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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. 



STF ohjelman kriteerit 

Askel 1. Sitoutuminen

▪ Virallisen päätöksen tekeminen kestävän matkailun edistämisestä (vaatii yritykseltä johdon ja henkilökunnan sitouttamisen, destinaatiolta toimintaa rahoittavan julkisen sektorin ja 
yritysverkoston sitouttamisen)

▪ 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, tai valmennuksen alueellinen järjestäminen 

▪ 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 ulottuvuuksia

Askel 4. Vastuullisuusviestintä

▪ Kestävän matkailun toimenpiteistä avoimesti ja läpinäkyvästi viestiminen kansainväliselle yleisölle

Askel 5. Sertifiointi ja auditointi

▪ Yrityksiltä vaaditaan kestävää matkailua tukeva, alkukartoituksen ja auditoinnin tarjoava 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 ohjelmalle luodulla alustalla kriteeristön täyttyminen, ja että kestävän matkailun toimenpiteitä on tehty yli vuoden ajan

▪ Yritys sitoutuu valtakunnallisiin kestävän matkailun mittareihin, jotka otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana. 

Askel 7. Sopimus ja jatkuva kehittyminen

▪ Tehdään sopimus liittyen Sustainable Travel Finland –merkin käyttöön ja voimassaoloon, sisältäen visuaalisen ohjeistuksen

▪ Sitoudutaan jatkuvan kehittämisen malliin 

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/


Sertifikaatti on osa STF-ohjelmaa

He mukaan ohjelmaan STF-ohjelmaan
täytä hakemus

Hakemus käsitellään ja saat linkit e-
Oppaaseen ja Online-alustalle

• Saat linkin ilmoittamaasi spostiin, tarkista 
roskaposti

• e-Oppaasta saat ohjeita askelkuvioihin ja 
löydät tietoa sertifikaateista 

Valitse sopiva sertifikaatti

Ole yhteydessä sertifikaatin myöntäjään ja 
aloita hakemus.

Sustainable Travel Finland – sopimus ja 
merkki: 3-12 kk päästä, sitten  kun kaikki 
osa-alueet ovat kunnossa
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Biosphere

• Sopii kaikenlaisille yrityksille

• Vuosimaksu 365€/v (uusi
Sustainable Lifestyle-
alusta)

• Ensimmäisen auditoinnin
jälkeen jatkuva
kehittäminen ja
todentaminen,
”pistokokeita”
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https://www.biospheretourism.com/en


Green Key ja Green Acitivites

• Green Key sopii hyvin
monenlaisille yrityksille 
(majoitus, leirintäalueet, B&B, 
vierailukohteet, ravintolat, 
kahvilat, aktiviteetteja tarjoavat 
yritykset).
• Auditointi ensimmäiset 1. ja 2. 

vuotena ja sitten joka 3. vuosi.
• Hinta: vuosimaksu 550 – 1750€ 

yritys + auditointi 500€ + 
matkakulut

• Green Activities sopii yrityksille, 
joilla ei ole kiinteää toimipistettä 
(luonto- ja aktiviteettiyritykset) 
• Auditointi kuten yllä
• Hinta: 550€ + auditointi 500€
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http://greenkey.fi/haku-ohjeet/


ECEAT Luomumatkailuyhdistys

• Matkailupalveluja tarjoavat
luomutilat, ympäristövastuulliset 
majatalot, kurssikeskukset ja 
ekokylät, muut toimipisteen 
omaavat yritykset, joissa panostus 
ympäristönsuojeluun ja 
paikallisuuteen (kysy rohkeasti)

• Maksu: Vuosimaksuu 150€+ uusille 
liittymismaksu 200€

• Auditointi: perustuu oma-
arviointiin, asiakaspalautteisiin. 
Auditointimalli otettu käyttöön 
vuonna 2020.
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Ekokompassi

• Kaikenkokoisille ja 
kaikenlaisille yrityksille

• Suomen Luonnonsuojeluliiton 
omistama

• Hinnat: rakentamismaksu 
1100€ /ensimmäinen vuosi, 
vuosimaksu alkaen 450€, 
auditointimaksu noin 600€.

• Auditointiväli 3 vuotta
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Kiitos osallistumisesta ja menestystä 
vastuullisen polun kulkemiseen! 

• Sertifiointi on hyvä tapa tarkastella yrityksen 
toimintaa ulkopuolisen silmin 

• Sertifioinnin tuloksena muodostuu 
kehittämissuunnitelma eli yritykselle aito 
jatkuvan kehittämisen ja oppimisen 
suunnitelma

• Minä hain ja sain sertifikaatin ja kävin läpi STF-
ohjelman – saman pystyt tekemään myös Sinä 
☺

Onnea matkaan!  

Anu, 
Mood of Finland Oy
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Biosphere on yksi Visit Finlandin hyväksymistä, auditoitavista sertifikaateista. 

Sertifikaatti on yksi Sustainable Travel Finland ohjelman todentamisen askeleista. 
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