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Suomen matkailustrategia 
Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Suomen matkailustrategia 2019–

2028 ja toimenpiteet 2019–2023  

 

Sustainable Travel Finland 
• Hae mukaan ohjelmaan! Nimeämällä yrityksen vastuuhenkilön ja rekisteröitymällä pääsee käsiksi 

kattavaan e-oppaaseen. 

• Biosphere-sertifikaatti käy myös pienille yrityksille. Sertifiointi tehdään kokonaan verkossa. 

Suomessa ei toistaiseksi ole yhtään sertifikaattia, mutta Mood Of Finland toimii testaajana.  

Visit Finland on tuottanut paljon materiaalia vastuullisuudesta viestimiseen: 
Oppaat 

• Vinkkejä vastuullisuusviestintään 

• Työkaluja vastuullisuuteen ja viestintään 

• Näin viestit kestävyydestä ja vastuullisuudesta -tietopaketti 

• Sustainable Finland Pledge  

• Ladattava Sustainable Finland Pledge (pdf)  

 

Laskureita oman hiilijalanjäljen laskemiseksi tai kompensoimiseksi 
• Sitran elämäntapatesti ja 100 fiksua arjen tekoa.  

o Keskiverto suomalaisen hiilijalanjälki on 10 300 kg Coe2ee/hlö/vuosi.  

• Compensate 

• Ilmastodieetti 

• Jos kannustat asiakasta kompensoimaan matkustamisesta aiheutuneet päästöt, ole tarkka 

kertoessasi ettei tule vaikutelma siitä, että kompensointi on ratkaisu kestämättömään 

kuluttamiseen. 

 

Ravintoleille ja ruokapaikoille 
• Ideoita ja vinkkejä ruokapuolelle esim. raaka-aineiden CO2-laskuri, ilmastoreiluja raaka-

ainevalintoja ja reseptipankki, josta voi hakea esim. vinkkejä maistuviin kasvisruokiin. Reseptilaskuri 

laskee raaka-aineiden määrän annoksien mukaan, joten se toimii hyvin aina yhdestä annoksesta 

satoihin annoksiin. Kaikki reseptit on testattu ammattikeittiössä. 

 

Protect Our Winters 

• Polku talvien pelastamiseen 

• Esimerkki POW-sisällön hyödyntämisestä Pyhä Kestävämpää laskemista 

Fair BnB https://fairbnb.coop/  
  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161906/TEM_2019_60.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161906/TEM_2019_60.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/viesti-vastuullisuudesta/
https://www.businessfinland.fi/48e735/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/kestavan_kehityksen_yritysopas_a4-v5_web.pdf
https://www.businessfinland.fi/490600/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2018/tyokaluja_vastuullisuusviestintaan_a5_web_21012019.pdf
https://www.slideshare.net/Uef_mot/nin-viestit-kestvyydest-ja-vastuullisuudesta
https://www.visitfinland.com/sustainable-finland-pledge/
https://d34ip4tojxno3w.cloudfront.net/app/uploads/SUSTAINABLE_FINLAND_PLEDGE.pdf
https://elamantapatesti.sitra.fi/testi
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#tee-elamantapatesti
https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki/
https://www.compensate.com/fi/start-test
https://www.compensate.com/fi/start-test
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/
https://www.unileverfoodsolutions.fi/teemat-ja-ratkaisut/tyokalu/co2-laskuri.html
https://www.unileverfoodsolutions.fi/teemat-ja-ratkaisut/kestava-kehitys/tyokalut/ilmastoreilu-valinta.html
https://www.unileverfoodsolutions.fi/teemat-ja-ratkaisut/kestava-kehitys/tyokalut/ilmastoreilu-valinta.html
https://www.unileverfoodsolutions.fi/reseptit.html
http://www.protectourwinters.fi/polku-talvien-pelastamiseen/
https://pyha.fi/tunturifiilis/kestavampaa-laskemista
https://fairbnb.coop/


 

Metsähallitus 
Kestävän matkailun periaatteet , joita voi hyödyntää miettiessä oman yrityksen vastuullisia tekoja.  

 

UUSI Hiking in Finland -sivu luontoon.fissä 
Vinkkejä asiakkaalle vastuullisesta retkeilystä Suomessa! Hiking in Finland ja suomeksi retkietiketti  

 

Saamelaisuus 
Saamelaiskäräjien eettiset ohjeet ja kuvaohjeistus 

 

Mood of Finland 
• Esimerkki yrityksen vastuullisuussivujen suunnitteluun 

• Omat vaatteet ja korut toimivat hyvänä esimerkkinä paikallisista/Suomalaisista tuotteista. Niillä voi 

kertoa suomalaista (vastuullisuuden) tarinaa. 

• Tehdään asiakkaiden kanssa yhdessä hyvää esim. ohjattua vastuullisuustoimintaa, kuten kerätään 

roskia, tehdään halkoja, poimitaan marjoja, leivotaan aamulla ylijääneestä puurosta leipää jne. 

Kerrotaan myös, voiko ”meidän” luona ”elää kuten paikallinen” esimerkiksi lapioida lunta tai 

lämmittää saunan.  

 

 

http://www.metsa.fi/documents/10739/1486966/Kestavan_matkailun_periaatteet_2016.pdf/a841a17b-9116-438d-8fda-c1b99dba3488
https://www.nationalparks.fi/hikinginfinland
https://www.luontoon.fi/retkietiketti
https://www.samediggi.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vastuullisen-ja-eettisesti-kest%C3%A4v%C3%A4n-saamelaismatkailun-toimintaperiaatteet_hyv%C3%A4ksytty_24092018-3.pdf
https://storage.googleapis.com/hol-production/2016/11/saamelaisten_kuvaohjeistus.pdf
https://moodoffinland.fi/esittely/vastuullisuus/

