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SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND
Vastuullisuuden edistäminen yrityksissä



Kuka ja mistä

▪ Visit Finland vastaa yhdessä 
matkailutoimialan kanssa ulkomailta 
Suomeen suuntautuvan matkailun 
edistämisestä. 

▪ Visit Finland luo kansainvälisesti kuvaa 
Suomesta haluttavana matkakohteena ja 
tukee valtakunnallisesti alan yrityksiä ja 
yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille 
tarkoitettujen matkailupalvelujen 
kehittämisessä ja markkinoinnissa.

▪ Visit Finland toteuttaa TEM 
matkailustrategiaa, on osa Business 
Finlandia ja toiminta rahoitetaan valtion 
budjetista.

Hanna Muoniovaara
Regional Partnership
Manager Helsinki , 
Coast & Archipelago
STF
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VISIT FINLANDIN 
MARKKINAT JAETTU 
KOLMEEN 
KATEGORIAAN

KAIKILLA MARKKINOILLA TOTEUTETAAN 
SEURAAVIA TOIMENPITEITÄ: 

• Myynninedistämistapahtumat

• Yhteismarkkinointikampanjat

• Ostajien tutustumismatkat Suomeen

• PR-toimenpiteet 

Päämarkkinat | Focus Markets

▪ Saksa, Britannia, Kiina, Japani

Nopeasti kasvavat & uudet markkinat | 
Fast Growing & New Markets

▪ UAE, Intia

Vakaan kasvun markkinat | Stable Growth Markets

▪ Venäjä, Benelux, Sveitsi, Ranska, Italia, Espanja, 
USA, Etelä-Korea



SUOMI ON SITOUTUNUT

▪ Brundtland Report…

▪ Agenda 2030 tavoitteet…

▪ Sustainable Development Goals…

▪ Pariisin ilmastosopimus…

▪ EU:n rahoitusinstrumenttien vähähiilisyystavoitteet…

▪ Sitoumus 2050…

▪ Hallitusohjelma…

▪ Valtakunnallinen 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.



SUOMESTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
VIENTIMAA! 
▪ Suomi on maailman vakain valtio.

The Fund for Peace, Fragile States Index 2018

▪ Suomi on maailman vapain maa, Norjan ja Ruotsin ohella.
Freedom House, Freedom in the World 2018

▪ Suomi on maailman kolmanneksi hyvinvoivin maa.
Legatum Institute, The Legatum Prosperity Index 2018: Finland 

▪ Suomi on inhimillisen hyvinvoinnin vertailussa maailman paras 
maa.
Sustainable Society Index, Main results 2016

▪ Suomi on maailman lukutaitoisin maa.
J. W. Miller ja M. C. McKenna, World's Most Literate Nations: Rank 
Breakdown

▪ Suomi on maailman kolmanneksi tasa-arvoisin maa.
Maailman talousfoorumi (WEF), Global Gender Gap Index 2017

▪ Suomessa on maailman puhtainta ilmaa.
Ilmatieteen laitos, Suomi WHO:n ilmanlaatutilaston kärjessä

▪ Suomi on vesivaroiltaan maailman rikkain maa.
Keelen yliopisto, The Water Poverty Index: an International 
Comparison

▪ Suomessa on eniten metsiä Euroopassa.
FAO, Global Forest Resources Assessment 

▪ Suomessa on kolmanneksi eniten soita Euroopassa.
Eurostat, Wetlands cover 2% of the EU's land

▪ Suomessa uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta
on toiseksi suurin EU-maissa.
Eurostat, Share of energy from renewable sources in the EU Member 
States

▪ Suomi on maailman toiseksi oikeudenmukaisin maa lapsille.
Unicef, UNICEFin tutkimus: Tanska oikeudenmukaisin maa lapsille

▪ Suomessa on maailman kolmanneksi pienin imeväiskuolleisuus 
(alle vuoden ikäisenä kuolleet).
YK, SDG Indicators, Infant mortality rate

▪ Suomessa yritysten eettiset toimintatavat ovat maailman toiseksi
parhaat.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 
2017–2018: Corporate Ethics

▪ Suomi on toiseksi paras maa puhtaan teknologian alalla. 
(Vertailussa 40 maata.)
WWF & Cleantech Group, The Global Cleantech Innovation Index 
2017

▪ Suomen kestävä kilpailukyky on maailman neljänneksi paras.
SolAbility, The Global Sustainable Competitiveness Index 2017

▪ Suomi on Euroopan kolmanneksi paras maa yritystoiminnalle.
European Chamber, Best European countries for business 2018

▪ Suomessa on maailman kolmanneksi paras talousympäristö 
liiketoiminnan kasvulle.
Grant Thornton, Global Dynamism Index 2015

http://fundforpeace.org/fsi/data/
https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2018-table-country-scores
http://www.prosperity.com/globe#FIN
http://www.ssfindex.com/results/main-results-2016/
http://www.ccsu.edu/wmln/rank.html
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/shareable-infographics/
http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/524194286
http://econwpa.repec.org/eps/dev/papers/0211/0211003.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20180201-1
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Figure_1-Share_of_energy_from_renewable_sources_2004-2016.png
https://www.unicef.fi/tiedotus/uutisarkisto/2016/unicefin-tutkimus-tanska-oikeudenmukaisin-maa-lapsille/
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=3.2.1
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=GCI.A.01.02.01
https://wwf.fi/mediabank/9906.pdf
http://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index
https://eucham.eu/images/Infographic%202018.pdf
https://www.grantthornton.global/globalassets/1.-member-firms/global/insights/article-pdfs/2015/gdi2015_report_final_update.pdf




Visit Finlandin
KESTÄVÄN MATKAILUN OHJELMA
▪ Kestävän matkailun ohjelma 

matkailualueille ja –yrityksille
▪ Sitoutuminen

▪ Yhteiset tavoitteet

▪ Osaamisen kasvattaminen

▪ Suunnitelmallisuus

▪ Viestintä

▪ Auditointi

▪ Mitattavuus

→ 7 askeleen polku

▪ Viestintätyökalu Visit Finlandille

▪ Laatumerkki matkailijoille ja 
matkanjärjestäjille 

Kestävä matkailu tuo lähiympäristöösi työtä ja hyvinvointia 
sekä vetää puoleensa matkailijoita, jotka haluavat kunnioittaa 

paikallista kulttuuria ja ympäristöä. 



SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND 

Utsjoki

Rauma

Pääkaupunkiseutu (Espoo, Helsinki, Vantaa)

Kuhmo-Suomussalmi 
(Wild Taiga)

Jyväskylä

Porvoo

Itäinen Lappi
Posio
Pyhä-Luosto
Ruka-Kuusamo
Salla







SUSTAINABLE TRAVEL 
FINLAND
-ohjelma 







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!  



ASKEL 1: SITOUTUMINEN

▪ Yritys nimeää kestävää matkailua koordinoivan henkilön, 
joka hakee STF -ohjelmaan luomalla yrityksen 
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 
ohjelman 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

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/
https://kestavan-matkailun-e-learning.in.howspace.com/22-visit-finlandin-valtakunnalliset-kestavan-matkailun-periaatteet


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 
online-itsearvioinnin saadakseen käsityksen, 
millä tasolla yritys on kestävän matkailun 
toiminnassa ja mitkä ovat haasteellisimmat 
osa-alueet, joiden eteen tulisi ensimmäiseksi 
tehdä toimenpiteitä. 

https://kestavan-matkailun-e-learning.in.howspace.com/1-tervetuloa
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/toiminta-suomessa/vastuullisuudesta-yrityksen-ja-alueen-myyntivaltti/


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


ASKEL 4: VASTUULLISUUSVIESTINTÄ

▪ Yritys viestii kestävän matkailun toimenpiteistään.

▪ Sertifikaatit kertovat ympäristöteoista – pitää kertoa 

laajemmin

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

▪ https://savutuvanapaja.fi/yhteystiedot/vastuullisuus/

▪ https://www.erarenki.fi/vastuullisuus.html

▪ https://visithame.fi/vastuullisuus-elamantapana/ Visit Hämeen sivuilla

▪ VF:n oppaat:
▪ Työkaluja vastuullisuuteen ja viestintään

▪ Vinkkejä vastuullisuusviestintään

https://www.businessfinland.fi/48e735/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/kestavan_kehityksen_yritysopas_a4-v5_web.pdf
https://www.adventureapes.fi/sustainable-tourism-finland
https://savutuvanapaja.fi/yhteystiedot/vastuullisuus/
https://www.erarenki.fi/vastuullisuus.html
https://visithame.fi/vastuullisuus-elamantapana/
https://www.businessfinland.fi/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/tyokaluja_vastuullisuusviestintaan_a5-web.pdf
https://www.businessfinland.fi/48e735/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/kestavan_kehityksen_yritysopas_a4-v5_web.pdf


ASKEL 5: SERTIFIOINTI & AUDITOINTI

▪ Yrityksellä on kestävää matkailua 
tukeva sertifiointi

▪ Edelläkävijäyritykset hyväksytään 
ohjelmaan tietyin kriteerein ilman 
sertifikaattia



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 mittareihin 
(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.



VF.com – Sustainable Travel Finland

▪ Kaikki yritykset, joilla on STF-merkki 
saavat näkyvyyttä visitfinland.com 
sivuilla.

▪ https://www.visitfinland.com/sustaina
ble-finland/

▪ Lanseeraus kuluttajille kv-markkinoilla 
syksyllä 2020

▪ Ole ensimmäisten joukossa!
▪ Destinaatio saa merkin kun 51% sen 

alueen yrityksistä on STF-merkki

https://www.visitfinland.com/sustainable-finland/sustainable-travel-destinations/?paged=2&random=943491028
https://www.visitfinland.com/sustainable-finland/


STRENGHTEN AND MAINTAIN 

FINLAND’S COUNTRY IMAGE AS ALL 

YEAR ROUND TRAVEL DESTINATION

INCREASE AWARENESS OF 

FINLAND AS A

SUSTAINABLE TRAVEL 

DESTINATION

PROMOTE

FINLAND AS A

SUMMER DESTINATION 

VISIT FINLAND MARKETING OBJECTIVES 2020



PLEDGE 
https://www.visitfinland.com/sustainable-
finland-pledge/



YHTEINEN PONNISTUS

Kaikki sidosryhmät 
sitova ohjelma.



Suomi on kestävän matkailun kärkimaa 
2025 mennessä



Kiitos.

Hanna Muoniovaara

Hanna.muoniovaara@businessfinland.fi 

Business Finland / Visit Finland 


