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Kymenlaaksosta 
vastuullisen ja kestävän kehityksen matkailumaakunta
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Miksi vastuullisuuteen kannattaa ja pitää panostaa?

Markkinapaine
Kuluttajat ja yritysasiakkaat suosivat tai 
jopa edellyttävät vastuullisuuden 
esilläoloa ja konkretiaa.

Kohderyhmälähtöisyys
Erikoistuneet matkanjärjestäjät ja 
motivaatiopohjaiset matkailijat etsivät 
kestävän kehityksen mukaisia kohteita.

Profiloitumis- ja erottautumiskeino
Tuomalla vastuullisuus mukaan tuotteisiin, 
tuotetarjonta uudistuu ja monipuolistuu 
ajan hengen mukaiseksi.

Sertifiointi on tunnustus laadusta
Kansainvälisillä matkailumarkkinoilla 
sertifikaatti lisää uskottavuutta ja edistää 
laatumielikuvaa.

Brändietu
Onnistunut vastuullisuusviestintä 
vahvistaa brändiä ja parantaa 
yrityskuvaa ja tunnettavuutta.

Investointi tulevaisuuteen
Suomesta halutaan vastuullinen 
destinaatio ja monet matkailuyritykset 
ovat jo kehittämispolulla.

Kustannussäästöt
Investoinnit kestävään kehityksen tuovat 
myös kustannussäästöjä ja parantavat 
kannattavuutta pidemmällä aikavälillä.

Yhteiskuntavastuu
Vastuullinen yritys osoittaa konkreettisesti 
huolenpidon työntekijöistä ja vastuun 
omasta paikkakunnan elinvoimasta.

Kilpailutilanne
Monet yritykset ovat nostaneet 
vastuullisuuden ja kestävän kehityksen 
yrityksen kärkiteemoiksi.
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Matkailuyrityksen omat kestävän kehityksen tavoitteet

Yrityksen on itse valittava omat kestävän kehityksen tavoitteet ja 
toimenpiteet.

Käytännön vinkkejä:

1. Tutustu ensin YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteisiin*) ja 
erityisesti tavoitteiden takana oleviin sisältöihin.

2. Tunnista mikä tai mitkä tavoitteet liittyvät yrityksesi 
arvovalintoihin, nykyiseen toimintaan tai tulevaisuuden 
suunnitelmiin.

3. Valitse edes kaksi (2) tavoitetta, mielellään jotka sopivat 
luonnollisesti yrityksen toimintaan yksinään ja yhdessä. Älä 
valitse kaikkia tai itsellesi merkityksettömiä tavoitteita.

4. Ole aito ja totuudenmukainen. Pue nämä tavoitteet 
toimenpiteiksi ja kerro niistä.

Kuvan lähde: unicef.fi*) Sustainable Development Goals, SDG)
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Kymenlaaksosta vastuullisen ja 
kestävän kehityksen matkailumaakunta

Vastuullisuus on tekoja, niistä on myös syytä muistaa kertoa. Valtaosa 
yrityksistä ja yhteisöistä toimivat vastuullisesti, mutta teoista 
kertominen on saattanut jäädä vähemmälle huomiolle. Tarkista 
omasta markkinointi- ja viestintäsunnitelmastasi, että vastuullisuus 
näkyy ja kuuluu myös asiakkaiden suuntaan. Alkuun pääset kun 
tunnistat omat vastuullisuustekosi!

Ole kuitenkin varovainen “viherpesun” kanssa, aidot teot ja niistä 
kertominen luontevalla tavalla muodostavat vastuullisuusviestinnän 
kestävän polun.

Muista, että vastuullisuutta ja kestävää kehitystä voit lähestyä yhdestä 
tai useammasta eri suunnasta:

• Ekologinen
• Taloudellinen
• Sosio-kulttuurinen
• Eettinen
• Turvallisuus

Millaisia eri viestinnän keinoja, formaatteja ja välineitä voisit hyödyntää 
entistä enemmän? Miten vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat yrityksen 
nettisivuilla esillä?

Tekojen tunnistamisen lisäksi rakenna yrityksen internet-sivulle oma 
Vastuullisuus ja Kestävä kehitys -alasivu!
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Perustelut nojaavat matkailun yhteiseen 
arvopohjaan ja matkailun 10 periaatteeseen
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Kestävän matkailun 10 pääperiaatta

1
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Lähde: Visit Finland

Teemme reilua yhteistyötä.

Huolehdimme luonnosta.

Kunnioitamme kulttuuriperintöämme.

Edistämme hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja 
tasa-arvoa.

Suosimme paikallista.

Panostamme turvallisuuteen ja laatuun.

Huomioimme ilmastovaikutukset.

Viestimme avoimesti.

Kehitämme jatkuvasti yritystoimintaamme.

Sitoudumme kestävän matkailun periaatteisiin.
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Periaate Toimenpide Perustelu (Miksi) Mittari

Teemme reilua yhteistyötä

Huolehdimme luonnosta

Kunnioitamme kulttuuriperintöä

Edistämme hyvinvointia, 
ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa

Suosimme paikallista

Panostamme turvallisuuteen ja laatuun

Huomioimme ilmastovaikutukset

Viestimme avoimesti

Kehitämme jatkuvasti 
yritystoimintaamme

Sitoudumme kestävän matkailun 
periaatteisiin 

Arvioi yrityksen omaa tilannetta ja suhtautumista 
työskentelemään kestävämmän matkailu-Suomen puolesta.

Kestävän matkailun 10 periaatetta on Suomen matkailun yhteinen arvopohja.
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Kymenlaakson vastuullisen 
matkailun suositukset
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Kymenlaakson matkailun yhteinen vastuullisuustavoite

Kymenlaakson ja Loviisan matkailuyrityksistä on tunnistanut oman 
vastuullisuusviestinnän kehittämistehtävän ja toteuttanut vähintään yhden 
vastuullisuusviestinnän toimenpiteen vuoden 2022 aikana.

  80%

Tämä tarkoittaa, että yritys yksinään ja matkailumaakunta yhdessä ovat tehneet 
vastuullista matkailua konkreettisemmaksi ja näkyvämmäksi omille asiakas- ja 
sidosryhmilleen.

11



1. Sitoumus 2050 yhteiskuntasitoumus

Kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumus on Suomen 
kansallinen kestävän kehityksen 
strategia ja samalla konkreettinen 
työkalu. Se on yhteinen pitkän 
aikavälin tahtotila tulevaisuuden 
Suomesta.

Organisaatiot, yritykset ja 
yksityishenkilöt voivat tehdä 
sitoumuksen yhteisten tavoitteiden 
toteuttamiseksi.  Sitoumustyö tuo 
yritykset, kansalaisyhteiskunnan 
toimijat sekä julkisen sektorin yhteen 
ainutlaatuisella, toimijoita yhdistävällä 
tavalla. Idea on yksinkertainen: 
konkreettisia tekoja, mitattavia tuloksia.

Toimenpidesitoumukset annetaan 
sitoumus2050.fi-palvelussa.

Sitoumus tuo monia hyötyjä mukava 
oleville toimijoille. Tavoitteellinen ja 
mitattava toimenpidesitoumus on 
hyvä työkalu esimerkiksi yrityksen ja 
yhteisön oman toiminnan 
kehittämisessä. Valtioneuvoston 
selvityksessä todettiin, sitoumuksen 
olevan konkreettinen keino edistää 
vastuullisuutta ja kestävää kehitystä.
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97%
mielestä sitoumus edistää 

kestävän kehityksen toteutumista 
omassa toiminnassa

92%
mukaan sitoumus auttaa olemaan 

oman toimialan edelläkävijä

89%
sanoo, että sitoumuksesta on 

hyötyä maineelle

77%
kokee sitoumuksen auttavan 

verkostoitumisessa

81%
saa sitoumuksesta apua 

markkinointiin

Katso tästä kartasta ketkä ovat jo tehneet sitoumuksen.

Lähde: sitoumus2050.fi 13

https://sitoumus2050.fi/toimenpidesitoumukset#/?commitmentType=33553&category=organizations
http://sitoumus2050.fi/


2. Tutustu kestävän matkailun kehittämispolkuun ja 
Visit Finlandin Sustainable Travel Finland ohjelmaan

Askel 1. Sitoutuminen
Askel 2. Osaamisen kasvattaminen
Askel 3. Kehittämissuunnitelma
Askel 4. Vastuullisuusviestintä
Askel 5. Sertifiointi & Auditointi
Askel 6. Todentaminen & Mitattavuus
Askel 7. Sopimus & Jatkuva kehittäminen

Tutustu tarkemmin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan.
Katso mitkä yritykset ovat jo saaneet STF-sertifikaatin ja näkyvyyttä www.visitfinland.com -verkkopalvelussa.
Tutki myös tarkemmin tilannetta yritys- ja aluetasolla Visit Finlandin tietopalvelusta.
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https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland
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https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tutkimukset-ja-tilastot/sustainable-travel-finland-tilastot


3.Tule mukaan Sustainable Travel Kymenlaakso 
kehittämistyöhön

Kymenlaakson molemmat Visit -organisaatiot ovat mukana 
STF-ohjelmassa viemässä vastuullista matkailutoimintaa alueellisella 
tasolla eteenpäin. Erillinen vastuullisen matkailun kehittämishanke 
“Sustainable Travel Kymenlaakso” toteutetaan 1.1.2021-31.3.2021.

Maakunnallisen kehittämishankkeen tavoiteena on edistää 
Kymenlaakson matkailun kehittymistä kestävän matkailun kohteeksi 
ja siten tukea alueen matkailusektorin toimintaedellytyksiä ja 
pitkäjänteistä kehittymistä. Hanke tukee Suomen matkailustrategian 
(TEM 2019) tavoitetta muodostaa Suomesta kestävän matkailun 
kärkimaa 2025.

Hankkeen myötä alueen matkailutoimijoiden tunnettavuus nousee 
kansallisessa markkinoinnissa, jossa jatkossa kestävien 
matkailupalveluiden rooli on nousemassa. Kestävän matkailun 
kehittäminen parantaa Kymenlaakson matkailutoimijoiden sekä 
elinkeinotoimintojen kilpailukykyä menestyksen edellytyksiä 

Pitkän aikavälin tavoitteet

1. Edistää Kymenlaakson matkailun kehittymistä kestävän matkailun 
kohteeksi. 

2. Tukea alueen matkailusektorin toimintaedellytyksiä 
kestävyysteeman tärkeyden noustessa.

Hankkeen aikaiset tavoitteet 

1. Saada merkittävä osa Kymenlaakson kansainvälisiä matkailijoita 
tavoittelevista matkailuyrityksistä mukaan kestävän matkailun 
kehittämispolulle Sustainable Travel Finland -ohjelman mukaisesti.

2. Vahvistaa alueen matkailusektorin edellytyksiä vastuullisen 
toiminnan viestintään.

3. Vahvistaa alueen matkailusektorin edellytyksiä ottaa huomioon 
matkailun ilmastonäkökohdat sekä siihen liittyvien hillintätoimien että 
varautumistoimien osalta ilmasto-teeman roolin noustessa.

Sustainable Travel Kymenlaakso, Kouvolan seutu
Sustainable Travel Kymenlaakso, Kotka-Hamina-Loviisa
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Ota mallia
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Esimerkkejä muualta
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Esimerkkejä muualta
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Sustainable Travel Finland 
● 92 miljoonaa Google hakutulosta
● Avainsivusto: Visit Finland Sustainable Travel Finland

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland


Esimerkkejä muualta
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Esimerkkejä muualta
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Yrityksen oma vastuullisuusviestinnän kehityspolku
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Vastuullisuusviestinnän tilannekuva 
ja nykytilan luonnehdinta

Miettimällä yrityksen vastuullisuuviestinnän nykytilaa hahmotat mitä vastuullisuus 
tarkoittaa yrityksellesi ja miten se näkyy - tai tulisi näkyä - käytännössä.

Koosta ajatteluasi ja omaa näkemystäsi vastaamalla lyhyesti seuraaviin kysymykseen:

Mitä vastuullisuus tarkoittaa sinulle? 
Miten ymmärrät vastuullisuuden ja kestävän kehityksen? 
Mitä se on sinulle käytännössä?

Millainen merkitys vastuullisuudella ja kestävällä 
kehityksellä on yrityksellesi tänään?

Tuleeko vastuullisuuden merkitys ja tärkeys muuttumaan 
lähitulevaisuuden aikana? 
Mitkä ovat mahdollisia syitä muutoksen taustalla?

Miten vastuullisuus ja kestävä kehitys näkyvät 
käytännössä yrityksessäsi?

Millaiset vastuullisuusteot ja -viestit ovat jääneet mieleesi? 
Keneltä voisit ottaa oppia? Mikä heillä toimii hyvin?
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Vastuulliset matkailuteot
Arvioi miten vastuullisuus näkyy tuotteissasi ja palveluissa. 

Miten asiakas voi todeta yrityksesi vastuullisuuden tuotteiden ja palveluiden kautta?

Koosta ajatteluasi ja omaa näkemystäsi vastaamalla lyhyesti seuraaviin kysymyksiin:

Arvioi nykyistä tuote- ja palvelutarjontaa vastuullisuus ja 
kestävyysnäkökulmasta.

Miten tuotteista ja palveluissa näkyy vastuullisuus ja 
kestävä kehitys?

Millaisia uusia vastuullisuuden ja kestävän kehityksen 
mukaisia uusia tuotteita ja palveluja kannattaisi kehittää? 
Joko itsellesi tai Kymenlaakson maakuntaan?
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Vastuullinen matkailija
Kuvaa millainen mielestäsi on vastuullinen matkailija. 

Henkilö, ryhmä tai yritysasiakas, jolle kestävä kehitys ja vastuullinen matkailu on tärkeää.

Koosta ajatteluasi ja omaa näkemystäsi vastaamalla lyhyesti seuraaviin kysymyksiin:

Yleiskuvaus
Kuvaile lyhyesti tätä asiakaspersoonaa. Mitä yleisellä tasolla on olennaista tietää ja 
ymmärtää tästä persoonasta? Esim. koulutustausta, asuinpaikka, ammatti, ikä, jne.

Tiedolliset tarpeet
Millaisista asioista, tiedosta, teemoista tämä asiakas on kiinnostunut? Mikä 
on hänelle arvokasta ja merkityksellistä sisältöä?

Kohtaamispisteet
Missä tilanteissa ja missä digitaalisissa kanavissa hänet voi kohdata? Miten 
välineellä tavoitat hänet? Millä tavalla hän ostaa palveluja?

Asiakaslupaus
Miten yrityksesi voi parhaiten auttaa tätä asiakaspersoonaa? Mikä on 
asiakaslupauksesi tälle asiakaspersoonalle?

Kestävän kehityksen merkitys
Miten kestävä kehitys ja vastuullisuus näkyvät hänen päätöksenteossa, 
kulutuskäyttäytymisessä kun hän harkitsee ja valitsee matkakohdetta, 
-tuotetta tai -palvelua?

Tyypillinen loma- tai työmatka
Mitä hän tekee lomalla tai työmatkalla? Kuinka paljon hän käyttää rahaa? Mitä palveluja 
hän kuluttaa? Kuinka kauan hän viipyy? Missä paikoissa hän käy ja millä hän liikkuu? 
Kenen kanssa hän matkustaa?
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Vastuullisuusviestinnän 
kehityspolku ja toimenpiteet

Tutustuminen ja sitoutuminen 
vastuullisuuteen ja kestävään 
kehitykseen ja niistä viestimiseen

Nämä toimenpiteet toteutan:
1.
2.
3.

Ymmärrys vastuullisuuden ja 
kestävyyden merkityksestä  
liiketoiminnallesi, asiakkaillesi 
ja yhteistyökumppaneillesi

Vastuullisuusviestinnän 
kehityspolun suunnittelu, 
markkinointi- ja 
viestintäsuunnitelman päivitys

Vastuullisuusviestinnän 
jalkauttaminen ja pysyvyyden 
varmistus liiketoimintaan ja 
erityisesti viestintään

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat luonnollinen osa yrityksen toimintatapaa. 
Vastuullisuusviestintä ei ole kertaluonteinen, yksittäinen tai määräaikainen tehtävä. 

Vaiheista oma kehityspolkusi ja määrittele toimenpiteet.

Oman vastuullisuusviestinnän 
nykytilan arviointi.

Nämä toimenpiteet toteutan:
1.
2.
3.

Kehityspolun palasteleminen, projektointi 
ja toteuttaminen vaiheittain.

Nämä toimenpiteet toteutan:
1.
2.
3.
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Vinkkejä vastuullisuusviestintään
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Mitä on vastuullisen matkailun viestintä?

Vastuullisen matkailun pääviestit ovat niitä asioita, jotka läheltä ja kauempaakin tulevan matkailijan 
mielestämme on hyvä tietää matkailualueen ja sen yrityksien vastuullisuudesta ja kestävän kehityksen 

nykytilanteesta. Vastuullisuusviestinnän avulla toivomme, että matkailija myös sisäistää maakunnan matkailulle 
tärkeitä kestävän kehityksen teemoja. Kymenlaakson matkailun vastuullisuusviestintä siis eräällä tavalla 
ohjeistaa, kouluttaa ja valistaa matkailijaa toimimaan vastuullisella tavalla.

Pääviestit ovat antavat suunnan vastuullisuudesta kertomiselle niin yritys- kuin destinaatiotasolla. Ne ovat 

napakoita muotoiluja, jotka toimivat niin kotimaan kuin ulkomaan matkailijoille. Pääviestejä ei kuitenkaan 
yleensä käytetä markkinointiviestinnässä suoraan sellaisinaan, vaan niiden tehtävä on 
toimia pohjana, inspiraation tai suunnannäyttäjänä kulloinkin muotoiltavaan tekstiin, esimerkiksi sosiaalisen median 
viesteihin, nettisivuartikkelihin tai osana videoiden käsikirjoitusta.

Pääviestit voivat olla myös konkreettisia tekoja, mitä kestävä kehitys ja vastuullisuus tarkoittaa 
käytännössä - mitä asioita, tekoja, toimintaa ja elämyksiä se on niin paikallisille kuin matkailijoillekin.
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Kymenlaakson vastuullisen matkailun pääviesti

”Saavu mutkattomasti Kymenlaaksoon kokemaan vieraanvaraisia, 
opettavaisia ja aitoja elämyksiä.

Kun noudatat retkietikettiä ja käytät palveluita vastuullisesti, nautit 
kymenlaaksolaisesta välittömyydestä ja ystävällisyydestä alueen 
monimuotoisen luonnon ja historiallisten ympäristöjen keskellä.

Kokemalla ja tuntemalla alueen kulttuuriympäristön ja -perimän, ymmärrät 
nykyhetkeä ja pystyt paremmin rakentamaan tulevaisuutta.” 
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Vastuullisuusviestit 1-2

Paikalliset aidot elämykset - valitset ja käytät 
palveluita vastuullisesti  

● Perinteikkäät ja vieraanvaraiset (ja moniaistilliset) 
elämykset, joista meidät tunnetaan  

● Paikalliset toimijat ja vieraanvarainen palvelu, 
huomioiden myös kansainväliset asiakkaat 

● Matkailijamassojen välttäminen kiireaikojen 
ulkopuolella, yhteisöllisyyden ja luonnon rauhan 
kokeminen 

● Paikalliset aidot maut ja tuotteet, aktiviteetit, 
tapahtumat sekä elämyksellinen majoitus 

● Bonus kansainvälisille markkinoille: maakunnan 
kokeneet pienyrittäjät ja kansalliset ketjuyritykset, 
rehellisyys, laatu

● Olet aina tervetullut Kymenlaaksoon ja meille 
vieraaksi 

● Matkailija kokee olevansa odotettu vieras 
● Meiltä löytyy niin yksittäisille matkailijoille kuin 

ryhmillekin ainutlaatuisia, kiinnostavia ja 
elämyksellisiä käyntikohteita ja palveluita ympäri 
vuoden 

● Kerrothan meille, jos voimme tehdä jotain vieläkin 
paremmin ja kehittää toimintaamme  

● Tykkäämme, jos jaat matkakokemuksiasi myös 
kavereillesi 

● Bonus kansainvälisille markkinoille: Finland is the 
happiest country in the world – we are proud and 
happy about it

Ihmisläheisyys ja vieraanvaraisuus - nauti 
paikallisesta välittömyydestä ja ystävällisyydestä 
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Vastuullisuusviestit 3-4

Historiallisesti arvokkaat 
kulttuuriympäristöt ja -perimä 

● Kokemalla ja tuntemalla alueen kulttuuriympäristön ja 
-perimän, ymmärrät nykyhetkeä ja pystyt paremmin 
rakentamaan tulevaisuutta

● Kymenlaakson kulttuurihistoriallisesti arvokkaat 
rakennetut ympäristöt ovat saaneet uuden elämän 
suojeltuina ja kestävinä käyntikohteina 

● Alueella on ainutlaatuisia ja autenttisina säilyneitä 
kulttuurihistoriallisia kohteita. Kymenlaaksolle 
ominaisia teemoja ovat teolliset kulttuuriympäristöt, 
kartano- ja asuinmiljööt, sotahistoriallinen perimä, 
merenkulku- ja raideliikenne- ja varuskuntahistoria 

● Laaja, monipuolinen ja kiinnostuspohjainen 
asiakaspotentiaali opettavaisille elämyksille, 
”pyhiinvaelluskohteet” (kv., kotimaa ja paikallinen 
lähimatkailu) 

● Yhteinen tahto säilyttää rikas kulttuuriympäristö ja 
-perimä myös tuleville sukupolville 

● Bonus kansainvälisille markkinoille: potentiaali 
spesifeille kulttuurimatkailusegmenteille, kansallisen 
tason kulttuurimatkailureitit

● Kymenlaakson rikas luonto ja sen monimuotoisuus: 
Kymijoki, joka yhdistää Itämeren ja saariston, harjut ja 
jylhät kalliomaisemat puhtaine järvineen sekä vanhoine 
metsineen 

● Kolme täysin toisistaan erilaista kansallispuistoa sekä 
lukematon määrä luontokohteita ja puistoja 

● Kattavat reitistöt sekä rakennetut ja kunnossapidetyt 
ympäristöt 

● Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen myös tuleville 
sukupolville  

● Luonnon puhtauden, rauhan, hiljaisuuden ja 
kiireettömyyden hyvinvointivaikutukset   

● Metsä- ja järvialueet, Itämeri ja niiden hyvinvointi 
● Bonus kansainvälisille markkinoille: selkeä vuodenaikojen 

vaihtelu, turvallisuus, puhtaus 

Monipuoliset maa-, meri- ja järviympäristöt – 
noudattamalla retkietikettiä pidät huolta luonnosta
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Vastuullisuusviesti 4 ja oma viesti

● Keskeinen sijainti ja lyhyet välimatkat mahdollistavat sen, 
että Kymenlaaksoon on nopeaa ja vaivatonta saapua 
myös ekologisesti junalla tai käyttäen julkista liikennettä 

● Liikkuessasi Kymenlaakson alueella voit hyödyntää 
julkista liikennettä tai muita ympäristöystävällisiä 
liikkumismuotoja, esimerkiksi polkupyöriä tai 
matalapäästöisiä vuokra-autoja  

● Kymenlaakso sopii sekä ekologiseen lähilomailuun, mutta 
meille on mutkatonta saapua myös kauempaakin  

● Olemme iloisia, jos piipahdat meillä kylässä, mutta 
mielellämme pidämme sinut vieraanamme pidempäänkin  

● Laajasta palvelutarjonnastamme löytyy myös esteettömiä 
käyntikohteita ja muita matkailupalveluita 

● Saaristo sekä järvi- ja jokikohteet ovat saavutettavissa 
myös isommilla yhteysaluksilla ja veneillä 

● Bonus kansainvälisille markkinoille: ainutlaatuinen sijainti 
idän ja lännen kohtauspaikassa, kahden pohjoisen 
metropolin välissä, mahdollistaa vaivattoman saapumisen 
myös ilma- tai vesiteitse Kymenlaaksoon sekä erilaiset 
kaupunki- ja luontolomien yhdistelmät

Kymenlaakso on helposti saavutettavissa - 
saavut meille mutkattomasti

Oma vastuullisuusviestisi

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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Opi ja kehity
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sitoumus2050.fi

kestavakehitys.fi

https://www.kymenlaakso.fi/maakunnan-kehittaminen/hiilineutraali-k
ymenlaakso-2040

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matk
ailun-edistaminen/matkailun-julkaisut#vastuullisuus

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matk
ailun-edistaminen/matkailun-julkaisut#turvallisuus

Opi ja kehity

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matk
ailun-edistaminen/vastuullisuus/kestava-matkailu-lyhyesti

https://visitkouvola.fi/fi/ammattilaiset

https://visitkouvola.fi/fi/suunnittele-matkasi/vastuullisuus

https://www.visitkotkahamina.fi/matkailun-ammattilaiset-ja-media/

https://www.visitkotkahamina.fi/matkailun-ammattilaiset-ja-media/yrit
tajalle/yrittajien-vastuullisuus/

Taustamateriaaleja:

Enää ei eroteta vastuullisuutta ja liiketoimintaa toisistaan. Kymenlaakson matkailussa kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat toimintamme 
ytimessä. Kestävä kehitys ja vastuullisuudesta kertominen on prosessi, se ei ole siis yksittäinen kampanja tai verkkosivumateriaali.

Osana vastuullisuuden matkailun ohjeistusta ja kehityspolkua olemme koostaneet muutamia keskeisiä materiaaleja tiedon syvemmille 
lähteille ja lisätietoihin tutustumista varten. Seuraa myös VisitKouvolan ja VisitKotkaHaminan ammattilaisille suunnattua viestintää!
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Kysy lisää ja tule mukaan!
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Kestävän matkailun asiantuntija
Sustainable Travel Kymenlaakso
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Projektipäällikkö
Sustainable Travel Kymenlaakso
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