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Käsittelijä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta 
 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta kestävän matkailun sertifioinnista (A 1893/tillväxt)  

 

Ehdotus 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että otetaan käyttöön kestävän matkailun sertifiointijärjestelmä. 

 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että laaditaan yhtenäiset, koko matkailusektorin kattavat kestävän matkai-

lun kriteerit ja asiaan liittyvä vaikutusten arviointi. 

Taustaa 

Kestävyydestä on tullut matkailusektorin keskeinen osa. Ilmastonmuutokseen ja 

luonnonsuojeluun kiinnitettävä suuri huomio on saanut monet matkailijat edellyttä-

mään matkoiltaan kestävyyttä. Sen tähden monet matkailualan toimijat mainitsevat 

markkinoinnissaan palveluidensa kestävyyden ja pyrkivät omassa liiketoiminnassaan 

ottamaan kestävyyden huomioon. 

 

Valitettavasti on kuitenkin vaikeaa määritellä, mikä todella on kestävää matkailua. 

Riittääkö, että hotelli käyttää luontoa säästäviä pesuaineita, ravintola paikallisesti 

tuotettua ruokaa tai että lautat kulkevat sähköllä? 

 

Ehdotuksen tarkoituksena on, että alalle luodaan yhtenäiset kriteerit, joita noudatta-

malla pohjoismaiset matkailuyritykset voivat markkinoida palvelujaan kestävyysar-

gumentein. Yhtenäisten kestävyyskriteerien laatimisella nopeutetaan myös matkai-

luyrittäjien yhdessä tekemiä ponnistuksia sertifioinnin eteen.  
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On syytä pohtia, pitäisikö sertifiointitasoja olla useita, jotta matkailuyrittäjät voivat 

pyrkiä toiminnassaan asteittain kohti parempaa kestävyyttä. 

Valiokunnan näkemykset 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa, 

että Pohjoismaiden ministerineuvosto ottaa käyttöön kestävän matkailun sertifioin-

tijärjestelmän ja että Pohjoismaiden hallitukset laativat koko matkailusektorin katta-

vat yhtenäiset kestävän matkailun kriteerit. 

 

Ehdotuksen taustaksi todetaan, että kestävyydestä on tullut matkailusektorin kes-

keinen osa ja että monet matkailijat edellyttävät ostamiltaan palveluilta kestävyyttä.  

 

Ehdotuksessa todetaan, että on vaikea määritellä, mikä on kestävää matkailua ja 

mikä ei. Siksi on toivottavaa laatia yhtenäiset kriteerit, joita pohjoismaisten matkai-

lutoimijoiden on noudatettava. Lisäksi mainitaan, että yhteiset kriteerit voisivat 

muodostaa yhteisen lähtökohdan sertifioinnille. 

 

Tällä hetkellä kestävyyden ja matkailun alalla on useita organisaatioita ja aloitteita 

pohjoismaisella, kansainvälisellä ja kansallisella tasolla, mutta sihteeristö ei ole ha-

vainnut minkäänlaista koordinointia kyseisten aloitteiden välillä.  
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