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1  JOHDANTO  

 

” Uuden ajan matkailu” on kestävää, ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullista 

matkailua ja se hyödyttää tasavertaisesti sekä matkailijaa että kohdemaata. 

 

Lause on vapaa käännös matkailualan tutkijana tunnetun Auliana Poonin 

englanninkielisestä lauseesta “ ’ ”New Tourism” is tourism that is sustainable, 

environmentally and socially responsible, and mutually beneficial to visitors and 

host countries’ ”  (Tourism Intelligence International 2010). Lauseessa yhdistyvät 

hyvin tämän tutkimuksen pääkäsitteet kestävä kehitys, vastuullinen 

matkailutoiminta, tämä ja tuleva aika. Matkailualan ammattilaisen tulee seurata 

aikaansa; alan trendejä, asiakkaiden toiveita ja tarpeita selvittäen. Tätä aikaa ja 

trendejä seuraavat myös alan opiskelijat ja heitä ohjaavat opettajat; tämän 

päivän oppija on tulevaisuuden osaaja – vastuullinen matkailualan 

ammattilainen.  

 

 

 1.1 Johdatusta aiheeseen 

 

Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää mitä vastuullisuus tarkoittaa matkailualalla. 

Tutkimuksessa selvitetään tutkimusaineiston avulla miten matkailijat ja 

matkailualan yrittäjä Suomessa määrittelevät vastuullisuuden. Tutkimusaineisto 

koostuu matkailijoille tehdystä kyselystä ja matkailualan yrittäjän haastattelusta. 

Lisäaineistona on havainnointipäiväkirja jota on tehty matkailualan 

ammattilaisen näkökulmasta. Tutkimus on kvalitatiivinen, empiirinen tutkimus, 

jossa tutkittavan aiheen lähestymisessä tärkeintä on tutkimusaineisto jota 

analysoidaan teoriaohjaavasti niin, että aineistolle jää tilaa  ”kertoa omaa 

tarinaansa”.  

 

Tutkimuksen avulla etsitään vastausta pääkysymykseen ” Mistä osa-alueista 

vastuullinen matkailu muodostuu”. Pääkysymystä täydennetään lisäkysymyksillä 

” Mikä on vastuullista matkailua matkailijan näkökulmasta” ja ” Miten 

matkailualan yrittäjä määrittelee vastuullisen matkailun”. 
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Kuvio 1: Kestävän matkailun osa-alueet >< Vastuullisen matkailun osa-alueet 

 

Teoreettisessa tarkastelussa vastuullisen matkailun määritelmää lähestytään 

kestävän matkailun määritelmän kautta. Näin tutkimukselle on muodostunut 

myös hypoteesi, joka on lähinnä ohjannut tutkimusaineiston teoriaohjaavaa 

sisällönanalyysiä. Hypoteesin mukaan vastuullisen matkailun osa-alueet ovat 

samoja kuin kestävän matkailun osa-alueet ja vastuullinen matkailu tarkoittaa 

kestävän kehityksen osa-alueiden viemistä toiminnan tasolle konkreettisin teoin. 

 

Matkailualan trendien esittelyllä varmistetaan aiheen ajankohtaisuus ja 

johdatetaan tutkimuksen lukija matkailuelinkeinon tulevaisuuteen ja sieltä 

nousevaan tarpeeseen tutkia vastuullista matkailua. Aiheen ajankohtaisuutta 

tukevat Helsingissä vuosittain järjestettävien matkamessujen teemat; vuoden 

2009 matkamessujen teemaksi oli valittu ”Vastuu yhteisestä maailmasta”, 

vuoden 2010 matkamessujen teema jatkui vastuullisuuden teemalla ollen  

”Matkailu kulttuurien säilyttäjänä” ja vuoden 2011 matkamessujen teema 

”Kuvittele tulevaisuus” johdattanee alan ammattilaiset ja matkailijat 

tulevaisuuden trendeihin – joissa toivottavasti myös vastuullisuus näkyy.  

 

Vuoden 2009 matkamessuilla matkailuelinkeinon edustajille tarjoutui tilaisuus 

allekirjoittaa ”Helsinki Declaration” - Kestävän kehityksen julistus (liite 1), jonka  

 
Kestävä matkailu, = 

kestävä kehittäminen 

Ekologinen 

Sosio-kulttuurinen 

Taloudellinen 

 
Vastuullinen matkailu,  

= vastuullinen toiminta?  
 

 ? 

 ? 

 ? 
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sisältö on osaltaan herättänyt mielenkiinnon selvittää millä tavalla matkailijat eli 

asiakkaat ja toisaalta yritykset ymmärtävät vastuullisuuden.  

Helsinki Declaration – julistuksen ja vastuullisen matkailun keskustelussa on 

jäänyt epäselväksi kestävän kehityksen ja vastuullisen matkailun määritelmien 

mahdollinen eroavuus tai yhteneväisyys.  

 

Pääkaupunkiseudun kansainvälisten matkailijoiden oppaana ja matkailualan 

opettajana toivon löytäväni selkeän ja perustellun määritelmän vastuulliselle 

matkailulle jonka mukaan toimia työssäni.  

 

Mielekästä olisi, että asiakkaat eli matkailijat ja matkailualan ammattilaiset 

määrittelisivät ja ymmärtäisivät vastuullisen matkailun samalla tavalla Toivon 

tämän kartoittavan tutkimuksen tarjoavan uusia ideoita ja näkemyksiä 

vastuullisen matkailun määrittelyyn niin alan opiskelijoille, opettajille kuin alan 

ammattilaisillekin ja antavan jatkotutkimusideoita jatkoon. 

 

 

1.2   Matkailun trendit edellyttävät vastuullisuutta 

 

Kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksen ja kehittämisen 

soveltaminen matkailualalle on perusteltua matkailuelinkeinon tunnuslukuja 

tarkastelemalla ja ”ymmärtämällä matkailuelinkeinon merkityksellisyys, ei 

pelkästään globaalina elinkeinona, vaan myös sosiaalisena ilmiönä” (Nicolau 

2008, 993). 

 

Maailman matkailujärjestön tilastojen mukaan kansainvälisten, lentäen tehtyjen 

matkojen määrä ylitti 900 miljoonan rajan jo vuonna 2007 ja vuonna 2020 

maailmassa arvioidaan tehtävän jo 1,6 miljardia ulkomaan matkaa lentäen 

(Maailman matkailujärjestö, 2009.) Kun näihin lukuihin lisätään muilla 

kulkuvälineillä matkailu, päivämatkat ja kotimaan matkailu, nousevat 

matkailijamäärät moninkertaisiksi – ja jokainen matkailija jättää sekä positiivisen 

että negatiivisen jäljen muistoksi matkastaan. 
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Tällä vuosituhannella on tilastollisesti todennettu matkailuelinkeinon herkkyys 

muutoksille; muutaman vuoden matkailijamäärien kasvu jäi poikkeuksellisen 

alhaiseksi taloudellisen epävakauden, luonnon katastrofien, terrorismin ja 

laajalle levinneiden epidemioiden vuoksi. Matkailun positiiviset ja negatiiviset 

vaikutukset niin ekologisesti, taloudellisesti kuin sosio-kulttuurisestikin ovat 

merkittäviä.  Matkailuelinkeinon todetaan olevan yksi maailman suurimmista 

elinkeinoista tai jopa teollisuudenaloista. Matkailun vaikutus yhteiskunnallisena 

ja sosiaalisena ilmiönä kasvaa elinkeinon kasvaessa. Matkailun toimialat 

työllistävät yli kahdeksan prosenttia koko maailman työvoimasta tarjoten työtä yli 

290 miljoonalle ihmiselle ja matkailusta suoraan ja epäsuoraan saatavat tulot 

muodostavat lähes kymmenen prosenttia koko maailman 

bruttokansantuotteesta, suorat matkailutulot huomioitaessa hieman yli kolme 

prosenttia. (ks. WTTC, 2010.) 

 

 Matkailijamäärien kasvu on ennustettavissa globaaleista megatrendeistä, joina 

matkailun tulevaisuustukija Ian Yeoman (Yeoman 2008)  luettelee yleisen 

elintason nousun, maksukykyisen väestömäärän kasvun etenkin 

väestömäärältään merkittävillä alueilla kuten Kiinassa, Intiassa ja itäisessä 

Euroopassa sekä  toisaalta kasvavan palvelutarjonnan seurauksena alentuneet 

hinnat. Sähköinen viestintä ja Internet mahdollistavat kansainväliset, rajat 

ylittävät kasvavat markkinat kuluttajalle. Saavutettavuus ja kulkuyhteydet 

paranevat ja hinnat laskevat joidenkin palveluiden – kuten lentojen osalta. 

Valtioiden rajojen ylittävää liikkumista (esim. Venäjä ja Kiina) ei enää juurikaan 

rajoiteta viranomaismääräyksin. Kansainvälisten, suurten tapahtumien 

ennustetaan kasvattavan suosiotaan ja lisäävän liikkumista. Globalisaatio 

vaikuttaa kuluttajan näkökulmasta kasvavaan tarjontaan, palvelun tuottajalle 

lisääntyvään kilpailuun ja näiden seurauksena tuotteiden ja palvelun laadun 

paranemiseen. (Yeoman 2008, 33-35.) Toisaalta globalisaation arvellaan 

yhtenäistävän kulttuureja ja vähentävän kulttuurista monimuotoisuutta (Butcher 

2002, 99). 

 

Matkailun kasvua selitetään myös demografisilla ja elämäntyyliin liittyvillä 

muutoksilla; tulevaisuuden matkailijalla oletetaan olevan joustava identiteetti, 

mutta heidän arvellaan elävän melko monimutkaista ja monimuotoista elämää. 
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Avioerot ovat yleisiä ja uusioperheitä muodostetaan, toisaalta perhe perustetaan 

myöhemmin ja yksin eläjiä ja yksin matkaavia on enemmän. (Yeoman 2008,39.)  

Lapsiluku perheissä on ennusteiden mukaan pienempi, ja sen arvellaan myös 

helpottavan matkustamista niin taloudellisesti kuin sen vuoksi, että lasten 

kasvatuksesta ”vapaudutaan” nopeammin (Howie 2003, 319).   

 

 Auliana Poon muistuttaa tulevaisuuden matkailijan olevan ”ajatteleva matkailija” 

jolla on korkea koulutus, ja joka on mieleltään itsenäinen ja tiedostava matkailija 

(Butcher 2002, 7). Pitkän aikavälin ennusteiden mukaan aikaisempi eläkkeelle 

pääsy ja se, että eläkeläiset ovat parempikuntoisia ja maksukykyisempiä, 

lisättynä eliniän nousun ennusteella, lisää iäkkäiden matkailijoiden määrää 

(Howie 2003, 319). Iäkkäämmät matkailijat arvostavat autenttisia 

lomakokemuksia joihin kuuluvat mm. lähes luksukseksi muuttuva 

rauhallisuudesta nauttiminen hyvin säilyneessä ympäristössä. Ulkoilma-

aktiviteeteistä kävely, vaeltaminen ja telttailu kasvattavat suosiota. (Yeoman 

2008, 172.) Matkailijoiden sanotaan olevan hienostuneempia, omaavan laajan 

matkustuskokemuksen, olevan ympäristötietoisia ja haluavan parempaa 

elämänlaatua. Yhtäältä kaivataan stressittömiä ekoelämyksiä, mutta toisaalta on 

myös matkailijoita jotka hakevat luksusta Las Vegasin kasinolta. (Yeoman 2008 

39, 167.)  

 

Uudet elämykset, luksus, kulttuuri ja autenttisuus ovat tulevaisuuden matkaillun 

trendejä. Matkailijan halu tutustua etniseen erilaisuuteen, kasvava henkisyyden 

etsintä, kiinnostus eri kulttuureihin ja ruokaan sekä halu urheilla vaikuttavat 

loman vieton valintaan ja asettavat matkailuelinkeinolle haasteen autenttisten, 

ympäristön ja kulttuurit huomioivien matkailukohteiden ja – palveluiden 

säilyttämiselle ja kehittämiselle. Ristiriitaa aiheuttavat lisääntynyt stressi 

työelämässä ja toisaalta halu säilyttää nuorekkuus elämysten avulla. Lomalla 

halutaan irtiotto arjesta jolloin on mahdollisuus sekä henkisten että fyysisten 

”pattereiden lataamiseen”. Tulevaisuuden makailija arvostaa turvallisuutta ja 

hoitaa terveyttä, elämysteollisuudesta arvellaan siirryttävän kohti autenttisten 

elämysten etsintää ja tarjontaa. (ks. Yeoman 2008, 39-40; Faulkner & al 2000, 

29.)  
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Ekomatkailu ja kestävä matkailu ovat mukana myös tulevaisuuden matkailun 

trendeissä. Tutkimuksissa puhutaan luontoon perustuvasta matkailusta, 

eettisestä matkailusta, köyhyyttä poistavasta matkailusta, reilusta matkailusta, 

vastuullisesta matkailusta, vaihtoehtoismatkailusta ja moraalisesta matkailusta  

( Stanford 2008, 260; Butcher 2002, 9) joissa kaikissa on vastuulliseen 

matkailuun liitettäviä osa-alueita. Vapaan globaalin markkinatalouden rinnalla 

säilynee ”reilun kaupan” liike, jonka tavoitteena on edesauttaa etenkin 

kolmansien maiden tuottajien mahdollisuuksia pärjätä kovassa 

markkinataloudessa; samanlaista tukea halutaan tarjota myös 

matkailuelinkeinolla (Honey 2008, 34). Kehitysmaissa matkailun ennustetaan 

lisääntyvän ja tuovan mahdollisuuksia korvaavina elinkeinoina etenkin siellä, 

missä muut elinkeinot eivät riitä tuottamaan kaivattua hyvinvointia. Yeomanin 

(2008) mukaan kehitysmaiden, etenkin Afrikan matkailua lisää se, että 

matkailijat ovat valmiita maksamaan matkoistaan enemmän ja matkustamaan 

pidemmälle kokeakseen aitoja elämyksiä (Yeoman 2008, 169).  

 

 Turun kauppakorkeakoulun ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vuosina 

2008–2009 toteuttama matkailun ja elämystuotannon tulevaisuuskoulutus on 

tuottanut alueellisia ja kansallisia tulevaisuuskuvia joiden mukaan tulevaisuuden 

matkailussa korostuvat ympäristöajattelun kasvu, luontomatkailu, nostalgia, 

käsillä tekeminen ja aktiivilomat sekä virtuaalituotteiden merkityksen kasvu ja 

matkailun kansainvälisyys. Energiankustannusten uskotaan nousevan ja tämän 

seurauksena lähilomien uskotaan lisääntyvän ja kaukomatkailun vähenevän. 

Lähimatkailussa kulttuurin ja perinteiden säilyttäminen nousee selvästi tärkeäksi 

osaksi matkailun tuotteistamista. (Hietanen 2009, 7,45.) 

 

Tulevaisuuden matkailija asettaa haasteen matkailuelinkeinolle; onnistutaanko 

matkailun kehittämisessä ja suunnittelussa löytämään tasapaino matkailusta 

aiheutuvien positiivisten ja negatiivisten vaikutusten välillä ja tarjoamaan 

matkailijoiden kaipaamia autenttisia matkailuelämyksiä turvallisessa ja 

puhtaassa luonnonympäristössä? 
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1.3   Aikaisempaa tutkimusta vastuullisesta matkailusta  

   

Kansainvälisissä vastuullisen matkailun tutkimuksissa kiinnitetään erityisesti 

huomiota eri toimijoiden henkilökohtaisen eettisen ja moraalisen vastuullisuuden 

vaikutukseen käyttäytymisen muutoksessa, joka myötävaikuttaisi kestävämmän 

toiminnan kehittämistä. Eri toimijoilla tarkoitetaan matkailijoita, matkailualan 

työnantajia ja työntekijöitä, matkailualan yhdistysten ja liittojen edustajia, 

poliitikkoja, valtion hallinnon edustajia, kansalaisjärjestöjen edustajia ja 

paikallisyhteisöjä. (ks. Bramwell & al. 2008.) 

 

 Kansainvälisessäkin tutkimuksessa vastuullista matkailua on tutkittu kuitenkin 

vain vähän matkailijan näkökulmasta; matkailijat mainitaan tutkimuksissa, mutta 

heidän roolinsa on olla useammin ongelmien aiheuttajia kuin ratkaisijoita 

vastuulliseksi kokemistaan toimista huolimatta. (Stanford 2008, 258.)  

Matkailijoiden eettisten arvojen vaikutusta kulutuskäyttäytymiseen on tutkittu ja 

esitetty mm. ns. vihreiden matkailijoiden olevan vastuullisen matkailun 

muutosagentteja. Matkailupalvelujen tuotteistamisessa vastuullisuutta johdetaan 

yhteiskuntavastuullisuuden filosofiasta ja liiketoiminnan kannattavuudesta 

muistutetaan eettisten ratkaisujen rinnalla. (ks. Bramwell & al. 2008; Nicolau 

2008.)   

 

Vastuullisen matkailun tutkimuksissa on lähestytty eri toimijoiden välisiä suhteita; 

miten vastuullisuus huomioidaan ”kuluttaja -tuottaja” –näkökulmasta, miten 

vastuullisuus toteutuu  ”matkailuelinkeino – vastaanottava yhteisö”  välisessä 

toiminnassa tai  mitä vastuullisuus tarkoittaa ”työntekijä – työnantaja” 

näkökulmasta tarkasteltuna. ”Kuluttaja- tuottaja” – yhteyttä on tutkittu erityisen 

paljon kestävän matkailun tutkimuksissa joissa on lähestytty aihetta kysynnän ja 

tarjonnan sekä kulutuksen ja tuottamisen näkökulmasta. (Bramwell & al. 2008, 

254.)   

 

Tutkimuksissa on selvitetty ovatko eri toimijat tietoisia matkailuun liittyvän 

toimintansa aiheuttamista vaikutuksista, johtaako tietoisuus vastuullisempaan 

käyttäytymiseen, ja hyödynnetäänkö mahdollisuudet ja toisinaan tarvittavat 

esteet nimenomaan kohti vastuullisia matkailuvalintoja (Bramwell & al 2008, 
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253).  Juan Nicolaun tutkimus taas selvittää matkailualan yritysten, kahden 

espanjalaisen hotelliketjun, yhteiskuntavastuullisten toimien näkyväksi tekemisen 

merkitystä yrityksen liikevaihtoon (Nicolau 2008, 995). Vastuullisen matkailun 

tutkimuksella pyritään myös yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vaikuttamiseen. 

Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että länsimaissa on helpompi pyrkiä vaikuttamaan 

pienin teoin kuin yrittää monimutkaista suurta muutosta. Toiset tutkijat taas 

kannattavat esitettäväksi radikaaleja ja suuria haasteita yhteiskunnalle jotta 

muutosta saadaan aikaiseksi. (Bramwell & al  2008, 254.)  

   

Suomalaisia tieteellisiä tutkimuksia ei suoraan löydy nyt käsiteltävästä aiheesta, 

mutta Matka 2009-messujen joulukuussa 2008 TNS Gallupilla teettämän 

tutkimuksen tuloksia on kuitenkin mielekästä käydä läpi sen vuoksi, että 

tutkimusaineisto on kerätty melko samaan aikaan ja samaa aihetta sivuten kuin 

tämä tutkimus ja antaa kyllä samansuuntaista tietoa.  Vaikka tutkimuksesta 

puhutaankin, ovat TNS Gallupin julkaisema materiaali paremminkin raportti reilun 

1200 vastaajan mielipiteistä. TNS Gallupin tutkimuksen mukaan vastuulliseen 

matkailuun liittyvät asiat vaikuttavat vähiten matkan valinnassa, vaikka moni 

suomalainen pitääkin niitä tärkeinä. Suomalaiset ovat tutkimuksen mukaan 

valmiita tekemään matkallaan kuitenkin pieniä vastuullisia tekoja. Tärkeinä 

asioina pidettiin paikallisten elinkeinojen suosimista, hotellien ympäristöluokitusta 

ja matkan aiheuttamien päästöjen määrän vähentämistä. Vastuullisina tekoina 

tutkimukseen osallistuneet mainitsivat rahan käyttämisen paikallisiin tuotteisiin ja 

palveluihin, etukäteen paikallisiin tapoihin ja kulttuuriin perehtymisen ja 

säästeliään veden ja sähkön käyttämisen matkalla. Samaan tutkimukseen 

vastanneista 63% tunnisti ympäristöasiat vastuulliseksi matkailuksi ja  reilu 

kolmannes vastaajista yhdisti sosiaaliset ja kulttuuriset asiat vastuullisuuteen. 

Tutkimuksen mukaan neljännes suomalaisista ei osaa määrittää vastuullisen 

matkailun käsitettä mitenkään. (Rantapallo 2010.) 

 

Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena ovat ihmisten erilaiset käsitykset 

samasta ilmiöstä, vastuullisesta matkailusta. Tutkimuksen tarkoituksena on etsiä 

uusia näkökulmia ja selventävää määritelmää vastuulliselle matkailulle. 
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2  TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

   

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2003) mukaan tutkimuksen viitekehys 

tarkoittaa toimenpiteitä, joita tehdään ennen varsinaista aineiston keruuta; 

ongelmanasettelua, tieteenfilosofian pohdintaa, teoriasuuntauksen valintaa, 

keskeisten käsitteiden määrittelemistä ja hypoteesin asettamista. (Hirsjärvi ym. 

2003, 131).  

 

 

2.1 Teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimuksessa on lähdetty liikkeelle ongelmanasettelusta ja tutkimuksen 

tarkoituksen määrittelystä. Tutkimusongelma on vastuullisen matkailun 

määritelmä ja tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa matkailijoiden ja 

matkailualan yrittäjän käsityksiä vastuullisesta matkailusta uusien näkökulmien 

saamiseksi.  

 

Piilevien oletusten, kuten ihmisen, maailman ja tiedonhankinnan ymmärtäminen 

filosofisten lähtökohtien kautta, auttaa löytämään perusteltuja tutkimuksellisia 

ratkaisuja (Hirsjärvi ym. 2003, 120).  Ontologiset ja epistemologiset käsitykset 

ovat keskeisiä tieteenfilosofisissa valinnoissa. Ontologia vastaa siihen, miten 

tutkittava kohde, tässä tutkimuksessa ihmisten käsitykset vastuullisesta 

matkailusta, ymmärretään ja minkälaiseksi tutkittava kohde syvemmin 

käsitetään. Ontologiseksi tieteenfilosofiaksi on tutkimuksessa valikoitunut 

konstruktivismi, tarkennettuna sosiaalinen konstruktionistinen ajattelutapa jonka 

mukaan tieto todellisuudesta välittyy ja muotoutuu sosiaalisissa prosesseissa. 

Diskursiivisesti autonomisia, neutraaleja ”tietämyksiä” ei tämän lähestymistavan 

mukaan katsota olevan, vaan jopa kaikkein ”konkreettisimmat” tosiseikat ovat 

sosiaalisesti rakentuneita. ( Aittola & Raiskila 1995, 226.)  

 

Valitun taustafilosofian mukaan tieto syntyy sosiaalisissa prosesseissa joissa 

tieto ja sosiaalinen toiminta kuuluvat yhteen.  Ihmisten uskotaan luovan 

käsityksiä vastuullisesta matkailusta sen mukaan, mikä yleisesti oikeanlaiseksi 

tiedoksi ihmisten vuorovaikutuksessa tunnistetaan ja tunnustetaan ja yleisesti 
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hyväksytyt käsitykset ohjaavat ihmisen toimintaa. Vastuullisen matkailun osa-

alueiden muodostumista jäsennetään tässä tutkimuksessa tutkittavien puheen, 

kirjoitettujen mielipiteiden ja toiminnan kautta; vastuullisen matkailun osa-alueet 

määritellään tutkittavien käsitysten avulla. Käytetyn konstruktionistisen 

tietoteorian mukaan tietoa tutkittavasta todellisuudesta saadaan myös siten, että 

tutkija ja tutkittava ovat toisiinsa interaktiivisesti yhteydessä (Metsämuuronen 

2001, 12). Tutkimusaineiston kerääminen on mahdollistanut interaktiivisen 

yhteyden muodostumisen ja havainnointiaineiston avulla on luotu viitekehystä 

sille filosofiselle ympäristölle, missä tutkittavat ovat vastuullisen matkailun osa-

alueita määritelleet.  

  

Epistemologinen eli tieto-opillinen päätös ohjaa tiedonhankinnan strategian ja 

käytettävien aineistomenetelmien valintaa tutkimuskohde huomioiden eli 

vastataan kysymykseen siitä, miten tietoa ajatellaan saatavan. (Hirsjärvi ym. 

2003, 131, 114, 121.)  Tutkimuksessa on päädytty käyttämään fenomenografista 

tiedonhankinnan strategiaa. Tutkimus etenee Ahosen (Metsämuuronen 2001) 

fenomenografisen tutkimuksen kulun kuvausta soveltaen; tutkijana olen 

kiinnittänyt huomion käsitteeseen, josta näyttää olevan hämmentävän erilaisia 

käsityksiä. Tutkittava käsite on Vastuullinen matkailu. Tutkijana perehdyn asiaan 

ja käsitteeseen teoreettisesti ja jäsennän siihen alustavasti liittyvät näkökohdat 

aikaisempien tutkimusten ja tietokirjallisuuden avulla. (Metsämuuronen 2001, 

23.)  Pääkysymykseni on ”Mistä osa-alueista vastuullinen matkailu muodostuu”. 

Täydentäen kysyn, miten toisaalta asiakkaat eli matkailijat ja toisaalta 

matkailualan yrityksen edustaja määrittelevät vastuullisen matkailun.  

 

 Teoreettinen viitekehys muodostuu tutkimuksen pääkäsitteiden 

määrittelemisestä. Pääkäsitteet ovat kestävä matkailu ja vastuullinen matkailu. 

Tutkimusaineiston analysoinnin tukena käytän olemassa olevia kestävän 

matkailun ja vastuullisen matkailun määritelmiä.  
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2.2  Kestävä matkailu 

 

Kestävän matkailun perusmääritelmänä kansainvälisestikin käytetään vuonna 

1987 julkaistun Brundtlandin komission ” Yhteinen tulevaisuutemme” – raportin 

mukaista määritelmää kestävästä kehityksestä matkailuelinkeinoon johdettuna: 

Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken väestön tarpeet 

vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää tarpeensa. Kestävä 

kehitys sisältää kolme toiminnallista ulottuvuutta; ekologinen, taloudellinen ja 

sosio-kulttuurinen kestävyys. (Jafari 2000, 567.)  

 

Clarken (1997 ) mukaan kestävän matkailun käsite on kehittynyt neljän vaiheen 

kautta ja keskusteluissa ja teksteissään tutkijat kertovat usein oman 

näkemyksensä siitä, mihin Clarken vaiheeseen he pohjaavat ajatuksensa. 

Ensimmäisessä vaiheessa kestävää matkailua ja massamatkailua pidettiin 

toistensa vastakohtina. Kestävän matkailun kehittämisen uskottiin olevan 

mahdollista vasta kun massamatkailusta luovutaan. Pienimuotoista matkailua 

pidettiin ikään kuin kestävän matkailun synonyyminä. Toisessa vaiheessa 

kestävä matkailu ja massamatkailu ymmärretään jatkumona: kestävä ja 

massamatkailu nähtiin jatkumon eri osina, eri asteina, jotka voivat lopulta 

sulautua yhteen. Kolmannessa vaiheessa uskottiin, että positiivisen toiminnan 

kautta massamatkailusta on ”sellaisenaan” mahdollista tehdä kestävämpää. 

Neljännessä, konvergenssin vaiheessa kaikkien matkailun muotojen nähtiin 

pystyvän tavoittelemaan kestävyyttä. (Swarbrooke 1999, 9.)  

 

Tutkimuksen kannalta oleellista on ymmärtää kestävän matkailun kolmen 

ulottuvuuden käsitteellistäminen, koska niitä käytetään tutkimusaineiston 

analyysissä luokitusten perustana.  Swarbrooke (1999) muistuttaa ekologisen 

kestävyyden ulottuvan viiden eri ympäristöalueen huomioimiseen ja niihin 

kohdistuvien haittojen vähentämiseen. Nämä viisi ympäristöä ovat 

luonnonympäristö johon kuuluvat vuoristot, meret, joet ja järvet, luolat, rannat 

sekä luonnon metsät. Toiseksi luonto joka muodostuu maalla elävistä 

nisäkkäistä ja matelijoista, kasveista, linnuista, hyönteisistä ja kaloista sekä 

vedessä elävistä nisäkkäistä. Kolmantena viljellyt ympäristöt jotka muodostuvat 

maaseutumaisemasta, istutetuista metsistä ja kalaviljelmistä. Neljäntenä 
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rakennettu ympäristö johon kuuluvat yksittäiset rakennukset ja rakenteet, kylät ja 

kaupunkimaisema, liikenne-infrastruktuuri kuten tiet ja lentokentät, padot ja 

tekojärvet ja viidentenä luonnonvarat; vesi, ilmasto ja ilma. (Swarbrooke 1999, 

50.) 

 

Taloudellisesti kestävämpää matkailutoimintaa edistetään kehittämällä 

matkailun muotoja, joilla matkailusta saatavat hyödyt ovat korkeammat kuin 

aiheutetut kulut. Taloudellista kestävyyttä edistetään varmistamalla, että 

matkailusta saatavat tuotot jakautuvat mahdollisimman laajasti koko 

vastaanottavan yhteisön kesken, myös alueen heikkotuloisimmille, 

huolehtimalla, että matkailijat maksavat reilun hinnan saamistaan 

lomakokemuksista. Matkailutoiminnan tavoitteena on saada matkailija 

maksamaan palveluistaan hinnan, jolla pystytään kattamaan palvelujen 

tuottamisesta aiheutuvat kulut. Matkailijoiden tarpeiden selvittämiseen ja 

alueelle houkuttelemiseen käytettävien kulujen tulee jakautua tasapuolisesti 

matkailuelinkeinon ja alueen viranomaisten kesken. Paikallisia palveluntuottajia 

tulee suojella epäreilulta kilpailutilanteelta isoja, ulkopuolisten rahoittajien 

omistamia matkailuyrityksiä vastaan, joilla ei ole yleensä yhteyksiä alueelle. 

(Swarbrooke 1999. 66.) 

 

Swarbrooke esittää neljän E:n käyttöä sosiaalisesti kestävän matkailun 

määrittelyssä. Neljä E:tä johdetaan englanninkielisistä sanoista. 1) Equity; 

oikeudenmukaisuus; kaikkia matkailualan toimijoita kohdellaan samanarvoisesti. 

2) Equal opportunities; samanarvoisten mahdollisuuksien takaaminen niin 

matkailualalla työskenteleville kuin niille, jotka haluavat olla matkailijoita Kaikille 

ihmisille tulisi antaa mahdollisuus matkailuun. 3) Ethics; matkailuelinkeinon tulee 

olla rehellinen matkailijoille ja noudattaa eettisesti hyväksyttävää toimintaa 

alihankkijoiden kanssa. Matkailukohteiden viranomaisten taas tulee toimia 

eettisesti oikein paikallisväestöä ja matkailijoita kohtaan. 4) Equal partners; 

matkailijoiden tulee kohdella heitä palvelevia työntekijöitä kumppaneinaan eikä 

alempiarvoisina ihmisinä. (Swarbrooke 1999, 69, 78.) Matkailun sosio-

kulttuuristen vaikutuksia määritellään vastaanottavan yhteisön ja matkailijan 

välisiä suhteita tarkastelemalla. Sosio-kulttuurinen kestävyys huomioi myös 
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perinteen, kielen ja uskonnon, perinnetaitojen, perinteisen elämäntavan sekä 

arvojen ja käyttäytymistapojen säilyttämisen (Swarbrooke 1999, 72). 

 

Matkailuelinkeinon edustajat tiedostavat sen tosiasian, että puhdas luonto, 

monipuolinen luonnon biodiversiteetti, maisemat ja kulttuuri sekä toimiva ja 

turvallinen toimintaympäristö muodostavat matkailun vetovoiman. Matkailun 

kehittämisessä kestävällä tavalla voidaan lyhyesti sanottuna olevan kyse siitä, 

että maksimoidaan matkailusta saatavat hyödyt ja minimoidaan haitat. Matkailun 

vaikutukset luontoon ja ympäristöön mielletään negatiivisiksi, matkailusta 

saatava taloudellinen hyöty positiiviseksi ja sosiaalisesti matkailun katsotaan 

vaikuttavan sekä positiivisesti että negatiivisesti. Tärkeää on huomioida näiden 

osa-alueiden välillä vallitseva yhteys ja ymmärtää kokonaisuus. (Swarbrooke 

1999, 83.)  

 

 

2.3  Vastuullinen matkailu 

 

Vastuullisen matkailun määritelmissä korostuu eri toimijoiden vastuu; ”kenellä on 

vastuu, kenelle ollaan vastuussa ja mistä ollaan vastuussa” eettisen ja 

sosiaalinen vastuun ollessa tärkeinä osa-alueina. Jotta eri toimijoista voidaan 

puhua vastuullisina yksilöinä – matkailijoina, yrittäjinä tai ammattilaisina, pitää 

ensin ymmärtää, mitä vastuullisuus omassa toiminnassa tarkoittaa. (Stanford 

2008, 258.) Samaan tapaan kuin kestävä matkailu, vastuullinen matkailu on 

esitetty joissakin yhteyksissä massamatkailun vastakohtana tai vaihtoehtona, 

mutta näkyvimmin massamatkailulle vaihtoehtoja tarjoavat 2000-luvun matkailun 

muodot joita näkee etenkin kansainvälisesti käytettävän; ”New Tourism” eli Uusi 

matkailu”, ”New Moral Tourism” Uusi moraalinen matkailu, ”Ethical Tourism” eli 

Eettinen matkailu, ”Ecotourism” eli Ekomatkailu, ” Green Tourism”, Vihreä 

matkailu, ” Alternative Tourism” eli Vaihtoehtomatkailu ja ” Community Tourism” 

eli Yhteisö- tai vapaaehtoistyömatkailu”. (Butcher 2002, 21, 28.)  

 

Jafar Jafarin toimittamassa Matkailun Ensyklopediassa (Jafari 2000) vastuullisen 

matkailun määritelmän on kirjoittanut kansainvälisen ECOT-järjestön 

(Ecumenical Coalition on Third World Tourism) edustaja Peter Holden. Holdenin 
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mukaan vastuullinen matkailu on, kestävän matkailun tapaan, monitahoinen tapa 

kehittää matkailua jossa matkailusta aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia pyritään 

välttämään ja positiivisia vaikutuksia vahvistamaan. Kysymykseen siitä, kenen 

tulee olla vastuullinen ja kenelle, Holdenin määritelmästä löytyy vastaus jonka 

mukaan vastuu on etuoikeutettujen ihmisten joukkoon kuuluvilla matkailijoilla, 

joilla on varaa matkustaa. Matkailijan vastuu korostuu kehitysmaihin 

matkustettaessa. Vastuullisia ollaan kohdealueen paikallisväestölle, jolla ei ole 

mahdollisuutta valita, jäädäkö matkailijoiden valitsemalle alueelle vai ei, vaan 

ovat joka tapauksessa matkailun vaikutusten ”maksumiehinä”. Vastuullisuus 

alkaa Holdenin mukaan siitä, kun ihminen tekee päätöksen matkalle lähtemisestä 

ja jatkuu edelleen päätöksessä siitä, milloin ja minne matkustetaan. Holdenin 

mukaan matkailusta aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia voidaan vähentää mm. 

käyttämällä paikallisia palveluita, opettelemalla etukäteen kohdemaan 

kulttuuriin soveltuvia käyttäytymistapoja ja olemalla ympäristöä huomioiva 

matkailija. Matkailijoita kannustetaan luomaan positiivisia suhteita paikallisten 

kanssa. (Jafari 2000, 507.) 

 

Matkailun kehittäjät voivat Holdenin mukaan vastaavasti toimia vastuullisesti 

ottamalla paikallisen väestön huomioon ja mukaan matkailun kehittämiseen 

tasavertaisina kumppaneina ja varmistamalla, että paikalliset haluavat alueelle 

matkailua. Matkailua myyvien tahojen tulisi Holdenin mukaan varmistaa, etteivät 

myytävät palvelut ja tuotteet aiheuta eriarvoisuutta tai heikennä paikallisten 

oikeuksia. (Jafari 2000, 507.) 

 

 

2.4  Yhteiskuntavastuullisuus 

 

Vastuulliseen matkailun määritelmä täydentyy yhteiskuntavastuullisuuden 

ymmärryksen avulla. Yhteiskuntavastuullisuus (CRS – Corporate Social 

Responsibility ) on käsite jolla on pitkä ja monimuotoinen historia; yritysten 

toiminnassa yhteiskuntavastuullisuus on huomioitu tavalla tai toisella 

vuosikymmenien ajan, mutta virallisempaa kirjoitettua tietoa aiheesta on 

pääasiassa Yhdysvalloista  1950-luvulta lähtien (Carroll 1999, 268). 

Yhteiskuntavastuullisuuden määritelmän on ymmärretty elävän ajan ja 
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kehityksen mukaan. Olemassa olevat lait, työntekijöiden oikeudet ja 

taloudellinen tilanne vaikuttavat siihen, mikä koetaan tavalliseksi, itsestään 

selväksi ja normaaliksi yrityksen toiminnaksi ja vastuuksi ja mikä taas lisäarvoa 

tuottavaksi vastuulliseksi toiminnaksi. Yhteiskuntavastuullisuuden tutkimuksessa 

korostuu, samaan tapaan kuin vastuullisen matkailun tutkimuksessakin, eri 

toimijoiden roolit ja etenkin se, kenelle yritys on vastuussa ja millaisilla teoilla ja 

miten vastuullisesta toiminnasta tiedotetaan asiakkaille. Yhteiskuntavastuullisen 

yrityksen liiketoiminta on taloudellisesti kannattavaa, se vastaa toiminnastaan 

kaikille sidosryhmille, huomioi yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön hyvinvoinnin, 

osallistuu ympäristön suojelemiseen  ja huomioi sosiokulttuurisen  

monimuotoisuuden  sekä toimii eettisesti. Yhteiskuntavastuullisen yrityksen 

toiminta on avointa eikä epäselväksi jää mm. se, millä tavalla yrityksen varat ja 

liikevaihto hankitaan. Tarkoituksenmukaista ei ole tehdä mahdollisimman hyvää 

taloudellista voittoa ja sitten ohjata rahaa hyväntekeväisyyden, vaan toimia 

kaikissa yrityksen prosesseissa yhteiskuntavastuullisesti. (ks Carroll 1999; 

Nicolau 2008)  

 

Matkailualan liiketoiminnassa yrityksen osoittama vastuu ja sen osoittaminen 

johtavat luottamukseen.  Matkailijan ennakkotiedot ostetusta palvelusta ovat 

pääosin ennakko-markkinoinnin ja tiedotuksen kautta saataviin mielikuviin 

perustuvaa. Matkailija maksaa palvelun useimmiten etukäteen ja siirtyy joskus 

melko kauaksikin omasta elinympäristöstään kuluttaakseen ostamansa 

palvelun. Palvelun kuluttaminen ja tuottaminen tapahtuvat yhtä aikaa – 

palvelukokemus on siis ainutkertainen eikä toistettavissa. 

Yhteiskuntavastuullisten toimien on tutkimusten mukaan todettu vahvistavan 

matkailijan luottamusta palvelua tuottavaan yritykseen. Yritys joka osoittaa 

olevansa yhteiskuntavastuullinen, koetaan vastuulliseksi ja luotettavaksi myös 

asiakkaitaan kohtaan.  Yhteiskuntavastuullisen ”leiman” saanut yritys nostattaa, 

ei pelkästään yleistä hyväksyntää, vaan myös taloudellista tuottavuutta 

toimillaan. (ks. Nicolau 2008.) 
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3  TUTKIMUSMENETELMÄ JA ANALYYSI 

 

Tiedonhankinnan strategian ja ongelmanasettelun kautta muodostuneet 

tutkimuksen osa-ongelmat ovat ohjanneet menetelmävalintaa; tutkimuskohteena 

on ihmisten erilaiset käsitykset tutkittavasta aiheesta, vastuullisesta matkailusta,  

ja erilaisia käsityksiä on päädytty keräämään matkailijoilta ja matkailualan 

yrittäjältä. Tutkimusmenetelmiksi on valittu kysely ja haastattelu joita 

täydennetään havainnoinnilla.  

 

Tutkimuksen lähestymistapa aineistoon on kvalitatiivinen ja 

analyysimenetelmänä teoriaohjaavaa sisällönanalyysi, jonka valitsemiseen on 

päädytty valitun aineiston ja fenomenografisen tutkimusstrategian kautta. 

Analyysiä jatketaan pienellä kvantitatiivisella sisällön erittelyllä jonka nähdään 

tuovan lisäarvoa tutkimuksen tuloksille.     

 

3.1  Kysely, haastattelu ja havainnointi tutkimuksen metodina 

 

Tutkimusaineisto on Matka2009-messuilla teetetty kysely reilusta ja 

vastuullisesta matkailusta sekä matkailualan yrittäjälle tehty teemahaastattelu. 

Aineisto täydentyy matkailualan ammattilaisen näkökulmasta tehtyinä 

havaintoina ja näin tuotetusta havainnointipäiväkirjasta. 

  

Tutkimusekonomisesti relevanttina ratkaisuna on messuilla kerätyn materiaalin 

keräämisessä päädytty kyselylomakkeen käyttöön haastattelun sijasta. Kysely 

yhdistetään useimmiten kvantitatiivisen tutkimuksen aineistomateriaaliksi, mutta 

avoimin kysymyksin tehtyä kyselyä voidaan käyttää myös kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa. ”Haastattelun ja kyselyn idea on hyvin yksinkertainen; kun 

haluamme tietää mitä ihminen ajattelee tai selvittää miksi hän toimii niin kuin 

toimii, on järkevää kysyä asiaa häneltä” (Tuomi & Sarajärvi 2002, 74-75). 

 

 

Tutkimuksen kyselylomake laadittiin Internet-pohjaiselle Webropol – palvelun 

alustalle. Kyselylomakkeeseen (liite 2) vastattiin pääasiassa sähköisesti, mutta 

kyselyyn vastaajille annettiin myös mahdollisuus vastata siihen kirjallisesti. 
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Nämä kyselyt toimitettiin tutkijalle ja tiedot syötettiin sähköiseen tietokantaan. 

Näin toimittuna voitiin tutkimuksen analyysivaiheessa käyttää hyödyksi 

sähköisesti saatua koontia kyselystä. Kyselylomakkeessa on kerrottu 

materiaalia mahdollisesti käytettävän opinnäytetyön aineistona. 

 

Tutkimusaineistona käytetään kyselystä saatua yhteenvetoa ja aineistossa 

viitataan kyselyn pääkysymykseen: ”Oletko sinä reilu matkailija; Oletko sinä ollut 

reilu matkailija tai oletko nähnyt reilua toimintaa matkallasi?”  

 

Kyselyyn oli mahdollista osallistua vuoden 2009 matkamessuilla olleella  Reilun 

matkailun yhdistyksen osastolla. Kysymyksessä käytetään ”vastuullisen” sijasta 

sanaa ”reilu”, jonka kuitenkin perustellusti ajatellaan tarkoittavan samaa asiaa. 

Vastaajat vastasivat kysymyksiin messuilla joiden teemana oli vastuullinen 

matkailu ja Reilun matkailun yhdistyksen osasto oli Suomen messujen ns. 

virallinen vastuullisen matkailun info-osasto, joten kyselyyn vastanneilla oli 

oletettavasti jotakin tietoa aiheesta tai ainakin sitä oli saatavilla. Kyselyyn vastasi 

156 messukävijää ja aineistossa oli yhteensä 260 kommenttia joista 236 on 

luokiteltu tämän tutkimuksen kannalta merkityksellisiin kategorioihin. 

Luokittelemattomia kommentteja olivat yleiset huomiot, kuten ”kirjaan mielelläni 

ylös reilut toimijat” tai ”en ole ollut reilu matkailija” 

 

Haastateltavien valinnassa Eskola ja Suoranta ( 1998) suosittelevat 

huomiomaan seuraavia seikkoja: Haastateltavilla tulisi olisi suhteellisen 

samanlainen kokemusmaailma. Haastateltavien tulisi omata 

tutkimusongelmasta tekijän tietoa, ja heidän soisi olevan kiinnostuneita 

tutkimuksesta. (Eskola & Suoranta 1998, 65-66.) Tässä tutkimuksessa 

aineistona käytetty haastattelu on kohdistettu matkailualan yrittäjään joka myös 

toimii asiakaspalvelutehtävissä matkailupalvelujen tuottajana. Hän on saanut 

tarkasteltavakseen kestävää ja vastuullista matkailua käsittelevää materiaalia ja 

häneltä on kysytty kiinnostusta osallistua haastatteluun. Näin on myös saatu 

varmistus yrittäjän kokemusmaailma matkailusta yleensä ja edelleen matkailun 

vaikutuksista ympäröivään maailmaan. Yritys on luonnossa liikkumiseen ja 

luonnossa toimimiseen erikoistunut matkailun ohjelmapalveluyritys, jonka 

toiminnan kannalta ympäristöstä ja asiakkaista huolehtiminen ovat hyvin tärkeitä 
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arvoja haastateltavalle. Haastattelu oli puolistrukturoitu (liite 3),  kasvotusten 

käyty haastattelu jota on täydennetty puhelinkeskusteluin ja sähköpostitse. 

Haastateltavalle esitetty tutkimuskysymys on: ”Mistä osa-alueista yrityksen 

vastuullinen toiminta muodostuu?” 

 

Havainnointi on tässä tutkimuksessa muita metodeja täydentävä metodi. 

”Tarkkailevana, ulkopuolisena havainnoijana on tavoitteena oppia katsomalla” 

(Vilkka 2006, 26). Oppimisen lisäksi havainnoin kautta kerätty aineisto on 

siirretty tutkimuksen tuloksiksi. Tässä tutkimuksessa havaintoaineistoa on 

kerätty tarkkailevana havainnoijana tilanteissa, joissa on tiedetty olevan 

matkailualan ammattilaisia ja matkailijoita koolla.  Havainnointiaineiston 

tavoitteena on ollut selvittää tarkkailevana, ulkopuolisena havainnoijana sitä 

kontekstia, missä kyselyyn vastanneet matkamessukävijät ovat olleet 

vastaustilanteessa. Havainnointi on antanut mahdollisuuden kuulla millaisia 

lisäkysymyksiä messukävijät ovat tehneet aiheeseen liittyen sekä huomioida 

Helsinki Declaration julistuksen yhteydessä käytyä keskustelua. Jotta 

havainnointiaineiston ei ole vaarana jäädä tutkijan omien ennakkoluulojen 

todisteluksi, aineisto asetetaan keskusteluun muiden tutkimusten ja teorioiden 

kanssa (Vilkka 2006, 89). 

 

 

 3.2  Aineiston analyysi: Teoriaohjaava  sisällönanalyysi 

 

Tutkimusaineistoa on kerätty vähitellen eri kohteista ja eri menetelmillä. 

Analyysiäkään ei ole jätetty tiettyyn tutkimuksen vaiheeseen tehtäväksi, vaan 

osittaista aineiston järjestämistä ja analyysiäkin on tehty vaiheittain. 

Analyysimenetelmän esittely sisältää tässä tutkimuksessa myös analysoinnin 

tuloksia. Tähän ratkaisuun on päädytty analyysimenetelmän selkeämmän 

kuvailun vuoksi ja myös sen vuoksi, että näin tutkimusraporttiin on voitu tuoda 

luontevasti luettavaksi otteita laajasta, kvalitatiivisesta tutkimusaineistosta. 

 

Tutkimusprosessi on kulkenut fenomenografisen tutkimusstrategian mukaisesti 

aineistonhankinnasta edelleen analyysivaiheeseen jossa edetään Syrjäläisen 

(Metsämuuronen 2001) kuvaaman sisällön analyysin vaiheiden mukaisesti. 
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Omaan aineistoon on perehdytty kunnolla ja keskeiset käsitteet selvitetty 

teoreettisen kirjallisuuden avulla. Aineistot on luettu huolella läpi useaan kertaan 

ja saavutettu aineiston sisäistämisen ja teorioinnin taso. (Metsämuuronen 2001, 

54). Tutkimuksen analysoinnissa on päädytty aineistolähtöisen ja 

teoriasidonnaisen sisällönanalyysin välimuotoon, jonka Tuomi ja Sarajärvi 

(2002) esittelevät teoriaohjaavan sisällönanalyysin nimikkeellä, mutta 

kuvaavana käsitteenä voitaisiin käyttää myös aineistolähtöistä löyhästi 

teoriasidonnaista sisällönanalyysiä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 117).  

 

Tutkimuksen analyysissä edetään aineistolähtöisen eli induktiivisen prosessin 

mukaisesti kaksi ensimmäistä vaihetta joissa ensimmäisessä aineisto 

redusoidaan eli pelkistetään ja toisessa vaiheessa klusteroidaan eli ryhmitellään 

(taulukko 1, taulukko 4).  Kolmannessa vaiheessa aineisto abstrahoidaan eli 

luodaan teoreettiset käsitteet.  Aineistoanalyysissä käsitteet luodaan aineistosta, 

kun taas tässä tutkimuksessa käytettävässä teoriaohjaavassa analyysissä ne 

tuodaan valmiina, ilmiöstä jo ”tiedettynä”. Tässä tutkimuksessa abstrahoinnin 

vaiheessa (taulukko 2, taulukko 5) tutkimuksessa käytetään olemassa olevia 

kestävän matkailun ja tarvittaessa vastuullisen matkailun määritelmiä. Aineistoa 

kuitenkin lähestytään sen omilla ehdoilla ja vasta analyysin edetessä aineisto 

”pakotetaan” valittuun teoriaan. (Tuomi & Sarajärvi 2002,108–109, 117.)  

Tutkimusraportissa olevissa taulukoissa on esimerkkejä tutkimusaineiston 

analysoinnista.  
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Taulukko 1: Aineiston redusointi eli pelkistäminen ja edelleen klusterointi eli 

ryhmittely, matkailijat.   

 

Aineiston redusointi eli pelkistäminen Aineiston klusterointi eli ryhmittely 

 

Alkuperäinen ilmaus 

 

Pelkistetty ilmaus 

 

Alaluokka 

On aina maksettu laskumme. 
Thaimaassa käytettiin 
paikallista opasta ja autokuskia 
kahdella eri matkalla yhteensä 
4 päivää 
  

Rehellisyys /reilut hinnat? 
Paikalliset opas- ja 
oheispalvelut 
 

Paikallinen talous? 

Paikalliset palvelut 

Aina muistaa, ettei missään 
kohteessa jätä muita jälkiä kuin 
oman jalanjälkensä. Klisee, 
mutta toimii, ainakin itsellä! 

 Ympäristön huomioiminen 

 

Ympäristö 

Noudatan suuresti siisteyttä, 
käytän mieluimmin polkupyörää 
kuin autoa 

Ympäristön siistinä 
pitäminen 
Ei motorisoidut ajoneuvot 

Ympäristö 

Ilmasto/liikenne 

Yritän löytää kierrätysastioita, 
suosia paikallisia ravintoloita, 
paikallinen kulttuuri tärkeä 

Kierrätys myös matkoilla 

Paikalliset ravintolat 

Paikallisen kulttuurin 

arvostus 

Kierrätys/Ympäristö 

Paikalliset palvelut 

Paikallisuuden arvostus 

Yritän käyttää paikallisia 
palveluita. Säästän pyykissä. 
Yritän tutustua paikallisiin 
tosioloihin 

Paikalliset palvelut 

Energian/veden säästö 

Kiinnostus paikallisiin oloihin 

Paikalliset palvelut 

Luonnonvarat/Ilmasto 

Paikallisuuden arvostus 

Eväsretkeilyä harrastan 
 
Hyvä matkaseura 

Muu  

Muu 

 Muu 

 Muu 

 

Taulukossa (taulukko 1) esimerkein esitettyjä alkuperäisiä ilmauksia oli yhteensä 

260, joista aineiston pelkistämisen vaiheessa karsiutui 36 pois tutkimukselle 

epäolennaisina ilmauksina. Jäljelle jääneistä 234 alkuperäisestä ilmauksesta 

muodostettiin pelkistetyt ilmaukset, joita oli yhteensä 69.  Pelkistetyistä 

ilmauksista on aineiston klusterionnin eli ryhmittelyn kautta muodostettu 

alaluokkia. Tämän jälkeen on siirrytty abstrahointiin eli teoreettisten käsitteiden 

luomiseen.  
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Taulukko 2: Tutkimusaineiston abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden 

luominen, matkailijat.   

 

Aineiston klusteroinnista   Aineiston abstrahointiin 

 

Alaluokka 

 

Yläluokka 

 

Yhdistävä 

Paikallinen talous 

Paikalliset palvelut 

Taloudellinen 

Taloudellinen/sosio-
kulttuurinen 

Kestävä + Vastuullinen 

Kestävä + Vastuullinen 

Ympäristö Ekologinen 

  

Kestävä + Vastuullinen 

  

Ympäristö 

Ilmasto/liikenne 

Ekologinen 

Ekologinen 

Kestävä + Vastuullinen 

Kestävä + Vastuullinen 

Kierrätys/Ympäristö 

Paikalliset palvelut 

Paikallisuuden arvostus 

Ekologinen 

Taloudellinen/ Sosio-
kulttuurinen 
Eettinen 

Kestävä + Vastuullinen 

Kestävä + Vastuullinen 

Vastuullinen 

Paikalliset palvelut 

Luonnonvarat/Ilmasto 

Paikallisuuden arvostus 

Taloudellinen/Sosio-
kulttuurinen 
Ekologinen 
Eettinen 

Kestävä + Vastuullinen 

Kestävä + Vastuullinen 

Vastuullinen 

Muu 

Muu 

Ei luokiteltu 

Ei luokiteltu 

 

 

 

Abstrahoinnissa empiirinen aineisto on liitetty olemassa oleviin, valmiisiin 

teoreettisiin käsitteisiin jotka perustuvat kestävästä matkailusta ja vastuullisesta 

matkailusta olemassa oleviin määritelmiin, joita on käsitelty tutkimuksen toisessa 

luvussa ja joita nyt täydennetään alla olevalla ”Vastuullisen matkailun 

julistuksen” aineistolla (taulukko 3).  Luokituksista näkyy, että suurin osa 

aineistosta voidaan luokitella sekä kestävän matkailun että vastuullisen 

matkailun teoreettisen käsitteen alle.  
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Taulukko 3: ”Cape Town” - Vastuullisen matkailun julistus 

Lähde: The International Centre for Responsible Tourism 2010.  

www.icrtourism.org   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vastuullisen matkailun julistusta on käytetty useissa kansainvälisissä 

tutkimuksissa, joten sen voi olettaa olevan yleisesti käytössä oleva määritelmä 

vastuullisesta matkailusta ja siinä esiintyviä osa-alueita on ollut perusteltua 

käyttää tutkimuksen analysoinnin tukena. (esim.Bramwell &a 2008; Stanford 

2008.) Taulukossa (taulukko 3) suluissa olevat osa-alueet tummennettuina ja 

kursivoituina ovat tutkijan merkitsemiä kategorioita tutkimusaineiston 

kategorisoinnin tueksi (taulukko 2, taulukko 4). Aineisto on tutkijan ei-virallinen 

käännös. 

 

Matkailijoille kohdistetun kyselyn ja matkailualan yrittäjälle tehdyn haastattelun 

kautta kerätyt aineistot on käsitelty omina kokonaisuuksina niin, että toisaalta on 

hahmottunut matkailijoiden näkemys vastuullisesta matkailusta ja toisaalta 

matkailuyrittäjän näkemys vastuullisuuden osa-alueista ja näin saatu myös 

vastaus tutkimuksen alakysymyksiin. 

Vastuullinen matkailu: 
 

1. Minimoi taloudellisia, ympäristöön kohdistuvia ja sosiaalisia negatiivisia 
vaikutuksia (taloudellinen, ekologinen ja sosio-kulttuurinen) 

2. Luo taloudellista hyötyä paikallisväestölle ja parantaa vastaanottavien 
yhteisöjen hyvinvointia, parantaa työolosuhteita ja helpottaa alalle 
työllistymistä (taloudellinen, sosio-kulttuurinen, eettinen) 

3. Ottaa paikalliset mukaan heidän elämäänsä ja elämänmuutoksia 
koskevaan päätöksentekoon (sosio-kulttuurinen, eettinen) 

4. Tekee positiivisia päätöksiä luonnon- ja kulttuuriperinteen ja maailman 
monimuotoisuuden säilyttämistä koskien (ekologinen, sosio-
kulttuurinen) 

5. Tarjoaa nautinnollisempia elämyksiä matkailijoille mahdollistaen 
matkailijoiden ja paikallisten mielekkäät kohtaamiset ja tavoittelee 
parempaa ymmärrystä paikallisista kulttuuri-, sosiaalisen- ja ympäristön 
osa-alueista (sosio-kulttuurinen, ekologinen) 

6. Tarjoaa mahdollisuuden esteettömään matkailuun (eettinen) 
7. On kulttuurisensitiivinen, luo mahdollisuuksia matkailijoiden ja 

kohdeväestön molemminpuoliseen kunnioittamiseen ja auttaa 
rakentamaan paikallista omanarvontuntoa ja itseluottamusta (sosio-
kulttuurinen, eettinen) 

 

http://www.icrtourism.org/
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Taulukko 4: Aineiston redusointi eli pelkistäminen ja edelleen klusterointi eli 

ryhmittely, matkailualan yrittäjä.   

 

 

Alkuperäinen ilmaus 

 

Pelkistetty ilmaus 

 

Alaluokka 

 Luonnossa liikuttaessa ollaan 
luonnon ehdoilla ja merkittyjä 
reittejä käyttäen ja kaikki mikä 
luontoon viedään, se tuodaan 
myös pois ja jätteet lajitellaan 
  

  
Luonnon kunnioitus 

Ympäristöstä huolehtiminen 

Jätteiden lajittelu 

Luonto 

Ympäristö  

Ympäristö 

 Tarjotaan työtä paikallisille 
alihankkijoille ja freelance-
oppaille ja maksetaan reilu 
palkka 

Työllistämismahdollisuuksien 
tarjoaminen myös muille, 
reilu palkkaus 
 

 Yhteistyön kunnioitus 

Reilu palkkaus 

 Retkillä kerrotaan tarinoita ja 
kerrotaan kasveista ja eläimistä 
mitä reitin varrella ehkä 
nähdään tai mitä voitaisiin 
nähdä 

 Perinteiden kunnioitus ja 
niistä kertominen. 
Luonnon monimuotoisuuden 
huomioiminen 

Perinteiden kunnioitus 
Luonnon arvostus 

Käytetään oppaita ja 
alihankkijoita, joiden tietää 
toimivan oikein, ettei kerrota 
esim. loukkaavia vitsejä 

 Asianmukainen, hyvä 
käytös, asiakkaiden 
huomioiminen 

 Asiakkaiden kunnioitus 

 Päivitetään turvallisuuteen ja 
osaamiseen liittyvää 
osaamista, esim. EA-kortti ja 
turvallisuussuunnitelmat 
pidetään kunnossa 

Turvallisuus 

Riskien ennakointi 

 Turvallisuus 

Oman työn arvostus 

Ammattitaidon ylläpito 

Jos joku kysyy, tai tulee 
puheeksi, ei hyväksytä 
lapsiseksiturismia tai 
muutakaan epäeettistä 
toimintaa 

Ei hyväksytä epäeettistä 
toimintaa 

Eettiset arvot 

Noudatetaan lainsäädäntöä ja 
annettuja ohjeistuksia ja 
huolehditaan, että vakuutukset 
ovat voimassa 

Lainsäädännön 
noudattaminen 
Vakuutusturva kunnossa 

Lainsäädäntö ok 
Vakuutukset ok 

Hinnoitellaan tuotteet niin, että 
toiminta on kannattavaa ja 
vakaata eikä vääristetä 
kilpailua 

Taloudellinen kannattavuus 
Ei vääristetä kilpailutilannetta 

Kannattava toiminta 
Eettiset arvot 

 

Matkailualan yrittäjän haastattelun litterointivaiheessa aineistosta on nostettu 

esille tutkimuksen kannalta merkityksellisiä asioita. Aineisto on kuitenkin haluttu 
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jättää mahdollisimman laajaksi jotta yrittäjän näkemys vastuullisuudesta saa 

tilaa tutkimuksessa. Alkuperäisiä ilmaisuja oli yhteensä 28 joista muodostettiin 

20 pelkistettyä ilmausta ja edelleen 16 alaluokkaa (taulukko 4) Tutkittava yrittäjä 

jäi toisinaan pohtimaan sitä, ovatko hänen antamansa näkemykset 

vastuullisesta matkailusta osittain  toiveita  siitä, mitä vastuullisuus 

parhaimmillaan olisi, eivätkä vielä kaikkineen toteutuneita toimia.  

 

Taulukko 5: Tutkimusaineiston abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden 

luominen, matkailualan yrittäjä.   

 

Aineiston klusteroinnista   Aineiston abstrahointiin 

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä 

 Luonto 

Ympäristö  

Ympäristö 

  

Ekologinen 

Ekologinen 

Ekologinen 

Kestävä + Vastuullinen 

Kestävä + Vastuullinen 

Kestävä + Vastuullinen 

 Yhteistyön kunnioitus 

Reilu palkkaus 

 Eettinen / 

Yhteiskuntavastuullinen 

 Vastuullinen 

 Perinteiden kunnioitus 
Luonnon arvostus 

Sosio-kulttuurinen 

Ekologinen 

Kestävä + Vastuullinen 

Kestävä + Vastuullinen 

 Asiakkaiden kunnioitus Eettinen / 

Yhteiskuntavastuullinen 

Vastuullinen 

Turvallisuus 

Oman työn arvostus 

Ammattitaidon ylläpito 

 

 Muu/ Turvallisuus 

Eettinen 

Yhteiskuntavastuullinen/ 
eettinen 
 

Vastuullinen 

Vastuullinen 

Vastuullinen 

Eettiset arvot Eettinen 

 

Vastuullinen 

Lainsäädäntö ok 
Vakuutukset ok 

Muu/ 

Yhteiskuntavastuullisuus 

Vastuullinen 

Kannattava toiminta 

Eettiset arvot 

Yhteiskuntavastuullisuus 

Eettinen 

Vastuullinen 

Vastuullinen 
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Matkailualan yrittäjän haastatteluaineistosta tehdyn sisällönanalyysin luokituksia 

tuli tarpeelliseksi laajentaa kahdella pääluokalla; Muu/  yhteiskuntavastuullinen 

toiminta ja muu/ turvallisuus (taulukko 5). Nämä kaksi lisäluokkaa haluttiin jättää 

luokituksiin, vaikka niitä ei suoraan saadakaan ”mahtumaan” tutkimuksessa 

käytettyjen teoreettisten kestävän matkailun ja vastuullisen matkailun 

määritelmien sisälle. Kaikkien aineistosta nousevien osa-alueiden katsotaan 

olevan merkityksellisiä tutkimuksen analyysin ja siitä johdettavien johtopäätösten 

kannalta.  

 

Sisällönanalyysia on jatkettu luokittelun muodostamisen jälkeen kvantifioimalla 

aineistoa sisällön erittelyyn,  jonka tässä tutkimuksessa koettiin antavan 

lisäarvoa tulkinnalle. 

 

 

4  VASTUULLINEN MATKAILIJA ETSII VASTUULLISTA YRITTÄJÄÄ  

 

Tutkimus on ollut prosessi, jonka aikana vastuullisen matkailun määritelmä on 

kyllä selkeytynyt, mutta toisaalta on käynyt selväksi, että yhden pitävän 

määritelmän luominen ei ole tämän tutkimuksen kautta mahdollista, eikä ehkä 

yleensä ottaen tarpeellistakaan. Tutkimus on ollut oppimisen prosessi,  joka on 

avartanut näkemystä eri toimijoiden näkemysten ja puheiden sekä melko 

kattavan kirjallisuuskatsauksen avulla.  

 

4.1 Matkailijat säästävät energiaa ja huomioivat paikallisuuden 

 

Matkailijat vastasivat kysymykseen lyhyillä, selkeillä ja konkreettisia mainintoja 

sisältävillä lauseilla joita oli tutkimuksen kannalta helppo tulkita ja luokitella. 

Aineiston analyysissä ei ole noudatettu liian kriittisesti luokittelua, vaan 

kokonaisuudella ja tekstille on haluttu jättää kvalitatiivisen tutkimuksen 

merkitystä – eli jyrkkää ”väkisin” luokittelua ja kvantifiointia ei katsottu 

tarpeelliseksi vaikka se tutkimusaineiston antaman mahdollisuuden vuoksi olikin 

mielekästä. 
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Kuvio 2: Matkailijoiden reilun/vastuullisen matkailun osa-alueita. 
 
Matkailijat  vastasivat kysymykseen: ”Kerro meille oma Reilun matkailijan 

esimerkkisi. Oletko itse ollut reilu matkailija vai oletko nähnyt reilua toimintaa 

matkoillasi” Vastauksia oli  yhteensä 260, joista 236 on luokiteltu neljään 

ryhmään. 

 

Määrällisesti eniten tuli ekologisen osa-alueen alle luokiteltavia mainintoja,    

joita oli kaikista luokitelluista maininnoista 43% tarkoittaen 101 mainintaa 236 

maininnasta. Toisaalta kuitenkin yksittäisistä aiheista tärkeimmiksi nousivat 

sosio-kulttuuriseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen liittyvät aiheet kuten 

paikallisten palveluiden suosiminen, paikallisten tuotteiden kuten käsitöiden 

ostaminen ja eettiseksi vastuullisuudeksi luokiteltava paikalliseen kulttuuriin 

ennakolta tutustuminen. Matkailijoiden tutkimusaineistosta löytyy taustateorian 

kautta tulkittuina lähes ”täydellisiä”, kaikki osa-alueet huomioivia vastauksia:  

 
”Euroopan kesämatkat ovat kahtena kesänä peräkkäin sujuneet hyvin junalla, 

Interrail-kortilla. Tuliaisiksi ostan mieluiten paikallisia käsitöitä. Ruokailussa 

kartan näitä tuttuja, monikansallisia yhtiöitä ja syön paikallisissa. Mielestäni 

myös avarakatseisuus ja omien mielipiteidensä oikeellisuuden tarkistaminen 

vieraissa oloissa on myös reilua matkailua. Eli maassa maan tavalla, vanha 

hyvä hokema”. 

Matkailijoiden "reilun" / vastuullisen 
matkailun osa-alueita

Ekologinen

Taloudellinen

Sosio-kulttuurinen

Eettinen
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”Paikalliseen kulttuuriin tutustutaan kiinnostuneesti ja kunnioittavalla tavalla, ja 

tapakulttuurissa yms. käyttäytymisessä emme salli halventavia tai rasistia 

piirteitä. Ja sama periaate pätee myös kuluttamiseen. Matkoilla emme tee 

sellaisia "öky" -juttuja, joita emme normaalielämässämmekään tekisi, vaikka 

esimerkiksi maan hintataso saattaisi siihen houkutella”. 

 
Ei luokittelua –ryhmään jäivät sellaiset maininnat jotka eivät vastanneet 

esitettyyn kysymykseen ja olivat tutkimuksen kannalta merkityksettömiä 

vastauksia:   

  

”Olen nähnyt reilua toimintaa”, ” Haluaisin ruotsinkielistä materiaalia mitä vain 

on, ensi kerralla voisi olla enemmän osastollakin”, ”Hyvä matkaseura”, ”En ole 

ollut reilu matkailija”, ” kalliit junamatkat” tai ”luomu” 

 

Taloudelliseen osa-alueeseen tuli yhteensä 69 mainintaa, joka näkyy 29% 

osuudella luokitelluista 236 maininnasta. Sosio-kulttuurisen osa-alueen luvut 

ovat vastaavasti 13% ja 30 mainintaa. Eettisiksi luokiteltuja mainintoja oli 

yhteensä 36 kappaletta eli 15% kaikista vastauksista. 

 

Ekologiseen osa-alueeseen luokitelluissa kommenteissa matkailijat mainitsivat 

useimmiten ”roskaamisen välttämisen”, ”veden kohtuullisen käytön”, ”julkisilla 

kulkuneuvoilla liikkumisen”, ”lentomatkojen korvaamisen junalla”, ”lihasvoimalla 

liikkumisen motorisoitujen välineiden sijaan” ja ”paikallisen luonnon arvostus”. 

 

Taloudellisen osa-alueen ”käytän /tuen paikallisia yrittäjiä” luokitus yhdessä 

tarkennettujen luokitusten ”käytän paikallisten ravitsemispalveluita” ja ”käytän 

paikallisia majoituspalveluita” kanssa oli eniten mainittu osa-alue kaikista 

luokituksista.  Tämä osa-alue mainittiin neljässäkymmenessäyhdessä (41) 

vastauksessa joka tekee yli 17% kaikista luokitelluista maininnoista. 

 

Sosio-kulttuurisen osa-alueen luokituksessa vastaajat olivat nostaneet 

paikallisten tuotteiden kuten käsitöiden ostamisen ja sitä kautta paikallisen 

elinkeinon ja perinteen tukemisen tärkeimmäksi teoksi. Sosio-kulttuurisesti 

vastuullisina tekoina on mainittu muutamissa vastauksissa matkakohteeseen, 
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paikalliseen kulttuuriin ja kieleen ennakolta tutustuminen. Muutama vastaaja on 

myös osallistunut vapaaehtoistyöleireille. Vastauksista voisi päätellä useimpien 

matkailijoiden ajatelleen ulkomaan matkailua kysymykseen vastatessaan, mutta 

esimerkkejä ja pohdintoja nousi myös kotimaan matkailusta.  

 

Matkailijoiden aktiivisuus ja halu tutustua paikallisiin näkyy sekä kansainvälisissä 

tutkimuksissa että tämän tutkimuksen aineistossa:  

 

”Ystävystyn helposti ihmisten kanssa. Yksikin ystävä maassa tarkoittaa, että 

siellä ei ole vihollisia” tai ”Ystävälliset ja avuliaat paikalliset ja matkaoppaat” 

 

Vastuullinen matkailija on Stanfordin ( 2008) tutkimuksen perusteella avoin 

monenlaisille vuorovaikutustilanteille; ovat ne sitten kohtaamisia luonnon tai 

ihmisten kanssa. Ihmisten kanssa kohtaamisia ovat yhtä lailla baaritiskillä 

jutustelu kuin ystävystyminen hotellivirkailijan tai paikallisen oppaan kanssa. 

(Standord 2008, 294.) 

 

Alun perin eettisiksi luokitellut maininnat olivat sosio-kulttuurisen luokituksen 

alla, mutta tutkimusmateriaalin analyysin edetessä tuntui mielekkäämmältä 

avata oma luokitus eettisille valinnoille. Eettinen osa-alue erotettiin aineiston 

analyysissa abstrahointi-vaiheessa, jolloin selvää oli myös se, että kestävän 

matkailun määritelmästä nousseet osa-alueet eivät ”riittäneet” aineiston 

luokittelun perusteiksi. Luokitukseen tuli 15% kaikista huomioista.  Maininnoista 

17  tuli luokitukseen ”paikallisen kulttuurin ja ihmisten arvostaminen” ja lähes 

yhtä monta vastaajaa oli valmiina osallistumaan paikalliseen elämään ja 

haluavansa olla ”maassa maan tavalla”. ”Vieraiden uskontojen kunnioitus” ja ” 

All-inclusive” hotellien välttäminen” olivat eettisen luokituksen alla.  

 

Matkailututkimuksen kautta on tultu melko vahvasti siihen käsitykseen, että 

ihminen näkee loman pakona kaikista arkisista velvollisuuksistaan (Swarbrooke 

1999, 144). Samoja huomioita ilmoittivat tehneensä espanjalaiset matkailualan 

ammattilaiset vuonna 2002  tekemässäni ”Kestävän matkailun strategioita 

Espanjassa” PD-lopputyössä (Nylund 2002, evl).  Matka nähdään aikana, jolloin 

ei velvollisuuksista tarvitse huolehtia, ja se saattaa olla jopa matkan 
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tärkeimmäksi koettu vetovoimatekijä. Toki matkailunmuodolla ja motiivilla on 

vaikutuksensa siihen, miten ”antivastuullisesti” lomalla toimitaan. Swarbrooke 

(1999) nimeää vähiten vastuullisiksi esimerkeiksi ”Sea, sand, sun, sex and 

sangria”- tyyppiset lomat, ympäristöä vahingoittavat aktiviteettilomat ja ”All-

inclusive” lomat. (Swarbrooke 1999, 144). 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusaineiston analysoinnin perusteella matkailijat 

osoittavat hyvinkin näkyvää halukkuutta toimia vastuullisesti ja  matkailijoiden 

vastuullisuuden voisi sanoa olevan omasta itsestä lähtevää vastuullista 

toimintaa. Tutkimusaineiston vastauksista nousevat esille konkreettiset teot joita 

voi itse tehdä eikä aineistossa nouse juuri esille matkailuyrityksille tai matkailun 

hallinnolle osoitettuja toiveita. Paikan päällä messuilla tehtyjen havaintojen 

perusteella matkailijat etsivät matkailualan yrityksiä, jotka olisivat jollakin tavalla 

markkinoinnissa tai messuosastolla osoittaneet olevansa vastuullisia 

matkailualan yrittäjiä.  

 
 Matkamessuilla vuonna 2009 ei vastuullisuus-teema yritysten osastoilla 

tosiaankaan näkynyt muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta; yhden 

matkatoimiston osastolla oli ”Green office” – sertifikaatin  lanseeraus ajoitettu 

messuille ja yhden ulkomaisen osaston ”sisustus” oli tehty 

kierrätysmateriaaleista. Vastuullisuudesta kysyttäessä messuosaston työntekijät 

eivät osanneet kertoa esimerkkejä edustamansa yrityksen vastuullisesta 

toiminnasta. Messuosastolla tehtyjen havainnointipäiväkirjojen perusteella useat 

matkailijat kysyivät, mistä he voisivat ostaa vastuullisesti tuotetun matkan ja 

mistä he tietävät yrityksen olevan vastuullinen. 

  

Swarbrooken vihreän matkailijan määritelmä ( vrt. Swarbrooke 1999, 27) 

keskittyy ympäristövastuullisuuteen kun taas tutkimuksen perusteella 

vastuullisen matkailun osa-alueissa korostuvat sosio-kulttuuriset ja eettiset osa-

alueet, josta kokoavana esimerkkinä aineistosta otettu matkailijan kuvaus 

vastuullisesta matkailusta: 
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”Responsible travelling, I can say is being concious of other when and where 

you travel and also taking into account that nature should be protected also.” ( 

Voisin sanoa, että vastuullinen matkailu on olla tietoinen muista, milloin ja minne 

matkustaa ja  huomioida myös se,  että luontoakin pitää suojella).  

 

Havainnointipäiväkirjasta nousee esille pohdintaa ihmisen eri rooleista ja 

vastuullisuudesta ja ehkäpä myös vastuullisen matkailun määritelmän 

haasteellisuudesta. Esimerkkinä messuosastolla kävijän kommentti:  

 

 ”Mitä tällä vastuullisella nyt oikein halutaan sanoa, eikös se ole ihan 

luonnollinen osa normaalin ihmisen elämää. Olenhan minä vastuullinen äiti, 

vastuullinen työntekijä ja vastuullinen autoilijakin. Kai minä sitten olen 

vastuullinen matkailijakin – otan vastuun omista tekemistäni tai tekemättä 

jättämistäni. Noudatan samoja arvoja kotona ja lomalla” . 

 

 

4.2   Matkailualan yrittäjä tekee paljon oikein ”maalaisjärjellä” 

 

Matkailualan yrittäjän haastattelun kautta saatu tutkimusaineisto on analysoitu 

samalla tavalla aineistolähtöisenä, teoriasuuntaisena sisällönanalyysinä kuin 

matkailijoiden kyselyn kautta kerätty aineistokin.  Matkailualan yrittäjä ei ollut 

varsinaisesti ennen haastattelua pysähtynyt pohtimaan vastuullisen matkailun 

osa-alueita yrityksensä toiminnassa, mutta haastattelua tehtäessä 

vastuullisuuden osa-alueita nousi melko helposti esille ja ne olivat yrityksen 

normaalin toiminnan kautta ilmeneviä toiminnan muotoja. Yrityksen aineiston 

analyysissä abstrahointivaiheessa luokituksiin otettiin mukaan eettisen rinnalle 

yhteiskuntavastuullisuus joka pitää sisällään vahvasti myös turvallisuuden. 
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Kuvio 3:Matkailualan yrityksen vastuullisen matkailun osa-alueet.  
 
Matkailualan yrittäjän haastattelun pääkysymys oli:  ”Mistä osa-alueista 

yrityksesi vastuullinen toiminta muodostuu?” Pelkistettyjä ilmauksia oli yhteensä 

16 jotka on luokiteltu viiteen pääryhmään (taulukko 3).  

 

Luokituksiin kerätyt maininnat toistuvat tällä otannalla luonnollisesti vain kerran. 

 Eniten mainintoja tuli ”Ekologinen” – luokituksen alle jossa oli viisi tekijää 

vastaten 30% osuutta koko aineistosta. Sosio-kulttuurisen luokituksen alle tuli 

neljä tekijää joka on 25% kaikista maininnoista ja  taloudelliseen osa-alueeseen 

liitettiin kolme tekijää (19%). Eettiseen luokitukseen merkittiin kaksi tekijää ja 

toiset kaksi jätettiin luokitukseen ” Muut /Turvallisuus ” vastaten 12,5% osuutta 

kumpikin.  

 

Matkailualan yrittäjä pohti vastuullisia osa-alueita paitsi oman yrityksen 

toiminnan kautta, myös asiakkaan ja sidosryhmien näkökulmasta. Matkailualan 

yrittäjän vastuullisen matkailutoiminnan voisi sanoa sisältävän vahvasti myös 

yhteiskuntavastuullisen liiketoiminnan piirteitä.  

 

Ekologisen matkailun osa-alueissa mainitaan sellaisia asioita kuin ”luonnossa 

liikutaan luonnon ehdoilla”, ”käytetään merkittyjä reittejä ja etukäteen varattavia 

Matkailualan yrityksen vastuullisen 

matkailun osa-alueet

Ekologinen

Taloudellinen

Sosio-kultturinen

Eettinen

Muut/ Turvallisuus
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tulipaikkoja”, ”jätteet kuljetetaan pois luonnosta ja lajitellaan”, ”liikutaan ei-

motorisoiduilla kulkuvälineillä” ja ”vältetään kertakäyttötuotteiden käyttöä”.  

 

Taloudellisiksi toimiksi mainitaan ”kestäviin investointeihin panostaminen – 

ostetaan laadukkaita välineitä jotka eivät ostohetkellä ole ehkä edullisimpia, 

mutta joiden käyttöikä ja huolto ovat kohdallaan”, ” huolehditaan taloudellisesti 

vakaasta toiminnasta ja järkevästä tuotteiden hinnoittelusta” sekä ”tarjotaan 

työtä myös muille yrityksille ja freelance-oppaille ja maksetaan työstä reilu 

palkka”.  

 

Sosio-kulttuurisen osa-alueen aineistossa ”annetaan lupaus luonnon ja 

perinteiden kunnioittamisesta ja kerrotaan niistä myös asiakkaille”  johon jatkona 

tulevatkin saman sisällön konkreettiset teot;  ” tarjotaan paikallisia, sesongin 

mukaisia ruoka-elämyksiä” ja tarjotaan asiakkaille ” mahdollisuus oppia 

paikallisesta luonnosta, sen eläimistöstä ja kasveista” asiantuntevien oppaiden 

retkillä. Aineiston mukaan yrityksessä ”käytetään paikallisia alihankintapalveluita 

ja tehdään yhteistyötä paikallisten kanssa”. Haastattelun aikana vahvistui se 

seikka, että Suomessa toimivalle yritykselle sosio-kulttuurinen vastuullisuus 

tarkoittaa sekä asiakkaiden kansalaisuuksien erityispiirteiden huomioimista että 

suomalaisen kulttuurin, tapojen ja perinteiden tuotteistamista 

matkailupalveluiksi.  

 

Eettisen toiminnan osa-alueiksi on luokiteltu ” työlainsäädännön ja reilun 

palkkauksen noudattaminen” ja sen, että ”yritys ei hyväksy alihankkijoiltaan 

epäeettistä toimintaa, kommentointia tai ihmisoikeuksia tai tasa-arvoa 

väheksyvää toimintaa – eikä luonnollisesti toimi näin itsekään”. Yrittäjä ilmaisi 

vastustavansa lapsityövoiman käyttöä ja lapsiseksiturismia ja ilmaisi 

tietämyksensä TOI – Internationalin toiminnasta, mutta ei tällä hetkellä ohjaa 

varoja suoranaisesti hyväntekeväisyyteen tai eettisen toiminnan tukemiseen. 

 

Yrittäjän eettisessä toiminnassa nousee esille samoja osa-alueita kuin 

yhteiskuntavastuullisessa liiketoiminnassa on totuttu näkemään. 

Havainnointiaineistosta tähän kohtaan nousee samantapaista huomiota isojen 

matkailuyritysten tuodessa esille Kestävän kehityksen julistuksen jälkeen tehtyjä 
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sitoumuksia. Laivayhtiö kertoi ympäristöohjelmasta jonka se on tuonut näkyvästi 

julkisuuteen ja matkanjärjestäjä esitteli toimia, joilla yrityksen edustajat ovat 

puuttuneet siirtotyövoiman huonoihin työolosuhteisiin Thaimaassa. Yritykset siis 

haluavat positiivista julkisuutta ja markkina-arvoa näkyviksi tuoduilla teoilla. 

  
”Muut/ turvallisuus” – luokituksen alle on jätetty sellaisia osa-alueita kuin  

”kerrotaan asiakkaille luonnossa liikkumisen säännöistä etenkin 

kansallispuistossa liikuttaessa”, ”huolehditaan palveluiden  turvallisuudesta ja 

laadusta mm. kouluttautumalla ja hankkimalla valmius kehittää palveluita kaiken 

aikaa asiakkaan toiveita vastaamaan”.  

 

Yrittäjän ja muidenkin matkailualan ammattilaisten kanssa keskusteltaessa on 

esiin noussut vastuullisuuden laajempi määritelmä; vastuullisuuteen liitetään 

vahvasti myös turvallisuus, turvallisuudesta huolehtiminen ja laatu. Vastuullinen 

yritys huolehtii asiakkaidensa turvallisuudesta ja tuo sen näkyväksi myös 

ennakkomarkkinoinnissa tiedottamalla olemassa olevista 

turvallisuussuunnitelmista, ensiapukoulutuksista tai aktiviteeteissä tarvittavista 

erityiskoulutuksista. Vastuullisuutta näin fokusoituna on hyvinkin luonnollista, 

jopa välttämätöntä lisätä turvallisuus osaksi vastuullisen matkailun osa-alueita.  

 

Havaintojen perusteella turvallisuuteen ei kaikissa matkailun palveluammateissa 

kiinnitetä ehkä riittävästi huomiota. Esimerkkinä voin tässä esittää paikallis-

oppaiden toiminnan kaupunkiympäristössä. Ei olisi ollenkaan huono osoitus 

vastuullisuudesta tehdä jokaisesta kaupunkiopastuksesta riskianalyysi- ja 

turvallisuussuunnitelma samaan tapaan kuin erä- ja luonto-opastuksissa on 

tapana. Ensiaputaitoiset oppaat ovat enemmän poikkeus kuin sääntö ainakin 

pääkaupunkiseudun oppaiden joukossa.  

 

Eettiseen osa-alueeseen liittyy esteettömyys ja matkailupalveluiden 

saavutettavuuden takaaminen kaikille ihmisille. Tutkimusaineistossa ei 

esteettömyyttä mainittu, mutta havainnointipäiväkirjassa aiheeseen liittyvää 

pohdintaa oli messuosastolla pysähtyneen matkailijan kanssa käytyjen 

keskustelujen pohjalta.  ”Cape Townin” nimellä kulkevassa vastuullisen 

matkailun julistuksessa mainitaan erityisesti fyysinen esteettömyys (taulukko 2),  
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mutta tulevaisuuden trendejä tulkitessa olisi esteettömyys hyvä ymmärtää 

laajemmin. ”Suomi kaikille - esteetöntä matkailua” verkkopalvelu määrittelee 

esteettömyyden seuraavasti: ”Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen yksilö voi 

ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa” (Suomi 

kaikille 2010). 

 

Vilkan (2005) näkemystä lainatakseni ” laadullisella tutkimusmenetelmällä 

tehdyn tutkimuksen tulisi lisätä myös tutkittavien ymmärrystä asiasta ja sen 

myötä vaikuttaa myönteisesti tutkittavaa asiaa koskeviin ajattelu- ja 

toimintatapoihin” (Vilkka 2005, 103). Tämän tutkimuksen kuluessa mielekkäältä 

tuntui matkailualan yrittäjän  kiinnostuminen vastuullisen matkailun aiheesta   

niin, että tutkimuksen konkreettisena tuotteena on yrityksen Internet-sivuille 

avattu uusi aihe ” Vastuullinen yritys” jonka alle on kerätty yrityksen toiminnasta 

ja liikeideasta nousevia, konkreettisia vastuullisuuden osa-alueita. Matkailualan 

yrittäjä näkee vastuullisen matkailun osa-alueista tiedottamisen tärkeäksi, ja 

siinä hyvänä alkuna voidaan pitää avointa viestintää, luottamuksellisen 

asiakassuhteen luomista, luottamuksen lunastamista teoin  ja ymmärrystä 

luottaa asiakkaan kykyyn arvioida itse  yrityksen vastuulliseksi mieltämien 

vastuullisen matkailun osa-alueiden mielekkyyttä.  
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5  JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen hypoteesi siitä, että vastuullinen matkailu koostuu samoista osa-

alueista kuin kestävä matkailu, ja että vastuullinen matkailu on kestävän matkailun 

osa-alueiden viemistä konkreettisen toiminnan tasolle, on osittain tutkimuksessa 

kumottu, osittain taas oikeaksi todettu. 

 

John Swarbrooke (1999) on todennut kestävän matkailun kehittämisessä olleen 

 tarvetta kiinnittää enemmän huomiota sosiokulttuuriselle osa-alueelle ekologisen 

osa-alueen saatua eniten huomiota kestävässä matkailun kehittämisessä 

(Swarbrooke 1999, 145). Tutkimuksen tuloksia lukemalla vastuullisen matkailun 

määritelmässä sosio-kulttuurisen ja eettisen toiminnan voi todeta nousevan 

merkityksellisemmiksi kuin mitä ne kestävän matkailun kehittämisessä ovat olleet 

tai ainakin nämä osa-alueet nousevat matkailijoiden ja matkailualan yrittäjän 

käsityksissä vähintään yhtä tärkeiksi osa-alueiksi kuin ekologinen osa-alue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4: Tutkimuksen tuloksen vertaus hypoteesiin tutkimusaineiston analyysin 

jälkeen. 

 

 
Kestävä matkailu, = 

kestävä kehittäminen 

 
Vastuullinen matkailu,  
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 ?=Eettinen Ekologinen 

 ?= Sosio-kulttuurinen Taloudellinen 

 ?= Ekologinen 
Sosio-kulttuurinen 

 ?=Taloudellinen 

 ?= Turvallisuus 

 ?= Yhteiskuntavastuullisuus 
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Kestävän ja vastuullisen matkailun määritelmissä on paljon samoja osa-alueita, 

mutta kuten tutkimuksen analyysi ja johtopäätökset osoittavat, vastuullisen 

matkailun osa-alueita voidaan täydentää eettisellä ja turvallisuuden osa-alueilla, 

jotka voidaan edelleen liittää yhteiskuntavastuullisuuden alle tai jättää omiksi osa-

alueikseen (kuvio 4). Osa-alueiden painotusten ja sisältöjen voidaan sanoa olevan 

hieman erilaisia kestävässä ja vastuullisessa matkailussa. 

Yhteiskuntavastuullisuuden voidaan katsoa kattavan kaikki vastuullisuuden osa-

alueet yrityksen näkökulmasta ja sitä voitaisiin käyttää yritysten vastuullisuuden 

määritelmänä sinälläänkin, mutta toisaalta matkailijoille esitetyn määritelmän 

selkeyden nimissä olisi mielekkäämpää käyttää samaa määritelmää käsittämään 

sekä matkailijan että yrityksen vastuullista toimintaa. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella vastuullisen matkailun osa-alueet ovat ekologinen, 

taloudellinen, sosio-kulttuurinen ja eettinen vastuullisuus täydennettynä 

turvallisuuden huomioimisella. 

 

Matkailijoiden osa-alueista yksittäisinä luokkina nousivat ensimmäisiksi sosio-

kulttuuriset tekijät, kuten paikallisuuden kunnioittaminen ja paikallisten yrittäjien 

toiminnan kannattaminen. Matkailija haluaa välttää turhaa kulutusta ja etsiä 

vähemmän haittaa aiheuttavia vaihtoehtoja. Matkailualan yrittäjän vastauksissa 

korostuivat luonto ja luonnon kunnioittaminen, yhteistyökumppaneiden ja 

asiakkaiden arvostaminen ja turvallisuudesta huolehtiminen.  

 

Tutkimusprosessin aikana luetusta kirjallisuudesta, tutkimustuloksista tai nyt 

tehdyn tutkimuksen tuloksista ei ole löydettävissä suuria eroja vastuullisen 

matkailun määritelmissä, eivätkä ne myöskään tuo mitään suuria yllätyksiä 

mukanaan. Esimerkiksi Stanfordin (2008)  määritelmä noudattelee aineiston 

analyysissä käytettävien lähteiden määritelmää: ”Vastuullinen matkailu ei ole 

matkailun muoto, vaan vastuullisuutta voidaan soveltaa sekä vaihtoehtoisissa 

matkailunmuodoissa että massaturismissa. Vastuullisen matkailun toivotaan 

edistävän paikallisten yhteisöjen, kulttuurin, ympäristön ja talouden kehittymistä 

sekä vähentävän negatiivista vaikutusta näillä osa-alueilla. Vastuullisen matkailun 

tulee hyödyttää tasapuolisesti kaikkia jota matkailuelinkeino koskettaa”. (Stanford 

2008, 260.) Vastuullisen matkailun määritelmissä on ollut myös nähtävissä ajatus 
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siitä, että vastuullisuudessa kysytäänkin kenellä on vastuu viedä matkailua 

kestävämpään suuntaan – ja näin määriteltynä osa-alueet määräytyvät kestävästä 

matkailusta ja vastuullisuus on tavoitteiden viemistä käytäntöön.  

 

Turvallisuuden voisi olettaa olevan itsestään selvä osa-alue matkailupalveluissa 

samaan tapaan kuin voidaan olettaa, että yritykset noudattavat aina olemassa 

olevia lakeja ja asetuksia. Matkailijoiden kommenteissa turvallisuuteen liittyviä 

mainintoja ei tullut, joten niitä ei todennäköisesti liitetty vastuullisuuteen, kun taas 

matkailualan yrittäjä näki turvallisuuden olevan osa vastuullista toimintaa ja samaan 

johtopäätökseen tultiin myös havainnointipäiväkirjan merkintöjä lukemalla. 

Matkailijoiden vastuuta omasta osuudesta turvallisuuteen voisi nostaa esille 

vastuullisen matkailun osa-alueena; ennakkotutustuminen kohteen mahdollisiin 

riskitekijöihin ja valmius poikkeustilanteissa toimimiseen olisivat hyviä turvallisuutta 

edistäviä toimia. Turvallisuus ei liity pelkästään fyysisiin poikkeustilanteisiin, vaan 

matkailualalla sosiaalisen vuorovaikutuksen ollessa merkittävä osa palvelua, myös  

näihin tilanteisiin liittyvä turvallisuus on erittäin tärkeää.  

 

Vastuullisen matkailun osa-alueita pohtiessaan sekä matkailijat että matkailualan 

yrittäjä esittivät mielipiteitään oman toiminnan kautta; teoilla, joilla he itse voivat 

osoittaa olevansa vastuullisia.  

 

 

 

 

Samaa voisi päätellä Stanfordin ( Stanford 2008) Uudessa-Seelannissa, matkailijan 

vastuullisuutta selvittäneessä tutkimuksessa mielipiteensä ilmaisseen matkailualan 

työntekijän kommentista ” Most people actually miss the fact that it [responsible 

tourism] is actually about doing something not just bloody talking. (Standord 2008, 

267). Puheiden sijaan kaivataan siis tekoja.  

 
Saatuja tuloksia lukemalla päällimmäisenä mieleen jäi kulttuurien kohtaamisen 

dilemma osana sosio-kulttuurista ja eettistä vastuullisuutta. Ymmärretäänkö ja 

kuunnellaanko vastaanottavien yhteisöjen toiveita ja kiinnostusta kohdealueilla ihan 

oikeasti riittävästi ja osataanko saatuja palautteita tulkita oikein. Nyt matkailijoita ja 

Tämän tutkimuksen perusteella voitaisiin myös todeta, että toiminta 

kuvaa vastuullista matkailua kehittämistä paremmin.  
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matkailualan kehittäjiä houkutellaan ottamaan kontaktia paikallisiin, mutta 

haluavatko vastaanottaja-yhteisöt huoletonta ja mukavaa vuorovaikutusta 

matkailijoiden kanssa ja millainen kanssakäyminen tuntuu aidosti oikealta ja 

mukavalta eri kulttuureissa. Stanfordin (2008) tutkimuksesta nousseita kysymyksiä 

lainaten voidaan kysyä odotetaanko edelleen vastausta siihen, kenen tulisi ottaa 

vastuu kestävän ja vastuullisen matkailun edistämisestä, ja onko kestävän 

matkailutoiminnan määrittelyn vaikeus edelleenkin toiminnan esteenä kohti 

vastuullisempaa matkailua. Ja ymmärretäänkö sekä matkailijoiden että 

kohdeyhteisöjen heterogeenisyys myös arvojen ja eettisen toiminnan suhteen. 

(Stanford 2008, 294.) 

 

 Vastuullinen matkailualan ammattilainen ymmärtää asiakkaan kulttuurin 

erityispiirteet ja toimii niitä kunnioittaen. Oman kulttuurin tuntemusta ei auta 

unohtaa; vastuullinen ammattilainen kun asiakkaan kohdatessaan on nimenomaan 

oman kulttuurinsa edustaja ja sen säilymisen edistäjä. Omaa kulttuuria me 

edustamme myös matkailijan roolissa. Eri kulttuurien tuntemus ja tilanneherkkyys, 

jota ehkä parhaiten kuvaa tutkimuksessa käytetystä kirjallisuudesta esiin noussut 

käsite ”kulttuurisensitiivisyys”   lienee yksi matkailualan ammattilaisen ja 

matkailijan avaintaito vastuullisesti toimittaessa.  

 

 Jatkotutkimuksena olisi kiinnostavaa selvittää kohtaavatko matkailijoiden ja 

matkailun elinkeinoelämän käsitykset vastuullisesta matkailusta toisensa. 

Tarvitaanko suomalaisen matkailuelinkeinon tarpeisiin suunniteltua vastuullisen 

matkailun kriteeristöä, jossa indikaattorein voidaan osoittaa tasalaatuisuus ja 

yhteismitattavuus vastuullisesta toiminnasta. Vai riittääkö matkailijalle, että yritys 

kertoo omin sanoin vastuullisesta toiminnasta ja matkailija voi itse päättää, 

kohtaavatko vastuullisuudesta luodut käsitykset toisensa. Niin ja riittääkö 

maailmalle se, että jokainen matkailija ottaa vastuun oman matkailujälkensä 

positiivisesta vaikutuksesta vai pitäisikö määritelmä selventää ja lähteä liikkeelle 

isommin harppauksin. 

 

Toivottavaa olisi, että jo seuraavilla matkamessuilla tai matkallaan vastuullinen 

matkailija löytäisi vastuullisen matkailuyrittäjän joka palvelussaan olisi huomioinut 

vastuulliset valinnat ja toisi sen markkinoinnissa esille. 
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Liite 1: Helsinki Declaration 
 
HELSINKI DECLARATION 
MATKAILU JA KESTÄVÄ KEHITYS 
 
1. SITOUTUMINEN MATKAILUN KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN 
1.1 Matkailu on yksi maailman suurimmista elinkeinoista. Se työllistää 8,4 prosenttia 
maailman työvoimasta ja muodostaa 10,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. 
Suomessa matkailu työllistää yli 60 000 henkilöä, ja sen osuus 
bruttokansantuotteesta on 2,4 prosenttia. Vuonna 2007 maailmassa tehtiin yli 900 
miljoonaa ulkomaanmatkaa, joiden synnyttämät tuotot olivat 625 miljardia euroa. 
 
Matkailun vaikutukset – niin hyvät kuin huonot – ovat valtavat. Matkustaminen on 
monen liiketoiminnan edellytys ja antaa mahdollisuuksia yhteistyöhön ja 
yhdessäoloon, rentoutumiseen ja uuden kokemiseen. Matkailu synnyttää 
suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä ihmisten ja kansakuntien välillä. Toisaalta matkailu 
vaikuttaa negatiivisesti ympäristöön ja luontoon mm. hiilidioksidipäästöjen ja 
vesistöjen likaantumisen kautta. Sillä voi myös olla epäsuotuisia vaikutuksia 
paikallisiin kulttuureihin ja sosiaalisiin rakenteisiin. 
 
1.2 Me suomalaisen matkailuelinkeinon edustajat pidämme kestävää kehitystä 
liiketoimintaamme ohjaavana periaatteena ja elinkeinomme säilymisen 
edellytyksenä. Globaalin hyvinvoinnin sekä oman elinkeinomme vuoksi pyrimme 
estämään tai minimoimaan matkailun negatiiviset vaikutukset ja kasvattamaan sen 
positiivisia vaikutuksia. 
 
1.3 Sitoudumme kehittämään, harjoittamaan ja markkinoimaan matkailua kestävällä 
tavalla. Vähennämme matkailun ja matkustamisen ilmasto- ja ympäristöhaittoja. 
Lisäksi suosimme sellaisia matkailun muotoja ja matkailutuotteita, joissa 
huomioidaan paikallisen luonnon- ja kulttuuriympäristön sekä sosiaalisen ja 
taloudellisen ympäristön kantokyky ja toiminnan kestävyys. 
 
2. MATKAILUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERIAATTEET 
 
2.1 Sitoudumme noudattamaan liiketoimiamme koskevia paikallisia, kansallisia ja 
kansainvälisiä lakeja ja sääntöjä. 
 
2.2 Vastustamme aktiivisesti matkailun laittomia, loukkaavia ja hyväksikäyttäviä 
muotoja. 
 
2.3 Pyrimme parhaisiin toimintatapoihin kaikessa toiminnassamme – sekä sisäisesti 
että solmiessamme liikesuhteita yhteistyökumppanien, palveluntuottajien ja 
alihankkijoiden kanssa – erityisesti liittyen seuraaviin näkökohtiin: 
* ilmastonmuutoksen hillitseminen ja energiatehokkuuden parantaminen 
* luonnonvarojen vastuullinen käyttö 
* jätteen ja päästöjen vähentäminen 
* luonnon monimuotoisuuden, uhanalaisten lajien ja ekosysteemien suojelu 
 
      jatkuu 
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maisemien sekä kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelu, paikallisten kulttuurien    
koskemattomuuden kunnioittaminen sekä sosiaalisten rakenteidenvahingoittamisen 
välttäminen 
* yhteistyö paikallisten yhteisöjen ja ihmisten kanssa 
* paikallisten tuotteiden ja taitojen käyttäminen 
 
2.4 Rohkaisemme yhteistyökumppaneitamme, palveluntuottajiamme ja 
alihankkijoitamme parantamaan omaa panostaan matkailun kestävässä 
kehityksessä. Teemme yhteistyötä heidän kanssaan ja jaamme tietojamme. 
 
2.5 Pyrimme luomaan lisää yhteistyötä matkailuelinkeinon sisällä sekä julkisen 
sektorin, paikallisten yhteisöjen ja muiden kiinnostuneiden toimijoiden kanssa 
kestävän matkailun edistämiseksi. 
 
2.6 Sisällytämme nämä periaatteet yrityspolitiikkaamme. Määrittelemme tavoitteet ja 
seuraamme edistystämme tavoitteenamme jatkuva parantaminen. 
 
3. YLEINEN TIETOISUUS JA VIESTINTÄ 
 
3.1 Haluamme levittää tietoa ja herättää asiakkaidemme sekä muiden 
sidosryhmiemme kiinnostuksen matkailun ja matkustamisen ympäristövaikutuksia 
ja matkakohteiden sosiaalista, kulttuurista ja luonnonympäristöä kohtaan. 
Tahdomme edistää keskinäistä ymmärrystä ja kunnioitusta asiakkaidemme ja 
matkakohteiden väestön välillä. 
 
3.2 Pyrimme viestinnällämme ja markkinoinnillamme edistämään kestävän 
matkailun periaatteisiin sopivaa käytöstä ja toimintaa. 
 
3.3 Rohkaisemme muita matkailuelinkeinon edustajia tukemaan tätä julistusta ja 
kehittämään omat kestävän kehityksen ohjelmansa. 
 
Tilastolähteet: WTTC 2008, Tilastokeskuksen matkailutilinpito 2006, UNWTO 2007 
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Liite 2: Kyselylomake – Oletko sinä reilu matkailija / Matkamessut 2009 
 
 
Kyselyyn  on ollut mahdollista vastata Matkamessuilla 17.1.- 20.1.2009 Reilun matkailun 
yhdistyksen osastolla joko suoraan tietokoneella tai paperi-versioon. Kyselyn laatija, 
koordinoija ja yhteenvedon edelleen analysoija: Anu Nylund 
 
Kysely on tehty Webropol- ohjelmalla ja vastauksista on saatu suoraan yhteenveto. 
 
Anu Nylund on käyttänyt tutkimuksessaan vastauksia kysymyksestä kolme.  
Kyselylomakkeen tietoja on hyödynnetty myös Reilun matkailun yhdistyksen toiminnan 
suunnitteluun.  
 
Kyselylomakkeen tiedot:  
 
Hienoa, että olet kiinnostunut kertomaan meille oman reilun matkailukokemuksesi! 
 
Messuilla kerättyjä kokemuksia julkaisemme nimettöminä Reilun Matkailun 
yhdistyksen nettisivuilla www.reilumatkailu.fi ja mahdollisesti matkailualan 
opiskelijatöissä tutkimusaineistona. 

  
1. Kuinka monta kotimaan matkaa teet vuodessa. Eritteletkö ystävällisesti työ- ja 

lomamatkat 
2. Kuinka monta ulkomaan matkaa teet vuodessa. Eritteletkö ystävällisesti työ- ja 

lomamatkat 
3. Kerro meille oma Reilun matkailijan esimerkkisi. Oletko itse ollut reilu 

matkailija vai oletko nähnyt reilua toimintaa matkoillasi. 
4. Jos haluat osallistua arvontaamme ja saada tietoa Reilun matkailun yhdistyksestä. 

kirjoita nimesi ja sähköpostiosoitteesi tähän.  
5. Jos haluat osallistua arvontaamme, mutta et halua lisätietoa Reilun matkailun 

yhdistyksestä, kirjoita nimesi ja yhteystietosi tähän.    
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Liite 3: Haastetturunko, matkailualan yrittäjä 

 

Avoin teemahaastattelu – matkailualan yrittäjän näkemys vastuullisesta matkailusta 
 
Yrityksen nimi:  
Yrityksen edustajan nimi:  
Yrityksen toiminnan lyhyt kuvaus: 
 
 
Taustamateriaali: Matkailu on COOL – oppikirjan käsikirjoituksen avulla kirjan 
rakenteeseen tutustuminen.  Tarkempi tutustuminen kestävän matkailutoiminnan ja 
vastuullisuuden sisältöihin.  
 
 
 
Mitä mielestäsi Kestävä matkailutoiminta tarkoittaa? 
 
 
Miten määrittelisit omassa toiminnassasi edelleen vastuullisen toiminnan? 
 
 
Miksi itse koet vastuullisen toiminnan tarkoituksenmukaiseksi yrityksessäsi? 
 
 
Millä tavalla toivoisit vastuullisuuden näkyvän yrityksesi markkinoinnissa?  
 
 
Olisitko kiinnostunut tekemään esityksen siitä, mitä vastuullisuus yrityksessä käytännön 
esimerkein tarkoittaa? 
 
 
 
 
Kiitos! 

 


