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MIKSI TEHDÄ 
KESTÄVYYSTYÖTÄ?

STF-OHJELMA 
PÄHKINÄNKUORESSA



Matkailu & kestävä kehitys
Kestävä kehitys on kehitystä, ”joka tyydyttää nykyhetken 
tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta 
tyydyttää omat tarpeensa” (Bruntland 1987).

Kestävä matkailu on jatkuvasti kestävästi kehittyvää 
matkailua, joka huomioi nykyiset ja tulevat taloudelliset, 
sosio-kulttuuriset ja ympäristölliset vaikutukset siten, että 
matkailijoiden, matkailuyritysten, matkailukohteiden, 
ympäristön ja paikallisväestön tarpeet on huomioitu nyt ja 
tulevaisuudessa. 

Vastuullinen matkailun yritystoiminta on kestävää ja 
kannattavaa liiketoimintaa, jossa huomioidaan yrityksen 
suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. 

Kestävä kehitys voidaan nähdä tavoitteena, johon 
yritysvastuulla pyritään.

Yhtä valmista ”maalia” ei ole olemassa! Kansainvälisesti 
määritellyt standardit ja kriteeristöt ohjaavat tekemistä. 
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Miksi matkailuyrityksen 
kannattaa tehdä kestävyystyötä?



Ilmastonmuutos – suurin
uhka ihmiskunnalle
Ilmastonmuutos on suuri, globaali haaste, joka vaikuttaa 
elinoloihin, kulttuuriin, yhteiskuntiin ja koko ihmiskuntaan.

Arktisella alueella ilmasto lämpenee kolminkertaisesti 
muuhun maailmaan verrattuna. Ilmastonmuutoksella on 
paljon erilaisia vaikutuksia, kuten Ihmisen aiheuttama 
luonnon monimuotoisuuden massiivinen köyhtyminen, 
joka on ajanut monet lajit todelliseen ahdinkoon.

Monet Pohjois-Suomen matkailutuotteista ja -palveluista 
ovat riippuvaisia sääolosuhteista, mikä tekee niistä erittäin 
herkkiä ilmastonmuutokselle. Ykkösomaisuutemme 
suojaaminen on järkevää myös taloudellisesti. 

Taatakseen tulevaisuutensa, on matkailun(kin) kehityksen 
oltava kestävää!
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Kestäville palveluille ja tuotteille on kysyntää
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• 81% maailman matkailijoista pitää kestävää 
matkustamista elintärkeänä

• Yli puolet sanoo, että pandemia ja 
ilmastonmuutos on saanut heidät 
haluamaan matkustaa tulevaisuudessa 
kestävämmin

• 57% matkailijoista valitsisi mieluummin
majoituspaikan, jolla on kestävyydestä
kertova sertifikaatti

Lähde: Booking.com, Sustainability report 2022



Miksi kestävät teot kannattavat?
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Kestävän matkailun 
toimintamallien omaksuminen 

tuo säästöjä
”Meille kestävien toimintamallin 
omaksuminen on tuonut myös 

säästäjä, koska toimintatavat ovat 
pidemmälle mietittyjä.”

Aavameri, ohjelmapalveluyritys

Pitkäjänteistä työtä
”Teemme pitkäjänteistä työtä 

ainutlaatuisen arvokkaan 
ympäristömme hyväksi, porojen 

luonnollisen elinympäristön 
suojelemiseksi ja perinteiden 
ylläpitämiseksi. Käytännössä 

vastuullisuus meillä toteutuu siten, 
että porotuotteissa porosta ei jää 
mitään käyttämättä eikä poroista 

jää mitään kertomatta.”
Kujalan Porotila

Tietoisen asiakkaan valinta

”Systemaattinen vastuullisuustyö 
on tuonut meille myös 

onnistumisia. Asiakkaamme ovat 
vastuullisuustietoisia ja tekevät jo 
sen perusteella päätöksensä sekä 

lisäksi he arvostavat että 
kerromme ja viestimme 

ympäristö- ja 
vastuullisuusteoistamme.”

Hawkhill, majoitusyritys
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STF-ohjelma
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Onko STF-ohjelma sinulle 
entuudestaan tuttu?



11

HALLITUS ON LAATINUT TIEKARTAN HIILINEUTRAALIIN SUOMEEN

Hallitusohjelman tavoite: 
Suomi on maailman ensimmäinen 
hiilineutraali maa vuoteen 2035 
mennessä
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Suomen matkailustrategia näyttää suunnan: 
Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista 
Suomen matkailuun
Suomen matkailustrategia 2022–2028 ja toimenpiteet 
2022–2023

Suomen matkailustrategia 2022–2028 ja 
toimenpiteet 2022–2023

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164279


SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND



SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND -OHJELMA / SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND

VISIT FINLANDIN TAVOITTEENA ON TEHDÄ 

KESTÄVYYDESTÄ MATKAILUN UUSI NORMI JA 

SUOMESTA YKSI MAAILMAN KESTÄVIMMISTÄ 

MATKAILUKOHTEISTA.



Sustainable Travel Finland           -

ohjelmassa otetaan huomioon 

ekologisuuden lisäksi myös 

kestävyyden muut ulottuvuudet.

Haluamme rakentaa yhtenäisen  

toimialan, joka turvaa yhteisöjen 

sosiaalista ja kulttuurista 

elinvoimaa ja lisää taloudellista 

hyvinvointia.

Moniulotteinen kestävyys
Ohjelma ottaa huomioon kestävyyden eri 

ulottuvuudet

Ekologinen Kulttuurinen

Sosiaalinen Taloudellinen

MATKA / SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND



Seitsemän askeleen polku ja sen työkalut 

matkailun kestävään kehitykseen

SEITSEMÄN ASKELEEN POLKU MATKAILUN KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN / SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND

Askel 1.

Sitoutuminen

Askel 2.

Osaamisen kasvattaminen

Askel 3.

Kehittämissuunnitelma

Askel 4.

Vastuullisuusviestintä

Askel 6.

Todentaminen ja mitattavuus

Askel 7.

Sopimus ja jatkuva kehittäminen

Askel 5.

Sertifiointi



STF –ohjelmaan lähteneet yritykset & destinaatiot saavat

käyttöönsä konkreettisen kestävän matkailun edistämisen työkalupakin,

keinon omaksua vastuullisuusajattelun ja organisoitua kestävän 

matkailun toimenpiteissä sekä 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 ja on avoinna kaikille matkailuyrityksille ja -alueille!

STF-ohjelman edut 

pähkinänkuoressa

SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND



SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND –MERKKI TAKAA, ETTÄ 
MATKAILUYRITYS TAI KOHDE ON SITOUTUNUT KESTÄVIIN 

TOIMINTATAPOIHIN JA KEHITYKSEEN.

MATKA / SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND





Facebook
facebook.com/visitfinland

Twitter
twitter.com/OurFinland

Instagram
instagram.com/ourfinland/

Youtube
youtube.com/user/VisitFinland

Visit Finland www.visitfinland.com

Kiitos!
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Liisa Mäkelä, Manager, Sustainable Travel Development

Liisa.makela@businessfinland.fi


