
Green Key -ympäristötyö on 

käytännön työtä ja arjen tekoja



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

• Mukana yli 3.200 matkailuyritystä

• Suomessa merkit myöntää GoG (Suomen 

Ympäristökasvatus Oy), joka on 100% 

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry:n 

omistama yhteiskunnallinen yritys

Green Key sopii niin
suurille kuin pienillekin:
• Hotelleille
• Pienille majoitusyrityksille: 

esim. B&B:lle
• Leirintäalueille ja

mökkikylille
• Ravintoloille & kahviloille
• Käyntikohteille kuten

museoille, huvipuistoille
• Ohjelmapalveluille

Green Activities pienille
luontoyrittäjille



GREEN KEY

Green Key tukee työtänne

Selkeä ja matkailualan

olennaispiirteisiin keskittyvä

kriteeristö
Käytännönläheinen kriteeristö auttaa

ympäristötyössä ja toimii sekä arjessa

että ympäristötyön kehittämisessä

Kustannustehokas
Edullinen vuosimaksu. Ohjelma ei ole kaupallisten

toimijoiden pyörittämä vaan ympäristö-

kasvatusjärjestöjen. 

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 60 maassa.

Alan sidosryhmät vahvasti

mukana
Kehitetty nimenomaan matkailualalle ja 

ohjelmaa pyörittää globaalisti ja paikallisesti

ympäristökasvatusjärjestöt (non-profit). 

Globaali tunnettuus ja hyvä maine
Yhteistyötä YK:n alaisten UNEPn, UNWTOn, ja

Global Sustainable Tourism Councilin kanssa.

Suomessa Sustainable Travel Finlandin

hyväksymä merkki.



Osallistumismaksut ja auditoinnit 2020 
(hinnat ilm. ilman alv)
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Osallistumismaksu (kategoria) Pienet Keskisuuret Suuret

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 e / kerta + matkakulut 

Auditoinnit tehdään 1. ja 2. vuonna, ja sen jälkeen 3 vuoden välein



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

2020 Green Key



Green 

Key -

sertifiointi

Green Key -hakuprosessi

1. Käy 

läpi 

kriteerit

2. Täytä 

hakemus

3.
Auditointi

4.

Tuoma-

risto



Näin lähdet liikkeelle:

• Kriteeristö = hakulomake ja se toimii 
työkalunasi

• Varmista, että toimintanne täyttää 
kaikki pakolliset peruskriteerit

• Kriteeristöt ja kriteeristöopas sisältävät 
vinkkejä ja ohjeita, hyödynnä ilmaiset 
webinaarit

• www.greenkey.fi/haku-ohjeet/ 

• www.greenkey.f/ajankohtaista/

• Muista, että me autamme!

http://www.greenkey.f/ajankohtaista/


Varmista, että käytössäsi on oikea 
kriteeristö

Eri kategoriat ja kriteeristöt Green Keyssä:

• Hotelli
• Mökkikylä ja leirintäalue
• Pieni majoitusliike (alle 15 huonetta)
• Ravintola tai kahvila
• Käyntikohde

Green Activities: pienyrittäjä, esim. luonto-opas, ei 
kiinteitä omia tiloja

www.greenkey.fi/haku-ohjeet/

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


Pakolliset peruskriteerit

= 100% täytettävä joka vuosi

= arjen käytännöissä mukana joka päivä

Pistekriteerit

= valinnaisia

= 2. hakuvuodesta alkaen on joka vuosi 

täytettävä kasvava määrä

www.greenkey.fi/haku-ohjeet/ 



Green Key -hakuaikataulut ja infot 2020

Hakemus

deadline

Auditointi

viimeistään
Green Key 

-tuomaristo

6.10.30.9.23.9.

15.12.8.12.1.12.

Syyskuu

Joulukuu

09/2020

11/2020

Hakemusinfo

ja Q & A (Teams) 

31.8.24.8.17.8.
Elokuu

06/2020

Hakemusinfot webinaareina, katso aikataulut: www.greenkey.fi/ajankohtaista/

Hakemuksia voi jättää ja auditointeja teemme koko ajan. Taulukosta näet mihin tuomariston käsittelyyn hakemus ehtii.

http://www.greenkey.fi/ajankohtaista/


Green Key tukee ympäristötyötäsi

• Viestintämateriaalit

• Materiaaliportaali

• Green Key –esite (sähköinen)

• Kestävän kehityksen teemapäiviin materiaalia

• Uutiskirjeissä parhaita käytäntöjä

• Myös näkyvyyttä kansainvälisesti (60 maata)

• Green Key –teematilaisuudet

• Sosiaalinen media

• Kerro jo aikomuksestasi hakea Green Keytä

• #greenkey #greenkeyfinland @greenkeyfinland @greenkeyint

2020 Green Key



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


Green Activities

Luontoyrittäjille



Green Activities -ohjelma

• Green Keyn pikkusisko

• Oma ohjelma pienille luontoyrittäjille, jotka

• vievät asiakkaita retkeilemään, 

vaeltamaan, melomaan, pyöräilemään 

luontoon tms.

• ei ole omia tiloja



Green Activities-kriteeristö

Ympäristö-

johtaminen
Henkilöstö

Asiakkaat Ympäristö-

aktiviteetit

Green Keyn sisarkriteeristö
• sopii pienille yrityksille
• sisällön painotus

• luonnossa liikkumisessa
• asiakkaiden ohjeistamisessa
• eläinten hyvinvointi

• Vastuullisuuden kolme näkökulmaa

www.greenkey.fi/haku-ohjeet



Osallistumismaksut ja auditoinnit 2020 
(hinnat ilm. ilman alv)
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Osallistumismaksu (kategoria) Pienet 

Luontoyrittäjät, ei omia tiloja 550

Green Activities -auditointi

400 e / kerta + matkakulut 

Auditoinnit tehdään 1. ja 2. vuonna, ja sen jälkeen 3 vuoden välein



Green 

Activities-

sertifiointi

Green Activities -hakuprosessi

1. Käy 

läpi 

kriteerit

2. Täytä 

hakemus

3.
Auditointi

4.

Tuoma-

risto



Näin lähdet liikkeelle

✓ Käy läpi hakemus ja tarkista toimintasi

✓ Tee tarvittavat korjaukset

✓ Täytä tai tuota liitedokumentit

✓Hyödynnä apu ja vinkit maksuttomista webinaareista

✓www.greenkey.fi/ajankohtaista/

✓ Kysy ja kerro mikä mietityttää

✓ Sovi auditointi

✓ Toimita hakemus viikkoa ennen auditointia

2020 Green Key

Tervetuloa 

webinaareihin!

http://www.greenkey.fi/ajankohtaista/


Kiitos!


