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1. MÄÄRITELMIÄ

JOTTA PUHUTAAN “SAMAA KIELTÄ” 



Kestävä kehitys -> vastuullinen toiminta

Anu Nylund, www.moodoffinland.fi

Kestävä matkailu = kehittämistä

Ekologinen

Taloudellinen

Sosiokulttuurinen

Vastuullinen matkailu = toimintaa

Ekologinen

Taloudellinen

Sosiokulttuurinen

Eettinen

Turvallisuus

Yhteiskuntavastuullisuus



Vastuullisen matkailun määritelmä

• Responsible Tourism is about “making better 

places for people to live in and better places 

for people to visit.” Responsible Tourism 

requires that operators, hoteliers, 

governments, local people and tourists take 

responsibility, take action to make tourism 

more sustainable.

( Cape Town Declaration 2002)

• Vastuullinen matkailuyritys

ottaa vastuun toimintansa 

sosiaalisista, taloudellisista ja

ympäristöllisistä vaikutuksista.

Anu Nylund, www.moodoffinland.fi



2. MATKAILUN TRENDIT

MATKAILU ON ELINKEINO, JONKA AVAINTEKIJÖITÄ 
OVAT PALVELUITA TARJOAVAT YRITYKSET JA 
YRITYSTEN TOIMINTAA TUKEVAT RAKENTEET.

MATKAILUPALVELUIDEN TULEE OLLA LAADUKKAITA, 
MIELENKIINTOISIA JA VASTUULLISIA.

PALVELUT PITÄÄ MARKKINOIDA JA MYYDÄ OIKEISSA 
KANAVAISSA

MATKAILUPALVELUIDEN TULEE VASTATA ASIAKKAIDEN 
TOIVEISIIN JA TARPEISIIN: SIKSI MEIDÄN PITÄÄ TIETÄÄ 
MITKÄ OVAT MENEILLÄÄN OLEVAT TRENDIT JA 
MEIDÄN PITÄÄ YMMÄRTÄÄ ASIAKASTA! 



TERVEISIÄ VISIT FINLANDILTA

 Suomen vetovoimatekijät perustuvat pitkälti 

luontoon, mutta yhä enemmän myös suomalaisen 

elämäntavan ja kulttuurin kokemiseen, joka liittyy 

matkailun suureen Live like a local -trendiin.

 Paikallisuuden ja aitouden korostaminen on 

rikastuttanut Suomen kuvaa matkailumaana ja 

antanut mahdollisuuksia erottua naapurimaista.



Tärkeimpiä kestävyyden osoituksia
matkailupalveluissa ovat

• Vesi- ja energiatehokkuus

• Jätehuolto

• Paikallisten tuotteiden ja palveluiden
käyttö

• Kertakäyttöisten tuotteiden minimointi

• Paikallinen työllistäminen

• Kulttuuriperinnön vaaliminen

• Paikallisen väestön huomioiminen

Kuva: Mood of Finland

Visit Finland: Arctic Sustainable Destination Finland



3. ASIAKASYMMÄRRYS
KENELLE MATKAILUA TUOTETAAN 

JA MARKKINOIDAAN?



Muutos
ympäröivässä
maailmassa. 

Anu Nylund | Mood of Finland Oy | www.moodoffinland.fi



4. GREEN START

Anu Nylund | Mood of Finland | www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy10



Green start

.

• Green Start on Matkailun 
edistämiskeskuksen ja Haaga-Perhon 
matkailualalle räätälöimä suomalainen 
vastuullisuuskoulutus. (nykyisin Visit Finland 
ja Perho Liiketalousopisto

• Se on päivän kestävä valmennus, joka 
antaa yritykselle eväät ja työkalut kertoa 
asiakkailleen kestävistä valinnoista 
liiketoiminnassaan.

• Valmennuksen aikana aloitetaan 
käytännönläheisen toimintasuunnitelman 
laatiminen ympäristöasioiden ja 
vastuullisuuden edistämiseksi.

• Merkin saaminen perustuu koulutukseen.

• Green Start koulutus sisältyy Visit Finlandin 
Laatutonni Exclusive -tason moduleihin TAI 
koulutksen voi tilata yritykselle yksittäisenä 
koulutuksena Perho Liiketalousopistosta.

• Laatutonni Green Startin etuna on, että se 
on matkailualalle räätälöity ja kattaa 
vastuullisuuden kaikki osa-alueet. Sen voi 
suorittaa Laatutonnista riippumatta.

Anu Nylund, www.moodoffinland.fi



GREEN START JA 11 KEHITTÄMISKOHTAA

Yksitoista pääotsikkoa

 Valitaan alkuun vähintään viisi (kohdat 2 ja 7 
ovat pakollisia)

 Valittuihin otsikoihin valitaan vähintään kaksi 
yrityksen konkreettista tekoa, jotka kuvataan 
kokonaisin lausein. 

 Kannattaa kirjata myös jo tehtyjä toimenpiteitä 
näiden kahden uuden lisäksi.

1. Johtaminen

2. Markkinointi ja viestintä

3. Taloudellinen vastuullisuus

4. Sosiokulttuurinen: paikallisuus hankinnoissa

5. Sosiokulttuurinen: paikallisuuden kunnioittaminen 

6. Ekologinen:  Energian ja veden käyttö

7. Ekologinen: Jätehuolto

8. Ekologinen:  Vastuulliset ruokapalvelut 

9. Ekologinen: Siivous, puhtaanapito, huolto

10. Ekologinen: Kuljetus ja liikenne

11. Ekologinen: Vastuu ympäröivästä luonnosta

AVAA TÄSTÄ OMAN SUUNNITELMAN LOMAKE

TÄYTÄ LOMAKE JA PAINA LOPUKSI LÄHETÄ. 

SAAT KOMMENTIT JA VIESTIN + LOGON KÄYTTÖÖN 
KUN SE ON HYVÄKSYTTY.

ANU NYLUND, WWW.MOODOFFINLAND.FI

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/69d05da0-69d5-48f7-afea-69b341c28cb5?displayId=Fin1829109


1. JOHTAMINEN

 Yrityksellämme on yrityksen sisäinen
vastuullisen yrityksen sitoumus

 Yrityksellämme on vastuullisuustiimi ja nimetyt
vastuuhenkilöt

 Yrityksellämme on vastuullisen toiminnan
vuosikello, joka sisältää

 sisäiset katselmukset, toimenpiteet
katselmuksen pohjalta sekä tunnuslukujen
seurannan; kuka tekee, kuinka tekee, miten
viestitään

 Motivoimme henkilöstöä arjen
vastuullisuustekoihin (miten)

ANU NYLUND, WWW.MOODOFFINLAND.FI



2. MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ
 Viestimme vastuullisista toimintatavoistamme sidosryhmillemme ja 

yhteistyökumppaneillemme   

 Viestimme asiakkaillemme vastuullisista toimintatavoistamme  

 Motivoimme asiakkaitamme arjen vastuullisuustekoihin  

 Keräämme asiakkailtamme palautetta vastuullisista toimintatavoistamme  

 Viestimme säännöllisesti henkilöstöllemme vastuullisuudesta (esim. palavereiden 
yhteydessä 

 Esimerkki: Adventure Apes

ANU NYLUND, WWW.MOODOFFINLAND.FI

http://www.adventureapes.fi/sustainable-tourism-finland/


3.TALOUDELLINEN 

VASTUULLISUUS

 Edistämme mahdollisuuksien mukaan 
paikallisväestön työllistymistä  

 Olemme tasa-arvoisin perustein 
työllistävä ja palveluita tuottava yritys

 Suosimme paikallisen työvoiman turvin 
tuotettuja palveluita/tuotteita  

 Hankinnoissa huomioidaan paikallisuus, 
kotimaisuus ja se, että tuotteet ja tavarat 
ovat kestäviä ja korjattavia

 Hinnoittelu on kestävällä pohjalla

ANU NYLUND, WWW.MOODOFFINLAND.FI



4. SOSIOKULTTUURINEN 
VASTUULLISUUS: 
PAIKALLISUUS 
HANKINNOISSA

 Suosimme paikallisia tuotteita, palveluita ja      
elintarvikkeita

 Suosimme yhteishankintoja alueen muiden
yritysten kanssa

 Valitsemme sisustuksessa, somistuksessa, 
asiakaslahjoissa ja markkinointimateriaalissa
kestäviä ja mahdollisimman vähän ympäristöä
kuormittavia materiaaleja ja suosimme
hankinnoissa ympäristömerkittyjä tuotteita

Joutsenmerkki

ANU NYLUND, WWW.MOODOFFINLAND.FI

https://joutsenmerkki.fi/


5. PAIKALLISUUDEN

KUNNIOITTAMINEN

 Kunnioitamme paikallista kulttuurihistoriaa

 Koulutamme ja tiedotamme henkilöstöä
kulttuuriperinnöstä, ympäröivistä kylistä ja 
kansallispuistoista

 Tiedotamme asiakkaitamme
kulttuuriperinnöstä, ympäröivistä kylistä ja 
kansallispuistoista

 Edistämme paikallisten tuotteiden myyntiä ja 
käyttöä (omissa valikoimissa, tuotannossa, 
viestinnän keinoin)

 Paikallinen kulttuuri ja perinteet ovat
tuotteistamisen punainen lanka ja tarina

ANU NYLUND, WWW.MOODOFFINLAND.FI

Työkirja: sosiokulttuurinen vastuullisuus



6. ENERGIAN JA VEDEN KÄYTTÖ

 Käytämme säästäväisesti lämmitys- ja sähköenergiaa ja 
seuraamme kulutusta

 Käytämme säästäväisesti vettä ja seuraamme kulutusta

 Tiedotamme kulutuksen muutoksista henkilöstölle ja 
asiakkaille

 Siirrymme vaihtoehtoisen, uusiutuvan energian käyttöön

 Palkitsemme henkilöstön hyvät energian- ja vedensäästöideat

 Kannustamme ja opastamme asiakkaita kohtuulliseen 
energian- ja vedenkäyttöön

ANU NYLUND, WWW.MOODOFFINLAND.FI
Työkirja: ekologinen vastuullisuus, rakennus- ja perusinfra



7. JÄTEHUOLTO

 Hoidamme jätehuollon vähintään paikallisten
jätehuoltomääräysten mukaisesti (www.pjhoy.fi)

 Hoidamme vaaralliset jätteet asianmukaisesti ja 
meillä on nimetty vastuuhenkilö

 Etsimme aktiivisesti tapoja vähentää syntyvän
jätteen määrää ja lajittelemme jätteen oikein
(mm. bio, paperi, metalli, lasi yms.)  

 Seuraamme jätekuluja- ja määriä sekä jätteiden
hyötykäyttöastetta

 Tiedotamme asiakkaita siitä, miten he voivat
vähentää jätteen määrää ( mm. ruokahävikki)

 Perehdytämme henkilöstön huomioimaan
jätteiden vähentämisen

 Järjestämme kampanjan aiheesta ja viestimme
siitä

ANU NYLUND, WWW.MOODOFFINLAND.FI
Työkirja: ekologinen vastuullisuus, rakennus- ja perusinfra



8. VASTUULLISET

RUOKAPALVELUT

 Sesongin raaka-aineet, lähiraaka-aineet, 
luomu

 Ruokahävikin vähentäminen

 Ympäristövastuulliset, vaihtoehtoiset
proteiinit

 Paikallisen ruokakulttuurin vaaliminen

 Ruuan alkuperän selvittäminen, siitä
viestiminen, tarinat

ANU NYLUND, WWW.MOODOFFINLAND.FI



9. SIIVOUS, 
PUHTAANAPITO, 
HUOLTO

 Suosimme ympäristömerkittyjä pesu- ja 
puhdistusaineita

 Vältämme ympäristölle vaaralliseksi
luokiteltuja kemikaaleja ja aineita aina kun
on olemassa haitattomampi vaihtoehto

 Olemme määritelleet kiinteistöjen ja tilojen
hyvät huoltoperiaatteet ja noudatamme
niitä

 Olemme sopineet, kenen vastuulla tai millä
tavalla yleinen siisteys on koko henkilöstön
yhteinen asia

Ole Hyvä - puhdistusaineet

Saaren Taika

Luontoliitto

ANU NYLUND, WWW.MOODOFFINLAND.FI

https://www.olehyvaluonnontuote.fi/
https://www.saarentaika.com/
http://www.luontoliitto.fi/itameri/valitse-ymparistoystavallinen-pesuaine


10. KULJETUS JA LIIKENNE

 Rohkaisemme asiakkaita julkiseen liikenteeseen ja mahdollisiin yhteiskuljetuksiin
(esimerkiksi nouto junalta tai bussilta)

 Tarjoamme kuljetuspalveluita

 Tarjoamme asiakkaillemme ei motorisoituja kulkuvälineitä alueella liikkumiseen
(esim. pyöräily, kävely, hiihto, soutu ja potkukelkkailu) 

 Opastamme käyttämään valmiita reittejä, tarjoamme karttoja (kävelyyn,  
pyöräilyyn, hiihtoon, potkukelkkailuun) luonnossa ja alueella

 Suunnittelemme järkevästi omat työmatka-ajot ja käytämme yhteiskuljetuksia
aina kun mahdollista

 Motorisoidut ajoneuvot ovat mahdollisimman vähän päästöjä aiheuttavia (mitä
vaihtoehtoja, mikä on  yrityksen valinta)

ANU NYLUND, WWW.MOODOFFINLAND.FI



11. VASTUU 

YMPÄRÖIVÄSTÄ 

LUONNOSTA
 Kunnioitamme paikallista luontoa, 

maisemaa, eläimiä ja kasveja ja pyrimme 
säilyttämään ne alkuperäisessä tilassaan

 Toimimme Kestävän luontomatkailun 
kriteereiden mukaan (Metsähallitus)

 Tiedotamme henkilöstöä/asiakkaita alueen 
perinnemaisemasta ja kasvillisuudesta

 Tarjoamme mahdollisuuden päästöjen 
kompensointiin

ANU NYLUND, WWW.MOODOFFINLAND.FI

Työkirja: ekologinen vastuullisuus, luonnon kunnioittaminen

http://www.metsa.fi/kestava-luontomatkailu


Miten teille
pääsee?

Miten liikutaan
alueen sisällä?

Anu Nylund, www.moodoffinland.fi



Hiilijalanjälki, päästölaskurit ja kompensointi

• Konkreettisena ekologisesti vastuullisena 
tekona asiakas ja ammattilainen selvittää 
kulutuksensa aiheuttaman hiilijalanjäljen ja 
yritys vastaavasti kertoo niistä toimista, joilla 
hiilijalanjälkeä voi pienentää. 

• Ekologinen jalanjälki kuvaa maa- tai vesialuetta, 
joka tarvitaan ihmisen tai väestöryhmän 
energian, ravinnon tai materiaalien 
tuottamiseen sekä jätteiden käsittelyyn

• Hiilijalanjälki mittaa tuotteen, palvelun tai 
toiminnan elinkaaren aikana syntyvät 
kasvihuonekaasupäästöt.

• KÄY LASKEMASSA OMA HIILIJALANJÄLKI: 
www.ilmastodieetti.fi

Anu Nylund, www.moodoffinland.fi

http://www.ilmastodieetti.fi/


TEHDÄÄN YHDESSÄ!

ULKONA

Keskustelkaa ryhmissä: 

Mitä tehdään jo hyvin, mitä pitäisi 
vielä tehdä? 

SISÄLLÄ

1. Jokainen kirjoittaa ajatuksia 
siitä, mitä pitäisi tehdä 
vastuullisemmin ja/tai jostakin 
vastuullisesta asiasta, josta ei 
ole osattu viestiä

2. Ideoikaa ryhmässä, miten 
ratkaisette vastuullisuutta 
vaativan teon ja/tai tehkää 
”mainoskampanja”

Anu Nylund| www.moodoffinland.fi |Twitter @AnuNy | 

Instagram @moodoffinland



Yhteiskuntavastuullisuus

Anu Nylund | Mood of Finland | www.moodoffinland.fi | 

Twitter @AnuNy

• Katso myös tämä: 
• Yhteiskunallinen yritys 

• Yhteiskunnallinen yritys harjoittaa 
vastuullista liiketoimintaa ja sen 
ensisijainen tavoite on 
yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. 

• Yhteiskunnallinen yritys merkin 
tarkoituksena on auttaa 
yhteiskunnallista yritystä 
erottautumaan yrityskentän muista 
toimijoista ja osoittaa yrityksen 
soveltavan Yhteiskunnallisen yrityksen 
toimintamallia.

• Yhteiskunnallinen yritys merkki on 
Suomalaisen Työn Liitto ry:lle 
rekisteröity yhteisömerkki.

https://suomalainentyo.fi/yrityksille/yhteiskunnallinen-yritys/yhteiskunnallinen-yritys-merkin-saannot/


5. SUSTAINABLE 
TRAVEL FINLAND

Anu Nylund | Mood of Finland | www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy28



Anu Nylund| www.moodoffinland.fi |Twitter @AnuNy | 

Instagram @moodoffinland



Sustainable
Travel Finland
yrityskriteerit

lyhyesti

1. Yritys, ja sen henkilökunta, sitoutuu omaksumaan kestävän matkailun
mukaiset toimenpiteet

2. Yritys kasvattaa kestävän matkailun osaamistaan

Yritys tekee itsearvioinnin kestävän matkailun nykytilasta, 

kehittämistarpeista ja haasteista yrityksessä

Yritys hyväksyy Visit Finlandin kestävän matkailun periaatteet

Yritys osallistuu alueensa kestävän matkailun koulutukseen 

3. yrityksellä on kestävän matkailun suunnitelma joka sisältää
valtakunnalliset ja yrityskohtaiset mittarit

4. Yritys viestii vastuullisesta matkailusta

5. Yrityksellä on kestävää matkailua edistävä sertifikaatti

6. Yrityksessä on edistetty kestävää matkailua vähintään yhden vuoden
ajan

7. Yritys hyväksyy Sustainable Travel Finland –merkin käyttöohjeet & 
allekirjoittaa Sustainable Travel Finland –sopimuksen Visit Finlandin
kanssa

Visit Finlandin tarjoama kestävän matkailun projektinhallintatyökalu tarjoaa
tuen kriteeristön todentamiseen ja toteuttamiseen.

Tietoa kriteereistä ei tarvitse lähteä hakemaan itse, vaan kaikki asiaan 
kuuluva tieto löytyy koostettuna Sustainable Travel Finland manuaalista



Yritys voi valita näistä sertifikaateista
• Biosphere

• Ekokompassi >>

• Emas >>

• EU-kukka Ecolabel >>

• Geo Golf >>

• Green Globe >>

• Green Key >>

• ISO14001 >>

• Pohjoismainen Joutsenmerkki >>

• Roope Satama >>

• Suomen luomumatkailuyhdistys
ECEAT-merkki >>

• TourCert>>

• WWF Green Office toimistoille >>

• Kansallispuisto 

• Mahdollinen muu matkailun
kestävyyttä kuvaava merkki, 
joka täyttää ISO 14024-
kriteerit >>

HUOMIOI TÄMÄ: 
Kooste sertifikaateista ja 

niiden hinnoista, palveluista 
ja soveltuvuudesta erilaisille 

yrityksille selviää 
Sustainable Travel Finland 

manuaalista. 

Yrityksellä ei tarvitse olla 
sertifikaattia Sustainable 
Travel Finland ohjelmaa 

aloittaessaan! 

https://ekokompassi.fi/
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://eu-ymparistomerkki.fi/
https://sustainable.golf/
https://greenglobe.com/
http://greenkey.fi/
https://www.sfs.fi/julkaisut_ja_palvelut/tuotteet_valokeilassa/iso_14000_ymparistojohtaminen/ymparistojarjestelma
https://joutsenmerkki.fi/
https://www.pidasaaristosiistina.fi/ymparistotietoa/roope-satamat
https://luomumatkailu.fi/
https://www.tourcert.org/en/
https://www.iso.org/standard/72458.html


Visit finland ja Sustainable Travel finland

Lue täältä lisää: 

Sustainable Travel Finland

Lue myös taustatietoa 
kansainvälisistä asiakkaista: 

Tunne asiakkaasi –
Kohderyhmäopas

Vastuullisen matkailun opas- ja 
työkirja

Anu Nylund, www.moodoffinland.fi

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/
http://www.visitfinland.fi/news/tunne-asiakkaasi-kohderyhmaopas-matkailuyrityksille/
http://www.visitfinland.fi/news/tutustu-uusiin-vastuullisen-matkailun-oppaisiin/


Anu Nylund
Mood of Finland Oy
Matkailu- ja koulutuspalvelut

• www.moodoffinland.fi

• Twitter: @AnuNy

• Instagram: @mood_of_finland

• LinkedIn: Anu Nylund

• Youtube: Mood of Finland

• #vastuullinen_matkailu #mood_of_finland

Anu Nylund | Mood of Finland | www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy

Onnea ja menestystä vastuullisen
matkailun polulle! 

http://www.moodoffinland.fi/

