
 TIEDOTE 1 
 
 
LAB-ammattikorkeakoulu  julkaisuvapaa: heti 10.11.2021 
 

   
LAB-ammattikorkeakoulu 

LAB University of Applied Sciences  

 

   

Yliopistonkatu 36 

FI-53850 Lappeenranta 

Mukkulankatu 19 

FI-15210 Lahti 

Y-tunnus 2630644-6 

 

lab.fi  

 

 

Panostetaan yhdessä vastuullisen matkailun kehittämiseen  
– matkailualan yrityksiä toivotaan mukaan Päijät-Hämeen alueelta 
 
LAB-ammattikorkeakoulu vetää Leveämmät hartiat -hanketta, jossa kehitetään päijät-hämäläisten 
matkailuyritysten vastuullisuutta kilpailueduksi. Hanke on käynnistynyt syksyllä 2021 ja se etsii par-
haillaan vastuullisesta toiminnasta kiinnostuneita yrityksiä mukaan hankkeeseen.  
 
LAB on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka edistää kestävyyttä ja vastuullisuutta koulutuk-
sessa, TKI-toiminnassa sekä sidosryhmäyhteistyössä ja toimintatavoissaan arjessa. LAB kouluttaa 
osaajia, jotka edistävät kestävää kehitystä ja torjuvat ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia yh-
teiskunnassa. Leveämmät hartiat -hankkeessa LAB yhdistää osaajat ja yritykset ja tavoittelee en-
tistä vastuullisempaa matkailualan toimintaa Päijät-Hämeen alueella.  
 
Hankkeessa LAB-opiskelijat tekevät yhdessä yritysten kanssa yrityskohtaisen nykytila-analyysin, 
jonka avulla vastataan kysymykseen, että kuinka vastuullista yrityksen toiminta tällä hetkellä on? 
Sen jälkeen opiskelijat suunnittelevat yrittäjien kanssa vastuullisuuteen tähtääviä toimia, tukevat 
yrityksiä kehittymään vastuullisiksi matkailutoimijoiksi ja kehittävät yrityksen toimintaa vastuullisuu-
teen.  
 
Hankkeen avulla matkailualan yritykset saavat ajankohtaista vastuullisuustietoa, kuten tietoa eri 
vastuullisuussertifikaateista sekä STF-merkistä (Sustainable Travel Finland). STF-merkin myöntää 
Business Finland. Lahti Region (Visit Lahti) tavoittelee Päijät-Hämeen alueelle alueellista STF-
merkkiä, jonka alue voi saada silloin kun suurin osa matkailualan yrityksistä on saanut oman yritys-
kohtaisen STF-merkin.  
 
Leveämmät hartiat -hankkeen projektipäällikkö Johanna Laine toivoo hankkeeseen osallistujia kai-
kista alueen kunnista.  
 
”Nyt on mitä otollisin hetki keskittyä kehittämään oman yrityksen vastuullista toimintaa, kun maa-
ilma alkaa jälleen avautumaan. Kansainväliset ja kotimaiset matkailijat ovat kiinnostuneita vastuulli-
suudesta ja voivat valita kohteensa sen perusteella. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi hankkee-
seen kaikki alueen matkailuyrittäjät!” 
 
Kiinnostuneet yritykset voivat ottaa yhteyttä Laineeseen 9.1.2022 mennessä.  
 
Hanke tulee myös julkaisemaan oppaan kuinka matkailualan yrityksen on mahdollista saada STF-
merkin edelläkävijästatus.  
 
Hankkeessa mukana ovat Lahti Region (Visit Lahti). Hankkeesta vastaa LAB-ammattikorkeakoulu. 
Hankkeen rahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hanke päättyy vuoden 2022 lo-
pussa.  
 
Lisätietoja:  
projektipäällikkö Johanna Laine, TKI-asiantuntija, LAB-ammattikorkeakoulu, +358 504 733 491, 
johanna.laine@lab.fi  
https://lab.fi/fi/projekti/leveammathartiat  
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