
Infokirje matkailuyrityksille: Kestävä Pohjanmaa-hanke 
Mistä hankkeessa on kyse? 

Hankkeessa kehitetään Pohjanmaan matkailualaa nostamalla esille luontoa, 
ympäristötietoisuutta ja kestäviä arvoja. 

Hankkeen tavoitteena on, että mahdollisimman moni matkailuyrittäjä saisi Visit Finlandin 
STF-merkinnän. Kyseisen merkinnän myötä yritys ja koko alue tulee näkymään Visit 
Finlandin markkinointikampanjoissa, mikä parantaa yritysten näkyvyyttä. 

Hanke on suunnattu yrityksille, joiden kohderyhmää ovat kotimaiset ja kansainväliset 
vierailijat. 

Mitä on STF-merkintä? 

STF-merkintä on osoitus siitä, että yritys tekee vastuullisuustyötä. Saadakseen STF-
merkinnän, jonka mm. Hotel Red and Green Närpiössä on vastikään saanut, yrityksen tulee 
läpäistä seitsemän askeleen ohjelma, jossa sitoudutaan vastuulliseen toimintaan. 

Ohjelma tehdään verkossa, joten yrittäjä voi edetä omassa tahdissaan, itselleen parhaiten 
sopivalla aikataululla. 

Ketkä työskentelevät hankkeessa? 

Rannikkoseudulla hankkeessa työskentelevät Janne Smeds (Kristiinankaupungin 
elinkeinokeskus), Maria-Filippa Sundlin (Dynamo), Sara Libäck-Sandin (Concordia), 
Peter Källberg (Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK) ja Laila Schauman (Visit Vaasa). 
Meidän tehtävämme on auttaa ja tukea yrityksiä tässä hankkeessa. 

Miksi yrittäjän kannattaa olla mukana? 

Kestävä matkailu on kasvava trendi Euroopassa ja myös Suomessa juuri nyt. Kehityksen 
vauhdissa pysymisen kannalta olisi erittäin tärkeää olla mukana hankkeessa. Loppujen lopuksi 
yrittäjät hyötyvät mukana olemisesta kasvavan asiakasmäärän, erityisesti ulkomaisten 
vierailijoiden, muodossa. 

Hotel Krepelin on jo käynnistänyt oman vastuullisuusprojektinsa ja yrittäjä Harri Alatalo 
sanoo näin: 

- Jos me emme lähde tähän mukaan, ulkomaiset turistit ajavat tulevaisuudessa 
Kristiinankaupungin ohi. Ohjelmassa ehdotettujen toimenpiteiden myötä säästämme myös 
rahaa. 

Närpiöläiselle Hotel Red and Greenille on jo myönnetty ympäristösertifikaatti ja STF-
merkintä. 



Toimitusjohtaja Cisse Grönholm: 

- Hotel Red and Greenin ympäristötyö on vasta alkanut. 

Saimme Green Key -sertifioinnin lokakuussa 2020 ja helmikuussa 2021 meille myönnettiin 
Sustainable Travel Finland (STF) -merkintä. 

Prosessin aikana kävimme läpi omaa toimintaamme ulkopuolisen näkökulmasta. Työ tehtiin 
oman toimintamme kehittämiseksi ja työskentelytapojemme parantamiseksi, ja jotta voisimme 
samalla vahvistaa markkina-asemaamme vastuullisen matkailun saralla. 

Sertifioinnin saamiseksi yrityksesi ei tarvitse olla ympäristönäkökulmasta täydellinen, mutta 
tahtoa on oltava jatkuvaan kehitystyöhön. Sekä Green Key että STF ovat oivallisia työkaluja, 
joita aiomme hyödyntää jatkuvasti. 

Mitä yrittäjältä vaaditaan? 

STF-merkinnän saaminen vaatii jonkin verran ponnistelua, mutta tehty työ tulee maksamaan 
itsensä takaisin. Hankkeen myötä yrittäjät tulevat tietoisiksi esimerkiksi säästöjä 
mahdollistavista toimenpiteistä. 

Kuinka menetellä? 

Ennen kuin lähtee hakemaan STF-merkintää, yrityksellä tulee olla ympäristösertifikaatti. 
Ympäristösertifikaatteja on useita erilaisia.  

Kuinka kauan kestää ennen kuin yritykselle voidaan myöntää STF-merkintä? 

Tämä on tapauskohtaista. Jos yrityksellä on ennestään ympäristösertifikaatti, merkintä voi 
järjestyä parhaassa tapauksessa muutamassa viikossa, kuten Hotel Red and Greenille kävi. Jos 
lähdetään nollasta, ilman sertifikaattia, koko ohjelma voi kestää jopa vuoden. 

Mitä tämä maksaa? 

STF-merkintä on ilmainen. Halvimmat ympäristösertifikaatit maksavat noin 200 euroa, johon 
tulee lisäksi 80 euron vuosimaksu. Kalleimmat sertifikaatit maksavat jopa 1 000 euroa. 

Me hankkeen vetäjät olemme yrittäjien käytettävissä – ja apumme on ilmaista! Me autamme, 
tuemme ja koulutamme teitä matkan varrella. 

Save the dates!  
 
Ensimmäiset infotilaisuudet järjestetään maanantaina 29.3. klo 9–12 ja keskiviikkona 31.3. 
klo 12–15, kannattaa merkitä kalenteriin! Erillinen kutsu lähetetään pian. 
 
 

 
 

 

 


