
Pyhä-Luostolla toimimme vastuullisesti huolehtien mm. alla olevista: 

1 Teemme reilua yhteistyötä 

Visit Pyhä-Luosto tarjoaa alueen matkailutoimijoille ja kuntien edustajille 

mahdollisuuden osallistua yhteiseen kehittämiseen ja tekemiseen. Yrittäjiä 

kannustetaan suosittelemaan ja myymään ristiin toinen toistensa palveluja.  

Paikalliset asukkaat saavat mahdollisuuden tutustua alueeseen ja kokea 

matkailupalveluja alennettuun hintaan joka toinen vuosi järjestettävillä teemapäivillä.  

2 Huolehdimme luonnosta 

Visit Pyhä-Luoston toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä Metsähallituksen kanssa, 

luontomatkailuyrittäjillä on yhteistyösopimukset kunnossa ja he ovat sitoutuneet 

noudattamaan kestävän luontomatkailun periaatteita. Vierailijat ohjataan liikkumaan 

merkityillä reiteillä ja noudattamaan retkietikettiä.  

3 Kunnioitamme kulttuuriperintöä 

Pyhä-Luoston matkailualueen yritysten tuotteistamisessa, ruokalistoilla, sisustuksessa 

ja tarinoissa on huomioitu alueen lappilainen, saamelainen ja arktinen 

kulttuuriperintö. 

4 Edistämme hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa 

Pyhä-Luoston matkailualue työllistää paikallisia ja tavoittelee sesonkien pidentämistä 

niin, että vuoteen 2024 mennessä aukiolokuukausia on 10 ja toimintaan on sitoutunut 

80% yrityksistä. 

Pyhä-Luoston yritykset tarjoavat harjoittelu- ja työelämän tutustumisjaksoja nuorille 

ja panostavat ohjaamiseen. Alueen työntekijöille järjestetään kerran vuodessa 

yhteinen Tunturit tutuksi -perehdytyspäivä, jonka aikana tutustutaan alueen 

tarjontaan ja vahvistetaan paikallistuntemusta.  

Visit Pyhä-Luosto lisää alueen toimijoiden tietoisuutta inklusiivisestä matkailusta, 

jonka tavoitteena on vahvistaa yhdenvertaisuuden toteutumista niin 

asiakaskohtaamisissa kuin työyhteisöissäkin. Inklusiivinen matkailu huomioi eri tavoin 

esteelliset ja vammaiset ihmiset, sateenkariväestön ja etniset taustat.   

 5 Suosimme paikallista 

Visit Pyhä-Luosto suosittelee alueen yrityksiä suosimaan lähi- ja paikallistuotteiden 

hyödyntämistä liiketoiminnassaan.  

6 Panostamme turvallisuuteen ja laatuun 

Visit Pyhä-Luostolla on turvallisuussuunnitelma, joka päivitetään kaksi kertaa 

vuodessa. Erityistilanteista tiedotetaan nettisivuilla. Yritykset ovat sitoutuneet 

toimimaan turvallisuus huomioiden. 

 

 

 



7 Huomioimme ilmastovaikutukset 

Visit Pyhä-Luosto lisää alueen toimijoiden tietoisuutta ilmastovaikutuksista ja 

päästöjen pienentämisestä. Vuoteen 2025 mennessä alue tavoittelee tilannetta, jossa 

kaikkien yritysten sähkösopimukset ovat uusiutuvilla energialähteillä ja 

lämpöenergiatuotanto fossiilitonta. Hyvin monet yritykset ovat jo siirtyneet uusiutuvan 

energian käyttöön.  

Visit Pyhä-Luoston on aktiivinen toimija Lapin liiton yhteisissä 

päästölaskentahankkeissa (kuten Välkky-hanke). Hankkeen tuloksena on mm. 

toteutettu opas vähähiiliseen loma-asuntoon ”Kasvata tuottoa vaali luontoa”. 

Matkailija voi saapua kohteeseen julkisilla liikenneyhteyksillä. www.perille.fi  

Pyhätunturin hiihtokeskus (Pyhä Ski Resort) on hiilineutraali hiihtokeskus ja monet 

muut yritykset ovat sitoutuneet hiilineutraaliustavoitteeseen.  

8 Viestimme avoimesti 

Visit Pyhä-Luosto luo yhteisen mallin vastuullisuudesta viestimiseen madaltaakseen 

toimijoiden mahdollisuutta viestiä vastuullisuudesta.  

Annamme vastuullisuuslupauksen, jonka todentumista vierailijat kohteessa voivat 

arvioida.  

9 Kehitämme jatkuvasti yritystoimintaamme 

Visit Pyhä-Luosto tiedottaa aktiivisesti alueen yrityksiä erilaisista yritystoiminnan 

kehittämistä tukevista koulutuksista ja toimenpiteistä.  

10 Sitoudumme kestävän matkailun periaatteisiin 

Otamme aktiivisen roolin kestävän matkailun edistämisessä ja näiden kestävän 

matkailun periaatteiden toteuttamisessa. Teemme kestävän matkailun 

toimintasuunnitelman, jonka mukaan toimimme jatkossa yhä systemaattisemmin. 

Sitoudumme toimenpiteisiin ja haluamme oppia lisää myös tulevaisuudessa. 

Myös sinä voit ollla mukana allekirjoittamalla Visit Finlandin  

Sustainable Finland Pledge 

 

https://www.lapinliitto.fi/wp-content/uploads/2021/06/Opas-va%CC%88ha%CC%88hiiliseen-loma-asuntoon_Pyha%CC%88-Luosto2.pdf
http://www.perille.fi/
https://www.visitfinland.com/sustainable-finland-pledge/
https://www.visitfinland.com/sustainable-finland-pledge/

