
SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND -OHJELMA
Kestävyys matkailuvalttina

 Posio on Suomen ensimmäinen STF-destinaatio, voisiko Levi olla seuraava?

 Maksuton STF-ohjelma tarjoaa yrityksellesi työkalupakin, jonka avulla kehitystyö helpottuu. 

 STF-merkin saat, kun suoritat STF-polun. Osana polkua tarvitset lisäksi ohjelmaan hyväksytyn 
ympäristösertifikaatin

 Mukaan STF-ohjelmaan pääset ilmoittautumaan täältä: 
https://auth.sustainabletravel.businessfinland.fi/login

 STF-polulle voit ilmoittautua jo, vaikket olisi vielä aloittanut työtä kestävän kehityksen 
suhteen ja/tai valinnut sertifikaattia! 

Tee hyvä päätös ja ilmoittaudu mukaan heti tänään!
Tehdään yhdessä Levistä kestävämpi matkailualue 

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


MIKSI SERTIFIOIDA?

1. Tutkimusten valossa sertifiointi luo lisäarvoa tuotteelle tai palvelulle 
asiakkaan näkökulmasta sekä luo mielikuvaa vastuullisesta ja kestäviin 
arvoihin sitoutuneesta yrityksestä 

2. Saat tukea kestävään kehitykseen; ”työkalupakin” työn tekemiseen

3. Sertifiointi voi tuoda yrityksellesi myös taloudellista lisäarvoa esimerkiksi 
energiatehokkaiden ratkaisujen tuomien säästöjen kautta

4. Useat rahoittajat tulevat jatkossa vaatimaan rahoitusta hakevilta 
yrityksiltä tiettyjen kriteerien täyttymistä kestävän kehityksen osalta 
ja riskiluokitus voi myös perustua jatkossa vastuullisuuteen 

5. Useat matkanjärjestäjät vaativat tai tulevat lähitulevaisuudessa vaatimaan 
yhteistyökumppaneiltaan kestävän matkailun sertifiointeja todisteeksi vastuullisesti 
toiminnasta



1. Ilmoittaudu mukaan STF-ohjelmaan https://auth.sustainabletravel.businessfinland.fi/login

2. Valitse ympäristösertifikaatti/-ohjelma, jonka haluat suorittaa ja ilmoittaudu mukaan ohjelmaan. 
Apua valintaan löydät täältä: Sertifioinnit & ohjelmat - Business Finland

3. Aloita sertifiointi ja STF-polku. Parhaassa tapauksessa dokumentoit vain ylös toimet, joita olet yrityksessäsi 
tehnyt jo vuosien ajan ja kirjaat ylös kehityskohteet

4. Mikäli haluat apua sertifiointiprosessiin, ota yhteyttä Kideveen kideve@kittila.fi ja kysy oppilaitosyhteistyöstä -
> Mahdollista on esimerkiksi oppilaitosyhteistyön kautta saada opiskelija 
tukemaan sertifiointiprosessia. Opiskelijat ovat mukana prosessissa tukemassa yrityksiä sertifiointityössä osana 
omia opintojaan ja kehittyvät samalla kestävän kehityksen ammattilaisiksi. Oppilaitosyhteistyö räätälöidään 
tapauskohtaisesti

5. Halutessasi voit hakea Agnico Eagleltä stipendiä sertifiointiin, täytä hakemus täällä:
Ympäristösertifioinnin tukihakemus Agnico Eagle

Jos tarvitset neuvoa tai tukea, niin olethan yhteydessä meihin!
Kideve Elinkeinopalvelut yhteystiedot: Ota yhteyttä | Kideve

MITEN?

https://auth.sustainabletravel.businessfinland.fi/login
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sertifioinnit--ohjelmat
mailto:kideve@kittila.fi
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XBdOX95EdkaucCPslB9FXQ-eQEPBXDtOuucY7kkUgPBUMktNM00wV01UMkhIOFA5TlJYNThNS0FWNC4u
https://www.kideve.fi/yhteystiedot/


SERTIFIOINNIT JA OHJELMAT
Suomeksi suoritettavia sertifiointeja:
 Blue Flag
 ECEAT Suomi 
 Ekokompassi
 EMAS
 EU Ecolabel / EU-Ympäristömerkki 
 Geo Golf
 Good Travel Seal UUSI
 Virus-Aware Seal UUSI
 Green Activities
 Green Key
 HI-Quality & Sustainability (HI-Q&S)
 ISO 14001ja ISO 20121
 Joutsenmerkki 
 Kirkon ympäristödiplomi 
 Roope-satama
 WWF Green Office

Lisätietoa ja muut ohjelmat: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-
edistaminen/vastuullisuus/sertifioinnit--ohjelmat
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