
| Mood of Finland Oy | www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | IG @mood_of_finland | FB - Mood of Finland

Taustaa:

Mitä on vastuullisuus

Vastuullisuussuunnitelma

Viestintä

Valmennus 

STF ja 
sertifioinnit

STF-ohjelma 
haltuun! 

http://www.moodoffinland.fi/
https://twitter.com/AnuNy
https://www.instagram.com/mood_of_finland/
https://www.facebook.com/MoodOfFinland


| Mood of Finland Oy | www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | IG @mood_of_finland | FB - Mood of Finland

Aihe Mitä Aika ja paikka Tuotos Materiaali

4. Valmennus: 

STF-polku ja  

Sertifikaatit

Käydään läpi Visit Finlandin 

hallinnoima Sustainable Travel 

Finland – ohjelma askel askeleelta

Alustus ja johdanto 

sertifikaatteihin ja hakuprosessiin 

yleisellä tasolla, kytkös STF-

ohjelmaan ja esittelyt osallistujia 

kiinnostavissa sertifikaateista.

Verkko 3h

Ti 29.11. klo 9-12

Osallistujat ovat saaneet 

konkreettisen kuvan STF-

ohjelmasta ja konkreettiset 

vinkit omaan tekemiseen 

sekä realistinen kuva 

sertifiointiprosessista ja 

valmiudet valita 

sertifikaatti  . 

STF-ohjelman eOpas

ja Online-alusta.  

Loogisesti ja 

kannustavasti 

etenevä materiaali 

sertifikaateista ja 

sertifiointiprosessista. 

Valmentaja jakaa 

omakohtaiset 

kokemukset STF-

ohjelmasta ja 

sertifioinnista. 

Työpajat 

paikan päällä. Toteutetaan työpajat osallistujien 

tarpeiden mukaan. Pääpaino on 

STF-polun askelissa.

STF-polun kertaus ja jokaisen 

askeleen kohdalla konkreettiset 

materiaalit, vertaistukea ja 

sparrausta tekemiseen. 

Forssa Ma 12.12.

Hämeenlinna Ti  13.12.

Riihimäki Ke 14.12.

Iltapäivä/ilta –

omakustanteinen lounas

Osallistujat ovat edenneet 

STF-polulla ja tuottaneet 

alkuun eri askelien 

materiaalit. 

Erityisesti tukea ja 

ohjausta kolmannen 

askeleen 

kehittämissuunnitelmaan.  

Hyödynnetään STF-

ohjelman eOpasta ja 

Online-alustaa sekä 

Mood of Finlandin 

tuottamia 

materiaaleja 

(vastuullisen 

matkailijan polku ja 

kehittämis-ja

toteutttamissuunniel

ma)
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https://twitter.com/AnuNy
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https://www.facebook.com/MoodOfFinland
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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, vaikka itse toimenpiteet saattavat kustannuksia aiheuttaa.   

http://www.moodoffinland.fi/
https://twitter.com/AnuNy
https://www.instagram.com/mood_of_finland/
https://www.facebook.com/MoodOfFinland
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Huomioitavaa emo- ja toimipisteyritykset

Osa askelista yhteisiä, osa toimipistekohtaisia

▪ Toimipisteiden tulee aina pystyä itse täyttämään vähintään askeleet 2, 

5 ja 6. 

▪ Lisäksi toimipisteiden tulee hyväksyä STF-merkin käyttösäännöt ja 

visuaalinen ohjeistus askeleella 7, vaikka itse sopimus olisikin 

emoyhtiön allekirjoittama koko organisaation puolesta.

▪ Askel 2 sen takia, että itsearviointia ei voi kopioida ollenkaan emosta 

toimipisteelle.

▪ Sertifikaatin osalta saattaa olla poikkeuksia esim. silloin, jos  koko 

ketjulla on yksi ISO-sertifikaatti, joka koskee kaikkia toimipisteitä, eli 

sen voi asettaa kopioitumaan toimipisteille. 

▪ Visit Finlandin edustaja keskustelevat erikoistapauksien kanssa asiasta 

erikseen

http://www.moodoffinland.fi/
https://twitter.com/AnuNy
https://www.instagram.com/mood_of_finland/
https://www.facebook.com/MoodOfFinland
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SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND 

Merkin saaneet yritykset 

Englanniksi esittelyt

Suomeksi tilastot

Käydään benchmarkkaamassa

☺

Anu Nylund Mood of Finland Oy | www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | IG @mood_of_finland

VISIT FINLAND – VASTUULLISUUTEEN 

TUKEA, TUTKIMUSTA JA VINKKEJÄ:

VASTUULLISUUS

“Nature has taken care of  us for millions of  years and 

now it’s time for us to take care of  it in return. By taking 

the Sustainable Finland Pledge you make a promise to 

respect and treasure the Finnish nature, its inhabitants 

and culture during your visit” 

http://www.moodoffinland.fi/
https://twitter.com/AnuNy
https://www.instagram.com/mood_of_finland/
https://www.facebook.com/MoodOfFinland
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/kestava-matkailu-lyhyesti/


| Mood of Finland Oy | www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | IG @mood_of_finland | FB - Mood of Finland

STF ohjelman kriteerit 

Askel 1. Sitoutuminen
Virallisen päätöksen tekeminen kestävän matkailun edistämisestä (vaatii y itykseltä johdon ja henkilökunnan sitouttamisen, destinaatiolta toimintaa 
rahoittavan julkisen sektorin ja yritysverkoston sitouttamisen) Sitoutuminen kestävän matkailun valtakunnallisiin periaatteisiin.Kestävää matkailua 
koordinoivan henkilön nimeäminen

Askel 2. Osaamisen kasvattaminen
Tutustuminen Sustainable Travel Finland -e-oppaaseen. Osallistuminen Visit Finland Akatemian Sustainable Travel Finland –valmennukseen tai 
valmennuksen alueellinen järjestäminen. 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 ulottuvuuksia

Askel 4. Vastuullisuusviestintä
Kestävän matkailun toimenpiteistä avoimesti ja läpinäkyvästi viestiminen kansainväliselle yleisölle

Askel 5. Sertifiointi ja auditointi
Yrityksiltä vaaditaan kestävää matkailua tukeva, alkukartoituksen ja auditoinnin tarjoava 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 ohjelmalle luodulla alustalla kriteeristön täyttyminen, ja että kestävän matkailun toimenpiteitä on tehty yli vuoden ajan. Yritys sitoutuu 
valtakunnallisiin kestävän matkailun mittareihin, jotka otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. 

Askel 7. Sopimus ja jatkuva kehittyminen
Tehdään sopimus liittyen Sustainable Travel Finland –merkin käyttöön ja voimassaoloon, sisältäen visuaalisen ohjeistuksen. Sitoudutaan jatkuvan kehittämisen malliin 

http://www.moodoffinland.fi/
https://twitter.com/AnuNy
https://www.instagram.com/mood_of_finland/
https://www.facebook.com/MoodOfFinland
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/kestavan-matkailun-periaatteet/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/toiminta-suomessa/vastuullisuudesta-yrityksen-ja-alueen-myyntivaltti/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/viesti-vastuullisuudesta/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sertifioinnit--ohjelmat/
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TO DO –LISTA 
• Hae mukaan ohjelmaan STF-ohjelmaan

täytä hakemus

• Hakemus käsitellään ja saat linkit e-

Oppaaseen ja Online-alustalle
• Saat linkin ilmoittamaasi spostiin, tarkista roskaposti. e-

Oppaasta saat ohjeita askelkuvioihin ja löydät tietoa 

sertifikaateista 

• Valitse sopiva sertifikaatti (emo-

toimipisteyrityksillä toimipisteiltä edellytetään 

2,5,6 + käyttösäännöt askeleella 7) 

• Ole yhteydessä sertifikaatin myöntäjään ja 

aloita hakemus.

• Sustainable Travel Finland – sopimus ja 

merkki: 3-12 kk päästä, sitten  kun kaikki 

osa-alueet ovat kunnossa

Anu Nylund | Mood of Finland | www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy

http://www.moodoffinland.fi/
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https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sertifioinnit--ohjelmat
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Green Key ja Green Acitivites

• Green Key sopii hyvin monenlaisille  
yrityksille (majoitus, leirintäalueet, 
B&B, vierailukohteet, ravintolat, 
kahvilat, aktiviteetteja tarjoavat 
yritykset).

• Auditointi ensimmäiset 1. ja 2. vuotena 
ja sitten joka 3. vuosi.

• Hinta: vuosimaksu 550 – 1750€ yritys 
+ auditointi 500€ + matkakulut

• Green Activities sopii yrityksille, joilla 
ei ole kiinteää toimipistettä (luonto- ja 
aktiviteettiyritykset)

• Auditointi kuten yllä
• Hinta: vuosimaksu 500€ + auditointi 

400€

http://www.moodoffinland.fi/
https://twitter.com/AnuNy
https://www.instagram.com/mood_of_finland/
https://www.facebook.com/MoodOfFinland
https://greenkey.fi/
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Good Travel Seal

• Sopii erityisen 
hyvin pienille 
yrityksille

• Hinnat alkaen: 
150€/vuosimaksu 
+ auditointi 150€+ 
ohjaus ja neuvonta 
200€

• Auditointi 2 
vuoden välein

http://www.moodoffinland.fi/
https://twitter.com/AnuNy
https://www.instagram.com/mood_of_finland/
https://www.facebook.com/MoodOfFinland
https://goodtravel.guide/good-travel-seal/
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Ekokompassi 

• Kaikenkokoisille ja 
kaikenlaisille yrityksille

• Suomen Luonnonsuojeluliiton 
omistama

• Taustalla vaikuttaa ISO 
14001- standardi

• Hinnat: rakentamismaksu 
1500€ /ensimmäinen vuosi, 
vuosimaksu alkaen 500€, 
auditointimaksu noin 600€.

• Auditointiväli 3 vuotta

http://www.moodoffinland.fi/
https://twitter.com/AnuNy
https://www.instagram.com/mood_of_finland/
https://www.facebook.com/MoodOfFinland
https://ekokompassi.fi/
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Biosphere

• Sopii kaikenlaisille MaRa-alan 

yrityksille

• Vuosimaksu 359€/v (uusi 

Sustainable Lifestyle- alusta)

• Ensimmäisen auditoinnin 

jälkeen jatkuva kehittäminen 

ja todentaminen, 

”pistokokeita”

• Esimerkki täysin verkossa 

tehtävästä prosessista

http://www.moodoffinland.fi/
https://twitter.com/AnuNy
https://www.instagram.com/mood_of_finland/
https://www.facebook.com/MoodOfFinland
https://www.biospheretourism.com/en
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EU-Ecolabel
• Käytössä ETA maissa eli EU maiden lisäksi 

Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa
• Kymmeniä tuoteryhmiä, mm. majoituspalvelut 
• Tuotteita mm. pesuaineet, meikit, vaatteet, 

puutarhatuotteet, huonekalut yms.

• Runsaalla 1600 yrityksellä merkin käyttöoikeus; 
merkittyjä tuotteita/palveluita kymmeniä 
tuhansia

• Syyskuussa 2019 EU ympäristömerkittyjä 
majoituspaikkoja Euroopassa yhteensä noin 
400

Hakemusmaksu
•mikroyritykset 350 €
•PK-yritykset 600 €
•suuryritykset 2 000 €
•lisäksi tarkastuskäynnin matkakustannukset

Vuosimaksu (500 –25 000 €)0,15% merkityn 
tuotteen/palvelun myynnistä, pka- ja 
mikroyrityksille 25% alennus

http://www.moodoffinland.fi/
https://twitter.com/AnuNy
https://www.instagram.com/mood_of_finland/
https://www.facebook.com/MoodOfFinland
https://eu-ymparistomerkki.fi/


| Mood of Finland Oy | www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | IG @mood_of_finland | FB - Mood of Finland

Välkky-hanke, Outi Ugas

Matkailutoimialan päästölaskuri (tullaan integroimaan osaksi STF-ohjelmaa) 

http://www.moodoffinland.fi/
https://twitter.com/AnuNy
https://www.instagram.com/mood_of_finland/
https://www.facebook.com/MoodOfFinland
https://www.lapinliitto.fi/wp-content/uploads/2022/05/Outi-Ugas-24.5.-yrityksen-polku-ja-aluelaskennan-pilotin-opit.pdf
https://www.co2laskuri.fi/
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Aloita sitouttamisella. 

Kestävän matkailun yhteiset periaatteet

Allekirjoittamalla kestävän matkailun periaatteet sitoudumme 

työskentelemään kestävämmän matkailun puolesta.

1 Teemme reilua yhteistyötä | Vi gör rättvist sammarbete.

Kehitämme matkailua yhteistyössä muiden alueemme ja alamme toimijoiden 

kanssa. Yhdessä voimme paremmin vaikuttaa yhteiskunnan ja matkailun 

tulevaisuuteen. Haluamme, että alueellamme on hyvä asua ja vierailla nyt ja 

tulevaisuudessa, joten teemme päätöksiä, jotka ovat kestäviä myös tuleville 

sukupolville. Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti, ja 

harjoitamme vain reilua ja rehellistä kaupankäyntiä.

2 Huolehdimme luonnosta | Vi tar hand om naturen

Suojelemme alueemme ympäristöä, maisemia ja luonnon monimuotoisuutta. 

Toimintamme ei ylitä luonnon kantokykyä, vaan turvaa osaltaan hyvän 

elämän mahdollisuudet ja puhtaan toimintaympäristön säilymisen 

alueellamme. Huolehdimme myös eläintemme hyvinvoinnista ja arvokkaasta 

kohtelusta.

3 Kunnioitamme kulttuuriperintöä | Vi respekterar kulturarv

Vaalimme alueemme kulttuuriperintöä. Tavoitteemme on kulttuurin aito ja 

kunnioittava esittäminen, elvyttäminen, ylläpitäminen ja vahvistaminen. 

Ymmärrämme myös, että kulttuurit ovat aina kehittyneet 

vuorovaikutuksessa ja ottaneet oppia toisiltaan.

4 Edistämme hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa

Vi främjar välfärd, männskliga rättigheter och social jämlikhet.

Kohtelemme työntekijöitämme, vieraitamme ja alueemme asukkaita 

tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti riippumatta heidän taustastaan. 

Otamme ihmisten erityistarpeet huomioon toiminnassamme. 

Koulutamme, opastamme ja kannustamme henkilöstöämme toimimaan 

vastuullisesti.

5 Suosimme paikallista | Vi föredrar lokalproducerat

Tuemme alueemme tuotteita, palveluita ja yrityksiä, ja tavoitteemme on 

työllistää paikallisia ihmisiä. Suosimme suomalaisista raaka-aineista 

tehtyä ruokaa. Osallistamme asukkaita ja yrityksiä heitä koskevissa 

asioissa.

6 Panostamme turvallisuuteen ja laatuun

Vi satsar på trygghet och kvalitet

Huolehdimme paikallisten asukkaiden, henkilökuntamme ja 

vieraittemme turvallisuudesta sekä lain ja viranomaisten määräysten 

noudattamisesta. Kun kehitämme palveluitamme ja tuotteitamme laatu 

edellä, luomme edellytyksiä oman toimintamme jatkuvuudelle.

http://www.moodoffinland.fi/
https://twitter.com/AnuNy
https://www.instagram.com/mood_of_finland/
https://www.facebook.com/MoodOfFinland
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7 Huomioimme ilmastovaikutukset | Vi tar i beaktande 
klimatförändringen
Teemme ilmaston kannalta hyviä valintoja ja pienennämme 
hiilijalanjälkeämme. Seuraamme matkailun ympäristölle aiheuttamaa 
kuormitusta ja aktiivisella mittaamisella tavoittelemme tehokkaampaa 
energian ja resurssien käyttöä
.
8 Viestimme avoimesti | Vi kommunicerar öppet
Viestimme alueellamme rohkeasti matkailun vastuullisista teoista sekä 
tulevista suunnitelmista ja visioista. Haluamme, että Suomen kestävä 
matkailu tunnetaan maailmalla. Kerromme avoimesti onnistumista, mutta 
myös haasteista.

9.Kehitämme jatkuvasti yritystoimintaamme | Vi utvecklar vår 
affärsverksamhet kontinuerligt.
Olemme valmiita uudistamaan palveluitamme ja tuotteitamme, jotta niille 
riittää kysyntää myös tulevaisuudessa. Vakaa talous ja eettinen liiketoiminta 
luovat perustan toiminnan kestävälle kehittämiselle.

10 Sitoudumme kestävän matkailun periaatteisiin | 
Otamme aktiivisen roolin kestävän matkailun edistämisessä ja näiden 
kestävän matkailun periaatteiden toteuttamisessa. Teemme kestävän 
matkailun toimintasuunnitelman, jonka mukaan toimimme jatkossa yhä 
systemaattisemmin. Sitoudumme toimenpiteisiin ja haluamme oppia lisää 
myös tulevaisuudessa.

Anu Nylund Mood of Finland Oy | www.moodoffinland.fi | Twitter @AnuNy | IG @mood_of_finland
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Sertifikaateista on hyötyä kv-varausjärjestelmissä

Booking.com – tutkimus julkaistu:

• Booking.com julkaisi ensimmäisen kestävän matkailun 
raportin vuonna 2016. 

• Vuoden 2021 kuluttajatutkimukseen osallistui 29 349 
vastaajaa 30 eri maasta, ja se toteutettiin verkkokyselynä 
maaliskuussa 2021.

• 83% of  global travelers think sustainable travel is vital, with 
61% saying the pandemic has made them want to travel 
more sustainably in the future

• Almost half  (49%) still believe that in 2021, there aren’t 
enough sustainable travel options available, with 53% 
admitting they get annoyed if  somewhere they are staying 
stops them from being sustainable, for example by not 
providing recycling facilities

• While 3 out of  4 accommodation providers say they have 
implemented at least some kind of  sustainability practices at 
their property, only one-third actively communicate about 
their efforts proactively to potential guests

• To help boost the visibility of  more sustainable stay options, 
Booking.com is now showing third-party sustainability 
certifications and details on a range of  30+ impactful 
practices in place at hundreds of  thousands of  properties 
around the world

Anu Nylund, www.moodoffinland.fi

https://globalnews.booking.com/bookingcoms-2021-sustainable-travel-report-affirms-potential-watershed-moment-for-industry-and-consumers/


Google My Business

• The most significant new tool comes 
courtesy of  Google.

• Starting on Sept. 22 (2021), it will label 
hotels as “Eco-Certified” in global search 
results, with a leaf-shaped icon next to the 
hotel’s name.

• Clicking on the “About” tab will detail the 
property’s specific sustainability practices, 
such as having water use audited by an 
independent organization or using energy 
from carbon-free sources. 

• The new feature relies on 29 certification 
programs to do the hard work of  
establishing a hotel’s green credibility; the 
property must have an array of  
sustainability measures audited by third-
party experts.

• It’ll be up to hotel staff, rather than the 
search engine, to update hotel listings, 
using the free Google My Business 
Profile. Anu Nylund, www.moodoffinland.fi



Anu Nylund
Mood of  Finland Oy
www.moodoffinland.fi

+358 40 96 22006
anu.nylund@moodoffinland.fi

Y-tunnus: 2952230-4

Twitter @AnuNy 
Instagram @mood_of_finland 
@rakkaudenmetsa 
FB @Mood of  Finland
LinkedIn: Anu Nylund
YouTube: Mood of  Finland

Biosphere on yksi Visit Finlandin hyväksymistä, auditoitavista sertifikaateista. 

Sertifikaatti on yksi Sustainable Travel Finland ohjelman todentamisen askeleista. 

Sustainable Travel Finland on jatkuvaan kehittämiseen kannustava ohjelma. Mood 

of  Finland on käynyt läpi ohjelman seitsemän askelta ja saanut merkin käyttöön

osoituksena vastuullisesta toiminnasta. 
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