
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 on tekoja joka päivä!

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



Ympäristö-
johtaminen Henkilöstö Asiakkaat

Ympäristö-
aktiviteetit Vesi

Puhtaana-
pito

Energia Elin-
tarvikkeet

Sisätilat Ulkotilat Hallinto ja 
hankinnat

Jäte

Green Key –kriteeristö arjen apuna
ja käytännön työkaluna ympäristötyössä:

66 
kriteeri-
kohtaa



GREEN KEY

Miksi Green Key?

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 58 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.



Sertifiointi

GREEN KEY

Näin lähdet liikkeelle:

Auditointi
Tuoma-
riston

käsittely

Työn 
läpikäynti ja 

hakemus



Green Key tukee ympäristötyötä
• Viestintämateriaalit

• Materiaaliportaali

• Green Key –esite (sähköinen)

• Kestävän kehityksen teemapäiviin materiaalia

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

• Green Key –teematilaisuudet

• Skype-infot

• Sosiaalinen media
• Kerro jo aikomuksestasi hakea Green Keytä

• #greenkey #greenkeyfinland @greenkeyfinland @greenkeyint



Uutta! Green Activities -ohjelma
• Green Keyn pikkusisko

• Oma ohjelma pienille luontoyrittäjille, jotka
• vievät asiakkaita retkeilemään, vaeltamaan, melomaan, 

pyöräilemään luontoon…

• ei ole omia tiloja

• Hinta 550 e/12 kk (+ alv)

• Auditointi 400 e (+ alv)



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

Hanna Liappis
Yhteyspäällikkö
+358 505668733, hanna@greenkey.fi

Hinnat, hakuohjeet, lisätietoa myös: www.greenkey.fi

#GreenKey
@GreenKeyFinland

Ota yhteyttä – me olemme
apunasi!


