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Johdanto 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on järjestetty matkailun liiketoimintapainotteista opetusta 

vuodesta 2015. Kolmesta matkailukurssista yhden teemana on vastuullinen matkailu. Tänä 

vuonna järjestetyllä kurssilla Outdoors Etelä-Pohjanmaa hanke toimi toimeksiantajana. 

Toimeksiannon tavoitteena oli kartoittaa mahdollisimman laajasti Suomen 

luontomatkailukohteita ja tarkastella viestinnällisestä näkökulmasta sitä, miten vastuullisuus 

näyttäytyy eri kohteissa. Opiskelijoita kurssilla oli kuudesta eri tutkinto-ohjelmasta ja eri 

puolilta maakuntaa. Kurssille osallistui 30 opiskelijaa ja oppimistehtäviä palautettiin yhtensä 

14.  

 

Oppimistehtävien kohteiksi valikoituivat Seitsemisen kansallispuisto, Ruka, Nuuksion 

kansallispuisto, Koli, Ylläs, Ruka, Lauhavuoren kansallispuisto, Hossan kansallispuisto, Rokua, 

Saariselkä, Saimaa, Helvetinjärven kansallispuisto ja Merenkurkun saaristo. Mukana oli niin 

kansallispuistoja kuin matkailukeskittymiäkin. Tehtävänantona oli tehdä valitusta kohteesta 

(siellä toimivista yrityksistä, yhdistyksistä ja organisaatioista) nykytila-analyysi 

vastuullisuuden näkökulmasta. Kurssilla käytettiin viisiasteisen vastuullisuuden teoreettista 

viitekehystä (Veijola (toim.). 2013), johon luetaan mukaan viisi eri vastuullisuuden 

elementtiä: sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen, ekologinen ja poliittinen. Lisäksi opiskelijat 

nostivat tiedonhaun pohjalta esiin kehittämisteemoja jokaisesta viisiasteisen vastuullisuuden 

elementistä, joita voidaan tulevaisuudessa soveltaa myös Etelä-Pohjanmaan 

luontokohteisiin. Jokainen ryhmä rajasi ja tarkasteli kohdetta parhaaksi katsomallaan tavalla, 

joten työt poikkesivat osittain rakenteeltaan. Jotain rajauksia ryhmät tekivät kurssin 

suoritukseen varattujen resurssien puitteissa.  

 

Tässä aineiston kokoavassa raportissa tarkastellaan oppimistehtäviä kokonaisuutena ja 

laaditaan yhteenveto tämän hetkisestä tilanteesta siitä, miten vastuullisuus näyttäytyy 

viestinnässä eri luontomatkailukohteissa. Raportissa on käytetty aineistona opiskelijoiden 

tuottamaa tietoa ja töissä esiin tulleita tietolähteitä sekä hankkeen aikana jo aikaisemmin 

kerättyä tietoa.  Lisäksi opiskelijoiden esiin nostamia kehittämisteemoja analysoidaan ja 

sovelletaan Etelä-Pohjanmaan luontomatkailukohteisiin.   
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Nykytila-analyysi vastuullisista luontomatkailukohteista Suomessa 

Kansallispuistossa voidaan tunnistaa hyvin paljon samanlaisia elementtejä suurilta osin 

hallintomallin takia. Nykyisin Suomessa on kaikkiaan 40 kansallispuistoa, jotka on perustettu 

lailla valtion maalle. (Metsähallitus 2017.) Kansallispuistot ovat suuria luonnonsuojelualueita, 

joiden tärkeimpänä tehtävänä nykyisin on turvata luonnon monimuotoisuus. Tämän lisäksi ne 

takaavat ihmisille virkistysmahdollisuuden, luonnonsuojelun ehdoilla. Kansallispuistoista 

löytyy merkittyjä reittejä, luontopolkuja sekä tulentekopaikkoja ja niissä on mahdollista myös 

yöpyä. (Kansallispuistot ovat luontoaarteitamme 2017; Kansallispuistot - Upeinta Suomea 

2017.)  

 

Metsähallitus vastaa Suomen kansallispuistojen hoidosta. Metsähallitus listaa keinojaan 

kestävän matkailun edistämiseksi: se tukee kohteiden arvojen säilymistä ja edistää niiden 

suojelua, minimoi ympäristön kuormitusta, vahvistaa paikallisuutta, edistää 

paikallistaloudellista kasvua ja työpaikkojen luomista, edistää kohteiden tuottamaa 

hyvinvointia ja terveyttä sekä viestii yhteistyössä kohteen arvoista ja palveluista. (Kestävän 

matkailun periaatteet 2016.)  

 

Osittain näkyvyyttä ovat kasvattaneet Metsähallituksen ylläpitämän Luontoon.fi-sivuston 

lisäksi kansallispuistojen Facebook-sivut ja retkeilijöiden omat päivitykset, mutta myös 

vahvasti kasvava suosio luontomatkailua kohtaan. Herää kysymys, vaikka kansallispuistot 

toimivat samojen vastuullisuuden periaatteiden mukaan voisiko jokin kansallispuisto nostaa 

profiiliaan tuomalla selvemmin esille jotakin vastuullisuuden elementtiä? 

 

Matkailukeskittymissä tieto on usein sirpaleisempaa johtuen pitkältä siitä, että toimijoita on 

paljon eikä alueelta löydy välttämättä yhtä koordinaatiotahoa. Useissa matkailukeskittymissä 

on oma matkailun alueorganisaatio, joka hoitaa myyntiä ja markkinointia. Tiedonhaussa 

vastuullisuudesta voi olla vaikea löytää tietoa juuri sen sirpaleisuuden vuoksi. Yhdestä 

matkailukeskittymästä voi nousta esiin yksittäisiä toimijoita, jotka tuovat viestinnässä esille 

vastuullisuuden elementtejä. Edelleen tämä on kuitenkin melko vähäistä. Vastuullisuus 

voitaisiin nostaa merkittävämpään rooliin myös viestinnässä, koska yhä tietoisemmat 

kuluttajat perustelevat ostovalintansa yhä useammin arvopohjaisesti.  
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Vastuullinen kehittäminen Etelä-Pohjanmaan luontomatkailukohteissa 

Opiskelijat nostivat tiedonhaun pohjalta erilaisia kehittämisteemoja eri vastuullisuuden 

elementteihin. Osa konkreettisista elementeistä sopii useampaan kuin yhteen elementtiin, 

mutta tässä vaiheessa opiskelijat ovat tehneet valinnan, missä kohdassa he käsittelevät 

esimerkkejä.  

 

Sosiaalinen 

- vankien työllistäminen kansallispuistossa 

- yritysten sitouttaminen samoihin vastuullisiin arvoihin 

- alueen säilyttäminen ja parantaminen vetovoimaisena ja monipuolisena 

virkistyskäyttökohteena 

- paikallinen tietämys, osaaminen ja laadukkaat opaspalvelut huomioiminen kohteen 

matkailupalveluissa 

- esteettömät reitit 

- koulutuksen kehittäminen 

- yhteistyö 

- monimuotoisten reittien kehittäminen eri asiakasryhmille 

- yhteistyö oppilaitosten kanssa 

- yhteisöllisyyden lisääminen 

- vapaaehtoistyö  

- turvallisuuden edistäminen 

 

Kulttuurinen 

- kulttuurivahvuuksien esiintuominen 

- paikan nimien hyödyntäminen tarinankerronnassa 

- luontoreittien nimeäminen ja laatiminen alueen historian ja tarinoiden mukaan 

- vanhojen metsäkämppien säilyttäminen ja kunnostaminen 

- historiallisten rakennusten ja rakennelmien säilyttäminen 

- lähiruoka 

- saamelaiskulttuurin kunnioittaminen osana matkailuliiketoimintaa 

- käsityöyrittäjyyden tukeminen 
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Taloudellinen 

- saavutettavuuden lisääminen 

- luontoreittien huollon ja ylläpidon turvaaminen 

- yhteistyö alueen markkinoinnissa 

- paikallisten osallistaminen ja työllistyminen 

- palveluiden kehittäminen osaksi luontoreittejä 

- paikallisuus 

- tuotteistaminen 

- ympärivuotisuuden edistäminen 

- kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen 

 

Ekologinen 

- laminoitu lainattava kartta kertakäyttöisen sijaan 

- julkisen liikenteen parantaminen palvelemaan luonnossa liikkujia 

- ympäristövinkkien jakaminen 

- luonnonsuojelun hoidon ja käytön periaatteet –suunnitelma 

- yhteiset ympäristö- ja laatujärjestelmät 

- suon hyödyntäminen 

- opetusmateriaalin käyttäminen luontoreiteillä 

- luomu- ja lähiruoan suosiminen 

- jätehuolto 

- lumen säilöminen seuraavalle kaudelle 

 

Poliittinen 

- pienyrittäjien osallistaminen päätöksentekoon 

- päätöksistä tiedottaminen 

- esteettömyyden huomioiminen luontoreiteillä suunnitteluvaiheessa 

- avoin hanketoiminta 

- luonnonsuojelulain toteutuminen kohteessa 

- infrastruktuurin parantaminen 

- kehittämispolitiikan ja hankkeiden läpinäkyvyys 

- maanomistajien osallistaminen kehittämistyöhön 

- kulkuyhteyksien kehittäminen paremmiksi 
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- kausityöläisten asuntopulan ratkaiseminen 

- alueellisen erikoistumisen esiintuominen kohteissa esim. arktinen osaaminen 

 

Yllä on listattu kaikki ne teemat, joita opiskelijatöissä käsiteltiin. Opiskelijoiden töissä nousi 

osittain samoja teemoja esiin eikä samaa teemaa ole toistettu listassa. Tämän lisäksi 

oppimistehtävissä tehtiin yleisiä havaintoja kehittämisteemoista. Tiedot tulisi pitää ajan tasalla 

ja tiedon päivittämiseen tulisi määritellä jokin taho, mikä lisää näkyvyyttä ja tukee jatkuvuutta. 

Hankkeissa tuotettu tieto ja työkalut tulisi olla löydettävissä ja kaikkien saavutettavissa. 

Löydettävyyden ja näkyvyyden tueksi tulisi tiedon sirpaleisuuteen löytää ratkaisuja siten, että 

tietoa olisi helposti saavutettavissa. Turvallisuuden esiin tuominen osana luontokohteiden 

suunnittelua, palveluita ja ylläpitoa on tärkeää niin alueella toimijoille kuin vierailijoillekin. 

Maailman levottomuudet ja terroristi-iskut ovat kaukana Etelä-Pohjanmaan matkailukohteista. 

Etelä-Pohjalaista rakennusperinnettä tulee tuoda esille enemmän kuten komeat pohjalaistalot, 

niiden alkuperäinen irtaimisto ja esineistö sekä tarinat, joita ne pitävät sisällään. Mitä on 

eteläpohjalaisuus? Luontokohteita voitaisiin tuoda esiin yhä enemmän paikallislehdissä, 

paikallisissa tapahtumissa ja paikallisten yritysten viestinnässä.  

 

Yhteenveto 

Tiedonhaussa opiskelijat keskittyivät tarkastelemaan eri sidosryhmien viestinnässä esiin 

tuomia vastuullisuuden elementtejä, joten raporteissa tukeuduttiin saataville olevaan tietoon. 

Tietolähteinä käytettiin muun muassa kohteiden omia kotisivuja, kirjallisuutta, sidosryhmien 

kotisivuja sekä sosiaalisen median kanavia. Yksi oppimistehtävän tarkoitus olikin tarkastella, 

miten vastuullisuus tuodaan esille viestinnässä. Esimerkiksi Hossan kansallispuistoon voi 

tutustua sivulla Hossa.fi tai Facebookissa sivulla Visithossa. Metsähallituksen luontopalvelut 

on tehnyt YouTubeen Hossasta viiden minuutin videon. Kansallispuistot tutuiksi –

retkidokumenttisarja löytyy Youtubesta, jonka yksi 12-minuuttinen jakso kertoo Hossasta. 

Vastuullisuus on osittain jo itsestäänselvyys, mutta edelleen siitä viestiminen asiakkaille ja 

sidosryhmille on selvityksien mukaan vajavaista.  

 

Matkailukeskittymien tarkastelussa kävi ilmi, että tieto on hyvin sirpaleista ja eri toimijoiden 

viestintä vastuullisuudesta vaihtelee suuresti. Usein yhteiset suuntaviivat tai ohjeistukset 

puuttuvat, jolloin yhtenäistä kuvaa ei muodostu. Useiden toimijoiden kohdalla 

vastuullisuuden eri elementtejä todennäköisesti toteutetaan käytännössä, mutta se ei 
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kuitenkaan näy viestinnässä asiakkaille tai muille sidosryhmille. Tämän suhteen yksittäiset 

toimijat ja matkailukeskittymät voisivat laatia yhteisen linjauksen esimerkiksi hyödyntäen 

viisiasteisen vastuullisuuden viitekehystä. Vastuullisuus on globaali megatrendi, jonka 

nähdään vaikuttavan yhä enemmän myös kuluttajakäyttäytymiseen ja sen myötä matkustus- 

ja ostopäätöksiin tulevina vuosina.  

 

Raporteissa oli huomattavissa, että hankkeet, maailmanperintökohde- tai Geopark status 

korostavat positiivisesti vastuullisuuden esiin tuomista viestinnässä. Yleensä siihen liittyy 

jokin yhteinen järjestelmä tai sertifikaatti, johon kaikki tietyn alueen toimijat ovat sitoutuneet. 

Suomessa ja maailmalla on lukuisia kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan 

sertifikaatteja, joista matkailukohteet ja yksittäiset toimijat voivat valita omansa. 

Sertifikaattien runsas määrä tai taloudelliset kysymykset voivat vaikeuttaa valintaa. Ne 

kuitenkin rakentavat vastuullisen matkakohteen tai yrityksen brändiä ja asiakaslupausta 

ajassa, jossa vastuullisuuteen liittyvät asiat nostavat merkitystään. Vastuullinen matkailun 

liiketoiminta on kilpailuetu, joka tulisi näkyä sekä käytännön työssä, että viestinnässä.  

 

 

 

Lisätietoa: 

Sanna Jyllilä,  sanna.jyllilä@seamk.fi, 040 830 0400 

Seuraa meitä:   

https://outdoorsetelapohjanmaa.wordpress.com 
Twitter: @outdoorsEP  
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