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Sidefod3

Joutsenmerkki -
Pohjoismainen 
ympäristömerkki



Sidefod4

Vastuullisuus on konkreettisia 
tekoja – puolueeton osapuoli on 
ne kriteereillään varmistanut



Painopistealueet

Energia ja CO2

Energian tehokas hyödyntäminen

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Vähähiilisyys

Kiertotalous

Resurssitehokkuus

Jätteen minimointi ja kierrätys

Uudelleen käytön edistäminen

Pitkä käyttöikä 

Kemikaalit Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten 

kemikaalien kieltäminen

Biodiversiteetti
Luonnonmonimuotoisuuden turvaaminen 

Raaka-aineet 





94% 93%

79%
75%

66%

57%

49% 49%

38%
35%

23% 21% 20%

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)



Hakeminen & kustannukset





Sidefod10

Hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset

Joutsenmerkin hakijan opas

https://joutsenmerkki.fi/kriteerit/055-hotellit-ravintolat-ja-kongressikeskukset-4/
https://joutsenmerkki.fi/wp-content/uploads/2017/02/N%C3%A4in-hankit-Joutsenmerkin-12-2019.pdf
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Sidefod14

• Joutsenmerkki seuraa ja  
tarkastaa säännöllisesti 
toimintanne vastuullisuutta ja sen 
kehittämistä vuosiraportoinnin 
ja tarkastuskäyntien avulla

• Vuosiraportoinnin avulla tuotetaan
seurantadataa, jota voidaan
suoraan hyödyntää
ympäristövastuullisuuden osa-
alueiden raportoinnissa: 
vastuulliset raaka-aineet, 
ruokahävikin minimoiminen, 
jätemäärän vähentäminen sekä
sähkön, lämmön ja veden
kulutuksen leikkaaminen.

• Vuosiraportoinnissa keskitytään
yhdessä sovittuihin
kehittämiskohteisiin, räätälöidään
tarpeen mukaan



Sidefod15

• Joutsenmerkki 
kouluttaa henkilökuntaanne 
vastuullisuuteen, esim. 
esittelytilaisuus ja 
koulutusvideot

• Joutsenmerkin brändin ja 
viestinnän tuella voitte 
profiloitua vastuullisena 
matkailualan yrityksenä

• Joutsenmerkki seuraa 
aktiivisesti mara-alaan 
vaikuttavaa lainsäädäntöä ja 
aloitteita kansallisella ja EU-
tasolla ja auttaa teitä 
varautumaan näihin 
ennakoivasti. 

• Mahdollisuus vaikuttaa 
pohjoismaiseen kriteerien 
kehitystyöhön.

Joutsenmerkki takaa yrityksenne 
ympäristövastuullisuuden 
luotettavasti!



Sidefod16

Uusi hakemus: 3 000 €/yksikkö
Uusintahakemus: 1 500 €/yksikkö

Vuosimaksut:

0,15 % alle 1,5 M€ kokonaisliikevaihdosta/yksikkö

0,03 % yli 1,5 M€ menevästä kokonaisliikevaihdosta / 
yksikkö.

Minimimaksu on 2 000€ / yksikkö ja maksimimaksu on 
5 500 € / yksikkö.

MUTTA uuden version myötä Joutsenmerkin maksut 
tähän ryhmään uudistuvat merkittävästi 

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %. Maksettuja 
maksuja ei palauteta.



Meihin luotetaan 





19
https://www.scandichotels.fi/koe-scandic/kestava-kehitys-ja-vastuullisuus/joutsenmerkityt-hotellit

https://www.scandichotels.fi/koe-scandic/kestava-kehitys-ja-vastuullisuus/joutsenmerkityt-hotellit


20 Footer



We make it 

easy to 

communicate 

sustainability 

with credibility



Kiitos!

Malin Lindfors

Restonomi, Asiantuntija

044 373 3707

malin.lindfors@ecolabel.fi

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

Sari Korteniemi

Myyntipäällikkö

045 205 55662

sari.korteniemi@ecolabel.fi

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

mailto:malin.lindfors@ecolabel.fi
https://www.linkedin.com/in/malinlindfors/
mailto:sari.korteniemi@ecolabel.fi
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