
SUSTAINABLE TRAVEL 
FINLAND

STF-profiilin luominen



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. 
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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)

Rekisteröidy1
Työstä2

Raportoi3



STF –
ONLINEALUSTA

PROFIILIN
LUOMINEN



LÄHDE LIIKKEELLE TÄSTÄ:
§ Mukaan haetaan luomalla käyttäjä eli STF –

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

à HAE & JA KIRJAUDU OHJELMAAN TÄSTÄ!
§ Toimenpiteitä kestävän matkailun eteen ei 

tarvitse olla tehtynä STF –ohjelmaan hakiessa
§ STF -polun suorittamiselle ei ole aikarajaa
§ Työkalut saa käyttöön saman tien e-oppaan 

muodossa

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/
http://auth.sustainabletravel.businessfinland.fi/






STF –PROFIILIN LUOMINEN

§ Profiilin luominen on jaoteltu 4 eri osa-
alueeseen: 
üKestävän matkailun vastuuhenkilö
üYrityksen perustiedot 
üYrityksen toimintaa tarkentavat 

tiedot 
üYrityksen julkiset tiedot 

§ Tässä osiossa kestävää matkailua 
koordinoiva henkilö syöttää 
hakemukseen omat kontaktitiedot 





STF –PROFIILIN LUOMINEN
Yrityksen perustiedot 
§ Tässä osiossa kestävää matkailua 

koordinoiva henkilö syöttää hakemukseen 
yrityksen perustiedot kuten osoitetiedot 

§ Tässä osiossa valitaan myös suuralue, 
johon yritys kuuluu. Suuralueita on 4:
§ Lakeland
§ Lapland 
§ Coast & Archipelago
§ Helsinki region
§ En tiedä à jos yritys ei tiedä, mille 

suuralueelle kuuluu, voi hän valita 
vaihtoehdon ’en tiedä’ jolloin VF kohdentaa 
yrityksen suuralueelleen

§ Suuralue on tärkeä näkyvyyden kannalta; 
kuluttajat ja jakelukanavat voivat tulevilla 
STF –sivuilla etsiä yrityksiä suuralueittain 









STF –PROFIILIN LUOMINEN
Yrityksen julkiset tiedot 
§ Tälle sivulle täytetään 

englanninkielellä yrityksen julkisen 
profiilin tietoja

§ Näitä markkinointi-viestinnällisiä 
tietoja hyödynnetään Visit Finlandin 
kanavissa yrityksen saatua STF –
merkin



Kun kaikki tiedot on täytetty, lähetetään hakemus STF –
ohjelmaan Visit Finlandin tarkastettavaksi. 

Kun hakemus STF –ohjelmaan on Visit Finlandin toimesta 
hyväksytty, saa yritys kutsun STF e-oppaaseen. 

Hyväksymisestä mukaan STF –ohjelmaan tulee myös 
erillinen sähköposti, ja kulku STF –onlinealustalle 
mahdollistuu.







Liikkeelle 
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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

§ STF –onlinealustalla todennetaan STF –
ohjelman kriteeristön täyttyminen, kun 
itse toimenpiteet tehdään aivan muualla –
ja e-opas tarjoaa toimenpiteille oivan 
pohjan. 





Tervetuloa mukaan!


