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1. SITOUTUMINEN VASTUULLISEEN MATKAILUUN
1.1. Me matkailuelinkeinon edustajat pidämme vastuullisia
toimintatapoja liiketoimintaamme ohjaavana periaatteena
ja elinkeinomme säilymisen edellytyksenä. Globaalin
hyvinvoinnin sekä oman elinkeinomme vuoksi toimimme
aktiivisesti estääksemme tai minimoidaksemme matkailun
negatiiviset vaikutukset ja kasvattaaksemme sen
positiivisia vaikutuksia.
1.2. Sitoudumme kehittämään, harjoittamaan ja
markkinoimaan
matkailua
vastuullisella
tavalla.
Vähennämme matkailun ja matkustamisen ilmasto- ja
ympäristöhaittoja ja lisäämme toimintamme tuomia
positiivisia vaikutuksia. Suosimme sellaisia matkailun

muotoja ja matkailutuotteita, joissa huomioidaan
paikallisen luonnon ja kulttuuriympäristön sekä sosiaalisen
ja taloudellisen ympäristön kantokyky ja toiminnan
kestävyys.
1.3. Noudatamme liiketoimiamme koskevia paikallisia,
kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja sääntöjä. Otamme
toiminnassamme huomioon YK:n kestävän kehityksen
tavoiteohjelman (Agenda2030), joka tähtää äärimmäisen
köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen,
jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti
huomioon. Ohjelman kantava periaate on, ettei ketään
jätetä kehityksessä jälkeen.

2. MATKAILUN VASTUULLISUUDEN PERIAATTEET
2.1. Kitkemme aktiivisesti matkailun laittomia, loukkaavia ja
hyväksikäyttäviä muotoja.
2.2. Toteutamme vastuullisia toimintatapoja huomioiden
erityisesti vastuullisuuden ja kestävän kehityksen kolme
osa-aluetta

➢

kulttuuriperinnön suojelu
paikallisten kulttuurien koskemattomuuden
kunnioittaminen ja sosiaalisten rakenteiden
suojeleminen
ihmisten keskinäisen ymmärryksen ja kunnioituksen
edistäminen

Taloudellinen vastuullisuus
➢
➢
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Sosiokulttuurinen vastuullisuus
➢
➢

Ekologinen vastuullisuus

yhteistyö paikallisten yhteisöjen ja ihmisten kanssa
paikallisten tuotteiden ja taitojen suosiminen
yrityksen oman kannattavuuden varmistaminen,
työllisyyden edistäminen ja verotuloin yhteiskunnan
tukeminen

➢

ilmastonmuutoksen hillitseminen, päästöjen
vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen
luonnonvarojen vastuullinen käyttö, kulutuksen
vähentäminen ja kiertotalouden edistäminen
kertakäyttömateriaalien välttäminen sekä jätteen
vähentäminen ja kierrätys
luonnon monimuotoisuuden, uhanalaisten lajien,
maa- ja vesiekosysteemien ja maisema-arvojen
suojelu

2.3. Edellytämme kaikkien yhteistyökumppaneidemme
parantavan omaa panostaan matkailun vastuullisuudessa
ja kestävässä kehityksessä. Tuemme kumppaneitamme
tavoitteiden saavuttamisessa ja edistämme vastuullisen
liiketoiminnan kulttuuria jakamalla hyviä käytänteitä.
2.4. Lisäämme yhteistyötä matkailuelinkeinon sisällä sekä
julkisen sektorin, paikallisten yhteisöjen ja muiden
kiinnostuneiden toimijoiden kanssa vastuullisen matkailun
edistämiseksi.
2.5.
Sisällytämme
nämä
periaatteet
kaikkeen
toimintaamme.
Asetamme
tavoitteet,
mittaamme
edistystämme ja viestimme onnistumisista.

3. YLEINEN TIETOISUUS JA VIESTINTÄ
3.1. Viestimme aktiivisesti matkailun ja matkustamisen
vastuullisuudesta herättääksemme asiakkaidemme ja
sidosryhmiemme kiinnostuksen asiaan.
3.2. Tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia vaihtoehtoja.
Pyrimme
viestinnällämme
ja
markkinoinnillamme

edistämään vastuullisen matkailun periaatteisiin sopivaa
käytöstä ja toimintaa.
3.3. Rohkaisemme kaikkia matkailuelinkeinon edustajia
tukemaan tätä julistusta ja kehittämään omat
vastuullisuusohjelmansa.

1. COMMITTING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
1.1. As the representatives of the Finnish tourism industry,
we believe that sustainable development is the guiding
principle in our business and a prerequisite for the
preservation of our livelihood. For the benefit of global
wellbeing and our own industry, we strive to prevent, or
minimise, any negative effects of tourism, and increase its
positive effects.
1.2. We are committed to developing, practicing, and
marketing tourism in a sustainable manner. We also favor
those forms of tourism and travel products, which show

respect of local nature and the cultural, social and
economic environments, and ensure the sustainability of
operations.
1.3. We are committed to following local, national and
international laws and regulations regarding our business.
We abide by the UN's Agenda2030 Sustainable
Development Goals, which aim to eradicate extreme
poverty and consider the environment, the economy, and
the people equally. The program strives for sustainable
development without leaving anyone behind.

2. PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
2.1. We are actively against all forms of illegal, exploitative
and abusive forms of tourism
2.2. We enact responsible practices by applying the three
key areas of responsible and sustainable development.
Sociocultural responsibility
➢
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protecting cultural heritage
respecting local cultures and enhancing social
development
developing mutual understanding and respect
between people

Economic responsibility
➢
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Ecological responsibility

cooperation with local communities and people
favoring local products and know-how
ensuring the company's viability, improving
employment and supporting society via taxes

➢

curbing climate change, decreasing emissions, and
improving energy efficiency
responsible use of natural resources, decreasing
consumption, and promoting circular economy
avoiding single-use materials, decreasing the amount
of waste, and promoting recycling
protection of natural diversity, endangered species,
land and water ecosystems, and valuable landscapes

2.3. We expect all our partners to invest in the
responsibility and sustainable development of tourism. We
support our partners in achieving their goals and develop
a responsible business culture by spreading good
practices.
2.4. We will increase cooperation within the tourism
industry as well as in the public sector, local communities,
and other interested parties for the development of
responsible tourism.
2.5. We will integrate these principles in all aspects of our
business. We set the goals, measure our progress, and
report on our successes.

3. GENERAL AWARENESS AND COMMUNICATIONS
3.1. We actively disseminate information on travelling and
responsibility in tourism, in order to create interest in
sustainable industry standards among our customers and
stakeholders.
3.2. With our marketing and communications, we aim to
promote behavior and activities following the principles of
sustainable tourism.

3.3. We encourage other representatives of the tourism
industry to support this declaration and develop their own
program of sustainable development.

