
Green Key -ympäristötyö on 
käytännön työtä ja arjen tekoja

Webinaari alkaa klo 13



Green Key webinaarit
Ti 1.9. ja ti 3.11. klo 13-14 Green Key -perusinfoa
• Green Key on maailman johtava matkailualan ympäristöohjelma ja jo 118 kohdetta Suomessa on 

ohjelmassa mukana. Webinaarissa kuulet tarkemmin kenelle Green Key sopii, miten se auttaa ja tukee 
sinua vastuullisuustyössäsi sekä minkälaisia vaatimuksia hakijalle on. Tiiviissä paketissa perustietoa 
ohjelmasta.

Ti 1.9. ja ti 3.11. klo 14.30  Näin teet Green Key -hakemuksen ja sen liitteet
• Oletko jo tutustunut ohjelmaan ja aloittanut Green Key -hakemuksen teon, mutta kriteeristön eri 

kohdat, hakemukseen pyydettävät liitteet tai jokin niistä vielä mietityttää? Mitä vaaditaan 
ympäristöpolitiikalta ja millaiset ympäristötavoitteet tulee luoda? Tässä webinaarissa käymme läpi 
hakemuksen täyttämistä ja liitteitä tarkemmin ja annamme vinkkejä ja ohjeita sekä liitteiden että 
hakemuksen tekoon. 

10.9. ja 19.11. Green Key -klinikka koko päivän
• Varaa yrityskohtainen keskustelu (kesto n. 1h/yritys, Teamsilla) , niin käydään läpi hakemustasi ja Green 

Key -työtäsi. Ilmoittaudu mukaan ja kerro viestissä kelloaikatoiveesi: kirsi@greenkey.fi

Webinaarit, yrityskohtaiset keskustelut ja muu tukemme Green Key -hakijoille tai hakemusta 
suunnitteleville on maksutonta. Ilmoittautumiset: kirsi@greenkey.fi 

Webinaarien infot löydät myös täältä: www.greenkey.fi/ajankohtaista/
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Ohjelma tänään
• Green Key -ohjelma lyhyesti
• Kenelle Green Key sopii
• Matkailija & vastuullinen matkailu
• Green Key hakuprosessi ja hinnat – näin liikkeelle
• Tuki Green Key –osallistujille
• Näin Green Key työ jatkuu tulevina vuosina
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Green Key luo kestävää matkailua
• Maailman johtava matkailualan ympäristöohjelma 

ja -sertifikaatti

• Kehitetty majoitusalan tarpeisiin (perustettu 1994)

• Green Key tuo hotellin tai muun matkailuyrityksen 
tekemän ympäristötyön näkyväksi ja luo 
luottamusta asiakkaisiin ja kumppaneihin

• Mukana on yli 3.200 matkailuyritystä yli 65 eri 
maasta

Green Key sopii pienille
ja suurille toimijoille:
• Isot ja keskisuuret hotellit
• Pienet majoitusyritykset: 

esim. B&B
• Leirintäalueet ja mökkikylät
• Ravintolat & kahvilat
• Käyntikohteet, kuten museot

ja huvipuistot
• Ohjelmapalvelut
Green Activities sopii
luontoyrittäjille ilman
kiinteitä tiloja



Green Key Suomessa
• Toiminut vuodesta 2015 alkaen
• Suomessa on tällä hetkellä 

118 kohdetta kaikista Green Key-
kriteeristöistä (16.6.2020)

• Hotelliketjuja
• Yksityisiä pieniä hotelleja
• Leirintäalueita
• Mökkikyliä
• Nuorisokeskuksia
• Käyntikohteita

• Suomessa merkin myöntää GoG (Going
Green Oy), joka on 100% 
Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi 
ry:n omistama yhteiskunnallinen yritys
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Green Key peruspilarit

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 
ympäristö-tietoisuuden 

kasvattaminen

Ympäristön hyvinvointia edistävä johtaminen
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https://static1.squarespace.com/static/55371f97e4b0fce8c1ee4c69/t/56e684cfcf80a14323d24945/1515420105017/Green+Key+and+the+Sustainable+Development+Goals+%28SDGs%29.pdf


Matkailija ja vastuullinen matkailu

Destinaatiossa:
1. 52% haluaa muuttaa liikkumistaan kestävämmäksi

(kävely, pyöräily, patikointi), aina kun se on mahdollista
2. 68% haluaisi, että raha mitä he matkalla käyttävät

ohjautuu takaisin paikalliseen yhteisöön
3. 72% etsii matkoilta aitoja kokemuksia, jotka edustavat

paikallista kulttuuria
4. 41% toivoo, että matkailuyritykset tarjoavat vinkkejä, 

miten matkalla voi toimia vastuullisemmin
Booking.com Sustainable Travel Report 2019

Tutkimuksen mukaan 72% matkailijoista uskoo, että ihmisten pitää toimia nyt ja 
tehdä vastuullisia matkailuvalintoja, jotta maapallo säilyy tuleville sukupolville!

https://globalnews.booking.com/bookingcom-reveals-key-findings-from-its-2019-sustainable-travel-report


GREEN KEY

6 hyvää syytä valita Green Key
Selkeä ja matkailualan
olennaispiirteisiin keskittyvä
kriteeristö
Käytännönläheinen kriteeristö auttaa
ympäristötyössä ja toimii sekä arjessa
että ympäristötyön kehittämisessä

Kustannustehokas
Edullinen kiinteä vuosimaksu. Ohjelma on 
globaalisti ja paikallisesti
ympäristökasvatusjärjestöjen (non-profit) 
hallinnoima. 

Vahva tuki ja asiantuntija-apu
osallistujille
Ohjelman tuki kattaa niin hakuprosessin kuin sen
jälkeen käytännön ympäristötyön. Ohjelma tarjoaa
henkilökohtaista tukea, materiaalipankin sekä
koulutusta ja viestintätukea. 

Maailmanlaajuinen ohjelma
3200+ sertifioitua kohdetta yli 65 maassa.
Saatte käyttöönne kansainvälisesti tunnetun
ympäristömerkin.

Alan sidosryhmät ovat vahvasti
mukana
Kehitetty nimenomaan matkailualan
tarpeisiin, kansallisessa tuomaristossa on 
mukana alan ammattilaisia ja etujärjestöjä.

Globaali tunnettuus ja hyvä maine
Yhteistyötä YK:n alaisten UNEPn, UNWTOn, ja
Global Sustainable Tourism Councilin kanssa.
Suomessa Sustainable Travel Finlandin
hyväksymä merkki.
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Valitse oikea kriteeristö

Eri kategoriat ja kriteeristöt Green Keyssä:

• Hotellit (yli 15 huonetta)
• Mökkikylät ja leirintäalueet
• Pienet majoitusliikkeet (1-15 huonetta)
• Ravintolat ja kahvilat
• Käyntikohteet ja nähtävyydet

Green Activities: pienyrittäjät, esim. luonto-oppaat, 
ei kiinteitä omia tiloja
www.greenkey.fi/haku-ohjeet/

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


www.greenkey.fi 
Marketta Viljasaari
Ohjelmajohtaja
+358 45 600 9250, 
marketta@greenkey.fi

Kirsi Somera
Yhteyspäällikkö
+358 505668733, 
kirsi@greenkey.fi

www.greenkey.fi



Käy läpi kriteerit
• Green Key –kriteeristö ohjaa työtä
• 12 eri osa-alueella
• Pakollisia peruskriteerejä on yhteensä       

61-71 kpl/kriteeristö
• 100% pakollisista peruskriteereistä täytettävä 

jo ensimmäistä kertaa hakiessa
• Lisäksi valinnaisia pistekriteerejä
• Pistekriteerejä tulee täyttää vuosittain kasvava 

määrä
• Kohde voi valita oman ympäristötyönsä 

painopisteitä esim. lähiruoka, liikkuminen
• Kriteeristöopas sisältää neuvoja ja vinkkejä
• Green Key henkilökunta tukee ja neuvoo  

–Aina saa kysyä! 

Ympäristö-
johtaminen

Henkilöstö Asiakkaat Ympäristö-
aktiviteetit

Vesi EnergiaPuhtaanapito Jäte

Elintarvikkeet Sisätilat Ulkotilat Hallinto ja 
hankinnat
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Pakolliset peruskriteerit
= 100% täytettävä joka vuosi
= arjen käytännöissä mukana joka päivä

Pistekriteerit
= valinnaisia
= Joka vuosi täytettävä kasvava määrä



Täytä hakemus
Merkitse hakulomakkeelle 
• täyttyvät kriteerit (rasti ruutuun)
• vaadittavat lisätiedot

• Muista liitteet ja Green Key -
kansio



Liitteet
• 15-20 liitettä 

peruskriteereihin

• Tiedostonimet esim: 
1.3._ymparisto-
politiikka



Uutta: liiteraporttipohja
• Muista lisäksi erillinen 

raportti veden-
virtaamien 
mittauksesta

• Kriteerikohdat 5.4. ja 
5.5.



Mittaa vedenvirtaamat
• Muista lisäksi erillinen 

raportti veden-
virtaamien 
mittauksesta

• Kriteerikohdat 5.4. ja 
5.5.



Hakemuksen toimittaminen

+

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



Green Key -auditointi

• Auditointitilaisuus on osa Green Keyn kansainvälistä prosessia, jolla 
varmistetaan kriteerien täyttyminen

• Auditointi tehdään paikan päällä kohteessa 1. ja 2. hakuvuonna, sen 
jälkeen 3 vuoden välein

• Auditointi on keskustelua, kehittämistä, ideointia ja kierros kohteessa.



Green Key -auditointi
• Sovitaan hyvissä ajoin etukäteen
• Kesto on 2–3 h
• Hakemuksen ja liitteiden läpikäynti keskustellen ja 

kierros tiloissa
• Ympäristövastaava läsnä
• Muut osallistujat: 

• johtaja, keittiöpäällikkö, huonesiivouksesta vastaava / 
huonesiivooja, kiinteistöstä vastaava (sähkö, lämpö, vesi…), 
vastaanoton hlö

• Auditoinnin tarkoitus on varmentaa kriteeristön
toteutuminen

• Auditoija auttaa kohdetta ympäristötyön 
kehittämisessä

HUOM! Korona-ajan poikkeus: 
alustava auditointi voidaan 
toteuttaa online kaukana 
sijaitseville kohteille
• alustava auditointi oikeuttaa 

sertifiointikäsittelyyn Green 
Key –tuomaristossa

• Varsinainen paikan päällä 
tehtävä auditointi tulee tehdä 
3-6 kk aikana



Tuomaristo & Sertifiointi
• Asiantuntijatuomaristo käsittelee hakemuksen ja auditointiraportin sekä tekee 

päätöksen sertifioinnista.

• Kansallinen tuomaristo kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. 



Green Key -hakuaikataulut ja infot 2020

Hakemus
deadline

Auditointi
viimeistään

Green Key 
-tuomaristo

16.6.9.6.2.6.

6.10.30.9.23.9.

15.12.8.12.1.12.

Kesäkuu

Syyskuu & Lokakuu

Joulukuu

05/2020

09/2020

11/2020

Hakemusinfo
ja Q & A (Teams) 

31.8.24.8.17.8.
Elokuu

08/2020



Osallistumis- ja auditointimaksut 2020 
(hinnat ilman alv.)

23

Osallistumismaksu/vuosi (kategoria) Pienet Keskisuuret Isot

Hotellit (yli 15 huonetta) - 1.750€ 1.750€

Pienet majoitusliikkeet (max 15 huonetta) 950€ - -

Leirintäalueet ja mökkikylät
(alle 5000 yöpyjää / 5000-25000 yöpyjää / yli 25000 yöpyjää)

550€ 850€ 1.250€

Ravintolat ja kahvilat
(vuosiliikevaihto alle 100.000 e/v / 100.-500.000 e/v / yli 500.000 e/v)

750€ 950€ 1.250€

Ohjelmapalvelut - käyntikohteet
(pienet ja keskisuuret alle 25.000 kävijää/v /  suuret yli 25.000 kävijää/v)

750€ 750€ 1.250€

Green Key -auditointi
500 € / kerta + matkustuskulut 
Auditoinnit tehdään 1. ja 2. vuonna, ja sen jälkeen 3 vuoden välein



Green Key on jatkuvaa kehittymistä:

• Green Key –merkki on voimassa aina yhden 
vuoden

• Joka vuosi tehdään jatkohakemus, jossa 
raportoidaan edistyksestä, uusista tavoitteista 
ja kehitetään kohteen ympäristötyötä 
pistekriteerien avulla

• Auditoinnit 1. ja 2. vuosi, sen jälkeen 3 vuoden 
välein

• Tuomaristo käsittelee joka vuosi hakemukset 

• Sertifikaatin uusiminen vuosittain

Vaihe 1 
Ympäristö-
tavoitteet ja 
toimenpiteet

Vaihe 2 
Green Key -

hakemus

Vaihe 3 
Hakemuk-

sen käsittely

Vaihe 4
Auditointi 

ja/tai raportti

Vaihe 5
Tuomariston 

käsittely

Vaihe 6
Sertifiointi

2018-2020



Green Key tukee ympäristötyötäsi
• Viestintämateriaalit

• Materiaaliportaali

• Green Key –esite (paperi- ja sähköinen versio)

• Kestävän kehityksen teemapäiviin materiaalia

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

• Green Key –teematilaisuudet 1-2 krt/vuosi

• Infot –jatkohakemus, uusi kriteeristö

• Sosiaalinen media
• Kerro jo aikomuksestasi hakea Green Keytä

• #greenkey #greenkeyfinland @greenkeyfinland @greenkeyint

2020 Green Key



Materiaalia tueksesi:



Green Keyn kansainvälinen tuki 

Lue lisää
www.greenkey.fi

2019 Green Key

www.greenkey.global

https://www.greenkey.glob
al/subscribe-to-our-
newsletter

IG / FB / Twitter:
@GreenKeyInt
@GreenKeyFinland

http://www.greenkey.fi/
http://www.greenkey.global/
https://www.greenkey.global/subscribe-to-our-newsletter


Liikkeelle
 Käy läpi hakemus ja tarkista toimintasi
 Tee tarvittavat korjaukset
 Täytä tai tuota liitedokumentit
 Muista vedenvirtaamat!
 Varmista lamppujen tila
 Kysy ja kerro meille mikä mietityttää
 Toimita hakemus 
 Sovi auditointi

2020 Green Key



…jatketaan!
Näin teet Green Key -hakemuksen ja sen liitteet

• Oletko jo tutustunut ohjelmaan ja aloittanut Green Key -hakemuksen teon, mutta 
kriteeristön eri kohdat, hakemukseen pyydettävät liitteet tai jokin niistä vielä 
mietityttää? Mitä vaaditaan ympäristöpolitiikalta tai millaiset ympäristötavoitteet 
tuleekaan luoda. Tässä webinaarissa käymme läpi hakemuksen täyttämistä ja liitteitä 
tarkemmin sekä annamme vinkkejä ja ohjeita sekä liitteiden että hakemuksen 
tekoon. 

Green Key -klinikka koko päivän

• Varaa yrityskohtainen keskustelu (kesto n. 1h/yritys, Teamsilla) , niin käydään läpi 
hakemustasi ja Green Key -työtäsi. Ilmoittaudu mukaan ja kerro viestissä 
kelloaikatoiveesi: kirsi@greenkey.fi

Webinaarit, yrityskohtaiset keskustelut ja muu tukemme Green Key -hakijoille tai 
hakemusta suunnitteleville on maksutonta.

Webinaarien infot löydät myös täältä: www.greenkey.fi/ajankohtaista/

2020 Green Key
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Me olemme apunasi ja tukenasi!
Marketta Viljasaari
Ohjelmajohtaja
+358 45 600 9250, marketta@greenkey.fi

Kirsi Somera
Yhteyspäällikkö
+358 505668733, kirsi@greenkey.fi

www.greenkey.fi

#GreenKey
@GreenKeyFinland
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Kiitos!
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