
KUTSU: MATKAILUYRITYKSET VASTUULLISEN 

MATKAILUN POLULLE II - YRITYSRYHMÄ-HANKKEESEEN
Lähde mukaan yritysryhmähankkeeseen kehittämään yrityksesi toimintaa 
vastuullisuuden näkökulmasta. Hanke on tarkoitettu Satakunnan matkailuyrityksille, 
mutta myös maakunnan lähialueilta on mahdollista osallistua. Matkailun 
Kehittämiskeskus (SAMK) on hallinnoinut samankaltaisen hankkeen ja nyt yritysten 
pyynnöstä kootaan samankaltainen ryhmä. Hankkeeseen voi osallistua maksimissaan 
10 yritystä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

HANKKEEN SISÄLTÖ 
Visit Finlandin Sustainable Travel Finland-ohjelman suorittaminen; omatoimista etenemistä ”polulla”,
verkoston yhteisiä tapaamisia ja sparrausta STF:n teemoihin liittyen
Sertifiointiprosessin työpajat ja sertifiointimaksu yrityksen valitseman sertifikaatin osalta ja kaksi 
ensimmäistä auditointia koulutuksen osana
Hankkeen kesto 9/2022 - 7/2024 (STF-ohjelman ja sertifikaatin voi suorittaa myös nopeammassa tahdissa,
aikaa on varattu vuoden 2024 loppuun saakka viimeisien auditointien suorittamiseen)
Hankkeen työpajat ja varsinainen aktiivinen tekeminen alkaa syys-lokakuussa 2022
Hankkeeseen sisältyy sertifikaattien myöntäjiltä samat palvelut kuin sertifikaatti suoritettaisiin
yksittäisenä yrityksenä ilman hanketta (asiantuntija-apu, materiaalit jne.)

HANKETUKI 
Yritysryhmähankkeella voidaan tukea maaseudun mikroyritysten STF-työtä ja sertifiointiprosessia. 
Hankkeen tuki on 75 % yrityksen osuudesta hankkeessa ja 25 % on omarahoitusta yritykseltä. Hanketuki on 
DeMinimis-tukea. 
Yrityksen tulee täyttää seuraavat kriteerit: 

yrityksen virallinen sijaintiosoite/toimipiste on Manner—Suomen maaseudun kehittämisohjelman
tukialueella minkä tahansa maakunnan alueella
alle 10 työntekijää (htv)
yrityksen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 milj. €
yritys on mikroyritys myös omistuspohjaltaan tai toiminimiyritys
toiminta on ammattimainen, päätoiminen yrittäjyys tai vähintään on tavoite saavuttaa se hankkeen
vaikutuksella

OSALLISTUMINEN HANKKEESEEN ILMAN TUKIKELPOISUUTTA
Hankkeen rinnalla suuremmat yritykset ja julkiset tai kolmannen sektorin toimijat, jotka eivät voi suoraan 
osallistua hankkeeseen, voivat osallistua verkostoon ja viedä omaa vastuullisuustyötään eteenpäin samaan 
tahtiin hankkeeseen osallistuvien kanssa. Verkoston tuki on työssä etenemiseen ilman mahdollisuutta 
yritysryhmän koulutushankkeen taloudelliseen tukeen. 

MUUTA HUOMIOITAVAA HANKKEESTA 
Hankkeen toteutuminen edellyttää, että sitoutuneiden yritysten tulee olla tiedossa ennen 
hankehakemuksen jättämistä. Rahoittajan näkemys pyydetään kiinnostuneiden yritysten 
tukikelpoisuudesta ennen hankehakemuksen jättämistä. Jokainen hankkeeseen osallistuva yritys täyttää 
yritystietolomakkeen ja allekirjoittaa sopimuksen hankkeeseen osallistumisesta. Yritykset maksavat koko 
omarahoitusosuutensa SAMKille useammassa erässä hankkeen ensimmäisen puolivuotiskauden aikana. 
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Lisäksi hankeaikana toteutettaviin auditointeihin liittyen maksettavaksi tulee osa auditoijan 
matkakuluista. Hankkeen jälkeen jokainen maksaa itse sertifikaatin vuosimaksun ja auditoinni

MIKSI LÄHTEÄ MUKAAN?
Pääset ympäristötyössä alkuun
Kehität ympäristötyötäsi järjestelmälliseksi ja mitattavaksi
Tunnistat organisaation ympäristövaikutukset ja löydät keinot niiden vähentämiseksi
Parannat asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä
Saat etua kilpailutuksiin
Saat kustannussäästöjä esim. energia tehokkuuden lisääntymisellä
Jalkautat vastuullisuuspuheen ja -strategiat
Kehität liiketoimintaasi ja parannat yritysprofiiliasi

Lisätietoja: 
Saila Valkeaniemi
Projektipäällikkö
Matkailun Kehittämiskeskus (SAMK)
saila.s.valkeaniemi@samk.fi
p. 044 710 3074

SUORITETTAVAT SERTIFIKAATIT JA HINNOITTELU

Hankkeessa voi suorittaa oman valintaisen ymparistoohjelman sertifikaatin. STF-ohjelmaan hyvaksytyt sertifikaatit loydat 
taalta https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/
sertifioinnit--ohjelmat

Liitteenä on sertifikaattien hinnoista hankkeen tuella suoritettuna esimerkkejä. Yrityksen on mahdollista varata lisäksi 
omaa budjettia vastuullisen matkailun viestintään. Omarahoitus maksetaan kuudessa erässä hankkeen alettua.

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?
• Keskiviikkona 15.6.2022 klo 9-10 Teamsissa ”Kysy lisää hankkeesta” -tapaaminen: olemme paikalla vastaamassa
kysymyksiin tarvittaessa. Mukaan pääset tästä klikkaamalla.
• 15.7.2022 mennessä ilmoittautuminen linkin kautta: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/13340/lomake.html
• 15.7.2022 jälkeen jokainen hankkeeseen osallistuva yritys täyttää yritystietolomakkeen ja allekirjoittaa sopimuksen
hankkeeseen osallistumisesta. SAMKissa laaditaan muut hankkeeseen liittyvät asiakirjat ja hankesuunnitelma.
Hankehakemus jätetään elokuussa 2022 rahoittajalle SAMKin toimesta.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFmMjE1NGEtYjdiZC00NzdiLTg0MzctNjIxYTY1ZDZhYWU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22505baed7-dce1-4559-a839-157d16fffe6f%22%2c%22Oid%22%3a%22388d1b8d-041a-4a4e-a968-24923b06799c%22%7d
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sertifioinnit--ohjelmat
https://elomake.samk.fi//lomakkeet/13340/lomake.html


LIITE SERTIFIKAATTIEN HINTA ESIMERKKEJÄ (täsmentyvät mukaan lähtevien yritysten määrän mukaan)

Jos mukana on 10 yritystä, hankkeen kokonaiskustannus on noin 50 000-60 000 €. Yrityksen osuus yhteisistä 
toimenpiteistä on n. 500 €/yritys (sis. STF-polku, hankekoordinaattori, hallinnointi sekä yhteistä markkinointi 
rahaa). Alla esitetyissä yrityksen omissa maksuosuuksissa on mukana osuus yhteisistä toimenpiteistä.  
Hankkeen tuella suoritetuista sertifikaateista ei tule vähennettävää arvonlisäveroa hankkeen ajalta. Hanke 
sisältää sertifiointimaksun, kaksi ensimmäistä vuosimaksua ja kaksi ensimmäistä auditointia koulutuksen osana. 
Yrityksen maksettavaksi tulee lisäksi osittain auditoijan matkakuluja auditoinneista (nämä ei ole mukana 
laskelmissa). Hankkeen yrityksien omat maksuosuudet suoritetaan hankkeen ensimmäisen puolen vuoden aikana 
osissa.  

EKOKOMPASSI 
https://ekokompassi.fi/ 
Ekokompassi on Suomen luonnonsuojeluliiton omistama. Ekokompassi soveltuu kaikille yrityksille ja toimiala 
riippumaton. Yhdellä maksulla katetaan yrityksen kaikki toiminnan osa-alueet ja toimipisteet. Ekokompassin 
ensimmäinen auditointi on n. 6-8 kuukauden kuluttua aloituksesta ja seuraavan siitä 3 vuoden kuluttua (riippuen 
yrityksen tahdista).  Yrityksen omarahoitus osuus on n. 1340 €

EU ECOLABEL - EU YMPÄRISTÖMERKKI 
http://eu-ymparistomerkki.fi/ 
EU Ympäristömerkki voidaan myöntää majoituspalveluille ja leirintäalueille. 
Vuosimaksu on 0,15 % ympäristömerkityn palvelun/tuotteen vuosittaisen myynnin arvosta; mikro- ja 
pk-yrityksille on 25 % :n alennus. Majoituspalveluissa myynti lasketaan kertomalla keskihuonehinta 
yöpymisvuorokausien määrällä. Mikroyrityksissä vuosimaksu on käytännössä alle 500 €.   
Eu Ecolabelin 

. Yrityksen oma maksuosuus on n. 1051 €




