
Vapaaehtoiset ympäristöjohtamis-Vapaaehtoiset ympäristöjohtamis-Vapaaehtoiset ympäristöjohtamis-Vapaaehtoiset ympäristöjohtamis-
järjestelmätjärjestelmätjärjestelmätjärjestelmät

Vapaaehtoisen ympäristöjohtamisjärjestelmän avulla yritys voi systemaattisesti
kehittää toimintaansa ympäristömyönteisempään suuntaan.

Ympäristöjärjestelmien rakentaminen
yleistyy
Ympäristöjärjestelmän voi rakentaa joko kansain-
välisen ISO 14001-ympäristöstandardin tai Euroo-
passa käytössä olevan EMAS-asetuksen pohjalta.
Merkittävin ero näiden kahden järjestelmän välillä
on se, että EMAS-järjestelmässä on laadittava jul-
kisuuteen tarkoitettu raportti yrityksen ympäristö-
asioista. ISO-järjestelmä ei vaadi julkista ympäris-
töraporttia.

Varsinkin suuret teollisuusyritykset ovat viime vuo-
sina rakentaneet ympäristöjärjestelmiä. Myös pal-
velusektorin yritykset sekä pk-yritykset ovat otta-
neet vähitellen järjestelmiä käyttöönsä.

Jos yrityksessä on jo käytössä laatujärjestelmä tai
jokin muu johtamisjärjestelmä, on ympäristöjärjes-
telmän omaksuminen ja rakentaminen huomatta-
vasti helpompaa. Järjestelmän voi rakentaa vain
oman toiminnan kehityksen parantamiseksi ja/tai
sille voi hakea myös ulkopuolisen todentajan
myöntämää sertifikaattia.

Järjestelmän pääkohdat
Ympäristöjärjestelmän pääkohtia ovat:
• Jatkuvaan parantamiseen tähtäävän politiikan

määrittely
• Päämäärien, tavoitteiden ja toteuttamiskeinojen

suunnittelu
• Ohjelmien toteuttaminen
• Toimenpiteiden seuraaminen, arviointi ja mää-

rittely tarvittaessa uudelleen.

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen aloitetaan
alustavalla katselmuksella, jossa tunnistetaan yri-
tyksen nykytilanne (missä mennään tällä hetkellä).

Alustavassa katselmuksessa tulisi käydä läpi aina-
kin seuraavat avainalueet:
• Merkittävien ympäristönäkökohtien tunnistami-

nen
• Kaikkien olemassa olevien toimintaohjeiden ja

käytäntöjen tunnistaminen

Ympäristöjärjestelmää kuvataan usein jatkuvan parantamisen  ke-
hänä

• Sattuneiden vahinkojen ja niiden tutkimustulos-
ten arviointi

• Ympäristöasioihin liittyvä lainsäädäntö ja viran-
omaisvaatimukset.

Pk-ympäristö välinesarjan avulla voi kerätä tietoa
avainalueista alustavaa katselmusta varten. Työ-
korttien kysymyksiä voi käyttää myös sellaisenaan
osana katselmuksen kysymyssarjaa.

Lisätietoja
• Suomen standardisoimisliitto SFS ry:n internet-

sivuilta (http://www.sfs.fi/) saa lisätietoja ympä-
ristöjärjestelmiin liittyvistä standardeista sekä
järjestelmien sertifioinnista. DNV:n
(http://www.dnv.fi/), Lloyds’in
(http://www.lloyds.com/) ja Bureau Veritaksen
(http://www.bvqi.com/) internet-sivuilla on lisä-
tietoa järjestelmien sertifioinnista.

• Suomen ympäristöhallinnon sivuille
(http://www.vyh.fi/palvelut/yritys/emas/koonti.htm
) on koottu tietoa EMAS-järjestelmästä.

• Motivan internet-sivuilta
(http://www.motiva.fi/tietopankki/index.html) löy-
tyy tietoa pkt-yrityksille suunnatusta vapaaehtoi-
sesta energia- ja ympäristötodistuksesta.
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