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Ympäristömerkintä

Suomi Oy

”Teemme ympäristön kannalta hyvät 
valinnat helpoiksi ja mahdollisiksi”



EU-ympäristömerkki

kestävän kulutuksen ja 
tuotannon 

kiertotalouden



EU-ympäristömerkki matkailualalla

• Merkki voidaan myöntää erityyppisille 
majoituspalveluille, kuten esim. hotelleille, 
B&B ja hostelleille, sekä myös leirintäalueille  

• Vaatimukset koostuvat pakollisista ja 
vaihtoehtoisista pistevaatimuksista (22+45)

• Nykyiset vaatimukset ovat voimassa 
30.6.2025 asti

• Suomessa kaksi luvanhaltijaa

• EU-ympäristömerkittyjä tuotteita/palveluja on 
Euroopassa kymmeniä tuhansia, 
majoitusliikkeitä yli neljäsataa



Mitä hyötyä matkailuyrittäjälle?

• Miksi ympäristömerkki? Kysyimme EU-
ympäristömerkin ja Joutsenmerkin 
luvanhaltijoilta:

✓ Ympäristövastuullisuuden lisääminen

✓ Brändin vahvistaminen

✓ Asiakkaiden aiempaa korkeampi vaatimustaso

✓ Puolueeton todistus ympäristöystävällisyydestä

✓ Kilpailukyky julkisissa hankinnoissa
Ympäristömerkinnän asiakaskokemustutkimus 2020, Kantar

• Majoituspalvelut on komission prioriteetti EU-
ympäristömerkin markkinoinnissa
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National
organic
labels

Nordic Swan
Ecolabel

Fairtrade Alternating
label per
country

Astma og
allergies

Green dot FSC Økotex 100 EU-Ecolabel GOTS Greenkey C2C Ecocert

[Know the label and what it stands for + Know the label and a little about what it stands 
for + Know the label, but not what it stands for]

Aided awareness labels

Source: Nordic consumer survey on assignment from Nordic Ecolabelling (IPSOS 2019)



Luvanhaltijamme esittelyssä!

• Kuralan kartanotila ja Elämys Ämmi

• ”Aluksi pyörittelin kriteerejä pari päivää enkä oikein tiennyt mistä lähtisi 
liikkeelle, mutta koko ajan muuttui helpommaksi ja helpommaksi. 
Hakemusprosessi auttoi meidän toimintamme kehittämisessä. Neuvonta oli 
todella hyvää.” Matti Koivisto, isäntä, Kuralan kartanotila

• ” Suosittelen muillekin yrityksille, ehdottomasti kannattaa hakea. 
Helpottaa, kun etenee vaikka yhden kriteerin päivässä. Ei se ole niin 
vaikeaa, ja saa perusasiat samalla kuntoon.” Sanna Katajainen, omistaja, 
Elämys Ämmi

https://eu-ymparistomerkki.fi/2021/03/31/luonnonlaheiselle-kuralan-kartanotilalle-eu-ymparistomerkki-ainoana-pohjoismaissa/
https://eu-ymparistomerkki.fi/2021/05/20/elamys-ammi-lahiruokaa-mummolan-tunnelmaa-ja-eu-ymparistomerkki/?fbclid=IwAR2IsEC_m9Du2uob0Aljix9gBiQ2i1bwT3H-JWjPR0HXcncDH2FkVEkqfjA


Millaisia vaatimuksia EU-ympäristömerkillä on?



Esimerkki vaatimuksista - vedensäästö



EU-ympäristömerkin hakeminen

majoituspalvelut

ECAT-järjestelmään,

Hakemuksenne hyväksytään ja lupa 
myönnetään ja on aika juhlia upeaa 
saavutusta!

https://eu-ymparistomerkki.fi/majoituspalvelut
http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en


Hakemusmaksu

• Mikroyritykset 350 €

• PK-yritykset 600 €

• Lisäksi tarkastuskäynnin matkakustannukset

Vuosimaksu (500 – 25 000 €)

• 0,15 % ympäristömerkityn palvelun vuosittaisen 
myynnin arvosta; mikro- ja PK-yrityksille 25 
prosentin alennus

• Majoituspalveluissa myynti lasketaan 
kertomalla keskihuonehinta 
yöpymisvuorokausien määrällä tai 
kokonaismyynnistä 

• Mikroyrityksille käytännössä aina 500 €, yli 
333t€ myynneillä vuosimaksu on yli 500€





• Viestinnällinen yhteistyö; markkinointitiimimme 
auttaa löytämään parhaat keinot viestiä EU-
ympäristömerkistä

• Nostot meidän omissa-some kanavissa

• EU-ympäristömerkki seuraa ja  
tarkastaa säännöllisesti 
toimintanne vastuullisuutta ja sen 
kehittämistä vuosiraportoinnin avulla

• Mahdollisuus vaikuttaa eurooppalaiseen 
kriteerien kehitystyöhön

EU-ympäristömerkki takaa yrityksenne 
ympäristövastuullisuuden luotettavasti!



eu-ymparistomerkki.fi

ec.europa.eu/environment/ecolabel

Kiitos!

Malin Lindfors

Restonomi, Asiantuntija

044 373 3707

malin.lindfors@ecolabel.fi

https://www.linkedin.com/in/malinlindfors/

Sari Korteniemi

myyntipäällikkö

045 205 5662

sari.korteniemi@ecolabel.fi
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