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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 

matkailukohteiden kestävyyssertifioinnista 

 

Matkailuala on nykyään kasvussa Pohjoismaissa, ja juuri tällä alalla  

talouskasvu on kaikkein nopeinta. Uusia työtilaisuuksia syntyy alueille, 

jotka ovat jo pidemmän aikaa olleet kuihtumassa kaupungistumisen vuok-

si. 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. 

Merkki on laajalti tunnettu ja yksi parhaista, kun pyrkimyksenä on taata 

kestävyys tuotannossa.  
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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. Asian käsittely 

voisi lisäksi olla ajankohtaista syyskuun kokouksessa Pohjoismaiden 

ministerineuvoston vuoden 2016 budjetista käytävissä keskusteluissa. 

 

 

Kööpenhaminassa 2. kesäkuuta 2014 

Ann-Kristine Johansson (s) 

Per-Rune Henriksen (A) 

Sjúrdur Skaale (Jvfl.) 

 

 

 

 

 


