivotaan konkreettista työkalua matkailutoimijoiden 
oman kestävyys- ja vastuullisuusviestinnän tueksi

• Markkinoinnista ja tunnettuuden lisäämisestä 
huolehdittava alusta lähtien tehokkaasti Visit Finlandin 
suunnalla
• merkillä, jota kukaan ei tunne, etenkään 

kansainvälisillä markkinoilla, ei tee mitään 
• Mitkä sertifikaatit ja kriteerit hyväksytään tärkeää 
• Käytännön ohjeistusta ja koulutusta siihen, miten 

mahdollista uutta ”Sustainable Finland”-
sateenvarjomerkkiä voi käyttää tehokkaasti osana 
yrityksen myyntiä ja markkinointia 
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Keskeiset kestävän matkailun kehittämistoimet

Lisää koulutusta ja tietoiskuja, 
erityisesti alueellisesti

Yritysten vastuulliseen 
viestintään monipuolisuutta 
ja asiakasnäkökulmaa

Viestinnässä huomiota eri 
asiakasryhmien tarpeisiin

Arjen teot 
paremmin näkyväksi

”Sustainable Finland” –merkkiin 
tarkat kriteerit ja tunnettuuden 

edistämiseen resursseja

Alueellisesti nykytila-analyysi, 
tarvittavat toimet ja mittarit

Koko matkailuklusteri 
mukaan talkoisiin 

– julkiset ja yksityiset

Sertifiointien hyödyt 
paremmin näkyväksi Ohjelma/merkki pienille 

yrityksille? 
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Kiitos!

nina.vesterinen@fcg.fi


