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Inklusiivisen matkailun 
opas

• Visit Finland, huhtikuu 2021

• Sisältö:
• Asiakkaat ja markkinat
• Erityiskohderyhmien huomioiminen 

asiakaspalvelussa, digitaalisessa 
saavutettavuudessa, fyysisissä 
tilaratkaisuissa ja palveluissa ja tuotteissa

• Ihmisten moninaisuuden huomioon 
ottava markkinointi ja viestintä

• Tarkoituksena antaa erilaisia 
näkökulmia ja konkreettisia työkaluja

• Kohderyhmiä lähestytään matkailun 
näkökulmasta
🡪 suunnattu matkailuyrityksille
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Mitä inklusiivisuus tarkoittaa?

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten syntyperä, seksuaalinen 
suuntautuminen, sukupuolien moninaisuus, ihonväri, uskonto tai toimintarajoitteisuus, eivät saa 

vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin elää täysipainoista elämää.

• Varmistetaan, että kaikki voivat osallistua ja toimia yhteiskunnan aktiivisina jäseninä

• Matkailuelämykset kaikkien saavutettavissa

• Keskeistä ihmisten moninaisuuden huomioiminen
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Oppaassa käsitellyt kohderyhmät

• Vammaiset henkilöt
• Jonkinasteinen ruumiillinen, henkinen tai älyllinen vamma, joka aiheuttaa rajoitteita

• Liikuntarajoitteiset, näkövammaiset, kuulovammaiset ja kehitysvammaiset henkilöt

• LGBTQ+-yhteisö, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt
• Homot, lesbot, biseksuaalit, transihmiset ja queerit

• Uskonnot ja maailmankatsomus
• Islam, hindulaisuus, juutalaisuus, buddhalaisuus, kungfutselaisuus
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Miksi inklusiivisuus on tärkeää?

• Yhdenvertaisen matkailun periaatteet

• Vahvasti esillä Euroopan Unionin toimenpiteissä, Suomen hallitusohjelmassa ja Suomen 
kansallisessa matkailustrategiassa

• Vastuullisuus, kansainvälisen tason matkakohteet, asiakaslähtöisyys

• Globaalisti esillä 🡪 ei voi jättää enää huomiotta

• Myös yritys hyötyy:
• Vahvistaa yrityksen brändiä ja positiivista imagoa

• Parantaa kilpailukykyä ja asiakastyytyväisyyttä

• Tehostaa asiakasuskollisuutta
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Tilastoja

Inklusiivinen matkailu koskettaa kaikkia markkina-alueita ja myös kaikkia ihmisiä jossakin 
elämänvaiheessa

• Esteettömyys ja saavutettavuus
• Esteettömiä palveluja tarvitsee n. 15 % maailman väestöstä (WHO 2011)

• Väliaikaisia esteettömiä palveluja tarvitsee jopa 40 % (WHO 2011)

• Suomessa arviolta miljoona saavutettavia verkkopalveluja tarvitsevaa (Saavutettavuusdirektiivi.fi)

• Uskonnot: Islaminuskon piiriin kuuluu yli miljardi ihmistä, ja muslimimatkailijoiden määrä on 
kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmeninä (UNWTO 2012, CrescentRating 2017)

• LGBTQ+-yhteisö: Sateenkaariperheiden määrä kolminkertaistunut Suomessa 2010-luvulla 
(Pietiläinen & Pohjanpää 2019)
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Asenteet ja arvot

• Henkilökunnan kouluttaminen tärkeää

• Mikroaggressiivisuus
• Tietyn vähemmistöryhmän loukkaava kohtelu ja 

stereotypisointi arkiviestinnässä
• Voi näyttää päälle päin kohteliaisuudelta, mutta alla piilevät 

syrjivät asenteet

• Asiakaspalvelu ja kohtaaminen
• Esim. vammaista henkilöä puhutellaan suoraan ja 

henkilökohtaisesti, ei hänen avustajansa kautta
• Epävarmoissa tilanteissa asiakkaalta voi kysyä, miten juuri 

häntä voi palvella parhaiten
• Virhetilanteissa osattava pyytää anteeksi ja myöntää virhe
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Esteettömien palvelujen 
ja tuotteiden 
kehittäminen
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Esteettömyys ja saavutettavuus

• Esteettömyys
• Kaikkien ihmisten yhdenvertaisesta huomioiminen fyysisessä ympäristössä, 

kuten rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa

• Saavutettavuus
• Digitaaliset ympäristöt sekä tieto, palvelut ja asenteet

• Asenteellinen tai sosiaalinen saavutettavuus
• Kaikki kävijät otetaan huomioon tasa-arvoisesti esim. ulkonäköön, 

uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen, vammaan, ikään 
ja taustaan katsomatta

• Oletuksia ei saa tehdä!
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Esteettömien palvelujen ja tuotteiden 
kehittäminen

• Kokonaisuus! → Katettava koko 
palveluketju, ei esim. pelkästään majoitusta

• Hyvin suunniteltu ja toteutettu 
esteettömyys ei maksa sen enempää, mutta 
parantaa tilojen käytettävyyttä ja 
asiakaskokemusta

• Esteettömyyskartoitus – ESKEH
• Huomioi kaikki liikkumiseen, näkemiseen, 

kuulemiseen, ymmärtämiseen ja 
kommunikaatioon liittyvät asiat

• Luotettavaa, objektiivista ja yhteismitallista tietoa

Ota käyttöösi Invalidiliiton 
Yhdenvertaista palvelua kaikille -
merkki! Se on helppoa, ja sen 
avulla saat näkyvyyttä ja kehität 
toimitilojen, palveluiden ja 
tuotteidesi esteettömyyttä ja 
saavutettavuutta.
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Esteettömyyskartoituksen kilpailutus

• Selvitä koulutetut esteettömyys- ja saavutettavuuskartoittajat Invalidiliiton 
ylläpitämästä kartoittajarekisteristä

• Kerro tarjouspyynnössäsi mahdollisimman tarkasti kartoitettavasta kohteesta ja sen 
laajuudesta (pinta-ala, huonemäärä, kohteen rakenteet ja rakennukset, 
käyttötarkoitus, verkkosivusto, digitaalinen liiketoiminta)
• mihin tarkoitukseen tarvitset esteettömyys- tai saavutettavuuskartoituksen
• mitä odotat lopputuloksena (kirjallinen raportti kehittämisehdotuksineen, kustannusarvio)

• Halutessasi voit määritellä tarjouspyyntöösi, että tarjoajalla on
• esteettömyys- tai saavutettavuuskartoittajan koulutus
• kokemusta kartoitusmenetelmän käytöstä
• kokemusta kartoitustarvettasi vastaavasta esteettömyys- tai saavutettavuuskartoituksesta
• riittävästi referenssejä
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Luonnossa liikkumisen
apu- ja toimintavälineet

• Arkikäytössä rollaattorit, erilaiset pyörätuolit, 
sähkömopot ja kävelytuet

• Ulkona liikkumista tukevat erilaiset 
vuokrattavat ja ostettavat välineet
• Erilaiset tarpeet, ikäryhmät, vuodenajat ja 

ulkoliikuntalajit

• Sähköavusteisuus
• Entistä vaativammat reitit ja pidemmät matkat 

mahdollisia

• Yrittäjien yhteinen välinevalikoima ja 
vuokraustoiminta
• Talvivälineet yksinkertaisia ja helppoja käyttää, 

esim. pyörätuolin tukipyöriin kiinnitettävät 
pienet sukset

3 vinkkiä apuvälineiden hyödyntämiseen

1. Selvitä, millaisia apu- ja toimintavälineitä voit 
vuokrata.

2. Lisää tiedot verkkosivuillesi. Yhtä lailla tärkeä tieto on, 
jos apuvälineitä ei ole tarjolla.

3. Selvitä yhteistyön ja yhteishankintojen 
mahdollisuudet.
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Esteetön luonto

• Luonto-ESKEH -menetelmä
• Luontoreittien ja niiden rakenteiden 

esteettömyys

• Vaativien esteettömien luontoreittien 
kartoitusmenetelmä
• Edistää entistä monipuolisempien 

esteettömien reittien kehittämistä

• Hyvä reittikuvaus

• Rakennettujen esteettömien reittien 
toteuttaminen 

• Yhteistyö
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Oheis- ja 
ohjelmapalvelut

• Monipuolisen tarjonnan tarve

• Tiettyyn kohderyhmään erikoistuminen 
mahdollista 

• Kohderyhmästä tarvitaan kattavasti 
tietoa:
• Kuinka pitkiä matkoja asiakkaat pystyvät 

liikkumaan
• Kuinka paljon he tarvitsevat taukoja
• Millaista avustusta tarvitaan
• Kuinka toimintaympäristö soveltuu oheis- ja 

ohjelmapalveluihin

• Tiedon kartoittamisessa kannattaa 
hyödyntää kokemusasiantuntijoita 
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Erityisryhmille tuotteistaminen

• Mikä alueen esteettömien reittien, rakenteiden, oheis-
ja ohjelmapalvelujen tilanne on nyt? 

• Mitä apuvälineitä alueella voi vuokrata? 

• Mitä yritykset voivat tehdä yhdessä? 

• Mitä alueellinen matkailuorganisaatio on tehnyt tai 
tekemässä inklusiivisuuden hyväksi? 

• Miten esteettömiä omat toimitilani ja siellä olevat 
välineet ja varusteet ovat?

• Olenko osannut viestiä esteettömistä palveluistani?

Maaseutuohjelman yritysryhmärahoitus on esteettömän 
matkailun kehittämiseen sopiva rahoitusinstrumentti. 
Sen avulla voi hankkia asiakasymmärrystä ja kehittää 
palveluja, tuotteita ja kansainvälistyä.
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Sateenkaariystävällisten 
palvelujen ja tuotteiden 

kehittäminen
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Sateenkaariystävällisten palvelujen ja 
tuotteiden kehittäminen

• LGBTQ+-yhteisö moninaisten ihmisten joukko, jonka edustajien tarpeet, toiveet ja 
kiinnostuksen kohteet vaihtelevat

• Palveluntarjoajan on varmistettava asenteellinen turvallisuus
• Henkilökunnan kouluttaminen: miten epäasialliseen käyttäytymiseen, syrjintään tai erilaisiin 

uhkaaviin tilanteisiin puututaan?

• Moninaisuuden huomioiminen
• Esim. perhehinnoittelussa voi huomioida sateenkaariperheitä
• Palvelu- ja tuotetarjonnan sukupuolijaottelu saattaa poissulkea tahattomasti joitakin 

asiakasryhmiä

• Tueksi: Tilaa moninaisuudelle! Opas seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
yhdenvertaisuuden edistämiseen
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Palvelujen ja tuotteiden 
kehittäminen eri 
uskontoryhmille
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Palvelujen ja tuotteiden kehittäminen 
eri uskontoryhmille

• Tilat rukoilua, uskonnon harjoittamista, joogaa ja mietiskelyä varten
• Esim. muslimien rukoussuunta ja rukousmatto

• Läheisistä moskeijoista ja halal-ravintoloista voi koota erilliset tiedot muslimimatkustajille

• Erilaiset ruokavaliot ja rajoitukset
• Vegaani- ja kasvisruokavalio suosittua hindujen, buddhalaisten ja kasvavissa määrin muidenkin 

henkilöiden suosiossa
• Hindulaisuus: lehmä pyhä eläin
• Islaminusko: uskonnon sallima ruoka halal; kiellettyjä eli haram mm. alkoholi, sianliha ja 

epäislamilaisittain teurastettu liha
• Juutalaisuus: košer-ruoan alkuperän ja valmistustavan noudatettava juutalaisten perinteisiä 

lakeja, ja esim. sianliha ja äyriäiset ovat kiellettyjä
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Palvelujen ja tuotteiden 
kehittäminen eri uskontoryhmille

• Oheis- ja ohjelmapalvelut

• Muslimimatkailijoiden toiveena 
miehille ja naisille erilliset palvelut

• Uskonnon harjoittaminen voi vaikuttaa 
aikatauluihin

• Oletuksia ei kuitenkaan kannata tehdä

• Moni haluaa kokeilla ja kokea 
matkakohteensa paikallisia ruokia ja 
elämyksiä

• Toiset haluavat noudattaa uskontoaan 
tarkasti
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Kysymyksiä tuotteistamiseen

• Mitä tässä oppaassa esiteltyjä asiakasryhmiä pystyt palvelemaan jo nyt?

• Mitä muutoksia sinun pitää tehdä, jotta tavoitat haluamasi kohderyhmän? 

• Mitä lisätietoa tarvitset eri asiakasryhmistä, joita haluaisit palvella paremmin? 

• Hyödynnä oppaan linkkejä ja lähdeluetteloa lisätiedon ja kontaktien löytämiseksi 

• Löytyykö ympäriltäsi kokemusasiantuntijoita? 

• Voitko tehdä yhteistyötä heidän kanssaan esimerkiksi tuote kehityksessä ja -testauksessa? 

• Lisäksi on hyvä pohtia, mihin suuntaan haluat pidemmällä aikajänteellä kehittää 
palvelutarjontaasi ja kenelle haluat tuottaa palveluitasi.
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Viestinnän ja 
markkinoinnin 
inklusiivisuus
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Viestinnän ja markkinoinnin 
inklusiivisuus

• Lähtökohtaiset ongelmat
• Ennakkoluulot ja asenteet heijastuvat yrityksen viestintään

• Yritys voi huomaamattaan viestiä yksipuolisesti

• Tiedon saavutettavuuden puute hankaloittaa matkustamista tai jopa estää sen

• Ihmisten moninaisuuden tulee näkyä inklusiivisen matkailun viestinnässä ja markkinoinnissa 

• Vältettävä kuvastoa ja kielenkäyttöä, jotka vahvistavat stereotypioita

• Viestinnän ja markkinoinnin kohdentaminen
• Voidaan esim. viestiä matkailijoille siitä, että Suomi on verrattain turvallinen matkakohde LGBTQ+-yhteisölle
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• Sveitsin Interlaken viestii muslimiystävällisyydestä kohdentamalla muslimimatkustajiin
• Tuloksena arabimatkailijat toivat Interlakeniin vuonna 2017 n. 95 miljoonaa euroa (Atmani 2017)
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Inklusiivinen kieli yrityksen viestinnässä

• Mitä termejä kohderyhmistä käytetään?

• Sulkeeko kielenkäyttö joitain ryhmiä ulkopuolelle? 

• Koko yrityksen viestintätapoja ei tarvitse muuttaa kertaheitolla
• Helppo ratkaisu on korvata vanhentuneet termit sopivilla ja yleisesti hyväksytyillä termeillä

• Keskeistä ihmisten puhutteleminen yhdenvertaisesti ja oletuksia tekemättä
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Termisuosituksia esteettömistä 
palveluista viestittäessä

• Suomessa voi käyttää sanoja vammainen henkilö tai toimintarajoitteinen henkilö (engl. 
disabled people tai laajemmin people with health conditions or impairments)

• Sana vammainen sisältää ajatuksen henkilön toimintarajoitteisuudesta

• Ei saa käyttää sellaisenaan henkilöstä puhuttaessa

• Inhimillisen sanan määrite: esim. vammainen henkilö, näkövammaiset asiakkaat, kehitysvammainen retkeilijä

• Erityisryhmille sopivia tiloja ja palveluja kannattaa kuvailla esteettömiksi tai saavutettaviksi

• Nyrkkisääntö: vammaisuus ei ole sairaus, eikä vammaisuuden vastakohta ole terve

• Vältä siis näitä
• Inva-WC 🡪 sopivampi termi: Esteetön WC (engl. accessible toilet)

• Invalidi (engl. invalid ’epäkelpo’)

• Kärsivä, uhri, haitta

• Lääketieteelliset termit, kuten rullatuolipotilas
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Termisuosituksia esteettömistä 
palveluista viestittäessä

• Liikuntarajoitteiset henkilöt henkilö, jolla on liikkumisen rajoite
• engl. people with mobility impairments

• Näkövammaiset henkilöt henkilö, jolla on näkemisen rajoite
• engl. people with visual impairments

tai blind and partially sighted people

• Kuulovammaiset henkilöt henkilö, jolla on kuulemisen rajoite
• engl. people with hearing impairments

• ~ Kehitysvammaiset henkilöt henkilö, jolla on ymmärtämisen rajoite
• engl. people with learning disabilities
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Sukupuolisensitiivisiä termisuosituksia

• LGBTQ+, suomeksi myös HLBTQ+
• Lyhenne tulee sanoista homot, lesbot, biseksuaalit, transihmiset ja queerit

• engl. lesbian, gay, bisexual, transgender and queer people

• +-merkillä ilmaistaan lyhenteen koskevan laajasti kaikkia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajia

• Käytössä myös
• LGBTIQ: i-kirjain viittaa intersukupuolisuuteen

• LGBT: koetaan hieman rajallisempana

• Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt: neutraali, mutta piilevä negatiivinen merkitys sanassa vähemmistö

• Gay-friendly ja LGBT-friendly, suomeksi voidaan käyttää termiä sateenkaariystävällisyys

• Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden sanasto kirjavaa
• Sanastoon voi tutustua Setan Sateenkaarisanastossa

• Termejä avattu myös Inklusiivisen matkailun oppaan lopussa
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Sukupuolisensitiivisiä termisuosituksia

• Sukupuolen moninaisuus: sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat kuin kaksi 
sukupuolta

• Suosi sukupuolineutraalia kieltä henkilöihin viitatessa
• Ketään rajata kielellisen ilmaisun ulkopuolelle → yhteen sanaan sisällytetään kaikki

• Sukupuoli ei välttämättä asiayhteydessään pätevä tai edes olennainen tieto

• Ei tarkoita sitä, ettei naisista tai miehistä saisi puhua

• Vältä sukupuolittuneita sanoja
• Esim. -mies- tai -tar-päätteiset sanat

• Äiti ja tytär 🡪 vanhempi ja lapsi
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Kuvallinen viestintä ja 
markkinointi
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Kuvallinen viestintä ja markkinointi

• Kuvilla viestitään siitä, että kaikki ovat tervetulleita ja että palvelut soveltuvat erilaisille 
kohderyhmille

• Kuvallinen viestintä on aina sidoksissa muuhun viestintään ja markkinointiin
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Kerro esteettömyydestä 
aktiivisilla toimijoilla

• Valitse kärkikuvaksi vaikuttava 
maisema- tai aktiviteettikuva, jossa 
tekijänä on toimintarajoitteinen henkilö

• Eri apuvälineitä käyttäviä ihmisiä 
eri matkailutilanteissa

• Liikkumisen apuvälineitä käyttäviä 
senioreja

• Näkövammaisia henkilöitä 
kuvailutulkkaustilanteessa

• Älä kuvaa vain esteettömiä tiloja
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Kuvaa elämyksiä ihmisten 
moninaisuutta 
kunnioittaen

• Kuvaa elämyksiä ja aitoja tilanteita, joissa 
henkilöt edustavat seksuaalisuuden ja 
sukupuolien moninaisuutta

• Sukupuolen ilmaisultaan moninaisia 
henkilöitä

• Samaa sukupuolta oleva pariskunta 
mahdollisine perheineen

• LGBTQ+-yhteisöstä on hyvä tuoda esille myös 
eri ikäryhmiä, sukupuolia ja kulttuureja

• Vältä esim. pride-tapahtumien kuvia
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Viesti kuvissa monikulttuurisuudesta ja 
palvelujen kattavuudesta

• Kuvan aktiivisissa toimijoissa voi tuoda esille monikulttuurisuutta

• Inspiroivan kuvamateriaalin lisäksi kuvilla voi välittää asiakkaille hyödyllistä tietoa esim. 
rukoustiloista ja ruokatarjoiluista

36



Viestinnän 
saavutettavuus
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Esimerkki: Merikeskus Vellamo
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Viestinnän saavutettavuus

• Selkokieli
• Kielen rakenteita, lauseita ja puhetta on 

muutettu yksinkertaisemmiksi ja 
helpommin ymmärrettäviksi

• Selkokeskuksen ja Kehitysvammaliiton 
kehittämä Selkomittari

• Myös kielenoppijoille

• Tekstitys 
• Videoon lisätty teksti, johon puheen lisäksi 

sisällytetään myös sellaisia ääniä, jotka ovat 
tilanteen kannalta tärkeitä tai jotka eivät 
näy tapahtumahetkellä kuvassa
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Viestinnän saavutettavuus

• Kuvailutulkkaus
• Kuvaillaan ääneen, mitä kuvassa tai 

videossa tapahtuu tai mitä se esittää

• Video tai esim. taidenäyttely

• Alt-teksti (vaihtoehtoinen teksti, 
tekstivastine)
• Digitaaliseen kuvaan liitetty teksti, joka 

kertoo kuvan sisällöstä ruudunlukulaitetta 
käyttävälle ihmiselle

• Tehostavat myös hakukonenäkyvyyttä

Kuvan olennaisen sisällön voi kertoa 
perusteellisesti yhdelläkin virkkeellä
• Sanoita kuvan konkreettisia, visuaalisia 

elementtejä
• Kerro tai kirjoita kuvassa mahdollisesti 

esiintyvät tekstit auki
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Lopuksi
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Suosituksia

• Inklusiivisuus ja moninaisuus on tulevaisuutta
• Aloita vaikka ihan pienestä asiasta
• Kuvaviestintä on erittäin tärkeää: sillä luot mielikuvia
• Tehkää alueilla yhteistyötä – muutokseen tarvitaan koko 

palveluketju
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Kiitos!
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Kiitos!


