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Suomen malli matkalle kohti kestävän matkailun
maata
 Meidän tulee hoitaa, suojella ja säilyttää luontomme, kulttuuriamme ja arvojamme.
Tulevaisuuden sukupolvien pitää tuntea Suomi jonka me tunnemme. Voimavara!
 Paikalliset kehityskohteet & haasteet huomioitava, eikä pakoteta alueille ja yrityksiin
kansainvälistä tai kansallista mallia joka ei tuo tai palvele elinkeinoa
 Alueellinen tai yrityskohtainen kestävän matkailun edistäminen pitäisi nähdä prosessina joka
edistää globaalia kestävää kehitystä
 Pienelläkin toimenpiteellä on merkitys. Yksin emme voi tehdä kaikkea, mutta yhdessä saamme
paljon aikaan. Meillä kaikilla on merkittävä rooli yhteisellä tiellä!
 Meidän pitää alkaa kertomaan maailmalle mitä meillä jo tehdään. Viestintä!
 ’tehdään enempi kuin laki vaatii’ (ennen kuin se vaatii!)

Materiaaleja ja artikkeleita BF nettisivuilla
(uudet ja päivitetyt)

VASTUULLISUUS (BF SIVUT)
 KESTÄVÄ MATKAILU LYHYESTI
 KESTÄVÄN MATKAILUN PERIAATTEET
 SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND
 SERTIFIOINNIT & OHJELMAT
 ESTEETTÖMYYS
 VIESTI VASTUULLISUUDESTA
 TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
 SAAMELAISTEN EETTISET OHJEISTUKSET

LADATTAVAT (BF SIVUT)
 Kestävän matkailun viestintäoppaat 7/2018
Vinkkejä vastuullisuusviestintään – argumentit(pdf,
32MB)
Työkaluja vastuullisuuteen ja viestintään (pdf, 2MB)
Tools for Sustainability and Communication (pdf, 2MB)
Tips for Sustainability Communications (pdf, 2MB)
 Matkailuyrityskartoitus 8/2018
Kestävän matkailun nykytila, haasteet ja
kehittämistarpeet – loppuraportti (pdf, 3MB)
Kestävän matkailun nykytila, haasteet ja
kehittämistarpeet – matkailuyrityskartoitus (pdf, 3MB)
 Matkanjärjestäjäkysely 9/2018
Kestävän matkailun matkanjärjestäjäkysely markkinoilla
UK & Saksa (englanniksi, pdf 2MB)
 Jakelukanavakartoitus 12/2018
Kestävän matkailun jakelukanavia vastuullisille
matkailuyrityksille (pdf, 870kb)

Sustainable Finland pledge

Sitoumuksen tavoitteena on herätellä Suomeen suuntaavia matkailijoita vastuullisesta käytöksestä
matkakohteessa ja kasvattaa Suomen kuvaa kestävänä matkakohteena. Se toimii myös
viestintätyökaluna matkailuyrityksille ja -alueille, jotka kohtaavat asiakkaat itse kohteessa.

Ruka-Kuusamo on upottanut sitoumuksen
omille sivuilleen, jossa viestivät
vastuullisesta matkailusta alueellaan

vf.com: https://www.visitfinland.com/sustainable-finland-pledge/
Youtube: https://youtu.be/9RAlybxw1gs

SUSTAINABLE TRAVEL
FINLAND
-ohjelma
Pilotointivaiheessa

Sustainable Travel Finland –ohjelman
tavoitteita
•

Edistää matkailuelinkeinon kestävää kehittymistä ja viisasta kasvua ja kasvattaa matkailijatoimijoiden kestävän kehityksen
mukaisen matkailun osaamista

•

Madaltaa kynnystä viestiä vastuullisesta matkailutoiminnasta

•

Helpottaa matkailijoita tekemään vastuullisia valintoja matkustuspäätöksiä tehtäessä

•

Tarjota yrityksille ja matkailudestinaatioille kestävän matkailun kehittämispolun, konkreettinen kestävän matkailun työkalupakki
ja alan uusinta tietoa

•

Helpottaa vastuullisten toimintatapojen omaksumista yrityksen arkeen

•

Kyseessä ei ole uusi sertifiointi; olemassa olevia sertifikaatteja yhteen kokoava sateenvarjomerkki ja kehittämisorientoitunut ja
markkinoinnillinen kokonaisuus

•

Auttaa matkailualueita toimimaan systemaattisesti ja pitkäjänteisesti kestävän matkailun edistämisessä - ohjelma kokoaa
merkin alle alueen STF–yritykset ja lisää alueen tunnettuutta kestävänä matkailukohteena

•

Lisätä kestävän matkailun yhteistyötä kunnan/julkisten toimijoiden, alueorganisaatioiden ja yritysten välillä

•

Kasvattaa Suomen tunnettuutta kestävän matkailun maana

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.

STF ohjelman kriteerit

Ohjelmaan voi lähteä mukaan milloin vain ja täysin nollatasosta!

Askel 1. Sitoutuminen




Virallisen päätöksen tekeminen kestävän matkailun edistämisestä (vaatii yritykseltä johdon ja henkilökunnan sitouttamisen, destinaatiolta julkisen sektorin ja
yritysverkoston sitouttamisen)
Sitoutuminen kestävän matkailun valtakunnallisiin periaatteisiin (allekirjoittamalla, julkaistu heinäkuussa 2019)
Kestävää matkailua koordinoivan henkilön nimeäminen

Askel 2. Osaamisen kasvattaminen




Tutustuminen Sustainable Travel Finland -e-oppaaseen
Osallistuminen Visit Finland Akatemian Sustainable Travel Finland -valmennukseen
Nykytilan kartoitus online-itsearvioinnin kautta. Itsearvioiti kartuttaa destinaatiolle alueellista dataa yritysverkoston nykytilasta ja kehitystarpeista.

Askel 3. Kehittämissuunnitelman laatiminen


Toimenpiteiden aloittaminen, kestävän matkailun suunnitelman laatiminen ja ulottaminen koskemaan kaikkia kestävyyden osa-alueita

Askel 4. Vastuullisuusviestintä


Kestävän matkailun toimenpiteistä viestiminen kansainväliselle yleisölle

Askel 5. Sertifiointi



Yrityksiltä vaaditaan kestävää matkailua tukeva sertifikaatti, ellei kyseessä ole vastuullisen matkailun edelläkävijäyritys.
Destinaation yritysverkoston yrityksistä 51%:lla (mukaan lukien liikevaihdoltaan suurimmat yritykset) tulee olla jokin ohjelmaan hyväksyttävistä sertifikaateista.

Askel 6. Todentaminen ja mitattavuus



Todennetaan, että kestävän matkailun toimenpiteitä on tehty yli vuoden ajan
Yritys sitoutuu valtakunnallisiin kestävän matkailun mittareihin, jotka otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana.

Askel 7. Sopimus Sustainable Travel Finland -merkin käytöstä


Tehdään sopimus liittyen Sustainable Travel Finland –merkin käyttöön ja voimassaoloon, sisältäen visuaalisen ohjeistuksen

Hae mukaan: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailunedistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/

SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND
–ohjelma on pilotointivaiheessa.
Mukana pilottialueita ympäri Suomen!

Utsjoki
Lakeland
Visit Jyväskylä
Wild Taiga (Kuhmo-Suomussalmi)
Lapland
Posio
Visit Pyhä-Luosto
Visit Salla
Ruka-Kuusamo
Explore Utsjoki

Coast & Archipelago
Visit Porvoo
Visit Rauma

I täinen Lappi
Posio
Pyhä-Luosto
Ruka-Kuusamo
Salla

Helsinki region
Visit Espoo
My Helsinki
Visit Vantaa

Kuhmo-Suomussalmi
Jyväskylä
Rauma
Porvoo

Pääkaupunkiseutu ( Espoo, Helsinki, Vantaa)

VF Akatemian STF valmennus
•

STF –ohjelmalle on konseptoitu oma
valmennuskonsepti.

•

Kaikilla VF Akatemian vastuullisuusvalmentajilla on
pääsy samoihin materiaaleihin, mutta valmennukset
räätälöidään aina huomioiden alueen omat toiveet.

•

Valmennuspäivä on suunniteltu yritysryhmille niin,
että päivän päätteeksi siirtyminen Sustainable Travel
Finland –alustalle on helppoa ja matka kohti merkkiä
alkaa

•

Valmennus on rakennettu konkreettisesti ja
yritysläheiseksi, vaikka konseptiin kuuluu myös
teoriaa

•

Lisätietoa valmennuksista ja valmentajista sekä
valmennusten esite löytyy VF/BF nettisivuilta
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/toiminta-suomessa/vastuullisuudesta-yrityksen-ja-alueen-myyntivaltti/

STF -onlinealusta
 STF onlinealustalla ohjelman kriteeristön täyttyminen
todennetaan.
 Onlinealustalle luodaan ensiksi profiili, jolla haetaan
mukaan ohjelmaan. VF:n hyväksyttyä hakemuksen,
käyttäjä pääsee kulkemaan varsinaiselle onlinealustalle.
 Onlinealustan pitäisi olla täysissä valmiuksissa syyskuun
2019 loppuun mennessä
 Destinaatioille alusta luo dashboard näkymän alueen
yritysverkostosta, jossa selviää mm. ohjelmassa
mukanaolevat yritykset ja online-itsearvioinnin alueelliset
tulokset kootusti
 Alusta kerää anonyymisti tietoa kestävän matkailun
tilasta alueellisesti ja valtakunnallisesti
 Ohjaa ja kannustaa käyttäjää
 Kehittämisorientoitunut
https://auth.sustainabletravel.businessfinland.fi/login
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/

STF e-opas

E-opas tarjoaa tietoa kestävästä matkailusta sekä erilaisten toimijoiden
rooleista, ja selittää yksityiskohtaisesti STF –ohjelman askeleet.
E-opas otettiin käyttöön heinäkuussa 2019, ja sitä päivitetään jatkuvasti.
E-oppaaseen saa kutsulinkin kaikki STF –ohjelmaan mukaa hakeneet.

TULOSSA!
Sustainable Arctic Destination e-learning
Matkanjärjestäjille suunnattuun e-valmennukseen 10 uutta aihetta, sisällöt valmiina
30.10.2019 mennessä.











Ethical Indigenous tourism in Finland
Sustainable Travel Finland (STF)
Everyman’s rights and responsibilities
Responsible tourism in National Parks
How to travel sustinably in Finland
Introducing best practice companies in Finland
Animals and responsible tourism
Accessible and inclusive tourism in Finland
Water, climate and plastics
Socio-cultural sustainability

Kuinka lähteä mukaan?
Ensimmäiset askeleet
Destinaatio:
 Päätä, kuka on alueellasi kestävän matkailun koordinoinnista vastaava henkilö
 Hae mukaan STF –ohjelmaan luomalla profiili STF -onlinealustalle
 Tutustu STF e-oppaaseen
 Tee alueellasi päätös kestävän matkailun edistämisestä yhdessä kunnan (tms julkisen sektorin) ja alueen yritysverkoston kanssa
 Järjestä alueellasi STF -valmennus
Yritys:
 Päätä, kuka yrityksessä on kestävän matkailun toimenpiteistä koordinoiva henkilö
 Hae mukaan STF –ohjelmaan luomalla profiili STF -onlinealustalle
 Tutustu STF e-oppaaseen
 Tee yrityskohtainen päätös (hallitus & henkilökunta) kestävän matkailun edistämisestä yrityksessäsi
 Osallistu alueellasi järjestettävään STF -valmennukseen
 Täytä STF -itsearviointilomake yhdessä henkilökunnan kanssa

Suom i on k estävän m atk ailun k ärk im aa
2025 m ennessä

KIITOS!

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

