
We help you do sustainable business. 

Ympäristömerkit 
ja -sertifikaatit 
ilmastotyön 
tukena 
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MACON OY

Oululainen asiantuntijayritys, joka on 

keskittynyt bio- ja kiertotalous-

projekteihin, yritysvastuuseen, 

hiilijalanjäljen laskentaan sekä 

elinkaariarviointeihin. 

Merkittäviä asiakkaitamme ovat valmistava 

teollisuus, tapahtumasektori jätealan 

toimijat, Pk- yritykset sekä alueelliset 

kehittämisorganisaatiot.  

Lisätietoja yrityksestämme löytyy 

verkkosivulta osoitteesta www.macon.fi. 

.
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Ympäristön tilasta ja ilmastovaikutuksista 
puhutaan yhä enemmän ja myös kuluttajat ja 
asiakkaat ovat niistä kiinnostuneita. Tämä näkyy 
myös tuotteiden pakkauksissa, mainoksissa sekä 
sertifikaateissa. Mutta mitä erilaiset 
ympäristömerkit oikeastaan tarkoittavat?



YMPÄRISTÖMERKKIEN JAOTTELU

Tyypin 1 ympäristömerkit ovat 
vapaaehtoisia, useisiin 
kriteereihin ja 
elinkaariajatteluun perustuvia 
riippumattoman tahon 
sertifioimia merkintöjä. 
Kriteerejä myös uudistetaan 
säännöllisesti. Nämä merkit 
viestivät kuluttajalle, että tuote 
tai palvelu on kokonaisuutena 
ympäristön kannalta parhaasta 
päästä. Sekä Joutsenmerkki 
että EU-ympäristömerkki 
kuuluvat tähän kategoriaan.

Tyypin 2 ympäristömerkit 
perustuvat valmistajien omiin 
ilmoituksiin. Esimerkiksi 
kestävämmästä 
palmuöljytuotannosta viestivä 
RSPO-merkki (Roundtable on 
Sustainable Palm Oil) on tyypin 2 
merkki. Vaikka merkkejä ei 
sinänsä valvo riippumaton taho, 
ISO on kuitenkin laatinut tyypin 
2 merkeille oman standardinsa

Tyypin 3 ympäristömerkit ovat 
niin sanottuja 
ympäristötuoteselosteita, 
joita käytetään ensisijaisesti 
yritysten välisessä 
viestinnässä. 
Ympäristötuoteselosteelle voi 
hankkia kolmannen osapuolen 
arvioinnin.



JOUTSENMERKKI

Ilmastonmuutos

Joutsenmerkki on tehokas työkalu kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Kriteerejä laadittaessa huomioidaan 
tuotteen koko elinkaari – raaka-aineista tuotantoon, käyttöön ja kierrättämiseen. Kokonaisvaltainen 
lähestymistapa on elintärkeä, jotta voidaan vähentää kokonaisvaikutuksia luonnolle ja ilmastolle

Joutsenmerkityt tuotteet vähentävät ilmastovaikutuksia usealla eri tavalla. Kriteerien painopisteitä ovat:
• Energia: Pienempi energiankulutus, energiatehokkuus, muutos fossiilisista kestäviin, uusiutuva 

energia – siis vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä
• Materiaalit: Siirtyminen kestäviin materiaaleihin, joilla on pienempi vaikutus ilmastoon
• Laatu: Pidempi elinkaari laatu- ja suunnitteluvaatimusten myötä
• Jätteet: Uusiokäyttö, kierrätys ja jätteiden minimointi

Kiertotalous ja ilmasto ovat yhteydessä toisiinsa – toimet kiertotalouden edistämiseksi auttavat myös 
vähentämään kasvihuonepäästöjä. Melkein puolet näistä päästöistä ovat peräisin päivittäin käyttämiemme 
tuotteiden valmistuksesta.

Joutsenmerkki myönnetään sellaisille tuotteille ja palveluille, jotka ovat ympäristön kannalta oman 
tuoteryhmänsä parhaita: kriteerit pyritään asettamaan siten, että vain 20–30 prosenttia ryhmän tuotteista tai 
palveluista pystyy läpäisemään ne 

93 prosenttia suomalaisista kuluttajista tunnistaa 
Joutsenmerkin.

https://joutsenmerkki.fi/yrityksille/tutkittua-tietoa/


GREEN KEY

Green Key on kansainvälinen hotelli- ja matkailualalle suunnattu ympäristö- ja vastuullisuusmerkki, 
jonka on saanut jo yli 3200 majoitusalan yritystä yli 65 maassa

Varmistaakseen kattavan toimintamallin vastuulliselle toiminnalleen yrityksen tulee muotoilla 
vastuullisuussuunnitelma. Suunnitelmassa kuvaillaan yleiset periaatteet ja tavoitteet liittyen yrityksen ympäristö-, 
sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin. 

Vastuullisuussuunnitelman tulee sisältää 

a) yrityksen ympäristösitoumukset ja -tavoitteet sekä 

b) yhteiskuntavastuuseen liittyvät sitoumukset ja tavoitteet 

Ympäristösitoumuksiin tulee sisältyä: 

• energian, veden ja muiden raaka-aineiden kestävä käyttö 

• sitoutuminen kiertotalousajattelun periaatteisiin 

• ympäristöä kuormittavien kemikaalien ja yhdisteiden käytön ja päästöjen valvonta ja rajoittaminen, 

• yrityksen hiilijalanjäljen pienentäminen

• paikallisen ja maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuuden suojelu



Tuoteryhmät ja kriteerit

EU-ympäristömerkitty 
tuote tai palvelu täyttää 
tiukat vaatimukset, jotka 
koskevat paitsi tuotteesta 
tai palvelusta aiheutuvia 
ympäristövaikutuksia, 
myös tuotteen 
toimivuutta ja 
turvallisuutta käyttäjälle.



EU:n ja USA:n 
yhteinen Energy Star -
merkki on useissa 
tietokoneissa ja muissa 
toimistolaitteissa. Sillä 
merkityt laitteet 
edustavat 
tuoteryhmiensä 
parhaimmistoa 
energiankulutuksen 
suhteen.

https://www.energystar.gov/
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Vihreät sertifikaatit

• Mitä ovat vihreät sertifikaatit?

• Vihreiden sertifikaattien järjestelmän tarkoituksena on lisätä uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä siellä, missä se on kustannustehokkainta ja poistaa 
sähkönsiirron tuomia rasitteita. 

• Vihreät sertifikaatit tai uusiutuvan energian sertifikaatit (Green Certificates, 
Renewable Energy Certificates) ovat todistus siitä, että tietty määrä sähköä on 
tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. 

• Sertifikaattien määrä on yhtä suuri kuin tuotettu määrä sähköä – yhden 
megawattitunnin (1 000 kWh) tuotannosta saa yhden sertifikaatin.

• Suomessa sertifikaattikauppaan osallistuminen on vapaaehtoista. Halutessaan 
tukea uusiutuvaa sähköntuotantoa, kuluttaja voi tehdä sähköyhtiönsä kanssa 
sopimuksen vihreästä sähköstä (esimerkiksi Norppasähkö, Tuulisähkö ja 
Ympäristöpenni) tai vaihtoehtoisesti ostaa markkinoilta vihreitä sertifikaatteja.

https://www.motiva.fi/ratkaisut/ohjauskeinot/vihreat_sertifikaatit



Vihreä mainostaminen

Kuluttajaliiton, Marttaliiton ja 
Ympäristömerkintä Suomen 
teettämän kyselytutkimuksen (Kantar 2022) 
mukaan jopa 81 prosenttia kuluttajista pitää 
vaikeana arvioida tuotteen tai palvelun 
kestävyyttä ympäristön kannalta yritysten 
kertomien ympäristöväitteiden perusteella. 
Luottamus erityisesti yritysten itse 
kehittämiä ympäristömerkkejä kohtaan on 
alhaista: vain 23 % kuluttajista luottaa niihin.

Suomen ympäristökeskus SYKE keräsi 2021 otoksen mainoksien 
ympäristöväitteistä. Havainnoissa useimmin toistuneet teemat 
olivat hiilineutraalius, vastuullisuus, ekologisuus ja myyjän 
omat merkit. 

Selvityksessä havaittiin toistuvasti erilaisia yritysten omia 
leiman tai sertifikaatin kaltaisia kuvia, esimerkiksi maapalloja, 
lehtiä ja kierrätyssymboliikkaa. Ne eivät olleet tunnustettuja 
ympäristömerkkejä kuten esimerkiksi pohjoismainen 
Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki tai Luomu-merkki.

Huomionarvoista on, että edellä mainitut teemat kattavat noin 
puolet havainnoista. Yrityksen, tuotteen tai palvelun 
hiilineutraalius tai -negatiivisuus oli lähes aina saavutettu joko 
kokonaan tai osittain kompensoimalla. Hiilijalanjäljen suuruutta 
ei yleensä kerrottu, vaikka juuri sitä oli kompensoitu. Usein kyse 
oli tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuvasta 
hiilineutraaliudesta. https://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Kulutus_ja_tuotanto/SYKE_tutkii_millaista_ymparistomarkkinoi(62032)

https://www.kuluttajaliitto.fi/viherpesuviisari/


Ympäristömerkit  - mitä halutaan saavuttaa

• Tuotteiden ja raaka-aineiden alkuperän 
selvittäminen ja tuotanto olojen selvittäminen -
vastuullisuus 

• Energiankulutuksen vähentäminen
• Kierrätettävät pakkausmateriaalit 
• Yrityksen toiminnan ilmastovaikutusten 

vähentäminen 
• Jätteen vähentäminen 
• Vedenkäytön vähentäminen 
• Raaka-aineiden käytön vähentäminen 
• Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen 
• Monimuotoisuudesta huolehtiminen 
• Kestävyys, kierrätettävyys
• Tuoteturvallisuus
• Kotimaisuus

Vaihtoehdot: 
• Etsi ympäristömerkki, 
joka kiinnostaa 
kohderyhmää, ja pyri 
täyttämään 
ympäristömerkin 
vaatimukset 
• Kartoita yrityksen 
tekemät 
vastuullisuustoimet ja 
etsi ympäristömerkki, 
joka tuo tehdyt 
toimenpiteet näkyviksi



J O H A N N A  A L A K E RT T U LA ,  A S I A N T U N T I J A
J O H A N N A . A L A K E R T T U L A @M A C O N . F I
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macon.fi

https://www.ecolabelindex.com/ecolabels/


