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Sustainable Travel Finland -online alustan 
askeleet ja eri askeleiden todentaminen 
dokumentein

13:00-13:30 Askel 1: Sitoutuminen

13:30-14:15 Askel 3: Kestävän matkailun suunnitelma & Askel 2: Itsearviointi

14:15-14:30 Tauko

14:30-15:15 Askel 4: Vastuullisuusviestintä

15:15-15:45 Askel 5: Sertifiointi

15:50 Keskustelua & kysymyksiä



Askeleet Sustainable Travel Finland -
tunnukseen

1. Sitoutuminen
2. Osaamisen kehittäminen
3. Kehittämissuunnitelma
4. Vastuullisuusviestintä
5. Sertifiointi ja auditointi
6. Todentamnen ja mitattavuus
7. Sopimus ja jatkuva kehittäminen
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STF –Polku etenee STF –onlinealustalla

§ 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 
Tervetuloa -sivu
§ Kun hakemus (=profiilin teko) on 

hyväksytty, kulku STF –onlinealustalle 
mahdollistuu. 

§ Tältä sivulta voi navigoida 
§ STF –polulle:
§ Itsearviointi
§ yrityksen julkiseen profiiliin 
§ yrityksen toimintaa tarkentaviin 

tietoihin. 



Sustainable Travel Finland -online alustan 
askeleet ja eri askeleiden todentaminen 
dokumentein

Askel 1: Sitoutuminen

Askel 3: Kestävän matkailun suunnitelma & Askel 2: Itsearviointi

Askel 4: Vastuullisuusviestintä

Askel 5: Sertifiointi



Askel 1 - Sitoutuminen

§ Miten yrityksessä tulee dokumentoida sitoutuminen kestävään matkailuun ja Visit 
Finlandin kestävän matkailun periaatteisiin

§ Mitä kestävän matkailun periaatteet tarkoittavat

§ Miten sitouttaa henkilökunta



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 sitoutuu Sustainable Travel Finland –ohjelmaan 
mukaan lähtemiseen 

§ Yritys hyväksyy Visit Finlandin kestävän matkailun periaatteet
§ Yritys aloittaa Sustainable Travel Finland -polun kulkemisen ohjelman 

onlinealustalla

https://kestavan-matkailun-e-learning.in.howspace.com/22-visit-finlandin-valtakunnalliset-kestavan-matkailun-periaatteet


ASKEL 1: Tee nämä toimenpiteet
§ Tehkää kirjallinen päätös kestävän matkailun kehittämisestä ja 

edistämisestä yrityksessänne.
§ Miettikää, kuka on, kuka voisi olla ja kenen pitäisi olla mukana 

prosessissa.
§ Muodostakaa yrityksen ydinryhmä, joka vie kestävää matkailua 

eteenpäin.
§ Nimetkää kestävän matkailun vastuuhenkilö, yhteyshenkilö ja / tai 

koordinaattori.
§ Sitouttakaa henkilökunta.
§ Tiedottakaa työn aloittamisesta.



Dokumentin tulee 
sisältää vähintään 
nämä kohdat:

• Yrityksen päätös 
edistää kestävää 
matkailua

• Nimetty vastuullisen 
matkailun yhteys-
henkilö

Lisäksi:
• ota henkilökunta 

mukaan
• Sitoutukaa Visit 

Finlandin Kestävän 
matkailun 
periaatteisiin



Lataa dokumentti alustalle:

Tämä kohta ei ole pakollinen:



Hyväksy kestävän matkailun periaatteet:



Kirjaa dokumenttiin
§ päätös kestävän matkailun kehittämisestä ja edistämisestä 

yrityksessänne
§ Kestävän matkailun vastuuhenkilö
§ Miten sitoutatte henkilökunnan mukaan

§ Keitä erityisesti on mukana
§ Miten viette kestävää matkailua yrityksessä yhdessä eteenpäin

§ Tiedottakaa työn aloittamisesta.



https://kestavan-matkailun-e-learning.in.howspace.com/askel-1-sitoutuminen

https://kestavan-matkailun-e-learning.in.howspace.com/askel-1-sitoutuminen


https://tool.sustainabletravel.businessfinland.fi/application/section

https://tool.sustainabletravel.businessfinland.fi/application/section


Askel 3 – Kestävän matkailun suunnitelma

Kestävän matkailun suunnitelma
• itsearvioinnin sisältö (askel 2), siitä saatavan raportin sisältö ja miten hyödyntää 
raporttia kestävän matkailun suunnitelman teossa
• mitä osa-alueita suunnitelman tulee sisältää ja kuinka laaja sen tulee olla
• työkalut ja esimerkkipohjat suunnitelman tekoon
• käytännön esimerkkejä miten vastuullisuustyön nykytilaa voidaan muutoin arvioida, 
mihin asioihin tulisi keskittyä sekä miten arvioida ja suunnitella kehitystarpeita ja -
toimenpiteitä



ASKEL 2: OSAAMISEN KASVATTAMINEN
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ASKEL 2: OSAAMISEN KASVATTAMINEN



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


eOppaassa valmiita työkaluja:



Kehittämissuunnitelmatyökalu:



Mitä kestävän matkailun suunnitelman tulisi 
sisältää?

• Kuvaus nykytilasta 
• missä olemme juuri nyt

• Vastuullisuuspolitiikka
• eli periaatteet, arvot, suunnat 

• Tavoiteohjelma
• vuosittaiset ja pitkän tähtäimen tavoitteet – päivitä vuosittain ja vuoden kuluessakin
• Toimenpiteet, aikataulut, vastuuhenkilöt, budjetti

• Mittaaminen ja seuraaminen
• miten tiedämme miten etenemme

• Viestintä

• Mukana kolme vastuullisuuden näkökulmaa: Sosio-kulttuurinen, ekologinen, taloudellinen



Mihin tulisi keskittyä?

• mitkä ovat suurimmat vaikutuksemme ympäristöön tai ihmisiin
• myönteiset ja kielteiset
• päästöt, jäte, kulutus
• työsuhteet, alihankkijasuhteet, paikallistalous

• mikä lisää kilpailukykyämme ja auttaa meitä menestymään paremmin
• alueellinen yhteistyö, matkanjärjestäjien vaatimukset, rekrytointivaateet, laatu

• kestävän kehityksen kannalta meillä tärkeitä asioita
• puhdas vesi, puhdas luonto, ilma, lähialueet positiivinen suhtautuminen matkailuun

• mitä haluamme saavuttaa
• säästöt, näkyvyys, tehokkuus, avoimuus



Nykytilan kuvaus

• Nykytila-analyysi on tilannekatsaus siihen missä ollaan tällä hetkellä. 
• Nykytila-analyysissa on hyvä kuvata miten vastuullisuusnäkökulman 

on tällä hetkellä yrityksen johtamisessa, suunnittelussa ja toiminnassa 
läsnä. Samalla voi verrata missä yritys on suhteessa alaan yleensä, 
kilpailijoihin ja lainsäädäntöön.
• Asiakasmäärät, profiilit
• Kasvusuunnitelmat, kehittyminen viime vuosina
• Hyödynnä itsearviointia



Vastuullisuuspolitiikka eli tahtotila
Vastuullisuuspolitikassa on hyvä kuvata esimerkiksi seuraavia asioita:
• ympäristövastuullisuus: miten huolehdimme ympäristöstä, minimoimme 

ympäristövaikutuksemme ja mitkä ovat painopisteemme tässä työssä. Huom! sisällytä myös 
lupaus seurata ja mitata, ja varmista, että kuvaamasi asioita pystytään seuraamaan ja 
todentamaan. 

• henkilöstönäkökulma: lakien noudattaminen, hyvä työnantajuus, tasa-arvo ja syrjimättömyys, 
työhyvinvointi, henkilöstötyytyväisyys kehittäminen

• hankinnat: mistä hankimme, millaisilta kumppaneilta (vastuullisuus, lähialue tms.)

• taloudellinen vastuullisuus: miten huolehdimme kannattavuudestamme ja mikä on taloudellinen 
vaikutuksemme omalle alueellemme. Avoimuus, reiluus (esim. kilpailutukset), vaatimukset 
toimittajille ja kumppaneille

• paikallisyhteisö: miten huomioimme paikallisyhteisön toiminnassamme



https://www.kenkavero.fi/tuote/vastuullisuus-ja-kiertotalous-on-ollut-aina-pappilan-tapa-toimiahttps://www.lossiranta.net/green-key

Esimerkkejä

https://www.kenkavero.fi/tuote/vastuullisuus-ja-kiertotalous-on-ollut-aina-pappilan-tapa-toimia
https://www.lossiranta.net/green-key


Konkreettiset tavoitteet työllemme

Esimerkkejä:

• Vierailijakokemuksen kehittäminen
• Aamiaisemme sisältää aina lähituotteita, joista kerromme 

näkyvästi

• Saavutettavuus: kerromme www-sivuillamme millä bussilla 
meille pääse rautatieasemalta

• Oman toimintojen haittavaikutusten minimoiminen ja hyötyjen 
maksimointi omassa toimintaympäristössä

• Vähennämme energiankulutustamme vuosittain 5%.  /   
Vaihdamme sähköenergian ekosertifioituun uusiutuvaan 
energiaan

• Omien toimintojen vaikutus käytettävän infrastruktuurin kestävyyteen
• Ohjeistamme asiakkaamme luonnossa liikkumiseen

• Kestävää matkailua edistävä ja tukeva tuotekehitys, markkinointi 
ja sidosryhmäviestintä

• Meillä on aktiviteettejä, jotka toteutetaan kokonaan 
lihasvoimin

• Osaamisen kehittäminen 
• Järjestämme koko henkilökunnalle kierrätyskoulutuksen
• Muista perehdytys!
• Käymme yhdessä läpi Visit Finlandin saamelaismatkailun 

eettiset ohjeet 
• Resursointi ja osallistaminen

• Pidämme 2 krt/v vastuullisuustyöpajan toimintamme 
kehittämiseksi koko henkilökunnan kanssa

Hyödynnä tavoitteiden määrittelyssä itsearviointia. 
Mihin kohtaan rastit, että haluatte koulutusta tai lisätietoa? Mitä oli vielä kesken? Määrittele näistä 
tärkeimmät tavoitteet työllesi. 



Mistä tiedämme, että etenemme eli mittarit -
esimerkkejä
Ekologinen vastuullisuus
• jätteen määrä ja muutos
• energia / määrä, uusiutuvat, uusiutumattomat, päästöt, muutos
• vesi / veden kokonaiskäyttö, vesilähteet, hanavesi-pullovesi
• ruokahävikin määrä
• lähituotteiden osuus

Hyviä tunnuslukuja:
• energiankulutus per yöpyminen
• vedenkulutus per yöpyjä/asiakas
• ruokahävikin määrä 

Taloudellinen vastuullisuus
• liikevaihto
• tulos
• henkilöstön määrä

• vakituiset/sesonki -> jatkuvuus, 
paikallisuus

• Paikalliset ostot

Sosio-kulttuurinen vastuullisuus
• työhyvinvointi
• henkilöstötyytyväisyys
• paikalliset hankkeet / paikallisten 

osallistaminen
• paikallisten tuotteiden/retkien määrä



Miten kerromme työstämme eli viestintä



Kestävän matkailun suunnitelman sisältö

1. Kuvaus nykytilasta 
2. Vastuullisuuspolitiikka
3. Tavoitteet
4. Mittaaminen ja seuraaminen
5. Viestintä

Mukana kolme vastuullisuuden näkökulmaa: Sosio-kulttuurinen, ekologinen, taloudellinen

Muista, että suunnitelman tärkein tehtävä on toimia teille itsellene
apuna ja työkaluna



https://kestavan-matkailun-e-
learning.in.howspace.com/askel-3-
kehittamissuunnitelman-laatiminen

https://kestavan-matkailun-e-learning.in.howspace.com/askel-3-kehittamissuunnitelman-laatiminen


https://tool.sustainabletravel.businessfinland.fi/application
/section

https://tool.sustainabletravel.businessfinland.fi/application/section


Kahvita
uko

15 min



Kiitos!
Going Green
Marketta Viljasaari
toimitusjohtaja, 
+358 45 600 9250
marketta@greenkey.fi

www.greenkey.fi

#GreenKey
@GreenKeyFinland
2020 Green Key


