
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)
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Profiilin 
tehtyäsi 
työkalut 
ovat  
käytössäsi:
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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, 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. 









eOppaasta tukea joka askeleelle:

1. Sitou-
tuminen

2.
Osaamisen 
kasvatta-
minen ja 

itsearviointi

3. 
Kehittämis-
suunnitelma

4. 
Vastuulli-

suus-
viestintä

5.
Sertifiointi

6.
Todenta-
minen ja 

mitattavuus
7. 

Sopimus 

• Mitä tulee tehdä tällä askeleella
• Ohjeet miten todennetaan ja mitä dokumentteja vaaditaan
• Vinkkejä ja linkkejä
• Esim. Kestävän matkailun periaatteet, joihin yritys 

sitoutuu





eOppaasta lisätietoa joka askeleelle:

2.
Osaamisen 
kasvatta-
minen ja 

itsearviointi

3. 
Kehittämis-
suunnitelma

3. 
Vastuulli-

suus-
viestintä

4.
Sertifiointi

5.
Todenta-
minen ja 

mitattavuus
6. 

Sopimus 

Linkkejä, koulutusta, lisätietoa, 
teemoja

Itsearviointi tehdään online-
alustalla hakemuksen teon 
yhteydessä
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Tulossa 2020-2021

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-
onlinealustalla:
• todennetaan eri 

askeleet
• haetaan STF-

merkkiä

Onlinealusta



STF –ONLINEALUSTA 
STF –Polku
 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. 
On tärkeää kuitenkin aina muutosten jälkeen 
painaa ’tallenna’ tai ’lähetä’ 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 
Tervetuloa -sivu
 Kun hakemus on hyväksytty, kulku STF 

–onlinealustalle mahdollistuu. 
 Tältä sivulta voi navigoida 
 STF –polulle:
 Itsearviointi
 yrityksen julkiseen profiiliin 
 yrityksen toimintaa tarkentaviin 

tietoihin. 

STF –logosta pääsee aina 
palaamaan tälle 
Tervetuloa –sivulle 



STF –ONLINEALUSTA 
STF –Polku



STF –ONLINEALUSTA 
STF –Polku

Askel 1



STF –ONLINEALUSTA 
STF –Polku

Askel 2
Tee itsearviointi 
rauhassa ja yhteistyössä 
henkilökunnan kanssa.

Merkitse lisäksi
 STF-koulutus
 eOppaaseen

tutustuminen



STF –ONLINEALUSTA 
Itsearviointi
ITSEARVIOINTI YRITYKSEN KESTÄVÄN MATKAILUN NYKYTILAN KARTOITTAMISEEN

 Itsearvioinnin tarkoitus luoda käsitys siitä, mitä kaikkea vastuullinen liiketoiminta 
ja matkailun kestävä kehittäminen pitävät sisällään, ja millä tasolla yritys on 
kestävän matkailun toiminnassa. Itsearvioinnin tuloksia voi hyödyntää myös 
esimerkiksi yrityksen viestinnässä vastuullisesta liiketoiminnasta, tai luomalla 
prioriteettilistaa seuraavista toimenpiteistä.

 Itsearvioinnissa vastaukset pisteytetään, ja arvioinnin kanssa onkin syytä olla 
rehellinen ja huomioida omat kehitystarpeet ja priorisoida 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.

 Itsearviointi tukee toimijoiden yhteisiä päämääriä vastuullisessa matkailussa. 
Itsearviointi jakautuu kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti 10 eri osa-
alueeseen, joista jokainen avataan joukolla osa-alueeseen liittyviä kysymyksiä. 
Täten itsearviointi on suhteellisen pitkä, ja siihen on syytä varata tarpeeksi aikaa. 
Itsearviointi on sisällöltään käyttäjää kouluttava, ja se suositellaankin tehtäväksi 
yhdessä henkilökunnan tai yrityksen kestävän matkailun tiimin kanssa.

 Kestävän matkailun periaatteet: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/kestavan-matkailun-
periaatteet/

 Huomaathan, että itsearviointia ei tarvitse tehdä kerralla, vaan vaikka osa-alue 
kerrallaan. Mutta muista aina painaa ’tallenna’ ennen kuin siirryt seuraavalle 
sivulle tai palaat tervetuloa –sivulle!

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/kestavan-matkailun-periaatteet/


ASKEL 3: KEHITTÄMISSUUNNITELMA
 Yritys laatii kestävän matkailun 

kehittämissuunnitelman.
 Jos yrityksellä on jo 

kestävän matkailun 
suunnitelma, se 
tarvittaessa päivitetään 
koskemaan kaikkia 
kestävyyden ulottuvuuksia
 On hyvä huomioida, että mm. 

sertifikaatit tarjoavat tukea 
kehityssuunnitelman 
laadinnassa 

https://www.businessfinland.fi/490600/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2018/tyokaluja_vastuullisuusviestintaan_a5_web_21012019.pdf


Kehittämissuunnitelma
• Tavoitteena auttaa 

osallistuvia yrityksiä 
kehittämään toimintaansa

• Luoda kokonaiskuva 
vastuullisuustyöstä

• Lisää ekologista, taloudellista 
ja sosiokulttuurista 
kestävyyttä

• Tuo kustannussäästöjä
• Helpottaa viestintää

GoG



Kestävän matkailun kehittämissuunnitelma
Sisällöllisesti kestävän matkailun kehittämissuunnitelmassa tulee ottaa kantaa seuraaviin asioihin: 
• Yrityksen tahtotila ja henkilökunnan osallistuminen ja sitouttaminen 
• Vierailijakokemuksen kehittäminen 
• Oman toimintojen haittavaikutusten minimoiminen ja hyötyjen maksimointi omassa 

toimintaympäristössä 
• Omien toimintojen vaikutus käytettävän infrastruktuurin kestävyyteen 
• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillitseminen 
• Paikallisyhteisön huomioiminen osana omaa yritystoimintaa 
• Taloudellinen kannattavuus ja matkailun aluetaloudellisten vaikutusten maksimointi 
• Kestävää matkailua edistävä ja tukeva tuotekehitys, markkinointi ja sidosryhmäviestintä 
• Vastuullisuustyöstä viestiminen asiakkaille 
• Osaamisen kehittäminen sekä 
• Tarvittavat rahalliset ja henkilöresurssit. 

• Vinkki: Jos yrityksellä on olemassa oleva sertifikaatti, on sertifioinnissa luotu kehityssuunnitelma hyvä 
pohja kestävän matkailun suunnitelmalle. 

https://www.businessfinland.fi/gl
obalassets/julkaisut/visit-
finland/tutkimukset/2018/tyokal
uja_vastuullisuusviestintaan_a5_
web_21012019.pdf

https://www.businessfinland.fi/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2018/tyokaluja_vastuullisuusviestintaan_a5_web_21012019.pdf


Löytyy hakemalla ” Vastuullisen matkailuyrityksen 
käsikirja” tai linkistä:
https://www.businessfinland.fi/globalassets/julkaisut/visit-
finland/tutkimukset/2018/tyokaluja_vastuullisuusviestintaan_a
5_web_21012019.pdf

https://www.businessfinland.fi/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2018/tyokaluja_vastuullisuusviestintaan_a5_web_21012019.pdf


ASKEL 4: VIESTINTÄ



ASKEL 5: SERTIFIOINTI



ASKEL 6: TODENTAMINEN
JA MITATTAVUUS



ASKEL 7: SOPIMUS

Muista hyväksyä kolme sopimusta:
• Visuaalinen ohjeistus
• Käyttösäännöt
• Sopimus

• Sopimukseen tarvitaan lisäksi 
allekirjoitus



STF –ONLINEALUSTA 
STF –Polku

Käy läpi eri osa-alueet

Kun osa-alue on valmis 
se merkitään 
automaattisesti



Sitten vaan eteenpäin polulla!

1. Sitoutuminen -> tehty
2. Osaamisen kehittäminen -> koulutus & itsearviointi
3. Kehittämissuunnitelma -> valmis pohja tai sertifiointiprosessin osa
4. Vastuullisuusviestintä -> kerro jo nyt teoistasi!
5. Sertifiointi ja auditointi -> valitse ja hyödynnä työkaluna
6. Todentaminen ja mitattavuus -> tulossa vasta 2020/2021
7. Sopimus ja jatkuva kehittäminen -> muista kuitata 3 eri kohtaa




	Sustainable Travel Finland -työkalut apunasi
	��Profiilin tehtyäsi työkalut ovat  käytössäsi:
	STF e-OPAS – tietopankkisi ja tukesi vastuullisuustyöhön
	Dia numero 4
	Dia numero 5
	Dia numero 6
	eOppaasta tukea joka askeleelle:
	Dia numero 8
	eOppaasta lisätietoa joka askeleelle:
	eOppaasta lisätietoa joka askeleelle:
	eOppaasta lisätietoa joka askeleelle:
	eOppaasta lisätietoa joka askeleelle:
	eOppaasta lisätietoa joka askeleelle:
	Dia numero 14
	Dia numero 15
	STF –ONLINEALUSTA �STF –Polku
	STF –ONLINEALUSTA �STF –Polku
	STF –ONLINEALUSTA �Tervetuloa -sivu
	STF –ONLINEALUSTA �STF –Polku
	STF –ONLINEALUSTA �STF –Polku��Askel 1
	STF –ONLINEALUSTA �STF –Polku��Askel 2
	STF –ONLINEALUSTA �Itsearviointi
	ASKEL 3: KEHITTÄMISSUUNNITELMA
	Kehittämissuunnitelma
	Kestävän matkailun kehittämissuunnitelma
	Dia numero 26
	ASKEL 4: VIESTINTÄ
	ASKEL 5: SERTIFIOINTI
	ASKEL 6: TODENTAMINEN�JA MITATTAVUUS
	ASKEL 7: SOPIMUS
	STF –ONLINEALUSTA �STF –Polku
	Sitten vaan eteenpäin polulla!
	Dia numero 33

