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SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND

§ Kestävän matkailun ohjelma 
matkailualueille ja –yrityksille

§ Viestintätyökalu Visit Finlandille 
ja merkin saaneille tahoille

§ Laatumerkki matkailijoille ja 
matkanjärjestäjille 

Ohjelma tarjoaa oman polun
§ Yrityksille
§ Destinaatioille

Kestävä matkailu tuo lähiympäristöösi työtä ja hyvinvointia 
sekä vetää puoleensa matkailijoita, jotka haluavat kunnioittaa 

paikallista kulttuuria ja ympäristöä. 



Sustainable Travel Finland -polku 
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Sustainable Travel 
Finland on malli
jatkuvaan kehittämiseen 

Osaamisen 
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minen
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Ohjelma tänään

§ Miten hakea mukaan
§ Mistä lähden liikkeelle
§ Mikä on STF-onlinealusta
§ Mikä on eOpas ja mitä tietoa sieltä löytyy

Kestävä matkailu tuo lähiympäristöösi työtä ja hyvinvointia 
sekä vetää puoleensa matkailijoita, jotka haluavat kunnioittaa 

paikallista kulttuuria ja ympäristöä. 



Sustainable Travel Finland -työkalut 
apunasi

STF-profiilin luominen
eli liikkeelle lähtö

eOpas: perustietoa, sertifikaatit, 
ohjeet, linkkejä, työkaluja eri 
askeleihin

Online-alusta
- STF-polun todentaminen 

Itsearviointi
- Mittarit (tulossa)

Rekisteröidy1
Työstä2

Raportoi3



SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND 
Mukana pilottialueita ympäri Suomen!

Utsjoki

Rauma

Pääkaupunkiseutu (Espoo, Helsinki, Vantaa)

Kuhmo-Suomussalmi

Jyväskylä

Porvoo

Itäinen Lappi
Posio
Pyhä-Luosto
Ruka-Kuusamo
Salla

Lakeland
Visit Jyväskylä
Wild Taiga (Kuhmo-Suomussalmi)

Lapland
Posio
Visit Pyhä-Luosto
Visit Salla
Ruka-Kuusamo
Explore Utsjoki

Coast & Archipelago 
Visit Porvoo
Visit Rauma

Helsinki region 
Visit Espoo
My Helsinki
Visit Vantaa

Sustainable Travel Finland –onlinealusta 
aukeaa pilottien ulkopuolisille 
yrityksille 1.6., jolloin myös STF –
merkin hakeminen mahdollistuu 

STF –polun kulkemisen e-oppaan 
avulla voit kuitenkin aloittaa heti!

https://visitjyvaskyla.fi/kestavamatkailu
https://wildtaiga.fi/en/
https://posiolapland.com/english
https://pyha.fi/pyhatunturi/ymparisto-ohjelma
http://visitsalla.fi/en/
https://www.ruka.fi/kestavyys
https://www.saamivillage.fi/en/
https://www.visitporvoo.fi/welcome-to-old-porvoo
https://www.visitrauma.fi/en/
https://www.visitespoo.fi/fi/tietoa-espoosta/vastuullisuus/
https://www.myhelsinki.fi/en
https://www.visitvantaa.fi/en/frontpage/


Sustainable Travel Finland -työkalut 
apunasi

STF-profiilin luominen
eli liikkeelle lähtö

eOpas: perustietoa, sertifikaatit, 
ohjeet, linkkejä, työkaluja eri 
askeleihin

Online-alusta
- STF-polun todentaminen 

Itsearviointi
- Mittarit (tulossa)

Rekisteröidy1
Työstä2

Raportoi3



Sustainable Travel Finland (STF) ohjelman edut

STF –ohjelmaan lähteneet yritykset & destinaatiot saavat 
§ käyttöönsä konkreettisen kestävän matkailun edistämisen työkalupakin
§ keinon omaksua vastuullisuusajattelun ja organisoitua kestävän matkailun 

toimenpiteissä 
§ aiheeseen liittyvää uusinta tietoa

STF –merkin saaneet yritykset & destinaatiot saavat 
§ markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa
§ mahdollisuuden kansainväliseen, myyntiä edistävään näkyvyyteen vastuullisen 

matkailun jakelukanavissa

Sustainable Travel Finland -kehityspolulle lähteminen tai merkin hakeminen 
ei maksa yrityksille tai alueille!  



Ohjelma tänään

§ Miten hakea mukaan
§ Mistä lähden liikkeelle
§ Mikä on STF-onlinealusta
§ Mikä on eOpas ja mitä tietoa sieltä löytyy

Kestävä matkailu tuo lähiympäristöösi työtä ja hyvinvointia 
sekä vetää puoleensa matkailijoita, jotka haluavat kunnioittaa 

paikallista kulttuuria ja ympäristöä. 



Sustainable Travel Finland -polku 
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Lähdetään
liikkeelle!

ASKEL 1 on 
SITOUTUMINEN,

ja aluksi otamme 
työkalut käyttöön

1



Tee tämä jo tänään:

§ ASKEL 1 on SITOUTUMINEN:
§ Yritys 

§ nimeää kestävää matkailua koordinoivan 
henkilön

§ joka hakee STF -ohjelmaan 
§ luomalla yrityksen profiilin Sustainable Travel 

Finland -onlinealustalle.

Hakemalla mukaan saat eOppaan ja online-
alustan käyttöösi. 



STF –
ONLINEALUSTA

PROFIILIN
LUOMINEN



LÄHDE LIIKKEELLE TÄSTÄ:
§ Mukaan haetaan luomalla käyttäjä eli STF –

profiili osoitteessa: 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/matkailun-
edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-
finland/

à HAE & JA KIRJAUDU OHJELMAAN TÄSTÄ!
§ Toimenpiteitä kestävän matkailun eteen ei 

tarvitse olla tehtynä STF –ohjelmaan hakiessa
§ STF -polun suorittamiselle ei ole aikarajaa
§ Työkalut saa käyttöön saman tien e-oppaan 

muodossa

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/
http://auth.sustainabletravel.businessfinland.fi/






STF –PROFIILIN LUOMINEN

§ Profiilin luominen on jaoteltu 4 eri osa-
alueeseen: 
üKestävän matkailun vastuuhenkilö
üYrityksen perustiedot 
üYrityksen toimintaa tarkentavat 

tiedot 
üYrityksen julkiset tiedot 

§ Tässä osiossa kestävää matkailua 
koordinoiva henkilö syöttää 
hakemukseen omat kontaktitiedot 





STF –PROFIILIN LUOMINEN
Yrityksen perustiedot 
§ Tässä osiossa kestävää matkailua 

koordinoiva henkilö syöttää hakemukseen 
yrityksen perustiedot kuten osoitetiedot 

§ Tässä osiossa valitaan myös suuralue, 
johon yritys kuuluu. Suuralueita on 4:
§ Lakeland
§ Lapland 
§ Coast & Archipelago
§ Helsinki region
§ En tiedä à jos yritys ei tiedä, mille 

suuralueelle kuuluu, voi hän valita 
vaihtoehdon ’en tiedä’ jolloin VF kohdentaa 
yrityksen suuralueelleen

§ Suuralue on tärkeä näkyvyyden kannalta; 
kuluttajat ja jakelukanavat voivat tulevilla 
STF –sivuilla etsiä yrityksiä suuralueittain 









STF –PROFIILIN LUOMINEN
Yrityksen julkiset tiedot 
§ Tälle sivulle täytetään 

englanninkielellä yrityksen julkisen 
profiilin tietoja

§ Näitä markkinointi-viestinnällisiä 
tietoja hyödynnetään Visit Finlandin 
kanavissa yrityksen saatua STF –
merkin



Kun kaikki tiedot on täytetty, lähetetään hakemus STF –
ohjelmaan Visit Finlandin tarkastettavaksi. 

Kun hakemus STF –ohjelmaan on Visit Finlandin toimesta 
hyväksytty, saa yritys kutsun STF e-oppaaseen. 

Hyväksymisestä mukaan STF –ohjelmaan tulee myös 
erillinen sähköposti, ja kulku STF –onlinealustalle 
mahdollistuu (1.6 alkaen).   







Liikkeelle 
lähtö 
suoritettu!
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eOpas

Onlinealusta



STF e-OPAS – tietopankkisi ja tukesi 
vastuullisuustyöhön
§ Kestävän matkailun e-opas on STF –

ohjelman tärkein työkalu. 
§ Yrityksen kestävää matkailua koordinoiva 

henkilö saa kutsun e-oppaaseen, kun 
yrityksen hakemus on hyväksytty STF –
ohjelmaan. 

§ E-opas on tietopaketti matkailun 
kestävälle kehittämiselle ja STF –
ohjelmalle

§ STF –onlinealustalla todennetaan STF –
ohjelman kriteeristön täyttyminen, kun 
itse toimenpiteet tehdään aivan muualla –
ja e-opas tarjoaa toimenpiteille oivan 
pohjan. 
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eOppaasta tukea joka askeleelle:
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• Mitä tulee tehdä tällä askeleella
• Ohjeet miten todennetaan ja mitä dokumentteja vaaditaan
• Vinkkejä ja linkkejä
• Esim. Kestävän matkailun periaatteet, joihin yritys 

sitoutuu
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Linkkejä, koulutusta, lisätietoa, 
teemoja

Itsearviointi tehdään online-
alustalla hakemuksen teon 
yhteydessä



eOppaasta lisätietoa joka askeleelle:
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Linkkejä, koulutusta, lisätietoa, 
teemoja

Itsearviointi tehdään online-
alustalla hakemuksen teon 
yhteydessä
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eOppaasta lisätietoa joka askeleelle:
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eOppaasta lisätietoa joka askeleelle:
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5.
Sertifiointi

eOppaasta lisätietoa joka askeleelle:



eOppaasta lisätietoa joka askeleelle:
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eOppaasta lisätietoa joka askeleelle:
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Mittaristo tekeillä ja tulossa:
STF -merkkiä voi kuitenkin hakea jo ennen 

indikaattoreiden julkaisemista ja 
käyttöönottoa, eli tämä osa askelta 6 ei 

vaadi vielä toimenpiteitä

• Sopimus
• Käyttöehdot
• Visuaalinen 

ohjeistus
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STF-onlinealusta:

• todennetaan eri 
askeleet

• haetaan STF-
merkkiä

Onlinealusta



STF-onlinealusta

§ Sustainable Travel Finland –onlinealusta aukeaa pilottien ulkopuolisille 
yrityksille 1.6., jolloin myös STF –merkin hakeminen mahdollistuu 

§ STF –polun kulkemisen e-oppaan avulla voit kuitenkin aloittaa heti!
§ Muista, että STF –ohjelman vaativat toimenpiteet todennetaan onlinealustalla; 

siellä ei suinkaan tehdä toimenpiteitä itsearviointia lukuun ottamatta. 
§ Aloita STF –ohjelman kriteeristön mukaiset toimenpiteet e-oppaan 

avulla
§ Kerää vaaditut dokumentit ja linkit yhteen paikkaan, ja onlinealustan 

avautuessa yksinkertaisesti lataa alustalle vaaditut dokumentit





STF –ONLINEALUSTA 
Tervetuloa -sivu
§ Tältä pääsivulta voi navigoida 

§ STF –polulle:
§ Itsearviointi
§ yrityksen julkiseen profiiliin 
§ yrityksen toimintaa tarkentaviin 

tietoihin

STF –logosta pääsee 
aina palaamaan tälle 
Tervetuloa –sivulle 



STF –ONLINEALUSTA 
Tervetuloa -sivu
§ Yläkulmasta aukeaa myös 

näkymä yrityksen profiiliin, 
eli niihin tietoihin mitä 
yrityksestä on täytetty 
hakiessa mukaan STF –
ohjelmaan. 

§ Kaikkia tietoja ei voi itse 
jälkikäteen muuttaa, vaan 
muutokset tehdään aina Visit 
Finlandin kautta



STF –ONLINEALUSTA 
STF-Polku



STF –ONLINEALUSTA 
STF –Polku
Tervetuloa STF –polulle!

§ STF –polku on seitsemän askeleen ’polku’ jolla todennat
STF –ohjelman asettaman kriteeristön täyttymisen askel 
askeleelta mm. allekirjoitusten, linkkien ja 
liitetiedostojen avulla.  

§ STF –polun tärkein apuväline on STF –ohjelmalle luotu 
kestävän matkailun e-opas, johon STF –ohjelmaan 
hyväksytyt saavat kutsulinkin. 

§ Muista hyödyntää eOpasta

§ eOppaassa on oma luku jokaiselle STF –polun askeleelle. 
Jos sinulla on mitään kysyttävää STF –polun askeleista, 
etsi siis tietoa aina ensin ohjelman e-oppaasta.



STF –ONLINEALUSTA 
STF –Polku
§ STF –polulla voi askeltaa haluamassaan 

järjestyksessä, kuten myöskin kulkea edes 
takaisin. 

§ Muista aina muutosten jälkeen tallentaa 
ennen siirtymistä seuraavalle askeleelle 

§ Askeleilla käytetty aika tai kulkujärjestys riippuu 
esimerkiksi siitä, onko yrityksellä jo kestävän 
matkailun ohjelma, toimintaa tukeva 
sertifikaatti, viestintää vastuullisesta 
toiminnasta, tai muita kestävän matkailun 
toimenpiteitä jo tehtynä. 



STF –ONLINEALUSTA 
STF –Polku



STF –ONLINEALUSTA 
STF –Polku



STF –ONLINEALUSTA 
Itsearviointi

Tee itsearviointi 
rauhassa ja 
yhteistyössä 
henkilökunnan 
kanssa.



STF –ONLINEALUSTA 
Itsearviointi
§ Itsearvioinnin tarkoitus luoda käsitys 

siitä, mitä kaikkea vastuullinen 
liiketoiminta ja matkailun kestävä 
kehittäminen pitävät sisällään

§ Yritys voi arvioida millä tasolla yritys on 
kestävän matkailun toiminnassa. 

§ Itsearvioinnin tuloksia voi hyödyntää:
§ esimerkiksi yrityksen viestinnässä 

vastuullisesta liiketoiminnasta
§ toimenpiteitä määrittämiseen ja 

kehittämiseen



Itsearvioinnissa vastaukset pisteytetään
• ole realistinen
• kehityskohteet esille 
• priorisoi tärkeimmät 

kehityskohteet

Vastuullisuustyö on jatkuvaa 
kehittämistä eikä ole tarkoituskaan saada 
itsearvioinnista täysiä pisteitä

Itsearviointi uusitaan STF –merkkiä 
uusittaessa, ja näin omaa kehitystyötä 
voi seurata myös itsearvioinnin 
kautta.



1. Yhteistyö
2. Ekologinen kestävyys
3. Kulttuurinen kestävyys ja kulttuuriperintö
4. Sosiaalinen kestävyys & hyvinvointi
5. Pitkäjänteisyys & paikallisuus
6. Laatu & turvallisuus
7. Ilmastonmuutos & resurssiviisaus
8. Vastuullisuusviestintä
9. Taloudellinen kestävyys & kilpailukyky
10. Sitoutuminen

Itsearvioinnin osa-alueet ovat 
kestävän matkailun periaatteet



STF –ONLINEALUSTA 

Käy läpi eri osa-
alueet

Kun osa-alue on 
valmis se merkitään 
automaattisesti



STF –ONLINEALUSTA 
Yrityksen toimintaa tarkentavat tiedot 
YRITYKSEN TOIMINTAA TARKENTAVAT TIEDOT

§ STF –onlinealustalta kerättyä dataa 
hyödynnetään anonyymisti, ja analysoitua 
tietoa ja dataa tuodaan osaksi alustan 
kehittämisprosessia ja tiedolla johtamisen 
tavoitteita. 

§ Yrityksen euromääräistä liikevaihtoa 
kysytään, sillä saadakseen destinaatiotason
Sustainable Travel Finland –merkin, 
destinaation yrityksistä vähintään 51 %:lla 
(mukaan lukien liikevaihdoltaan suurimmat) 
tulee olla yritystason Sustainable Travel 
Finland -merkki.



STF –ONLINEALUSTA 
Julkinen profiili
Yrityksen toiminnan kuvaus Visit Finlandin kanavissa

§ Yrityksen saadessa STF –merkin, tullaan yrityksen profiili julkaisemaan Business Finlandin Travel Trade sekä Visit 
Finlandin englanninkielisellä www.visitfinland.com –sivustoilla. Seuraavia tietoja yrityksestä hyödynnetään julkisen 
profiilin luomiseen:

§ Yrityksen markkinointinimi
§ Yrityksen päätoimiala
§ Suuralue, jolla yritys toimii
§ Yrityksen toimintaa ilmentävä kuvaus
§ Yrityksen www-osoite
§ Yrityksen toimintaa kuvaavat palvelukategoriat 

§ Tietoja voidaan hyödyntää Visit Finlandin viestinnässä myös ennen STF –merkin saavuttamista. 

§ On siis ensisijaisen tärkeää, että tiedot ja kuvaukset on täytetty huolella ja englannin kielellä. On myös huomioitava, 
että www-sivu ja yrityksen toimintaa ilmentävä kuva on harkittu kansainvälinen matkailu mielessä. Koska tietoja ei 
voi muuttaa yrityksen saatua STF –merkin, pyydämme että käytätte aikaa julkisen profiilin luomiseen.

https://tool.sustainabletravel.businessfinland.fi/www.visitfinland.com


STF –ONLINEALUSTA 
Julkinen profiili – tiedot VF-kanavissa

§ Yrityksen markkinointinimi

§ Yrityksen päätoimiala

§ Suuralue, jolla yritys toimii

§ Yrityksen kuvaus

§ Yrityksen www-osoite

§ Yrityksen palvelukategoriat 



STF –ONLINEALUSTA 
Julkinen profiili, 
palvelukategoria



STF –ONLINEALUSTA 

Käy läpi eri osa-
alueet

Kun osa-alue on 
valmis se merkitään 
automaattisesti



Sustainable Travel Finland -työkalut 
apunasi

STF-profiilin luominen
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STF –ohjelman termit tutuiksi! 
§ Sustainable Travel Finland –profiili on kattaus perustiedoista, joilla haetaan STF –ohjelmaan ja 

joita käytetään Visit Finlandin viestinnässä saatuasi STF –merkin 
§ Sustainable Travel Finland e-opas on e-learning alustalle rakennettu kattava ja opettava 

kokonaisuus kestävästä matkailusta, sen edistämisestä, tärkeydestä ja nykytilasta Suomessa. STF e-
opas selittää STF –polun kriteeristön askel askeleelta

§ Sustainable Travel Finland –onlinealusta on digitaalinen alusta, jolla todennat STF -polun 
askeleita, tehdään itsearviointi ja jossa haetaan STF –merkkiä.

§ Sustainable Travel Finland -hakemus on onlinepohjainen hakemus, joka sisältää perustietoja 
yrityksestä / hakijasta sekä STF -profiilin, ja jolla haet mukaan ohjelmaan ja STF –merkkiä.

§ Sustainable Travel Finland –polulla tarkoitetaan STF –ohjelman kriteeristöä, joiden tulee täyttyä 
saadakseen STF –merkin, ja joita todennetaan STF –onlinealustalla 

§ Sustainable Travel Finland –ohjelmalla tarkoitetaan ’Sustainable Travel Finland’ kokonaisuutta, 
jota tukemaan on luotu mm. STF e-opas, jota todennetaan STF –onlinealustalla, ja jonka läpikäytyä 
saa STF –merkin

§ Sustainable Travel Finland –merkki saavutetaan kulkemalla koko STF –ohjelma, täyttämällä sen 
polulla vaaditut kriteerit ja todentamalla nämä STF –onlinealustalla



Kiitos 
&

tervetuloa mukaan!


