Vastuullisen matkailun sertifikaattien ja hankemahdollisuuksien esittely -webinaari
- Ekokompassi, Green Key ja Green Activities
AIKA: Ma 15.3.2021 klo 14 - 17
PAIKKA: Microsoft Teams – kokous, linkki toimitetaan ilmoittautuneille 15.3.
Tilaisuus on suunnattu Satakunnan ja Pirkanmaan matkailutoimijoille.
Kestävä matkailu ja vastuullinen yritystoiminta ovat jatkuvasti yhä suuremmassa roolissa matkailijoiden
tehdessä päätöksiä matkakohteiden valinnasta. Visit Finland on rakentanut Sustainable Travel Finland kehittämisohjelman vastuullisen matkailun kehittämiseksi valtakunnallisesti. Satakunnassa on aloitettu tätä
työtä STF-työpajojen muodossa ja moni yrittäjä on lähtenyt kehittämiseen mukaan. Seuraava askel
kehittämistyössä on valita itselleen sopiva vastuullisuussertifikaatti. Tässä webinaarissa on mahdollisuus
tutustua eri sertifikaatteihin, kun yritys miettii, mikä sopii omaan yritystoimintaan parhaiten.
Sertifikaatti on hyvä tapa osoittaa toiminnan vastuullisuus asiakkaille. Selvitimme alueemme (Satakunta ja
Pirkanmaa) matkailuyritysten kiinnostusta eri sertifikaatteihin loppuvuodesta 2020. Matkailuyrityksiä
kiinnostivat eniten Ekokompassi, Green Key ja Green Activities. Tervetuloa kuulemaan tarkemmin näistä
sertifikaateista! Samalla pääset kuulemaan ja keskustelemaan myös mahdollisuudesta osallistua
yritysryhmähankkeeseen sertifikaatin suorittamiseksi (rahallista tukea mikroyrityksille, viestin lopussa
lisätietoja).
Tilaisuus on avoin kaikille.
Muista ilmoittautua viimeistään tilaisuutta edeltävänä päivänä, jotta saat webinaarilinkin:
https://elomake.samk.fi//lomakkeet/11530/lomake.html
Visit Finland on lanseerannut matkailuyrityksille myös Sustainable Travel Finland -ohjelman ja -merkin,
jonka käytön yhtenä edellytyksenä on jonkin sertifikaatin suorittaminen. Ennen webinaaria kannattaa
tutustua myös Sustainable Travel Finland -ohjelmaan:
-

Visit Finlandin aineistot: https://www.businessfinland.fi/suomalaisilleasiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland
Aiempien webinaarien aineistoja:
https://www.satamatkaamaalle.fi/tietopankki/tunniste?field_tunniste_tid_selective=94

Tervetuloa!
Lisätietoja: Minna Uusiniitty-Kivimäki, minna.uusiniitty-kivimaki@samk.fi, puh. 044 710 3552.
Webinaarin tarkempi ohjelma seuraavalla sivulla.
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Tervetuloa!
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Ekokompassi – Käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti
Heidi Salonen, toimitusjohtaja https://ekokompassi.fi/
Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti, joka perustuu 10 kriteerin
noudattamiseen. Ekokompassi sopii kaikille toimialoille. Ekokompassin omistajana on
Suomen luonnonsuojeluliitto ja järjestelmä pohjautuu ISO 14001 -standardiin.

klo 15

Green Key ja Green Activities – Lähde mukaan rakentamaan kestävää matkailua
Päivi Suutari / Riitta Sarasto / Marianne Aalto http://greenkey.fi/
Green Key sopii pienille ja suurille toimijoille: isoille ja keskisuurille hotelleille, pienille
majoitusyrityksille (esim. B&B), leirintäalueille ja mökkikylille, ravintoloille ja kahviloille,
käyntikohteille (esim. museot ja huvipuistot) sekä ohjelmapalveluille. Green Activities on
ohjelma ja sertifikaatti pienille matkailualan ohjelmapalveluyrittäjille, jotka vievät
asiakkaitaan luontoon ja joilla ei ole kiinteää toimipistettä.

16:15

Hankerahoitusta sertifikaatin hankintaan?
SAMK
Suunnitteilla on hakea yritysryhmärahoitusta helpottamaan vastuullisen matkailun
sertifikaattien hankintaa. Hankkeeseen voivat osallistua maaseudun mikroyritykset ja siihen
sisältyisi ainoastaan sertifiointiprosessi koulutuksineen. Yritykset voivat valita itselleen
sopivan sertifikaatin edellä esitellyistä vaihtoehdoista. Tällaisissa hankkeissa tuen osuus on
75% kustannuksista ja yritysten omarahoitusosuus 25%. Hankkeessa hallinnoijana toimisi
SAMK, ja siihen voisi osallistua matkailuyrityksiä maakuntarajoista riippumatta.
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Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Satakunnan Matkailuyrittäjät ry, Lauhanvuori-Hämeenkangas
Geoparkin ja SAMKin matkailuhankkeet, Pirkanmaan matkailu ry, Visit Tampere, Visit Pori ja Visit Rauma.

