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SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND - STF

 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 -merkki on asiakkaalle osoitus siitä, että yritys on sitoutunut vastuulliseen toimintaan.



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!  



STF-POLKU JA SEN ASKELEET



STF OHJELMAN KRITEERIT – ”STF POLKU”

Askel 1. Sitoutuminen
 Virallisen päätöksen tekeminen kestävän matkailun edistämisestä (vaatii yritykseltä johdon ja henkilökunnan sitouttamisen, destinaatiolta julkisen sektorin ja 

yritysverkoston sitouttamisen)

 Sitoutuminen kestävän matkailun valtakunnallisiin periaatteisiin (allekirjoittamalla, julkaistu heinäkuussa 2019)

 Kestävää matkailua koordinoivan henkilön nimeäminen

Askel 2. Osaamisen kasvattaminen
 Tutustuminen Sustainable Travel Finland -e-oppaaseen

 Osallistuminen Visit Finland Akatemian Sustainable Travel Finland -valmennukseen

 Nykytilan kartoitus online-itsearvioinnin kautta. Itsearvioiti kartuttaa destinaatiolle alueellista dataa yritysverkoston nykytilasta ja kehitystarpeista. 

Askel 3. Kehittämissuunnitelman laatiminen
 Toimenpiteiden aloittaminen, kestävän matkailun suunnitelman laatiminen ja ulottaminen koskemaan kaikkia kestävyyden osa-alueita

Askel 4. Vastuullisuusviestintä
 Kestävän matkailun toimenpiteistä viestiminen kansainväliselle yleisölle

Askel 5. Sertifiointi
 Yrityksiltä vaaditaan kestävää matkailua tukeva sertifikaatti, ellei kyseessä ole vastuullisen matkailun edelläkävijäyritys. 

 Destinaation yritysverkoston yrityksistä 51%:lla (mukaan lukien liikevaihdoltaan suurimmat yritykset) tulee olla jokin ohjelmaan hyväksyttävistä sertifikaateista.

Askel 6. Todentaminen ja mitattavuus
 Todennetaan, että kestävän matkailun toimenpiteitä on tehty yli vuoden ajan

 Yritys sitoutuu valtakunnallisiin kestävän matkailun mittareihin, jotka otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana. 

Askel 7. Sopimus ja jatkuva kehittäminen
 Tehdään sopimus liittyen Sustainable Travel Finland –merkin käyttöön ja voimassaoloon, sisältäen visuaalisen ohjeistuksen

Ohjelmaan voi lähteä mukaan milloin vain ja täysin nollatasosta! 

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

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/kestavan-matkailun-periaatteet/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/toiminta-suomessa/vastuullisuudesta-yrityksen-ja-alueen-myyntivaltti/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/viesti-vastuullisuudesta/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sertifioinnit--ohjelmat/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/


ASKEL 5: SERTIFIOINTI & AUDITOINTI

 Yrityksellä on kestävää matkailua tukeva 
sertifiointi. 

 Tietoa sertifioineista ulottuvuuksittain ja 
toimialoittain löytyy myös e-oppaasta, mistä 
löytyy myös mm. sertifikaattien palvelut, hinnat 
ja kontaktihenkilöt

 Edelläkävijäyritykset hyväksytään ohjelmaan 
tietyin kriteerein ilman sertifikaattia

Ma 7.6. klo 13-15 webinaari majoitus- ja 
ravintola-alalle soveltuvista sertifikaateista. 
Ilmoittaudu mukaan!

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sertifioinnit--ohjelmat/
https://kestavan-matkailun-e-learning.in.howspace.com/26-kestavan-matkailun-sertifiointeja-jarjestelmia-ja-ohjelmia
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/visit-finland/2021/sertifikaattiwebinaari---majoitus--ja-ravitsemispalvelut




STF -ohjelmaan hakeneita & hyväksyttyjä
640 yritystä
61 destinaatiota

STF –merkin saaneita
93 yritystä
1 destinaatio (Posio, Lapland)

Kouluttautunut elinkeino
60 STF –valmennuksia (1300 osallistujaa)
850 e-oppaan käyttäjiä

STF tänään
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STF MERKIN SAANEET TÄNÄÄN

Päätoimiala Nro %

Accommodation 43 46 %

Guided services 16 17 %

Attraction 7 7 %

Restaurants 6 6 %

Ferry service 4 4 %

Outdoor & sports 4 4 %

Tours & activities 4 4 %

Transportation 4 4 %

Travel agency 4 4 %

Events 2 2 %

Palvelukategoria Nro %

Family friendly 66 70 %

Restaurant 44 47 %

LGBTQ+ friendly 34 36 %

Tours & activities 33 35 %

Guided services 31 33 %

Outdoor & sports 31 33 %

Wheelchair friendly 29 31 %

Culture 28 30 %

Events 28 30 %

Wellbeing 28 30 %

Extraordinary accommodation 23 24 %

Rental services 22 23 %

National park 21 22 %

Natural phenomena 21 22 %

Wildlife & animals 21 22 %

Shopping 19 20 %

Guest harbour 3 3 %

Suuralueittain: 
Lapland 39%
Lakeland 29%
Helsinki region 18% 
Coast & Archipelago14%





Suomi tunnetaan 
yhtenä maailman 
kestävimmistä 
matkailukohteista 
vuoteen 2025 
mennessä



"Se oli hauska ja kiemurteleva polku.…
Se teki mutkia ja hypähdyksiä joka suuntaan,

ja toisinaan se meni solmuun itsensä kanssa
vain pelkästä ihastuksesta.

Sellaisella polulla kulkemiseen ei väsy.
Sellaista polkua tulee luultavasti pikemmin perille kuin suoraa ja ikävää."

(muunneltu Tove Janssonin kirjasta Muumipeikko ja Pyrstötähti)

KIITOS! 

Virpi Aittokoski
virpi.aittokoski@businessfinland.fi


