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Matkailutuote kuntoon - yhteistyöllä! 
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Laatu kuntoon - vastuullisesti 
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Tutkija, ryhmäpäällikkö
Virkistys ja luontoarvot –ryhmä
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Matkailutuotteen vastuullisuus

• Kuluerä vai mahdollisuus?

• Kerran tehty, aina tehty?

• Yrittäjän oma asia vai muidenkin?

Kuva: Kotro Jaana
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Miksi vastuullisuutta?

• ” Kestävän kehityksen käytäntöjen ulottaminen kaikkien 
matkailutoimijoiden päivittäiseen toimintaan mahdollistaa 
tulevaisuudessakin alueen elinkeinojen tasapainoisen 
kehityksen ja kannattavan liiketoiminnan sekä eri toimialojen 
kestävän rinnakkaiselon luontoa ja kulttuuriympäristöä 
vahingoittamatta.”

Visit Finland http://www.visitfinland.fi/kestava-kehitys-matkailuyrityksessa/
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Vastuullisuuden osa-alueet
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Taloudellinen

Sosiaalinen

Ympäristö

Esim.
• Työntekijöiden hyvinvointi
• Eläinten hyvinvointi
• Paikalliskulttuurin huomioiminen
• Paikallisruoka
• Sidosryhmäyhteistyö

Vastuullisuus on tolkun 

toimintaa

Esim.
• Aluetaloudelliset vaikutukset
• Alueellinen työllistäminen
• Hallittu taloussuunnittelu

Esim.
• Energian käyttö ja lähteet
• Veden käyttö
• Jätteiden lajittelu, kierrätys
• Luontoon jäävät jäljet
• Monimuotoisuuden 

huomioiminen
• Ympäristöjärjestelmät
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Vastuullisuus – mitä se on

• Vastuullisuus on sidottu aikaan ja paikkaan

• Vastuullisuus on toimijan - yrityksen, organisaation tai yksilön 
vastuuta sen sosiaalisista, taloudellisista ja 
ympäristövaikutuksista

• Vastuullisuus on osa menestyvän yrityksen 
liiketoimintaosaamista

• Lainsäädäntö asettaa toiminnalle minimivaatimuksen, 
vastuullisuus on enemmän

• Vastuullisuus on tekoja – muista myös viestiä siitä

� Vastuullinen yritys on pohtinut, mitä vastuullisuus tarkoittaa 
sen toiminnassa, miten vastuullisuus ilmenee käytännön 
tasolla ja toimii sen mukaisesti

� Vastuullinen yritys on miettinyt, missä asioissa se haluaa 
saada parannuksia aikaan ja seuraa tavoitteiden 
saavuttamista
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Muutamia esimerkkejä kestävyyteen ohjaavista 
oppaista ja järjestelmistä

• Kestävyyden kompassi – maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja

• Green Tourism of Finland®

• Metsähallituksen kestävän luontomatkailun periaatteet

• ECEAT – Suomen luomumatkailuyhdistys www.eceat.fi

• Euroopan matkailun indikaattorijärjestelmä http://www.visitfinland.fi/wp-

content/uploads/2015/01/ETIS-opas.pdf

• Joutsenmerkki

• ISO 14001 – ympäristöjärjestelmä

• Jne….

• Kehitteillä tällä hetkellä: Helmi – Maaseutumatkailun vastuullisuussuunnitelma 

(Maa- ja kotitalousnaiset)
– Helmi –toimintatapa linjassa Visit Finlandin vastuullisen matkailun linjauksen kanssa 

– Noudattelee Visit Finlandin Vastuullisen matkailun kriteerejä 

– Helmi-toimintatavalla haetaan käytännönläheistä vastuullisuuden toteuttamistapaa 
maaseutumatkailuyrittäjälle, jossa tarkastelun lähtökohtana on asiakkaan polku ennen matkaa, 
matkan aikana ja matkan jälkeen
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Kiitos!
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