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Ohjelma 
3.11.2020 Lahti Päivän ohjelma:

• Vastuullisuus luontevaksi osaksi liiketoimintaa:
• Johtaminen vastuullisuusnäkökulmasta
• Henkilökunnan perehdyttäminen ja osallistaminen

• Kerrotaan ulospäin ja osallistetaan asiakkaat:
• Markkinointi ja viestintä

• Eteenpäin Sustainable Travel Finland -polulla
• Mitä tarkoittaa juuri meidän yrityksissämme
• Mitä Sustainable Travel Finland -merkin hakeminen vaatii

• merkin vaatimukset ja vaadittu dokumentaatio yksityiskohtaisesti

• Miten hakuprosessi etenee ja mistä saan tuke
• Online-alusta ja eOpas

• Green Key -sertifikaatin esittely



Sustainable Travel Finland -polku
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Viestintä

Johtaminen

Eettinen toiminta

Ekologinen 
vastuullisuus

• Energian ja veden 
käyttö

• Jätteen vähentäminen, 
lajittelu, kierrätys

• Hankinnat
• Vaikutukset 

luontoympäristöön ja 
ilmastoon, hiilijalanjälki

• Ruokahävikki
• Luomu, lähiruoka
• Osallistaminen

Taloudellinen 
vastuullisuus

• Toiminnan pitkä-
jänteisyys ja seuranta

• Toiminnan 
läpinäkyvyys

• Paikallisten palvelujen 
ja tuotteiden ostaminen

• Työllistäminen
• Kestävät investoinnit

Sosiokulttuurinen 
vastuullisuus

• Paikallisen 
elinvoimaisuuden 
lisääminen

• Kulttuurin säilyttäminen
• Paikallisten osallista-

minen ja kuuleminen
• Lähituotteet ja palvelut
• Esteettömyys
• Tasa-arvo
• Viestintä
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Vastuullisuus luontevaksi 
osaksi liiketoimintaa
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Vastuullinen johtaminen
• Huomioi kaikki ihmiset samanarvoisina
• Edistää tasa-arvoa
• Huolehtii tasa-arvoisesta palkkauksesta ja 

palkitsemisesta
• Varmistaa, että työolosuhteet ja työstä maksettu

korvaus ovat aina reiluja
• Huolehtii työhyvinvoinnista
• Tarjoaa kaikille samat mahdollisuudet kokea ja 

osallistua
• Ei hyväksy aikuisiin, lapsiin tai eläimiin kohdistuvaa

hyväksikäyttöä
• Puuttuu epäkohtiin



https://www.siili.com/fi/vastuullinen-siili

https://www.siili.com/fi/vastuullinen-siili


Vastuullisuus rekrytoinnissa

• Ammattitaitoisen osaajat tuottavat
laadukkaita palveluita

• Tasa-arvo rekrytoinnissa
• Laadukas perehdytys
• Koulutus
• Hyvinvoinnista huolehtiminen
• Asuminen
• Palkka ja palkitseminen
• Hyvinvointi – mitä se tarkoittaa työyhteisössä

Kuva: Mood of Finland



Vastuullinen johtaminen läpi koko työsuhteen

• Huomioidaan osaaminen
• Annetaan mahdollisuus näyttää osaaminen ja kehittää osaamista
• Annetaan mahdollisuus vaikuttaa
• Jalkautetaan yrityksen arvot, visio, ja strategia
• Tarjotaan kaikille perehdytys ja päivitetään perehdytysmateriaali

säännöllisesti
• Tarjotaan mahdollisuuksia antaa palautetta ja reagoidaan

palautteeseen



Henkilökunnan osallistaminen

Ota henkilöstö mukaan tekemään yrityksen
vastuullisuussuunnitelmaa sekä työhön joka päivä.

Jalkauta suunnitelmat ja tehkää yrityksen oma
sitoumus kestävään matkailuun yhdessä.

Perehdytys ei koske vain uusia työntekijöitä. Kertaus, 
muutostilanteet yrityksessä, ympäristön muutokset, 
uusimmat tiedot.

Nosta teot esille.

Muista esimerkin voima!



Osallistaminen ja perehdytys

• Osallistuuko yrityksestä joku vastuullisuuskoulutuksiin (esim. 
ympäristökoulutukset)?

• Onko henkilöstön perehdytys riittävää yleisesti esim. 
sesonkityöläisille?

• Otetaanko vastuullisuutta huomioon riittävästi eri näkökulmista 
perehdytyksessä?

• Mahdollistetaanko asiakkaan osallistuminen yrityksen 
vastuullisuustyöhön?



ASKEL 4: VASTUULLISUUSVIESTINTÄ

 Yritys viestii kestävän matkailun toimenpiteistään

https://www.businessfinland.fi/48e735/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/kestavan_kehityksen_yritysopas_a4-v5_web.pdf


Käytännön vinkkejä 
vastuullisuusviestintään

GoG



www.keloravintola.fi

http://www.keloravintola.fi/


https://www.kenkavero.fi/tuote/vastuullisuus-ja-
kiertotalous-on-ollut-aina-pappilan-tapa-toimia

Esimerkkejä

https://www.kenkavero.fi/tuote/vastuullisuus-ja-kiertotalous-on-ollut-aina-pappilan-tapa-toimia


Lähde liikkeelle kertomalla omin sanoin 
mitä vastuullisuus teillä tarkoittaa:

https://www.adventureapes.fi/sustainable-tourism-finland/

https://www.adventureapes.fi/sustainable-tourism-finland/


Hyvän vastuullisuusviestin 
ominaisuuksia
• Lähtee teoista
• puhuttelee asiakasta
• kärkenä hyöty asiakkaalle
• sisältää faktojen lisäksi tunnetta
• kerrotaan monipuolisesti ja selkeästi

• Luo merkityksiä ja saa vastaanottajan toimimaan

GoG



Vastuullisuustyö on esillä heti asiakkaan 
saapuessa

GoG



Myös data on esillä. 
Numeerinen viesti 
konkretisoituu 
vertauksella tai 
kuvalla.

GoG

- Esim. ruokahävikistä kilot 
esille, tai vertaus siihen, 
montako ateriaa hävikin 
myötä menee hukkaan.

- Monenko omakotitalon 
lämmityksen verran energiaa 
säästyy?

- Vertailukuvat: ennen ja jälkeen



Kerro myös 
käytännöistä! 

GoG



Huumoria saa ja 
kannattaa ruokkia

GoG



Tunnetko kestävän kehityksen  
teemapäivät?

GoG



Energiansäästö-
viikko

”Energiansäästöviikolla kampanjoidaan 
järkevän energiankäytön puolesta. 
Pienilläkin muutoksilla voi olla suuri 
vaikutus. 
Meillä säästetään energiaa mm. käyttämällä 
LED- ja energiansäästölamppuja sekä 
huolehtimalla ilmanvaihto-, lämmitys- ja 
viilennyslaitteiden energiatehokkuudesta.
Ajattelevaista energiansäästöviikkoa!”
#vastuullinenmatkailu #energiansäästö



GoG



Koko työyhteisö
mukaan!

GoG



… ja heidän 
osaamisensa

• Perinneruoka/-
leivonnaisreseptit (esim. 
blogi, videot)

• Millaisella vaatetuksella 
pärjää?

• Miten potkukelkkaa 
käytetään?

• Miten toiminnassamme 
mukana olevia eläimiä on 
hyvä lähestyä?

GoG



Osallista asiakkaat teoilla



Ohjataan mutta ei karttakeppi kädessä

GoG



Kerrotaan www-
sivuilla, mistä juuri 
meillä on kyse ja 
normalisoidaan 
kestävä kehitys.  

conscioushotels.com

GoG




	Sustainable Travel Finland –teemapäivä�osa 2�Lahti 3.11.2020 klo 9-12
	Ohjelma �3.11.2020 Lahti
	Sustainable Travel Finland -polku
	Dia numero 4
	Ohjelma �3.11.2020 Lahti
	Vastuullisuus luontevaksi �osaksi liiketoimintaa
	Dia numero 7
	Dia numero 8
	Dia numero 9
	Vastuullisuus rekrytoinnissa
	Vastuullinen johtaminen läpi koko työsuhteen
	Henkilökunnan osallistaminen
	Osallistaminen ja perehdytys
	ASKEL 4: VASTUULLISUUSVIESTINTÄ
	Käytännön vinkkejä vastuullisuusviestintään
	Dia numero 16
	Esimerkkejä
	Lähde liikkeelle kertomalla omin sanoin mitä vastuullisuus teillä tarkoittaa:
	Hyvän vastuullisuusviestin ominaisuuksia
	Vastuullisuustyö on esillä heti asiakkaan saapuessa
	Myös data on esillä. Numeerinen viesti konkretisoituu vertauksella tai kuvalla.
	Kerro myös käytännöistä! 
	Huumoria saa ja kannattaa ruokkia�
	Tunnetko kestävän kehityksen  teemapäivät?
	Energiansäästö-viikko
	Dia numero 26
	Koko työyhteisö�mukaan!
	… ja heidän osaamisensa
	Osallista asiakkaat teoilla
	Ohjataan mutta ei karttakeppi kädessä
	Kerrotaan www-sivuilla, mistä juuri meillä on kyse ja normalisoidaan kestävä kehitys.  
	Dia numero 32

