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Mistä on kyse? 
• Työn tarkoituksena tutkia matkailukohteiden vastuullisuusviestintää Suomesta ja 

maailmalta

• Menetelmänä benchmarking, joka mahdollistaa vertaisoppimisen tarkasteltujen kohteiden 

hyvistä käytänteistä

• Matkakohteista tarkastellaan kaupungin Visit-organisaatiota

• Ei pelkästään vastuullisuus ympäristön kannalta, huomioon otetaan myös taloudellinen 

sekä sosiaalinen vastuullisuus

• Tutkimusmateriaalina matkailukohteiden verkkosivut sekä Facebook- ja Instagram-tilien 

julkaisut syyskuun ajalta



Tarkasteltavat kaupungit

Turku
Tampere
Lahti
Posio
Göteborg
Kööpenhamina
Amsterdam
Seattle
Bryssel
Pariisi
Berliini

Tallinna
Oslo
Reykjavik
Stuttgart
Mannheim
Antwerpen
Melbourne
Tokio



Luokittelu

Tampere, Turku, Berliini, Pariisi

Erinomainen
• Vastuullisuus läpileikkaavana teemana kaikkialla

Hyvä
• Löytyy kattavasti tietoa, mutta ei läpileikkaavasti

Välttävä
• Löytyy jonkun verran tietoa, jos osaa hakea

Heikko
• Ei löydy tietoa 

Posio, Lahti, Göteborg, 
Kööpenhamina

Oslo, Bryssel, Seattle

Amsterdam, Reykjavik, Tallinna, 
Antwerpen, Stuttgart, Mannheim, 

Melbourne, Tokio



Erinomainen

Posio, Lahti, Göteborg, Kööpenhamina

• Vastuullisuus näkyy läpileikkaavana teemana nettisivuilla

• Selvästi keskeisimpiä teemoja

• Listauksia ja vinkkejä vastuullisesta matkailusta 

• Ruokailu, liikkuminen, majoitus, sertifikaatit, sosiaalinen media



Hyvä
Tampere, Turku, Berliini, Pariisi

• Tietoa vastuullisuudesta löytyy suhteellisen 

kattavasti, joskin ei niin läpileikkaavasti

• Tiettyä vastuullisuuden osa-aluetta korostetaan 

enemmän kuin toista

• Esim. Berliinissä sosiaalinen vastuu isommassa 

roolissa kuin ympäristöllinen vastuu



Välttävä
Oslo, Bryssel, Seattle

• Irtonaisesti tietoa vastuullisuudesta

• Sivujen hakukonetta käyttämällä löytyi harvoja 

artikkeleja ja tietoa esim. vastuullisesta yrityksestä

• Satunnaisia tietoja käytetyistä ympäristömerkeistä



Heikko
Amsterdam, Reykjavik, Tallinna, Antwerpen, 
Stuttgart, Mannheim, Melbourne, Tokio

Vastuullisuudesta ei juuri – tai ollenkaan tietoa



Tuloksia
▪ Vastuullisuusasiat verkkoalustoilla vaihtelevat paljon kaupungeittain

▪ Yleisesti pohjoismaiset kaupungit vahvoilla vastuullisuusviestinnän 

suhteen

> Erityisesti suomalaisten kaupunkien viestintä hyvää

▪ Muista eurooppalaisista kaupungeista Pariisi ja Berliini voidaan 

mainita hyvinä vastuullisuusviestijöinä, tosin eri aiheita painottaen

▪ Muuten eurooppalaisten kaupunkien kohdalla ei voida todeta tason 

olleen korkea

▪ Euroopan ulkopuolisista kaupungeista tehtiin katsaus Tokioon, 

Seattleen ja Melbourneen, eikä vastuullisuusviestintä näissä kohteissa 

ollut korkealla



Tuloksia
• Muutaman kaupungin kohdalla heikko vastuullisuusviestintä yllätti

• Euroopan Unionin pääkaupunkina toimivalta Brysseliltä tai 
kiertotalouden edelläkävijältä Alankomaiden Amsterdamilta ei 
odotusten vastaisesti löytynytkään kattavaa viestintää 
vastuullisuuden teemoista

• Yllätykseksi myös todettiin, että modernilla Norjan pääkaupungilla 
Oslolla aihepiiriä oltiin käsitelty niukasti

• Positiivisena yllätyksenä Pariisi, joka ehkä mielletään ostosten ja 
kuluttamisen kaupunkina

• Kuitenkin kattavasti tietoa vastuullisesta matkailusta ja jopa 
ostosten tekemisestä vastuullisesti

• Jo etusivulla ohjataan vastuullisuusaiheiden pariin



Mahdollisia syitä heikolle tiedon tarjonnalle
(opiskelijoiden pohdintaa)
• Kaupungissa on niin paljon tarjottavaa turistille, että verkkosivujen kokoa koitetaan pitää 

mahdollisimman tiiviissä paketissa à vastuullisuudesta tingitty 

• On ajateltu, että Visit-organisaatioiden verkkoalustat eivät ole paikka vastuullisuuden esille 
tuomiseksi 

• Pohjoismaalaiset ovat ahkeria netin käyttäjiä à muissa Euroopan kaupungeissa ei olla niin tarkkoja 
nettisivujen sisällöistä. Tietoa hankitaan muualta kuin verkosta. 

• Ei olla nähty tarpeelliseksi nostaa vastuullisuutta tai muuttaa verkkoalustojen rakenteita, 
vastuullisuus on ”itsestäänselvyys” ja sitä kehitetään 

• Vastuullisuus ei vielä ole saanut vankkaa alustaa arvomaailmoissa 

• Vastuullisuus ei ole kiinnostava asia 



Verkkosivut vs sosiaalinen media

• Sosiaalisessa mediassa vastuullisuutta nostetaan vähemmän suhteessa verkkosivuihin

• Julkaisuja yritetään pitää mahdollisimman ytimekkäinä, jotta olisivat helppolukuisia

• Pääasiassa tietoa tapahtumista ja joskus paikallisista yrityksistä, sekä upeita kuvia kaupungeista

• Kuitenkin vastuullisuutta oli muutamissa somejulkaisuissa, esimerkiksi Posiolla 

• Toisaalta suuri osa Posiolla kävijöistä nauttivat luonnosta. Voisi olettaa, että suurta osaa heitä 

kiinnostaa luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä vastuullisuus





Yritysten nostaminen
• Erinomainen –kategorian kaupungit nostivat vastuullisia yrityksiään, joko pohjautuen 

sertifikaatteihin - tai sitten ei

• Yrityksiä ei aina nosteta sertifikaattien perusteella, vaan myös esim. kulutus- ja 
arvoperiaatteiden mukaan

• Joidenkin kaupunkien kohdalla esimerkiksi majoituskohteista puhuttaessa suositeltiin 
majoittumista vastuullisuuden huomioivissa majapaikoissa

• Monesti tällaisissa kohdissa kerrottiin tietyn sertifikaatin kertovan vastuullisesta kohteesta ja 
joillakin sivustoilla listattiin tämän jälkeen kriteerit täyttäviä kohteita, ei kuitenkaan aina

• Sitten, kun klikkaa listatusta kohteesta ja siirtyy varaussivustolle, sertifikaattia ei ole enää 
näkyvissä.

• Tämä havainnollistaa sitä, ettei esimerkiksi sertifikaateista viestiminen aina ole kovin 
johdonmukaista tai tiedot niiden olemassaolostoa ei ole helposti löydettävissä

• Esim. Bryssel



Visit Lahti

https://visitlahti.fi/etusivu/nae-ja-
koe/kestavamatkailu/

https://visitlahti.fi/etusivu/nae-ja-koe/kestavamatkailu/


https://www.goteborg.com/en/sustainable-
gothenburg/?page=1&tags=&startdate=&en
ddate=&datetype=&view=listing

Göteborg

https://www.goteborg.com/en/sustainable-gothenburg/?page=1&tags=&startdate=&enddate=&datetype=&view=listing


Posio https://posiolapland.com/vastuullisuus/

https://posiolapland.com/vastuullisuus/


Ideaalisivu voisi olla…



…tietoa, linkkejä, välilehtiä vastuullisuudesta heti 
näkyvillä kun avaa verkkosivut…



…tietoa on helppoa ja vaivatonta löytää…



…hankkeiden ja vastuullisten yritysten nostamisen lisäksi kävijälle 
”koulutuspaketti” vastuullisuudesta (mitä se on, miten käyttäytyä jne.) …



…muutakin kuin ympäristövastuuta →
sosiaalinen ja taloudellinen vastuu…



…majoitus-, ravintola-, ostos- ja tapahtumahakuja voisi rajata 
vastuullisuuden mukaan…



Turun matkailun vastuullisuuskuulumisia –osio, jonka 
tarkoituksena on jakaa uutisia ja hyödyllistä tietoa Turun 

alueen vastuullisuustoimista matkailun saralla.
Ensimmäisenä maailman kaupunkina Lahti on lanseerannut  

asukkaiden henkilökohtaisen liikkumisen päästökaupan 
sovelluksen. CitiCAP niminen sovellus kannustaa asukkaita 

tekemään kestäviä liikkumisvalintoja, kävellä, pyöräillä, 
käyttää joukkoliikennettä tai jopa hiihtää.

Göteborgiin matkustavaa kannustetaan optimoimaan 
matkansa ilmastovaikutukset majoitukseen ja liikkumiseen 

liittyen yhteistyössä muiden tahojen kanssa tuotetun 
laskurin avulla. Pariisi: sovellus nimeltä FairTrip, jonka avulla voi löytää 

pariisilaisia ravintoloita, joiden periaatteina on lyhyet 
tuotantoketjut ja suoraa tuottajalta hankkiminen – siis 

paikallisuus.
Tookki nimisen sovelluksen avulla kerrotaan helposti 

löytyvän niin vastuullisen hotellin, orgaanisen ravintolan, 
vihreän aktiviteetin,  slow-fashionin kuin nollapäästöisen 

liikkumisenkin.

Mielenkiintoisia nostoja nettisivuilta

Kööpenhaminan sivustoilla tarjotaan 
vastuullisuusopasta vierailijalle. Tietoa ja 

vinkkejä kestävän matkailun suunnitteluun 
Kööpenhaminassa.



Kiitos!
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