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Muonion kestävän matkailun
kick-off webinaari

SUOMI ON SITOUTUNUT
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Brundtland Report…
Agenda 2030 tavoitteet…
Sustainable Development Goals…
Pariisin ilmastosopimus…
EU:n rahoitusinstrumenttien vähähiilisyystavoitteet…
Sitoumus 2050…
Hallitusohjelma…
Valtakunnallinen matkailustrategia…
Lapin matkailustrategia…

→ Suomi on sitoutunut noudattamaan YK:n ilmastonmuutosta koskevaa puitesopimusta ja YK:n kestävän

kehityksen tavoiteohjelmaa. Velvoittavia sitoumuksia määrittää EU:n yhteinen lainsäädäntö ja tavoitteet.
→ Matkailutoimiala on merkittävänä teollisuudenalana useiden kansainvälisten ja alueellisten sopimusten
vaikutuspiirissä.

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
Utsjoki

Itäinen Lappi
Posio
Pyhä-Luosto
Ruka-Kuusamo
Salla

Kuhmo-Suomussalmi
(Wild Taiga)

Jyväskylä

Rauma
Porvoo

Pääkaupunkiseutu (Espoo, Helsinki, Vantaa)

Kestävän matkailun edistäminen vaikuttaa sekä yrittäjän entä henkilökunnan työmotivaatioon. Ympäristön ja
ilmaston kannalta oikeat teot on kaikkien vastuulla ja tämä on se oikea juttu, mitä tehdä. Monen ihmisen kohdalla
alkuun on tiettyä ihmettelyä ja epäilystä, miksi tämä pitää ottaa niin tosissaan, mutta kun ymmärrys ja osaaminen
kasvaa, innostuvat ja sitoutuvat ihmiset kestävään tekemiseen. Tätä kautta sitoutetaan yrittäjiä ja henkilökuntaa
merkityksellisesti toimivaan yritykseen.

Liikevaihtomme on kasvanut vuosittain 15-20%. Osa tästä kysynnästä on meidän kestävän matkailun tekojen ansiota.
Kunnianhimoisen ympäristöohjelmamme ansiosta olemme myös saaneet valtavasti lisänäkyvyyttä, jota rahalla
olisi ollut mahdoton saada.
Näkemyksemme on, että kestävä matkailu on ainut tapa kehittää matkailua. Juuri tällä hetkellä se antaa kilpailuetua,
mutta muutamien vuosien päästä se on pakollinen lähtötaso, jonka päälle lähdetään rakentamaan. Jos siis mielii
pitkäjänteistä ja kannattavaa liiketoimintaa, kannattaa kestävän matkailun periaatteita alkaa soveltaa tänään.
Me huomioimme ympäristöasiat kaikessa tekemisessämme (rakentaminen, energian ja vedenkulutus, tarjoilut, oma
liikkuminen eli siirtymä bensa-autoista sähköautoihin, asiakkaiden liikkuminen, asiakashankinta lähialueilta…) ja
kokemuksemme on, että tämä on yhdistettävissä pienellä työllä hyvin kannattavaan liiketoimintaan. Pitää myös pitää
mielessä, että viherpesu ei nykyään riitä ja se voi jopa olla haitallista yrityksen imagolle.
Olkaa rohkeita ja kunnianhimoisia ympäristö ja ilmastotoimissanne. Nyt tarvitaan isoja tekoja suurien puheiden
sijaan. Koronavirus on osoittanut, että ihmiskunta kykenee isoihin juttuihin, jos se haluaa. Nyt vastaava tarmo pitää
kääntää paljon isompaa uhkaa, eli ilmastonmuutosta ja luonnon tuhoutumista kohti.

SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND
-ohjelma
Avautuu 1.6.2020

ASKEL 1: SITOUTUMINEN
▪ Yritys nimeää kestävää matkailua koordinoivan
henkilön, joka hakee STF -ohjelmaan luomalla yritykselle
profiilin Sustainable Travel Finland onlinealustalle. Hakulomake ohjemaan löytyy täältä
▪ 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
ohjelmalle luodulla onlinealustalla

MATKAILUTOIMIJOIDEN
YHTEINEN
KANNANOTTO
Visit Finland on
päivittänyt kevään 2019
aikana kansalliset
kestävän matkailun
periaatteet yhdessä eri
sidosryhmien kanssa.
Päivityksessä on
huomioitu myös
kansainvälisessä
keskustelussa esille
nousseet linjaukset

ASKEL 2: OSAAMISEN KASVATTAMINEN
▪ Yritys tutustuu Sustainable Travel Finland -ohjelmalle
kehitettyyn kestävän matkailun e-oppaaseen
▪ Yritys osallistuu oman alueensa Visit Finland
Akatemian Sustainable Travel Finland –
valmennukseen (tai vastaavaan koulutukseen).
▪ Yritys tekee Sustainable Travel Finland onlineitsearvioinnin saadakseen käsityksen, millä tasolla
yritys on kestävän matkailun toiminnassa, mitkä ovat
haasteellisimmat osa-alueet, mihin tulisi panostaa, ja
saadakseen viestintätukea.

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 ja valmiita malleja
kehityssuunnitelman laadintaan

ASKEL 4: VASTUULLISUUSVIESTINTÄ
▪ Yritys viestii kestävän matkailun toimenpiteistään
▪ On myös hyvä huomioida, että mm. sertifikaatit
tarjoavat tukea viestintään

ASKEL 5: SERTIFIOINTI & AUDITOINTI
▪ Yrityksellä on kestävää matkailua
tukeva sertifiointi. Tietoa
sertifioineista löytyy myös eoppaasta
▪ Edelläkävijäyritykset hyväksytään
ohjelmaan tietyin kriteerein ilman
sertifikaattia

SERTIFIKAATTIEN HYÖDYT

Matkailun kestävä kehittäminen usein jää, koska yritykseltä puuttuu toimintamalli
▪

Tarjoaa systemaattisen ja käytännönläheisen toimintamallin kestävän
matkailun kehittämiseen ja seurantaan;

▪

Sertifiointiprosessi kehittää liiketoiminnan prosesseja kuten tuotesuunnittelua,
johtamista ja markkinointia;

▪

Auttaa hahmottamaan keskeisimmät kehittämiskohteet;

▪

Sitouttavat henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen:

▪

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

▪

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.

”Voisiko joku tulla tänne meille katsomaan, että mitä täällä
pitäisi tehdä ja kertomaan että mistä aloittaa!”

SERTIFIOIMATTOMAT
EDELLÄKÄVIJÄYRITYKSET
Erikseen arvioituna voidaan hyväksyä vastuullisen matkailun edelläkävijäyritys, jolloin yrityksellä tulee olla näyttöä
systemaattisesta työstä kestävän matkailun eteen:
▪ Tehdyt toimenpiteet, jotka liittyvät kyseisen toimialan keskeisiin vaikutuksiin ja niiden minimointiin, on oltava
osoitettavissa systemaattisella seurantajärjestelmällä (toimenpide, mittari ja tulokset) viimeisten 3 vuoden ajalta
esimerkiksi sähkön-, veden-, lämmön – ja polttoaineen kulutus sekä palvelukuvauksin
▪ Osoitettavissa vähintään kahdella oman toimialan erityisohjelmalla/sertifioinnilla, joita on esimerkiksi TripAdvisor
GreenLeaders Program, Avainlippu, Hyvää Suomesta, Luomu – Aurinkomerkki, MUSH with Pride, Leave No Trace,
MARPOL Sewage Pollution Prevention Certificate, The Long Run, IAFS International Anti-Fouling System
Certificate, EkoEnergia sertifikaatti, ja energiatehokkuussopimus.
Myös seuraavat asiat tukevat edelläkävijäyritysten Sustainable Travel Finland –merkin saamista:
▪ Kansainväliset kestävän matkailun palkinnot, ja muu kansainvälinen yhteistyö kestävän matkailun sektorilla.
▪ Kestävän matkailuun erikoistuneiden matkanjärjestäjien kanssa tehtävä yhteistyö, esimerkiksi näyttöä
matkanjärjestäjien kriteereistä ja niiden täyttymisestä, tai
▪ Palautteesta säännöllinen asiakaspalautteen keruu: sisältää kysymyksiä kaikista kestävyyden osa-alueista,
palaute keskitason paremmalla puolella

Tehdyt toimenpiteet, palvelukuvaukset, oman toimialan erityisohjelmat ja sertifioinnit, tunnustukset ja palkinnot,
yhteistyö ja asiakaspalaute mikä tukee erikseen arvioitavan kestävän matkailun edelläkävijäyrityksen toimia, tulee
todentaa Sustainable Travel Finland -onlinealustalla kuvauksin ja liitetiedostoin.

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 indikaattoreihin
(tulossa vuoden 2020 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 -merkki on asiakkaalle osoitus siitä, että yritys on sitoutunut vastuulliseen toimintaan.

Kuinka lähteä mukaan?
Ensimmäiset askeleet

Yritys:
▪ Päätä, kuka yrityksessä on kestävän matkailun toimenpiteistä koordinoiva henkilö (askel 1)
▪ Hae mukaan STF –ohjelmaan luomalla profiili STF –onlinealustalle
▪ Tutustu STF e-oppaaseen (Askel 2) ja aloita ensimmäiset toimenpiteet seuraten e-oppaan
ohjeistusta
▪ Tutustu Työkaluja vastuullisuuteen ja viestintään –oppaaseen (Askel 3)
▪ Tutustu kestävän matkailun periaatteisiin ja pohdi onko toimintasi periaatteiden mukaista (Askel 1)
▪ Tee yrityskohtainen päätös (hallitus & henkilökunta) kestävän matkailun edistämisestä yrityksessäsi
(Askel 1)
▪ Osallistu alueellasi järjestettävään STF –valmennukseen (Askel 2)
▪ Täytä STF -itsearviointilomake yhdessä henkilökunnan kanssa (Askel 2) ja pohdi, löydätkö
itsearvioinnista vinkkejä viestintään (Askel 4) tai toimenpidesuunnitelmaan (Askel 3)
▪ Jos yrityksessä on jo tehty STF –kriteeristön mukaisia toimenpiteitä, todenna nämä STF onlinealustalla

MUKAAN JO TÄNÄÄN!
▪ Toimenpiteitä kestävän matkailun eteen
ei tarvitse olla tehtynä STF –ohjelmaan
hakiessa
▪ Polun suorittamiselle ei ole aikarajaa
▪ Työkalut saa käyttöön saman tien

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!

CHANGING THE TONE OF VOICE

Kaikki mukaan
viestintään

!

YHTEINEN PONNISTUS

Kaikki sidosryhmät
sitova ohjelma.

Suomi on kestävän matkailun kärkimaa
2025 mennessä

"Se oli hauska ja kiemurteleva polku.…
Se teki mutkia ja hypähdyksiä joka suuntaan,
ja toisinaan se meni solmuun itsensä kanssa
vain pelkästä ihastuksesta.
Sellaisella polulla kulkemiseen ei väsy.
Sellaista polkua tulee luultavasti pikemmin perille kuin suoraa ja ikävää."
(muunneltu Tove Janssonin kirjasta Muumipeikko ja Pyrstötähti)

KIITOS!
Liisa Kokkarinen
Liisa.kokkarinen@businessfinland.fi
Business Finland / Visit Finland

