
Green Key -
hakemuksen 
täyttäminen

Vinkkejä & 
ohjeita



Green Key -hakuprosessi



Kriteeristöt
Varmista, että sinulla on käytössä toimintaasi 
soveltuva kriteeristö:
Green Key:
• Hotelli
• Mökkikylä ja leirintäalue
• Pieni majoitusliike (alle 15 huonetta)
• Ravintola tai kahvila
• Käyntikohde

Green Activities:
• Pienyrittäjä, esim. luonto-opas, ei kiinteitä omia 

tiloja

1. Valitse 
oikea 

kriteeristö



Hakemuslomakkeen lataaminen
PDF-lomake
1. www.greenkey.fi/haku-ohjeet/ 
2. Lataa tai tallenna hakemuslomake tietokoneelle 
3. Avaa Adobe Reader tai Adobe DC –ohjelma
4. Avaa lomake Adobella ja tallenna nimellä 
5. Täytä hakemus ja muista aina tallentaa
(Näin saat hakulomakkeen kaikki toiminnot käyttöön, pisteiden lasku jne.)

Word-lomake
1. Avaa ja tallenna lomake tietokoneelle
2. Täytä hakemus  

http://www.greenkey.fi/
http://www.greenkey.fi/haku-ohjeet


Hakemuksen teko

Perustiedot tulevat Green 
Keyn kotisivuille

• yhteystiedot

• perustiedot (kuvaus 2-3 
kielellä) 

2. Täytä 
hakemus 



Perustiedot kohteista:

Web partners:



Green Key –kriteeristö

www.greenkey.fi/haku-ohjeet
2019 Green Key

Energia

Ympäristö-
johtaminen

Henkilöstö Asiakkaat Ympäristö-
aktiviteetit

Vesi Puhtaanapito Jäte

Elintarvikkeet Sisätilat Ulkotilat Hallinto ja 
hankinnat

• Kriteeristö koostuu kriteereistä, mitkä ohjaavat työtänne 12 eri 
osa-alueella

• Käy läpi kaikki pakolliset kriteerit ja varmista, että päivittäinen 
toimintanne täyttää kaikki pakolliset kriteerit

• Pakollisia peruskriteerejä on 61-71 kpl/kriteeristö
• 100% peruskriteereistä on täytettävä jo ensimmäistä kertaa 

hakiessa ja sen jälkeen joka päivä

• Valinnaisia pistekriteerejä on 100-112 kpl/kriteeristö
• Kohde voi valita oman ympäristötyönsä painopisteitä esim. 

lähiruoka, luontoaktiviteetit, energiansäästö

• Pistekriteerejä tulee täyttää vuosittain kasvava määrä

• Apua kriteeristöoppasta -sisältää ohjeita ja vinkkejä! 



Kriteeristön 12 osa-alueelta

1. Ympäristöjohtaminen ja -vastuullisuus
2. Henkilöstön osallistaminen 
3. Asiakkaiden osallistaminen
4. Ympäristöaktiviteetit
5. Vedensäästö
6. Puhtaanapito
7. Jätteen vähentäminen, lajittelu 
ja kierrätys
8. Energiansäästö ja -hankinta
9. Elintarvikkeet
10. Sisätilat
11. Ulkotilat
12. Hallinto ja hankinnat

Energia

Ympäristö-
johtaminen

Henkilöstö Asiakkaat Ympäristö-
aktiviteetit

Vesi Puhtaanapito Jäte

Elintarvikkeet Sisätilat Ulkotilat Hallinto ja 
hankinnat



Green Activities-kriteeristö

9

Energia

Ympäristö-
johtaminen

Henkilöstö Asiakkaat Ympäristö-
aktiviteetit

Vesi Puhtaanapito Jäte

Elintarvikkeet Sisätilat Ulkotilat Hallinto ja 
hankinnat

Pakolliset kriteeriosiot

Nämä osiot jäävät pois

Mikäli kohteella on tiloja, 
kahvila, info tms. -> yleensä 
soveltuu Green Keyhin



Green Activities-kriteeristö

10

Energia

Ympäristö-
johtaminen

Henkilöstö Asiakkaat Ympäristö-
aktiviteetit

Vesi Puhtaanapito Jäte

Elintarvikkeet Sisätilat Ulkotilat Hallinto ja 
hankinnat

Pakolliset kriteeriosiot

Nämä osiot jäävät pois

Mikäli kohteella on tiloja, 
kahvila, info tms. -> yleensä 
soveltuu Green Keyhin



Hakemuslomake

Merkitse PDF-lomakkeelle 
• täyttyvät kriteerit (rasti ruutuun)
• vaadittavat lisätiedot
Muista liitteet ja Green Key -
kansio.

2. Täytä 
hakemus



Liitteet
• 15 liitettä 

peruskriteereihin
• Tiedostonimet esim: 

1.3._ymparisto-
politiikka



Hyödynnä liiteraporttipohjia
• Muista lisäksi erillinen 

raportti veden-
virtaamien 
mittauksesta

• Kriteerikohdat 5.4. ja 
5.5.



1. Ympäristöjohtaminen ja -vastuullisuus
Pakolliset peruskriteerit

1.1. Kohde noudattaa toiminnassaan Suomen ympäristölakeja ja -asetuksia, ja täyttää kaikki 
toimintaansa koskevat lakisääteiset velvoitteet. Kohde on tietoinen omaa toimintaansa koskevista 
lakivelvoitteista ja johto seuraa systemaattisesti lakivelvoitteiden mahdollisia muutoksia. 
Hakemuksen lisätietokenttään tulee kuvata miten lakivelvoitteita ja niiden mahdollisia muutoksia 
seurataan.

1.2. Johto on sitoutunut ympäristötyöhön ja nimittänyt kohteelle ympäristövastaavan. 
Ympäristövastaava toimii myös Green Key -yhteyshenkilönä.

1.3. Kohteella on kirjallinen ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikka on hakemuksen liitteenä.
1.4. Kohde tavoittelee ympäristötyössään jatkuvaa parantamista. Kohteella on kirjatut, vähintään 

vuosittain tarkasteltavat, konkreettiset ympäristötavoitteet, joille on tavoiteaikataulu ja 
vastuuhenkilöt.

1.5. Green Key -ympäristöohjelman dokumentaatio on kerätty ympäristökansioksi. Kansio on Green 
Keyn edustajien saatavilla ja tarkastettavissa. 

1.6. Ympäristövastaava varmistaa, että Green Key -kriteerien mukainen toiminta tarkastetaan 
vuosittain. Ympäristövastaava raportoi tilanteesta johdolle.

1.7. Kohde tekee aktiivista ympäristöyhteistyötä yhden tai useamman tärkeäksi määrittelemänsä 
sidosryhmän kanssa. Green Key toimenpiteitä käsitellään vuorovaikutuksessa sidosryhmän kanssa 
vähintään kerran vuodessa.

1.8. L&M Toimipisteen oma alue ei ole saastunut eikä aiheuta vaaraa vieraiden turvallisuudelle tai 
terveydelle.

HUOM!
Nämä 

taulukot 
dioilla 

sisältävät 
kaikki 

kriteeri-
kohdat 

eri 
katego-
rioista.



1. Ympäristöjohtaminen ja -vastuullisuus

1) Kokonaisuus: 8 peruskriteeriä. Huomioi nämä:

• Toimintaa ohjaavat kaikki lakivelvoitteet tulee täyttyä

• Johdon ja henkilökunnan sitoutuminen on tärkeää

2) Tee tämä:

• Pohdi mitä kautta saat tiedon toimintaasi koskevista lakimuutoksista

• Nimeä ympäristövastaava

• Luo tai tarkista yrityksesi ympäristöpolitiikka

• Pohdi ympäristötavoitteita seuraavalla 12 kuukaudelle

• Perusta Green Key–kansio

• Nimeä yhteistyökumppanit

3) Hakemukseen tarvittavat liitteet:
• Ympäristöpolitiikka 
• Ympäristötavoitteet



1. Ympäristöjohtaminen ja -vastuullisuus
Hakemuksen liite 1.3: Kirjallinen ympäristöpolitiikka, esimerkkejä:

https://www.kenkavero.fi/tuote/vastuullisuus-ja-kiertotalous-on-ollut-aina-pappilan-tapa-toimia https://www.lossiranta.net/green-key

https://www.kenkavero.fi/tuote/vastuullisuus-ja-kiertotalous-on-ollut-aina-pappilan-tapa-toimia
https://www.lossiranta.net/green-key


1. Ympäristöjohtaminen ja -vastuullisuus
Hakemuksen liite 1.4: Kirjalliset ympäristötavoitteet 
• Yrityksen ympäristötavoitteet sekä niihin liittyvät toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja 

tavoiteaikataulut.

• Määrittämällä liiketoiminnan kannalta olennaisimmat vastuullisuuden osa-alueet 
yritys voi tunnistaa juuri itselleen merkitykselliset seikat ja näkökulmat. 

• Green Key - työhön liittyvät tavoitteet voivat liittyä niin ympäristökuormituksen 
vähentämiseen kuin henkilökunnan, asiakkaiden tai muiden tärkeiden 
sidosryhmien ympäristötietoisuuden, -asenteiden ja -toimintatapojen 
edistämiseen. 

• Tavoitteet ovat nimenomaan kyseistä toimipistettä koskevia. Listatkaa vähintään 
3 tavoitetta seuraaville 12 kuukaudelle. Lisäksi mukana voi olla pidemmän 
tähtäimen tavoitteita.

• Tavoitteet voivat hyvin liittyä myös Green Key –pistekriteereihin ja niiden 
kasvavaan määrään vuosittain.



1. Ympäristöjohtaminen ja -vastuullisuus
Hakemuksen liite 1.4: Kirjalliset ympäristötavoitteet, esimerkkejä:

• Vedenkulutuksen vähentäminen xx%

• Sekajätteen vähentäminen xx%

• Ruokahävikin vähentäminen xx%

• Uusia reittikarttoja

• Polkupyörien vuokrausta

• Uusia kumppaneita

• Sähköenergia uusiutuvaksi

• Asiakasviestinnän kasvattaminen: anna konkreettisia esimerkkejä



1. Täytä tiedot liiteraporttiin:



2. Henkilöstön osallistaminen

Pakolliset peruskriteerit
2.1. Johto pitää henkilökunnan kanssa säännöllisesti kokouksia jossa käydään läpi kohteen 

nykyinen ympäristötyö ja tulevat toimenpiteet. (liite)
2.2. Ympäristövastaava osallistuu säännöllisesti, vähintään kahdesti vuodessa, johtoryhmän 

tapaamisiin ja esittelee ympäristötoimenpiteiden tilanteen ja kehittymisen.
2.3. Ympäristövastaava ja muut ympäristökysymysten parissa työskentelevät (johtoryhmän 

jäsenet, kiinteistöhuolto, vahtimestarit, vastaanotto / kassahenkilöstö, tarjoilijat ja 
keittiö) saavat vuosittain koulutusta omaan työhönsä liittyvissä ympäristöasioissa.

2.4. Henkilökunnalla on selkeät ohjeet, miten ja missä tilanteissa asiakkaille kerrotaan 
ympäristötyöstä.

2.5. Majoitus: Huonesiivoushenkilökunnalla on toimintamallinaan, että huoneiden pyyhkeet 
ja lakanat vaihdetaan vain asiakkaiden pyynnöstä tai automaattisesti kolmen tai 
useamman vuorokauden välein. Siivoushenkilökunnalla on kirjalliset ohjeet tästä. (liite).

Kahvilat & Ravintolat: Siivouksesta vastaavat henkilöt ovat saaneet koulutusta ja heillä 
on kirjallinen ohjeistus ympäristöystävällisestä puhtaanapidosta. (liite)



2. Henkilöstön osallistaminen

1) Kokonaisuus: 2-5 peruskriteeriä. Huomioi nämä:
• Vain jos palkattua henkilökuntaa
• Tarkista vaatimukset hakemuksesta (vaihtelee Green Key/Green Activities -kategorioittain)
• Koko henkilökunta osallistuu ympäristötyöhön

2) Tee tämä:
• Muista aikatauluttaa johdon ja henkilökunnan yhteinen tapaaminen (kriteeri 2.1.) 
• Ohjeista henkilökunta ympäristötyöhön  

• Varmista jatkuva koulutus (esim. Green Key –teemojen avulla)

3) Hakemukseen tarvittavat liitteet:
• Johdon ja henkilökunnan kokouksen pöytäkirja, muistio tms.

• Kahvilat, ravintolat ja majoitus: huonesiivouksen työohje



Hakemuksen liite 2.1:
• Johto pitää henkilökunnan kanssa säännöllisesti kokouksia jossa käydään läpi kohteen 

nykyinen ympäristötyö ja tulevat toimenpiteet. Lisää tästä kohdasta liite hakemukseen.

Toimi näin:
• Käy koko henkilökuntasi kanssa läpi, että haette Green Keytä
• Muista osallistaa myös alihankintasuhteessa olevat huonesiivous, huolto tms.
• Voit hyödyntää Green Keyn esittelymateriaalia
• Kirjaa ylös esim. word-dokumenttiin:

• Milloin tilaisuus on pidetty
• Mitä tilaisuudessa käsiteltiin
• Keitä oli mukana

2. Henkilöstön osallistaminen



Hakemuksen liite 2.5:

Huom! Vain nämä kategoriat:
Kahvilat ja ravintolat:
• Siivouksesta vastaavat henkilöt ovat saaneet koulutusta ja heillä on kirjallinen 

ohjeistus ympäristöystävällisestä puhtaanapidosta. Lisää tästä kohdasta liite 
hakemukseen.

Hotellit sekä Pienet majoitusliikkeet:
• Huonesiivoushenkilökunnalla on toimintamallinaan, että hotellihuoneiden 

pyyhkeet ja lakanat vaihdetaan vain asiakkaiden pyynnöstä tai automaattisesti 
kolmen tai useamman vuorokauden välein. Siivoushenkilökunnalla on 
kirjalliset ohjeet tästä.

Kuvaa liitteessä siivouksen toimintamalli/työohje.

2. Henkilöstön osallistaminen



2. Täytä tiedot liiteraporttiin:



3. Asiakkaiden osallistaminen

Pakolliset peruskriteerit
3.1. Green Key -sertifikaatti ja -kyltti ovat näkyvästi esillä. (liite)
3.2. Green Key -materiaalia on asiakkaiden helposti saatavissa näkyvällä paikalla.
3.3. Kohteen www-sivuilla, sosiaalisen median kanavissa ja muussa sähköisessä viestinnässä on 

tietoa kohteen Green Key -ympäristötyöstä.
3.4. Henkilökunta kertoo asiakkaille ympäristötyöstä ja innostaa heitä osallistumaan.
3.5. Vastaanotto / Kassa- ja tarjoiluhenkilökunta osaavat kertoa asiakkaille kohteen 

ympäristötavoitteista, ympäristötyön painopisteistä ja siitä, miksi kohde haluaa tehdä 
ympäristötyötä. Green Key -kriteerit ja kohteen ympäristötavoitteet ovat asiakkaiden 
nähtävillä. 

3.6. Vastaanotto / Kassa- ja tarjoiluhenkilökunta osaavat neuvoa asiakkaita julkisen liikenteen 
käytössä. Aikataulut ja reittioppaat ovat asiakkaiden helposti saatavilla. 

3.7. Kohde viestii asiakkailleen näkyvästi ja selkeästi esim. kyltein, miten henkilökunta ja asiakkaat 
voivat säästää energiaa ja vettä (esim. TV, valaistus, lämmitys ja puhtaanapito / 
kertakäyttöastiat, servetit). (liite)



3. Asiakkaiden osallistaminen

1) Kokonaisuus: 7 peruskriteeriä
• Henkilökunta osaa innostaa ja opastaa asiakkaita aktiivisesti ja positiivisesti
• Varmistetaan ympäristötyön näkyvyys asiakkaille
2) Tee tämä:
• Mietittävä valmiiksi Green Key -viestintä

• 3.1. sertifikaatin ja kyltin sijainti 
• 3.2. ja 3.3 Green Key materiaalin saatavuus ja Green Key näkyvyys sähköisessä viestinnässä

• Julkisen liikenteen käytön ohjeistaminen
• Millä tavoin viestitte asiakkaille ympäristötyöstä ja asiakkaiden mahdollisuuksista osallistua 
3) Hakemuksen liitteet:
• 3.1. Valokuvat sertifikaatin ja kyltin suunnitelluista sijainneista
• 3.7. Esimerkkejä ympäristötekoihin kannustamisesta asiakkaille 



Hakemuksen liite: 3.1. Valokuvat sertifikaatin ja kyltin suunnitelluista 
sijainneista
• mieti mihin saat Green Key –sertifikaatin ja –kyltin tiloihin esille

Pohdi ja valmistele kohdat 3.2. ja 3.3. ja toteuta, kun merkki on myönnetty 
sinulle 
• saatko Green Key –logon lisättyä nettisivuillesi?
• teksti oman yrityksesi näkökulmasta
• linkki greenkey.fi -sivuille 

3. Asiakkaiden osallistaminen



Hakemuksen liite: 3.7. Esimerkkejä ympäristötekoihin kannustamisesta 
asiakkaille:
• pyyhekyltti, Sammuta valot –kyltti, lajitteluun tai kierrätykseen liittyvä ohje

3. Asiakkaiden osallistaminen



4. Ympäristöaktiviteetit – Green Key

Pakolliset peruskriteerit
4.1. Kohteessa on helposti saatavilla tietoa läheisistä puistoista ja luontokohteista.

4.2. Kohde tarjoaa asiakkaille tietoa pyöräreiteistä ja polkupyörien sekä muiden 
ekologisten liikkumisvälineiden vuokraus- ja lainausmahdollisuuksista.

4.3. 
L&M

Veneiden kunnossapito tehdään estäen ympäristölle vaarallisten aineiden 
leviäminen luontoon. Maanpinta suojataan siten, että esimerkiksi öljy, 
maalijäänteet ym. pystytään keräämään ja käsittelemään vaarallisina jätteinä.

4.4. 
L&M

Veneissä on roska-astiat.



4. Ympäristöaktiviteetit – Green Key

1) Kokonaisuus Green Key: 2-4 peruskriteeriä
• Tietoa lähiluontokohteista

• Ekologisen liikkumisen mahdollistaminen. Huom! Omat välineet eivät ole pakollisia

2) Tee tämä:
• Varmista, että kohteessa on omia liikkumisvälineitä tai läheltä löytyy sopiva kumppani 

• Mikäli veneitä, varmista kunnossapito (leirintäalueet ja mökkikylät kriteeristö)
3) Hakemuksen liitteet:
• Green Keyssä liitteitä vain pistekriteereissä



5. Vedensäästö

Pakolliset peruskriteerit
5.1. Veden kokonaiskulutus mitataan vähintään kuukausittain. (liite)
5.2. Uudet wc-istuimet ovat vettä säästäviä (vedenkulutus max. 6 litraa huuhtelukerralla)
5.3. Henkilökunta tarkastaa säännöllisesti, etteivät vesihanat tai wc-säiliöt vuoda.
5.4. Vähintään 75%:ssa suihkuista virtaama on max. 9 ltr/min. (liite)
5.5. Vähintään 75%:ssa vesihanoista virtaama on max. 8 ltr/min. (liite)
5.6. Pisuaarit on varustettu sensoreilla, ne ovat vettä säästäviä tai vedettömiä.
5.7. Uudet (kupu- ja tunneli) astianpesukoneet ovat vettä säästäviä laitteita, joissa vedenkulutus on max. 

3,5 ltr/kori.
5.8. Astianpesukoneiden läheisyydessä on ohjeet veden ja energian säästämiseksi. (liite)
5.9. Kaikki jätevesi puhdistetaan. Jätevesiä koskevia lakivaatimuksia noudatetaan.
K&R Hukkarasva kerätään erikseen rasvanerottimella talteen hyötykäyttöä varten. Mikäli kohde toimii 

vuokratiloissa, eikä rasvanerotinta ole, tulee kohteen pyytää sen asentamista.



5. Vedensäästö
1) Kokonaisuus: 9 peruskriteeriä. Huomioi nämä:
• Vedenkulutuksen ja vuotojen seuranta 

• Kk-kulutuksesta ed. 1-12 kuukautta liitteeksi, kk-seuranta Green Key –kansioon, jatkossa 12kk 
seuranta 

• Hanat, suihkut, pisuaarit + uudet WC:t ja astianpesupesukoneet
• Ohjeistus tiskikoneen läheisyyteen veden ja energian säästämiseksi
• Jätevesien puhdistus

2) Tee tämä:
• Mittaa ja ilmoita virtaamat kaikista käsienpesuhanoista asiakas- ja henkilökunnan tiloissa ja 

suihkusta asiakas- ja henkilökunnan tiloissa
• Säädä virtaamat tarvittaessa kuntoon ennen auditointia

3) Hakemuksen liitteeksi:
• 5.1. Vedenkulutusraportti (kk-taso, ed. 1-12 kk ensimmäisessä hakemuksessa, jatkossa 12kk)
• 5.4.-5.5. Virtaamaraportit
• 5.8. Ohjeet astianpesukoneen käyttöön 



5. Vedensäästö – liite 5.1
3) Hakemuksen liitteeksi: 5.1. Vedenkulutusraportti (kk-taso, ed. 1-12 kk)



5. Vedensäästö – liitteet 5.4 ja 5.5
3) Hakemuksen liitteeksi:
• 5.4.-5.5. Virtaamaraportit
Huom! 
• Kaikki suihkut
• Kaikki käsienpesuhanat

Suihkut ja hanat tulee olla 
säädetty Green Keyn 
vaatimille virtaamatasoille: 
75% suihkuista ja 75% 
hanoista

Vedenvirtaamien 
säätötyö tulee tehdä 
valmiiksi ennen 
auditointia.



5. Vedensäästö – liite 5.8 malli
Hakemuksen liitteeksi:
• 5.8. Ohjeet astianpesukoneen käyttöön:

• Myös mökkeihin:



6. Puhtaanapito

Pakolliset peruskriteerit
6.1. (Hotelli)huoneissa on kyltit, jotka kertovat, että pyyhkeet ja lakanat vaihdetaan vain asiakkaiden 

pyynnöstä tai automaattisesti kolmen tai useamman vuorokauden välein. (liite)
6.1. Henkilökunnalla on ohjeet puhdistusaineiden oikeaan annosteluun.
6.2. Kohteen päivittäisessä siivouskäytössä olevat puhdistus- ja pesuaineet ovat ympäristömerkittyjä 

(kolmannen osapuolen myöntämä merkki tai vastaavat kriteerit täyttävä tuote) (liite: yksilöi 
ympäristömerkki/tuote tai liitä mukaan tuotteen valmistajan kirjallinen selvitys kriteerien 
täyttymisestä)

6.3. Desinfioivia puhdistusaineita ei käytetä päivittäisessä perussiivouksessa. Muulloin niitä käytetään 
harkitusti ja vain tarvittaessa tai vain määräysten edellyttämällä tavalla.

6.4. WC- ja talouspaperit sekä paperipyyhkeet ovat ympäristömerkittyjä tuotteita. (liite)
L&M Mikäli hakija tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden pyykinpesuun, pyykit on mahdollista kuivattaa 

pyykkinarulla tai pyykinkuivatustelineessä kuivurin sijaan. (Paikalliset olosuhteet huomioiden)



1) Kokonaisuus: 4 peruskriteeriä. Huomioi nämä:
• Ympäristömerkityt pesuaineet ja pehmopaperit
• Huonesiivous tai muu siivous
• Pyykinkuivaus mökki- ja leirintäalueilla
2) Tee tämä:
• Käy läpi siivouskemikaalit, jotka ovat päivittäisessä käytössä – onko ympäristömerkki?
• Varmista, että päivittäisessä käytössä ei ole kloritea/ kloriittia tai vastaavaa
• Tarkista kaikki pehmopaperit – onko ympäristömerkki?
3) Hakemukseen tarvittavat liitteet:
• Pyyhekyltti
• Lista päivittäisistä pesuaineista ja niiden ympäristömerkeistä
• Lista pehmopapereista ja niiden ympäristömerkeistä

6. Puhtaanapito



6. Puhtaanapito – liite 6.1/6.2.



7. Jätteen vähentäminen, lajittelu ja 
kierrätys

Pakolliset peruskriteerit
7.1. Kohde huolehtii jätteiden asianmukaisesta lajittelusta jätelain ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti vähintään seuraaviin 

kategorioihin: metalli, lasi, energiajae, paperi, biojäte ja pahvi. Mikäli jonkin jakeen kuljetusta ja käsittelyä ei ole paikkakunnalla 
järjestetty, voidaan se jättää pois. 

7.2. Kohde, heidän palveluntarjoajansa tai kiinteistöhuoltopalvelu huolehtii eri jakeiden jatkokuljetuksesta ja -käsittelystä. Mikäli
jätekuljetuksen hankinta on ulkoistettu, Kohde vastaa kriteerin toteutumisesta heidän puolestaan ja käy läpi toimintamallin 
esimerkiksi kiinteistöhuoltoyhtiön kanssa. 

7.3. Kohde huolehtii jätteiden kuljetuksista lakivaatimuksia ja jätehuoltomääräyksiä noudattaen.
7.4. Kohteen asiakkaille ja henkilökunnalle on selkeät ohjeet jätteiden lajittelusta ja käsittelystä. Tarvittaessa käytetään eri kielisiä 

versioita tai kuvasymboleja. (liite)
7.5. Kertakäyttöastioita käytetään vain poikkeustapauksissa esim. allasosastoilla, isoissa tapahtumissa, kuntosali- ja kylpyläalueilla sekä 

take away -annoksissa. 

7.6. Mikäli kohteessa järjestetään suuria (yli 500 ihmisen) tilaisuuksia, joissa käytetään kertakäyttöastioita, tulee astiat valita 
kierrätettävistä tai biohajoavista materiaaleista sekä järjestää niille asianmukaiset kierrätyspisteet ja ohjeistaa asiakkaat käyttämään 
näitä kierrätyspisteitä.

7.7. Vaaralliseksi luokiteltavat jätteet säilytetään erillisissä astioissa ja kierrätetään asianmukaisesti (esim. paristot, lamput, maalit, 
kemikaalit ym.)

7.8. Vaaralliseksi luokiteltavat jätteet kuljetetaan turvamääräyksiä noudattaen asianmukaiseen käsittelylaitokseen ja kuljetuksesta 
tehdään jätelain edellyttämä siirtoasiakirja.

7.9. Jokaisessa (kylpyhuoneessa ja) wc:ssä on roskakori. 
7.10. 
L&M

Toimialue ja sen läheisyys ovat siistejä. Alueella on riittävästi jäteastioita eri jätelajeille.



7. Jätteen vähentäminen, lajittelu ja 
kierrätys
1) Kokonaisuus: 10 peruskriteeriä. Huomioi nämä:
• Laki ja kunnan säännökset: lajittelujakeet ja kuljetukset
• Ohjeet: henkilökunta ja asiakkaat
• Kertakäyttöastiat vain take-away, kylpylä tai saunaosasto
• Vaaralliseksi luokiteltavat jätteet (ent. ongelmajätteet)
• Tarvittavat jäteastiat: WC:t, kylpyhuoneet, koko alue
2) Tee tämä
• Huolehdi kaikkiin jätepisteisiin selkeät ohjeet (sisälle ja ulos)
• Varmista, että asiakkaalla on omat ohjeet esim. mökkikansiossa jätelajittelusta
• Poista kertakäyttöastiat käytöstä ja korvaa jollakin muulla
3) Hakemuksen liitteeksi
• 7.4. Jätelajitteluohjeet asiakkaiden ja henkilökunnan tiloissa 



7. Jäte – liite 7.4
3) Hakemuksen liitteeksi:
• 7.4. Jätelajitteluohjeet 
• Tee itse tai hyödynnä 
yhteistyökumppanisi materiaalia



8. Energiansäästö ja -hankinta
Pakolliset peruskriteerit

8.1. Energiankulutus mitataan vähintään kerran kuukaudessa. (liite)
8.2. Kohteella on käytössään tyhjillään olevat huoneet / kausittaiset muutokset huomioiva toimintamalli lämmityksen, 

ilmanvaihdon ja ilmastoinnin säätämiseksi mahdollisimman energiatehokkaaksi. (Toimintamalli huomioi myös (ajoittain) 
tyhjillään olevat tilat.)

8.3. Vähintään 75% lampuista on energiansäästölamppuja tai LED-valaisimia. Muut lamput vaihdetaan mahdollisimman pian.

8.4. Keittiön ilmanvaihtolaitteen rasvasuodattimet puhdistetaan vähintään kerran vuodessa.
8.5. Lämmitys- ja viilennyslaitteiden pinnat puhdistetaan säännöllisesti (väh. 1 krt/v).
8.6. Ilmanvaihtojärjestelmä mukaan lukien lämmitys- ja viilennyslaitteet tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Tarvittavat 

korjaustoimenpiteet tehdään energiatehokkaan toiminnan varmistamiseksi.
8.7. Jääkaappien, pakastimien, uunien ja muiden kuuma- ja kylmäsäilytystilojen tiivisteet ovat kunnossa.
K&R Pakastimet sulatetaan säännöllisin väliajoin energiatehokkuuden huolehtiminen.
8.8. Uudet hankittavat hotellihuonevarusteet ovat energiatehokkaita.
8.8. Keittiölaitteiden tarpeetonta päällä pitämistä vältetään. Henkilökunnalla on toimintamalli tähän.

Uudet jääkaapit kuluttavat energiaa alle 0,8 kWh/pv (kokoluokka 180 l). Muut uudet hankittavat sähkölaitteet ovat 
energiatehokkaita.

8.9. L&M Uudistettaessa saunaa, kiuas varustetaan ajastimella.
8.9. Kohteella on työohjeet koskien tyhjien huonetilojen laitteistojen (mm. TV, jääkaappi) sammuttamista kausisulkemisten 

aikana. (liite)
8.10. (8.8. pienet) Kohde on määritellyt standardilämpötilan huoneisiinsa/ tiloihinsa.

8.11. (8.9. pienet) Uusiutuvan energian hankintamahdollisuus kartoitetaan vuosittain.



8. Energiansäästö ja -hankinta

1) Kokonaisuus: 12 peruskriteeriä. Huomioi nämä:
• Energiankulutuksen seuranta: liitteeksi, kk-seuranta Green Key –kansioon
• Muista lämpöenergia ja sähköenergia
• Energiasäästön käytännön keinot
• Uusiutuvan energian kartoitus
2) Tee nämä:
• Ota sähköyhtiön sivuilta energiaraportti - selvitä mistä sähkö tuotetaan (bio, tuuli, kivihiili.)
• Selvitä mistä saat lämpöenergian raportin ja mistä lämpöenergia tuotetaan
• Laske led- ja energiansäästölamppujen määrä kokonaisuudesta - mukaan 

matalaenergialoisteputket
3) Hakemuksen liitteeksi:
• 8.1. Energiankulutusraportti (kk-mittaus)
• 8.10. Ohje tyhjien huonetilojen laitteiston sammuttamiselle kausisulkemisen aikana (jos 

kausisulkemisia on)



8. Energia - liite 8.1
Hakemuksen liitteeksi: 8.1. Energiankulutuksen kk-raportti
HUOM! Sähkö + lämpö



8. Energia – liite 8.10 malli
Hakemuksen liitteeksi: 8.10. Ohje kausisulkemisien ajaksi.



9. Elintarvikkeet
Pakolliset peruskriteerit

9.1. Kohteessa käytetään luomu- ja lähituotteita. Käytössä tulee olla vähintään viisi lähi- tai luomutuotetta 
(K&R: kohtien 9.3. ja 9.4. tuotteiden lisäksi.) (liite)

9.2. Lähi- ja luomutuotteiden ja ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus säilyy tai kasvaa joka vuosi. 
Poikkeama tästä raportoidaan Green Keylle.

9.3. Ravintolan ruokalistalla / valittavissa on aina myös kasvisvaihtoehto. 
K&R Mikäli kohteella on alkoholituotteiden anniskelulupa on tarjolla vähintään yhtä paikallistuottajan tai 

luomumerkittyä olutta sekä viiniä. Kirjaa tuote ja sen merkki.
K&R Kohteessa on tarjolla vähintään yhtä paikallista tai luomumerkittyä virvoitusjuomaa, kahvia, teetä tai 

maitoa. Kirjaa tuote ja sen merkki.
K&R Tarjolla olevat kalat ja äyriäiset ovat peräisin kestävistä kannoista ja pyydystetty ympäristöä 

vahingoittamattomin menetelmin (esim. MSC-sertifioitu). 
Kohde vähentää aktiivisesti (etenkin ei lähituotantoa olevan) naudan lihan käyttöä.

K&R Kokoustiloissa ja ravintoloissa / Kohteessa tarjoillaan ensisijaisesti vesijohtovettä pullotetun veden 
sijaan.

K&R Kohde vähentää vuosittain tehotuotetun lihan käyttöä korvaten sitä kasvisvaihtoehdoin ja/tai 
vastuullisesti tuotetulla lihalla. Kohde tietää ja pystyy kysyttäessä kertomaan asiakkaille 
käyttämänsä ihan alkuperän.

K&R Kohde mittaa ruokahävikin määrän ja toimii ruokahävikin minimoimiseksi. Keittiö- ja
tarjoiluhenkilökunnalla on työohjeet tätä koskien. Lisää tästä kohdasta liite hakemukseen.



9. Elintarvikkeet

1) Kokonaisuus: 3 peruskriteeriä. Huomio nämä:
• Vain jos ravitsemuspalveluita
• Luomu- ja lähituotteet: nyt 5 kpl, jatkossa enemmän
• Kasvisruokavaihtoehto tulee löytyä
2) Tee nämä:
• Käy läpi ruokatarjoilusi – mitkä tuotteet ovat lähituotteita tai luomua?
• Varmista, että kasvisruoka on aina saatavilla
3) Hakemuksen liitteeksi
• 9.1. Lista luomu- ja lähiruoista (min. 5 kpl)



9. Elintarvikkeet

Hakemuksen liitteeksi: 9.1 Lista lähi- ja luomutuotteista

Esimerkki:

Kaurahiutaleet luomu ja lähituote Kantolan Mylly
Ketsuppi luomu Heinz
Tee luomu Clipper
Kauraleipä lähituote Lehtosen leipomo
Lakka lähituote paikallisesti poimittu
Lohi lähituote Suvannon Lohi



10. Sisätilat

1 peruskriteeri
• Sisätiloja remontoitaessa suositaan 

ympäristöystävällisiä ja terveellistä sisäilmaa edistäviä 
materiaaleja.



11. Ulkotilat

Pakolliset peruskriteerit
11.1. Kemiallisia lannoitteita tai tuholaismyrkkyjä käytetään vain siinä tapauksessa, että vastaavaa 

luonnonmukaista vaihtoehtoa ei ole saatavilla.
11.2. Uudet ruohonleikkurit ovat käsikäyttöisiä, sähkökäyttöisiä, käyttävät lyijytöntä bensiiniä, ovat 

varustettu katalysaattorilla tai ovat ympäristömerkittyjä.
11.3. Kukat ja puutarha kastellaan aikaisin aamulla tai myöhään illalla.
11.4. 
L&M

Alueelle otetaan vastaan majoittujia enintään 60 perhettä/hehtaari.

11.5. 
L&M

Vähintään 10 % alueesta on vapaata tilaa.

11.6. 
L&M

Moottorikäyttöisiä kulkuvälineitä käytetään alueella mahdollisimman vähän. Tämä koskee sekä 
henkilökuntaa että asiakkaita. Moottoriliikenne alueella pyritään minimoimaan eikä ole sallittua 
yöllä (poikkeukset esim. lauttaliikenteen johdosta sallittuja). Kirjallinen ohje.



11. Ulkotilat



12. Hallinto ja hankinnat

Pakolliset peruskriteerit

12.1. Henkilökunnan tilojen osalta noudatetaan samoja vaatimuksia kuin 
asiakastilojen suhteen.

12.2. Toimistossa käytettävät paperit ja painotuotteet ovat ympäristömerkittyjä, ne 
on valmistettu kierrätyskuidusta tai toimittajalla on ympäristösertifikaatti. (liite)

12.3. Kohteen tiloissa toimiville palveluntarjoajille (esim. kampaamo tai kylpylä / 
myymälä) kerrotaan kohteen Green Key-ohjelmasta ja ympäristötyöstä, ja heitä 
kannustetaan ympäristöystävällisyyteen toiminnassaan.



12. Hallinto ja hankinnat

1) Kokonaisuus: 3 peruskriteeriä. Huomioi nämä
• Samat vaatimukset koskevat sekä asiakastiloja että henkilökunnan tiloja
• Paperit ja painotuotteet ympäristömerkittyjä
• Yhteistyö muiden palveluntarjoajien kanssa
2) Tee tämä:
• Säädä henkilökunnan suihkut ja hanat Green Keyn mukaisiksi (9 l/min suihkut, 8 l/min 

hanat)
• Käy läpi käyttämäsi paperit ja painotuotteet
3) Hakemuksen liitteeksi:
• 12.2. toimistopaperien ja painotuotteiden listaus ja ympäristömerkit



12. Hallinto ja hankinnat – liite 12.2
3) Hakemuksen liitteeksi: 12.2 Lista toimistopapereista ja käytettävistä 
painotuotteista



Hakemuksen toimittaminen

1. Käy 
läpi 

kriteerit

2. Täytä 
hakemus

+

Sähköpostilla:
marketta@greenkey.fi  
Tai
kirsi@greenkey.fi



Auditointi
Auditointitilaisuus on keskustelua, kehittämistä, ideointia ja kierros kohteessa.
• Kesto 2–3 h
• Ympäristövastaava läsnä
• Muut osallistujat: johtaja, keittiöpäällikkö, huonesiivouksesta vastaava / 

huonesiivooja, kiinteistöstä vastaava (sähkö, lämpö, vesi…), vastaanoton hlö

1. Käy läpi 
kriteerit

2. Täytä 
hakemus

3.
Auditointi



Tuomaristo
Asiantuntijatuomaristo käsittelee hakemuksen ja auditointiraportin 
sekä tekee päätöksen sertifioinnista.

2. Täytä 
hakemus

3.
Auditointi

4.
Tuomaristo

1. Käy läpi 
kriteerit





Kysy apua, autamme mielellämme!
Marketta Viljasaari, ohjelmajohtaja
Puh. 045 600 9250
marketta@greenkey.fi

Kirsi Somera, yhteyspäällikkö
Puh. 050 566 8733
kirsi@greenkey.figreenkey.fi
LinkedIn 

www.greenkey.fi
#GreenKey
@GreenKeyFinland

mailto:kirsi@greenkey.fi
https://www.linkedin.com/in/kirsi-somera-6243a09a/
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