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Kuinka mukaan STF –ohjelmaan?

 Hakea voi kuka vain; näyttöjä kestävän matkailun 
parissa ei tarvitse olla lähtiessä mukaan STF –
ohjelmaan 

 Haet mukaan luomalla yrityksesi profiilin STF -
onlinealustalle

 Hakemus löytyy Business Finland / Visit Finlandin 
nettisivuilta: 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/matkailun-
edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/


Tervetuloa Sustainable Travel 
Finland -onlinealustalle!

https://auth.sustainabletravel.business
finland.fi/login

https://auth.sustainabletravel.businessfinland.fi/login


STF –ohjelman ensimmäinen askel 
on sitoutuminen. Tämä askel pitää 
sisällään muun muassa kestävää 
matkailua koordinoivan henkilön 
nimeämisen.  

Hakiessasi mukaan STF –ohjelmaan, 
olisi tärkeää että yrityksessä on 
mietitty kuka on yrityksessä se 
henkilö, joka koordinoi matkailun 
kestävää kehittämistä, ja näin ollen 
toimii myös kontaktihenkilönä Visit 
Finlandin ja alueen 
matkailuorganisaatioiden suuntaan



Seuraavaksi hakemuksessa kysytään perustietoja yrityksestä. 
Jos kyseessä on ketju tai yritys jolla on useampi toimipiste, suosittelemme teitä tekemään jokaiselle oman 
hakemuksen; näin myös eri toimipisteiden palvelut saavat profiiliensa kautta lisänäkyvyyttä. 



Seuraavaksi hakemuksessa kysytään tarkentavia tietoja yrityksen toiminnasta. 
Näitä tietoja, kuten myös edellisellä sivulle olleita tietoja, käytetään STF –ohjelman jatkokehittämisessä. 
Tiedoilla pyritään kehittämään ohjelmaa erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia matkailuyrityksiä 
räätälöidymmin palvelevaksi. 
Lisäksi tällä sivulla kysyttävät tiedot sitovat yrityksen alueensa matkailun alueorganisaatioon (jos kuulutte 
alueorganisaatioon). 



Lopuksi hakemukseen 
tulee tehdä lyhyt esittely 
yrityksestä, 
kansainvälinen ja 
vastuullisuudesta 
kiinnostunut matkailija 
tai matkanjärjestäjä 
mielessä. 

Täytäthän tiedot 
huolellisesti ja 
englanniksi, sillä tietoja 
käytetään Visit Finlandin 
viestinnässä ja julkisen 
STF –profiilin luomisessa 
saatuasi STF –merkin.



STF -termit tutuiksi

 Sustainable Travel Finland –profiili on kattaus perustiedoista, joilla haetaan STF –ohjelmaan ja 
joita käytetään Visit Finlandin viestinnässä saatuasi STF –merkin 

 Sustainable Travel Finland -hakemus on onlinepohjainen hakemus, joka sisältää perustietoja 
yrityksestä / hakijasta sekä STF -profiilin, ja jolla haet mukaan ohjelmaan ja STF –merkkiä.

 Sustainable Travel Finland –ohjelmalla tarkoitetaan ’Sustainable Travel Finland’ kokonaisuutta, 
jota tukemaan on luotu mm. STF e-opas, jota todennetaan STF –onlinealustalla, ja jonka läpikäytyä 
saa STF –merkin

 Sustainable Travel Finland e-opas on e-learning alustalle rakennettu kattava ja opettava 
kokonaisuus kestävästä matkailusta, sen edistämisestä, tärkeydestä ja nykytilasta Suomessa. STF e-
opas selittää STF –polun kriteeristön askel askeleelta

 Sustainable Travel Finland –polulla tarkoitetaan STF –ohjelman kriteeristöä, joiden tulee täyttyä 
saadakseen STF –merkin

 Sustainable Travel Finland –onlinealusta on työkalu, jolla todennat STF polun askeleita ja haet 
STF –merkkiä.

 Sustainable Travel Finland –merkki saavutetaan kulkemalla koko STF –ohjelma, täyttämällä sen 
polulla vaaditut kriteerit ja todentamalla nämä STF –onlinealustalla



Mitä tapahtuu haettuani STF –ohjelmaan?

 Kun Visit Finlandin kestävän 
matkailun tiimi on käsitellyt ja 
hyväksynyt hakemuksesi, saat kutsun 
kestävän matkailun STF e-oppaaseen

 E-opas pitää sisällään runsaasti tietoa 
matkailun kestävästä kehittämisestä 
ja yksityiskohtaista tietoa STF –
ohjelman askelista, mukaan lukien 
tarvittavat tiedot STF –polun 
aloittamiseksi. 

 Kun onlinealusta aukeaa, todennat 
alustalla STF –ohjelman kriteeristön
täyttymisen mm. liittein ja linkein. 



Tervetuloa mukaan STF –polulle! 

Visit Finland 
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