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Sustainable Travel Finland (STF) ohjelma
STF ohjelma on:
 Matalan kynnyksen kestävän matkailun ohjelma matkailualueille ja –
yrityksille
 Viestintätyökalu Visit Finlandille
 Laatumerkki matkailijoille ja matkanjärjestäjille
Ohjelmalla on 2 tasoa:

 Yritystaso
 Destinaatiotaso
STF –ohjelma on otettu laajasti käyttöön!
 STF –ohjelma avautui matkailuelinkeinolle 1.6.2020
 STF –merkin on 19.11.2020 mennessä saanut 49 yritystä ja 1 destinaatio
 Mukaan on kaikin kaikkiaan hakenut yli 45 destinaatiota (matkailun
alueorganisaatiota) ja yli 450 yritystä

STF -ohjelman kriteerit
Askel 1. Sitoutuminen




Virallisen päätöksen tekeminen kestävän matkailun edistämisestä
Sitoutuminen kestävän matkailun valtakunnallisiin periaatteisiin
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.

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 vuosien 2020-21 aikana.

Askel 7. Sopimus & Jatkuva kehittäminen



Tehdään sopimus liittyen Sustainable Travel Finland -merkin käyttöön ja voimassaoloon
Sitoudutaan säännöllisin väliajoin päivittämään kestävän matkailun osaaminen, itsearviointi, kehittämissuunnitelma ja indikaattorit, jotka STF –merkin uusiminen vaatii

Askel 2: ITSEARVIOINTI

Askel 1:
Kestävän matkailun periaatteet
KOHTI YHTEISIÄ PÄÄMÄÄRIÄ KESTÄVÄMMÄN
MATKAILU-SUOMEN PUOLESTA
Matkailutoimijoiden yhteiset periaatteet ovat
kannanotto seuraaviin osa-alueisiin:
1. Yhteistyö
2. Ekologinen kestävyys
3. Kulttuurinen kestävyys & kulttuuriperintö
4. Sosiaalinen kestävyys & hyvinvointi
5. Pitkäjänteisyys & paikallisuus
6. Laatu & turvallisuus
7. Ilmastonmuutos & resurssiviisaus
8. Vastuullisuusviestintä
9. Taloudellinen kestävyys & kilpailukyky
10. Sitoutuminen

Askel 2:
KESTÄVÄN MATKAILUN E-OPAS
Kestävä matkailu…
1) …käyttää optimaalisesti ympäristön resursseja,
jotka ovat keskeinen osa matkailun kehittämistä,
ylläpitää olennaisia ekologisia prosesseja, auttaa
säästämään luonnonperintöä ja luonnon
monimuotoisuutta sekä minimoi matkailun haitalliset
ympäristövaikutukset.
2) …kunnioittaa isäntäyhteisöjen sosiokulttuurista
aitoutta, säilyttää rakennetun, elävän
kulttuuriperinnön ja perinteiset arvot sekä edistää
kulttuurien välistä ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta.
3) …varmistaa elinkelpoiset pitkän aikavälin
taloudelliset toimet, jotka tarjoavat etuja kaikille
sidosryhmille, mukaan lukien vakaat
työllistämisolosuhteet ja mahdollisuudet
toimeentuloon. Lisäksi kestävä matkailu lisää
paikallisyhteisön hyvinvointia ja vähentää taloudellista
eriarvoisuutta.

Askel 2:
VASTUULLISUUSVALMENNUS
Visit Finland Akatemian valmennuspäivän aikana käydään
läpi muun muassa seuraavat asiakokonaisuudet:
 Ekologinen vastuullisuus
 Taloudellinen vastuullisuus
 Sosiokulttuurinen vastuullisuus
 Ihminen kohtaa ihmisen
 Saamelaismatkailu
 Kantokyky ja paikallinen asukas
 Paikallisuuden kunnioittaminen ja hyödyntäminen
 Inklusiivisuus
 Yhteiskuntavastuu
 Eettinen toiminta
 Vastuullisuuden markkinointi ja viestintä
 Johtaminen ja perehdytys vastuullisuusnäkökulmasta
 Vastuullisuus ruokamatkailussa
 Vinkkejä ja uusinta tietoa

Askel 3:
Kestävän matkailun kehityssuunnitelma
 Nykytila-analyysin pohjalta
määritellään yrityksen tahtotila sekä
sen saavuttamiseksi tarvittavat
päätavoitteet
 Kehittämissuunnitelman tulee kattaa
kaikki kestävyyden ulottuvuudet
 Kehityssuunnitelman tulee pitää
sisällään toimenpidesuunnitelma
 Henkilökunta tulee perehdyttää ja
sitouttaa suunnitelmaan
 Toteutumista tulee seurata
säännöllisesti

Askel 6:
Matkailun kestävyyden indikaattorit
Käyttöön vuoden 2021 aikana
A.

kohteen hallinnointi
a)
b)

B.

taloudellinen arvo
a)
b)
c)

C.

Matkailijoiden virta kohteeseen (määrä ja arvo)
Matkailuyritysten suorituskyky
Työntekijöiden määrä ja laatu

Sosiaalinen ja kultturinen vaikuttavuus
a)
b)
c)
d)

D.

kestävän matkailun politiikka
kohteen hallinnointi

Yhteisöllinen/sosiaalinen vaikutus
Tasa-arvo
Tasavertaisuus/esteettömyys
Kulttuuriperinnön ja paikallisen identiteetin suojeleminen ja
säilyttäminen

•

Kohteiden määrä, joilla on
• Unescon
maailmanperintökohteiden,
• aineettoman
kulttuuriperintökohteiden,
• kulttuurireitistökohteiden tai
• Geoparks -kohteiden status.

•

Valtakunnallisesti merkittävien
rakennettujen kulttuuriympäristöjen
määrä.

•

Kulttuurimatkailutuotteiden määrä/osuus

Ympäristövaikutukset
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Liikenne ja ilmastonmuutos
Jätehuolto
Jäteveden käsittely
Vedenkulutus
Energiankulutus
Maiseman ja biologisen monimuotoisuuden hallinnointi

STF –ohjelman medialanseeraus
3.12.2020 Posiolla

Live stream
 Visit Finland – A holistic approach to sustainability
 Posio – How sustainability became a common goal for the
whole municipality
 Pentik-Mäki Culture Center – How a single ceramic brand is
playing a central role in the region’s economic sustainability
 Ylitalo Reindeer Farm - How preserving an old tradition of
reindeer herding is sustainable.
 Naali Lodge - How silence can provide sensory experiences
and protect wildlife
 Adventure Apes – How hiking provides equal opportunities to
enjoy great outdoors
 Pyhä Ski Resort – How adapting to climate change is as
important as mitigating against it.

Case esimerkki: Kujalan porotila, Kuusamo
Kujalan Porotilalla eletään aidosti porosta.
Yrityksen arvot kumpuavat syvältä ikiaikaisesta
poronhoitokulttuurista. Toiminta pohjautuukin
vahvasti paikalliskulttuuriin ja sen perinteisiin,
sitä aidosti arvostaen ja esille tuoden.

”Arvomme ovat pohja kaikelle toiminnallemme,
myös vastuulliselle toiminnallemme matkailussa”
Luonto
Perinteet
Eläinten hyvinvointi
Aitous
Puhdas ruoka
Yhteistyö

Hyödynnämme tuotteissamme ja palveluissamme ensisijaisesti alueen
omaa kulttuuriperintöä ja sitä edustavaa osaamista, tietoa ja
kokemusta, aitoa alkuperää kunnioittaen. Ohjelmissamme ja
markkinoinnissamme hyödynnämme perinteisen kulttuurimme lisäksi
suomalaisia, paikallisia ominaispiirteitä, kuten puhdasta luontoa, metsää ja
sen antimia sekä siitä kumpuavaa rauhaa ja hyvinvointia.

Kehitämme keinoja välittää tietoa kulttuuriperinnöstämme kouluille
ja päiväkodeille, yleisötapahtumien kautta sekä sosiaalisessa mediassa.
Pyrimme toiminnassamme kohtuulliseen kasvuun ja jatkuvaan kehitykseen.
Investoimme rohkeasti omiin vahvuuksiimme perustuviin toimintoihin ja
osaamisemme tuotteistamiseen matkailussa. Pyrimme ympärivuotiseen
toimintaan ja täten luomaan myös ympärivuotisia työpaikkoja.
Paikallisuus näkyy tuotteissamme ja materiaalivalinnoissamme. Vaalimme
vahvaa käsityöperinnettä ja suosimmekin tuotteissamme sekä omassa
käytössämme laadukkaita kotimaisia luonnonmateriaaleja. Myymälämme
tuotteet ovat omia porotuotteitamme, taidetta ja käsitöitä tai
muita paikallisia laadukkaita käsityön tuotteita.

"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)
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