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Ehdot ja lisätiedot Kestävää nostetta -hankkeen tuen 
saamiseksi: 

1. Yrityksen kotipaikka on Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi-hankkeen alueella (Helsinki, 
Espoo, Vihti, Kauniainen, Kirkkonummi, Turku, Naantali, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Rusko, Raisio, 
Lieto, Kaarina, Paimio ja Sauvo) tai yritys kuuluu mukaan alueorganisaation kumppaniverkostoon tai 
toimii aktiivisena toimijana hankealueella.  

2. Yritys toimii matkailualalla, toiminta on vakiintunutta ja harjoittaa kaikin puolin esimerkillistä 
yritystoimintaa. 

3. Yritys sitoutuu edistämään kestävää matkailua myös tukijakson päättymisen jälkeen. 
4. Yritys on mukana STF –ohjelmassa (eli merkkiä ei tarvitse vielä olla, mutta pitää olla hakenut mukaan 

ohjelmaan) ja täyttää ohjelman kriteerit (esim. valmius kansainvälistymiseen, mm. nettisivut joillakin 
muulla kuin kotimaisella kielellä). 

5. Yritys sitoutuu osallistumaan tarjolla oleviin ympäristösertifikaattikoulutuksiin. 
6. Sertifioinnin tulee valmistua helmikuuhun 2023 mennessä.  
7. Tukea on haettu www.kestavaanostetta.fi sivuilla olevalla lomakkeella 17.6.2022 mennessä. 
8. Valituille yrityksille ilmoitetaan valinnasta 30.6.2022 mennessä. Ympäristösertifikaatin suorittaminen 

alkaa syyskuussa 2022.  
9. Valinnan jälkeen yritys sitoutuu täyttämään tiedot aiemmin myönnetyistä De minimis-tuista ja 

lähettämään sen allekirjoitettuna viimeistään 12.8.2022 osoitteeseen jonna.pitkanen@hel.fi.  
10. De minimis -tukea voidaan myöntää yhdelle yritykselle kolmen verovuoden aikana enintään 200 000 €. 
11. Yritys antaa luvan julkaista yrityksen nimen osana tätä prosessia. 
12. De minimis -tukea ympäristösertifikaatin suorittamiseen jaetaan Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: 

Etelä-Suomi hankesuunnitelman mukaisesti 68 000 eurolla.  
13. Kustannukset maksetaan suoraan ympäristösertifiointia tarjoaville yrityksille. Mikäli tuen maksamisen 

kriteerit ei täyty (eli sertifiointi ei valmistu helmikuu 2023 mennessä), sitoutuu yritys maksamaan koko 
sertifiointimaksun valitulle ympäristösertifiointia tarjoavalle yritykselle.  

14. Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi hanke varaa oikeuden valita haluamansa yritykset 
tuen saajaksi. Valintaan vaikuttaa monet tekijät, ennen kaikkea toiminnan uskottavuus ja kyky edistää 
kestävää matkailua myös tuen maksamisen jälkeen sekä koronan vaikutus yrityksen maksukykyyn. 

15. Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi hanke varaa myös mahdollisuuden peruuttaa koko 
tukiohjelman, mikäli riittävästi yrityksiä ei ilmoittaudu mukaan. 

16. De minimis -tuen osalta yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki 
yksiköt, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa 
tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla. 

17. Mikäli hankkeen toteuttaja ei voi varmistua siitä, että hankkeeseen osallistuva yritys täyttää de 
minimis - asetuksessa säädetyt edellytykset, yritys ei voi osallistua hankkeessa tuettuun 
toimenpiteeseen. 
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