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Vastuullinen matkailu on matkailua, joka 

• mimimoi negatiiviset sosiaaliset, kulttuuriset, taloudelliset ja 
ympäristö-vaikutukset 

• tuottaa taloudellista hyötyä paikallisille väestölle ja edesauttaa 
alueen hyvinvointia 

• ottaa mukaan paikalliset asukkaat päätöksenteossa, mikäli 
matkailulla on vaikutusta heidän elämään 

• edesauttaa luonnon ja kulttuuriperinnön säilymistä ja niiden 
monimuotoisuutta 

• pystyy tarjoamaan matkailijoille paikallisuudesta nousevia 
elämyksiä, jotka voivat samalla lisätä ymmärrystä paikallisesta 
kulttuurista ja ympäristöstä

• on esteetöntä 

• on kulttuurisesti “hienotunteinen”, kannustaa suvaitsevuuteen sekä 
vahvistaa paikallisylpeyttä ja luottamusta. 

(Vastuullisen matkailun julistus: 2002 Cape Town Declaration on Responsible
Tourism in Destinations, 2002) 
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Mitä on vastuullisuus matkailussa?
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Vastuullisuus matkustuspäätöksenteossa

• Tutkimukset osoittavat, että valtavirran kuluttajat eivät aktiivisesti etsi tietoa 
vastuullisista matkustusvaihtoehdoista.

• Tietyille kuluttajaryhmille, kuten  vihreille kuluttajille ja kestävää matkailua 
harrastaville voi olla merkitystä matkustuspäätöksenteossa jo nykyisin. 
Matkakokemuksena haetaan erityisesti paikallisuutta. 

• Toisaalta myös kotioloissa vastuullisesti toimiva henkilö saattaa matkustaessa ja 
matkapäätöstä tehdessä unohtaa nämä arvot, sillä matkailussa on lähtökohtaisesti 
vallalla hedonistiset tavoitteet ja näin ollen omasta mukavuudesta ei haluta tinkiä.

• Tietoisuus ympäristöongelmista ja muista vastuullisuuden osa-alueista, kuten 
matkailun sosio-kulttuurisista vaikutuksista, on kuitenkin lisääntynyt, joten 
tulevaisuudessa vastuullisuudella tulee olemaan merkitystä myös 
ostopäätöksenteossa. 

• Oikeanlaisella viestinnällä ja markkinoinnilla voidaan saada myös valtavirran 
kuluttajat kiinnostumaan vastuullisemmista matkailun muodoista.
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Digitalisaatio ja vastuullinen matkailu

• Digitaaliset kanavat ovat nykyisin tärkeimpiä tiedonhakukanavia matkailijoille 
inspiraatiota hakiessa ja matkakohdetta päätettäessä. Matkailuyritysten on näin 
ollen pystyttävä viestimään tehokkaasti ja houkuttelevasti nimenomaan 
digitaalisissa kanavissa, kuten verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 

• Digitaalisilla kanavilla nähdään olevan potentiaalia ohjata kuluttajien valintoja 
kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan muun muassa vaikuttamalla ihmisten 
näkemyksiin ja tietämykseen vastuullisesta matkailusta. 

– Tiedon jakaminen ja vastuullisten vaihtoehtojen esittely on nopeaa ja tehokasta erityisesti 
sosiaalisen median kanavissa ja eri sovelluksissa verkossa. Tarjolla on sovelluksia muun 
muassa hiilijalanjäljen laskentaan ja jakamistalouden palveluihin. 

– Kuluttajilla on sosiaalisen median myötä sosiaalinen paine tehdä kestävämpiä valintoja tai 
ainakin jättää haitallisimmat valinnat tekemättä. Jos vastuullisen matkailun esimerkit 
lisääntyvät, voi se kannustaa myös uusia matkailijoita kestävämmän matkailun pariin.

– Toisaalta sosiaalinen media on myös kanava oman sosiaalisen statuksen vahvistamiseen, 
mikä voi johtaa luonnonvaroja kuluttavan matkailun ihannointiin.
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Vastuullisuuden viestintä
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Vastuullisen matkailun alustoja ja sovelluksia
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Vastuullisuusviestintää verkossa ja sosiaalisessa mediassa
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Nämä ovat poimintoja tämänhetkisestä vastuullisuuden viestinnästä verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
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Lähde: Sahanlahti Resort
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Missä ja milloin vastuullisuudesta voi viestiä

• 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
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Kuinka vastuullisuudesta tulisi viestiä

•Viime vuosina tehty useita tutkimuksia 
liittyen matkailuyritysten 
vastuullisuusviestintään sekä yritysten 
että asiakkaiden näkökulmasta

•Tutkimuksissa on huomioitu kaikkia 
vastuullisuuden eri osa-alueita 
(ekologinen, sosio-kulttuurinen, 
taloudellinen), mutta suurin painotus on 
ollut ekologisessa vastuullisuudessa

•Seuraavat vinkit hyvään 
vastuullisuusviestintään pohjautuvat 
näihin olemassa oleviin tutkimuksiin 
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1. Viesti tulisi suunnata lukijalle

• Puhuttele asiakasta, mitä asiakas voi tehdä ja mitä hän saa

2. Viestissä tulee käydä ilmi, kuinka asiakas hyötyy 
vastuullisuudesta

• ”What’s in it for me?”

• Kerro asiakkaille, että sinun yrityksesi vastuulliset toimet lisäävät tuotteen 
laatua ja antaa heille paremman matkustuskokemuksen: hemmottelua 
(suomalaisen saunakulttuurin ansiosta), ainutlaatuisen kokemuksen 
erilaisessa ympäristössä (koska sisustuksessa käytetty paikallisia tuotteita), 
puhtaan luonnon (koska yrityksesi kierrättää, käyttää vähemmän energiaa ja 
vettä), hiljaisemman huoneen (koska eristetty paremmin ja lämpiää 
maalämmöllä), maukkaamman ja terveellisemmän ruokalistan (koska ruoka 
tulee paikallisilta luomutuottajilta)
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Jotta vastuullisuusviestintä olisi mahdollisimman 

houkuttelevaa ja tehoavaa…
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3. Viestin tulee olla tunteisiin vetoava

• Käytä sanoja, jotka vetoavat tunteisiin

• Vakuuta asiakkaasi empatiakyvylläsi, vakuuta, että hän tekee oikean 
valinnan valitsemalla yrityksesi  välität ympäristöstäsi ja asiakkaistasi

• Luo henkilökohtainen yhteys

• ”Me tarjoamme sinulle vain laadukkaimpia paikallisia tuotteita”

4. Viestin tulee olla uskottava ja todisteita korostava

• Kerro rehellisesti omasta toiminnastasi, tuotteistasi ja arvoistasi

• Tuo esiin sertifikaattisi. Kerro kriteerit niiden saamiseen tai linkitä 
alkuperäiseen lähteeseen.

• Älä käytä epämääräisiä termejä tai kerro asioita, joita et voi todistaa
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Jotta vastuullisuusviestintä olisi mahdollisimman 

houkuttelevaa ja tehoavaa…
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5. Viestin tulee olla houkutteleva / suostutteleva

• ”Koe paikallinen luonto ja kulttuuri paikallisen oppaan avulla. Opas on 
hyvin ammattitaitoinen ja kokenut ja tuntee kulttuurin kuin omat 
taskunsa. Hän nauttii paikallisten tarinoiden kertomisesta sinulle.”

6. Viestin tulisi vedota sosiaalisiin normeihin

• Hyödynnä sellaisia normeja / asioita, joihin asiakkaasi voivat samaistua 
ja näin ollen käyttäytyvät helpommin normin mukaisesti / toivotusti

• ”Valtaosa asiakkaistamme käyttää pyyhkeensä uudelleen.”

7. Viestin tulisi olla aktiivisessa muodossa

• Kehota asiakasta osallistumaan/toimimaan, kohdista viesti hänelle

• Mieluummin ”Käytäthän pyyhkeesi uudelleen” kuin ”Me käytämme 
pyyhkeemme uudelleen”
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Jotta vastuullisuusviestintä olisi mahdollisimman 

houkuttelevaa ja tehoavaa…
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8. Viestin tulisi korostaa elämystä 

• Kerro mitä kaikkea asiakas voi tehdä luonasi

• Miksi oma yrityksesi on erityinen

• ”Saavu bussilla, jotta voi paremmin nauttia maisemista”

• Hyödynnä asiakkaiden omia kokemuksia yrityksessäsi: 
”Vähensin hiilijalanjälkeäni istuttamalla oman puun”

9. Jos haluat viestiä hiilijalanjäljestä, tulisi se mieluiten 
esittää värikoodattuina pylväinä samaan tapaan kuin 
kodinkoneiden energiatehokkuus

10. Viestin tulee olla täsmällinen

• On hyvä olla siinä määrin täsmällinen, että toimet eivät 
vaikuta viherpesulta, mutta tässäkin kohtaa tunteisiin 
vetoaminen ja asiakkaan hyödyn korostaminen toimivat
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Jotta vastuullisuusviestintä olisi mahdollisimman 

houkuttelevaa ja tehoavaa…

Lähde: Gössling & Buckley
2016.
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11. Korosta nostalgisuutta, missä voit.

• Kierrätys on muodikasta

12. Käytä kannustimia, missä voit.

• Jos saavut jalan, pyörällä tai julkisilla, saat…

• Jos kulutat matkasi aikana keskimääräistä vähemmän sähköä, saat alennusta 
majoituksesi hinnasta.

13. Tee vastuullisuudesta näkyvää, mutta älä uhkaavaa

• Ole läpinäkyvä ja kerro asiakkaillesi arvoistasi ja siitä, ettet tee kompromisseja 
laadun tai asiakaskokemuksen suhteen.

• “Mutta viimeinen asia, jonka haluamme tehdä, on saarnata sinulle
ympäristösaavutuksistamme. Et saa saarnaa viipyessäsi luonamme – ainoastaan
lämpimän, ystävällisen ja rennon tervetulotoivotuksen.”
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Jotta vastuullisuusviestintä olisi mahdollisimman 

houkuttelevaa ja tehoavaa…
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Jotta vastuullisuusviestintä olisi 
mahdollisimman houkuttelevaa ja tehoavaa…

14. Hyödynnä viihdyttävää 
opetusta/oppimista (edutainment)

• Kerro, kuinka kestävyys parantaa 
asiakkaan elämää samalla, kun he 
pitävät hauskaa / viihtyvät 
kohteessasi

• Käytä selvää, selittävää ja 
koukuttavaa kieltä ja käytä myös 
mielenkiintoisia kuvia

• Käytä hauskoja faktoja, jotka ovat 
samalla mielenkiintoisia ja 
opettavaisia
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Miksi kertoa vastuullisuudesta

• Synnyttää asiakkaille tunteen laadusta ja siitä, että he toimivat oikein

– Kerro asiakkaille , että huolehdit kestävyydestä, jotta he voivat nauttia hyödyistä. 

– Synnytä heille tulee tunne, että hekin tekevät oman osansa vastuullisuuden eteen tulemalla teidän 
asiakkaiksenne

– Asiakkaat tuntevat olonsa vähemmän syyllisiksi, jos annat heille helppoja valintoja. Voit esimerkiksi 
kertoa heille julkisen liikenteen yhteyksistä tai kuinka he voivat kierrättää jätteensä.

• Voit lisätä myyntiä 

– Sesonkien ulkopuolella suunnittelemalla kestävän tuotepaketin 

– Kehittämällä teemapäiviä kestävyyden ympärille (esim. pyöräilykauden avajaiset, johon pyörän 
huolto kaupanpäälle) tai 

– Kehottamalla palaamaan ostamaan lisää paikallisia tuotteita

– Lisäämällä ristiin myyntiä tarjoamalla paljon eri mahdollisuuksia vastuulliseen matkailuun samalla 
alueella ja kertomalla aktiviteettien hyödyt

• Saadaksesi lisää asiakkaita

– Voit erottautua muista vastaavista palveluista vastuullisuutesi ansiosta

– Tarjoa esimerkiksi alennuksia vastuullisesta toiminnasta
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Miksi kertoa vastuullisuudesta
- esimerkki kuinka voit 
parantaa viestintääsi
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HEIKKO: Kun sanot, 
että ostamme paikallisia 
tuotteita aina, kun 
mahdollista

OK: Lista toimittajien 
nimistä

HYVÄ: Kartta, jossa 
näkyy paikalliset 
toimittajasi

PAREMPI: Lisäksi 
kuvia, joissa näkyy 
paikalliset 
tavarantoimittajasi

PARAS: Tee kuvista klikattavia, 
linkitä ne tarinoihin, joissa 
toimittajat kertovat omasta 
vastuullisuudestaan

Lähde: VisitEngland 2015
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Miten lisätä tietoisuutta ja muuttaa 
käyttäytymistä

1. Askel: Ole täsmällinen sen suhteen ja kerro tarkasti, mitä pyydät 
asiakkaitasi tekemään. ”Toimi vihreästi” ei kerro asiakkaallesi 
mitään.

2. Askel: Näytä, mikä on toiminnan hyöty, vaikka hyöty tulisi 
pääasiassa muulle taholle kuin asiakkaalle.

3. Askel: Anna heille mahdollisuuksia. Asiakkaasi haluavat tuntea, 
että heillä on mahdollisuus valita sen sijaan, että heitä käsketään.

4. Askel: Anna jotakin vastineeksi. Keksi kannustimia, joilla saat 
asiakkaan toimimaan kestävämmin. 
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Vinkkejä paikan päällä viestintään
• Kutsu asiakkaat osallistumaan toimintaan, johon he voivat samaistua. Kerro viesti 

kohderyhmällesi sopivalla tavalla. Esimerkiksi tuoreet kanamunat suoraan tilalta ovat 
pala nostalgiaa vanhemmalle sukupolvelle ja lapsille hauska tapa oppia, mistä ruoka 
tulee.

• Kehitä esimerkiksi tietovisa, jonka kautta asiakkaat voivat oppia lisää paikallisista 
paikoista ja vastuullisuudesta

• Tee viesteistä hauskoja, kirjoita viestit pieni pilke silmäkulmassa

• Kyltein, infotauluin erilaisissa paikoissa 

• Lyhyet viestit toimivat parhaiten, pitkät viestit parhaimmillaan siellä missä on pakko 
olla paikoillaan/istua

– Voit esimerkiksi kertoa vessan seinällä, kuinka jätevedet käsitellään tai kuinka 
käyttämäsi wc-pytyt säästävät vettä ja mitä siitä seuraa

• Huomioi, ettei toimintasi ole viestejäsi vastaan (esim. lämmittimet terassilla, ulko-ovet 
auki ulos asti viileään aikaan, vuokraatko nelivetoja vai polkupyöriä, mihin asteeseen 
lämmitys on asetettu) 
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Vinkkejä paikan päällä viestintään

• Kerro paikallisista tuotteista asiakkaalle suoraan henkilökohtaisesti tai esim. 
ruokalistassa

• Liitä hienovaraisia viestejä siitä, kuinka vastuullisuus tarkoittaa myös laatua, 
esimerkiksi puhtaampaa, maukkaampaa ja terveellisempää ruokaa

• Majoitusyrityksissä laajempaan informaatioon paras paikka on hotellikansio 
tai vastaava. Voit listata esimerkiksi asioita, joita he pystyvät näkemään 
paikan päällä ja asioita, joita he eivät näe, mutta tapahtuu taustalla

• ”Tiesitkö” -faktoja: did you know?

• Saisitko listattua omat vastuullisuuden teesisi?
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Vinkkejä paikan päällä viestintään
Kuvat kuvakaappauksia verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta

•”Kierrätä minut, kuten kotonakin. 670 tölkistä 
syntyy polkupyörä.”

•”Rakastan uimapukuasi, koska olen 
suolavesiallas. En vaurioita vaatteitasi tai 
ärsytä silmiäsi tai ihoasi.”
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Esimerkkejä ja vinkkejä
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Esimerkkejä ja vinkkejä
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Esimerkkejä ja vinkkejä – voisiko vinkkejä 
ottaa myös muilta toimialoilta
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Voit käyttää vastuullisuutta luomaan laadukasta mielikuvaa 
yrityksestäsi sekä luomaan yhteyttä asiakkaaseen. Pystyt 

viestimään, että olet yksi hyvistä tyypeistä. 

Luo kannustimia varata sinun tuotteesi heti eli kerro, miksi 
asiakkaan kannattaa valita sinun tuotteesi jonkun toisen sijaan. 

Digitaalisena aikana asiakas täytyy vakuuttaa nopeasti.
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