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Vaikka vastuullisuusviestinnän merkitys matkailuyritysten ja -alueiden vastuullisuustyössä 

tunnustetaan laajalti (ks. esim. Elving ym. 2015), on sen hyödyntäminen vielä alkutekijöissään 

(Ghanem & Elgammal 2017). Huolimatta siitä, että Lapissa matkailuyritykset ovat panostaneet 

vastuullisuuteen moniulotteisesti (House Of Lapland, n.d.), on ymmärrys viestinnän roolista 

jäänyt kapeaksi. Useissa yrityksissä vastuullisuusviestintä tarkoittaa edelleen lähinnä 

yritysvastuuraportteja tai toisaalta markkinointiviestintää (Visit Finland 2018). Kuitenkin 

tieteellisessä kirjallisuudessa viestintä näyttäytyy olennaisena osana yrityksen 

vastuullisuustyötä. Se on vastuullisuuden ymmärrettäväksi tekemistä, vastuullisuustoiminnan 

organisointia yrityksen sisällä sekä sidosryhmien osallistumista vastuullisuuden määrittelyyn. 

(Penttilä & Eräranta 2021.)  

Julkinen käsitys yrityksen sosiaalisesta, taloudellisesta ja ympäristöä koskevasta 

vastuullisuudesta perustuu tekojen lisäksi myös siihen, kuinka yritys teoistaan viestii (Santos 

ym. 2019; Moisescu 2015). Integroidulla vastuullisuusviestinnällä tarkoitetaan 

yritysvastuuseen liittyvien viestintästrategioiden ja aktiviteettien yhdistämistä (Diehl ym. 

2017). Mikäli yritysvastuu ymmärretään yrityksen asenteena ja käyttäytymisenä niitä vastuita 

ja velvollisuuksia kohtaan, joita se mieltää sillä olevan suhteessa sidosryhmiinsä (Diehl ym. 

2017), voidaan vastuullisuusviestintä määritellä viestinnäksi, jossa organisaatio viestii ja 

neuvottelee sidosryhmiensä ja laajemmin yhteiskunnan kanssa sekä vastuistaan että 

velvollisuuksistaan ja organisoi vastuullisuuteen liittyvää toimintaansa (Ihlen ym. 2011). Näin 



ollen moderni tapa ymmärtää yritysvastuu on nähdä se sosiaalisena prosessina, jossa 

viestinnällä on keskeinen rooli (Golob ym. 2013; Joutsenvirta & Kourula 2011).  

Koska yritysvastuu on yrityksen näkökulmasta ennen kaikkea strateginen kysymys, on 

vastuullisuusviestintä siten strategista viestintää, jossa se kiinnittyy organisaation strategisiin 

tavoitteisiin, riskien- ja maineenhallintaan sekä yhteiskuntavastuuseen (Moisescu 2015). 

Yrityksissä onkin hiljalleen herätty siihen, että vastuullisuus ja siitä viestiminen ovat kilpailu- 

tai menestystekijöitä, jotka auttavat yrityksiä kehittämään toimintaa samalla, kun ne vähentävät 

kuluja (Font & McCabe 2017).  

 

Visit Levi ja VALUE-hanke panostavat vastuullisuuteen 

Vastuullinen yritystoiminta on tärkeää matkailualalla, koska matkailulla on todettu olevan sekä 

positiivisia että negatiivisia vaikutuksia ympäristöön, talouteen ja sosiokulttuuriseen 

ympäristöön (Kim 2002; Gössling 2011). Matkailun kontekstissa on huomattu, että vaikka 

matkailijoille merkityksellisimpiä vastuullisuusteemoja ovat juuri luonto ja paikallisuus, 

tarvitaan muista erottumiseksi vastuullisuuden laajempaa käsittelyä (Visit Finland 2020). 

Mikäli tässä onnistutaan ja yrityksen toiminta nähdään vastuullisena, on yritys 

houkuttelevampi niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin silmissä (Santos ym. 2019). 

Suomessa tähän kehitykseen on vastattu viime vuosina esimerkiksi luomalla matkailuyritysten 

käyttöön ohjeistuksia vastuullisuusviestintään (esim. Visit Finland 2018; Visit Finland 2019), 

mutta käytännön toteutus vaatii kuitenkin konkreettisempaa opastusta ja lisää osaamista, 

erityisesti digitaaliseen viestintään liittyen. Haasteeseen on tartuttu Lapin AMKin 

toteuttamassa ja EAKR:n rahoittamassa VALUE-hankkeessa (Vastuullisuusviestinnästä 

lisäarvoa liiketoimintaan), jonka tavoitteena on rakentaa digitaalisen vastuullisuusviestinnän 

arviointimalli erityisesti pienten ja keskisuurten matkailuyritysten käyttöön. Lisäksi tavoitteena 

on kasvattaa alueiden vastuullisuusviestintäosaamista yhteistyössä kolmen pilottiyrityksen ja 

kahden alueorganisaation kanssa. 

Yksi hankkeen pilottiorganisaatioista on Visit Levi, joka haluaa osaltaan tukea alueen 

matkailuyrittäjien tekemää vastuullisuustyötä sekä kehittämällä omaa 

vastuullisuusviestintäosaamistaan että tarjoamalla yrityksille konkreettista opastusta erityisesti 

digitaaliseen vastuullisuusviestintään. Lapin AMKin viestinnän asiantuntijoiden kanssa 

tehdyssä kehitystyössä on analysoitu Visit Levin vastuullisuusviestinnän nykytila sekä valittu 

konkreettiset kehittämistoimenpiteet koko kohdetason vastuullisuusviestinnän 
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johdonmukaistamiseen. Tulossa ovat vielä Levin alueen yrittäjille suunnatut koulutukset, 

joissa edistetään suunnitelmallista digitaalista vastuullisuusviestintää. 

Levillä yhteistyö VALUE-hankkeen kanssa on koettu erityisen hedelmälliseksi, mutta myös 

ajankohtaiseksi, sillä se tukee alueen Sustainable Travel Finland eli STF-sertifiointityötä. 

VALUE-hankkeen lisäksi Levillä on tehty myös muita konkreettisia toimenpiteitä, kuten 

alueen vastuullisuuskäsikirja, sen jalkauttaminen sekä erilaiset koulutukset. Vaikka työsarkaa 

riittää, helpottaa tehtävää se, että vastuullisuus istuu Levin alueen yrittäjien arvomaailmaan, 

minkä vuoksi alueen toimijat ovat jo lähtökohtaisesti motivoituneita toimimaan vastuullisesti. 

Myös Levin asiakaskunta on valveutunutta, sillä ostopäätöksen ratkaisee yhä useammin se, 

onko tuote tai palvelu sertifioitu vai ei. Tämä puolestaan kannustaa yrittäjiä yhä 

vastuullisempaan toimintaan. Sertifioinnin tavoitteena on matkailualueen brändin 

vahvistamisen lisäksi laajasti yritysten, työntekijöiden, matkailijoiden, luonnon sekä muiden 

sidosryhmien hyvinvointi. Levillä viisi yritystä on saavuttanut STF-sertifikaatin, ja lisäksi 

STF-polulla on 21 yritystä, mutta mukaan halutaan kannustaa kaikkia alueen yrityksiä. 

 

Visit-organisaatiot vastuullisuuden vetureina 

Matkailun alueorganisaatioiden vastuullisuusviestinnällä on suuri rooli yhteisen 

vastuullisuusnäkemyksen synnyttämisessä alueella ja sitä kautta alueen yritysten 

vastuullisuuden kehittämisessä (Joseph 2010). Tämän on nähty olevan erityisen tärkeää 

matkailussa, jossa yrityksillä on perinteisesti ollut vahva yhteys toiminta-alueensa 

paikallisyhteisöihin ja sitä kautta suuri vaikutus näiden alueiden sosiaalis-taloudelliseen 

kehitykseen (Smith & Ong 2014).  Matkailun alueorganisaatioiden vastuullisuusviestinnän 

tavoitteena tulisi olla lisätä viestintää, vuoropuhelua ja verkostoitumista tarjoamalla kanavia 

toimijoiden vastuullisuusteoista viestimiseen (Ghanem & Elgammal 2017). Näin ollen 

digitaaliset viestintäkanavat ovat yhä suuremmassa roolissa yhteisen vastuullisuusnäkemyksen 

synnyttämisessä. 

VALUE-hankkeessa tehdyn nykytila-analyysin perusteella sekä pilottialueiden 

alueorganisaatiot että yritykset ovat varovaisia viestimään vastuullisuudestaan. Syitä 

varovaisuuteen ovat 1) vastuullisuuden määrittämisen vaikeus 2) vastuullisuustyön 

tunnistaminen 3) aikapula ja 4) vastuullisuusviestinnän osaamisen puuttuminen. Levillä 

yhteisen vastuullisuusnäkemyksen puute näkyy kirjavina vastuullisuusviestintäkäytäntöinä. 

Esimerkiksi yrityksissä vastuullisuutta tarkastellaan usein asiakasturvallisuusnäkökulmasta 



käsin, kun taas alueen työntekijät punnitsevat työnantajavalintojaan perustuen yrityksen 

sosiokulttuurisen vastuullisuuden viestintään. Siten vastuullisuusviestintä tarkoittaakin 

sidosryhmien kuuntelemista, niiltä saatavan tiedon hyödyntämistä sekä yritysten vastuullisen 

toiminnan lähtökohtien ja tulosten avaamista siitä kiinnostuneille ryhmille (Diehl ym. 2017). 

Tätä lähestymistapaa Visit Levi haluaakin jatkossa painottaa osana yhteisen 

vastuullisuusymmärryksen rakentamista.  

Koska vastuullisuustyön pitkän aikavälin tavoitteena tulisi olla sidosryhmien luottamuksen 

saavuttaminen kestävän kilpailukyvyn takaamiseksi (Santos ym. 2019; Diehl ym. 2017), 

korostuu Visit Levin vastuullisuusviestinnässä puheen ja tekojen vastaavuus. Tämä on 

välttämätöntä erityisesti digitaalisen viestinnän kontekstissa, jossa ei enää puhuta omistetusta 

mediasta tai sisällön tuottajasta ja vastaanottajasta, vaan enemmänkin sisällön yhteisluomisesta 

(Fieseler ym. 2010). Tämän vuoksi vastuullisuusviestintä on aiempaa alttiimpaa yleisön 

reaktioille ja läpinäkyvyydestä on tullut viestinnän perusvaatimus (Luoma-aho 2018). 

VALUE-hankkeen ja Visit Levin yhteistyö on hyvä esimerkki Lapin AMKissa olevan 

osaamisen ja alueen tarpeiden ja tietämyksen yhdistämisestä. Kehittämistyössä 

ammattikorkeakoulu on toiminut osaamisen kehittämisen kumppanina ja samalla kartuttanut 

omaa osaamistaan. Vahvistunutta osaamista ammattikorkeakoulussa hyödynnetään ja 

jalostetaan edelleen koulutuksessa, esimerkiksi opintojaksojen sisällöissä. Kaikki osapuolet 

hyötyvät kumppanuudessa, jolle on ominaista myös se, että hyvän kumppanin kanssa halutaan 

jatkaa yhteistyötä tulevaisuudessakin.  
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