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Tänään etsitään yhdessä vastauksia, 
pohditaan ja tutkitaan esimerkkejä

Mitä on viestintä

Milloin ja mitä vastuullisesta
toiminnasta voi viestiä
Esimerkkejä meiltä ja muualta
Mitkä ovat ne kanavat, joissa tavoittaa
vastuullisuudesta kiinnostuneet
potentiaaliset matkailijat
Yrityksen sisäinen viestintä
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Mitä on viestintä – missä
ja miten viestitään
• Mitä nähdään

• Mitä kuullaan

• Mitä haistetaan

• Mitä maistetaan

• Mitä tunnetaan (fyysisesti ja emotionaalisesti)

Markkinointiviestintä on yksi osa viestintää. 

Monta muuta tapaa osoittaa vastuullisuutta! 

Lupauksia tulee antaa, hyvistä käytänteistä viestiä ja 
lupaukset pitää lunastaa!
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4P:n markkinointi-mix  toimii edelleen 
tuotteistamisen ja markkinoinnin runkona

• Yhtäältä tuotteistamiseen kannattaa panostaa tosi 
paljon 

• Toisaalta kannatetaan matalan kynnyksen 
tuotteistamista ja tässä taustalla on luovuus ja 
palvelumuotoilu
• Tunnistetaan nykytila – tunnistetaan tarve – kerätään 

asiakasymmärrystä – ideoidaan – testataan – kehitetään –
jatkoideoidaan – testataan – konseptoidaan

• Jos tuote ja tekijä sen taustalla on vakuuttavasti 
brändätty, on myynti helpompaa
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Tuotteistaminenkin on viestintää!

• Tuotteella kerrotaan se tarina, jonka uskotaan kiinnostavan asiakasta

• Tuotteella näytetään toteen, että sanat ja lupaukset lunastetaan

• Viesti koetaan elämyksenä

• Jos tuote on tosi hyvä, se myy usein itse itsensä

• Miten vastuullisuus näkyy, kuuluu, tuntuu, maistuu palvelussa/tuotteessa
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Miltä sinun yrityksesi vastuullinen palvelupolku näyttää?

• Onko vastuullisuus yrityksesi arvo

• Miten kerrot arvoista ja jalkautat ne yritykseen 
sisäisesti

• Miten kerrot arvoista ulospäin

• Millaisia lupauksia annat ja miten lunastat lupaukset

• Miten vastuullisuus näkyy toiminnassa

• Miten vastuullisuus todentuu kokemuksissa

• Miten viestit vastuullisuudesta

• TEE SUUNNITELMA 
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Onko kriisiviestintä kunnossa?

• Vastuullinen matkailuyritys viestii myös epämukavista asioista

• Riskianalyysit ja viestintäsuunnitelma poikkeustilanteita varten

• Sisäinen viestintä ja ulkoinen viestintä

• Kenen vastuulla viestintä on ja miten viestintä jalkautetaan

• Asiakas haluaa tulla vakuutetuksi, että palvelu on turvallinen ja haluaa kokea
turvallisuudentunnetta (myös hygienia, emotionaalinen turvallisuus) 
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STF-ohjelman askel numero 4

• Matkailijat ja mahdolliset yhteistyökumppanit 
enenevissä määrin etsivät viestejä siitä, että 
yrityksen toiminta on vastuullista ja kestävää niin 
paikallinen ympäristö, yhteisö kuin talouskin 
huomioiden. Vastuullista on myös viestiä tulevista 
teoista huomisen eteen - kaiken ei voi odottaa 
olevan kerralla valmista.

• Tällä askeleella todennatkin, että yrityksessäsi ei 
vain tehdä vastuullisia tekoja, vaan niistä myös 
viestitään. Vaikka yrityksenne viestisikin 
monikanavaisesti, ei tällä askeleella tarvitse 
todentaa kuin yrityksen www-sivuilla tapahtuva 
kv-vieraille kohdennettu (eli muilla kuin 
Suomen virallisilla kielillä oleva) viestintä.
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MATKANJÄRJESTÄJÄKYSELY –VISIT FINLAND 2018

ANU NYLUND MOOD OF FINLAND OY | WWW.MOODOFFINLAND.FI | TWITTER @ANUNY | IG @MOOD_OF_FINLAND

Hyöynnä näitä 
nostoja omassa 

viestinnässä. 
Mitä tämä 
tarkoittaa 

teidän 
yrityksessä

https://www.businessfinland.fi/48e79a/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/arctic-sustainable-destination-finland-2018.pdf


MITEN KOHDATA MATKAILIJAT VERKOSSA KESTÄVÄN MATKAILUN 
TEEMOILLA? (BF 25.05.2020) 

Selvityksessä keskityttiin neljään hakumerkittävään teemaan, 
jotka linkittyvät niin matkailun yleisin trendeihin kuin myös 
kestävyyteen:  

 Kirjaimellisesti kestävyyteen liittyvät haut (Ecotourism, 
sustainable travel, responsible holidays jne)

 Paikallisuuden korostaminen (tour by locals, like a local, 
travel local, local culture jne)  

 Ekologinen majoitus /Ecommodation (Eco-friendly
hotels, sustainable hotels, green accommodation jne)

 Matkailun merkityksellisyys (avoiding overtourism, off the
beaten track, slow travel, undiscovered destinations, 
transformational travel jne.)

 Selvitys osoitti, että vaikka esimerkiksi ‘ecotourism
holidays’ termillä löytyy hakuja kasvavassa määrin, 
sisällöissä ei kannata keskittyä pelkästään itse kestävyyteen, 
vaan mennä pintaa syvemmälle eli konkretiaan.

 Mikäli halutaan maksimoida näkyvyys hakukoneissa, 
kestävän matkailun sisältöihin kannattaa siis lisätä myös 
aiheeseen liittyviä sivutrendejä kirjaimellisten ‘sustainable’, 
‘responsible’ ja ‘ecotourism’ termien lisäksi, sillä 
toistaiseksi puhtaasti kestävyyteen liittyviä hakuja tehdään 
vähän.

 Erityisesti paikallisuuteen liittyvät haut ovat suosittuja 
vastuullisuutta arvostavien matkailijoiden keskuudessa. 
Termit kuten ‘tours by locals’, ‘live like a local’ ja ‘travel
local’ ovatkin huomattavasti suositumpia kuin 
kirjaimellisesti kestävyyteen liittyvät hakutermit kuten 
esimerkiksi ‘sustainable tourism destinations’.
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https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/blogs/2020/miten-kohdata-matkailijat-verkossa-kestavan-matkailun-teemoilla/?ref=rns_tw


BF – TUTKIMUS 25.5.2020

 Myös matkailun uudenlaiseen merkityksellisyyteen liittyvät 
haut korostuvat; matkailijat hakevat omaa arvomaailmaa 
korostavia elämyksiä, ja suosituimpia hakutermejä tässä 
kategoriassa olivat ‘off the beaten track’, ‘slow travel’ sekä 
‘undiscovered destinations’.

 Merkityksellisyydessä korostuu transformational travel -
ajattelu, missä viitataan vastuullisen matkailun ehkä 
tuoreimpaan trendiin, joka tarkoittaa että matkailu muuttaa 
ihmisen käyttäytymistä pidempiaikaisesti vastuullisen 
matkailukokemuksen myötä. 

 Mikäli matkailijan käytös muuttuisi niin paljon, että hänen 
kestävän kehityksen mukainen toimintansa matkan jälkeen 
kompensoisi täysin matkaista aiheutuneet  
ympäristövaikutukset, voitaisiin puhua kestävästä 
matkailusta.
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https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020-visit-finland/venalaiset-ymmartavat-vastuullinen-matkailukohde-termin-eri-tavalla-kuin-muut-kansalaisuudet/


”Tutkimukseen osallistuneiden venäläisten mielestä Suomi on myös 
ylivoimaisesti vastuullisin matkailumaa verrattuna muihin Pohjoismaihin.”

Miten venäläiset oikeastaan ymmärtävät koko ”vastuullinen 
matkailukohde”-termin? Siteerasimme muutaman lainauksen 
tutkimuksesta.

Vastuullinen matkailukohde on venäläisten mielestä:

”Ympärivuotinen matkailukohde, jossa käy erilaisia matkailijoita. Tarjoaa 
laajan valikoiman erilaisia lomatyyppejä.”

”Toimiva matkailukohde”

”Kohde, johon ihmiset matkustavat säännöllisesti”

”Hyvin kehittynyt matkailuinfrastruktuuri. Matkailusesonki kestää koko 
vuoden.”

”Maa, kaupunki, alue, johon matkailijan on ilo tulla, ja matkailijoiden 
kiinnostus kohdetta kohtaan kasvaa joka vuosi.”

”Kohteessa on tarpeeksi houkuttelevia huveja, hotelleja ja ravintoloita 
kaikenikäisille ja eri asioista kiinnostuneille. Ja tiedot näistä löytyvät 
helposti internetistä.”

”Kohteessa on hyvät jätejärjestelmät itsenäiselle matkailulle. Iso 
valikoima hotelleja, huveja ja kulkuvälineitä”

”Matkailukohde, jossa on aina kysyntää”

• Kysyttäessä saman termin tarkoitusta vaikkapa 
brittiläisiltä, saksalaisilta ja ranskalaisilta, vastuulliseksi 
matkailuksi miellettiin huolehtimista ympäristöstä, 
hiilijalanjäljen pienentämistä, majoittumista 
ympäristöystävällisissä kohteissa ja niin edelleen.

• Joten, niin pitkään kuin termin ”vastuullinen 
matkailukohde” (”sustainable travel destination”) 
käyttö on Venäjällä pientä ja tuntematonta, omasta 
vastuullisuudesta kannattaa viestiä venäläisille eri 
tavalla kuin muille kansallisuuksille: juuri nyt 
aallonharjalla on sellaiset termit kuin ”eco-friendly”, 
”ecologically clean / clean ecology”, ”natural”, 
”farmer’s product”, ”pristine
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Kuva: Katja Pasanen, Vastuullisuusviestinnän tutkimus 2019

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020-visit-finland/mita-vastuullisuudesta-tulisi-viestia-venalaisille-matkailijoille/


Viestinnän kautta voidaan lisää tietoa ja ymmärrystä
Kestävän matkailun yhteiset periaatteet

Allekirjoittamalla kestävän matkailun periaatteet sitoudumme 
työskentelemään kestävämmän matkailun puolesta.

1 Teemme reilua yhteistyötä

Kehitämme matkailua yhteistyössä muiden alueemme ja alamme 
toimijoiden kanssa. Yhdessä voimme paremmin vaikuttaa yhteiskunnan 
ja matkailun tulevaisuuteen. Haluamme, että alueellamme on hyvä asua 
ja vierailla nyt ja tulevaisuudessa, joten teemme päätöksiä, jotka ovat 
kestäviä myös tuleville sukupolville. Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti 
ja oikeudenmukaisesti, ja harjoitamme vain reilua ja rehellistä 
kaupankäyntiä.

2 Huolehdimme luonnosta

Suojelemme alueemme ympäristöä, maisemia ja luonnon 
monimuotoisuutta. Toimintamme ei ylitä luonnon kantokykyä, vaan 
turvaa osaltaan hyvän elämän mahdollisuudet ja puhtaan 
toimintaympäristön säilymisen alueellamme. Huolehdimme myös 
eläintemme hyvinvoinnista ja arvokkaasta kohtelusta.

3 Kunnioitamme kulttuuriperintöä

Vaalimme alueemme kulttuuriperintöä. Tavoitteemme on kulttuurin aito 
ja kunnioittava esittäminen, elvyttäminen, ylläpitäminen ja 
vahvistaminen. Ymmärrämme myös, että kulttuurit ovat aina kehittyneet 
vuorovaikutuksessa ja ottaneet oppia toisiltaan.

4 Edistämme hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa

Kohtelemme työntekijöitämme, vieraitamme ja alueemme asukkaita 
tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti riippumatta heidän taustastaan. 
Otamme ihmisten erityistarpeet huomioon toiminnassamme. 
Koulutamme, opastamme ja kannustamme henkilöstöämme toimimaan 
vastuullisesti.

5 Suosimme paikallista

Tuemme alueemme tuotteita, palveluita ja yrityksiä, ja tavoitteemme on 
työllistää paikallisia ihmisiä. Suosimme suomalaisista raaka-aineista 
tehtyä ruokaa. Osallistamme asukkaita ja yrityksiä heitä koskevissa 
asioissa.

6 Panostamme turvallisuuteen ja laatuun

Huolehdimme paikallisten asukkaiden, henkilökuntamme ja 
vieraittemme turvallisuudesta sekä lain ja viranomaisten määräysten 
noudattamisesta. Kun kehitämme palveluitamme ja tuotteitamme laatu 
edellä, luomme edellytyksiä oman toimintamme jatkuvuudelle.

7 Huomioimme ilmastovaikutukset

Teemme ilmaston kannalta hyviä valintoja ja pienennämme 
hiilijalanjälkeämme. Seuraamme matkailun ympäristölle aiheuttamaa 
kuormitusta ja aktiivisella mittaamisella tavoittelemme tehokkaampaa 
energian ja resurssien käyttöä.



Voit hyödyntää näitä otsikoita ja kertoa, mitä tarkoittavat teidän 
yrityksessä. Available also in English

8 Viestimme avoimesti

Viestimme alueellamme rohkeasti matkailun vastuullisista 
teoista sekä tulevista suunnitelmista ja visioista. Haluamme, että 
Suomen kestävä matkailu tunnetaan maailmalla. Kerromme 
avoimesti onnistumista, mutta myös haasteista.

9 Kehitämme jatkuvasti yritystoimintaamme

Olemme valmiita uudistamaan palveluitamme ja tuotteitamme, 
jotta niille riittää kysyntää myös tulevaisuudessa. Vakaa talous ja 
eettinen liiketoiminta luovat perustan toiminnan kestävälle 
kehittämiselle.

10 Sitoudumme kestävän matkailun periaatteisiin

Otamme aktiivisen roolin kestävän matkailun edistämisessä ja 
näiden kestävän matkailun periaatteiden toteuttamisessa. 
Teemme kestävän matkailun toimintasuunnitelman, jonka 
mukaan toimimme jatkossa yhä systemaattisemmin. 
Sitoudumme toimenpiteisiin ja haluamme oppia lisää myös 
tulevaisuudessa.
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https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/visit-finland/sustainable-travel-finland-label/


VASTUULLISUUS JA 
VIESTINTÄ

• Läpinäkyvää TOIMINTAA JA 
VIESTINTÄÄ

• jossa uskalletaan myöntää myös virheet
• Kerrotaan, missä on vielä parannettavaa
• miten ja millä aikataululla parannuksia

tehdään
• jaetaan hyviä käytänteitä. 

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

• Seuraa aikaasi: mikä aihe puhututtaa eniten juuri
nyt?
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Esimerkki
Kanadasta

Hotellin kotisivu Anu Nylund Mood of Finland Oy | www.moodoffinland.fi | 
Twitter @AnuNy | IG @mood_of_finland

https://fogoislandinn.ca/in-between/economic-nutrition/


Läpinäkyvää hinnoittelua
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Lue artikkeli tästä

https://yle.fi/uutiset/3-11356745?utm_source=twitter-share&utm_medium=social


Pysähdytään hetkeksi pohtimaan yhdessä

Voisiko matkailualan yritys tarjota 
kahta palvelua ja tuotetta, joista toinen 
on vastuullisesti tuotettu ja toinen ei?

Tai kertoa, miksi vastuullisesti tuotettu 
palvelu on joskus kalliimpi / mistä 
hinta muodostuu?
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Voisiko argumentit olla vaikka tällaisia?

• Maksamme työntekijöille reilua, osaamista 
vastaavaa palkkaa (joka voi olla TES:iä
parempikin)

• Meille tulevat harjoittelijat oppivat työtä tekemällä 
eikä heillä korvata palkattuja työntekijöitä

• Emme tee nollatuntisopimuksia, takaamme x-
määrän tunteja työntekijöillemme

• Hankimme laadukkaita, pitkän elinkaaren omaavia 
välineitä ja tuotteita, joita voi tarvittaessa korjata, 
mutta niiden ostohinta on korkeampi

• Varmistamme koko tarjoamaamme palveluun 
vaikuttavien yhteistyökumppaneiden, raaka-
aineiden ja tuotteiden vastuullisuuden

• Teemme yhdessä muiden kanssa ja maksamme 
reilun korvauksen alihankkijoille

• Käytämme tuoreita, lähellä tuotettuja raaka-aineita 
puolivalmisteiden ja pakasteiden sijaan

• Käytämme kausituotteita ja lähiruokaa
• Sähkömme tuotetaan vaihtoehtoisella 

energiatuotannolla (joka on kalliimpi kuin 
fossiilisilla tuotettu, jos tämä on faktaa)
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Lisää vinkkejä vastuullisuus argumentteihin
• Olemme investoineet lämmitys- ja 

viilennysilmantuotannossa vaihtoehtoiseen  energiaan 
(maalämpö, merienergia yms). 

• Olemme hankkineet polkupyöriä vieraidemme 
käyttöön, jotta autolla ajaminen alueella vähenee

• Käytämme autoillessa vaihtoehtoista 
polttoainetta/sähköautoa yms

• Olemme asennuttaneet sähköauton latauspisteitä 
vieraillemme

• Maksamme lain ja asetuksen mukaiset verot ja maksut 
• Vähennämme ensisijaisesti päästöjä  ja osoitamme x 

euroa x kohteeseen kompensointina

Voit myös kertoa, miten paljon säästöä vastuulliset 
valinnat ovat tuottaneet (esim. energian ja veden säästö) ja 
mihin säästöjen kautta saadut tulot käytetään (esim. 
toiminnan vastuullisempaan toimintaan investointi, 
kompensointi, henkilöstön hyvinvointi yms.
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LUONTO
viestitään oikeuksista ja 
velvollisuuksista: 
Olemassa olevien viestintäkanavien ja –
materiaalien hyödyntäminen

RETKIETIKETTI – suomeksi, ruotsiksi, 
englanniksi

LUONTOON.FI – paljon tietoa vähintään
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Osittain
myös saameksi, kiinaksi ja venäjäksi. 
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https://www.luontoon.fi/retkietiketti
https://www.luontoon.fi/retkietiketti


Färsaaret ja 
virtuaaliopastukset

Different Road ja 
Europamundo: 
osallistumisen 
mahdollisuus, 
solidaarisuus

https://www.visitfaroeislands.com/?utm_source=T%C3%AD%C3%B0indabr%C3%B8v&utm_campaign=5a5abd9954-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_29_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9061afbb1b-5a5abd9954-347331030


Kompensointi ja viestiminen 
vaatii tarkkaa tekemistä

KOMPENSOINTI ON TAPETILLA!
Lue blogikirjoitus

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


Matkanjärjestät
aloittivat

vistinnnän keväällä
2019

Ensin TUI

Ja Tjäreborg seurasi heti
perässä
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Huhtikuu 2019: 
iso kotimainen 
uutinen

Compensate.com by Antero Vartia

Tällä hetkellä selvitystilassa: onko vastikkeellista tai vastikkeetonta toiminta eli tarviiko
rahankeräysluvan vai ei ( lakiuudistus mahdollinen 2021). 

Rahankeruulupa myönnetään tällä hetkellä vain ei tuottoa tuottaville yleishyödyllisille yhdistyksille, ei 
yrityksille. Huhtikuussa aloitettu keskustelu lakimuutoksesta. 

Keskustelua käydään ”onko kompensointi viherpesua”  ympärillä.

1. Vähennä päästöjä

2. Kompensoi jos/koska päästöjä vielä synty

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





Benchmarkkaa kiinnostavien matkanjärjestäjien 
nettisivuja eri maista 

• Forum Anders  Reisen
• Kuoni
• TUI International
• Aurora Zone
• Different Road (esp)

Osallistu mahdollisuuksien mukaan Suomeen 
järjestettävien FAM-trippien ohjelmiin.

Kartoita potentiaaliset kumppanit, osallistu 
markkinointiin, ole aktiivinen.
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https://forumandersreisen.de/reisearten/single-reisen/
https://www.kuoni.co.uk/responsible-travel
https://www.tuigroup.com/en-en/responsibility/strategy
https://www.theaurorazone.com/about-us/responsible-travel
https://differentroads.es/viajes-lgtb-friendly


Fjordtours

https://www.fjordtours.com/inspiration/articles/sustainable-tourism-norway/?fbclid=IwAR2yCj8RpyHX_HqQCC9eH5b3II52HDwN7qZFthNTfiz4wVkgZqp4hDtKZrk


Vastuullinen
matkailuyritys, 
mitä jos
osallistaisit
asiakkaasi?

Martins Hotels lisätietoa
ja video >>
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https://www.martinshotels.com/en/configurator/tomorrow-needs-today-ecobons


Miten voitte osallistaa asiakkaat tekemään yhdessä vastuullisia tekoja?

• Aamiaisella ja ravintolassa kivalla tavalla kerrottu 
ruokahävikistä (miten paljon on tullut säästöjä, miten vieraat 
voivat vaikuttaa: ota kerralla vähemmän, laita tarjolle 
pienempiä maistelupaloja, anna mahdollisuus ostaa 
aamiaiselta retkieväät)

• Luontoretkellä tai kokousvieraille  roskien keruuta, 
marjojen ja sienten poimintaa, tulen teon opettamista 
(oikealla tavalla)

• Kerro, miten sähköä ja vettä voi säästää ja houkuttele vieraat 
ideoimaan uusia tapoja säästää (tiimalasi kylpyhuoneessa)

• Tehdään yhdessä paikallista ruokaa ja käsitöitä – paikallisen 
osaajan kanssa, joka voi samalla kertoa taustoja ja tarinoita

• Houkuttele vieraat piirtämään/maalamaan kaunein muisto 
oleskelun ajalta, ikuistamaan sen. Näin saat kerrottua kivalla 
tavalla, miten tärkeää on, että nuo kauniit paikat ja hetket 
säilyvät myös tulevaisuuden kävijöille

• Lämmitä sauna yhdessä, tehkää polttopuut, lisätkää puita, 
käykää läpi saunomisen vaiheet ja kerro luontoyhteydestä ja 
kulttuurin säilyttämisen merkityksestä (anna vieraiden 
kirjoittaa saunanlämmityksen ja saunomisen ohjeistukset 
omalla kielellään)

Järjestäkää ideointikilpailuja yms. 
Kertokaa, miksi tiettyjä asioita tulee kunnioittaa ja miksi tietyllä 
tavalla tulee toimia (esim. kuljetaan merkittyjä reittejä pitkin, 
jotta suurin osa luonnosta säilyy koskemattomana)

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



Esteettisyys ja 
paikallisuus

palveluketjussa

• Käytetäänkö paikallisia / suomalaisia tuotteita ja onko koko
palveluketju vastuullinen:

• Miten teille pääsee
• Rakennukset / sisustus (kunnioitetaanko/suositaanko paikallista)
• Henkilökunnan vaatetus (onko ajatuksella valittu)
• Myytävät tuotteet (paikallisuus, eettisyys)
• Tarjoilut ja astiat (paikallisuus, lähituotanto, kestävyys)
• Yrityslahjat / matkamuistot (paikallisuus, harkittuja)
• Erityisryhmät (miten huomioidaan, esteettömyys yms)
• Asenne (rohkeasti vastuullisia, kannustus)
Huom: joskus muualta tehty on vastuullisempi tai
perustellumpi valinta. Kerro myös tästä! 

Kuva: Mood of FinlandAnu Nylund Mood of Finland Oy | www.moodoffinland.fi | 
Twitter @AnuNy | IG @mood_of_finland



Tunne asiakkaasi Vastuullisuus

Matkailu kuuluu kaikille

ANU NYLUND MOOD OF FINLAND OY | WWW.MOODOFFINLAND.FI | TWITTER @ANUNY | IG @MOOD_OF_FINLAND

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/
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020-visit-finland/matkailu-kuuluu-kaikille/?fbclid=IwAR0Z1hCc9G0_BKRtudIN4SDF6csi71abImZ8JL_x2bqZ4TkMxS4PZjPS96o


EETTISYYS 
VIESTINNÄSSÄ

• Sosiaalisen median käytön myötä myös
eettisen koodin huomioiminen viestinnässä on 
tärkeää

• Julkisissa paikoissa saa lain mukaan kuvata

• Lasten kuvaaminen ja kuvien julkaisu aina
vanhempien luvalla

• Noudatetaan hyviä käytöstapoja

• Mikä on yrityksesi linjaus asiakkaiden
kuvaamisen suhteen? 

• Houkuttele asiakkaat kuvaamaan ja lisäämään
# ja @ julkaisemiinsa kuviin

Kuva: pixabay free
Anu Nylund | Mood of Finland | www.moodoffinland.fi | 

Twitter @AnuNy



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

Sustainable Travel Finland – ohjelma ja merkki tulee olemaan 
yhteinen tapa markkinoida Suomea vastuullisen matkailun 
kärkimaana.

VISIT FINLAND – VASTUULLISUUTEEN TUKEA, 
TUTKIMUSTA JA VINKKEJÄ:
VASTUULLISUUS

“Nature has taken care of  us for millions of  years and now it’s 
time for us to take care of  it in return. By taking the 
Sustainable Finland Pledge you make a promise to respect and 
treasure the Finnish nature, its inhabitants and culture during 
your visit” 

Tämän voit käydä allekirjoittamassa jakaa eteenpäin: 

SUSTAINABLE TRAVEL PLEDGE

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/kestava-matkailu-lyhyesti/
https://www.visitfinland.com/sustainable-finland-pledge/


Ensimmäiset STF-merkin saaneet yritykset  
kesäkuussa 2020

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

https://www.visitfinland.com/sustainable-finland/sustainable-travel-destinations/


Sitoumus2050

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

https://sitoumus2050.fi/fi/web/sitoumus2050/koti#/




Sisäinen viestintä ja 
perehdytys. Kaikkien tulee
toimia vastuullisesti -> 
toiminnan tulee olla linjassa
viestinnän kanssa

Kuva: Mood of Finland
Anu Nylund Mood of Finland Oy | www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | IG 

@mood_of_finland



Sinulla on varmasti hyviä
nostoja vastuullisuudesta, 
aloita vastuullisuudesta
viestiminen jo tänään!  

Twitter | Facebook | Instagram | LinkedIn | 
Youtube | Blogit | Nettisivut

Puhu aiheesta kasvokkain kohtaamisissa – missä
vain, kenen kanssa tahansa. 

Vaikuttajamarkkinointi ja hyvänä esimerkkinä
toimiminen ei tarkoita, että on täydellinen.

#vastuullinenmatkailu #sustainabletravelfinland

#responsibletourism

#sustainabletourism
Anu Nylund Mood of Finland Oy | www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | IG @mood_of_finland

Kuva: Mood of Finland



Anu Nylund
Mood of  Finland Oy
Matkailu- ja koulutuspalvelut

• www.moodoffinland.fi | www.rakkaudenmetsa.fi
• Twitter: @AnuNy
• Instagram: @mood_of_finland @rakkaudenmetsa
• LinkedIn: Anu Nylund
• Youtube: Mood of  Finland
• FB: Mood of  Finland | Rakkauden Metsä – Love Forest Finland

#vastuullinenmatkailu #moodoffinland #sustainabletravelfinland
#rakkaudenmetsä #loveforestfinland

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

Seuraillaan toisiamme SoMe:ssa 

http://www.moodoffinland.fi/
http://www.rakkaudenmetsa.fi/
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