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Ympäristöystävällisyys on trendi
”…ulkomaiset matkajärjestäjät ovat hyvin 
kiinnostuneita siitä, minkälaisia 
ympäristömerkkejä suomalaisissa hotelleissa ja 
matkailupalveluissa on ja miten vastuullisuus on 
otettu huomioon.”

”…yhä useampi matkaaja on alkanut 
kiinnittämään huomiota hotellien 
ympäristöystävällisyyteen.”

YLE 5.7.2017

”Siksi myös liikematkailussa pitäisi suosia 
ympäristöystävällisiä hotelleja, julkisia 
kulkuneuvoja sekä kulutustapoja, jotka jättävät 
myös paikallisille yrittäjille toimeentuloa.”

Päivi Tiittanen, mielipidekirjoitus HS 28.10.2018



Matkailijat ovat entistäkin
ympäristötietoisempia

• 46% matkailijoista pitää itseään vastuullisina matkailjoina

• Italia, Saksa ja Kiina nousussa

• 68% kertoo valitsevansa mieluiten ympäristöystävällisen

majoituksen

Sustainable Travel Report April 2017 by Booking.com



TOP 5 perustelut ympäristö-
ystävällisen majoituksen valinnalle:

• Halu vähentää oman matkansa ympäristövaikutusta 52%

• Paikallisuus 36%

• Lähialueesta huolehtiminen 31%

• Matkailija haluaa lähi- tai luomuruokaa 30%

• Uudet kokemukset ja trendien seuraaminen 24%

Booking.com Sustainable Travel Report 2017

Tutkimuksen mukaan 56%:lle matkailijoista

vastuullinen matkailu = ympäristöystävällinen majoitus



Green Key-ympäristötyö on 

käytännön työtä ja arjen tekoja

Ympäristöjärjestöjen ohjelma ja sertifikaatti majoitusalalle

• Kansainvälinen ympäristösertifikaatti jo vuodesta 1994

• Suunniteltu majoitus- ja matkailualalle

• Yksi maailman johtavista matkailualan ympäristömerkeistä

• Global Sustainable Travel Councilin hyväksymä

• Merkin omistaa kansainvälisesti FEE, Foundation for Environmental
Education

• Suomessa merkit myöntää Suomen Ympäristökasvatus Oy
• Ympäristökasvatus järjestö FEE Suomi ry omistama yhteiskunnallinen 

yritys
• Perustettu Suomeen 2015



Kuvaus miten Green Key edistää kutakin kestävän 
kehityksen tavoitetta löytyy dokumentista: ”Green 

Key and the SDGs” www.greenkey.global

Green Key edistää globaaleja kestävän
kehityksen Agenda 2030 -tavoitteita

http://www.greenkey.global/


maailmalla 

yli 3.000

Green Key on maailmanlaajuinen

www.greenkey.global

Green Key –kohteita

Suomessa 

lähes 90



Green Key Suomessa

Suomessa jo lähes 90 kohdetta

• hotelleja

• pieniä majoitusliikkeitä

• leirikeskuksia

Uusi kriteeristö myös

• leirintäalueille ja mökkikylille

• ravintoloille ja kahviloille
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Mitä kestävä matkailu tarkoittaa arjessa

GREEN KEY

?



Kuvaus miten Green Key edistää 
kutakin kestävän kehityksen 
tavoitetta löytyy dokumentista: 
”Green Key and the SDGs” 
www.greenkey.global

Mitä kestävä matkailu tarkoittaa arjessa

Ympäristö-
johtaminen

Henkilöstö

Asiakkaat

Ympäristö-
aktiviteetit

Vesi

Energia

Puhtaanapito

Jäte

Elintarvikkeet

Sisätilat

Ulkotilat

Hallinto ja 
hankinnat

http://www.greenkey.global/


Green Key on työkalu arkeesi

Resurssitehokkuus
ja säästöt energian- ja vedenkäytössä, 

tehokas kierrätys ja
ympäristöystävälliset toimintatavat

Aktiivinen 
viestintä, 

ympäristötyön saavutuksista 
kertominen ja niihin 

mukaan innostaminen

Matkailualan henkilökunnan, 
asiakkaiden ja kumppaneiden 

ympäristötietoisuuden 
kasvattaminen

Ympäristön hyvinvointia edistävä johtaminen

66 

kriteeri-

kohtaa



Green Key -kriteeristö

12

• Green Key –kriteeristö ohjaa työtä

• Pakollisia peruskriteerejä yhteensä 66 kpl

• 12 osa-alueella

• Lisäksi valinnaisia pistekriteerejä

• 100% peruskriteereistä täytettävä jo 
ensimmäistä kertaa hakiessa

• Pistekriteerejä tulee täyttää vuosittain kasvava 
määrä

• Hotelli voi valita oman ympäristötyönsä 
painopisteitä esim. lähiruoka, luontoaktiviteetit, 
energiansäästö

• Kriteeristö on käytännönläheinen ja selkeä

• Green Key tukee ja neuvoo ympäristötyössä

Ympäristö-

johtaminen
Henkilöstö Asiakkaat Ympäristö-

aktiviteetit

Vesi EnergiaPuhtaanapito Jäte

Elintarvikkeet Sisätilat Ulkotilat Hallinto ja 

hankinnat

2018www.greenkey.fi/haku-ohjeet



KAIKKI YHDESSÄ!



Green Key –työtä käytännössä
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75% lampuista 

on led- tai 

energiansäästö-

lamppuja

Kuvassa Hotel Raumanlinnan energiatehokas valaistus



Green Key –työtä käytännössä
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75% 
• suihkuista

max. 9 l/min

• hanoista

8 l/min



Green Key –työtä käytännössä
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Jätelajittelu:

• Metalli

• Biojäte

• Energiajae

• Paperi

• Pahvi

• Lasi



Green Key –työtä käytännössä
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Vähintään 5 

lähi- ja 

luomutuotetta, 

kasvisruokaa

Kuva: Hotelli Haikon 

Kartano & Spa



Pyyhe-
kyltit

Päivittäiset 
pesuaineet 

100% 
ympäristö-
merkittyjä

Pehmo-
paperit 

ympäristö-
merkittyjä

Kuva: Original Sokos Hotel Seurahuone Savonlinna

Green Key –työtä käytännössä



Ekologiset 
liikkumis-
välineet 

saatavilla

Tietoa 
läheisistä 
luonto-

kohteista

Neuvot 
julkisen 

liikenteen 
käyttöön



GREEN KEY

Tietoa 
Green Key 
-työstänne

Green Key –
sertifikaatti 

ja –
plakaatti 

esillä

Asiakas voi 
osallistua ja 

tehdä 
valintoja

Asiakkaat mukaan!



Green Key –kohteissa…

 ympäristötyötä tehdään yhdessä koko henkilökunnan voimin

 asiakkaat innostetaan mukaan

 ympäristöteoista viestitään aktiivisesti

 Esimerkkejä ympäristöteoista:

• Vettä säästävät suihkut ja hanat 

• Energiansäästö- ja LED-lamppuja

• Suositaan julkista liikennettä ja pyöräilyä

• Tarjolla kasvis-, lähi- ja luomuruokaa

• Kierrätetään ja lajitellaan jätteet

• Käytetään ympäristömerkittyjä puhdistusaineita



Ekologiset 
liikkumis-
välineet 

saatavilla

Tietoa 
läheisistä 
luonto-

kohteista

Pyyhe-
kyltit

Päivittäiset 
pesuaineet 

100% 
ympäristö-
merkittyjä

Pehmo-
paperit 

ympäristö-
merkittyjä

Kasvis-
ruoka-
annos

5 lähi- tai 
luomu-
tuotetta

Ledejä tai 
energian-
säästölam
ppuja 75%

75% 
hanoista 
8 l/min

75% 
suihkuista 

9 l/min

Neuvot 
julkisen 

liikenteen 
käyttöön

Työ käytännössä



Serti-
fiointi

GREEN KEY

Työn 
läpikäynti 

ja 
hakemus

Auditointi
Tuoma-
riston

käsittely

Mukaan työhön!



Green Key tukee ympäristötyötä

• Viestintämateriaalit
• Materiaaliportaali

• Green Key –esite (sähköinen)

• Kuvapankki

• Kestävän kehityksen teemapäiviin materiaalia

• Sosiaalinen media
• Kerro jo aikomuksestasi hakea Green Keytä

• #greenkey #greenkeyfinland @greenkeyfinland @greenkeyint

• Uutiskirjeissä parhaita käytäntöjä
• Myös näkyvyyttä kansainvälisesti (60 maata)

• Green Key –teemailtapäivät

• Skype-infot

• Hakemustuki



GREEN KEY

Solliden Camping  – matkalla kohti Green Keytä

• Olen tutustunut puhdistusaineisiin katsomalla netistä, 
vertailemalla kaupassa ja testaamalla kotona. 

• Olemme tilanneet uudet esitteet. Varmistin että paperi 
on ympäristömerkitty. Tuntui tosi hyvältä tehdä niin :)

”Hirveästi on tullut uusia ajatuksia ja 
ympäristöajattelutapamme on muuttunut paljon 
vierailusi jälkeen.”

”Harjoittelen Green Key-työtä kotona nyt kun alue 
on kiinni. Samalla suunnittelen mitä muutoksia 
meidän pitää tehdä.”

• Olen ottanut mallia teiltä ja kirjoittanut Green 
Key tiedotelappuja jotka tulee joka mökkiin sekä 
alueelle.

• Olemme ostaneet uusia lajitteluastioita 
keittokatokseen ja mökkeihin sekä tehneet uusia 
"lajittelu-lappuja" missä kerromme lajittelusta. 
Yritämme helpottaa lajittelua.

• Kotisivut ovat työn alla. 
Lisään enemmän infoa 
busseista, luontoretkistä, 
luontopoluista ym.



Green Key hinnat

Vuosimaksu (12 kk:n 

osallistumismaksu):

• Hotellit 1.750 e

• Pienet majoitusliikkeet 950e

• Alle 15 huonetta

• Leirintäalueet ja mökkikylät:

• Alle 5.000 yöpyjää/v  550e

• 5000-25.000 yöp./v 850e

• Yli 25.000 yöp./v 1.250e

Green Key -auditointi: 

500 e/krt + matka- ja 

majoituskulut
• 1. ja 2. vuosi

• sen jälkeen 3 vuoden välein

• mikäli useampi kohde, 

matkakulut jaetaan



Me olemme tukenasi!

Marketta Viljasaari

Ohjelmajohtaja

045 600 9250, marketta@greenkey.fi

Hanna Liappis

Yhteyspäällikkö

050 566 8733, hanna@greenkey.fi

www.greenkey.fi

#GreenKey

@GreenKeyFinland



Kiitos!

Marketta Viljasaari

Ohjelmajohtaja

045 600 9250, marketta@greenkey.fi

Hanna Liappis

Yhteyspäällikkö

050 566 8733, hanna@greenkey.fi

www.greenkey.fi

#GreenKey

@GreenKeyFinland


