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Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos on kasvihuoneilmiön voimistumista

Luonnon ääri-ilmiöt kasvavat 

• sademäärät kasvavat ja rankkasateet lisääntyvät, 
hirmumyrskyjä syntyy

• Lämpötilat nousevat, lumen ja jään määrä vähenee, 
jäätiköt pienenevät, merenpinta nousee, kuivuus 
lisääntyy

• Ruoan tuotanto vaikeutuu

GoG



Luonnon monimuotoisuus
• Biodiversiteetti tarkoittaa elollisen luonnon 

monimuotoisuutta, joka turvaa elämän edellytykset 
maapallolla

• Elinympäristöjen muutos, pirstoutuminen ja 
häviäminen, ylikalastus merissä ja tulokaslajit 
hävittävät yhä lisää lajeja eri puolilla maailmaa, myös 
Suomessa.

• Ilmastonmuutos kiihdyttää tätä ilmiötä edelleen. 
Aaltoa ei voi enää estää, sitä voi vain koettaa hillitä.

• Luonnon monimuotoisuus on vähentynyt 
maailmanlaajuisesti lähes kolmekymmentä prosenttia 
vuodesta 1970. 

Lähde: WWF.fi

GoG

https://fi.wikipedia.org/wiki/Biodiversiteetti


Maapallon kantokyky





Matkailijat tekevät kasvavassa määrin arvopohjaisia, omaa 
arvomaailmaa peilaavia valintoja 
He haluavat useiden tutkimusten ja trendien mukaan yhä 
kestävämpiä palveluja muun muassa: 
• 72% yöpyneistä matkailijoista aikoo valita seuraavalla kerralla 

ympäristöystävällisen majoituksen 
• vastuullisuutta arvostavat matkailijat 

• viipyvät kohteessa pidempään
• kuluttavat enemmän matkaa kohden 
• 1/3 olisi halukas maksamaan enemmän vastuullisista palveluista  

• matkailijat etsivät kohteita, joissa ilma on puhdasta, paikantuntu on 
aistittavissa ja on mahdollisuus tavata paikallisia 
• vahvasti nousevia  teemoja: eläinten hyvinvointi matkailussa ja sosio-
kulttuurinen vastuullisuus

Kestävän matkailun puolesta puhuu myös 
kysynnässä tapahtuneet muutokset

Lähteet:Booking.com’s 2018 Sustainable Travel Report, Reiseanalyse 2014, Reiseanalyse 2018
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• Kestävä matkailukohde on alueellinen myyntivaltti ja 
tulevaisuuden kysytyin kohde.

• Kestävä matkailu houkuttelee matkailijoita, jotka ovat
valmiita käyttämään keskivertomatkailijaa enemmän
rahaa ja matkustamaan myös sesonkien ulkopuolella.

• Vastuullisuus on tullut jäädäkseen osaksi liiketoimintaa: 
matkustajat ja matkanjärjestäjät odottavat yhä enemmän, 
että yritykset huolehtivat toimintansa vastuullisuudesta.

• Sustainable Travel Finland -tunnus on asiakkaalle osoitus
siitä, että yritys on sitoutunut vastuulliseen toimintaan.

SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND 



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 (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!  



Sustainable Travel Finland -polku
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7. 
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ASKEL 1: SITOUTUMINEN

 Yritys nimeää kestävää matkailua koordinoivan 
henkilön, joka hakee STF -ohjelmaan luomalla 
yrityksen profiilin Sustainable Travel Finland -
onlinealustalle.
 Yritys tekee virallisen päätöksen, että kestävä matkailu 

on tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa
 Yritys ja sen henkilökunta sitoutuvat Sustainable 

Travel Finland –ohjelmaan mukaan lähtemiseen 
 Yritys hyväksyy Visit Finlandin kestävän matkailun 

periaatteet



ASKEL 2: OSAAMISEN KASVATTAMINEN

 Tutustu eOppaaseen
 Osallistu STF-koulutukseen
 Tee itsearviointi online-alustalla



ASKEL 3: KEHITTÄMISSUUNNITELMA

 Yritys laatii kestävän matkailun 
kehittämissuunnitelman
 Nykytila, tavoitteet, 

toimenpiteet, viestintä, 
mittaaminen
 On hyvä huomioida, että 

kehittämissuunnitelma syntyy usein 
osana sertifiointiprosessia



ASKEL 4: VASTUULLISUUSVIESTINTÄ
 Yritys viestii kestävän matkailun toimenpiteistään



Vinkkejä viestintään
 Rakenna www-sivuille oma osio 

vastuullisuudelle
 Kerro jo tehdyistä teoista – otsikoi näiden mukaan
 Kerro teot konkreettisesti esimerkein
 Kuvaa mitä tavoittelette
 Avaa arvoja, jotka ohajaavat toimintaa – kerro 

periaatteistanne, mikä teille on tärkeää
 Muista logot, ympäristömerkit ja muut 

yhteistyökumppanit
 Muista kieliversiot
 Benchmarkkaa muiden sivuja



ASKEL 5: SERTIFIOINTI & AUDITOINTI

 Yrityksellä on kestävää matkailua 
tukeva sertifiointi
 Edelläkävijäyritykset hyväksytään 

ohjelmaan tietyin kriteerein ilman 
sertifikaattia
 HUOM! Aloita polku jo ennen

sertifikaatin hakua – saat
eOppaasta apua työn
kehittämiseen myös sertifikaattia
varten



Miksi sertifiointi?
 Tarjoaa systemaattisen ja käytännönläheisen 

toimintamallin kestävän matkailun kehittämiseen ja 
seurantaan.

 Sertifiointiprosessi kehittää liiketoiminnan prosesseja 
kuten tuotesuunnittelua, johtamista ja markkinointia.

 Auttaa tekemään panostuksia keskeisimpiin 
kehittämiskohteisiin.

 Sitouttavat henkilöstön ja asiakkaiden 
ympäristötietoisuuden kasvattamiseen.

 Tehdyt toimenpiteet säästävät käyttökustannuksia 
muun muassa energian ja veden kulutuksen ja 
jätteiden vähenemisen sekä järkeistettyjen 
hankintojen myötä.

📸📸: Break Sokos Hotel Levi .
.
Posted @withregram • @breakle
viHyvää tasa-arvon päivää!
Jippii, @greenkeyfinlandympäris
töohjelman jatkohakemus meni 
kirkkaasti läpi 🤩🤩 ”Erityisesti 
tuomaristo kiitteli jatkuvaa 
kehittymistämme jo valmiiksi 
korkeasta tasosta edelleen 
eteenpäin mm. muovinkierrätys, 
vesitehokkuuden uudistaminen 
ja suunnitelmat biojätteen osalta. 
Samoin kiiteltiin meidän 
valmiutta auttaa ja tukea myös 
uusia hakijoita alueellamme. ”

Sydämen asiamme on myös 
vinkata asiakkaillemme pieniä 
ympäristötekoja mm. • sammuta 
suihku, kun laitat shampoota tai 
saippuaa
• sammuta turhat valot
• muista napata avainkortti 
mukaasi lähtiessäsi huoneesta, 
näin koko huoneen valot 
sammuvat
• valitse aamiaisella lähi-, luomu-
ja kasvisruokaa
• syö aina kaikki minkä otat
Ps. Muista pestä ahkerasti käsiä 
💦💦💦💦💦 Kiitos, kun olet 
mukana 💚💚

Lisätietoja: 
https://www.sokoshotels.fi/fi/tie
toa-meista/vastuullisuus-sokos

📸📸: Break Sokos Hotel Levi 

https://www.instagram.com/withregram/
https://www.instagram.com/breaklevi/
https://www.instagram.com/greenkeyfinland/


Mitä hyötyä asiakkaalle

 Tarjoaa matkailijoille ympäristö- ja sosiaalisesti 
vastuullisia valintoja 

 Auttavat kuluttajia tunnistamaan, mitkä yritykset ovat 
todella sosiaalisesti kestäviä ja ympäristöystävällisiä.

 Sertifiointi lisää yleistä tietoisuutta vastuullisista 
liiketoimintakäytännöistä.

 Sertifioidut yritykset tarjoavat usein myös laadukkaampia 
palveluja.



Yritys voi valita näistä sertifikaateista
• Biosphere
• Ekokompassi >>

• Emas >>
• EU-kukka Ecolabel >>
• Geo Golf >>

• Green Globe >>
• Green Key >> ja Green Activities 
• ISO14001 >>

• Pohjoismainen Joutsenmerkki >>
• Roope Satama >>
• Suomen luomumatkailuyhdistys ECEAT-merkki >>

• TourCert>>
• WWWF Green Office toimistoille >>
• Mahdollinen muu matkailun kestävyyttä kuvaava

merkki, joka täyttää ISO 14024-kriteerit >>

https://ekokompassi.fi/
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://eu-ymparistomerkki.fi/
https://sustainable.golf/
https://greenglobe.com/
http://greenkey.fi/
https://www.sfs.fi/julkaisut_ja_palvelut/tuotteet_valokeilassa/iso_14000_ymparistojohtaminen/ymparistojarjestelma
https://joutsenmerkki.fi/
https://www.pidasaaristosiistina.fi/ymparistotietoa/roope-satamat
https://luomumatkailu.fi/
https://www.tourcert.org/en/
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/greenoffice/
https://www.iso.org/standard/72458.html




ASKEL 6: TODENTAMINEN JA MITATTAVUUS

 Yritys todentaa STF –ohjelman 
onlinealustalla kriteeristön
täyttymisen
 Yritys on tehnyt kestävää 

matkailua edistäviä toimenpiteitä 
yli vuoden ajan
 Yritys sitoutuu valtakunnallisiin 

kestävän matkailun mittareihin 
(tulossa 2020-21 aikana)



ASKEL 7: SOPIMUS JA JATKUVA KEHITTÄMINEN

 Yritys hyväksyy Sustainable Travel 
Finland –merkin käyttösäännöt
 Yritys tekee Sustainable Travel 

Finland –sopimuksen Business 
Finlandin/Visit Finlandin kanssa.
 Yritys sitoutuu Sustainable Travel 

Finland –merkin visuaaliseen
ohjeistukseen
 Yritys päivittää toimenpiteet STF –

onlinealustalla vaadituin väliajoin



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

Osaamisen 
kasvatta-
minen ja 

itsearviointi

Kehittämis-
suunnitelma

Vastuulli-
suus-

viestintä

Sertifiointi

Todenta-
minen ja 

mitattavuus

Sopimus ja 
jatkuva 
kehittä-
minen

Sitou-
tuminen



Lähde liikkeelle tästä

 Ilmoittaudu mukaan eli luo profiili
 Tutustu eOppaaseen (Askel 2)
 Tee yrityskohtainen päätös kestävän 

matkailun edistämisestä yrityksessä 
(Askel 1)
 Täytä itsearviointi yhdessä 

henkilökunnan kanssa (Askel 2)
 Aloita ensimmäiset toimenpiteet 

seuraten eOppaan ohjeistusta
 Todenna teot STF-onlinealustalla



Profiilin 
luomalla 
saat 
työkalut 
käyttöösi:

2

3

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, ja se sisältää tärkeitä vinkkejä, 
ohjeita, malleja ja oppeja STF –
ohjelmassa etenemiseen ja kestävän 
kehityksen mukaisten toimenpiteiden 
omaksumiseen. 

 On ensisijaisen tärkeää huomioida, että 
STF –onlinealustalla todennetaan STF –
ohjelman kriteeristön täyttyminen, kun 
itse toimenpiteet tehdään aivan muualla –
ja e-opas tarjoaa toimenpiteille oivan 
pohjan. 



3
STF-
onlinealustalla:
• todennetaan eri 

askeleet
• haetaan STF-

merkkiä

Onlinealusta



STF –ONLINEALUSTA 
STF –Polku
 STF –polku on seitsemän askeleen ’polku’ 

 Siellä todennat STF –ohjelman asettamien 
vaatimusten täyttymisen askel askeleelta mm. 
allekirjoitusten, linkkien ja liitetiedostojen avulla.  

 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.



Tee tämä jo tänään: profiilin luonti
 Profiilin luominen on jaoteltu 4 eri osa-

alueeseen: 
 Kestävän matkailun vastuuhenkilö
 Yrityksen perustiedot 
 Yrityksen toimintaa tarkentavat tiedot 
 Yrityksen julkiset tiedot 

 Toimenpiteitä kestävän matkailun eteen ei 
tarvitse olla tässä vaiheessa tehtynä
 Ei aikarajaa 
 Saat työkalut käyttöösi
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