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• Osaprojektin tavoitteet 

• Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota 
yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä 
sekä välittää ja vahvistaa osaamista siitä, mistä vastuullisessa 
liiketoiminnassa on kyse ja kuinka sitä voi hyödyntää omassa 
toiminnassaan. 

• Hankkeen kohderyhmänä oli Etelä-Suomen yritykset ja muut toimijat, jotka 
ovat tehneet / tekemässä strategista valintaa rakentaa omaa 
liiketoimintaansa vastuullisuuteen perustavaksi. Hankkeeseen oli 
tervetulleita myös sellaiset yrittäjät ja toimijat, jotka tunnistavat 
vastuullisuuden kehittämisen omassa liiketoiminnassaan ja haluavat 
vahvistaa osaamistaan siinä. 
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• Osaprojekti  toteutti kahdella mukana olevalla alueella Varsinais-Suomessa ja 
Uudellamaalla koko Etelä-Suomen kattavat yrityksille ja muille toimijoille 
suunnatut vastuullisuustyöpajat. Työpajojen vetäjäksi valittiin kilpailutuksen 
kautta Jyväskylän Ammattikorkeakoulu. Työpajat toteutettiin samansisältöisinä 
Turussa ja Helsingissä ja siten että kukin koulutuspäivä sisälsi kaksi eri 
koulutuskokonaisuutta. 

• Työpajojen sisällöt olivat:  

1) Ympäristövastuullisuus, 

2) Sosiaalinen vastuu ja kulttuurin kestävyys,  

3) Taloudellinen vastuu, hankintaverkot ja logistiikka,  

4) oman vastuullisuuden kartoittamisen välineet ja yritysverkostokohtainen sparraus.  

 

• Työpajojen päivämäärät ja osanottajat:  

• 31.1.2012 Helsinki, 12 henkilöä 

• 14.11.2012 Helsinki, 6 henkilöä 

• 27.10.2012 Turku, 13 henkilöä   

• 7.11.2012 Turku, 11 henkilöä. 
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Osaprojektin toinen merkittävä toimenpideosio oli järjestää koko Etelä-Suomen 
matkailun toimijoille suunnattu Vastuullisen matkailun teemapäivä 13.12.2012. 
Seminaari järjestettiin (kilpailutus pitopaikasta) Kansallisteatterissa Helsingissä. 
Osallistujia oli paikalla 45. Seminaaria markkinoitiin laajasti sekä projektin / Turku 
Touringin että Culminatum Innovationin ja Uudenmaanliiton kontaktilistojen 
välityksellä. Seminaarissa vastuullista matkailua lähestyttiin erilaisten case-esittelyjen 
että laajempien mm. taloudellisten näkökulmien kautta. Seminaarista saatu palaute 
oli erittäin positiivista. 

Osaprojektissa  toteutettiin myös yrityksille suunnaton kyselyn, jonka tavoitteena oli  
kerätä tietoa siitä, miten matkailun toimijat näkevät vastuullisen matkailun, millaista 
apua he tarvitsevat oman vastuullisuutensa lisäämiseen ja millaisin toimenpitein 
vastuullista matkailua voitaisiin edistää.  Kysely lähetettiin kaikille työpajoihin 
osallistuneille että seminaarin osallistuneille. Vastaajia oli 12, mikä on melko vähän, 
mutta jo näistä vastauksista voidaan vetää jonkinlaisia johtopäätöksiä. Vastusten 
vähäisyyttä selittänee varmaan myös se, että vastuullinen matkailu on yrityksille 
yleisesti ottaen uusi asia, ja ehkä näin kysymyksiin saattoi tässä vaiheessa olla vielä 
vaikea vastata. 
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• Osaprojekti eteni suunnitelman mukaisesti. Kaikki suunnitelmassa mainitut 
toimenpiteet on toteutettu aikataulussa ja ne on olleet saadun palautteen 
perusteella onnistuneita. 

• Yrityskyselyn tarkoituksena oli kerätä laajempi materiaali yritysten tarpeista ja toiveista 
liittyen vastuulliseen matkailuun. Vähäinen vastusprosentti ehkä kertoo siitä, että aihe 
koetaan vielä vaikeaksi ja omia mielipiteitä ei ole ehditty muodostaa. 

• Työpajojen osalta oli ongelmana se, että noin puolet osallistujista edusti kaupunkia tai 
muuta julkisyhteisöä jotka eivät voineet aivan täyspainoisesti osallistua tiettyihin 
harjoituksiin. Harjoitukset antoivat kuitenkin kaikille hyvän toimintamallin 
jatkotyöskentelyä varten, eivätkä silti osin menneet hukkaan. 

• Parasta on projektin toteutuksessa ollut se, että käsiteltävänä on teema, joka on vielä 
monelle yritykselle ja matkailualan toimijalle uusi, ja projektissa pystyttiin välittämään 
yrityksille hyödyllistä ja mielenkiintoista tietoa. Seminaarista saatu palaute vahvistaa tätä 
käsitettä ja on hyvin todennäköistä, että jatkossa vastuullinen matkailu tulee olemaan 
yksi tärkeistä koulutuksen teemoista laajemminkin koko maassa. Jo nyt yritykset esittivät 
toiveensa Uudenmaan liitolle projektin seminaarissa, että Ekokompassi-kokeilu voitaisiin 
laajentaa koskemaan koko Uuttamaata.  Erityisesti Länsi-Uudenmaan yritykset 
ilmoittivat seminaarissa halunsa päästä mukaan kokeiluun.  Projektin seminaari toimi 
erinomaisena foorumina siihen, että yritykset ja viranomaiset pystyivät verkostoitumaan 
ja suunnittelemaan yhteistyöstä konkreettiselta pohjalta, ja onkin todennäköistä että 
Ekokompassin toiminta laajenee koko Uudellemaalle.  

 



Budjettiseuranta 

Kustannukset Hyväksytty 
projektisuunnitelma 

Maksatuskaudella 1.7.-
31.12.2012 toteuma 

Henkilöstökustannukset 17 000,00 13 480,67 

Ostopalvelut 14 000,00 702,67 

Matkakustannukset 1 000,00 282,05 

Vuokrakustannukset 550,00 0,00 

Toimistokulut 300,00 0,00 

Muut kustannukset 300,00 316,00 

Yhteensä 
33 150,00 14 781,39 


