
”Vastuullisuus matkailussa tarkoittaa valintoja,  
tekoja ja viestintää” Anu Nylund
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Today
• Tehdäänkö yhdessä 

Suomesta vastuullisen 

matkailun kärkimaa?

• Vastuullisesti toimiva yritys 

menestyy niin kotimaisilla 

kuin kv-markkinoilla, on 

haluttu työnantaja ja 

yhteistyökumppani.

• Vastuullinen matkailu on 

tekoja.

• Tehdään teot näkyviksi 

viestinnällä.

• Kestävän kehityksen osa-

alueiden avaaminen 

matkailun näkökulmast

• Sustainable Travel Finland 

– ohjelman ja merkin 

esittely



Kestävä kehitys -> vastuullinen toiminta

Kestävä matkailu = kehittämistä

Ekologinen

Taloudellinen

Sosio-kulttuurinen

Vastuullinen matkailu = toimintaa

Ekologinen

Taloudellinen

Sosio-kulttuurinen

Eettinen

Turvallisuus

Yhteiskuntavastuullisuus



Yhä useampi matkailija
tekee arvovalintoja

• Matkailijat haluavat autenttisia ja aitoja
kokemuksia

• Tiedostava matkailu on trendi

• Matkailijan valintojen taustalla vaikuttavat arvot

• Vastuullisen matkailun mukaan

• Matkailua kehitetään kestävän kehityksen
osa-alueet huomioiden niin, että kohteet
ovat parempia paikkoja elää paikallisille ja 
parempia paikkoja vierailla matkailijoille –
tässä järjestyksessä
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AJANKOHTAISIA 
TEEMOJA SUOMESSA

SESONKILUONTEISUUS – MITEN SESONKEJA PIDENNETÄÄN?

VIIPYMÄ – MITEN VIERAILIJA SAADAAN JÄÄMÄÄN PIDEMMÄKSI 

AIKAA?

VIERAILIJAMÄÄRÄT – VÄHEMMILLÄ KÄVIJÖILLÄ ENEMMÄN 

TULOJA?

MILLOIN TARPEEKSI ON OIKEASTI TARPEEKSI?

KESTÄÄKÖ LUONTO JA SÄILYYKÖ PAIKALLISTEN KIINNOSTUS?

YHTEISTYÖ KAIKILLA TASOILLA

KOTIMAAN MATKAILU JA LÄHIMATKAILU

LENNOT JA MAATA PITKIN MATKAILU

PÄÄSTÖT JA KOMPENSOINTI

Anu Nylund | wwww.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | FB 
ja IG Mood of Finland 



MATKAILUN PITÄÄ 
KASVAA KESTÄVÄSTI

Tavoite: enemmän hyötyjä, 
vähemmän haittoja

Kansainvälisiä matkoja nyt noin 1,24mrd

Vuonna 2030 arvioidaan luvun nousseen noin 1.8 
mrd. 

Suomen lentokenttien kautta kulkee noin 25 
miljoonaa matkailijaa/vuosi. Nousu on ollut noin
10%/vuosi.

Vuonna 2018 maailmassa tehtiin noin 4.3 

miljardia lentomatkaa.

Vuonna 2037 maailmassa arvoidaan tehtävän

noin 8.2 miljardia lentomatkaa.

Vaihtoehtoisia energialähteitä tulee kehittää

nopealla aikataululla myös lentoliikenteeseen.



Trendit tukevat 
vastuullisia 
arvoja 

Miten viet nämä 
käytäntöön – ja 
kerrot niistä?

1: Ownership

Matkailija kutsutaan jonkun 
maahan ja paikkaan  -> 
vieraanvaraisuus

2: Collaboration

Matkailija otetaan mukaan 
tekemään ja kokemaan

3: Storytelling

Tarina on tuotteiden ja 
palvelupaketin punainen lanka.

4: Authenticity

Matkailija erottaa aidon epäaidosta

5: Adventure

Tutkimusten mukaan viipyvät 
pidempään ja jopa 65% 
käyttämästään rahasta 
kohteeseen

6: Wellness

Matkailijat, jotka haluavat 
parantaa fyysistä, henkistä tai 
hengellistä oloaan. Kuluttaa 
matkallaan 130% enemmän kuin 
keskiverto matkailija yleensä.

Mitä mahdollisuuksia ja mitä 
haasteita trendit tarjoavat?

Lähde: Travindy, Jeremy Smith



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.

ANU NYLUND | WWWW.MOODOFFINLAND.FI | TWITTER @ANUNY | FB JA IG MOOD OF FINLAND 



Matkailun
johtamista ja 

yhdessä
tekemistä
tarvitaan

kaikilla tasoilla

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

@Duanesrt LinkedIn



Meillä on monta syytä toimia
vastuullisesti – kerrotaan se 
rohkeasti matkailijalle

• TARINAT: Suomi 100v syntymäpäivälahjat
itselleen –kertoo meidän arvoista ja elämäntavasta

• Paikallisuuden ja aitouden korostaminen on 
rikastuttanut Suomen kuvaa matkailumaana ja 
antanut mahdollisuuksia erottua naapurimaista. 

• Myös suhde luontoon ja luonnosta kumpuava
elämäntapa- ja asenne erottaa meidät muista

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



VASTUULLINEN KOHDE 
= VASTUULLISTEN 
YRITYSTEN SUMMA

• Destinaation tulee olla vastuullinen, jotta yritysten
vastuullisuudella on oikeasti arvoa tuottava vaikutus.

• Ja toisin päin; vastuullinen destinaatio on vastuullisten
yritysten summa. 

• Läpinäkyvää toimintaa JA VIESTINTÄÄ, jossa
uskalletaan myöntää myös virheet ja kertoa, missä on 
vielä parannettavaa, miten ja millä aikataululla
parannuksia tehdään - sen lisäksi, että jaetaan hyviä
käytänteitä. 

• Asennemuutos on tärkeää ja sitä tarvitaan edelleen
kaikilla tasoilla päättäjistä matkailualueisiin, 
matkailuyrittäjiin ja matkailijaan

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



Jaa uutisia ja kerro nettisivuilla

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

Vaihtoehtoiset energiamuodot! 

• öljylämmitys maalämpöön
(Vanajanlinna, Harriniva)

Kiertotalous ja päästöjen
vähentäminen

• ei ruokahävikkiä, 
kuivakäymälät, villi- ja 
lähiruoka(Nukula Oy)

Vesivuotojen hälytys

Paikallisten osallistaminen ja 
yhdessä tekeminen

• AdventureApes

Tasa-arvoinen työllistäminen

• Syrjääntyneiden
palkkaaminen: Myö Hostel / 
Lemon Hotels



Good news from Turku & Naantali
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Vastuullisuusviestintä on herkkä laji! 

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

http://www.smal.fi/news/Vastuullisuusasiat-ohjaavat-suomalaisten-matkavalintoja-yha-useammin---Ihmisoikeudet,-luonnon-ja-kulttuurin-kunnioitus-seka-ympariston-suojelu-tarkeimpia-kriteereita/27400/4d95ce02-0d37-48f8-bc0a-7ee56165ed1b


Hyviä uutisia ja Hallitusohjelman tarkastelua 

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

KOMPENSOINTI ON TAPETILLA!

Lue blogikirjoitus

https://forestexperience.wordpress.com/2019/10/07/kompensointi-ei-ole-ratkaisu-ilman-paastojen-vahentamista/


5. SUSTAINABLE 
TRAVEL FINLAND

Anu Nylund | Mood of Finland | www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy16



Naturally sustainable Finland?

Finnish tourism product is known for the nature and 
peculiar culture – we have a lot at stake!  

✓ The greenest country in Europe

✓ The cleanest air in the world 

✓ The largest certified organic collecting area in the world (?!)

✓Richest in water resources 

✓Clean food 

→ Tells about our relationship with the nature! 

✓ Finland is also leading the way in… social progression, human 
rights, happiness, trust, stability, freedom, anti-corruption, 
prosperity, safety, equality, soundness… 

→ Tells about the ethics and values in our culture and society! 



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

FB ja IG Mood of Finland 



Mitä ohjelmassa edetään?

• Sähköinen alusta ja suunnitelma: 
hakemuksen voi jo käydä täyttämässä

• Hakemus käsitellään ja saat käyttöön  
eOppaan (linkki ilmoittamaasi spostiin)

• Sitten saat tunnukset ja pääsyn online-
alustalle

• Sustainable Travel Finland – sopimus 
ja merkki: noin vuoden päästä tai kun 
kaikki osa-alueet ovat kunnossa

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

Askel 1 on sitoutuminen: onlinealustalle ladataan 

kirjallinen sitoutuminen ja sähköisesti allekirjoitetaan 

kestävän matkailun periaatteet

Askel 2 on osaamisen kasvattaminen: onlinealustalla 

kuitataan STF valmennus käydyksi, e-opas luetuksi ja 

tehdään itsearviointi. Tämä valmennus vastaa STF-

valmennusta.

Askel 3 on kehittämissuunnitelma:  onlinealustalle 

ladataan suunnitelma. Joko se, millä haet sertifikaattia tai 

esim. tämä: Visit Finland vastuullinen matkailuyritys

Askel 4 on vastuullisuusviestintää: onlinealustalle riittää 

pelkkä linkki viestintään

Askel 5 on sertifikaatti: onlinealustalla vahvistetaan mikä 

sertifikaatti yrityksellä on, tai tarjotaan vaihtoehtoisesti 

materiaalit todisteeksi jos kyseessä edelläkävijäyritys jne

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/
https://www.businessfinland.fi/490600/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2018/tyokaluja_vastuullisuusviestintaan_a5_web_21012019.pdf


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 >>

• Kestävä luontomatkailu (Kansallispuisto) >>

• HI Quality and Sustainability (HI-Q-S) -
hostelleille

• 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://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/greenoffice/
http://www.metsa.fi/kestava-luontomatkailu
https://www.iso.org/standard/72458.html


Tunne asiakkaasi Vastuullisuus

http://www.visitfinland.fi/wp-content/uploads/2018/10/Tunne_asiakkaasi_kohderyhm%C3%A4opas.pdf?dl
http://www.visitfinland.fi/news/tutustu-uusiin-vastuullisen-matkailun-oppaisiin/


Anu Nylund
Mood of  Finland
Matkailu- ja koulutuspalvelut

• www.moodoffinland.fi

• Twitter: @AnuNy

• Instagram: @mood_of_finland

• LinkedIn: Anu Nylund

• Youtube: Mood of  Finland

• #vastuullinenmatkailu #mood_of_finland

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

Video: Suomi on vastuullinen 

matkailumaa

http://www.moodoffinland.fi/
https://youtu.be/JaVzbWCBvMM

