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Johdanto 

 

Tämän oppaan tarkoitus on kertoa, miten hotelli hakee Joutsenmerkkiä ja mitä eri vai-

heita hakuprosessiin kuuluu. Opas esittelee Joutsenmerkin pääpiirteissään, sen miksi 

merkkiä kannattaa hakea ja mitä hyötyjä siitä on sekä hakuprosessin vaatimat resurssit 

sekä eri vaiheet. Opas tiivistää hakuprosessin siten, että sen käyttäjä saa helposti tie-

toonsa Joutsenmerkin tarkoituksen ja ne asiat, joita hakijahotellin on tehtävä ennen 

prosessia, sen aikana ja prosessin jälkeen. 

 

Joutsenmerkki on johtava pohjoismainen ympäristömerkki ja –tunnus vastuullisesta 

toiminnasta. Merkki näkyy päivittäin eri tuotteiden ja palveluiden yhteydessä. Merkki 

on tehokas lisä markkinointiin ja myyntiin yritysvastuun merkityksen ja kuluttajatietoi-

suuden määrän kasvaessa. 

 

Opas on osa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä ja se tehtiin lukuvuon-

na 2012–2013 toimeksiantona Restel-konsernille. Oppaan tieto perustuu hotelli Cumu-

lus Hakaniemen Joutsenmerkin hakuprosessiin ja Joutsenmerkin virallisiin tiedotteisiin. 
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1 Tunnettu ja arvostettu pohjoismainen ympäristötunnus 

 

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ja tunnetuin ympäristömerkki ja hallintajär-

jestelmä. Joutsenmerkki perustettiin vuonna 1989 ja sen tarkoitus on merkitä kestävän 

kehityksen ja ympäristön kannalta vastuullisia tuotteita tai palveluita. Joutsenmerkkejä 

on myönnetty useiden eri tuotteiden lisäksi eri palveluntarjoajille mm. hotelleille ja ra-

vintoloille. Merkki myönnetään hakemuksen perusteella määräajaksi niille tuotteille tai 

palveluille, jotka täyttävät merkin vaatimat kriteerit. Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja 

palveluiden määrärajoitusten taustalla on se, että merkkiä myöntävä komitea haluaa tar-

jota kuluttajille niin ns. tavallisen vaihtoehdon ja Joutsenmerkityn vaihtoehdon ja kan-

nustaa tällä ympäristön kannalta vastuulliseen valintaan. 

 

Joutsenmerkki-kriteeristö on määritelty tarkasti eri tuoteryhmittäin aina palveluntarjo-

ajista pesuaineisiin ja lasten leluihin. Saadakseen merkin hakijan tulee täyttää sille asete-

tut kriteerit ja todistaa nämä lausuntojen ja virallisten todistusten avulla. Kuten EU-

kukka, myös Joutsenmerkki myönnetään tuotteelle tai palvelulle määräajaksi eli noin 3-5 

vuodeksi. Määräaikaisuus takaa sen, että lautakunta tarkistaa ja uudistaa kriteeristöä 

määräajoin lainsäädännön muuttuessa ja eri teknologioiden kehittyessä. 

 

Ympäristömerkittyjen hotellien ja majoitusliikkeiden määrä maailmalla kasvaa jatkuvas-

ti. Eri hotelliketjut ja yksittäiset hotellit haluavat muuttaa toimintaansa vastuullisempaan 

suuntaan jo pelkästään siksi, että ympäristöystävällisyydestä on tullut merkittävä kilpai-

lukeino. Suomessa esimerkiksi Sokos Hotels -ketju on ottanut käyttöön uuden ympäris-

töpolitiikan ja hakenut ja saanut sen seurauksena Joutsenmerkin neljälle Sokos Hotellil-

le ja kaikille S-ryhmään kuuluville Radisson Blu -hotelleille. 

 

Joutsenmerkittyjen hotellien määrä Pohjoismaissa kasvaa jatkuvasti. Yhteensä Pohjois-

maissa on jo yli 400 merkittyä hotellia. Joutsenmerkitty hotelli on hyvä vaihtoehto asi-

akkaalle, joka haluaa asioida vastuullisessa hotellissa: merkitty hotelli on varmasti ympä-

ristön kannalta vastuullinen vaihtoehto ja näkyvä ja helposti tunnistettava merkki hel-

pottaa asiakkaan valintaa hotellien välillä, kun tämä etsii vastuullista vaihtoehtoa. 
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2 Mitä hyötyä Joutsenmerkistä on? 

 

Ympäristöasioiden merkityksen korostuessa vastuullisuuteen panostavat yritykset saavat 

kilpailuetua verrattuna muihin yrityksiin. Joutsenmerkki on tunnettu Pohjoismainen 

ympäristömerkki. Sitä käyttävä tuote tai palvelu on ympäristön kannalta vastuullinen 

vaihtoehto; Joutsenmerkitty tuote vähentää toiminnastaan aiheutuvia haitallisia ympä-

ristövaikutuksia. 

 

Vastuullisuusasioiden lisäksi merkkiä kannattaa hakea, koska sen on tutkittu vaikuttavat 

kuluttajien ostopäätöksiin positiivisesti, sitä arvostetaan kuluttajien keskuudessa ja sitä 

pidetään puolueettomana ja toimivana merkintäkeinona mm. tiukan ja säännöllisesti 

päivittyvän kriteeristön takia. 

 

Merkkiä käyttävä tuote tai palvelu saa merkistä mm. seuraavia hyötyjä: 

 

 parempi asiakaskilpailukyky 

 vastuullinen työnantaja 

 vastuullisesti uskottava 

 parempi asiakasuskollisuus 

 uudet asiakkaat 

 uudet sidosryhmät 
 

Jotta yritys saisi Joutsenmerkistä mahdollisimman paljon etua, sen kannattaa hyödyntää 

merkkiä mahdollisimman monella eri osa-alueella. Perinteisten mainontakanavien (esit-

teet, lehdet, televisiomainokset) lisäksi merkkiä kannattaa käyttää mm. tuotteissa ja 

pakkauksissa, näyteikkunoissa, mainoslauseissa, mahdollisissa rakennuksen julkisivun 

mainoslipuissa ja muilla näkyvillä paikoilla. 
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3 Joutsenmerkkiä voi hakea mikä tahansa tuote tai palvelu 

Joutsenmerkkiä voi hakea kuka tahansa tuotteen tai palvelun valmistaja, myyjä tai maa-

hantuoja. Vaikka merkki on Pohjoismaiden oma, sitä voivat hakea myös ulkomaiset 

yritykset. 

 

Merkillä on omat hakukriteerit jokaiselle eri tuote- ja palveluryhmälle. Hotellit kuuluvat 

omaan tuote- ja palveluryhmäänsä ja hotellihakemuksessa kriteerinä on muun muassa 

se, kuinka paljon Joutsenmerkittyjä tuotteita hotelli käyttää. Vuonna 2012 Joutsenmer-

kistä annettiin lausunto, jonka perusteella hotellit ja ravintolat saattavat vuonna 2013 

yhdistyä saman kriteeristön alle. 

 

Hakemuksen tekovaiheessa hakemukseen on liitettävä tuoteryhmän oma kriteeristö ja 

kaikki kriteeristössä määrätyt liitteet. Liitteiden on oltava selkeitä ja helposti ymmärret-

tävissä olevia. Yleensä liitteet ovat selvityksiä, erilaisia mittaustuloksia (mm. veden- ja 

sähkökulutus) ja raaka-ainetietoja ja -todistuksia. Kriteeristö päivitetään säännöllisesti ja 

uusin tieto lisätään aina Joutsenmerkin omille internet-sivuille www.ymparistomerkki.fi. 

 

Joutsenmerkin hakuprosessi vaatii aikaa noin vuoden verran. Päätös hakemisesta, haus-

ta vastaavan työryhmän nimeäminen, hakijan tilan kartoitukset ja hakemuksen täyttä-

minen ja lähettäminen vievät aikaa vajaan vuoden verran. Hotelli Cumulus Hakanie-

men hakuprosessi käynnistettiin alkuvuonna 2012, valmis hakemus lähetettiin vuoden 

2012 lopussa ja se hyväksyttiin alkuvuonna 2013. 
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4 Joutsenmerkin vaatimukset 

 

Joutsenmerkin saadakseen tuotteen tai palvelun pitää täyttää ennalta asetetut tuoteryh-

mäkohtaiset vaatimukset. Vaatimukset laaditaan pohjoismaisena yhteistyönä. Joutsen-

merkin vaatimukset tarkistetaan 3-5 vuoden välein, jotta ne pysyvät ajan tasalla lainsää-

dännön kiristyessä ja teknologian kehittyessä. Tavoitteena on pitää kriteerit aina niin 

tiukkoina, että merkin saaneet tuotteet ovat jatkuvasti ympäristön kannalta parhaimpien 

joukossa. 

 

Kriteeristö on vertailukohtana hakuprosessin aloittavalle yritykselle; yritys voi verrata 

omaa tämänhetkistä tilaansa kriteereihin. Näin se saa tietää, mihin asioihin sen on kiin-

nitettävä huomiota hakemuksessa. Osa merkin vaatimuksista on pakollisia ja osa taas 

vapaaehtoisia. Toimintojen perusteella jokaiselle osa-alueelle lasketaan pistemäärä Jout-

senmerkin kriteerien avulla. Jotta hakemus voidaan hyväksyä, on yrityksen saavutettava 

tietty määrä pisteitä. 

 

Hotellien ja retkeilymajojen Joutsenmerkkihakemus yhdistettiin vuoden 2013 alussa ra-

vintoloiden ja kongressikeskusten kanssa. 17.1.2013 alkaen hotellit hakevat Joutsen-

merkkiä samalla hakemuksella ravintoloiden ja kongressikeskusten kanssa. Uusi haku-

kategoria muutti hieman Joutsenmerkin aikaisempaa kriteeristöä. Energian ja energia-

lähteiden raja-arvot, ravintoloiden tuoteryhmien ja tuotevaatimusten määrät ja biojät-

teen määrät ja vaatimukset tiukentuivat. Suurin osa uusista kriteereistä vaikuttaa pää-

sääntöisesti ruoka- ja ravintolapuolen toimintaan. 
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5 Joutsenmerkin hakuprosessi 

 

 

5.1 Hakuprosessin tavoitteet määritellään heti 

 

Joutsenmerkkiprosessi alkaa, kun yritys päättää hakea Joutsenmerkkiä. Prosessin alussa 

on hyvä nimetä työryhmä, joka vastaa yrityksen hakuprosessista, koska Joutsenmerkin 

prosessi vaatii aikaa ja koostuu monista eri vaiheista. Hyvä työryhmä rakentuu henki-

löistä, jotka tuntevat hakijan, sen takana olevan organisaation ja ovat motivoituneita 

viemään prosessin onnistuneesti läpi. Työryhmä koostuu yleensä yrityksen määräämistä 

henkilöistä ja usein myös ulkopuolisesta henkilöstä, esimerkiksi ympäristöasiantuntijas-

ta, joka tietää Joutsenmerkin kriteerit ja on jo aiemmin ollut mukana Joutsenmerkin ha-

kuprosessissa. Työryhmä määrittelee hakijan alkutilanteen, tavoitteet ja tavoiteaikatau-

lun. Alkutilanne selvitetään käymällä läpi esimerkiksi hotelli kerros kerrokselta ja tarkas-

tamalla, mitä tuotteita se esimerkiksi kerrossiivouksessa, ravintolassa tai toimiston mo-

nitoimilaitteessa. Tavoitteet muodostuvat alkutilanteen perusteella ja niissä määritellään 

esimerkiksi koko projektin aikataulu ja se, mitä muutoksia toimintaan tehdään ja millä 

tavoilla ne suoritetaan. Tavoiteaikataulu muotoutuu alkutilanteen ja tavoitteiden määrit-
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telyn pohjalta ja taustaorganisaation vaatimusten perusteella. Tavoiteaikataulusta kan-

nattaa tehdä realistinen ja joustava, jotta prosessi ei kärsi, jos sen aikana nousee esiin 

ongelmia (ongelmat voivat johtua esimerkiksi puutteellisista resursseista tai alueen 

muista yrityksistä). Näiden perusteella suunnitellaan mm. henkilökunnan koulutus, 

energian kulutuksen mittaukset, erilaisten todistusten ja liitteiden keruu sekä muutokset 

ja tavoitteet tulevaisuudessa, jos merkki myönnetään hakijalle. Työryhmän nimeämisen 

etuna on se, että tällöin yritys tietää, ketkä ovat vastuussa hakuprosessista ja sen etene-

misestä. 

 

Hakuprosessi suunnitellaan tarkasti, jotta tiedetään, millä aikataululla eri asioita tehdään 

ja miten hakemuksen kanssa edetään. Hakijayrityksen on aloitettava hakemuksen suun-

nittelu hyvissä ajoin. Joutsenmerkin hakuprosessi vaatii aikaa noin vuoden verran aina 

prosessin käynnistämisestä hakemuksen mahdolliseen hyväksyntään ja merkin myön-

tämiseen saakka. Yrityksen on myös hyvä saada koko organisaatio hakuprosessin taus-

talle ja tueksi. Prosessin aikana on tärkeää, että eri osastojen välinen yhteistyö toimii ja 

Joutsenmerkin vaatimat muutokset saadaan tehtyä. 

 

Hakemuksen suunnitteluvaiheessa hakija tekee alkutarkastuksen toimipisteessään ja 

kartoittaa alkutilanteen. Tässä vaiheessa lasketaan esimerkiksi Joutsenmerkin kriteeris-

tön perusteella annettavat pisteet (energian- ja vedenkulutus, kierrätys, paperinkulutus, 

jne.). Kartoittamalla alkutilanne saadaan selville, mitkä tekijät aiheuttavat suurimman 

osan hakijan päästöistä ja mitkä ovat ympäristön kannalta tärkeimpiä tekijöitä.  

 

5.2 Hakijayrityksellä on oltava riittävät resurssit 

 

Yrityksellä on oltava riittävät resurssit hakuprosessia aloitettaessa, jotta koko hakupro-

sessi voi onnistua. Resursseja ovat esimerkiksi raha, henkilökunta ja halu muuttaa toi-

mintaa. Riittävien resurssien avulla varmistetaan, että hakija voi viedä prosessin lop-

puun asti, tekee tarvittavat muutokset toiminnassaan ja vaaditut arvot täytetään. Re-

surssit varmistavat myös sen, että hakuprosessia hoitaa riittävä määrä työntekijöitä, joil-

le annetaan aikaa tehdä prosessiin kuuluvia töitä (mittaamiset, tarkastukset, työryhmän 
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kokoukset, hakemukset) rauhassa. 

 

Joutsenmerkin hakuprosessi vaatii aikaa ja henkilöstöä, joka vastaa koko prosessista. 

Tarkastusten ja mittausten perusteella mahdollisesti tehtävät muutokset (esimerkiksi 

tuotteiden vaihtaminen kriteeristössä hyväksyttyihin vaihtoehtoihin tai uuden tavaran-

toimittajan valinta) vaatii ajan lisäksi myös rahaa ja henkilökunnan perehdytystä uusien 

toimintojen ja tuotteiden käyttöön. Rahaa kuluu paitsi siihen, että yritys vaihtaa toimin-

nassa käytettäviä tuotteita Joutsenmerkin hyväksymiin tuotteisiin, myös hakemusmak-

suihin hakemuksen lähetysvaiheessa. 

 

5.3 Hakuprosessin suunnittelu ja aikataulutus 

 

Hakuprosessi suunnitellaan tarkasti, jotta tiedetään, millä aikataululla eri asioita tehdään 

ja miten hakemuksen kanssa edetään. Hakijayrityksen on aloitettava hakemuksen suun-

nittelu hyvissä ajoin. Joutsenmerkin hakuprosessi vaatii aikaa noin vuoden verran aina 

prosessin käynnistämisestä hakemuksen mahdolliseen hyväksyntään ja merkin myön-

tämiseen saakka. Hakemuksen suunnitteluvaiheessa hakija tekee alkutarkastuksen toi-

mipisteessään ja kartoittaa alkutilanteen. Tässä vaiheessa lasketaan esimerkiksi Jout-

senmerkin kriteeristön perusteella annettavat pisteet (energian- ja vedenkulutus, kierrä-

tys, paperinkulutus, jne.). Kartoittamalla alkutilanne saadaan selville, mitkä tekijät aihe-

uttavat suurimman osan hakijan päästöistä ja mitkä ovat ympäristön kannalta tärkeim-

piä tekijöitä. 

 

Kun alkutilanne kartoitetaan selkeästi ja tarkasti, yritys tietää, mitkä ovat sen ongelma-

kohtia. Hakijan on myös muistettava verrata nykyisiä, saatuja mittaustuloksia Joutsen-

merkin vaatimuksiin, jotta tiedetään, kuinka paljon muutoksia on tehtävä, jotta raja-

arvot ja kriteerit saavutetaan. 

 

5.4 Alkukartoituksen jälkeen yritys tekee muutoksia toimintaansa 

 

Alkutilan kartoituksen perusteella hakija saa tietää, mitä asioita sen on muutettava toi-

minnassaan ja missä asioissa se on jo riittävän hyvä. Muutoksia voidaan tehdä esimer-
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kiksi jätehuollon järjestämisessä, ravintolassa käytettävien tuotteiden valinnassa (luomu- 

ja lähiruokavaihtoehdot) ja toimistossa käytettävien papereiden ja koneiden hankin-

noissa (Joutsenmerkityt vaihtoehdot). Tämän jälkeen hakija voi alkaa muuttaa toimin-

taansa Joutsenmerkin kriteerien mukaiseksi. Esimerkiksi jätteiden lajitteluun voidaan 

hakea uutta järjestelmää ja lajittelupisteitä voidaan lisätä, vedenpainetta voidaan säätää 

ja sähkösopimusta muuttaa. Kaikista muutoksista otetaan dokumentit ja kopiot, jotka 

myöhemmin lähetetään Joutsenmerkkilautakunnalle. 

 

Prosessin alussa työn eri vaiheet kannattaa jakaa osiin. Hakijan alkutilan kartoitus vaatii 

aikaa ja työtunteja, joten jos hakuprosessille on määrätty oma työryhmä, kannattaa kar-

toituksen eri osat jakaa eri työryhmän jäsenille. Jäsenet huolehtivat omasta vastuualu-

eestaan (veden- ja sähkönkulutus, jätehuolto, toimistoasiat, henkilökunnan koulutus) ja 

jokaisen tiedot yhdistetään säännöllisissä, kuukausittain pidettävissä kokouksissa, joissa 

työryhmä kokoontuu ja käy läpi tehdyt ja tekemättömät asiat. Jakamalla tehtävät eri ko-

konaisuuksiksi työ on selkeämpää ja jokainen osa-alue tulee hoidettua tehokkaasti. 

 

5.5 Koulutus on tärkeä osa Joutsenmerkin hakuprosessia 

 

Henkilökunnan koulutus on osa Joutsenmerkin hakuprosessia. Koulutuksessa esitellään 

Joutsenmerkki ja sen tarkoitus sekä sen tuomat hyödyt yritykselle. Samalla käydään läpi 

hakuprosessin eri vaiheet, hakuprosessista johtuvat muutokset yrityksen tai tuotteen 

toiminnassa (esimerkiksi uudet tuotteet ravintolassa tai uusi sähköntoimittaja), hakevan 

yrityksen toimialan ympäristövaikutukset (esimerkiksi hiilidioksidipäästöt ja jätteet) ja 

ne keinot, joilla vaikutuksia voi vähentää jokapäiväisessä työssä. Koulutuksen pitää joko 

hakijayrityksen oma työntekijä tai ulkopuolinen ympäristökouluttaja, jolla on tietoa 

Joutsenmerkistä ja kokemusta Joutsenmerkin hakuprosessista.  

 

Koulutuksen tarkoitus on kertoa henkilökunnalle, mitkä päivittäiset asiat aiheuttavat 

yrityksen suurimmat ympäristövaikutukset ja miten niihin voi vaikuttaa työssä. Se on 

myös keino motivoida työntekijöitä toimimaan vastuullisemmin. Koulutuksia olisi hyvä 

jatkaa myös merkin mahdollisen myöntämisen jälkeen, jotta ympäristötyössä voidaan 
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edetä ja kehittyä. Koulutusten merkitys on tärkeä myös siksi, että merkki on määräai-

kainen ja se pitää hakea uudelleen muutaman vuoden välein. 
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6 Joutsenmerkkihakemuksen lähettäminen 

Kun tarvittavat muutokset toiminnassa on tehty ja liitteet ja todistuksen kerätty, Jout-

senmerkin hakuprosessissa edetään hakemuksen täyttö- ja lähetysvaiheeseen. Täyttö- ja 

lähetys tapahtuu internetissä Joutsenmerkin omilla nettisivuilla. 

 

6.1 Joutsenmerkkihakemus täytetään sähköisesti 

 

Hakemus täytetään sähköisesti Joutsenmerkin verkkosivuilla. Hakemus koostuu eri 

osista (vesi, sähkö, kemikaalit, pesuaineet, jätteet) ja ne täytetään tietyssä järjestyksessä 

Joutsenmerkin hakemussivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti. Hakemukseen liitetään 

todistukset ja mittaustulokset esimerkiksi vedenpaineesta, sähkön- ja paperinkulutuk-

sesta, jätteidenlajittelusta ja atk-laitteiden tehokkuudesta. Eri tulosten ja kartoitusten 

perusteella lasketaan pisteet hotelli-, ravintola- ja kongressikeskusten hakemuksen oh-

jeiden mukaisesti ja nähdään saavuttaako hakija ne raja-arvot, joita merkin saaminen 

vaatii. Hakemus täytetään vaihe vaiheelta ja siinä on eritelty selkeästi eri osa-alueet, jois-

ta pisteitä myönnetään. Kun hakemus on valmis, se siirtyy sähköisesti Joutsenmerkki-

lautakunnalle. Hakumaksu maksetaan hakemuksen lähettämisen yhteydessä 

 

6.2 Hakemusmaksut 

 

Joutsenmerkin käyttäjä joutuu maksamaan merkistä valmiin hakemuksen lähetyshetkel-

lä ja tämän jälkeen vuosittain lupamaksun, jos merkki myönnetään. Maksut määräytyvät 

hakijan perusteella (maksut vaihtelevat eri tuote- ja palvelukategorioissa) Joutsenmerkin 

hakuprosessia suunnittelevan yrityksen on varauduttava niihin ajoissa. Jos merkkiä ha-

kevalla yrityksellä ei ole varaa maksaa merkkiä, prosessin aikana tehty työ saattaa mennä 

hukkaan. Hakemusmaksun lisäksi hakijan on varmistettava, että se voi maksaa vuosit-

taiset merkin lupamaksut, jos merkki myönnetään. 
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6.3 Auditoinnissa tarkastetaan hakemuksen todenmukaisuus 

 

Jos Joutsenmerkkilautakunta hyväksyy hakemuksen, lautakunta ja hakija järjestävät au-

ditoinnin hakijayrityksessä. Auditoinnin tarkoitus on varmistaa, että kaikki hakemukses-

sa väitetyt asiat ovat todenmukaisia. Auditoinnin aikana työryhmä esittelee hakijan ja 

sen eri osat ja esittää lautakunnan niin vaatiessa hakemukseen liitteeksi tulleen materiaa-

lin alkuperäiskappaleet lautakunnalle. Auditoinnilla halutaan varmistaa, että hakija var-

masti täyttää Joutsenmerkin vaatimukset. Auditoinnin jälkeen lautakunta päättää 

myönnetäänkö Joutsenmerkki hakijalle vai ei. Jos merkkiä ei myönnetä, lautakunta ker-

too, mitä muutoksia yrityksen on vielä tehtävä toimintaansa. Jos merkki taas myönne-

tään lautakunta voi asettaa sille jotain reunaehtoja esimerkiksi toimintasuunnitelmien 

laatimisen eri toiminta-alueille (hotellissa esimerkiksi aamiaisravintolan toimintasuunni-

telma). 

 

6.4 Hakemuksen hyväksyntä/hylkäys ja merkin myöntäminen 

Auditoinnin tuloksen perusteella lautakunta myöntää yritykselle Joutsenmerkin tai hyl-

kää hakemuksen, jolloin yrityksen on vielä tehtävä muutoksia toimintaansa saadakseen 

hakemuksen hyväksytysti läpi. Muutokset voivat olla esimerkiksi sähkö- tai vesisopi-

musta tai toimiston laitteita koskevia muutoksia. Kun merkki on myönnetty, yritys voi 

käyttää sitä tuotteensa tai palvelunsa myynnissä ja markkinoinnissa. Esimerkiksi hotelli 

voi tällöin käyttää merkkiä mainoksissaan ja esitteissään. 
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7 Työ merkin myöntämisen jälkeen 

 

Joutsenmerkki myönnetään aina määräajaksi (n. 3-5 vuotta) ja merkin haltija tarkaste-

taan tietyin väliajoin. Joutsenmerkin käyttäjän on raportoitava toiminnastaan vuosittain. 

Raportissa kerrotaan, miten yrityksen toiminta etenee ja kehittyy Joutsenmerkin kanssa 

ja onko toiminta muuttunut merkin myöntämisen jälkeen. Merkin vaatimustason täyt-

tämistä mitataan säännöllisesti tarkastuksien ja kokeiden avulla. Tarkastuksissa voidaan 

esimerkiksi katsoa, noudattaako ravintolan keittiö oikeita kierrätysohjeita. On suotavaa, 

että merkkiä käyttävä yritys seuraa Joutsenmerkin toimintaa ja vaikutusta ja tekee muu-

toksia toimintaansa seurannan muutosten perusteella. Jos vaatimustaso ei täyty ja yritys 

rikkoo Joutsenmerkin pakollisia vaatimuksia, merkki voidaan ottaa poistaa yrityksen 

käytöstä. Jos kriteeristöön tulee uusia vaatimuksia, merkkiä käyttävälle yritykselle anne-

taan vuosi aikaa päivittää vaatimustaso uusien kriteereiden mukaiseksi. 

 

Yrityksen on suositeltavaa kehittää ympäristötoimintaansa eteenpäin merkin myöntä-

misen jälkeen, jotta mahdollisten uusien kriteereiden täyttäminen on helpompaa ja yri-

tys osoittaa todella haluavansa toimia ympäristön kannalta vastuullisesti. Restelin osalta 

Joutsenmerkin ylläpito vaatii toimintasuunnitelman laatimista kahdelta eri osa-alueelta 

(vaihtoehdot: jätteet, energia, vesi, kemikaalit). Toimintasuunnitelmaan kirjataan tavoit-

teet valituilla osa-alueilla ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. 


