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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



Askel 4 - Vastuullisuusviestintä

§ miten käynnistää vastuullisuusviestintä jo nyt
§ esimerkkien dokumentointi STF-hakemusta varten



ASKEL 4: VASTUULLISUUSVIESTINTÄ

§ Yritys viestii kestävän matkailun toimenpiteistään

https://www.businessfinland.fi/48e735/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/kestavan_kehityksen_yritysopas_a4-v5_web.pdf






Käytännön vinkkejä vastuullisuusviestintään

GoG



Hyvän vastuullisuusviestin ominaisuuksia

• Lähtee teoista
• puhuttelee asiakasta
• kärkenä hyöty asiakkaalle
• sisältää faktojen lisäksi tunnetta
• kerrotaan monipuolisesti ja selkeästi

• Luo merkityksiä ja saa vastaanottajan toimimaan

GoG



Kenelle viestit?

Meidän talo

Ulkoinen 
viestintä

Asiakkaat

Matkanjärjestäjät

Suorat 
asiakkaat

Potentiaaliset

Paikalla olevat

Kotiin lähteneet

Sidosryhmät

Yhteistyö-
kumppanit

Rahoittajat ja 
omistajat

Paikalliset 
asukkaat

Media

Influencerit

Sisäinen 
viestintä Henkilökunta

Joku muu J

… ja monta 
muuta…

GoG



Mitkä kanavat ovat käytössäsi?

• Nettisivut à löytyykö vastuullisuustietoa?
• Some -> mitkä kanavat?
• Varausjärjestelmät ja tiedonhakuportaalit
• Uutiskirjeet / -videot, blogit
• Media- ja/tai vaikuttajayhteistyö
• Messut ja vastuullisen matkailun tapahtumat
• (Sähköiset) esitteet
• Matkailun alueorganisaatiot ja vastuullisen matkailun verkostot
• Paikan päällä viestintä, infokansiot, asiakkaan ohjaaminen ja paluun 

varmistaminen
• Henkilökohtainen viestintä

GoG





Vastuullisuustyö on esillä heti asiakkaan 
saapuessa

GoG



Myös data on esillä. 
Numeerinen viesti 
konkretisoituu 
vertauksella tai kuvalla.

GoG

- Esim. ruokahävikistä kilot esille, 
tai vertaus siihen, montako 
ateriaa hävikin myötä menee 
hukkaan.

- Monenko omakotitalon 
lämmityksen verran energiaa 
säästyy?

- Vertailukuvat: ennen ja jälkeen



Ruokahävikin torjuntaa

Kuva: Smakby

GoG



Huumoria saa ja 
kannattaa ruokkia

GoG



Kerro tarinoita omin sanoin:

https://www.adventureapes.fi/sustainable-tourism-finland/

https://www.adventureapes.fi/sustainable-tourism-finland/


Kerro myös 
käytännöistä! 

GoG



Tunnetko kestävän kehityksen  
teemapäivät?

GoG



Energiansäästö-
viikko

”Energiansäästöviikolla kampanjoidaan 
järkevän energiankäytön puolesta. Pienilläkin 
muutoksilla voi olla suuri vaikutus. 
Meillä säästetään energiaa mm. käyttämällä 
LED- ja energiansäästölamppuja sekä 
huolehtimalla ilmanvaihto-, lämmitys- ja 
viilennyslaitteiden energiatehokkuudesta.

Ajattelevaista energiansäästöviikkoa!”
#vastuullinenmatkailu #energiansäästö
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Ei aikaa viestinnälle? 
Tehdään se arjessa!

GoG



Koko työyhteisö
mukaan!

GoG



… ja heidän 
osaamisensa

• Perinneruoka/-
leivonnaisreseptit (esim. 
blogi, videot)
• Millaisella vaatetuksella 

pärjää?
• Miten potkukelkkaa 

käytetään?
• Miten toiminnassamme 

mukana olevia eläimiä on 
hyvä lähestyä?

GoG



Kerrotaan, mistä juuri 
meillä on kyse ja 
normalisoidaan kestävä 
kehitys.  

conscioushotels.com

GoG



Ohjataan mutta ei karttakeppi kädessä

GoG



• Vastuullisuusteot mahdollistavat vastuullisuusviestinnän
• Viestintä tekee teot asiakkaille (ja muille sidosryhmille esim. 

henkilökunnalle) näkyviksi ja saadaan liiketoiminnalle hyöty niistä
• Viesti myös keskeneräisistä asioista kuten tavoitteista ja 

suunnitelmista – ei tarvitse olla valmis tai täydellinen
• Kerro teoista ihmisten kautta
• Kerro tuloksista ja vaikutuksista 
• Lähesty asioita positiivisen kautta
• Ota asiakkaat mukaan, ja kiitä ja kannusta 
• Kerro arjen teoista
• Huumoria saa ja kannattaa viljellä

Muista tämä:

GoG



Mistä aiot 
kertoa 
ensimmäiseksi?

GoG



Askel 5 - Sertifiointi

§ miten valitsen sertifikaatin
§ minkälainen sertifiointiprosessi on ja miten siihen tulisi valmistautua.



STF-POLKU, ASKEL 5: SERTIFIOINTI & AUDITOINTI

§ Yrityksellä on kestävää matkailua 
tukeva sertifiointi 

§ Sustainable Travel Finland –
ohjelma on valinnut hyväksyttävät
sertifikaatit

§ Sertifikaatit tukevat, kehittävät ja 
varmentavat vastuullisuustyötä

https://kestavan-matkailun-e-learning.in.howspace.com/26-kestavan-matkailun-sertifiointeja-jarjestelmia-ja-ohjelmia


ASKEL 5: SERTIFIOINTI



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/


Miksi sertifiointi?
§ Tuo matkailuyrityksen tekemän ympäristötyön näkyväksi ja luo 

luottamusta.
§ Helpottaa rakentamaan mielikuvaa yrityksestä.
§ Auttaa yrityksiä parantamaan itseään: sertifiointiprosessin 

käyminen on koulutuksellista.
§ Systemaattista ja pitkäjänteistä toimintaa harjoittava yritys on 

yleensä tehokkaampi.
§ Kestävän matkailun sertifioinnin toteuttamisprosessiin yritys 

saa usein helpommin apua ja rahoitusta uuden teknologian 
toteuttamiseksi.

§ Tarjoaa sertifioiduille yrityksille mahdollisuuden uudenlaiseen 
markkinointiin, sillä kuluttajat ovat oppineet tunnistamaan 
uskottavia sertifiointimerkkejä. Sertifioinnin kautta on 
mahdollisuus kasvattaa markkinaosuutta ja löytää uusia 
asiakkaita. Kestävän matkailun sertifioinnit avaavat ovia myös 
kansainvälisille markkinoille.

📸: Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkeli 



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.
§ Sertifiointi voi myös herättää matkailijoiden kiinnostuksen 

alueen ympäristö- ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jolloin 
he myös itse voivat toimia kunnioittavasti tai aluetta 
mahdollisimman vähän kuluttavasti ja häiritsevästi.

§ Sertifioidut yritykset tarjoavat usein myös laadukkaampia 
palveluja.



§ BIOSPHERE
§ ECEAT-merkki (Suomen 

luomumatkailuyhdistys, hyväksytty STF-
ohjelmaan toistaiseksi)

§ Ekokompassi
§ EMAS
§ EU-kukka (Ecolabel)
§ Forum Anders Reisen
§ Geo Golf
§ Green Activities
§ Green Globe
§ Green Key

Sustainable Travel Finland –ohjelmassa
yritys voi valita näistä sertifikaateista

• GSTC (akkreditoitu)
• HI-Q&S (Hostelling International)
• ISO 14001
• Joutsenmerkki
• Roope Satama
• TourCert
• WWF Green Office (toimistoille)
• Mahdollinen muu matkailun kestävyyttä kuvaava 

merkki, joka täyttää ISO 14024 –kriteerit.
• Lisäksi myös kansallispuistot ja UNESCO -kohteet 

hyväksytään yritysohjelmaan.



Miten valita 
sertifikaatti?



Miten valita sertifikaatti?
§ Kansallinen vai kansainvälinen – millainen 

asiakaskunta
§ Eri toimialat: kuljetus / majoitus / golf / 

satama jne.
§ Tukipalvelut
§ Hinnoittelu
§ Johtamisjärjestelmä vai valmis kriteeristö?
§ Kysy kokemuksia - mitä kollega suosittelisi?
§ Ole yhteydessä sertifikaatin edustajaan!
§ Kuka sertifikaatin taustalla on  ja miten se 

on organisoitu



Miten valita sertifikaatti – sisältö:



Miten valita sertifikaatti – toimiala:



§ BIOSPHERE
§ ECEAT-merkki (Suomen 

luomumatkailuyhdistys, hyväksytty STF-
ohjelmaan toistaiseksi)

§ Ekokompassi
§ EMAS
§ EU-kukka (Ecolabel)
§ Forum Anders Reisen
§ Geo Golf
§ Green Activities
§ Green Globe
§ Green Key

Yritys voi valita näistä sertifikaateista
• GSTC (akkreditoitu)
• HI-Q&S (Hostelling International)
• ISO 14001
• Joutsenmerkki
• Roope Satama
• TourCert
• WWF Green Office (toimistoille)
• Mahdollinen muu matkailun kestävyyttä kuvaava 

merkki, joka täyttää ISO 14024 –kriteerit.
• Lisäksi myös kansallispuistot ja UNESCO -kohteet 

hyväksytään yritysohjelmaan.



Esimerkki 
sertifiointiprosessin 
etenemisestä 
– Green Key



Green 
Key -

sertifiointi

Green Key -hakuprosessi

1. Käy 
läpi 

kriteerit

2. Täytä 
hakemus

3.
Auditointi

4.
Tuoma-
risto



Green Key -kriteeristö
• Green Key –kriteeristö ohjaa työtä

• Pakollisia peruskriteerejä yhteensä 66-71 kpl
• 12 osa-alueella
• Lisäksi valinnaisia pistekriteerejä

• 100% pakollisista peruskriteereistä täytettävä 
jo ensimmäistä kertaa hakiessa

• Pistekriteerejä tulee täyttää vuosittain kasvava 
määrä

• Kohde voi valita oman ympäristötyönsä 
painopisteitä esim. lähiruoka, liikkuminen

• Kriteeristö on käytännönläheinen ja selkeä
• Green Key tukee ja neuvoo ympäristötyössä

Ympäristö-
johtaminen

Henkilöstö Asiakkaat Ympäristö-
aktiviteetit

Vesi EnergiaPuhtaanapito Jäte

Elintarvikkeet Sisätilat Ulkotilat Hallinto ja 
hankinnat

2020 Green Key



Varmista, että käytössäsi on oikea 
kriteeristö

Eri kategoriat ja kriteeristöt Green Keyssä:

• Hotelli
• Mökkikylä ja leirintäalue
• Pieni majoitusliike (alle 15 huonetta)
• Ravintola tai kahvila
• Käyntikohde

Green Activities: pienyrittäjä, esim. luonto-opas, ei 
kiinteitä omia tiloja

www.greenkey.fi/haku-ohjeet/

http://www.greenkey.fi/haku-ohjeet/


Pakolliset peruskriteerit
= 100% täytettävä joka vuosi
= arjen käytännöissä mukana joka päivä

Pistekriteerit
= valinnaisia
= Joka vuosi täytettävä kasvava määrä

www.greenkey.fi/haku-ohjeet/ 



Uutta: liiteraporttipohja
• Muista lisäksi erillinen 

raportti veden-
virtaamien 
mittauksesta
• Kriteerikohdat 5.4. ja 

5.5.



Green Key -auditointi

1. Käy läpi 
kriteerit

2. Täytä 
hakemus

3.
Auditointi

• Auditointitilaisuus on osa Green Keyn kansainvälistä prosessia, 
jolla varmistetaan kriteerien täyttyminen

• Se tehdään paikan päällä kohteessa 1. ja 2. hakuvuonna, sen 
jälkeen 3 vuoden välein

• Auditointi on keskustelua, kehittämistä, ideointia ja kierros 
kohteessa.

HUOM! Korona-ajan 
poikkeus: 
alustava auditointi voidaan 
toteuttaa onlinena
• alustava auditointi 

oikeuttaa 
sertifiointikäsittelyyn 
Green Key –
tuomaristossa

• Varsinainen paikan 
päällä tehtävä auditointi 
tulee tehdä 3-6 kk aikana



STF –ONLINEALUSTA 
STF –Polku





Sitten vaan eteenpäin polulla!

1. Sitoutuminen -> luo dokumentti
2. Osaamisen kehittäminen -> tee itsearviointi
3. Kehittämissuunnitelma -> kirjaa suunnitelma
4. Vastuullisuusviestintä -> kerro!
5. Sertifiointi ja auditointi -> valitse, hae, pyydä tukea!
6. Todentamnen ja mitattavuus
7. Sopimus ja jatkuva kehittäminen



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

www.greenkey.fi

#GreenKey
@GreenKeyFinland
2020 Green Key


