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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnan mietintö koskien 

 

jäsenehdotusta matkailukohteiden kestävyys-

sertifioinnista  

1. Valiokunnan ehdotus 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se selvittää mahdollisuuksia, selkeyttää tapaa ja tavoitteita ja 

luo selkeyden siitä, miten yhteispohjoismaista kestävien pohjois-

maisten matkailukohteiden järjestelmää voitaisiin hallinnoida, ja 

osallistaa yhteistyöhön ne pohjoismaiset tahot, jotka ovat parhail-

laan kehittämässä vastaavia kansallisia järjestelmiä ja jotka työs-

kentelevät pohjoismaisen Joutsenmerkin parissa. 

  

että se perustaa matkailu-, kulttuuri- sekä ympäristö- ja luonnon-

suojeluviranomaisten ja ympäristö- ja matkailujärjestöjen edusta-

jille foorumin tavoitteena laatia ehdotuksia yhteispohjoismaisesta 

viitekehyksestä käsitteille "kestävä matkailu" ja "kestävä matkai-

lukohde" ja toimia neuvoa-antavana tahona ehdotuksen laatimi-

sessa yhteispohjoismaisesta järjestelmästä kestävien pohjoismais-

ten matkailukohteiden edistämiseksi.  

2. Taustaa 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä on esittänyt jäsenehdotuksessa, että Poh-

joismaiden ministerineuvosto selvittäisi ja kehittäisi ehdotuksia yhteispoh-

joismaisen matkailukohteiden kestävyysmerkinnän toteuttamiseksi ja ra-

hoittamiseksi sekä merkinnän kriteereiksi. 

 

Ehdotuksessa viitataan siihen, että Pohjoismaat voivat hyötyä Joutsen-

ympäristömerkinnän parissa saaduista hyvistä kokemuksista. Merkintä 

voisi toimia sekä palkintona niille, joilla on jo korkea taso, että kannusti-

mena muille parannusten aikaansaamiseksi. Merkinnällä voitaisiin myös 

markkinoida Pohjoismaita matkailukohteena. Kaikissa Pohjoismaissa tun-

nettu yhteinen symboli toimisi kansallisia järjestelmiä paremmin. 
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Kestävien matkailukohteiden kehittäminen on haaste, jonka parissa sekä 

Pohjoismaiden ministerineuvosto että Pohjoismaiden neuvosto ovat teh-

neet työtä. Vuonna 2012 laadittiin selvitys edellytyksistä pohjoismaiselle 

sertifiointijärjestelmälle, joka voisi osaltaan auttaa matkailukohteiden kes-

tävyyden kehittämisessä. Tässä on kooste selvityksen päätelmistä: 

 

 Monet matkailualan kestävyyden suurimmista haasteista voidaan par-

haiten käsitellä kohdetasolla, koska monet kestävyyden saavuttami-

seksi vaadituista toimista on parasta toteuttaa yhteistyössä sidosryh-

mien välillä.  

 Matkailukohteen sertifiointi on siten selvästi monimutkaisempaa kuin 

esimerkiksi yksittäisen yrityksen sertifiointi.   

 Suositellaan, että Pohjoismaat kehittävät oman järjestelmän matkai-

lukohteiden kestävän kehityksen sertifioinnille.  Hankkeen tulosten pe-

rusteella sille on tarvetta. 

 Pohjoismailla on runsaan 20 vuoden kokemus ja paljon osaamista 

Joutsenmerkin parissa tehdystä yhteistyöstä. Tämä on selvästi sovel-

tuva pohja pohjoismaisen järjestelmän kehittämiseksi matkailukohtei-

den kestävyyssertifioinnille riippumatta siitä, valitaanko sen toteutta-

minen yhteistyössä Joutsenmerkin kanssa tai osana Joutsenmerkin 

kehitystä. 

 

Selvityksen julkaisua seuranneessa työpajassa päädyttiin samaan lopputu-

lokseen kuin raportissa1. Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta on kokouk-

sissaan saanut kuulla ministerineuvoston työn tuloksista ja käynyt keskus-

telua alan asiantuntijoiden kanssa. 

3. Lausunnot 

Forslaget blev sendt til høring i august, med frist til 15. september. Nor-

disk råd har i skrivende stund mottatt 16 høringssvar fra 5 nordiske land. 

De fleste kommer fra Danmark. 

 

Nordiske miljømerkning – Svanen 

Nordiske miljømerkning – Svanen forklarer at Svanen ikke kan anvendes 

på turistdestinasjoner som sådan, men at de erfaringer man har gjort 

gjennom 25 års nordisk samarbeid om utvikling av felles krav og kriterier 

kan utnyttes. Det påpekes at det behøves klarhet om hvilke enheter det 

er tale om når det henvises til «turistdestinasjon». Det fremheves også at 

en «relativ merkeordning» med forhåndsbestemte kvantitative krav som 

bygger på livssyklusperspektiv ikke rekommanderes, men heller en annen 

type «indikativ merking». Krav om inkludering av de etablerte merker 

vurderes som en naturlig del av en eventuell ordning. Til slutt forklares at 

Nordisk miljømerkning har en struktur og et personale, som bør vurderes 

som mulig organisatorisk hjem for et kommende system.   

 

Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge henviser til erfaringer som organisasjonen har hatt i 

Norge, hvor fire destinasjoner under ordningen «bærekraftige reisemål» 

er ferdig merket, seks har kommet langt i prosessen og ytterligere seks er 

på vei inn i ordningen. Innovasjonen Norge vil unnvike at det utvikles flere 

og dels ulike ordninger og er derfor i utgangspunktet, og under forutset-

ning av at erfaringene i Norge brukes, positiv til en felles nordisk ordning 

for bærekraftige reisemål som vil kunne gi økt gjenkjenning for turister, 

                                                
1 Pohjoismaiden ministerineuvosto on julkaissut aiheesta kaksi raporttia: Hållbar-

hetscertifiering av turistdestinationer. Utredning av möjligheter i en nordisk kon-

text: Befintliga standarder eller ett nytt nordiskt system? TemaNord 2012/531 ja 

Sustainability certification of Nordic tourist destinations, Report from an expert 

workshop in Stockholm 11th September 2012, TemaNord 2013:530. 
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redusere risiko for «grønnvasking, gi mer effektiv utvikling og implemen-

tering samt styrke samarbeid, samhandling og kompetansespredning i 

Norden.  

 

Før en prosess med det konkrete innhold og kriterier settes i gang, behø-

ves en utredning som kartlegger mulighetene, avklare innretning og mål 

og skaper klarhet om hvordan en eventuell felles nordisk ordning skal for-

valtes og spres.  

 

Miljøministeriet i Finland 

Miljøministeriet i Finland forklarer at systemsertifisering ikke vil fungere 

på best mulige måte, hvis ikke kravene tilpasse i forbindelse med planleg-

ging av en naturdestinasjon. Det forutsettes også at det avsettes ressur-

ser til utdanning og kunnskapsformidling. Man anser at det kunne være 

nyttig at utrede saken ytterligere, med respekt for og analyse av tidligere 

erfaringer, med forbehold om at det kan avsettes midler til dette.  

 

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i Danmark 

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse gjør oppmerksom på at 

Dansk Standard er på vei med en annen type merking på turistområdet. 

Det uttrykkes en generell bemerkning, at utgifter kontra inntek-

ter/verdieffekt ikke henger sammen i merkeordninger. 

 

VisitDenmark 

VisitDenmark ser gjerne at mulighet utredes. Det påpekes at et en even-

tuell ordning bør være så internasjonalt synlig som mulig og bygge oven-

på/integres med eksisterende ordninger, som til eksempel Green Key. 

 

Erhvervs- og Væksministeriet (EVM) og Miljøministeriet (MIM) i Danmark 

EVM og MIM uttrykker at det er tale om en sympatisk idé, men en kom-

pleks oppgave. Det henvises til erfaringene med «Destination 21» i Dan-

mark, som havarerte etter at kun to destinasjoner kunne komme i be-

traktning til en endelig merking. Det vurderes at det i turistbransjen i 

Danmark ikke vil være tilslutning til å utvikle og etablere en omfattende 

og ressurskrevende ordning. Det henvises til at man i Danmark arbeider 

med en ny kvalitetsstandard på turistområdet gjennom Dansk Standard. 

Den danske regjering etterlyser ikke flere merker, men bedre merker og 

vil se en styrkelse av eksisterende ordning som Svanen, Blomsten, Green 

Key og Blå Flag. 

 

Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) 

DRF har forbehold om etablering av en nordisk bærekraftighetsordning, 

men uttrykker også at det kan være verdi i å markedsføre nordisk bære-

kraftighetsmerke, som avspeiler den grønne profil som kjennetegner de 

nordiske land. Et eventuelt merke bør omfatte mer enn kun miljøaspekter 

og utnytte den omfattende viten og tiltak som allerede er iverksatt for å 

fremme bærekraftig turisme internasjonalt. Det henvises til Dansk Stan-

dards arbeid som har et visst sammenfall med forslaget. DRF uttrykker 

bekymring for at turister skal forholde seg til forskjellige standarder og 

merkeordninger som ikke er gjennomskuelige. 

 

Dansk Industri (DI) 

DI er skeptisk overfor hvorvidt en felles nordisk sertifiseringsordning av 

turistdestinasjoner vil styrke kvaliteten av turistprodukter i forhold til det 

ressursforbruk som sertifisering vil pålegge næringen. Politisk drevne 

standarder frarådes og utviklingen av nye ordninger skal være etterspør-

selsdrevet basert på markedsbehov. Videre mener DI at det vil være 

vanskelig å utvikle en nordisk ordning, bl.a. pga. at begrepet «turistdesti-

nasjon» er uklart. 
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Dansk Erhverv 

Dansk Erhverv uttrykker at det miljøpolitiske arbeidet i Danmark og Nor-

den er på nivå som i høy grad sikrer at det tas hensyn til naturen. Miljøpo-

litikken kan i enkelte tilfeller være en hemsko for relevant og bærekraftig 

utvikling at turistdestinasjonene.  Det bakkes opp om de miljømerkeord-

ninger, som danske og nordiske turismeaktører har medvirket til å utvikle 

og som anvendes i dag, men det anses ikke som nødvendig å utvikle flere 

merkeordninger. Det forventes ikke at ny destinasjonsordning vil gi verdi 

og ytterligere beskyttelse av naturen. En innsats for å utbre eksisterende 

ordninger til turistdestinasjoner anbefales. En ny nordisk merkeordning 

vurderes som ytterst kompleks, administrativ tung og samtidig kostnads-

krevende. 

 

HORESTA (Hotel-, restaurant-, catering- og turisterhvervets hovedorgani-

sation i Danmark) 

HORESTA mener at det generelt er en god ide med bærekraftighetsmerke 

for destinasjoner, og foretrekker en internasjonal ordning som strekker 

seg over de nordiske land. Ifølge HORESTA er sterk involvering av turist-

næringen en forutsetning for suksess. Inndragelse av alle hensiktsmessige 

ordninger anbefales samt internasjonalt fokus. Det bør ikke stilles entydi-

ge krav om Svanen eller Blomsten, men alle anerkjente miljømerker bør 

utnyttes. Det anbefales at hovedfokus legges på miljøområdet, og kun i 

begrenset grad CSR (Corporate Social Respopnsibility), som er et meget 

bredere og mer komplekst område. For å sikre kvalitet bør det sørges for 

at en større rekke destinasjoner deltar i et eventuelt pilotprosjekt. Det et-

terlyses en samordning med initiativet «Dansk Standard for kvalitetstu-

risme».  

 

VisitFinland 

VisitFinland legger vekt at man bygger på eksiterende ordninger og de 

innsatser som næringslivet har gjort. Kostnadseffektivitet er også viktig. 

Det samme gjelder kontinuerlig overvåkning og kontroll av de som har 

fått retten til å anvende et eventuelt merke. Informasjonsformidling til 

forbrukere anses som en  meget viktig forutsetning for at et eventuelt 

merke oppnår den ønskede effekt. 

 

Finlands naturskyddsförbund 

Finlands naturskyddsförbund minner om at for å oppnå konkrete resulta-

ter bør kriterier i en eventuell ny ordning være oppmerksom på de sekto-

rer innen turismen som utleder mest drivhusgasser, nemlig transport og 

innkvartering. Globalt er 75 % av drivhusgassutslippene innenfor turisme 

fra transporten og 21 % fra innkvartering. I svaret beskrives flere konkre-

te tiltak som med fordel kan inngå i ordningen, som regionale trafikksys-

temer, regionale tiltak for å øke energieffektivitet, bespisningsstedenes 

fokus på menyens miljøeffekter, andelen av Svanemerkete tjenesteleve-

randører og beskyttelsen av det lokale miljø. 

 

Ålands landskapsregering 

Ålands regjering ser positivt på forslaget under den forutsetning at det vil 

være mulig å konkretisere hva det innebærer i forhold til andre ordninger. 

På Åland gjør man for tiden bruk av Green Key som et instrument for å 

fremme bæredyktig turisme.  

 

Tilväxtverket i Sverige 

Tilväxtverket er positiv til at samle de nordiske lands til felles innsats som 

kan fremme bærekraftig utvikling i besøksnæringen. Men Tilväxtverket er 

ikke sikker på at en felles nordisk sertifiseringsordningen er den praktiske 

metoden, og etterlyser en ytterligere utredning av saken innen det tas be-

slutning om å utvikle forslag om organisering og finansiering. Bla. er det 

behov for å skape klarhet om begrepet «turistdestinasjon» og hvilke inn-
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hold begrepet «bærekraft» skal ha med hensyn til turisme. Foreliggende 

kunnskapsunderlag som Nordisk ministerråd har utarbeidet vurderes util-

strekkelig. Det anbefales at Nordisk råd bidrar til en ytterligere vurdering 

av saken ved å samle representanter fra myndigheter med ansvar for tu-

risme samt eksperter som arbeider med sertifisering innen turistområdet. 

 

Svenska Turistföreningen 

Svenska Turistforeningen er enig i at det skal legges stor vekt på at desti-

nasjoner arbeider med bærekraftig turisme, men tviler på at det skulle 

være nødvendig at ta fram en helt ny sertifiseringsordning til dette formål. 

Det anbefales at man først undersøker om noen av de eksisterende ord-

ninger kan utvikles til samme formål. 

 

Landvernd 

Landvernd (islandsk miljø NGO som bl.a. driver blå-flagg og grønt-flagg 

ordningene i Island) uttrykker støtte for forslaget og mener at den kan bi-

dra til styrke miljøbeskyttelse innenfor turistnæringene i Norden. Det hen-

vises til kraftig vekst i Islands turisme i den sammenheng. Landvernd ut-

trykker at på Island taler organisasjonen for en strategisk utvikling av tu-

rismen som beskytter naturperler og turistdestinasjoner. Et instrument 

som organisasjonen mener kan bli nødvendig å ta opp i Island er å be-

grense turisttrafikken i spesielt sårbare områder, og at det bør det tas 

hensyn til en eventuell nordisk merkeordning for turistdestinasjoner. 

4. Valiokunnan näkemykset 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ottaa lähtökohdaksi sen, että mat-

kailuala on kasvanut Pohjoismaissa muita sektoreita nopeammin, noin 4 

prosenttia vuodessa, ja kehityksen odotetaan jatkuvan. Matkailuala on yk-

si niistä elinkeinoista, joilla työpaikkoja odotetaan syntyvän tulevaisuu-

dessa eniten. Alan tutkimus viittaa siihen, että kysyntä kasvaa ainutlaa-

tuisten ja erityisten matkailukohteiden osalta, joissa korostuvat matkaili-

jan oma osallistuminen ja uusien asioiden oppiminen. Paikallistuotanto ja 

paikallinen kulttuuri ovat yhä tärkeämmässä asemassa, samoin vaatimus 

siitä, että matkailu ei saa vaikuttaa kielteisesti ympäristöön ja yhteiskun-

taan. Kysymys kuuluu, voidaanko kasvavaa matkailua kehittää vahingoit-

tamatta pohjaa, jolle se perustuu, ja jos voidaan, niin miten.  

 

Valiokunnan mielestä hotellien ympäristömerkinnöistä saadut myönteiset 

kokemukset ovat luoneet odotuksia sille, että merkintäjärjestelmiä tai ser-

tifiointia voitaisiin käyttää myös matkailukohteiden laadun varmistamisek-

si. Viimeisten 20 vuoden aikana on tehty useita yrityksiä perustaa matkai-

lukohteiden merkintä- tai sertifiointijärjestelmiä, mutta menestys on ollut 

heikkoa. Valiokunta on käsitellyt yhteispohjoismaisen sertifiointijärjestel-

män edellytyksiä monissa kokouksissa. Sosiaalidemokraattisen ryhmän 

ehdotus pohjautuu valiokunnassa aiemmin käydyille keskusteluille. 

 

Valiokunta huomioi, että kahdessa maassa on kohdennettu varoja tavoit-

teena kehittää järjestelmien matkailukohteiden kestävän kehityksen edis-

tämiseksi. Norjassa on kehitetty ja toteutettu järjestelmä, jonka avulla 

kehitetään ja merkitään "kestäviä matkailukohteita". Järjestelmän puit-

teissa neljä kohdetta on jo saanut merkinnän, kuusi on prosessissa pitkäl-

lä ja lisäksi kuusi kohdetta on liittymässä järjestelmään. Ruotsissa ollaan 

toteutuksen loppuvaiheessa koskien kestävien kohteiden kolmivuotista 

kehitysohjelmaa, johon kuuluu viisi matkakohdetta ja lisäksi kehitetään 

Swedish Welcome -järjestelmää, joka on laatuun ja kestävään kehityk-

seen keskittyvä neuvonta- ja sertifiointijärjestelmä. Tanskassa on käyn-

nissä matkailualan laatustandardien kehittämishanke Tanskan standardi-

soimisjärjestön (Dansk Standard) alaisuudessa, ja standardi valmistuu 

suunnitelmien mukaan  vuonna 2016 täydentämään olemassa olevia jär-

jestelmiä.  
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Valiokunta huomioi, että Innovasjon Norge suhtautuu myönteisesti kestä-

vien matkailukohteiden yhteispohjoismaiseen järjestelmään, joka voisi li-

sätä kohteiden tunnettuutta, vähentää harhaanjohtavaa ympäristömarkki-

nointia, tehostaa kehitys- ja toteutustyötä sekä vahvistaa yhteistyötä, yh-

teisiä toimia ja osaamisen levittämistä Pohjoismaissa.  

 

Valiokunta toteaa, että Ruotsin kasvuvirasto Tillväxtverket suhtautuu 

myönteisesti Pohjoismaiden yhteiseen aloitteeseen, joka voisi edistää 

matkailuelinkeinon kestävää kehitystä, mutta toivoo lisäselvitystä asiasta 

ennen päätöksiä järjestelmän rakennetta ja rahoitusta koskevista konk-

reettisista ehdotuksista. VisitDenmark toivoo, että mahdollisuutta tutki-

taan ja Tanskan HORESTAn mukaan ajatus matkailukohteiden kestävyys-

merkinnästä on yleisesti hyvä, mutta se toivoisi mieluummin kansainvälis-

tä järjestelmää, joka ulottuu Pohjoismaiden ulkopuolelle.  

 

Valiokunta huomioi, että Suomen ja Ahvenanmaan hallitukset toivovat 

asiasta lisäselvitystä. 

 

Valiokunta huomioi Pohjoismaisen ympäristömerkin kannan, jonka mu-

kaan organisaatioissa on tarvittava rakenne ja henkilökunta, ja sitä pitäisi 

harkita mahdollisen uuden järjestelmän hallinnoijaksi.   

 

Valiokunta huomioi, että Islannin ja Suomen luonnonsuojeluyhdistykset 

tukevat ehdotusta. 

 

Valiokunta huomauttaa, että ehdotuksella ei ole tukea kaikkien lausunnon 

antaneiden keskuudessa (esimerkiksi Tanskan hallitus, Tanskan matka-

toimistojen liitto, elinkeinoelämän järjestöt Dansk Industri ja Dansk Erh-

verv), sillä nämä tahot viittaavat kysymyksen monimutkaisuuteen, muihin 

olemassa oleviin merkintäjärjestelmiin ja siihen, että merkinnästä saatava 

hyöty ei välttämättä vastaa siihen käytettäviä resursseja. Ruotsin matkai-

luyhdistys suhtautuu uuteen merkintäjärjestelmään kriittisesti, mutta tu-

kee ajatusta merkintäjärjestelmän kehittämisestä kestäville matkailukoh-

teille, jos jotakin nykyisistä merkintäjärjestelmistä voidaan kehittää edel-

leen tätä silmällä pitäen. 

 

Valiokunnan mukaan kestävien matkailukohteiden merkintäjärjestelmän 

kehittämiselle on laaja tuki ja suosittaa sen vuoksi, että Pohjoismaiden 

neuvosto hyväksyy asiasta suosituksen. Valiokunnan mielestä on kuiten-

kin syytä selvittää asiaa lisää yhteistyössä sidosryhmien kanssa, ennen 

kuin yhteispohjoismaisesta järjestelmästä tehdään lopullinen päätös. 
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5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa, 

että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se selvittää mahdollisuuksia, selkeyttää tapaa ja tavoitteita ja 

luo selkeyden siitä, miten yhteispohjoismaista kestävien pohjois-

maisten matkailukohteiden järjestelmää voitaisiin hallinnoida, ja 

osallistaa yhteistyöhön ne pohjoismaiset tahot, jotka ovat parhail-

laan kehittämässä vastaavia kansallisia järjestelmiä ja jotka työs-

kentelevät pohjoismaisen Joutsenmerkin parissa. 

 

että se perustaa matkailu-, kulttuuri- sekä ympäristö- ja luonnon-

suojeluviranomaisten ja ympäristö- ja matkailujärjestöjen edusta-

jille foorumin tavoitteena laatia ehdotuksia yhteispohjoismaisesta 

viitekehyksestä käsitteille "kestävä matkailu" ja "kestävä matkai-

lukohde" ja toimia neuvoa-antavana tahona ehdotuksen laatimi-

sessa yhteispohjoismaisesta järjestelmästä kestävien pohjoismais-

ten matkailukohteiden edistämiseksi.  

 

 

 

Kööpenhaminassa 10. lokakuuta 2014 

Anders Eriksson (ÅF) 

Christina Gestrin (r.) 

Eeva-Maria Maijala (cent) 

Lauri Heikkilä (ps.) 

Per Rune Henriksen (A) 

 

 

Róbert Marshall (BF) 

Steen Gade (SF) 

Stefan Caplan (M) 

Øyvind Halleraker (H) 
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JÄSENEHDOTUS 

 

Jäsenehdotus 

matkailukohteiden kestävyyssertifioinnista 

 

Matkailuala on nykyään kasvussa Pohjoismaissa, ja juuri tällä alalla talo-

uskasvu on kaikkein nopeinta. Uusia työtilaisuuksia syntyy alueille, jotka 

ovat jo pidemmän aikaa olleet kuihtumassa kaupungistumisen vuoksi. 

Matkailun lisääntymisellä voi kuitenkin olla kielteinen vaikutus herkkiin 

luonnonalueisiin.  Kysymys on noussut ajankohtaiseksi etenkin arktisen 

alueen haavoittuvilla alueilla, joilla matkailu on lisääntynyt huomattavasti. 

Nämä seikat korostavat tarvetta pyrkiä pohjoismaisen yhteistyön keinoin 

kehittämään kestävää matkailua, joka säilyttää maaseudun elävänä tuo-

den alueelle lisää tuloja ja työpaikkoja.  

 

Kestävyyteen voitaisiin päästä esimerkiksi kehittämällä ympäristö- ja kes-

tävyysmerkintä matkailualan yrityksille sekä myönteisiä tuloksia tuotta-

neiden koehankkeiden avulla. Pohjoismaiden ministerineuvoston kestävän 

tuotannon ja kulutuksen työryhmän pilottihankkeeseen osallistuneissa 

matkailukohteissa ympäristö- ja ilmastovaikutuksia on onnistuttu vähen-

tämään huomattavasti. Tämä osoittaa, että sertifiointi voi toimia toisaalta 

palkkiona ympäristönäkökohtiin panostaville yrityksille ja toisaalta kan-

nustimena yrityksille, jotka haluavat parantaa toimiaan ympäristökuormi-

tuksen vähentämiseksi.  

 

Hankkeeseen kuuluvien yritysten kerrotaan antavan vahvan tukensa tä-

mänkaltaisten sertifiointien kehittämiseksi matkailualalle. Pohjoismaiden 

ministerineuvoston matkailukohteiden kestävyyssertifiointia koskevan sel-

vityksen (Hållbarhetscertifiering av turistdestinationer) mukaan on tärkeää 

ottaa oppia Joutsenmerkin onnistuneesta kehittämisestä. Selvityksessä 

todetaan myös, että nykyisellään ei ole olemassa tarpeeksi hyviä sertifi-

ointijärjestelmiä, joita Pohjoismaiden neuvosto voisi tukea.  

 

Yksi vaihtoehto voisi olla Joutsenmerkin kaltainen merkintä, sillä Joutsen-

merkki on yksi pohjoismaisen ympäristöyhteistyön menestystarinoista. 
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Merkki on laajalti tunnettu ja yksi parhaista, kun pyrkimyksenä on taata 

kestävyys tuotannossa.  

Ympäristömerkintöjen alalla Joutsenmerkki on kärkikastia ja nykyään yksi 

tunnetuimmista merkinnöistä. Se on myös saanut tunnustusta kansainvä-

lisessä ympäristömerkintöjen vertailussa.  

 

Ympäristö- tai kestävyysmerkinnän tarkoituksena ei ole kilpailla olemassa 

olevia merkintöjä kumoon, vaan taata kestävä ympäristö monella alalla 

tulevaisuudessa. Pohjoismaisen ympäristöpolitiikan suurta arvostusta ja 

uskottavuutta ajatellen olisi kaikin tavoin toivottavaa, että Pohjoismaissa 

kehitettäisiin myös kestävää matkailualaa, joka huomioi paikallisalueen 

sekä sen luonnon, väestön ja yritykset.  

 

Pohjoismainen matkailukohteiden ja nähtävyyksien ympäristö- ja kestä-

vyysmerkintä voisi myös houkutella lisää matkailijoita Pohjoismaihin. 

Hyödyntämällä pohjoismaista sitoutumista ympäristökysymyksiin voisim-

me lisätä matkailua alueilla, joilta väestö on jo vuosien ajan muuttanut 

muualle, ja samalla luoda uusia työpaikkoja.  

 

Yhteispohjoismaisen ympäristö- ja kestävyysmerkinnän hyöty olisi erityi-

sen suuri, sillä pohjoismaalaisten lomamatkat kohdistuvat usein toisiin 

Pohjoismaihin. Kaikissa Pohjoismaissa tunnettu merkintä olisi valttikortti 

niille yrityksille, jotka kantavat vastuunsa kestävän ympäristön puolesta.  

 

Edellä esitetyn perusteella Ann-Kristine Johansson (S), Per-Rune Henrik-

sen (A) ja Sjúrdur Skaale (Jvfl.) ehdottavat, 

että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa,  

että Pohjoismaiden ministerineuvosto selvittää ja kehittää ehdotuksia 

yhteispohjoismaisen matkailukohteiden kestävyysmerkinnän toteut-

tamiseksi, rahoittamiseksi ja merkinnän kriteereiksi.  

 

 

Kööpenhaminassa 2. kesäkuuta 2014 

Ann-Kristine Johansson (s) 

Per Rune Henriksen (A) 

Sjúrdur Skaale (Jvfl.) 

 

 

 

 

 

 


