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Tiivistelmä 

Tämän työn tavoitteena oli tutkia millä toimenpiteillä saadaan kehitettyä kiinteistöhuollon ympäristöjohtamista. 

Ympäristöjohtamiseen liittyvissä asioissa mukailtiin osittain ISO 14001-2015 ympäristöjärjestelmän standardia. 

Kiinteistöhuoltoala on viime vuosina kehittynyt voimakkaasti ja tämä tuo haasteita ympäristöjohtamisen 

hallintaan. Suurin osa työstä liittyy vahvasti elinympäristöön kuten ihmisten koteihin ja heidän omistamiin 

kiinteistöihin. Alaan liittyvä päivittäinen työ on näkyvää ja kiinteistöhuollon toiminta täytyy olla 

julkisuuskuvankin kautta hyvin selkeää ja positiivista mielikuvaa aiheuttavaa toimintaa. Lähitulevaisuudessa 

alaan kohdistuvat vaatimukset tilaajapuolelta sekä työnantajilta työntekijöiden osaamista kohtaan tulevat 

kasvamaan entisestään. Tämän johdosta on tarpeellista laatia ympäristöjohtamisen kehittämisestä selkeä ohjeistus, 

koska siihen liittyvät asiat ovat merkittävä osassa lähes kaikkien elämässä tavalla tai toisella. 

Kiinteistöhuoltoyrityksillä on ollut ja tulee jatkossakin olemaan isoja haasteita uusien toimintamallien luomisessa 

sekä niiden perehdyttämisessä työntekijöilleen. Tämän työn osalta pyritään keskittymään myös niihin osa-

alueisiin. Kiinteistöhuoltoala on viime aikoina kasvanut vauhdikkaasti mm. ulkoistuksien johdosta. 

Ympäristöjohtamisjärjestelmän luominen nostattaa myös viranomaisten sekä kaikkien sidosryhmien luottamusta 

yrityksen toimintaa kohtaan ja uskoa siihen, että yritys kykenee tuottamaan sopimuksen mukaiset palvelut. 

 

Työhön liittyi paljon tutkimusta myös lainsäädännön suhteen. Lisäksi työssä on pyritty tutustumaan tulevaisuuden 

lakimuutoksiin sekä niiden tuomiin oletettuihin vaikutuksiin ympäristövaatimusten osalta. Myös sidosryhmien 

vaatimuksia on pohdittu ja arvioitu mitä ne mahtaisivat tulevaisuudessa olla. Näihin vaatimuksiin liittyen 

kiinteistöhuollon ympäristöjohtamisjärjestelmän kehittämiseen on jo nyt lisätty sellaisia asioita, joita ei 

välttämättä alalla yleisesti ole käytössä. Ne auttavat mahdollisesti yritystä olemaan entistä parempi ympäristöasiat 

huomioon ottava yritys verrattuna kilpailijoihin ja muihin saman alan toimijoihin. Tämän kautta yrityksellä on 

selkeästi parempi mahdollisuus pärjätä valtakunnallisissa sopimusten kilpailutuksissa. 

 

Tämän työn tuloksena kiinteistöhuoltoalan sekä ylipäänsä kiinteistöalaan liittyvillä yrityksillä on työkalut 

valmiina luomaan itselleen ympäristöjohtamisjärjestelmä, jonka se voi käytännössä suoraan sertifioida 

akkreditoidulla toimijalla. Ympäristöjärjestelmän rakentaminen on kaikille yrityksille erittäin haasteellista ja se 

vaatii runsaasti resursseja sekä yrityksen toimintatapojen kriittistäkin arviointia. Tämä työ on selkeä ja suoraan 

kiinteistöalalle kehitetty opas jo olemassa olevan ympäristöjohtamisjärjestelmän kehittämiseen tai kokonaan 

uuden järjestelmän luomiseen. Työssä myös esitetään selkeästi riskikartoitukseen liittyviä toimenpiteitä ja 

valmiita taulukoita työn liitteissä, joita voi käyttää apuna oman ympäristöjohtamisjärjestelmän luomisessa.  
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Abstract 

The aim of this thesis was to examine what measures could be used to develop the environmental management of real 

estate maintenance. Part of the ISO 14001-2015 environmental management system standard was one aspect of this 

thesis. The property management industry has developed strongly in recent years and this brings challenges to 

management and environmental management. Most of the work is strongly related to a living environment such as 

people's homes and property owned by them. The daily work associated with the field is visible and the operations of real 

estate maintenance must be a very clear and positive image creating activity through the public image. In the near future, 

the demands from customers and demands of employees' knowledge will increase. Consequently, there is a need for clear 

guidance on the development of environmental management, since the related issues are significant in our lives. Property 

maintenance companies have and will continue to face major challenges in creating new operating models and 

familiarizing them to their employees. This work also seeks to focus on these areas. The property management sector has 

recently grown rapidly, for example outsourcing is increasing by the state and municipalties. Creating an environmental 

management system also raises the confidence of the authorities and all stakeholders in the company's business and 

believes that the company is capable of delivering contracted services. 

 

Much research was also involved in the work in terms of legislation. In addition, efforts have been made to look into the 

future changes in the law and their expected impacts on environmental requirements. The demands of stakeholders have 
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in the industry in general. They will possibly help the company to have a better environmental concern than competitors 

and other operators in the same field. This gives the company clearly better able to compete in national biddings. 

 

As a result of this work, the real estate industry and companies in the real estate sector in general have the tools ready to 

set up an environmental management system, which can in practice be directly certified by an accredited actor. The 

construction of the environmental system is a very challenging task for all companies, requiring a wealth of resources and 

a critical evaluation of the company's operating methods. This work is a clear and direct guide to the real estate industry 

to develop an existing environmental management system or to create a completely new system. The work also clearly 

outlines risk mapping measures and prepared tables in job appendices that can be used to create own environmental 

management system. 

 

 



 

 

ALKUSANAT 

Työn tekijä on ammattinsa kautta ollut pitkään kiinteistöalalla edustaen kiinteistön 

omistajaa sekä huoltoliikkeen liiketoimintajohtajaa. Tämän johdosta syntyi ajatus laatia 

kattava selvitys, miten kiinteistöhuoltoalalla oleva toimija voi tehdä uuden tai päivittää 

olemassa olevan ympäristöjohtamisjärjestelmänsä. Pääsääntöisesti kiinteistöhuoltoalan 

yritykset tuottavat kiinteistöhuolto-, siivous-  sekä infrarakentamisen ja 

aluehoitourakoiden palveluita. Usein kiinteistöhuoltoalan yritys osallistuu julkisiin 

hankintoihin, joissa yksi tärkeä kriteeri pisteytykseen hinnan lisäksi on yrityksen 

laatudokumentit. Usealta toimijalta puuttuu tarpeeksi kattava 

ympäristöjohtamisjärjestelmä ja tämän työn tarkoituksena on antaa hyvät pohjat 

sellaisen laatimiselle. Työn valmistuttua tavoite on, että tämän työn ohjeilla yrityksen 

on mahdollisuus hakea järjestelmälleen ISO-sertifiointi. Työhön liittyvä asioihin 

perehtyminen alkoi työn tekijällä tammikuussa vuonna 2017. Asioihin tutustuttuaan 

hahmotelmat ympäristöhallintajärjestelmän rakentamiseen aloitettiin keväällä 2017. 

Syksyllä kävin Tampereelle Kiwa:n järjestämässä koulutuksessa, jossa käytiin läpi 

oleellisimpia asioita ISO 14001:2015 standardin mukaisen 

ympäristöhallintajärjestelmän rakentamisesta. Tämän jälkeen järjestelmää on rakennettu 

pikkuhiljaa kirjallisuuteen tutustumalla ja lakeja lukemalla sekä uudessa yrityksessä 

saamieni kokemusten perusteella. Kiitän työstäni omaa perhettäni, joka on jaksanut 

tsempata ja uskoa, että työ vielä joskus valmistuu.  

Oulussa, 21.10.2018 

Antero Tähtisaari 

 



 

 

SISÄLLYSLUETTELO  

TIIVISTELMÄ 

ALKUSANAT 

ABSTRACT 

ALKUSANAT 

SISÄLLYSLUETTELO 

MERKINNÄT JA LYHENTEET 

1 JOHDANTO ....................................................................................................................... 9 

1.1 Kiinteistöhuoltoala ja sen kehitys .............................................................................. 10 

1.2 Ympäristöjohtamisen tarpeiden lisääntyminen .......................................................... 11 

1.3 Kiinteistöalan teknologian ja tarpeiden kehitys ......................................................... 13 

1.4 Diplomityön tavoite ................................................................................................... 15 

2 KIINTEISTÖHUOLLON YMPÄRISTÖJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN ................ 17 

2.1 Ympäristötavoitteiden asettaminen kiinteistöhuollon toiminnan johtamisessa ......... 18 

2.2 Kiinteistöhuollon ympäristöjohtamistavoitteiden arviointi ........................................ 20 

2.3 Kiinteistöhuollon ympäristöjohtamisjärjestelmän rakentaminen ............................... 20 

2.4 Havainnoinnin suoritus .............................................................................................. 24 

2.5 Havainnointiaineiston arviointi .................................................................................. 25 

3 TULOKSET ...................................................................................................................... 26 

3.1 Teoreettisen aineiston tulokset ................................................................................... 26 

3.2 Empiirisen tutkimusaineiston tulokset ....................................................................... 27 

3.3 Kyselyn tulokset ......................................................................................................... 28 

3.4 Tilaajan vaatimukset tulevaisuudessa ........................................................................ 29 

4 PÄÄTELMÄT YMPÄRISTÖJOHTAMISJÄRJESTELMÄN RAKENTAMISEEN ...... 30 

4.1 Organisaation toimintaympäristö ............................................................................... 30 

4.2 Ympäristöjohtaminen ja riskien hallinta .................................................................... 32 

4.3 10BYmpäristöturvallisuuteen liittyvät määrittelyt ..................................................... 42 

4.4 0BYmpäristöjohtamisjärjestelmän toteutuksen suunnittelu ....................................... 45 

4.5 Johtopäätökset ja suositeltavat jatkotutkimukset ....................................................... 47 

LÄHDELUETTELO ............................................................................................................ 49 

LIITTEET ............................................................................................................................ 51 

 

LIITTEET: 

 

Liite 1. Esimerkki kiinteistöhuoltoalaa koskevasta ympäristölainsäädännöstä 

 
 



 

 

Liite 2. Dokumentoidut tiedot 

Liite 3. Ympäristövaikutusten arviointilomake 

Liite 4. Johtoryhmän kokouksen esityslista 

Liite 5. Esimerkki ympäristöjohtamisjärjestelmän auditoinnin aikataulutuksesta 



 

 

MERKINNÄT JA LYHENTEET 

Eko-Kompassi 

 Käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä 

EU Eurooppalainen valtioiden yhteisö 

ISO laatujärjestelmä 

PDCA Plan, Do, Check, Act 

SFS Suomen Standardisoimisliitto 

 

 

 

 

 

  

 



9 

 

 

1 JOHDANTO  

Tämän diplomityön aiheena on kiinteistöalan ympäristöjohtamisen kehittäminen. 

Tämän ajatusmallin pohjalta tarkoituksena on tehdä siihen parannuksia 

esimerkkiyritykseen liittyen. Yrityksellä ei ole ennestään selkeää ja yrityksen 

toimintaan suoraan konkreettisesti vaikuttavaa ympäristöjohtamisjärjestelmää. 

Kiinteistöhuoltoalan yritykset osallistuvat julkisiin kilpailutuksiin, joissa laadukkaasta 

johtamisjärjestelmästä ja sen toteuttamisesta yrityksen jokapäiväisessä työssä on tärkeä 

merkitys. Tämän diplomityön tarkoituksena on toimia tulevaisuudessa osana johtamisen 

sekä ympäristöasiat huomioon ottavan yrityksen yhtenä johtamistyökaluna.  

Työssä esitetään kiinteistöhuoltoalan eri toimintoja ympäristöjohtamisen näkökulmasta. 

Lisäksi työssä perehdytään ympäristölakiin sekä valmisteilla oleviin lakeihin. 

Diplomityö mukailee osittain ISO 15001:2015 standardin vaatimuksia. Havaintojen 

pohjalta muodostuu johtamisjärjestelmä sekä siihen liittyvät ohjeistukset ja 

itsearvioinnit seurantadokumentaatioineen. ISO-sertifikaatti (laatujärjestelmä) määrää 

hyvin tarkasti mitä standardisoidussa järjestelmässä tarvitsee ottaa huomioon ja se on 

myös minimivaatimus järjestelmän rakentamisen suhteen. Työn tarkoituksena on 

varautua tulevaisuuteen lakimuutosten sekä sidosryhmien tulevaisuuden muutoksia 

ennakoiden. 

1.1 Tutkimusongelman määritys ja sen tutkiminen 

Tässä diplomityössä tutkitaan kiinteistöhuoltoalan ympäristöjohtamiseen liittyviä 

haasteita ja pyritään tätä kautta luomaan selkeä käsitys mitä ympäristöjohtaminen 

kiinteistöhuoltoalalla tarkoittaa. Työn on tarkoitus saada tähän ongelmaan selkeämpi 

näkemys sekä ohjeistus, miten ympäristöjohtamisjärjestelmä voidaan luoda 

kiinteistöalan yritykselle tai kehittää jo aikaisemmin tehtyä 

ympäristöjohtamisjärjestelmää. Ongelmaan liittyen on tarkoitus myös pyrkiä tekemään 

ohjeesta niin kattava, että sen voi halutessaan sertifioida, tämän tyylisiä selkeitä ohjeita 

ei ole saatavilla suoraan kiinteistöhuoltoalan yrityksille, jossa otetaan huomioon 

juurikin heidän kohtaamansa päivittäiset haasteet ympäristöjohtamisen näkökulmasta.  
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Tutkimusongelmaa tutkitaan teoreettisella sekä käytännöllisellä tasolla. Teoreettisella 

tasolla työssä määritetään havaintokysymykset kiinteistöhuoltoalan yrityksen 

työntekijöille ja tämän pohjalta käydään tarkemmat keskustelut kysymysvastausten 

perusteella. Työhön liittyy myös käytännön työn seuraamista, jota työn tekijä on jo 

työelämässään useamman vuoden ajan tehnyt ja keskittyy varsinkin tässä vaiheessa 

siihen ympäristöjohtamisen näkökulmasta.  

1.2 Kiinteistöhuoltoala ja sen kehitys 

Kiinteistöala on tällä hetkellä isossa murroksessa. Vielä 80- ja 90-luvuilla 

kiinteistöhuolto oli lähes kokonaan talonmiehen tekemää työtä taloyhtiön päivittäisissä 

kunnossapitoon liittyvissä asioissa. Isommissa liikekiinteistöissä oli virastomestarit tai 

omat talonmiehet, jotka usein asuivat samassa kiinteistössä. Teollisuuskiinteistöjen, 

liike- ja kauppakeskuksien sekä tuotantolaitoksien talotekniikan hoitamiseen ja 

ymmärtämiseen liittyvät vaatimukset ovat nykyään sillä tasolla, että yksi vakituisesti 

kohteessa oleva mies ei näistä enää omin tiedoin ja taidoin selviä. Tämän johdosta 

kiinteistöalalla on eri osa-alueisiin erikoistuneita yrityksiä esimerkiksi ilmanvaihtoon 

liittyvät erikoistyöt sekä kiinteistön jäähdytystekniikkaan liittyvät lakisääteiset 

tarkastukset. Myös nosto-ovet, paloilmoitinjärjestelmät sekä sprinklausjärjestelmät 

tarvitsevat omat erikoisosaamisen omaavat henkilöt tekemään tarpeelliset ja lain 

säätämät huoltotyöt sekä tarkastukset. 

Suurimpia rakennus- ja sitä kautta kiinteistöhuoltoalaan vaikuttavia tekijöitä ovat 

koulutuksen, tutkimustoiminnan, digitalisoinnin, ilmastonmuutoksen, väestön 

ikääntymisen, väestönkasvun sekä teknologian kehittyminen ja luonnon 

monimuotoisuuden väheneminen (Hyyppä, 2012, 19). Edellä mainitun kokonaisuuden 

hallintaan täytyy kiinteistöalan yrityksen kehittää laadukas työn johtamisen järjestelmä 

ja tämän osalta ympäristöjohtamisjärjestelmä toteuttaa nämä tarpeet.  

 



11 

 

 

1.3 Ympäristöjohtamisen tarpeiden lisääntyminen 

Ympäristöasiat ja niihin liittyvä johtaminen ja näiden yhdistelmän hallinta on 

nykyaikana merkittävässä roolissa monessakin asiassa, esimerkiksi kilpailukyvyssä ja 

kilpailijoista erottautumisessa. Ympäristöasiat koetaan lähtökohtaisesti positiivisena ja 

yrityksen mainetta parantavana asiana sidosryhmissä. 

Ympäristöjohtamisessa yrityksen on asetettava itselleen tavoitteet ja selkeät 

kehitysaskeleet. Yleisesti järjestelmän rakenteen perustana kuva 1 mukainen PDCA-

malli (Plan, Do, Check, Act), joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa suunnittele, 

toteuta, arvioi ja toimi. Järjestelmän rakentamisen ensimmäiset vaiheet yritykselle on 

asettaa sen toimintaan liittyvät ympäristötavoitteet ja niiden pohjalta luoda prosessit, 

jotka ovat yritykselle tarpeellisia sen ympäristöpolitiikan mukaisten tulosten 

saavuttamisessa. (SFS-EN ISO 14001:2015, 6.) 

Toinen vaihe on toteuttaa eli ottaa suunnitteluvaiheessa määrätyt prosessit yrityksessä 

käyttöön. Käyttöönottoon täytyy panostaa kovasti ja perehdyttää koko henkilöstö 

prosesseihin sekä tehdä jatkuvaa seurantaa, miten prosessien käyttöönotto tapahtuu 

henkilöstöllä. (SFS-EN ISO 14001:2015, 6.) 

Kolmantena vaiheena on arviointi eli yrityksen täytyy järjestää mittarointi ja seuranta. 

Näiden avulla yritys voi nähdä miten ympäristöpolitiikan mukaiset tavoitteet ja 

sitoumukset sekä toiminta on onnistunut. (SFS-EN ISO 14001:2015, 6.) 

Viimeisenä asiana on toimia eli pyrkiä jatkuvaan parantamiseen ympäristöjärjestelmän 

osalta sekä korjata arvioinnissa havaitut puutteet. Näistä asioista kerrotaan tarkemmin 

tämän diplomityön seuraavissa osioissa. 
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Kuva 1. PDCA-malli (mukaillen SFS-EN ISO 14001:2015, 6.) 

Tässä diplomityössä arvioidaan myös tulevaisuudessa mahdollisesti ympäristölakiin 

sekä standardeihin ja tilaajan vaatimuksiin liittyviä asioita. Eniten lähitulevaisuudessa 

yrityksen ympäristöjohtamisjärjestelmään vaikuttaa todennäköisimmin ympäristölain 

tulevat muutokset. Näihin liittyvät asiat ovat mahdollisuuksien mukaan hyvä jo 

ennakolta sisällyttää yrityksen omaan ympäristöpolitiikkaan. ISO-standardin muutos on 

yleensä samantyylinen vanhan standardin mukaan, mutta usein siinä tulee jotain uusia 

asioita huomioitavaksi, näitäkin ohjaa usein ympäristölainsäädäntö. 

Ympäristöministeriö asetti vuoden 2011 marraskuussa ympäristönsuojelulain 

uudistamishankkeen. Uudistuksessa on meneillään viimeisin 3.vaiheen sujuvoittaminen 

ja nyt odotellaan ilmoitusmenettelyä (Ympäristöministeriö, 2018). 
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Ympäristöministeriön tekemä lakimuutos ei kuitenkaan oleellisesti vaikuta 

kiinteistöhuollon toimintaan tai sen ympäristöjohtamisjärjestelmään. Laissa on 

kuitenkin selvitettävänä edellytyksiä luoda uusi, ympäristölupamenettelyn korvaava 

kevyempi ja yksinkertaisempi ilmoitusmenettely (Ympäristöministeriö, 2018).  

Käytännössä ympäristöön liittyviä asetuksia ja lakiehdotuksia on vireillä vuosittain, 

joten niiden seuranta täytyy olla yrityksellä sisäisesti valtuutettuna. Liitteessä 1 on 

esimerkki kiinteistöhuoltotoiminnan omaan toimintaansa koskevat 

ympäristölainsäädännölliset asiat. Kyseistä taulukkoa on tarkoitus päivittää aina 

lainsäädännön ja oman toiminnan muuttuessa.  

1.4 Kiinteistöalan teknologian ja tarpeiden kehitys 

Yhteiskunnallinen kehityksen ohella teknologinen kehitys on vaikuttanut 

verkostoitumisen syntyyn. Verkostot kilpailevat keskenään markkinoilla yksittäisten 

yritysten ohella.  Kiinteistöalan yritystenkin tulee valita omat verkostonsa, jotka tekevät 

jatkuvaa muutosta tulevaisuudessa, riippuen kunkin tarpeesta ja tavoitteista 

tulevaisuudessa. Kiinteistöakan yritykset toimivat Suomessa moniverkostoisessa 

ympäristössä. Yhteistyöverkostot elävät ja ne ovat ennen kaikkea muuttuvia rakenteita. 

Yritysten on oltava jatkuvasti hereillä ja solmittava yhteistyösopimuksia alaan liittyvien 

toimijoiden kanssa, joilla on omat spesifisestiset osaamisalueensa, joskus hyvin 

kapeatkin. Samalla myös vanhoista verkostoista on joskus luovuttava, jos niistä ei koeta 

enää olevan hyötyä. (Hyyppä, 2012, 22-24.) 

Kiinteistöalan toimintaympäristössä myös liiketoimintamallit muuttuvat. Julkisen 

sektorin tuomat tarjouskilpailutukset ja ulkoistamiset ovat tuoneet mukanaan myös 

julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön uusia toimintamalleja sekä mahdollisuuksia 

isompiin yksiköihin. Puhuttaessa uusista ja innovatiivisista hankintatavoista voidaan 

ottaa esimerkkinä useankin kiinteistöomistajan vaatimus saada itselleen kokonaisia 

resursseja, jotka on varattuna pelkästään kyseisen asiakkaan erikseen nimettyihin 

kiinteistöihin. Tällä tavalla asiakas voi varmistaa, että heidän saamansa palvelu ja 

maksamansa hinta on juurikin sitä mitä he tilaavat ja haluavat. Tilaajapuolella 
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hankintaosaaminen on tullut erittäin keskeiseksi ydinosaamisalueeksi sekä yksityisellä 

että julkisella puolella (Hyyppä, 2012, 23).  

Kestävän kehityksen vaatimukset tulevat muokkaamaan liiketoimintaympäristöä ja 

yritysten omia sisäisiä ketjuja. Tullaan tarvitsemaan uudenlaista osaamista ja 

verkostoitumista teknologiatoimittajien ja palvelutarjoajien kesken. Uudet 

rakentamismääräykset muuttuivat Suomessa kesällä 2012 EU:n direktiivien mukaisiksi. 

Lyhykäisesti ne asettavat yksittäisten tuotetason tavoitteiden sijasta 

kokonaisenergiatehokkuustavoitteen. Muutos on ensimmäinen Suomen 

Rakentamismääräyskokoelman Maankäyttö- ja rakennuslakia täydentävien muutoksien 

sarjassa. Ihan lähitulevaisuudessa eli vuonna 2021 on tavoitteena rakentaa Suomessa 

”lähes nollaenergiataloja” (Rakennusteollisuus, 2018). 

Kiinteistöhuollonkin osalta tarpeet muuttuvat, koska suunnittelussa, rakentamisessa ja 

kiinteistöjen ylläpidossa siirrytään todennäköisesti tulevaisuudessa tavoitejohtamisen 

malliin. Uudet tavoitelähtöiset määräykset tulevat johtamaan uudistuvien 

hankemenettelyjen lisäksi uusiin tehokkaampiin ja palvelulähtöisiin 

toimintaprosesseihin, joita tietoyhdennetty rakentaminen tehostavat kaikessa 

suunnittelussa, tuotannossa ja palvelussa (Building smart, 2018). Yksilön osaamisen 

tarpeellisuus tulee lisääntymään ja moniosaaminen tulee olevaan jopa vaatimuksena. 

Täydennyskoulutus tulee välttämättömäksi jo työelämän ammattilaisille siirryttäessä 

tuotekeskeisestä suunnittelusta tavoitemäärityksiä toteuttaviin konseptoitujen 

järjestelmien ratkaisuihin itse tutkimustiedon pohjalta (Hyyppä, 2012, 26-27). 

Rakennusten ja kiinteistöjen ylläpidossa on tilaajien pakko kehittää yhä 

kustannustehokkaampia ratkaisuja ja elinkaaripalvelumallit tulevat myös 

todennäköisesti lisääntymään ainakin kasvukeskuksissamme. Tämä avaa uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia kiinteistöhuoltopalvelujen tarjoamiseen rakennus- ja 

kiinteistöalan toimijoille. Tieto ja osaaminen ovat valtaa, se ratkaisee paljon, kuka 

kykenee erottamaan olennaisen tiedon tietokaaoksesta osaksi tuloksellista liike- ja 

palvelutoimintaa. Tärkeintä on saada tieto ja osaaminen nopeasti, spontaanisti ja 

kattavasti koko organisaation sekä yhteistyökumppanuuksien tueksi. Tiedon, osaamisen 

ja innovaatiotoiminnan roolit korostuvat jatkuvasti tulevaisuudessa. Ståhlen ja 

Wileniuksen (2006) tutkimuksen tulkinnassa organisaation on kyettävä paremmin 
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liittymään niihin tietovirtoihin, joiden kautta maailmaa ja tässä tapauksessa myös 

Suomea muutetaan ja joissa muutosten merkityksiä käsitellään. Tieto, osaaminen ja 

innovaatiot ovat myös kiinteistöhuollossa tärkeitä tuotannontekijöitä ja kotimaisen 

kilpailukyvyn olennaisina elementteinä. Edellä kuvatut muutokset yhdessä kehittyvien 

teknologioiden ja ympäristön muuttuvien tarpeiden kanssa edellyttävät toimijoilta laajaa 

moniosaamista (Hyyppä, 2012, 30-31). 

1.5 Diplomityön tavoite 

Tämän diplomityön tavoite on tutkia millä toimenpiteillä saadaan kehitettyä 

kiinteistöhuollon ympäristöjohtamista. Ympäristöjohtamiseen liittyvissä asioissa 

mukailtiin osittain ISO 14001-2015 ympäristöjärjestelmän standardia.  Tämä 

diplomityö on tieteellinen tutkimus siitä mitä asioita on otettava huomioon laadittaessa 

kiinteistöhuoltoalan yritykselle tulevaisuuden muutokset huomioon ottava 

ympäristöjohtamisjärjestelmä sekä työhön liittyen on tarkoitus laatia myös sellainen ko. 

alan yritykselle, jonka henkilökunnan tietotaitoa käytetään hyödyksi myös tämän työn 

tekemisen yhteydessä. Tämän työn pohjilta syntyvillä ympäristöjohtamisjärjestelmillä 

on tarkoitus parantaa yrityksen johtamista sekä ympäristöasiat huomioon ottavaa 

liiketoimintaa. Lähtökohtaisesti ne tuovat kuitenkin yritykselle säästöjä sekä parempaa 

mainetta sidosryhmissä. Tällöin yrityksellä on parempi mahdollisuus hallita omaa 

toimintansa ja palveluidensa aiheuttamia ympäristövaikutuksia.  

Yksi tärkeä tavoite on myös yrityksen henkilöstön tietoisuuden lisääminen, miksi tietty 

johtamisjärjestelmä tai ympäristöön liittyvä valinta on tehty. Myös tätä kautta 

työntekijät voivat itse kehittää yrityksen järjestelmää ja miettiä, miten omalta osaltaan 

voi siihen parhaalla mahdollisella tavalla vaikuttaa. Ympäristöjohtamisjärjestelmällä 

pyritään aina sitouttamaan yrityksen kaikki työntekijät yhteisesti ja johdon vahvistamiin 

tavoitteisiin, joka luo myös yhteenkuuluvuuden tunnetta yrityksen työntekijöiden 

kesken kaikilla tasoilla.  

Ympäristöjohtamisen hallinta ja osaaminen edellyttävät suunnittelua, ohjausta ja 

seurantaa sekä tarvittavien resurssien varaamista näitä varten. Käyttöönoton tulee olla 

osana koko organisaation strategiaa aina, joka käynnistyy aina uuden työntekijän 
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perehdyttämisellä, jonka yksi tärkeä osa alue on ympäristöjohtamisen läpikäyminen. 

Yrityksen ylimmän johdon sekä muidenkin tasojen osallistuttaminen tekoprosessiin ja 

kehittämiseen on tärkeää sekä auttaa sitouttamisessa.  

Ympäristöjohtamisjärjestelmän rakentamisen tavoitteena on johtamisen parantaminen, 

työntekijöiden sitoutumisen ja työhyvinvoinnin parantaminen sekä yritystoiminnan 

aiheuttamat ympäristövaikutukset. Yrityksen toimintakäsikirja ja ympäristöjohtamisen 

asiat voidaan yhdistää isoksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Tietoa dokumentoidaan ja 

seuranta on dokumentoitua, joten toimintakäsikirja toimii oppaana sekä yritykselle 

itselleen että myös dokumentaationa tilaajapuolelle. 

Diplomityön toissijaisena tarkoituksena on antaa myös uutta tietoa sekä osaamista 

yrityksille, jotka ovat laatimassa itselleen ympäristöjohtamisjärjestelmää. 

Pääsääntöisesti tästä työstä on eniten hyötyä sellaisille yrityksille, jotka työskentelevät 

kiinteistöjen hoitamisessa tai niiden kehittämisessä. Työssä on esimerkkiyrityksen 

kautta dokumentoitua tietoa, mitä ympäristöjohtamisessa on yritysten syytä ottaa 

huomioon. Tässä työssä ilmeneviä asioita toteuttamalla yrityksen on mahdollisuus 

esimerkiksi sertifioida oma ympäristöjohtamisjärjestelmänsä. 

Diplomityön tekemiseen liittyvien asioiden selvittelyn tavoitteena on antaa myös työn 

tekijälle laajemman osaamisen kiinteistöhuoltoalaan ja sen johtamisen kehittämiseen. 

Tätä kautta on mahdollisuus omalla ammattitaidollaan viedä alaa eteenpäin ja nostaa 

sen arvostusta siihen luokkaan kuin se vaativuuden osalta kuuluukin.  
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2 KIINTEISTÖHUOLLON YMPÄRISTÖJOHTAMISEN 

KEHITTÄMINEN 

Tämän diplomityön tuloksena yrityksillä on mahdollisuus luoda itselleen 

ympäristöjohtamisjärjestelmä, jossa on otettu myös erittäin laajoilta osin huomioon ISO 

14001-2015 standardin vaatimukset. Inspectan (2018) järjestämän koulutuksen 

analysoinnin pohjalta ympäristöjohtamisen kehittämisen etuina mm. seuraavat asiat: 

1. Järjestelmä auttaa yritystä muuttamaan johdon ja henkilökunnan asettamat 

lupaukset käytännön teoiksi. 

2. Se auttaa hallitsemaan toimintojen, palveluiden sekä tuotteiden elinkaarien 

ympäristönäkökohtia. 

3. Auttaa lupa-asioissa sekä kilpailutusten pisteyttämisessä. 

4. Vähentää kustannuksia sekä turhaa hukkaa eli saavutetaan työ- ja 

henkilöstöresurssien parempi ohjattavuus ja kustannustehokkuus johtamisen 

kautta. 

5. Riskien hallinta paranee ja sitä kautta mahdollisuus vakuutusmaksujen 

pienentymiseen ja työtapaturmien ennaltaehkäisyyn paranee. 

6. Parantaa vastuullisuutta sekä positiivista mielikuvaa tilaajien, viranomaisten, 

asiakkaiden sekä yrityksen toimintaympäristöön liittyen käyttäjien 

näkökulmasta. 

7. Voidaan käyttää tukena brändin vahvistamisessa ja parantamisessa. Henkilöstön 

tietoisuus johtamisesta ja vastuistaan kasvavat. 
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2.1 Ympäristötavoitteiden asettaminen kiinteistöhuollon toiminnan 

johtamisessa 

Yksi tärkeimpiä asioita johtamisjärjestelmän rakentamisessa on ymmärtää, miksi ja mitä 

varten se tulee. Tämän pohjalta myös asioiden perehdyttäminen omille työntekijöille 

sekä sidosryhmille on toimivampaa ja helpompaa. Kiwa-koulutuksen pohjalta tehdyn 

analyysin sekä kiinteistöhuollon liiketoiminnan tuntien on tehty johtopäätökset, että 

seuraavat asiat ovat hyvä pohja lähteä laatimaan ympäristöjohtamisjärjestelmää. 

Ympäristöjohtamisjärjestelmään liittyen selkeimmät hyödyt ovat: 

1. Määritellyt johtamisen tavoitteet täytyy suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti 

määrittää. Ne täytyy myös mittaroida ja analysoida. 

2. Suunnitelmien ja tavoitteiden tuomat kustannussäästöt kuten materiaalimenekin 

vähentämien, työresurssien parempi käyttö, toimistotilojen energian ja veden 

käyttö, työmenetelmät sekä kunnossapito- ja käyttökustannukset. 

3. Ympäristöjohtamisen huomiointi liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien 

palveluiden, tuotteiden ja prosessien suunnittelussa sekä uusissa investoinneissa. 

Lainsäädäntöä sekä uusia lakiehdotuksia seuratessa varmistetaan ennakointi ja 

yrityksen toimintakulttuuria noudattaen pyritään olemaan edellä kilpailijoita 

myös ympäristöön liittyvissä asioissa. 

4. Ympäristöjohtamisjärjestelmän luominen ja sen mahdollinen sertifiointi antavat 

yritykselle kilpailuetua sekä uskottavuutta. Tätä kautta parantuu myös yrityksen 

julkisuuskuva sekä sidosryhmien arvostus. Tällä tavalla saadaan paremmin 

täytettyä asiakasvaatimukset sekä varmistetaan palvelutoiminnan laatu. Laatu 

sekä tunnettavuus mahdollistaa yrityksen tulemisen uusille markkinoille, 

esimerkiksi vaativimmissa aluehoitourakoissa, joihin monilla keskisuurilla 

kiinteistöhuoltoalan yrityksillä on resurssia. 

5. Mahdollisuus vahinkojen pienentämiseen, joka johtaa pienempiin 

vakuutusmaksuihin sekä riskien vähentämiseen. Näitä riskejä kiinteistöhuollon 

toiminnassa ovat koneiden öljyvuodot, varastopalot, työkoneiden kuljetukset 
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sekä osittain myös kemikaalit, joita käytetään koneiden korjauksissa ja 

huolloissa. 

6. Logistiikka yrityksen sisäisissä kuljetuksissa ja päivittäisissä työajoissa saadaan 

ajoseurantajärjestelmällä ja perehdyttämisellä tehokkaammaksi. 

7. Henkilöstön tietoisuuden ja motivaation parantaminen on todella tärkeää, kun 

yrityksessä otetaan ympäristöhallintajärjestelmä käyttöön. Tämä tuo sekä 

kustannussäästöjä että pidempiaikaisia työsuhteita. 

8. Toimittajayhteistyön kehittämisellä saadaan tietoa onnistumisista sekä 

parannettavista asioista. Tämä johtaa mahdollisuuden uusiin palvelutuotteisiin 

sekä ongelmien ratkaisuihin. 

Ympäristöjohtamistavoitteet liittyvät sellaisiin asioihin mihin yritys voi itse vahvasti 

vaikuttaa. Kiinteistöhuoltoalalla päätavoitteiksi voi esimerkiksi määritellä energian 

kulutuksen vähentäminen, luonnonvarojen käytön sekä jätteet ja liikenne. Energian 

osalta tavoitteena voi olla esimerkiksi sopimussuhteissa olevien kaikkien kiinteistöjen 

jatkuva energian kulutuksen pienentäminen joko nykyistä laitteistoa paremmin 

hyödyntäen tai aktiivisesti miettimällä investointimahdollisuuksia, joilla energian 

kulutusta saadaan entisestään pienennettyä. Tätä tavoitetta voidaan konkreettisesti 

mitata energiaseurannan ja huoltokirjojen kautta.  

Työresurssiin liittyviä tavoitteita voidaan arvioida yrityksen 

toiminnanohjausjärjestelmällä. Sen avulla voidaan arvioida toteutuneita 

sairaslomapäiviä, ylityötunteja sekä kiinteistöittäin käytettyjä resursseja. Tavoitteena 

voisi olla, että joka vuosi saadaan pienempi tapaturmataajuus sekä sairauspoissaolojen 

määrää pienennettyä. Näihin liittyviä asioita voidaan tukea kouluttamalla henkilöstöä 

sekä käymällä työturvallisuuteen liittyviä havaittuja riskejä läpi työntekijöiden ja 

työnjohtajien viikkopalavereissa. Työn paremmalla resursoinnilla saadaan ylityötunnit 

pidettyä mahdollisimman pienenä ja sitä kautta nostettua työn tehokkuutta sekä 

työtyytyväisyyttä. Työtyytyväisyyttä voidaan mitata kerran vuodessa pidetyllä 

kyselyllä. (Kiwa Inspecta,  2018.) 
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Luonnonvarojen käyttöön liittyy omasta toiminnasta syntyvien jätteiden minimointi 

sekä valitsemalla esimerkiksi rakennustarvikkeet kierrätettävästä materiaalista. Veden 

kulutusta pyritään minimoimaan koneiden ja autojen pesussa. Kaikissa hankinnoissa 

painotetaan ympäristöystävällisyyttä. Liikenteen osalta koneiden ja autojen CO2-

päästöjä vähennetään koko ajan uusien investointien muodossa. 

2.2 Kiinteistöhuollon ympäristöjohtamistavoitteiden arviointi 

Ympäristöjohtamiseen liittyvät tavoitteet on oltava mahdollisimman selkeitä ja kuvata 

tarkasti itse tavoitetta. Tavoitteen on oltava sellainen, jonka kaikki työntekijäportaat 

ymmärtävät selkeästi ja ne on helppo jalkauttaa sekä omille työntekijöille, että myös 

käytettäville aliurakoitsijoille. Tavoitteen määrittämisen jälkeen on laadittava 

tavoitteelle mittarointi. Mittaroinnin täytyy myös olla selkeä ja riittävän yksinkertainen 

ja sen tekeminen on vastuutettava tarkasti. Mittaroinnin jälkeen ollaan valmiita 

tekemään arviointi, joka määrittelee sen, onko nykyinen tavoite riittävä vai tarvitseeko 

siihen tehdä muutoksia.  

2.3 Kiinteistöhuollon ympäristöjohtamisjärjestelmän rakentaminen 

Tämän työn lopputuloksena laaditaan myös esimerkkiyritykselle 

ympäristöjohtamisjärjestelmä, mutta sitä ei kokonaisuudessaan tässä työssä esitellä 

kaikilta osin. Ympäristöjohtamisenjärjestelmää rakentaessa yrityksen täytyy ymmärtää, 

että järjestelmän toteutus, seuraaminen ja jatkuva kehittäminen vaativat resursseja. 

Yritys joutuu sisäisesti jakamaan vastuita ympäristöjärjestelmän toimintaan ja 

parantamiseen liittyen eri osapuolien kesken. Nämä vastuualueet pitää olla jaoteltuna 

tarkemmin toimintakäsikirjassa, myös tämän diplomityön liitteessä nro.2 on jaettu 

vastuita eri osa-alueista.  

Yrityksen työntekijöiden koulutuksesta ja ympäristöjärjestelmän mahdollisista 

muutosten jalkauttamisesta vastaa yrityksen henkilöstöjohtaja. Työnjohtajien vastuulle 

kuuluu työn päivittäinen seuranta ja sitä kautta varmistaminen, että suorittava porras 

ottaa päivittäisessä työssään huomioon yrityksen ympäristöhallintajärjestelmään 

liittyvät asiat. Liiketoimintajohtajan vastuulla on varmistaa edellä mainittujen 
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toimintojen toteutuminen ja yrityksen johtoryhmä tekee johdon katselmuksen, jossa 

yksi osa-alue on ympäristöhallintajärjestelmän päivitys. Tarvittaessa uusien lakien ja 

vaatimusten myötä vastuuhenkilöt osallistuvat niihin liittyviin koulutuksiin. (Parkkinen 

2012, 23.) 

Ympäristöselvitys tehdään aina kaikkiin yrityksen sopimuksiin liittyviin kohteisiin ja 

työalueisiin. Kyseiseen työhön liittyvät tilaajan, viranomaisen sekä lakisääteiset vastuut 

käydään aina tarkasti läpi ja laaditaan muistio ja dokumentaatio. Yrityksen omaan 

ympäristöjohtamisjärjestelmään liittyviä laajempia sitoumuksia on noudatettava aina 

kaikissa töissä, vaikka niitä ei sidosryhmä erikseen vaatisi omissa 

sopimusasiakirjoissaan.   

Ympäristöselvitykseen liittyen selvitetään aina epätavalliset sekä haitalliset ja 

vaaralliset olosuhteet. Yrityksellä on oltava käytössään riskikartoitusmalli ja riskien 

tunnistaminen täytyy olla työntekijöille opastettuna. Epätavallisia olosuhteita voivat olla 

poikkeusaikoina tapahtuva työ kuten päivystystyö. Tähän liittyen riskinä on pimeällä 

työskentely, mutta myös kohteiden käyttäjät eli asukkaat ja näihin mahdollisesti liittyvät 

konfliktit. Työntekijöiden täytyy osata tunnistaa tällaiset vaaratilanteet ja perääntyä 

tarvittaessa ja pyytää apua viranomaisilta turvatakseen oman työskentelynsä. 

Vaaratilanteissa, onnettomuuksissa ja hätätapauksissa on oltava selkeät ohjeistukset ja 

toimintatavat yleisimpiin tapauksiin liittyen. Kaikki poikkeamatilanteet kirjataan ylös 

selkeän ohjeistuksen mukaisesti ja ne käsiteltävä aina läpi yksityiskohtaisesti 

mahdollisimman pian. 

Ympäristöselvitys tehdään tutustumalla kohteisiin huolellisesti ennen työn aloitusta. 

Selvitykseen liittyvässä raportissa esitetään toimintaan mahdollisesti liittyvät ympäristö- 

ja työturvallisuusriskit sekä niihin varautuminen. Riskien arvioinnissa huomioidaan 

paikalliset olosuhteet, liikenneympäristö sekä työvälineet ja -menetelmät. Henkilöstön 

on osallistuttava selvitysten laatimiseen. Erityishuomioita henkilöstön 

perehdyttämisessä on kiinnitettävä esimerkiksi liikennesäännöistä poikkeavalle 

työkoneen kuljettamiselle, jotta muu liikenne sekä ympäristö otetaan tarkkaan 

huomioon poikkeavassa toiminnassa.  



22 

 

 

Elinkaaritarkastelun näkökulmasta materiaalien käyttö kiinteistöhuollon päivittäisessä 

työssä on vähäistä. Materiaalia käytetään eniten kiinteistöhuoltoalan yrityksissä 

korjausrakentamiseen. Korjausrakentamisen rooli on kuitenkin pääsääntöisesti melko 

pienessä roolissa verrattuna yrityksen muuhun liiketoimintaan. Tästä huolimatta asiassa 

on mahdollisuus olla edelläkävijä. Raaka-aineissa on tällöin kiinnitettävä huomiota sen 

ympäristöystävällisyyteen sekä mahdollisuuteen uusiokäytössä. Kiinteistöjen energian 

kulutusta on seurattava sekä tilaajien että omassa käytössä olevissa kiinteistöissä ja 

poikkeamiin on reagoitava välittömästi. Energian kulutusta seurataan mm. huoltokirjan 

energian kulutuksen kautta. Kiinteistöhuollon omien toimintojen osalta on tehtävä 

analyysi, jonka avulla arvioidaan merkittävimpiä asioita, jotka vaikuttavat ympäristöön 

ja mihin yritys voi omassa palvelutuotannossaan vaikuttaa (Petäjäniemi 2017, 2-6). 

Esimerkkinä ovat seuraavat asiat: 

1. Raaka-aineiden hankinnassa tuotteen ympäristövaikutukset arvioidaan ja sitä 

kautta muodostuu tarvittaessa vaatimukset tavarantoimittajien suuntaan. 

2. Jätteiden kierrätys omilla toimipisteillä sekä niiden oikeellisuuden valvonta 

tilaajan kohteissa. Jäteastioiden merkinnöistä huolehditaan, jotta varmistetaan 

käyttäjien osalta mahdollisimman tarkka jätteiden lajittelu.  

3. Kemikaalien käsittelyä varten kaikissa työkoneissa ja autoissa on imeytysaineet 

esimerkiksi öljyvahinkoja varten. Erikoiskemikaalit, kuten siivousaineet 

pidetään aina omissa varastopaikoissaan ja lukkojen takana, valvotuissa 

olosuhteissa. Yrityksen käyttämistä kemikaaleista on tehtävä selvitys ympäristö- 

ja terveysvaikutuksista. 

4. Energian kulutusta on seuratttava aktiivisesti sekä tehtävä säästötoimenpiteistä 

ehdotukset tilaajille. Koneet ja laitteet tulee huoltaa valmistajan ohjeiden 

mukaisesti ja vikatilanteet korjattava mahdollisimman pian. Ilmanvaihto tulee 

säätää käyttötarkoituksen mukaisella tavalla ja lämmitysjärjestelmän toiminta on 

varmistettava.  

5. Työkoneiden ja autojen hankinnoissa pyritään valitsemaan mahdollisimman 

ympäristöystävällinen vaihtoehto, jotta päästöt ilmaan saadaan minimoitua 
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niiden osalta. Liuotinaineet valitaan siten, etteivät ne aiheuta ympäristölle ja 

ilmakehälle haittaa. 

6. Viemäreihin ja vesistöihin ei juurikaan ole kiinteistöhuoltoalalla päivittäisessä 

toiminnassa isoja riskejä, mutta mahdollisissa korjaamotiloissa on oltava 

öljynerotuskaivot ja niihin tehtävä säännölliset huollot sekä tarkastukset. 

7. Riskit päästöissä maaperään saastumiseen ovat kohtuulliset, koska kalustoa on 

yleensä paljon. Säännöllisellä huollolla ja isompien koneiden aloitus- sekä 

lopetuskatselmuksilla saadaan riskejä pienennettyä huomattavasti. 

8. Poikkeustilanteiden riskien minimoimiseen on seuraavat asiat syytä huomioida. 

Jokaisella toimipisteellä on ajan tasalla oleva pelastussuunnitelma sekä 

työntekijöille pidetään säännöllisesti koulutusta ja harjoitusta vahinkoihin ja 

niiden ennalta ehkäisemiseen liittyen. Toimitiloissa on suositeltavaa olla 

hälytysjärjestelmät ja videovalvonta murtautumisiin ja ilkivaltaan liittyen. 

Laitteistojen vikoihin ja häiriöihin liittyen täytyy olla kaikkien tiedossa olevat 

toimintatavat. Kriittisiä vaaratekijöitä voivat olla tulipalo tai henkilöuhka 

esimerkiksi päivystystilanteissa. 

9. Kunnossapito on todella tärkeää kiinteistöhuoltoalan yrityksen toiminnassa, 

koska se on niiden päätoimintaa. Tähän liittyy ennen kaikkea siivous ja puhtaus. 

Kunnossapidossa on pyrittävä aina olemaan ennakoiva ja proaktiivinen. On 

varmistettava, että kaikki sopimuksen mukaiset sekä lakisääteiset tarkastukset 

tulee pidettyä ajoissa.  

Toimenpiteiden suunnittelu on tärkeä osa koko yrityksen ympäristöohjelmaa. Yrityksen 

täytyy määritellä itselleen sekä lyhyen että pitkän ajan toimenpidesuunnitelmat. 

Suunnitelmalla varmistetaan ympäristötavoitteiden saavuttaminen. Lyhytaikaisina 

tavoitteina voi olla esimerkiksi kaikkien sopimusten taloudellinen tarkastelu ja 

liiketoiminnan tervehdyttäminen. Sellaiset sopimukset, jotka ovat tappiollisia, täytyy 

purkaa ja pyrkiä neuvottelemaan avoimesti ja rehellisesti kannattava sopimusmalli. 

Tappiolliset muut toiminnot analysoidaan ja pyritään kehittämään niistä voitollisia, 

muussa tapauksessa niistä luovutaan. Yksi sekä lyhyt- että pitkäaikainen tavoite on 
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ympäristöjohtamisjärjestelmän perehdytys kaikille työntekijöillä ja jatkuvat 

kehittäminen. Tähän liittyen voidaan asettaa esimerkiksi aina yrityksen yhteisille 

päiville tietyt ympäristöön liittyvät koulutustavoitteet. Pitkäaikaisena toimenpiteenä voi 

olla ympäristöjohtamisjärjestelmän jatkuva kehittäminen sekä työtyytyväisyyden 

nostaminen. Myös päivittäisen työn tehostaminen osaksi työntekijöiden toimintaa on 

pitkällä tähtäimellä yksi hyvä tavoite, joka on melko selkeä mittaroida. Tämä johtaa 

myös tehokkaampaan sekä laadukkaampaan työntekoon.  

2.4 Havainnoinnin suoritus 

Työn kokeellinen osa toteutettiin kyselylomakkeen avulla. Näiden avulla haluttiin 

tietää, mitä haasteita yrityksellä on ympäristöjohtamisen hallinnassa. Kysymysten 

tavoitteena oli myös hahmottaa yrityksen johtohenkilöiden kokemat haasteet ja etsiä 

niihin mahdollisimman selkeät ratkaisut. Tärkeimmät kysymykset ovat: 

1. Mitä on sinun mielestäsi ympäristöjohtaminen? 

2. Millaisia positiivisia/negatiivisia johtamiseen ja ympäristöön liittyviä asioita 

koet yrityksessä olevan käytössä? 

3. Millaisia erityispiirteitä yrityksenne ympäristöjohtamisessa on verrattuna muihin 

saman toimialan yrityksiin? 

4. Miten koet, että ympäristöjohtamisjärjestelmän tekeminen hyödyntää 

yritystänne? 

5. Millaisia työkaluja tai apuja kaipaatte yrityksenne ympäristöjohtamiseen 

liittyen? 

6. Yrityksen arvot ja niiden liittyminen ympäristöjohtamiseen? 

7. Koetko ympäristöjohtamiseen liittyvän jatkuvan muutoksen uhkana vai 

mahdollisuutena? 
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8. Koetko yrityksellenne olevan hyötyä ympäristöjohtamisesta? Asemasta 

kilpailijoita vastaan sekä sidosryhmien (tilaajat) näkökulmasta? 

9. Onko ympäristöjohtamisjärjestelmästä mielestäsi hyötyä yrityksen maineelle ja 

brändäykselle? 

Tätä diplomityötä varten haastateltiin 9 henkilöä samasta yrityksestä. Haastatellut olivat 

yrityksen hallituksessa sekä johtavassa asemassa olevia ihmisiä. Kysymykset lähetettiin 

sähköpostitse, minkä jälkeen vielä asioista keskusteltiin muutaman ylimmän johdon 

henkilön kanssa. Keskusteluissa käytiin läpi täysin samat asiat kuin 

sähköpostikysymyksissä.  

2.5 Havainnointiaineiston arviointi 

Aineistoa analysoitaessa ja johtopäätöksiä tehdessä keskityttiin täysin 

tutkimuskysymyksistä sekä ylimmän johdon kanssa käytyjen keskustelujen yhteydessä 

saatuihin vastauksiin. Tutkimuskysymyksiä tarkasteltiin kiinteistöhuoltoalan yrityksen 

näkökulmasta. Vastauksien analysoinnissa pyrin luomaan kuvan yrityksen arvoista sekä 

toiminnan ohjaukseen liittyvistä ja niihin eniten vaikuttavista asioista. Haastattelussa 

tulleiden lisätietojen pohjalta saatua tietoa hyödynnettiin ja verrattiin kirjallisiin 

vastauksiin liittyviin tietoihin. Kovin isoja erimielisyyksiä ei haastateltavien osalta 

löytynyt, mutta selkeästi niistä havaitsi sellaisen asian, että henkilöt  mieltävät 

ympäristöjohtamisen usealla eri tavalla.  
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3 TULOKSET 

3.1 Teoreettisen aineiston tulokset 

Yhteistä haastateltavien osalta oli se, että kaikilla oli mielikuva ympäristöjohtamisesta. 

Eroavaisuuksia mielikuvissa oli kohtuullisen paljon ja henkilöiden oli selkeästi vaikea 

saada itselleen hahmotettua kokonaiskuvaa mitä ympäristöjohtaminen tarkoittaa. 

Vastauksissa nousi esille samankaltaisia teemoja johtamisen puuttumisesta sekä 

asioiden oikea-aikaisesta jalkauttamisesta. Suurin osa vastauksia antaneista kirjoittivat, 

että ympäristönsuojelu ja kestävän kehityksen mukainen toiminta on yritykselle tärkeää, 

mutta siinä on kuitenkin erittäin paljon myös parantamisen varaa. Tämä johtuu 

suurimmaksi osaksi varmaan siitä, että yrityksellä ei ole varsinaista vahvistettua 

ympäristöpolitiikka tai ympäristöjohtamista käytössään. Ennemminkin johtoportaassa ja 

esimiestasolla luotettiin siihen, että ympäristöön liittyvät asiat otetaan huomioon 

yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Haastateltavat myös vastasivat lähes kaikki, että 

ympäristöasioiden huomioon ottaminen on ollut yrityksellä melko vähäisellä huomiolla 

ja ydinliiketoimintaan liittyen ei niin oleellisen tärkeää. Kuitenkin kyselyssä tuli 

selväksi, että ympäristöarvot olivat tärkeitä kaikille kyselyyn vastanneille ja selkeä 

johtamisjärjestelmän luominen jopa toivottavaa. 

Yrityksellä on ollut haasteita omassa bisneksessään ja jatkuva muutos sekä epävarmuus 

varmasti heijastuivat osaltaan myös kyselyn tuloksiin. Liiketoiminnan epävakaisuus 

ilman selkeitä toimintamalleja ja resursseja on iso ongelma eli yrityksen 

perusliiketoiminnasta ei voida irrottaa resursseja ydinliiketoiminnan ulkopuoliseen 

kehittämistyöhön. Yrityksellä on voimakas panostus alueidensa laajentamiseen sekä 

tuotteistamiseen, tätä myötä myös organisaation sietokyky ja jaksaminen ovat 

koetuksella. Haastatteluissa tuli selkeästi ilmi, että kasvua hakevan yrityksen 

toimintatavat ja niiden tuoma motivaation lasku ovat riskitekijöitä ydinbisnekselle ja 

tätä myöten ympäristöjohtamisen kehittäminen nähtiin liian haasteellisena yritykselle 

tällä hetkellä, ainakaan yrityksen itse tekemänä. Yritys pyrkii rekrytointien kautta 

lisäämään oman organisaationsa osaamista ja tietotaitoa sekä hankkimaan uutta 

henkilöstöä, henkilöstön vaihtuminen on silti ollut liian suurta. Jatkuvien muutosten 
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myötä yrityksessä koettiin, että byrokraattinen ja hyvinkin yksityiskohtainen 

ympäristöjohtamisjärjestelmä voi olla uhka yrityksen työntekijöille heidän rajallisten 

resurssien johdosta. Kuitenkin siinä vaiheessa, kun yrityksen toiminta on vakiintunutta, 

voi ympäristöjohtamisjärjestelmä olla ajankohtainen ja se voidaan oikeasti ottaa 

käyttöön yrityksessä. 

Esimiehiltä saatujen vastausten perusteella kaikki vastauksen antaneet pitivät uhkana 

standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän mahdollista kankeutta ja joustamattomuutta. 

Selkeästi hallituksessa ja johtoryhmässä tämä koettiin yritykselle pakonomaisena 

tarpeena tulevaisuuden kasvun kannalta. Johtoryhmässä taas asia koettiin siten, että liian 

nopea muutos ja toiminnan hektisyys kaikista ylimmältä tasolta asettavat suuria 

haasteita järjestelmälliselle ympäristöjohtamiselle ja sen kehittämiselle. Kuitenkin 

kaikki ymmärsivät, että ympäristöjärjestelmän rakentaminen oli ajankohtaista ja 

tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa, kun yritys hakee jopa kansainvälistä kasvua. 

Standardinmukaisen ympäristöjohtamisjärjestelmän rakentaminen nähtiin kaikissa 

haastatelluissa yrityksissä sitovan resursseja, kuten se myöskin tekee. Tätä myöten on 

pidettävä huoli, että yrityksen vastuullisilla henkilöillä on pääsääntöisesti eniten aikaa 

keskittyä yrityksen ydinbisnekseen.  

3.2 Empiirisen tutkimusaineiston tulokset 

Kenttähavainnointia tehtiin diplomityön tekovaiheessa heti alusta asti. Havainnointia 

tehtiin työnjohtamisessa sekä työnseurannan kautta. Lisäksi työn tekijä osallistui itse 

välillä päivittäiseen työhön tehdäkseen havainnointeja suoraan työntekijänä työntekijän 

näkökulmasta.  

Päivittäisessä työssä ympäristöasiat huomioidaan jo lähtökohtaisesti monellakin tavalla 

myös ympäristöjohtamisen näkökulmasta. Autojen joutokäynti on kielletty ja autot 

käynnistetään talvipakkasilla esilämmityksen kautta. Sopimuksiin kuuluu puhtaanapito, 

joten elinympäristö pidetään siistinä ja työt tehdään esimiehen sekä huoltokirjan 

ohjeiden mukaisesti yhdessä sovitussa aikataulussa. Työkoneita käytettäessä jokaiselle 

koneelle on tehtävä asianmukainen käyttöönottotarkastus, mutta useimmissa tapauksissa 

tästä ei jää muuta dokumenttia kuin työntekijän sana.  
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3.3 Kyselyn tulokset 

Yritykselle tärkeimpiä vaikuttamismahdollisuuksia on sen aiheuttamien päästöjen 

minimointi sekä työtehokkuuden kasvattaminen. Jätevedet ohjataan aina yleiseen 

kunnan jätevesiverkostoon ja mahdollisesti työmailla tuleville jätevesille tehdään 

erillinen suunnitelma niiden hallitsemiseksi. Savukaasupäätöihin yritys sitoutuu 

hankkimalla uusien EURO-normien mukaisia ajoneuvoja ja ajoneuvojen 

valintakriteeriin vaikuttavat myös niiden CO2-arvot. Rakentamistarvikkeita hankittaessa 

valitaan tuotteet, jotka tuottavat mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja niiden 

elinkaaren aikana. Lähtökohtaisesti pyritään aina käyttämään materiaaleja, jotka ovat 

kierrätettäviä. Ympäristöjohtamisen asiat koetaan yrityksessä sellaisina, että ne tulevat 

osaksi yrityksen toimintastrategiaa ja jokapäiväistä toimintaa. Yritys tulee 

tulevaisuudessa vaatimaan myös sen tavarantoimittajilta sekä alihankkijoilta heidän 

käyttämänsä ympäristöjohtamisjärjestelmän noudattamista. 

Teknologia kehittyy kovaa vauhtia ja siihen liittyvät hallintajärjestelmät ja näiden 

integraatio päivittäiseen työskentelyyn on tulevaisuudessa yritykselle tärkeässä 

asemassa esiintyvä asia. Yritys on tähän asiaan varautunut kehittämällä käyttöönsä 

oman toiminnanohjausjärjestelmän. Järjestelmän kautta hoituu yrityksessä kaikki sen 

päivittäisiin toimintoihin liittyvät asiat, kuten talouden seuranta, laskutus, työajan ja-

tehokkuuden seuranta, palkanmaksut, ennustamiset, budjetoinnit yms.  

Yrityksen työntekijät näkivät ympäristöjohtamisjärjestelmän tärkeänä viimeistään siinä 

vaiheessa, kun asiakkaat sitä vaativat. Yritysten yhteiskunnallinen vastuu riippuu hyvin 

usein sidosryhmistä ja sidosryhmien asettamista vaatimuksista. 

Ympäristöjohtamisjärjestelmän hyödyt nähtiin myös yrityksestä positiivisen mielikuvan 

luomisessa eli brändäyksessä. Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että 

ympäristöjohtamisen mukanaan tuoma positiivinen brändi tukee markkinointia, joka 

taas vaikuttaa yrityksen myyntiin ja sitä kautta positiiviseen kasvuun. Tätä kautta sillä 

on suorat vaikutukset liikevaihtoon sekä tulokseen. Selkeästi haastatteluissa ja 

keskusteluissa ilmi tulleet asiat tukevat tässä työssä tutustuttuun kirjallisuuteen ja siellä 

esitettyihin näkemyksiin ympäristöjohtamisjärjestelmän hyödyistä. 
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3.4 Tilaajan vaatimukset tulevaisuudessa 

Tilaajalla on tulevaisuudessa yhä enemmän myös poliittista painetta valtion ohjauksen 

kautta vaatia entistä enemmän ympäristöasioiden huomioimista tulevia toimittajia 

valitessaan. Hankintalainsäädäntö estää tietyiltä osin selkeästi asettamasta toista 

urakoitsijaa toisen edelle sellaisessa asiassa, mikä koetaan liikaa toisen yrityksen 

eduksi. Mutta tällaisissa tilanteissa tilaaja voi pisteyttää tietyt vaatimukset. Kriteerit 

täyttävät yritykset saavat ko. asiakohdassa paremman pisteytyksen ja tämä pitkässä 

juoksussa ajaa toimittajat parantamaan myös omia laatu- ja tavoitetasojaan 

ympäristötekijät huomioiden. (Kiwa Inspecta, 2018, 8-10.) 

Kyselyssä oltiin yhtä mieltä siitä, että tilaajan vaatimukset tulevat osittain myös 

määrittelemään ympäristöjohtamiseen liittyvät fokusoinnit. Sen mukaisesti yrityksen 

täytyy pyrkiä muuttamaan  omaa toimintaansa siihen suuntaan, mitä tilaaja vaatii.  
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4 PÄÄTELMÄT 

YMPÄRISTÖJOHTAMISJÄRJESTELMÄN 

RAKENTAMISEEN 

4.1 Organisaation toimintaympäristö 

Yrityksen on määritettävä oma toimintaympäristö eli kuvattava millä alueilla se toimii 

ja mitä se tekee. Tämä on hyvä lähtökohta sisäistää ja jaotella yrityksen eri toiminnot. 

Yrityksen organisaatiokaavio on hyvä laatia viimeistään tässä vaiheessa ja laatia myös 

toimintakäsikirja osana yrityksen johtamis- ja perehdytysjärjestelmää. 

Ympäristöjohtamisjärjestelmä on hyvä laatia kattamaan vähintäänkin yrityksen 

päätoimialat, joita ovat mm. asiakasalueiden hoito- ja ylläpitotyöt, kiinteistöjen hoito-, 

huolto- ja kunnossapitotyöt sekä hyvin usein nykyään myös huoneistojen muutos- ja 

korjaustyöt. Hyvä ja selkeä rajanveto on tehdä siinä, että valitsee sellaiset suurimmat 

toiminnot, joita yritys tekee päivittäisessä työssään.  

Yrityksen täytyy selkeästi vastuuttaa ja osallistuttaa henkilöstöä ympäristöjohtamiseen 

liittyvissä asioissa. Työntekijät ja mahdolliset aliurakoitsijat sitoutetaan noudattamaan 

yrityksen sekä tilaajan antamia sääntöjä sekä ohjeita. Yksi olennaisimmista ulkoisista 

tekijöistä ympäristöjohtamisen toimintaympäristöön liittyen on tilaajan toiminta, siihen 

liittyvä palvelusopimusmalli sekä sopimuksen asettamat vaatimukset. Sopimusten 

mukaiset vaatimukset ja mahdolliset tilaajan asettamat päästörajat esimerkiksi teiden ja 

katualueiden kunnossapitoon liittyen vaikuttavat olennaisesti kaluston hankintaan ja 

vuokraukseen. Yrityksen täytyy noudattaa aina vähintään ympäristölainsäädäntöön 

liittyviä sääntöjä ja lakeja, riippumatta tilaajan vaatimuksista. 

Ympäristöjohtamisjärjestelmän kautta yrityksien tärkeimmät sidosryhmät ovat 

palveluiden tilaajat, taloyhtiöt, isännöitsijät ja kiinteistöjen omistajat sekä mahdolliset 

alihankkijat. Myös lainsäätäjät sekä julkinen tilaaja ovat tärkeitä sidosryhmiä. 

Sidosryhmät koostuvat käytännössä siis asiakkaista.  
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Sidosryhmien tarpeet liittyvät käytännössä sopimusten mukaisen palvelun tekemiseen 

eli työ tehdään sovitusti ja sopimuksen mukaisesti. Sidostyhmät myös odottavat 

huoltoyhtiöltä aktiivista otetta työhön ja tätä kautta sopimuksen ulkopuoliset työt ja 

niissä onnistuminen on myös merkittäviä asioita sidosryhmien näkökulman kannalta 

onnistuneen palvelutuotannon takaamiseksi.  

Organisaatio sitovia velvoitteita on tietysti lainsäädännön täyttäminen, mutta myös 

kaikki sopimuksen mukaisten töiden tekeminen. Näitä asioita on hyvä seurata 

huoltokirjojen, työnohjausjärjestelmän sekä omalla päivittäisellä valvonnalla, jota 

tekevät esimerkiksi työnjohtajat. 

Yrityksien on suositeltavaa tehdä kysely sidosryhmille vuosittain, jossa arvioidaan 

palvelun laatua. Asiakkaihin on oltava yhteydessä aktiivisesti ja pidettävä yllä omaa 

seurantataulukkoaan. Asiakkaat täytyisi segmentoida sen merkittävyyden mukaan. Jako 

on tehtävä merkityksellisiin ja vähemmän tärkeisiin asiakkaisiin. Sellaisiin asiakkaisiin, 

joissa on liikevaihdollisesti kasvupotentiaalia, käytetään enemmän aikaa yhteistyöhön 

sekä tapaamisiin.  

Yrityksen täytyy tunnistaa, että sidosryhmillä on mahdollisuus sekä edistää, että 

heikentää sen toimintamahdollisuuksia. Tämän takia sidosryhmät ovat erittäin tärkeässä 

roolissa ympäristöjohtamisjärjestelmässä sekä yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. 

Hyvät suhteet sidosryhmiin auttavat yritystä henkilöstön hallinnassa, myynnissä sekä 

markkinoinnissa. Myös yhteistyökumppaneiden löytämisessä sekä uusien 

sopimusasiakkaiden ja kohteiden saannissa on suuri merkitys olla hyvässä maineessa 

sidosryhmien näkökulmasta. (ISO/DIS 14001:2014.) 

Ympäristöön liittyen kalusto ja kuljettajien työasut on oltava varustettu SFS EN 471 -

standardin vaatimusten mukaisesti ja yrityksen on pyrittävä aina käyttämään työkoneita 

sekä tarvikkeita, joiden valmistuksessa on otettu huomioon ympäristöön liittyvät asiat. 

Työkoneissa ja tavoissa huomioidaan mm. veden kulutus parkkialueiden harjauspesujen 

yhteydessä. Koneiden turvalaitteiden toiminnasta ja kunnosta vastaa kuljettaja yhdessä 

kalustovastaavan kanssa, johtamisessa on laadittava tältäkin osalta selkeä vastuunjako. 

Kaluston turvavarusteiden, oman sekä aliurakoitsijoiden työntekijöiden 

huomiovaatteiden ja suojavälineiden käyttöä valvotaan työpäällikön toimesta. Koneille 
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tehdään käyttöönottotarkastus ennen talvikauden alkua, jotta varmistutaan niiden 

toiminnasta ja ehkäistään mahdolliset polttoaine- ja öljyvuodot. 

Käyttöönottotarkastuslomakkeet arkistoidaan. 

Työturvallisuuspuutteista huomautetaan välittömästi ja niistä laaditaan sisäinen 

poikkeama, josta tiedotetaan henkilöstölle. Poikkeamat käsitellään ja asiat hoidetaan 

kuntoon ilman viivettä. Poikkeamaraportointien läpikäynti on syytä sisällyttää yrityksen 

toimintoihin sekä dokumentoida se esimerkiksi johdon katselmuksen yhteydessä. 

4.2 Ympäristöjohtaminen ja riskien hallinta 

Ympäristöjohtamisessa kaikilla työhön osallistuvilla henkilöillä on velvollisuus suojella 

ympäristöämme ja pyrkiä jatkuvasti kehittämään yrityksen ympäristöhallintaa oman 

toimintansa kautta. Tähän liittyy aktiivinen tiedottaminen yrityksen sisäisesti sekä 

ulkoisesti. Työtavoilla sekä välineillä pyritään kuormittamaan ympäristöä 

mahdollisimman vähän. Ympäristönsuojelu on tärkeä osa yrityksen päivittäisessä 

työssä. Yritys sitoutuu ympäristöjohtamisen tasossa jatkuvaan parantamiseen.  

Johdon täytyy asettaa selkeät suunnitelmiin perustuvat tavoitteet ja periaatteet sekä 

määritellä toimintaympäristö. Toimintaympäristön pohjalta määritellään siihen 

kohdistuva suunta, esimerkiksi kaluston vähäpäästöisyys ja tavoitteet miten tietty suunta 

saadaan toteutettua ja mittaroitua. Kaluston osalta tämä voidaan yksinkertaisesti mitata 

yrityksen kaluston keskimääräisillä käyttötunneilla ajoseurantajärjestelmän kautta ja 

verrata niiden suhteita käytettävien koneiden ja autojen CO2-arvoihin. 

Minimivaatimuksena tässä tapauksessa on koko ajan tuottaa vähemmän CO2-päästöjä 

suhteutettuna koneiden käyttöaikoihin. Tämä tulee melko luontaisesti, kun kalustoa 

uusitaan ja kiinnitetään huomiota niiden päästöihin. (Ymparisto.fi, 2016.) 

Töihin tullessaan jokainen työntekijä perehdytetään yritykseen sekä omiin 

työtehtäviinsä. Perehdytyksen yhteydessä käydään läpi myös toiminta mahdollisessa 

onnettomuustilanteessa, joista yksi osa-alue on ympäristöturvallisuus ja -vastuu. 

Turvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyvien asioiden tärkeyden ymmärtäminen 

varmistetaan jokaisen työhön osallistuvan henkilön allekirjoituksin perehdyttämisen 

jälkeen. Henkilöstö ja mahdolliset aliurakoitsijat perehdytetään ennen työn aloitusta ja 
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osaamista ylläpidetään jatkuvasti tarvittavin koulutuksin, joissa 

ympäristöhallintajärjestelmä on merkittävässä roolissa. Ympäristövaikutusten 

merkittävyyden esimerkkianalysointi on tehty Eko-Kompassin (käytännönläheinen 

ympäristöjärjestelmä) mallin pohjilta soveltaen, liite 3. 

Yrityksen johdon täytyy tiedostaa ympäristöön sekä sen suojeluun liittyvät vastuunsa. 

Johto sitoutuu kehittämään jatkuvasti yrityksen ympäristöjohtamisjärjestelmäänsä. 

Jatkuvan parantamisen kulttuuri on oltava osa yrityksen ympäristöjohtamisjärjestelmää. 

Johto myös varmistaa ja on vastuussa siitä, että hallinnan jatkuvaan parantamiseen 

liittyen on varattu tarpeeksi aikaa ja resursseja sekä vastuut kirjattuna ylös. 

Ympäristöhallintajärjestelmää käsitellään mm. johdon katselmuksissa sekä johtoryhmän 

kokouksissa. (Ymparisto.fi, 2016.) 

Ympäristöjohtamisjärjestelmän vastuut ovat ylimmän johdon määrittelemät. Toimivan 

johdon täytyy ymmärtää, että heidän oma sitoutumisensa on ensiarvoisen tärkeää 

yrityksen ympäristöjohtamisjärjestelmän integroimisessa tulevaisuudessa yrityksen 

päivittäiseen käyttöön. Vaikka vastuita jaetaankin esimerkiksi työn johdolle ja 

yksiköiden päälliköille, niin korkein vastuunalaisuus säilyy ylimmällä johdolla usein 

yrityksen johtoryhmällä tai toimitusjohtajalla.  

Yrityksen johdon täytyy vahvistaa laatimansa ympäristöjohtamispolitiikka ja 

varmistettava sen hallittu käyttöönotto yrityksessä sekä varmistuttava sen jatkuvasta 

ylläpidosta. Ympäristöjohtamisen täytyy olla merkittävä osa yrityksen politiikkaa ja se 

sitoutuu noudattamaan ympäristölainsäädäntöä. Kiinteistöhuollon pääliiketoiminnoissa 

ollaan tekemisissä lähes kaikissa työvaiheissa ympäristön kanssa. Työkoneissa on 

painotettava vähäpäästöisyyttä sekä johdonmukaisesti huolehdittava koneiden huollot ja 

kunnossapidot siten, että ympäristöriskit saadaan minimoitua. Lisäksi aina koneella 

ajettaessa tehdään käyttöönottotarkastus ja työpäivän jälkeen toinen tarkastus, jossa 

varmistetaan, ettei ole öljy- tai polttoainevuotoja. 

Yrityksen ympäristöjohtamispolitiikka on lupaus kaikille asiakkaille sekä sidosryhmille, 

että jokainen työntekijä sitoutuu noudattamaan yrityksen politiikkaa ja pyrkii koko ajan 

sitä myös parantamaan. Yrityksen tapa toimia ympäristönsuojeluun liittyen on tehtävä 

soveltuvaksi liiketoimintaan. Toimintatapana kehittämisessä on oltava yhdessä 
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tekemisen kulttuuri sekä asioiden jatkuva parantaminen. Sopimuksiin ja päätettyihin 

yrityksen strategioihin sitoudutaan sekä sitovat velvoitteet tehdään parhaalla 

mahdollisella tavalla. 

Yrityksen on myös pyrittävä ennakoimaan sidosryhmiensä ja yhteiskunnan 

ympäristöodotuksia. Yritysostojen sekä huoltotoiminnan ympäristöriskit on tiedotettava 

ja ymmärrettävä, ne on otettava aina huomioon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa on kehitettävä ympäristöä säästäviä prosesseja, 

joiden pääasiallisena tavoitteena on energian, työresurssin sekä raaka-aineen 

tehokkaampi ja ympäristöystävällisempi käyttö. 

Omassa toiminnassaan yrityksen täytyy sitoutua lisäämään koko henkilöstönsä 

ympäristötietoutta ja sitoutumista sekä parantamaan jatkuvasti ympäristöön liittyvien 

asioidensa hoitoa. Ympäristölainsäädäntöä tulee noudattaa sekä ennakoida sen 

kehittämistä parhaan osaamisensa mukaisesti. Ympäristöjohtamisjärjestelmän ja siihen 

liittyvän strategian kehittämistä tuetaan kiinteällä vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä 

sidosryhmien kanssa. Ympäristöön liittyvistä asioista keskustellaan ja tiedotetaan aina 

avoimesti sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. 

Riskienhallinnan tarkoituksena on estää ja minimoida erilaisista ympäristö-, 

onnettomuus- ja vahinkoriskeistä aiheutuvat menetykset ja turvata siten ympäristö, 

kiinteistön henkilöstö, asiakkaat ja toiminnan jatkuvuus. Ympäristöjohtamiseen 

liittyvän riskienhallinnan lähtökohtana ovat uhkakuvat sekä niistä johdettujen riskien 

arviointi ja hallinta. Turvallisuussuunnitteluun kuuluu mm. onnettomuus- ja 

vahinkoriskien kartoittaminen, toimenpiteet niiden poistamiseksi tai pienentämiseksi 

sekä ohjeet toiminnasta, jos jokin riskitekijä toteutuu eli onnettomuus tapahtuu. 

(Suomen Riskienhallintayhdistys, 2018.) 

Ympäristöjohtamiseen liittyvä turvallisuussuunnittelu ei ole vain toimintaa 

onnettomuuden tai vahingon tapahduttua vaan se on valmiuden ylläpitämistä 

mahdollisen onnettomuuden varalta sekä päivittäistä ja jatkuvaa toimintaa 

onnettomuuksien, vahinkojen ja häiriötilanteiden ennalta ehkäisemiseksi. Seuraavalla 

sivulla on kuvattu esimerkit työmaahan tai hoidettavaan kiinteistöön liittyvistä 

riskitekijöistä. 
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Arvio ilkivallan ja rikoksien todennäköisyydestä 

1. Kiinteistöt ja piha-alueet ovat hyvin valvottuja alueita, todennäköisyys on 

pieni. 

2. Auton tai työkoneen rikkoutumisen mahdollisuus on olemassa. 

 

Toimenpiteet ilkivallan tai rikosten tapahtuessa 

1. Kohteen välitön korjaaminen. 

2. Mahdollisen ilkivallan tekijän selvittäminen. 

3. Suuremmasta ilkivallasta selvitys kiinteistön omistajalle sekä vakuutusyhtiöön. 

 

Kiinteistöhuollon tarkoituksena on omalta osaltaan vähentää onnettomuuksia. 

Varautuminen voidaan toteuttaa sopimuksen mukaan asiakkaan kanssa tai esimerkiksi 

laatimalla kohdekohtaisesti alla olevan tyyppinen Taulukko 1. 

Taulukko 1. Huolto- ja tarkastustaulukko 

Vastuuhenkilö (t): 

 

Päivystysyhteydet:  

Sähköpääkeskuksen ja – muuntajan sijainti ja sähkölaitteiden tarkastus: 

 

Sähkön varavoimajärjestelyt: 
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Veden pääsulun sijainti: 

 

Varavesijärjestelyt: 

 

Sprinkleri- ja paloilmoitinkeskuksen sijainti, kunnossapito ja tarkastukset: 

 

Lämpökeskuksen sijainti: 

 

Jäteastioiden sijainti: 

 

Turvamerkkien ja turvamerkkivalaistuksen huolto: 

 

 

Ympäristöriskien kartoittaminen on ryhmätyötä, johon osallistuu tilaajan ja toimittajan 

vastuuhenkilöt. Keskeisimpiä aihealueita ovat työturvallisuus, ympäristö, liikkuminen 

asutuksen keskellä työkoneilla, palo- ja henkilöturvallisuus, toimitila- ja 

tietoturvallisuus sekä ympäristönsuojelu. Kiinteistöhuollon riskikartoituksessa 

huomioidaan omasta toiminnasta aiheutuvien riskitekijöiden lisäksi yrityksen ulkoiset 

riskitekijät kuten naapurirakennukset, liikenne ym. Yrityksen riskikartoitus päivitetään 

tarpeen mukaan. Riskitekijöiden suuruutta voidaan mitata esimerkiksi taulukon 2 
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avulla. 

Taulukko 2. Riskitekijöiden suuruudet 

Riskin suuruus (R) = Todennäköisyys (T) x Seuraukset (S) => R = T x S 

Riskitekijän 

toteutumisen 

todennäköisyys (T) 

Riskitekijän toteutumisen seuraukset (S) 

1. Vähäiset 2. Haitalliset 3. Vakavat 

1. Epätodennäköinen (< 

0,1/ v) 

1. Merkityksetön 2. Vähäinen 3. Kohtalainen 

2. Mahdollinen (> 0,1/ v) 2. Vähäinen 4. Kohtalainen 6. Merkittävä 

3. Todennäköinen (> 1/ v) 3. Kohtalainen 6. Merkittävä 9. Sietämätön 

Riskit 4BTarvittavat toimenpiteet riskin vähentämiseksi. 

5BMerkityksetön riski 

(riskiluku 1) 

 Riski on niin pieni, että toimenpiteitä ei tarvita. 

6BVähäinen riski 

(riskiluku 2) 

 Toimenpiteitä ei välttämättä tarvita. 

 Harkitse parempia ratkaisuja, jotka eivät aiheuta. 

lisäkustannuksia. 

 Tilannetta on hyvä seurata, että riski pysyy 

hallinnassa. 

7BKohtalainen riski 

(riskiluku 3-4) 

 On ryhdyttävä toimiin riskin välttämiseksi (hyvä sopia 

aikataulusta). 

 Toimenpiteiden kannattavuutta on mietittävä tarkasti. 

 Jos riskiin liittyy erittäin haitallisia vaikutuksia, on 

hyvä selvittää tapahtuman todennäköisyys tarkemmin. 
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8BMerkittävä riski 

(riskiluku 6) 

 Riskin vähentäminen on välttämätöntä. Toimenpiteet 

on aloitettava nopeasti. 

 Riskialtista toimintaa ei pidä aloittaa ennen kuin riskiä 

on vähennetty. 

 Riskialtista toimintaa voi jatkaa, mutta kaikkien on 

tunnettava riskit ja toimintatavat, jos riskitekijä 

toteutuu. 

9BSietämätön riski 

(riskiluku 9) 

 Riskin poistaminen on välttämätöntä. Toimenpiteet 

alkuun välittömästi. 

 Riskialtista toimintaa ei pidä aloittaa. 

 Riskialtis toiminta pitää keskeyttää, kunnes riski on 

poistettu. 

 

Kiinteistöhuollossa kartoitetut yleiset kiinteistöhuollon riskitekijät on kirjattu alla 

olevaan taulukkoon 3, jossa myös selvitetään mahdollisuuksia niiden hallitsemiseksi. 

Taulukko 3. Kiinteistöhuollon riskitekijät 

RISKI 

 

SYITÄ RISKIN 

TOTEUTUMISEE

N 

SEURAUS VARAUTUMINEN 

Kaatumisesta 

aiheutunut 

tapaturma 

R = T x S 

R = 2 x 3 = 6 

Raskaat koneet voivat 

jäätää piha-aluetta, ja 

asiakas liukastuu 

pihalla.  

Seurauksena 

vakava 

kallovamma ja 

pysyvä 

työkyvyttömyys. 

Ennakointi 

Liukkauden torjunta 

hiekoittamalla. 

Sileän pinnan 

karhentaminen. 
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Muu tapaturma 

R = 2 x 2 = 4 

liukkaus, rakenteet,  

merkintöjen puute,  

lumen putoaminen 

katolta 

Kustannukset 

Toiminnan 

häiriö/keskeytys 

Henkilövahingot, 

Kuolema 

Ennakointi 

Tiedottaminen, 

Varoittaminen 

Jatkuva oppiminen 

Liikenne-

vahinko 

R = 2 x 3 = 6 

Työkoneen 

poikkeava 

liikkuminen 

Asukkaiden 

kulkeminen 

työalueella 

Liikkuvan työkoneen 

ohittaminen liian 

läheltä 

Huomiokyvyn 

herpaantuminen 

Henkilöiden 

vammautuminen, 

konerikko 

Ympäristön 

huomiointi 

Toimivat 

varoituslaitteet 

Keskittyminen 

ohjeistuksen 

mukaisiin 

työtehtäviin 

Jatkuva valppaana 

olo 

Omaisuuden 

vahingoittamine

n koneella 

R = 2 x 2 = 4 

Liikkuvan työkoneen 

ohittaminen liian 

läheltä 

Huomiokyvyn 

herpaantuminen 

Työskentely liian 

lähellä kiinteistöjä, 

toisia autoja, laitteita 

tai varusteita 

Omaisuusvahink

o 

Ympäristön 

huomiointi 

Toimivat 

varoituslaitteet 

Keskittyminen 

ohjeistuksen 

mukaiseen 

työtehtäviin 
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Konerikko 

R = 3 x 2 = 6 

Törmäyksen 

seurauksena tuleva 

vaurio 

Ajoon 

lähtötarkastuksen 

tekemättä jättäminen 

Työn 

keskeytyminen ja 

aikataulujen 

pettäminen. 

Tehtävien 

tilapäinen 

hoitamatta 

jättäminen 

Ennakkohuolto 

Ajoon 

lähtötarkastukset 

Muun ympäristön 

huomiointi 

Henkilöstön 

sairastuminen 

R = 2 x 4 = 8 

Epidemia 

Flunssa 

Loukkaantuminen 

Työn 

keskeytyminen ja 

aikataulujen 

pettäminen. 

Tehtävien 

tilapäinen 

hoitamatta 

jättäminen 

Varahenkilöjärjestely

t 

Henkilöstön 

tilapäinen 

siirtäminen 

toimipisteestä toiseen 

tai vuokrahenkilöstö 

Työterveyshuolto 

Liikunta 

Muun ympäristön 

huomiointi ja 

tarkkaavaisuus 

 

Sitoviin velvoitteisiin liittyviä riskejä on esimerkiksi epäonnistuminen tai käytännössä 

jopa kyvyttömyys tehdä sopimuksenmukaista työtä. Tällaisia töitä voivat olla 

esimerkiksi maarakennustyömaalla erikoistyökoneen rikkoutuminen, johon ei ole 

saatavilla varakonetta lyhyellä varoitusajalla. Myös epäonnistunut hinnoittelu tai 

resurssisuunnittelu voi johtaa tappiolliseen- sekä myös asiakkaan kannalta 

epätyydyttävään sopimussuhteeseen. (Kiwa Inspecta, 2018, 12.) 
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Ympäristönäkökulman muodosta riskejä voi aiheuttaa työkoneiden- ja autojen 

rikkoutuminen, joista voi seurata öljy- tai polttoainevuotoja luontoon. Nämä riskit 

yritys minimoi huoltamalla autot säännöllisesti ja työkoneisiin tehdään ohjeistuksen 

mukainen käyttöönottotarkastus, joka dokumentoidaan. Ilmastonmuutoksesta johtuvat 

poikkeavat sääolosuhteet, kuten normaalia runsassateisempi talvi syö resursseja sekä 

maksaa yritykselle paljon. Tämä riski on aina otettava huomioon sopimussuhteita 

luodessa ja tarjouksia laskiessa.  

Ympäristönäkökulmat kiinteistöhuoltotoiminnan omissa toimisto- ja kalusto- sekä 

varikkotiloissa muodostuvat usein käytännössä energian kulutukseen sekä 

jätehuoltoon. Energian kulutuksessa yrityksen täytyy seurata kuukausittain 

toimitilojensa sähkön-, veden- ja lämmitysenergian käyttöä ja reagoida välittömästi 

niissä ilmeneviin poikkeuksiin. Jätehuolto on järjestettävä asianmukaisesti ja voimassa 

olevan jätehuoltolain perusteella ja siihen valitaan aina toimittaja huolehtimaan 

tyhjennyksistä. Tyhjennyskertoja ja -välejä pitää seurata ja tarvittaessa tehdä niiden 

suhteen muutoksia. Kaikissa toimitiloissa on suotavaa kierrättää paperi- sekä 

kartonkijäte, tarvittaessa myös biojäte. Kierrätettävät jätteet, kuten sähkö- ja 

elektroniikkajäte viedään aina sille kuuluvaan keräyspisteeseen. Muiden roskien osalta 

riittää energiajätekeräys. 

Päivittäisessä työssä kiinteistöhuoltomiehien on hyvä ajoittaa ja suunnitella 

huoltokierroksensa siten, että tarpeetonta ajoa tulee mahdollisimman vähän eli kohteet 

kierretään siinä järjestyksessä kuin se lyhimmän reitin mahdollistamiseksi on 

järkevintä. Työkoneissa ja kaluston valinnoissa on painotettava valintaa siten, että 

valitaan työkohteeseen parhaiten soveltuva kalusto, joka kuluttaa mahdollisimman 

vähän energiaa ja ympäristöä. Työautot on valittava siten, että niiden CO2-arvo on 

mahdollisimman pieni ja ne on huollettava ammattilaisen toimesta.  

Yrityksen toiminnassa muita ympäristönäkökohtiin liittyviä asioita voivat olla 

esimerkiksi työkoneiden päästöt ilmakehään sekä riski maaperän-, vesistöjen- ja 

pohjavesien pilaantumiseen. Näitä estetään edellä mainituilla asioilla. Lisäksi talvisin 

konelumitöistä voi aiheutua paikallisesti meluhaittaa, kesäisin tätä aiheuttaa 

nurmikonleikkuu. Sekä ihmis- että koneresursseja on pyrittävä vähentämään työn 

suunnittelulla, perehdyttämisellä, ohjauksella sekä työtapojen kehittämisellä. 
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4.3 Ympäristöturvallisuuteen liittyvät määrittelyt 

Ympäristön huomioiminen on olennainen osa kiinteistöhuoltotoiminnan 

ympäristöjohtamisen toimintaperiaatteita. Niiden mukaisesti yrityksen täytyy tarjota 

aina asiakkaan, ympäristön sekä lainsäädännön vaatimukset täyttävää palvelua. 

Kalustoinvestointeja ja muita hankintoja tehtäessä yrityksessä on käytettävä pohjana 

hankintojen ympäristömyönteisyyttä ja pyrkiä päästöjen minimointiin. Yrityksen 

täytyy huomioida työssään mahdolliset ympäristöriskit jo työvaiheiden suunnittelussa. 

Ennakoimalla vähennetään jätteiden syntymistä ja edistetään kierrätystä. Yrityksen 

päivittäisen toiminnan kehittämisen ohella on parannettava jatkuvasti myös 

ympäristöosaamista, toimintaa ympäristönsuojelua koskevien lakien mukaisesti sekä 

varmistaa henkilökunnan jatkuvalla kouluttamisella sekä johtamisella heidän 

ymmärtävän toimiensa ympäristövaikutukset ja toimivan työtehtävissään ympäristöä 

arvostaen. Toimintaympäristön siisteyteen on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota ja 

kaikki siihen liittyvät huomautukset kirjataan ylös esimerkiksi työmaapäiväkirjaan. 

Korjattaville tai parannettaville seikoille on asetettava takaraja ja niiden toteutumista 

seurattava. Myös kaluston huollossa on kiinnitettävä huomiota ympäristöasioihin. 

(Wessberg, 2007, 8-12.) 

Yrityksen työssä on noudatettava voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä koskien mm. 

jätteiden lajittelua ja tarvittaessa yksittäistä työtä tai työvaihetta varten on laadittava 

jätehuoltosuunnitelma. Tukikohdissa lajitellaan koneiden huoltojätteet, paperit, pahvit, 

biojätteet ja polttokelpoiset jätteet. Muiden jätteiden osalta, mm. muovien ja 

energiajätteiden, lajittelu on suoritettava kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti 

ja syntyvät jätteet kerättävä kuljetusastioihin ja toimitettava kunnan 

ympäristöviranomaisen osoittamaan paikkaan. Mikäli työssä syntyy vaarallisia jätteitä 

kuten käytettyjä akkuja, paristoja, öljyä, öljysuodattimia, ne toimitetaan 

asianmukaisesti hävitettäviksi jätelaitokseen. Jokainen yrityksen työntekijä on 

velvollinen ilmoittamaan havaitsemansa ympäristönsuojeluun liittyvät riskit ja puutteet 

sekä parannusehdotukset työnjohdolle. Työntekijöille on painotettava 

ympäristönsuojeluun liittyviä asioita, jotta he toiminnallaan osaavat varmistaa 

ympäristöystävälliset toimintatavat. 
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Yrityksen on vastuutettava ympäristöjohtamisjärjestelmään liittyvät vastuut hyvin 

usein useamman henkilön kesken. Pääasiallisina vastuuhenkilöinä voivat olla 

liiketoiminnoista vastaavat johtajat. Vastuualueet täytyy tarkemmin kuvata yrityksen 

toimintakäsikirjassa. Päivittäisessä työssä vastuu ympäristöjohtamisjärjestelmän 

noudattamisesta on yrityksen kaikilla työntekijöillä. Valtuudet tehdä muutoksia 

ympäristöjärjestelmään on yrityksen toimivan johtoryhmän hyväksyttävä aina 

erikseen.  

Yrityksen on huolehdittava, että kaikilla työntekijöillä on tekemäänsä työhön liittyvä 

pätevyys. Pätevyys käsittää sen, että ko. henkilöllä on työhön liittyvä koulutus ja 

voimassa olevat työturvallisuuskortit, mm. työturvallisuuskortti ja tietöihin liittyvissä 

asioissa tieturvakortti. Lisäksi henkilökuntaa on voi joutua kouluttamaan mahdollisesti 

asiakaskohtaisissa turvallisuuskoulutuksissa. Mikäli työntekijän suorittama työ voi 

aiheuttaa merkittävän ympäristövaikutuksen, niin siihen liittyvät asiat ja riskit on 

käytävä huolella läpi. Yrityksen täytyy varmistaa, että työntekijät ovat päteviä 

koulutuksen, kokemuksen tai harjoittelun perusteella suorittamaan kullekin 

työntekijälle määrättyä tehtävää. Henkilöstön pätevyyden ylläpitämiseksi on 

järjestettävä koulutuksia sekä tarpeen vaatiessa palkata tarvittavan pätevyyden omaava 

henkilö kyseiseen työtehtävään. (ISO 14001:2015, 18.) 

Henkilöt, joilla on erilliset vastuut ympäristöjärjestelmässä, sen ylläpidossa, 

valvonnassa ja sen noudattamisessa on varattava aikaa ja resurssia suorittaa työnsä 

riittävällä pätevyydellä ja tarvittaessa näitä henkilöitä on koulutettava. Henkilöt ovat 

avainasemassa ympäristötavoitteiden saavuttamisessa ja heidän täytyy osata reagoida 

hätätilanteisiin sekä suorittaa sisäisiä auditointeja ja myös 

ympäristöjohtamisjärjestelmän vaatimuksen mukaisia auditointeja. Henkilöstöjohtaja 

pitää yllä koulutus ja pätevyysrekisteriä, jossa on kaikkien työntekijöiden tärkeimmät 

tiedot sekä koulutustausta ja erikoispätevyydet listattuna sekä näiden mahdolliset 

voimassaoloajat. Tällä tavoin osataan varautua hyvissä ajoin tarpeellisiin lisä- ja 

täydennyskoulutuksiin.  

Yrityksen täytyy varmistaa, että ympäristöjärjestelmään liittyvä koulutus on jatkuvaa 

ja yrityksen ympäristöjohtamispolitiikkaa koulutetaan yrityksen sisäisissä 

tapahtumissa, joita on järjestettävä vuosittain. Sekä uusien että vanhojen 
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työntekijöiden on oltava tietoisia ympäristöjohtamispolitiikan olemassaolosta ja minkä 

takia sellainen on yrityksellä olemassa. Jokaisen työntekijän on tunnistettava oma 

roolinsa ympäristöjärjestelmässä ja sen noudattamisessa ja omata tarvittavat taidot ja 

resurssit sen saavuttamiseen. (ISO 14001:2015, 19.) 

Viestinnän merkitys on iso ympäristöjohtamisjärjestelmän jalkauttamisessa sekä siihen 

liittyvän tiedon jakamisessa. Yrityksen tulee jatkuvasti hankkia myös päivittää 

järjestelmäänsä. Siihen liittyy tiedon päivitys ja varmistus merkittävistä työhön 

liittyvistä ympäristönäkökohdista, ympäristönsuojelun tasosta, sitovista velvoitteista 

sekä jatkuvasta parantamisesta. Viestintä on yrityksessä myös aina kahdensuuntaista, 

sekä sisään että ulos organisaatiosta.  

Viestintäprosessit toimivat esimerkiksi siten, että liiketoimintajohtaja viestii 

ympäristöasioista ulospäin yhteystyö- ja sopimuskumppaneille sekä medialle. 

Sisäisestä viestinnästä ja sen prosesseista vastaa henkilöstöjohtaja. Yrityksen 

järjestämillä koulutuspäivillä yksi osa-alue käsittää aina yrityksen 

ympäristöjohtamisjärjestelmää. Lisäksi johdon katselmuksessa on käytävä läpi 

ympäristöhallintajärjestelmä sekä toimihenkilöiden tapaamis- ja koulutuspäivillä se on 

asialistalla. Tietoa järjestelmään liittyen vastaanotetaan mm. sidosryhmiltä ja sitä heille 

myös jaetaan aktiivisella kanssakäymisellä sekä tiedottamisella. Sopimuksissa ja 

tarjouspyyntömateriaalissa on pyrittävä aina mainitsemaan, miten yritys toteuttaa tietyt 

asiakkaan vaatimat ympäristönäkökulmalliset vaatimukset.  

Yrityksellä viestinnän täytyy olla aina läpinäkyvää eli asioista on puhuttava avoimesti 

ja varmistettava, että kaikki jaettava tieto täyttää olennaisten sidosryhmien tarpeet ja 

myöskin mahdollistaa heidän osallistumisensa järjestelmän kehittämiseen. Viestinnän 

on oltava todenmukaista ja todenperäistä, tiedon täytyy olla oikeaa ja sitä ei saa 

muutella tai jättää pois mitään olennaisesti merkittävää tietoa. Lisäksi viestinnän 

laadun täytyy olla sellaista, että kaikki sidosryhmät ymmärtävät sitä.  

Yrityksen täytyy luoda ja ylläpitää dokumentoitua tietoa. Dokumentoinnilla 

varmistetaan, että ympäristöjohtamisjärjestelmä on tarkoitukseen soveltuva, riittävä 

sekä vaikuttava. Dokumentoinnin pääpainopiste on valvoa 

ympäristöjohtamisjärjestelmän toteuttamista, joten siitä ei saa tehdä liian 
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monimutkaista. Dokumentoitu tieto tallennetaan esimerkiksi yrityksen omalle 

verkkopalvelimelle sille erikseen määritettyyn kansioon. Liite 2:ssa on dokumentoidut 

tiedot pääotsikoittain ympäristöhallintajärjestelmästä.  

4.4 Ympäristöjohtamisjärjestelmän toteutuksen suunnittelu 

Yrityksen täytyy luoda seurantaprosessit ja mittaroinnit ympäristöjohtamisnäkökohtien 

pohjalta. Toimintaan liittyen toimivimmiksi mittareiksi voivat nousta esimerkiksi 

huoltomiesten päivittäisessä työssä heidän työajanseuranta, josta voidaan seurata 

työaikaa, työtaukojen pituuksia sekä mitä työtä kukin työntekijä on tehnyt 

seurantajaksolla. Muita seurantatapoja voi olla esimerkiksi sopimuskohteissa olevien 

kiinteistöjen energian seuranta sekä omien toimitilojen kiinteistöjen jätehuollon 

seuranta. Lisäksi mahdollisesti satunnaisessa maarakentamisessa sekä tien 

kunnossapidossa pyritään koko ajan parempaan materiaalitehokkuuteen. 

Pidempiaikaista seurantaa voidaan tehdä jätehuollon osalta pyydettäessä raportit 

toimittajilta ja analysoida kerran vuodessa kierrätettävän ja esimerkiksi biojätteen 

määriä. Energian kulutukset ja niiden vertailu on järkevää tehdä aina kuun vaihteen 

jälkeen eli kuukausittain, sekä omiin, että hoidossa oleviin kiinteistöihin. 

Sisäisen auditoinnin suorittaa yrityksen erikseen sisäisesti päättämä henkilö, joka on 

tarpeeksi riippumaton auditoitavasta toiminnasta. Auditoinnin aikana tunnistettuihin 

poikkeamiin kohdistetaan korjaavat toimenpiteet. Auditointien tuloksia tarkastellessa 

kiinnitetään huomiota mahdollisesti aikaisempiin poikkeamiin ja varmistetaan, että ne 

eivät enää uusiudu ja tarkastellaan aikaisemmin havaittujen poikkeamien korjauksiin 

liittyvät vaikutukset. Auditoinnissa havaitut asiat kirjataan ylös ja ne tallennetaan 

yrityksen verkkopalveluun. Auditoinnissa on oltava kuvattuna poikkeama, sen 

juurianalyysi, korjaavat toimenpiteet, vastuuhenkilö, aika, sekä kuittaus, kun asia on 

saatettu loppuun. Liite 5:ssa on auditoinnin yleismalli, jota yritys voi käyttää. 

Usein julkisella puolella toimiville kiinteistöhuoltoyritykselle tehdään auditointeja 

tilaajan toimesta, esimerkiksi rata-alueen kunnossapitotöissä näitä tekee VR Track Oy 

ja tien hoidollisissa toimenpiteissä ELY-keskus. Näissä asioissa on merkittävässä 

roolissa ympäristöjohtamiseen liittyvät tekijät. 
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Kaikki poikkeamat kirjataan yrityksen ylläpitämään poikkeamataulukkoon. 

Taulukkoon kirjataan poikkeaman aiheuttaja eli havainto poikkeamasta, koska 

havainto on tehty ja kirjattu sekä kuka on vastuussa ko. asiasta. Tämän jälkeen 

vastuuhenkilö kirjaa taulukkoon mitä on tehty ja miten menetellään, jotta jatkossa 

vastaavaa poikkeusta ei pääse syntymään. Poikkeamat käydään läpi ylempien 

toimihenkilöiden kuukausikokouksessa. Poikkeamat on aina selvitettävä ja tehtävä 

ratkaisu niiden korjaamiseksi. 

Mikäli poikkeamalla on haitallisia ympäristövaikutuksia, niin asioiden lieventämiseksi 

sekä tulevaisuudessa sen ehkäisemiseksi on laadittava ohjeistus ja 

toimenpidesuunnitelma. Tällöin asia vaatii usein myös tarkan katselmoinnin sekä 

tarkan selvityksen poikkeaman syylle. Tämän toimenpiteen avulla voidaan 

havainnoida samankaltaisia poikkeamia tai niiden mahdollisuuksia. Lopuksi tehdään 

ympäristöjohtamisjärjestelmään muutokset, mikäli se on tarpeellista. Dokumentoitu 

tieto arkistoidaan aina yrityksen sähköiseen järjestelmään.  

Ympäristöjohtamisjärjestelmän tavoitteena on jatkuva parantaminen yrityksen 

ympäristöön liittyvissä asioissa. Siihen liittyy johtaminen, työtavat, työohjeet, riskien 

tunnistamisen parantaminen jne. Parantamisessa tärkeintä on hyödyntää kerättyä tietoa 

ja sen pohjalta oppia asioista ja pyrkiä tekemään ne jatkossa paremmin. Yrityksen 

tulee arvioida parantamistoimenpiteitä suorittaessaan tarkasteltavan dokumentoinnin 

tuloksia. Myös ympäristösuojelun tason analysointia ja arviointia tehdään, jotta 

saadaan käsitys tarkemmin omasta toiminnasta. Muita tarkasteltavia asioita ovat 

johtamiseen liittyvät toimenpiteet, vaatimustenmukaisuuden täyttäminen esimerkiksi 

lainsäädännön ja asiakassopimusten näkökulmasta, sisäiset auditoinnit sekä johdon 

katselmukset. Parantamistoimiin liittyvät korjaavat toimenpiteet, joita on mm. jatkuva 

parantaminen, käänteentekevä muutos, innovaatio ja uudelleenorganisointi. (ISO 

14001:2105, 38.) 

Yrityksen täytyy sitoutua ja luvata sekä yrityksen omille työntekijöille, että sen 

sidosryhmille parantavansa jatkuvasti ympäristöjohtamisjärjestelmäänsä. 

Parantamiseen liittyen on hyvä pitää viikkopalaverit ylempien toimihenkilöiden kesken 

sekä aiheeltaan kattavammat kuukausipalaverit. Johtoryhmän asialistalla sekä johdon 

katselmuksessa käydään aina läpi ympäristöjohtamisjärjestelmään liittyviä 
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mittarointeja sekä mahdollisuuksia sen kehittämiseksi.  

Lainsäädännön aktiivinen seuraaminen ja sen tuomat muutokset sekä toimialalla 

tapahtuvat muutokset vastuutetaan yrityksen sisäisesti ja muutoksien mukaan 

parannettava myös yrityksen omaa toimintaa. Käytännössä 

ympäristöjohtamisjärjestelmä toimii jatkuvasti PCDA- periaatteella kaikissa 

järjestelmän osa-alueisiin liittyvissä asioissa. Näiden mukaan tehdään korjaavat sekä 

hyvissäkin havaituissa asioissa parantavat toimenpiteet.  

Jatkuva parantaminen johtaa yrityksen ympäristöjohtamisjärjestelmän syvällisempään 

analysointiin. Yrityksen on jatkuvasti etsittävä uusia ympäristönäkökohtia, seurattava 

lainsäädäntöä ja laadittava uusia ympäristöpäämääriä ja -tavoitteita. Näiden pohjalta on 

suunniteltava uusia ympäristöjohtamisohjelmia, jotka lopulta vaikuttavat myös 

muuhunkin toimintaan. Samalla toimintaohjeita on päivitettävä. Toiminnan 

kehittäminen pohjautuu aiemmasta toiminnan mittauksesta saataviin tuloksiin. 

Ympäristöjohtamisjärjestelmän kehittämisen ja jatkuvuuden ylläpitämiseen liittyen 

dokumentit ja tallenteet säilytetään yrityksen verkkoasemalla, josta otetaan päivittäin 

varmuuskopiot. Toiminnan ja toimintaohjeiden muuttuessa varmistetaan, että 

asianosaiset saavat siihen liittyen riittävän koulutuksen. Myös koulutusta on 

kehitettävä jatkuvasti, jotta päästään parempiin tuloksiin toiminnassa. (Tarkiainen 

2010, 52.) 

 

4.5 Johtopäätökset ja suositeltavat jatkotutkimukset 

Ympäristöjohtaminen koetaan lähtökohtaisesti positiivisena asiana. Päivittäiseen työn 

tekoon liittyen se koetaan myös byrokraattisena ja ylimääräistä kuormittavana tekijänä. 

Sen johdosta yrityksen ja työntekijän keskittyminen voi kääntyä ydinbisneksestä 

toissijaisiin asioihin, joiden merkitys itse yritykselle on erittäin pieni. Yritysten vastuut 

yhteiskunnasta ovat kuitenkin jo nykyisellään sen verran merkittävät, että 

ympäristöjohtamisen taito ja hallittavuus tulee tulevaisuudessa korostumaan entistä 

enemmän.  
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Tulevaisuudessa ympäristöjärjestelmiin liittyvissä standardeissa todennäköisesti on 

otettava entistä enemmän huomioon yrityksen omat toimet ilmastonmuutoksen 

hallintaan sekä yleisesti kestävään kehitykseen. Lisäksi johtamisen käytäntöjen 

kuvauksiin ja vaatimuksiin lienee tulevaisuudessa olevan isompia vaatimuksia. Myös 

elinkaariajattelumalli ja erilaiset elinkaarilaskelmat ovat yksi mahdollisesti enemmän 

yrityksen ympäristöpolitiikkaan tulevaisuudessa sisällytettävä asia. Elinkaarimallissa on 

huomioitava resurssien käytön tehokkuus, näitä resursseja ovat mm. materiaalit ja 

työvoima sekä työkoneet. (Kiwa Inspecta, 2018, 4.) 

Ympäristöjohtamisen aloittamisen lähtökohtana on yritykselle saada etua julkisissa 

hankinnoissa, markkinoinnissa sekä työn johtamisen tehokkuudessa. Pitkällä 

tähtäimellä työresurssien tehostaminen ja muutkin tehostamistoimenpiteet tuovat 

kustannussäästöjä. Myös yrityksen puhdas kiinnostus ympäristöasioiden parempaan 

hoitoon täytyy olla yksi merkittävä lähtötekijä ympäristöjohtamisjärjestelmän 

tekemiselle. 

Ympäristöjohtamisjärjestelmä on erittäin kattava ja monipuolisesti yrityksen kaikkia 

osa-alueita käsittelevä järjestelmä. Se on läheisessä riippuvuussuhteessa ympäristölakiin 

sekä yrityksen kehittyviin toimintoihin. Suuri haaste tulevaisuudessa on yrityksillä 

saada ympäristöjohtamisjärjestelmä integroitua osaksi sen muuta päivittäistä toimintaa. 

Oikein tehty resursointi on todella tärkeää onnistuneen ympäristöjohtamisjärjestelmän 

ylläpitämiseen myös jatkossa. Ympäristöjohtamisjärjestelmä ei saa jäädä pelkäksi 

tekstiksi, vaan ylläpidon täytyy olla jatkuvaa ja järjestelmää täytyy parantaa sekä 

kehittää. Järjestelmästä saatavat hyödyt ja edut ovat mahdollisia vain silloin, kun 

järjestelmää käytetään tehokkaasti ja järjestelmällisesti.  
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LIITTEET 

Liite 1. Esimerkki kiinteistöhuoltoalaa koskevasta ympäristölainsäädännöstä 

21.3.2018       

ALLTIME OY:tä KOSKEVA YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ 

Laki, asetus tai muu 
määräys 

Muuto
kset 

Lainkohta Velvoitteet 

YMPÄRISTÖNSUOJEL
U 

      

Ympäristönsuojelulaki 
527/2014  

327/20
16 

Käsittää 
toiminnan, 
josta voi 
aiheutua 
ympäristön 
pilaantumista 

Yrityksen täytyy olla selvillä toiminnan 
ympäristövaikutuksista ja pyrkiä toiminnassa 
varovaisuuteen ja huolellisuuteen sekä ympäristökuorman 
jatkuvaan vähentämiseen 

  6 § Selvilläolovelvollisuus 

  7 § Velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista 

  15 § Ennaltavarautumisvelvollisuus 

  16 § Maaperän pilaamiskielto 

  17 § Pohjaveden pilaamiskielto 

    19 § Kemikaalien käyttöä koskevat erityiset velvollisuudet 

Ympäristönsuojeluasetu
s 713/2014  

602/20
16 

Käsittää koko 
toiminnan, 
josta voi 
aiheutua 
ympäristön 
pilaantumista 

Tässä määritellään ympäristölupaa liittyvistä asioista, 
hakemisesta ja ehdoista 

VESI 
      

Vna vesiympäristölle 
vaarallisista ja 
haitallisista aineista 
1022/2006 
 

1308/2
015 

4 § Päästökielto pintaveteen ja vesihuoltolaitoksen viemäriin, 
liite 1A 

  5 § Päästökielto pohjaveteen, liite IE 

    7 § Ympäristöluvanvaraisen toimijan velvollisuus tarkkailla 
pintavetta, jos materiaaleja päästetään tai huuhtoutuu 
pintaveteen. 

PÄÄSTÖT ILMAAN       

Vna moottorikäyttöisten 
ajoneuvojen 
joutokäynnin 
rajoittamisesta, 
1266/2002  

  

  

Polttomoottoriajonevoja ei saa tyhjäkäyttää 2 minuuttia 
kauempaa paitsi lämpötilan ollessa alle -15 astetta raja on 
4 minuuttia. 

ENERGIA       

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140713
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140713
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061022
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061022
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061022
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061022
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021266
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021266
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021266
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021266
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021266


 

 

 
 

 

Energiatehokuuslaki 
1429/2014  

  Lain 
tavoitteena on 
edistää 
energiatehokk
uutta. 

Laki velvoittaa suuret yritykset tekemään 
energiatehokkuuskatselmuksia sekä säätää 
energiatehokkuuskatselmuksen vastuuhenkilön 
pätevyydestä. Suuri yritys taloudellista toimintaa 
harjoittavaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka 
palveluksessa on vähintään 250 työntekijää tai jonka 
vuosiliikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja taseen 
loppusumma on yli 43 miljoonaa euroa. Tämä asetus 
tulee tulevaisuudessa koskemaan Alltimea, kun saadaan 
liiketoimintaa laajennettua.  

    2 luku 
Energiakatsel
mukset 

Yrityksen energiakatselmus on järjestelmällinen menettely 
sis. tietoa energiankulutusprofiilista, tunnistetaan 
mahdollisuudet kustannustehokkaaseen 
energiansäästöön, määritetään säästön suuruus ja 
raportoidaan katselmuksen tuloksista. Yrityksen 
energiakatselmuksessa otetaan huomioon kaikki yrityksen 
energiankäyttökohteet, joita ovat rakennukset, teollinen ja 
kaupallinen toiminta sekä liikenne- Energiakatselmukseen 
on sisällytettävä erillisiä kohdekohtaisia katselmuksia 
riittävästä määrästä yrityksen toimintoja, jotta voidaan 
muodostaa luotettava kuva yrityksen 
kokonaisenergiatehokkuudesta ja todeta luotettavalla 
tavalla sen merkittävimmät parantamismahdollisuudet. 

    6 § Pakollinen 
energiakatsel
mus 

Yrityksen energiakatselmus on pakollinen suurille 
yrityksille. Energiakatselmus on tehtävä vähintään neljän 
vuoden välein. Energiakatselmukseen sisällytettävä 
kohdekatselmus ei saa olla neljää vuotta vanhempi. 

    7 § 
Pakollisesta 
energiakatsel
muksesta 
vapautuminen 

Pakollista energiankatselmusta (6 §) ei tarvitse tehdä, jos 
yrityksellä on sertifioitu energianhallintajärjestelmä, 
sertifioitu ISO 50 001 -järjestelmä sekä sertifioitu ISO 
14 001 -järjestelmä yhdistettynä riippumattoman elimen 
toimesta sertifioituun energianhallintajärjestelmään, jonka 
energiakatselmusvaatimukset ovat yhteneväiset ISO 
50 001 -järjestelmän kanssa. 

Valtioneuvoston asetus 
energiakatselmuksista 
20/2015 

    Asetuksessa säädetään energiatehokkuuslaissa 
(1429/2014) tarkoitettuihin suurten yritysten pakollisiin 
energiakatselmuksiin sisällytettävistä 
kohdekatselmuksista sekä yrityksen energiakatselmuksen 
vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksista ja koulutuksesta. 

Työ- ja elinkeinoelämän 
asetus 
kohdekatselmusten 
raporrtoinnista 41/2015 

    Kohdekatselmusraportin tulee sisältää liitteen 1 
mukaisesti perustiedot, energian kulutus- ja 
kustannustiedot, nykytilan kuvaus sekä 
energiansäästötoimenpiteet. 

MELU       

Vnp melutason 
ohjearvioista, 993/1992  

  2 § Ohjearvot 
ulkona 

Päiväohjearvo (klo 7-22) 55 dB ja yöohjearvoa (klo 22-7) 
50 dB. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 
45 dB. 

Kunnan 
ympäristösuojelumäärä
ykset  

    Tiedottamisvelvollisuus asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille 
sekä muille sellaisille kohteille, joille saattaa aiheutua 
haittaa tai häiriötä. 

Meluntorjuntaasetus 
169/1988  

999/19
88 

  Tällä asetuksella säädetään mm. erityisen häiritsevää 
melua aiheuttavien toimintojen ilmoitusvelvollisuudesta. 
Ilmoitusvelvollisuus koskee yritystä. 

JÄTTEET       

Jätelaki 646/2011  328/20
16 

2 luku  Yleiset velvollisuudet ja periaatteet 

  8 § Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan 
noudatettava seuraavaa etusijajärjestystä: Ensisijaisesti 
on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. 
Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141429
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141429
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920993
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920993
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistonsuojelumaaraykset/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistonsuojelumaaraykset/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistonsuojelumaaraykset/
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1988/19880169
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1988/19880169
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646


 

 

 
 

 

ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai 
toissijaisesti kierrätettävä se. 

  12 § Selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuus:Tuotannon 
harjoittajan ja tuotteen valmistajan tai maahantuojan on 
oltava selvillä tuotannossaan tai tuotteestaan syntyvästä 
jätteestä, sen ympäristö- ja terveysvaikutuksista ja 
jätehuollosta sekä mahdollisuuksista kehittää tuotantoaan 
tai tuotettaan siten, että jätteen määrä ja haitallisuus 
vähenevät. 

  13 § Jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti 

   
15 § 
 

Jätteiden erilläänpitovelvollisuus 

  16 § Vaarallisten jätteiden pakkaamis- ja 
merkitsemisvelvollisuus  

  17 § Vaarallisten jätteiden sekoittamiskielto 

  4 luku Vastuu jätehuollon järjestämisestä 

  28 § Jätehuollon järjestäminen 

  29 § Jätteen luovuttaminen  

  6 Luku  Tuottajavastuu 

  8 Luku Roskaantuminen 

  72 § Roskaamiskielto 

  73 § Roskaajan siivoamisvelvollisuus 

  11 luku Jätehuolto- ja tuottajarekisteriin hyväksyminen ja 
merkitseminen 

  120 § Vastuu seurata jätehuollon toimivuutta säännöllisesti, 
jätehuollosta vastaavien perehdyttäminen 

  121 § Siirtoasiakirjat: Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja 
vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, 
hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja 
purkujätteestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta, joka 
siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle 
vastaanottajalle. Asiakirjoja säilytettävä 3 vuotta. 

  15 luku  Erinäiset säädökset 

Valtioneuvoston asetus 
jätteistä 179/2012  

86/201
5 

2 luku Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset vaatimukset 

  7 § Jäte on tarpeen mukaan pakattava ja merkittävä ja siitä 
on annettava tiedot siten, että jätteen säilyttämisestä ja 
kuljettamisesta ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle 
tai ympäristölle ja että jätteelle voidaan järjestää sen 
laadun mukainen käsittely. 

  10 § Yhdyskuntajätteen erilliskeräys (vrt. kunnan 
jätehuoltomääräykset) 

  14 § 
Yhdyskuntajätteen erilliskeräys ja kierrätys: paperi-, 
kartonki-, lasi-, metalli-, muovi- ja biojätteen 

  16 § 
Rakennus- ja purkujätteen erilliskeräys ja hyödyntäminen 

  17 § Jäteöljyt. Erilaatuisten öljyjätteiden erilliskeräys. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120179
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120179


 

 

 
 

 

Valtioneuvoston asetus 
kaatopaikoista, VNa 
331/2013 

103/20
15 

   
Rajoittaa orgaanisen jätteen sijoittamista kaatopaikalle, 
tavanomaisen jätteen kaatopaikalle ei enää saa sijoittaa 
jätettä, jonka orgaanisen aineksen pitoisuus orgaanisen 
hiilen kokonaismääränä on yli 10 prosenttia. Orgaanisella 
aineksella tarkoitetaan esim. paperia, pahvia, muovia, 
puuta ja muuta biohajoavaa ainesta. Rakennus- ja 
purkujätteen lajittelussa ja muussa mekaanisessa 
käsittelyssä syntyvälle jätteelle raja on 15 prosenttia ja 
1.1.2020 alkaen 10 prosenttia. 

ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ 
JÄTTEISTÄ 

      

Valtioneuvoston asetus 
paristoista ja akuista 
520/2014  

104/20
15 

  Paristot ja akut erilliskeräys  

Valtioneuvoston asetus 
sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromust
a 519/2014  

105/20
15 

  Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu erilliskeräys  

Valtioneuvoston asetus 
keräyspaperin 
erilliskeräyksestä ja 
kierrätyksestä 528/2013  

    Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että keräyspaperin 
erilliskeräys toteutetaan kiinteistöllä tai alueellisessa 
keräyspaikassa siten kuin kunnan 
jätehuoltomääräyksessä määrätään tai tuottajan kanssa 
sovitaan. 

HSY-alueen 
jätehuoltomääräykset 
11.5.2012  

    Jätehuollon kunnalliset vaatimukset 

  7 § Erikseen kerättävät jätejakeet: biojäte, kartonki, lasi, 
metalli, pahvi, jos muodostuu yli 50 kg/viikko tai 
asuinkiinteistössä 10 taloutta 

  8 § Keräysvälinetyypit 

  9 § Jätelajien tunnusvärit ja keräysvälineiden merkitseminen 
kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Keräysvälineessä 
tulee olla jätelajin nimi ja järjestämisestä vastaavan 
yhteisön yhteystiedot.  

  12 § Listaus jätteistä, joita keräysvälineisiin ei saa laittaa 
(palovaara, vaaralliset jätteet…). 

  13 § Keräysvälineiden tyhjennys: sekajäte kerran neljässä 
viikossa tai useammin ja biojäte vähintään kerran viikossa 

  25 § Vaaralliset jätteet toimitetaan vähintään kerran vuodessa 
asianmukaisen luvan saaneeseen vastaanottopaikkaan 

HÄTÄTILANNEVALMI
US 

      

Pelastuslaki 379/2011  928/20
15 

   Toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja 
haltijan velvollisuudet varautumaan omatoimisesti tiettyjen 
onnettomuuksien varalle ja laatimaan 
pelastussuunnitelma 

Valtioneuvoston asetus 
pelastustoimesta 
407/2011  

203/20
12 

1 § Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma, esim. kun 
työpaikalla työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla 
olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50 

Vakuutusyhtiön 
sopimus 

    Velvotteita omatoimiselle varautumiselle 

KEMIKAALIT 
      

Asetuksen nimi    Muutos
   

Kattavuusmäär
itelmä 

Velvoitteet 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140520
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140520
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140520
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140519?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=519%2F2014
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140519?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=519%2F2014
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140519?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=519%2F2014
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140519?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=519%2F2014
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130528
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130528
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130528
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130528
https://www.hsy.fi/fi/isannoitsijalle/kiinteistonjatehuolto/Sivut/jatehuoltomaaraykset.aspx
https://www.hsy.fi/fi/isannoitsijalle/kiinteistonjatehuolto/Sivut/jatehuoltomaaraykset.aspx
https://www.hsy.fi/fi/isannoitsijalle/kiinteistonjatehuolto/Sivut/jatehuoltomaaraykset.aspx
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110407
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110407
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110407


 

 

 
 

 

Kemikaalilaki, 599/2013  554/20
14 

Lain 
tarkoituksena 
on torjua 
kemikaalien 
aiheuttamia 
terveys- ja 
ympäristöhaitt
oja sekä palo- 
ja 
räjähdysvaaroj
a. 

Toiminnanharjoittajan on toimittava toiminnassaan 
huolellisesti ja hänen on oltava selvillä käyttämistään 
kemikaaleista. 

Valtioneuvoston asetus 
vaarallisten kemikaalien 
käsittelyn ja 
varastoinnin 
valvonnasta, 855/2012  

116/20
14 

Tässä 
säädetään 
vaarallisten 
kemikaalien ja 
räjähteiden 
käsittelystä ja 
varastoinnista. 

Laajasti velvoittava asetus, joka ottaa kantaa, onko 
toiminta laajamittaista vai vähäistä.  

Laki vaarallisten 
kemikaalien ja 
räjähteiden käsittelyn 
turvallisuudesta, 
390/2005  

358/20
15 

Lain tarkoitus 
on torjua 
kemikaaleista 
johtuvia 
henkilö-, 
ympäristö- ja 
omaisuusvahin
koja 

Tässä määritellään toiminnan turvallisuusvaatimukset, 
ohjeistetaan kemikaalien käsittelyä ja varastointia sekä 
räjähdyksiltä suojautumista. 

Sosiaali- ja 
terveysministeriön 
asetus CLP-asetuksen 
liitteessä VI 
tarkoitetuista 
kemikaaleista, 05/2010  

1123/2
010 

Tämän 
asetuksen 
liitteestä löytyy 
CLP-
asetuksessa 
tarkoitetut 
kemikaalit 

Toiminnassa oleellisien kemikaalien luokat löytyvät 
asetuksen liitteestä. 

Vna kemiallisista 
tekijöistä työssä, 
715/2001  

602/20
15 

Tämän 
asetuksen 
tarkoituksena 
on 
työntekijöiden 
suojeleminen 
työssä 
esiintyvien 
kemiallisten 
tekijöiden 
aiheuttamilta 
vaaroilta ja 
haitoilta. 

Tässä asetuksessa käsketään yritystä tunnistamaan 
vaarat ja vähentämään riskejä. Työntekijöiden 
terveydentilaa on seurattava sekä heille on annettava 
riittävät valmiudet onnettomuuksien ja vaaratilanteiden 
varalle. 

Vna räjähdyskelpoisten 
ilmaseosten 
työntekijöille 
aiheuttaman vaaran 
torjunnasta, 576/2003  

  Tämän 
asetuksen 
tarkoituksena 
on 
räjähdyskelpoi
sten 
ilmaseosten 
aiheuttamien 
vaarojen 
ennaltaehkäisy 
ja torjunta. 

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu tunnistaa 
räjähdysvaaralliset tilat ja riskien arviointi. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130599
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120855
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120855
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120855
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120855
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120855
https://extra.expec.fi/Default.aspx?id=35&Submitted_id=12636&Level=6
https://extra.expec.fi/Default.aspx?id=35&Submitted_id=12636&Level=6
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050390
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050390
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050390
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050390
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050390
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100005
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100005
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100005
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100005
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100005
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100005
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010715
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010715
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010715
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030576
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030576
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030576
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030576
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030576


 

 

 
 

 

KTMp 
räjähdysvaarallisiin 
ilmaseoksiin 
tarkoitetuista laitteista ja 
suojausjärjestelmistä, 
918/1996  

345/19
98 

Tätä päätöstä 
sovelletaan 
laitteisiin ja 
suojausjärjeste
lmiin, jotka on 
tarkoitettu 
käytettäväksi 
räjähdysvaarall
isissa 
ilmaseoksissa. 

Tästä syntyy (ns. olennaisia) vaatimuksia turvallisuuden ja 
arviointimenettelyjen osalta. Myös laitteiden kompnentit 
täytyy arvioida, mutta kokonaisuudesta riittää 
vaatimuksenmukaisuustodistus. 

Valtioneuvoston asetus 
nestekaasulaitosten 
turvallisuusvaatimuksist
a, 858/2012  

  Tämä asetus 
määrittää 
nestekaasun 
käyttöä ja 
varastointia 
sekä 
valmistusta 
koskevia 
asioita. 

Laajamittainen varastointi on luvanvaraista. Nestekaasu 
on hajustettava. Käyttäminen vaatii pätevän käytön 
valvojan 

KTMp palavista 
nesteistä, 313/1985  

847/19
98 

Tässä 
säädetään 
tarkemmin 
terveydensuoj
elulain 
tarkoittaman 
ilmoitusvelvolli
suuden 
sisällöstä 

Tämä päätös määrää mm. valmistuksesta säiliöistä, 
säiliöiden varusteista, putkistoista sähkölaitteista ja 
sammutuskalustosta. Tämä päätös on kumoutunut 5 ja 6 
lukuja lukuun ottamatta 1.1.2013 alkaen. Ks. A 
vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin 
valvonnasta 855/2012 52 §. 

 Sosiaali- ja 
terveysministeriön 
asetus haitallisiksi 
tunnetuista 
pitoisuuksista, 268/2014  

  Tässä 
asetuksessa 
säädetään 
työpaikan 
ilman 
haitallisiksi 
tunnettujen 
pitoisuuksien 
ja työntekijän 
biologisten 
altistusindikaat
torien ohjeraja-
arvoista. 

Asettaa sisäilman laadulle vaatimusraja. 

TUOTTEET 
      

 
RoHS-direktiivin 
(Restriction of 
Hazardous Substances, 
2011/65/EU), RoHS II 
2015/863,  Laki 
vaarallisten aineiden 
käytön rajoittamisesta 
sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa 
387/2013 

 

    Sähkö- ja elektroniikkalaite taikka sen korjaamiseen, 
uudelleenkäyttöön, toimintojen päivitykseen tai 
kapasiteetin lisäämiseen tarkoitettu liitäntäjohto tai 
varaosa ei saa sisältää vaarallisia aineita RoHS-
direktiivissä säädetyt enimmäispitoisuudet ylittävinä 
pitoisuuksina. Rajoitettavista vaarallisista aineista ja 
niiden enimmäispitoisuuksista sekä näitä koskevista 
poikkeuksista annetaan RoHS-direktiivin mukaiset 
säännökset ympäristöministeriön asetuksella. RoHS II -
direktiivin vaatimustenmukaisuus osoitetaan CE-
merkinnällä  ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella  

Ympäristöministeriön 
asetus vaarallisten 
aineiden käytön 
rajoituksista sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa, 
20.6.2013 

499/20
14 

    

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/19960918
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/19960918
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/19960918
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/19960918
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/19960918
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/19960918
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120858
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120858
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120858
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120858
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1985/19850313
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1985/19850313
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140268
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140268
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140268
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140268
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140268


 

 

 
 

 

Ympäristöministeriön 
asetus vaarallisten 
aineiden käytön 
rajoituksista sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa 
annetun 
ympäristöministeriön 
asetuksen liitteiden I ja 
II muuttamisesta 
(499/2014). 

    Asetuksen 20.6.2013 liite on korjattu tällä asetuksella.  
Rajoitukset enimmäispitoisuuksille: Lyijy, Elohopea, 
Kadmium, Kuudenarvoinen kromi, Polybromidifenyylit 
(PBB),  Polybromidifenyylieetterit. Rajoitettavia aineita 
päivitetään jatkuvasti 22.7.2019 tulossa 4 ftalaattia. 
Ftalaatteja käytetään mm. muovien pehmentiminä, 
joustavissa PVC-kaapeleissa ja -johdoissa. Niitä voi 
esiintyä myös laitteiden muissa muoviosissa sekä 
elektronisissa komponenteissa. Tuotesuunnittelussa tulee 
käydä läpi, sisältävätlö niiden valmistamat sähkö- ja 
elektroniikkatuotteet näitä ftalaatteja ja korvata ne ajoissa 
sallituilla aineilla. Rajoituksen voimaantulon jälkeen 
kaikkien markkinoille saatettavien tuotteiden tulee olla 
vaatimusten mukaisia eivätkä ne saa sisältää ko. aineita. 

WEEE/SER Direktiivi 
2012/19/EU 

    Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on varustettu erilliskeräystä 
tarkoittavalla merkinnällä. Tuottajavastuu ylempää listalla. 
Haasteellista eri käytännöt; Jossain maissa 
kierrätysmaksut maksetaan elektroniikan painon mukaan, 
toisissa kyseiset tuotteet eivät kuulu lainkaan WEEE:n 
piiriin. 

Kemikaalit       

Reach 1907/2006, 
useita muutoksia 

    Terveyden ja ympäristönsuojelu; keinoina ovat aineiden 
rekisteröinti, tiettyjen aineiden arviointi, vaarallisimpien 
aineiden lupamenettely sekä kemikaalien rajoitukset.  
Asetuksessa ainelistoja, joita päivitetään säännöllisesti. 
Mm. luvanvaraisten aineiden kandidaattilista, 
luvanvaraisten aineiden lista ja vaarallisten aineiden 
käytön rajoitukset edellyttää tuotesuunnittelulta 
toimenpiteitä. Tärkeää orgnisaation kemikaalilistat, Reach 
vaatimukset sopimuksissa, ainelistojen seuranta, oma 
kemikaalitietoisuus.  Esineen valmistajan tai 
maahantuojan tulee antaa riittävät tiedot esineen 
turvallisesta käytöstä vastaanottajalle sekä pyynnöstä 
kuluttajille, jos esine sisältää kandidaattilistan ainetta yli 
0,1 painoprosenttia. Roolit valmistaja, maahantuoja, 
jakelija, jatkokäyttäjä  

CLP 1272/2008     EU:ssa täytäntöön maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu 
kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS. CLP-
asetukseen sisältyy sekä ainedirektiivin (67/548/ETY) että 
CLP-asetuksen mukaiset aineluettelot 
yhdenmukaistetuista luokituksista ja merkinnöistä. 

Biosidiasetus 528/2012     Biosidivalmisteiden on oltava viranomaisten hyväksymiä, 
ennen kuin niitä voidaan myydä, käyttää, tuoda maahan ja 
varastoida. Suomessa TUKES. Listoja päivitetään 
keskimäärin pari kertaa vuodessa. 

Nanomateriaalien 
määritelmä, komission 
suositus (2011/696/EU) 

    Nanomateriaalien riskien arviointi on kesken.  Tavoitteena 
on, että tuotteisiin tule merkitä, mikäli ne sisältävät 
nanomateriaaleja. Esim. Ranska on ollut ottamassa 
nanomateriaalimerkintää käyttöön ja luomassa 
nanorekisteriä. 

OECD:n due diligence -
ohjeistus, USA 
lainsäädäntö (osana n. 
Dodd-Frank) 

    Mineraalien vastuullinen hankinta, mineraalin hankinta 
konfliktilalueella (esim. tina, tantaali, volframi ja kulta). 
Yhdysvaltojen lainsäädäntö v. 2014 (osana ns. Dodd-
Frank) -lakipakettiaedellyttää Yhdysvaltain markkinoilla 
toimivilta yrityksiltä ilmoituksia ko. konfliktimineraalien 
raaka-aineiden käytöstä tuotteissa 

EUTR ja FLEGT-
lupajärjestelmä  

    Puutavaran laillisuus. Asetusta sovelletaan sekä 
raakapuuhun että puusta valmistettuihin tuotteisiin kuten 
esimerkiksi sahatavaraan, vaneriin, kartonkiin, 
huonekaluihin, massaan ja paperiin. Asetusta ei sovelleta 
kierrätettyihin tuotteisiin tai painettuun paperiin, kuten 
kirjoihin, aikakauslehtiin ja sanomalehtiin. Puutavara-



 

 

 
 

 

asetuksen (EUTR 995/2010) piiriin kuuluvat tuotteet on 
määritelty asetuksen liitteessä.  

Eu-direktiivi 
sähkölaitteet 

    Valmistajan on huolehdittava, atta laite täyttää kaikien sitä 
koskevien direktiivien vaatimukset. Vaatimusten 
mukaisuusvakuutus, tekniset asiakirjat, tunnistetiedot, CE-
merkintä, suomen ja ruotsinkieliset käyttöohjeet 

EMC-direktiivi 
(electromagnetic 
compatibility, 
2004/108/EY, 
2014/30/EU, 
valtioneuvoston 
asetuksella 
sähkölaitteiden ja - 
laitteistojen 
sähkömagneettisesta 
yhteensopivuudesta 
(1466/2007) 

    Tavoitteena on varmistaa, että laitteistojen 
sähkömagneettinen yhteensopivuus on riittävällä 
tasolla.Laitteiden vaatimustenmukaisuus todennetaan 
valmistajan suorittamalla sisäisellä tuotannon 
tarkastuksella, joka sisältää teknisten asiakirjojen ja EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadinnan sekä CE-
merkinnän kiinnittämisen tuotteeseen. Valmistaja voi 
halutessaan pyytää vaatimustenmukaisuuden arviota 
ilmoitetulta laitokselta. 

Pienjännitedirektiivin 
(LVD, low voltage 
directive, 2006/95/EY, 
2014/35/EU) 

    Euroopan unionin markkinoilla olevat sähkölaitteet eivät 
oikein käytettyinä, asennettuina ja huollettuina vaaranna 
henkilöiden turvallisuutta tai omaisuutta. Valmistaja  
varmistaa ja vakuuttaa, että markkinoille saatetut 
sähkölaitteet ovat direktiivin vaatimusten mukaisia 
(valmistuksen sisäinen tarkastus). 

Tuotemerkintä       

CE-merkki     CE-merkki on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote on EU-
lainsäädännön vaatimusten mukainen. Sen tarkoituksena 
on helpottaa tavaroiden vapaata liikkumista Euroopan 
sisämarkkinoilla. EU-säädökset määrittelevät missä 
tuotteissa CE-merkin kuuluu 
olla. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi lelut ja 
sähkölaitteet. 

Energiamerkintädirektiiv
in (2010/30/EU) 

    Energiamerkintä on pakollinen niille tuotteille, joille on 
annettu energiamerkintäasetukset. 

Vapaaehtoiset 
tuotemerkinnät 

    Esim. Energy Star, EU-ympäristöämerkki, Pohjoismainen 
Joutsen-merkki 

Tuoteselosteet, 
vapaaehtoinen 

    Environmental Product Declaration (EPD). Se on verifioitu 
dokumentti, joka kertoo elinkaarianalyysin perusteella (life 
cycle assessment, LCA) tuotteen ympäristöominaisuudet 
ja muuta olennaista tietoa kansainvälisen ISO 14025 –
standardin pohjalta. EPD:llä yhteinen lomake, joka 
sisältää mm. seuraavia tuotteen suorituskykyä kuvaavia 
tietoja: 
• tuotteeseen liittyvät tiedot 
• selostus tuotteen sisällöstä 
• tietoa tuotteen ympäristösuoritusuorituskyvystä 
• lakisääteidet tiedot. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

LIITE 2. Dokumentoidut tiedot 

Alla olevassa taulukossa on lueteltu dokumentoidun tiedon vähimmäissäilytysaika ja ylläpitovastuu. 

 ISO 14001:2015 edellyttämät tallenteet 

minimissään: 

SÄILYTYSAIKA YLLÄPITOVASTUU OK? 

ORGANISAATION TOIMINTAYMPÄRISTÖ  Esim. 

Liiketoimintajohtaja 

 

Toimintaympäristöanalyysi, sisäiset ja ulkoiset 

asiat ml. ympäristöolosuhteet, analyysi ja ylläpito,  

Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

Oleellisten sidosryhmien tarpeet ja odotukset, 

analyysi ja ylläpito,  

Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

Ympäristöjärjestelmän soveltamisala,  Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

Ympäristöjärjestelmä ml. tarvittavat prosessit,  Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

JOHTAJUUS  esim. Henkilöstöjohtaja  

Ympäristöpolitiikka,  Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

Ympäristöjärjestelmän osalta roolit ja vastuut,  Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

SUUNNITTELU  Esim. 

Liiketoimintajohtaja 

 

Riskien ja mahdollisuuksien tiedot,  Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

Ympäristönäkökohdat,  Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

Sitovat velvoitteet,  

- Lainsäädännön velvoitteet 

- Vapaaehtoiset sitoumukset kuten 
sopimukset, sitoumukset, 
asiakaslupaukset 

Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

Toimenpiteet koskien riskejä ja mahdollisuuksia, 

ympäristönäkökohtia ja sitovia velvoitteita,  

Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

Ympäristötavoitteet ja toimenpiteet,  Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

TUKITOIMINNOT  Esim. Henkilöstöjohtaja  

Henkilöstön pätevyystiedot,  Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

Sisäinen viestintä ja tiedot,  Toistaiseksi, väh. 5   



 

 

 
 

 

vuotta 

Ulkoinen viestintä ja tiedot,  Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

Dokumentoidun tiedon menettelyt, Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

TOIMINTA  Esim. 

Liiketoimintajohtaja 

 

Toimintaprosessin tiedot,  

Näyttö siitä, että ympäristöasiat hoidetaan 

suunnitelmallisesti, sovittujen menettelyjen 

mukaisesti. Esim. näyttlöä: 

- tuotteen suunnittelu, elinkaarinäkökulma 

- hankinnat, elinkaarinäkökulma ja 
ympäristövaatimukset tuotteille ja 
palveluille 

- ulkoistettujen prosessien ohjaus 
ympäristöasioiden näkökulmasta 

- tiedon välittäminen koskien merkittäviä 
ympäristövaikutuksia esim. liittyen 
kuljetuksiin, käyttöön, loppukäyttöön ja 
loppusijoitukseen 

Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

Hätätilannesuunnitelmat ja testaus,  Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

SUORITUSKYVYN ARVIOINTI  Esim. Henkilöstöjohtaja  

Suorituskyvyn arviointi,  

Määriteltävä ympäristöasioiden osalta 

suorituskykymittarit ja niiden seuranta, 

analysointi  ja arviointi Ympäristönsuojelun tason 

indikaattorit 

 

Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

Kalibroitujen ja todennettujen seuranta- ja 

mittalaitteiden tiedot std.  

Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

Vaatimusten mukaisuuden arvioinnin tiedot ja 

tulokset, std.  

Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

Sisäinen auditointi,  

- Auditointien 3v suunnitelma 

- Auditointiohjelma 

- Auditointien tulokset 

- Auditointien korjaavat toimenpiteet 

Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

Johdon katselmus, lähtötiedot ja tulokset Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

PARANTAMINEN  Esim.  



 

 

 
 

 

Liiketoimintajohtaja 

Toimenpiteet koskien suorituskyvyn 

analysoinnin, sisäisen auditoinnin ja johdon 

katselmuksen parantamista,  

Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

Poikkeamien ja korjaavien toimenpiteiden tiedot,  

a) poikkeamien luonne sekä niiden johdosta 

tehdyt toimenpiteet 

b) tehtyjen korjaavien toimenpiteiden tulokset 

Toistaiseksi, väh. 5 

vuotta 

  

 



 

 

 
 

 

LIITE 3. Ympäristövaikutusten arviointilomake 

Ympäristövaikutusten arviointilomake 
Merkittävyys (M): ympäristövaikutus, lakisääteisyys, 
taloudellinen vaikutus, asiakkaille tärkeää 
Vaikutusmahdollisuudet (V): yrityksen 
mahdollisuudet parantaa ympäristösuorituskykyään 
ko. asiassa Asteikko: 1 = ei vaikutusta, 2 = vähäinen, 
3 = kohtalainen, 4 = suuri, 5 = erittäin suuri 

Yritys: esimerkkiyritys 

Vaikutusten arviointiin osallistujat:  

Pvm:  

Kohde Toiminto, 
tuote, 
palvelu 

Ympäristönäkökohta Ympäristövaikutus M 
(1
-
5) 

V 
(1
-
5) 

YHT
. 

1) 
Kiinteist
ö 

Lämmitys
, tuuletus 

 

 

 

Energian kulutus, uusiutuvat 
/ fossiiliset energialähteet 
Vajaakäyttö/ 
sesonkivaihtelut 

 

 

Ilmastonmuutos 
Luonnonvarojen 
käyttö 

5 4 9 

 
Valaistus  

 

Sähkön kulutus, 
ongelmajätteet 
(energiansäästölamput
) 

 

 

 

 

Ilmastonmuutos 
Luonnonvarojen 
kestävä käyttö 
kaatopaikan/ 
ongelmajätekeräykse
n kuormitus 

5 4 9 

 
Ilmastointi  Sähkön kulutus; uusiutuvat 

/ fossiiliset energialähteet 
 

 

Ilmastonmuutos 
Luonnonvarojen 
käyttö 

5 4 9 

 Jätehuolt
o 

 Biojätteen lajittelu  Kaatopaikan kuormitus 3 2 5 

  Energiajätteen lajittelu  Ilmastonmuutos    

  Sekajätteen käsittely      

  Kierrätettävät jätteet      

 
 Ongelmajätteiden käsittely ja  Ympäristöriskit    

  varastointi      



 

 

 
 

 

 

 

 
Ympäristöriskit  

 

 

Tulipa

lo 

Kemik

aalivu

oto 

▪ Ilman, maaperän, 
veden 
saastuttaminen 

▪ Pohjaveden, 
maaperän 
saastuttaminen 

3 4 7 

2) 
Tu
ota
nno
n 
suu
nnit
telu 

Raaka-aineiden käyttö  Raaka-
aineiden 
kulutus, 
materiaalitehok
kuus 

 

 

 

Luonnonvarojen 
ehtyminen 
Luonnonvarojen 
hankinnan 
ympäristönäkök
ohdat 
(kaivostoiminta, 
metsäteollisuus
) 

2 3 5 

 
Energiankulutus  

 

 

uusiutuvat / 
fossiiliset 
energialähte
et 
energiateho
kkuus 

 Päästöt 
ilmakehään, 
ilmaston 
lämpeneminen 

3 3 6 

 
Muut tuotantoon 
liittyvät seikat: 
pakkaus, varastointi 

 

 

Pakkausmateriaalie
n käyttö 
Varastoinnin 
energian kulutus 

▪ Luonnonvaro
jen 
ehtyminen 

▪ Ilmaston lämpeneminen 

2 2 4 

3) 
Kemika
alit 

Kemikaalien käyttö  Haitallisten 
kemikaalien 
turvallinen ja 
oikea käyttö 

 

 
 

 

Luonnon 
kemikalisoitu
minen/ 
pilaantuminen 
Vesistöjen 
rehevöitymine
n 

5 2 7 

4) 
Palv
elui
den 
suu
nnitt
elu 

Asiakkaiden ja 
yhteistyökumppanei
den 
ympäristötietoisuude
n lisääminen (kirjeet 
sidosryhmille, 
koulutus/infotilaisuud
et) 

 

 

 

Ympäristötiet
oisuuden 
lisääminen 
Ympäristöas
enteisiin 
vaikuttamine
n 

▪ Ympäristökuormituk
sen vähentäminen 

5 4 9 



 

 

 
 

 

 

 

5) 
Logistiik
ka 

Ajoneuvot, reitit, 
ajotapa 

 

 

 

 

 

Fossiilisen 
polttoaineen 
kulutus 
Ajoneuvojen 
käyttöiän 
pidentäminen 
Kuljetuksen 
päästöt ja 
polttoaineen 
kulutus 

 

 

 

 

Luonnonvaroje
n ehtyminen 
Ilmastonmuuto
s Ilman 
saastuminen 

4 3 7 

 
Toimintojen 
sijoittuminen 

 

 
 

 

Logistinen sijoittuminen 
raaka-aineisiin ja 
asiakkaisiin nähden 
Luontoympäristön 
huomioiminen ja 
suojelu 

 

 

 

 

Ilmastonmuutos 
Luontoympärist
ön 
säilyttäminen 
Luonnon ja sen 
monimuotoisuu
den 
säilyttäminen 

5 4 8 

 
Työmatkat  Fossiilisen polttoaineen  Luonnonvarojen 2 2 4 

  kulutus  ehtyminen    

    Ilmastonmuutos    

  Päästöt  Ilman saastuminen    

6) 
Hankinn
at 

Ympäristöasioi
den 
huomioiminen 
hankintaohjeis
sa 

 

 

 

Luonnonvarojen 
kestävä käyttö 
Jätteiden käsittelytarve 

 
5 2 7 

7) 
Hallinto 

Toimistotyö  Sähkönkulutus: 
tietokoneiden 

 Ilmastonmuutos 2 4 6 

   käyttö, valaistus  Luonnonvarojen käyttö    

   Paperin käyttö  Hyötykäyttö    

   Paperijäte      

 
Henkilöstön 
koulutus, 
kausihenkilökunn
alle kerrotaan 
ympäristöohjelma
sta 

 Ympäristötietoisuu
den lisääminen 

 Ympäristökuormituk
sen vähentäminen 

3 4 7 

8) Muuta 
      



 

 

 

 

 

LIITE 4. Johtoryhmän kokouksen esityslista 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LIITE 5. Esimerkki ympäristöjohtamisjärjestelmän auditoinnin aikataulutuksesta 

PVM
Tiedostonimi: OTSIKKO

Auditointiryhmä: HENKILÖT

Auditoinnin kuvaus ja jatkotoimenpide-ehdotukset:

Kuvaus mitä auditoidaan jne. 

Nr. Kuvaus havainnosta
Havainnon 
luokittelu  Punainen = asia ei kunnossa, vaatii välittömiä toimenpiteitä

1 Keltainen = asia on työn alla tai ei ole niin kiireellinen

2 Vihreä = asia on hoidettu kuntoon tai se on kunnossa, mutta kirjattuna ylös

3

4

5

6

7

8

Ympäristöjärjestelmän auditoinnin aikataulutus vuodelle 2018
Suoritettu

Aihe Vastuuhenkilö Auditoitava henkilö pvm klo
Ympäristöpolitiikka Liiketoimintajohtaja Vastuussa olevat henkilöt
Asiakkuuksien hoito Henkilöstöjohtaja Myyntihenkilöstö
Reklamaatiot Henkilöstöjohtaja Yksikön päälliköt
Henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta Liiketoimintajohtaja Henkilöstöjohtaja
Taloushallinto Henkilöstöjohtaja Liiketoimintajohtaja
Tarjouslaskenta Henkilöstöjohtaja Liiketoimintajohtaja
Viestintä, sisäinen Liiketoimintajohtaja Henkilöstöjohtaja
Viestintä, ulkoinen Henkilöstöjohtaja Liiketoimintajohtaja
Ympäristölaki Liiketoimintajohtaja Henkilöstöjohtaja

Yksityiskohtainen auditointi toimipaikoille:
Oulu Henkilöstöjohtaja Työnjohtaja
Rovaniemi Henkilöstöjohtaja Työnjohtaja
Lahti Henkilöstöjohtaja Työnjohtaja
Ylivieska Henkilöstöjohtaja Työnjohtaja
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