
Rauha 

Konfliktien ehkäisemiseksi on mahdollistettava paikallisten 
ihmisten osallistuminen matkailun kehittämiseen. Matkailu ei 
saa lisätä sosiaalisia jännitteitä. Matkailu voi edesauttaa 
konflikteista toipumisessa. Matkailun avulla on mahdollista 
luoda uudenlainen identiteetti aiemmille konfliktialueille.

Yhteistyö 

Kestävä matkailu luo yhteistyöverkostoja, edistää kulttuurien 
välistä oppimista, ymmärrystä ja aitoa kansainvälisyyttä. 
Erilaisten ihmisen tapaaminen vähentää stereotypioita ja 
edistää rauhaa ja turvallisuutta. 

Ihmiset 

Kestävässä matkailussa keskiössä ovat paikalliset ihmiset. 
Matkailu täyttää vierailijoiden toiveet ilman, että se tapahtuu 
paikallisten ihmisten tarpeiden ja intressien kustannuksella. 
Matkailu edesauttaa kulttuuristen arvojen, monimuotoisu-
uden ja kulttuuriperinnön turvaamista. 

Planeetta 

Kestävyyden tavoitteiden täyttämiseksi matkailussa tulee 
vähentää ympäristövaikutuksia, osallistua biodiversiteetin 
suojeluun, suojella aktiivisesti rannikko- ja meriekosys-
teemejä sekä ottaa osaa ilmastonsuojeluun. Luontomatkailun 
suosio lisää pilaantumattoman luonnon ja villieläinten arvoa 
sekä luo rahoitusmahdollisuuksia niiden suojeluun. Matkailu 
voi lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta.

Hyvinvointi 

Kestävä matkailu lisää paikallisten ihmisten sosiaalisia ja 
taloudellisia hyötyjä. Matkailussa on mahdollisuuksia 
sosiaalisen kattavuuden ja työllisyyden lisäämiseen ja 
köyhyyden vähentämiseen. 

YK:n 
kestävän 
kehityksen 
tavoitteet 
matkailussa

Kestävä 
matkailukehitys 
edellyttää

• Luopumista matkailun ja kulutuksen jatkuvan kasvun 
ideologiasta.

• Ihmisen ja luonnon suhteen perustavanlaatuista 
uudelleenarviointia; ekosysteemien rajojen tunnistamista ja 
tunnustamista sekä luopumista jatkuvasta pyrkimyksestä 
luonnon kontrolliin ja hallintaan. 

• Huomion kohdistamista matkailun kehityksen taustalla 
olevien sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten prosessien 
kestävyyteen. 

• Huomion kiinnittämistä matkailun tuoman taloudellisen 
hyvinvoinnin sijaan siihen, miten hyvinvointi jakaantuu ja kuka 
siitä hyötyy?

• Ympäristökysymyksissä fyysisten muutosten ohella niiden 
aiheuttaman sosiaalisen ja taloudellisen epätasa-arvon 
huomioimista.

• Voimakkaampaa matkailubisneksen ulkopuolelta tulevaa 
sääntelyä. Kestävyystavoitteet toteutuvat parhaiten 
maissa, joissa on enemmän niitä edistävää lainsäädäntöä, 
säännöksiä ja kannustimia. 

• Yritysten, hallinnon ja kansalaistoimijoiden yhteistyötä 
kestävyyden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

• Uudenlaisten kestävien ratkaisujen ja teknologioiden 
etsimistä.

• Matkailun ja sen muutosten vaikutusten arvioinnin 
kehittämistä. Nykyiset matkailun indikaattorit eivät kerro 
kestävyyden tavoitteiden toteutumisesta tai muutoksesta 
kohti kestävämpää käyttäytymistä.
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Ketään syrjimätön matkailu edellyttää yhteistä 
sosiaalista vastuuta (Corporate Social Responsibility), 
jossa yritykset, julkishallinto ja kansalaistoimijat 
toimivat yhdessä kestävyyden tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Yhteisen sosiaalisen vastuun 
organisoinnissa huomioitavia teemoja ja kysymyksiä ovat:

1. Voittaa esteet vähempiosaisten toimimiselle 
matkailun tuottajina ja kuluttajina. Tuottajuutta 
voidaan edistää mm. tukemalla paikallista pienyrittäjyyttä, 
suosimalla paikallisia tuotteita ja palveluita, lisäämällä 
paikallista omistajuutta matkailuyrityksissä, kehittämällä 
paikallista osaamista ja pyrkimällä eroon matkailun 
erillisalueista. Vähempiosaisten kuluttajuutta voidaan tukea 
mm. edistämällä sosiaalista ja esteetöntä matkailua.

2. Mahdollistaa syrjäytettyjen tai sorrettujen 
kulttuurien esiintuominen tavalla, joka on heille 
itselleen merkityksellinen. Sen sijaan, että paikalliset 
ihmiset esitetään matkailun tarpeisiin kaupallistettuina 
eksoottisina “muina” ja heidän kulttuurinsa autenttisena ja 
perinteisenä, mutta staattisena, pyritään löytämään tapoja, 
joilla kohdeyhteisöt ja niiden alkuperäiset asukkaat voivat 
toimia matkailussa itselleen sopivaksi ja arvokkaaksi 
kokemallaan tavalla.

Ketään 
syrjimätön, 
kaikkia 
koskeva 
matkailu 
(Inclusive 
tourism)

Matkailualan vastauksena 
YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteisiin.  
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3. Haastaa vallitsevat valtasuhteet esimerkiksi 
lisäämällä työntekijöiden omistusta matkailuyrityksissä.

4. Laajentaa erilaisten ihmisten mahdollisuuksia 
osallistua matkailun kehittämiseen ja päätöksente-
koon. 

5. Luoda uusille alueille mahdollisuuksia sijoittua 
matkailun kartalle tekemällä vierailijoille tutuksi alueita ja 
ihmisiä perinteisten turistikohteitten ulkopuolelta ja levittää 
näin mahdollisuuksia hyötyä matkailusta.

6. Edistää vieraiden ja paikallisten välisiä, molem-
pia hyödyttäviä suhteita ja oppimista, ja lisätä 
keskinäistä ymmärrystä ja kunnioitusta. 

Kestävä 
inhimillinen 

kehitys

Holistinen tavoite

Kulttuuri keskiössä

• Tähtääkö toiminta lyhyen vai pitkän tähtäimen 
vaikutuksiin?
• Onko tavoitteena paikallisten voimavarojen 
lisääminen?
• Vähentääkö toiminta haavoittuvuuksia?
• Onko toiminnassa mukana muita paikallisia, 
alueellisia tai kansallisia toimijoita ja tukeeko se 
hallinnollisia tavoitteita ihmisten hyvinvoinnin 
edistämiseksi?

• Edistääkö toiminta sosiaalista, kulttuurista ja 
ympäristön hyvinvointia ja tuottaako toiminta 
taloudellisia hyötyjä paikallisyhteisölle?

• Arvostetaanko paikallista kulttuurista 
pääomaa sen kaupallistamisen tai museoimisen 
sijaan?
• Arvostetaanko ja kunnioitetaanko paikallista 
tietoa?
• Miten paikallista kulttuurista pääomaa 
vahvistetaan?

Kaikkia koskevan matkailun tavoitteena on:

Yhteisötavoitteet

Yhteistyö

Hyötyjen 
jakautuminen

Mittaaminen 
ja arviointi

• Kuka määrittää toiminnassa edistettävät 
paikallisen kehityksen tarpeet?
• Miten köyhimmät ja syrjäytyneimmät ovat 
edustettuina päätöksenteossa?
• Auttavatko toimenpiteet yhteisöä saavut-
tamaan paikallisten ihmisten arvostamia 
tavoitteita?

• Miten merkityksellisiä suhteita matkailubis-
neksen ja paikallisyhteisön välillä tuetaan?
• Kehitetäänkö ja arvioidaanko toimenpiteitä 
yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa?
• Ovatko toimenpiteet ymmärrettäviä 
paikallisyhteisölle?

• Kuka hyötyy ja miten hyödyt jakautuvat?
• Kuka ei hyödy tai jää syrjään?
• Ehkäiseekö vai edistääkö toiminta olemassa 
olevia epätasa-arvoisuuksia?

• Arvioidaanko toimenpiteitä paikan päällä?
• Kuka on vastuussa positiivisten vaikutusten 
indikaattoreiden määrittelemisestä ja 
mittaamisen ja arvioinnin toteuttamisesta?
• Muutetaanko matkailualalla käytäntöjä 
mittareiden ja arvioinnin tulosten mukaisesti?



1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa 
kaikkialta. Matkailu voi vähentää köyhyyttä luomalla uusia 
työpaikkoja ja taloudellista hyvinvointia yhteiskunnan eri 
sektoreille. Tätä tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi 
tukemalla laaja-alaisia kumppanuushakkeita, jossa edis-
tetään paikallista tuotantoa ja palveluita hyödyttävää mat-
kailua. 

2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa 
ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta. 
Matkailu voi lisätä paikallisten perinteisten ruokatuotteiden 
kysyntää ja edistää näin ruokatuotannon ylläpitämistä ja 
kehittämistä sekä kestävää maataloutta. 

Lubljanassa Sloveniassa on kehitetty Taste Ljubljana -paikallinen ruoka-
brändi, jossa paikalliset elintarvikkeet ja ruokaperinteet yhdistyvät moderniin 
ruoanlaittoon. https://gourmet-lj.si/en/taste-ljubljana. 

Spatula&Baracode -ohjelmapalvelussa pyritään minimoimaan ruokailujätteen 
määrää tarjoamalla matkailijoille pikaruokakulttuurin sijaan uudenlaisia 
ruokailuelämyksiä, joissa yhdistyvät taiteet, keskustelu, kanssakäyminen ja 
paikallinen ruokakulttuuri http://spatulaandbarcode.net/about.html.

Osana kestävää matkailua voi olla myös luomuviljelyn käytäntöjen jakaminen. 
WWOOF (The World Wide Opportunities on Organic Farms) -verkosto 
edistää vapaaehtoistyöntekijöiden sijoittumista luomumaatiloille. 
http://wwoof.net/what-is-wwoof/.

YK:n 
kestävän 
kehityksen
 
tavoitetta. 

Matkailu on mainittu 
erikseen tavoitteissa 8, 
12, ja 14. Matkailu on 
kuitenkin poikkileikkaava 
teema, joka tulee 
huomioida osana kaikkia 
tavoitteita. 

(Tavoitteiden 1-17 otsikoiden 
käännökset: Kestävän kehi-
tyksen tavoiteohjelma, 
Valtioneuvoston teettämä 
epävirallinen suomennos)  

kuva: Visit Finland | Soili Jussila

3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken 
ikäisille. Matkailu voi edistää terveellistä elämää ja hyvin-
vointia välittämällä tietoa ja hyviä käytäntöjä. Vapaaehtois-
matkailussa viedään esimerkiksi lääkäriapua ja sairaanhoidon 
sekä terveydenhuollon osaamista suoraan kriisikohteisiin.

4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas 
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. 
Matkailusektori voi tarjota kannustimen investoida koulutuk-
seen ja ammatilliseen kehittymiseen. Matkailuala voi myös 
edistää asiantuntijuuden ja työvoiman liikkuvuutta yli rajojen. 

Tavoittelematon organisaatio Children in the Wilderness järjestää 
ympäristökoulutusta maaseudun lapsille Afrikassa. Koulutus keskittyy uuden 
sukupolven päätöksentekijöihin ja inspiroi heitä pitämään huolta alueen 
luonnonperinnöstä. https://www.childreninthewilderness.com/.

5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä 
vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja 
mahdollisuuksia. Matkailusektori on yksi eniten naisia 
työllistävistä aloista, joten se voi ja sen pitäisi olla mahdol-
lisuus sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. Tämä 
edellyttää sukupuolinäkökulman läpäisevyyttä kaikessa 
matkailun päätöksenteossa; tunnistetaan sukupuolikysy-
mykset ja syrjivät rakenteet ja eliminoidaan sukupuolieroja 
mm. osallistumismahdollisuuksissa, päätöksenteossa ja 
turvallisuudessa.

Equality in Tourism (EinT) on asiantuntijaorganisaatio, joka pyrkii mm. 
koulutuksen, konsultatiopalveluiden ja verkostojen luomisen kautta 
edistämään naisten asemaa matkailualalla http://equalityintourism.org. 

6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä 
sanitaatio kaikille. Matkailualalla on sekä moraalinen että 
kaupallinen pakko parantaa veteen liittyvää hallintaa. 
Matkailualan tulee kiinnittää erityistä huomiota veden 
hankintaan ja jätevesien käsittelyyn erityisesti vesihuollon 
ongelmista kärsivillä alueilla. 

Hotellialalta löytyy esimerkkejä, joissa on sitouduttu vähentämään veden 
kulutusta mm. lisäämällä henkilökunnan ja asiakkaiden tietoisuutta asiasta, 
kierrättämällä harmaita vesiä tai ottamalla talteen sadevettä. Hotellivieraita 
voidaan myös kannustaa veden säästämiseen antamalla lisäetuja, jos he 
eivät edellytä huoneensa siivoamista päivittäin 
http://www.greenhotelier.org/know-how-guides/water-
management-and-responsibility-in-hotels/ , http://www.greenhotelier.org/.
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7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja 
uudenaikainen energia kaikille. Matkailu on laaja-alaisen 
yhteiskunnallisen vaikuttavuutensa vuoksi yksi keskeisistä 
aloista, jossa voidaan edistää energian säästämisen hyviä 
käytäntöjä. 

Esimerkiksi energiaintensiivisellä hotellialalla on haettu uudenlaisia kestäviä 
energiaratkaisuja mm. aurinkoenergiasta http://www.greenhotelier.org/our-
themes/solar-power/ ja mietitty erilaisia keinoja energian säästämisseksi 
http://www.greenhotelier.org/our-themes/energy/simple-steps-
to-reducing-energy-consumption/. 

8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää 
talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä 
säällisiä työpaikkoja. 8.9 Laatia ja toimeenpanna vuoteen 2030 
mennessä käytäntöjä työpaikkoja luovan ja paikallista kulttuuria sekä 

tuotteita edistävän kestävän matkailun edistämiseksi. Matkailun edelly-
tykset köyhyyden vähentämiseen liittyvät matkailualan 
tarjoamiin työmahdollisuuksiin, yhteyksien luomiseen paik-
allisten tuottajien ja palveluiden tarjoajien välille sekä mat-
kailun myötä lisääntyneeseen tarpeeseen kehittää perusin-
frastruktuuria. Kestävässä matkailussa matkailun tuloja 
tulee ohjata paikallisen infrastruktuurin kehittämiseen ja 
paikallistaloutta tukevien koulutus- ym. instituutioiden 
luomiseen. 

Sosiaalisesti vastuullisissa hotelleissa kiinnitetään erityistä huomiota 
työntekijöiden reiluun ja oikeudenmukaiseen kohteluun 
http://www.fairhotels.ie/ , www.fairhotel.org. 

Esimerkiksi Good Hotel ja Magdas -ketjujen hotellit ja Mazí Mas ravintolat 
tarjoavat työpakkoja pakolaisille ja edesauttavat näin heidän integroitu-
mistaan ympäröivään yhteiskuntaan https://www.goodhotellondon.com/, 
https://www.magdas-hotel.at/en/ https://www.facebook.com/eatmazimas/. 

Muun muassa Lontoossa ja Barcelonassa toimii sosiaalisia yrityksiä, jotka 
järjestävät matkailijoille tutustumiskierroksia, joissa kodittomat tai muutoin 
vähäosaiset paikalliset toimivat matkaoppaina. Unseen Tours: 
https://sockmobevents.org.uk, Hidden City Tours: 
http://www.hiddencitytours.com/.

9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä 
edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita. Matkai-
lun kehitys perustuu hyvään julkiseen ja yksityiseen infras-
truktuuriin sekä innovatiiviseen ympäristöön. Kaikille sopivan 
infrastruktuurin suunnittelu, rakentaminen ja ylläpitäminen 
on kuitenkin suuri haaste. Matkailun vaatiman infrastruktu-
urin rakentaminen voi aiheuttaa mm. paikallisten asukkaiden 
ja elinkeinojen syrjäyttämistä alueelta, ongelmia vesihuol-
lossa, rajoituksia alueiden käytössä, ilman ja melusaastetta 
sekä maan, palveluiden ja tavaroiden hintojen. 

Kehittyvien maiden matkailun kestävän kehittämisen kysymyksiä käsitellään 
monipuolisesti ja käytännönläheisesti käsikirjassa: 
https://sustain.pata.org/tourism-planning-in-development-
cooperation-a-handbook/.

10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja 
niiden välillä. Kohdealueiden omiin vahvuuksiin perustuva 
matkailu voi vähentää alueellista eriarvoistumista edistämällä 
urbaanien alueiden uudistumista ja maaseudun kehitystä. 
Kestävässä matkailussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
paikallisten ihmisten osallistamiseen matkailualan päätök-
sentekoon ja suunnitteluun sekä toimenpiteiden sovittamis-
een paikalliseen todellisuuteen ja paikallisten ihmisten tarpei-
siin.  

Kohdealueiden omiin vahvuuksiin perustuvaa matkailua on kehitetty 
esimerkiksi Uuden-Seelannissa, jossa alkuperäisväestö Māorit ovat 
tuottamissaan matkailupalveluissa määritelleet uudelleen sitä, kuinka heidät 
esitetään matkailijoille ja pyrkineet näyttämään miten myös heidän kulttu-
urinsa on yhteydessä ja omaksuu piirteitä muilta kulttuureilta 
https://maoritourism.co.nz/.

Ruotsissa Göteborgissa on syntynyt Tiktut-yhteisöpohjainen matkailuhanke, 
jossa paikalliset asukkaat, organisaatiot ja yritykset tarjoavat vierailijoille 
henkilökohtaisia elämyspaketteja, joiden keskeisenä ideana on luoda mahdol-
lisuus tutustua erilaiseen Göteborgiin ja tavata paikallisia ihmisiä 
https://www.tikitut.se/.
 

11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä 
asuinyhdyskunnat. Matkailu voi toimia kannustimena 
parantaa paikallista infrastruktuuria, edistää vihreää suunnit-
telua ja paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämistä niin, että 
se hyödyttää myös paikallisia ihmisiä. Investoinnit matkailu- 
ja vapaa-ajan palveluihin voivat koitua myös paikallisten 
ihmisten iloksi. 

http://www.greenhotelier.org/our-themes/solar-power/
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12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen 
kestävyys. 12.b Kehittää ja ottaa käyttöön työkaluja, joilla voidaan 
valvoa kestävän kehityksen vaikutusta työpaikkoja luovan ja paikallista 
kulttuuria ja tuotteita edistävän kestävän matkailun kannalta. 

Kestävä matkailu koostuu matkailutuotteiden ja niiden 
tarjonnan sekä ihmisten kulutuskäyttäytymisen kes-
tävyydestä. Kestävän matkailun arvioinnissa täytyy huo-
mioida itse matkailutuotteen ohella myös kuljetus ja liikku-
minen, erilaisten aktiviteettien vaikutus ekosysteemeihin ja 
yhteisöön, yhteistyö paikallisten tuottajien ja palveluntar-
joajien kanssa, tietoisuus paikallisista ongelmista ja 
paikallisen väestön ja kulttuurin ominaispiirteiden kunnioit-
taminen. 

Matkailuun liittyviä kysymyksiä kulutus- ja 
tuotantotapojen kestävyyden varmistamiseksi:

• Käytetäänkö paikallisia tuotteita pitkälle jalostettujen 
muualta tuotujen brändien sijaan? 
• Lisätäänkö vierailijoiden tietoisuutta kestävästä kulut-
tamisesta ja tuotteista?
• Rohkaistaanko kierrätykseen ja resurssien uudelleenkäyt-
töön? 
• Minimoidaanko veden-, energian ja ruuan tuhlaaminen? 
• Valitaanko kestäviä ja korjattavia tuotteita? 
• Kehitetäänkö välineitä riippumattomaan kestävyyden ja 
siihen tähtäävien toimenpiteiden arviointiin? 

The Global Sustainable Tourism Council (GSTC) on julkaissut kriteeristön 
minimivaatimuksista, jotka matkailualalla tulee täyttää maailman luonnon- ja 
kulttuurivarojen turvaamiseksi. Kriteeristöä voidaan soveltaa mm. 
perusohjeistuksena kestävämpien toimintatapojen kehittämiselle matkailu-
kohteissa sekä eri kokoisissa matkailualan organisaatioissa ja yrityksissä. 
Sitä voi hyödyntää myös laadittaessa kestävän matkailun sertifikaatteja, 
ohjeistuksia tai säännöksiä https://www.gstcouncil.org/gstc-criteria/.

Esimerkkejä kestävän matkailun arviointiin kehitetyistä mittareista:
• Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB), Institute of Human 
Rights and Business (IHRB), Danish Institute for Human Rights (DIHR) 
(2015): Tourism Sector-Wide Impact Assessment, http://www.myanmar-
responsiblebusiness.org/swia/tourism.html 
• Kuoni Group (2012): Assessing human rights impacts. Kenya pilot project 
Report November 2012 
http://cr.kuoni.com/docs/assessing_human_rights_impacts_0_0.pdf 
• Kuoni Group (2013): Assessing human rights impacts. India project Report 
February 2014 
http://cr.kuoni.com/docs/kuoni_hria_india_2014_website_0.pdf 
• TourCert -sertifikaatti: https://www.tourcert.org/en/. 

13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen 
vaikutuksia vastaan. Ilmastonmuutos vaikuttaa matkailu-
kohteitten kilpailukykyyn ja kestävyyteen monella tavoin. Se 
voi tuhota suoraan matkailijoita houkuttelevia luontokohteita 
tai vaikuttaa epäsuorasti alueiden houkuttelevuuteen esim. 
biodiversiteetin vähenemisenä tai puhtaan veden saannin 
vaikeutumisena. 

Werfenwengin alppikylä Itävallassa on pyrkinyt vähentämään matkailijoiden 
yksityisautoilua alueella järjestämällä lähipaikkakuntien rautatieasemilta 
ilmaisen kyydin majoituskohteeseen. Paikkakunnalla myös myydään ilman 
autoa tuleville tai autonsa avaimesta vierailun ajaksi luopuville liikennekorttia, 
joka takaa vapaan liikkumisen erilaisilla tarjolla olevilla liikennevälineillä, kuten 
sähköautoilla tai -polkupyörillä, suksilla, kelkoilla ja hevosreellä. Werfenweng 
kuuluu myös Alpine Pearls -sateenvarjo-organisaatioon, joka markkinoi 25 
kohdetta eri puolella Alppeja pehmeän ekologisen liikkumisen lomakohteina 
www.werfenweng.eu/EN/, https://www.alpine-pearls.com/en/.

Book Different hotellien varausjärjestelmässä tavoitteena on lisätä tietoa 
majoituspaikkojen ympäristöystävällisyydestä kertomalla kohteitten hiilijalan-
jäljestä ja esittämällä yleisarvio kohteitten ekologisuudesta. 
https://www.bookdifferent.com/en/.

14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat 
luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä. 
14.7 Kasvattaa vuoteen 2030 mennessä pienille kehittyville saarivaltioille ja 
vähiten kehittyneille maille kertyviä taloudellisia hyötyjä kestävästä 
meriresurssien käytöstä esimerkiksi kalastuksen, vesiviljelyn ja matkailun 

kestävän hallinnoinnin keinoin. Merillä ja rannikkoalueilla tapahtuva 
matkailu ovat maailmanlaajuisesti suuria matkailun segment-
tejä. Monilla alueilla, erityisesti pienissä kehittyvissä saarival-
tioissa, matkailu on myös täysin riippuvainen meriekosys-
teemeistä. 

Merten ja niiden tarjoamien luonnonvarojen säilyttämis-
een ja kestävään käyttöön liittyviä kysymyksiä:

• Minimoidaanko jätteiden kertyminen ja käsitelläänkö ne 
tehokkaasti?
• Suojellaanko rannikkoympäristöjä ja korjataanko aiemmasta 
käytöstä aiheutuneita tuhoja?
• Tuetaanko paikallisyhteisöjen elinvoimaa edistäviä toimin-
toja?
• Koulutetaanko vierailijoita ympäristönsuojeluun?

Esimerkiksi Ocean-grabbing -kampanja Sri Lankalla pyrkii edistämään 
paikallisen kalastajakulttuurin ja ihmisten elinkeinojen säilymistä tilanteessa, 
jossa matkailubisneksen pitkälti omistava sotilashallinto on siirtänyt aiemmin 
kalastajien käytössä olleita alueita matkailukäyttöön 
http://oceangrabbing.ch/.

https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/sectors/tourism.html


kuva: Visit Finland | Soili Jussila

15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä 
ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää 
metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista 
vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja 
luonnon monimuotoisuuden häviäminen. Matkailu-
kohteen luonnon monimuotoisuuden säilyttämisellä on usein 
keskeinen merkitys alueen houkuttelevuudelle. Matkailuin-
frastruktuuri vaatii usein paljon tilaa, ja matkailijat voivat 
aiheuttaa vahinkoa käyttäytymisellään. Näiden estämiseksi 
tarvitaan monenlaista sääntelyä ja opastusta. Matkailualan 
tulee edistää aktiivisesti paitsi biodiversiteetin palauttamista 
ja suojelua myös tehdä toimenpiteitä jätteiden ja kulutuksen 
vähentämiseksi sekä vastuullisuuden lisäämiseksi. 

Eteläafrikkalaisessa Rhinos without borders -projektissa tavoitteena on 
suojella sarvikuonoja liikametsästykseltä siirtämällä niitä Etelä-Afrikasta 
Botswanaan. Projektin yhtenä keskeisenä toimijana on matkailuyritys, joka 
osarahoittaa toimintaa ja järjestää matkailijoille mahdollisuuksia osallistua 
siirto-operaatioonwww.rhinoswithoutborders.com , 
https://www.andbeyond.com/.

16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata 
kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa 
tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla 
tasoilla. Matkailualalla hyvä hallinto edellyttää paikallisten 
ihmisten osallistumista matkailun kehitystä koskevaan 
päätöksentekoon, ja heidän osallistamistaan kehityksestä 
koituviin taloudellisiin hyötyihin. Matkailun vaikutuksia 
sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen tulee pystyä arvioi-
maan nykyistä paremmin. 

Esimerkkejä järjestöistä ja yhteistyöryhmistä, jotka 
pyrkivät lisäämään matkailun paikallisia hyötyjä:

• ViaVia-järjestö, Yogyakarta, Indonesia, www.viaviajogja.com
• Kabani-liike, Kerala, India, www.kabanitour.com
• Loop Head-yhteistyöverkosto, County Clare, 
www.loophead.ie
• Tamadi-järjestö, France Tamadi, http://tamadi.org , 
http://www.tourismesolidaire.org/reseau-ates/qui-sommes-
nous

Matkailu ei ole kansallisista tai kansainvälisistä konflikteista 
irrallinen ilmiö. Matkailijat kohtaavat mm. terrorismiuhan 
myötä tiukentuneet turvajärjestelyt maiden rajoilla. Paikallis-
ten ihmisten hyödyksi koituvat matkailutulot voivat vähentää 
eriarvoistumista ja hillitä ristiriitoja. Matkailu lisää ihmisten ja 
kulttuurien välistä kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä. 

Peace Boat -järjestö järjestää maailmanympärimatkoja, joiden tarkoituksena 
on kokemuksellisen oppimisen ja kulttuurien välisen kommunikaation kautta 
edistää rauhaa, ihmisoikeuksia ja kestävä kehitystä 
http://peaceboat.org/english/.

Global Exchange -järjestö järjestää matkoja, joiden tarkoituksena on henkilö-
kohtaisten paikallisten kontaktien kautta opettaa osallistujille, miten yksit-
täiset ihmiset ja ryhmät voivat puuttua kansainvälisiin ongelmiin ja saada 
aikaan positiivisia muutoksia paikallisesti ja 
kansainvälisestiwww.globalexchange.org.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö matkailussa on yleisempää, kun koskaan 
aiemmin. Ilmiö ei myöskään rajoitu vain köyhiin maihin, vaan sitä tapahtuu 
kaikkialla. Suurin osa hyväksikäyttötapauksista jää kuitenkin piiloon. Matkailu-
alan toimijoiden tulee osallistua aktiivisesti eri organisaatioiden kesken 
tehtävään yhteistyöhön hyväksikäytön estämiseksi. 

Don’t Look Away -sivustolla antaa tietoa hyväksikäytöstä ja sivuston kautta 
on mahdollista ilmoittaa epäillyistä hyväksikäyttötapauksista. 
www.reportchildsextourism.eu.
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17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen 
toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta. Maailman 

muutos ei ole mahdollinen ilman muutosta matkailussa. 

Kestävän matkailukehityksen edellytyksenä on:

• matkailun markkinoinnin ja mainosten vastuullisuuden 
varmistaminen kaikkien toimijoiden osalta. Mainonnan tulee 
kunnioittaa paikallista kulttuuria ja perustua vierailijoiden ja 
paikallisten tasa-arvoiseen ja toisiaan kunnioittavaan 
suhteeseen.

• kehittää mekanismeja, joilla autetaan matkailusta kärsiviä 
ihmisiä ja yhteisöjä. 
• lisätä kansallisen ja paikallisen tason mahdollisuuksia 
vaikuttaa matkailun kehitykseen.
• julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö kestävän 
matkailun kehittämisessä.
• tehdä matkailun vaikutusten arvioinnista läpinäkyvämpää.
• tiukempien rajoitusten ja sanktioiden asettaminen kansain-

väliselle matkailubisnekselle ihmisoikeuksien turvaamiseksi.
• matkailun asettaminen vastuuseen aiheuttamistaan 
sosiaalisista ja ympäristöön kohdistuvista haitoista 
(esimerkiksi verotuksen keinoin).
• pätevien mittareiden kehittäminen matkailun vaikutuksille. 
Mittareiden tulee tunnistaa myös muita, kuin taloudelliseen 
ja matkailijamäärien kasvuun liittyviä vaikutuksia erityisesti 
paikallistasolla. 

• kansalaisten ja eri maiden hallinnon välisten kumppanuuk-

sien kehittäminen luovien ratkaisujen löytämiseksi 
ihmiskeskeiseen konflikteista ja katastrofeista toipumiseen 
ja matkailun positiivisten vaikutusten varmistamiseen. 
• tukea vähiten kehittyneitä maita kestävän matkailun 
tavoitteiden toteuttamisessa.
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