
Tervetuloa!



Minkä ympäristöteon olet tehnyt viimeksi?

Mene osoitteeseen 
menti.com

(voit käyttää myös puhelinta)

syötä koodi 81062673
ja vastaa kysymykseen



Ympäristöosaamisesta alueellinen 
menestystekijä -hanke

• edistetään kestävien ja ympäristövastuullisten tuotteiden ja 

palveluiden markkinoita Pohjois-Savossa vaikuttamalla 

samanaikaisesti sekä kysyntään että tarjontaan

• tuetaan julkisia organisaatioita toteuttamaan kestäviä hankintoja-> 
vastuullisuus- ja kestävän kehityksen strategiat ja tavoitteet 
käytäntöön

• tuetaan paikallisia yrityksiä ympäristövastuullisuuden 
parantamisessa, jotta yritykset voivat vastata hankintojen 
vastuullisuusvaatimuksiin



Kestävän tulevaisuuden tekijät 
-webinaarisarja

• Yritysten rooli kestävän tulevaisuuden tekijöinä 2.12.2020

• Logistiikan päästöjen vähentäminen 27.1.2021

• Yrityksen ympäristöasiat haltuun 23.03.2021

• Keinoja alihankintaketjun vastuullisuuden vahvistamiseen 29.4.2021

• Julkiset hankinnat kestävyyden kirittäjinä 05/2021

• Ympäristövastuullisuudella kilpailuetua yritykselle ja lisäarvoa 
asiakkaille 06/2021





Ympäristöasiat haltuun!

• tunnistetaan toiminnan ympäristövaikutukset 
• vähennetään haitallisia vaikutuksia ympäristöön 
• vahvistetaan myönteisiä ympäristövaikutuksia

Hyötynä mm.:
• pienentyneet ympäristövaikutukset
• taloudelliset säästöt ja kustannustehokkuus
• henkilöstön lisääntynyt ympäristöosaaminen ja tietoisuus
• asiakastyytyväisyys
• parempi yrityskuva
• kilpailukyvyn parantuminen



Työkalut

• Emas

• ISO 14001

• Ekokompassi

• Joutsenmerkki, EU-kukka

• Yhteiskuntasitoumus 2030

• Toimialojen omat järjestelmät esim. Green Key, 
Green Office



Askeleet kohti 
ympäristövastuullista toimintaa

1. Johdon sitoutuminen
• strategiat ja linjaukset

• resursointi ja työkalut

• oma esimerkki ja asennoituminen

2. Nykytilan kartoitus
• koko toiminnan tarkastelu ja kuvaaminen

3. Ympäristövaikutusten arviointi
• suorat ja välilliset vaikutukset 

• Vaikutusmahdollisuudet

4. Ympäristöohjelman laatiminen ja toteuttaminen
• kehittämistoimenpiteet ympäristöohjelmaan tai osaksi muuta vuosisuunnitelmaa

• selkeät tavoitteet, aikataulutus, vastuut, mittarit



Askeleet kohti 
ympäristövastuullista toimintaa

5. Henkilöstön osallistaminen
• vaikutusmahdollisuudet 

• sitouttaminen yhteiseen päämäärään

• osaamisen hyödyntäminen ja arvostaminen

6. Seuranta ja arviointi
• osana muuta toiminnan arviointia ja kehittämistä

7. Raportointi ja viestintä
• rohkea ja avoin viestintä sidosryhmille



Ekokompassin rakentaminen ja ylläpito



1. Ympäristölainsäädäntö: Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa 
ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä.
2. Ympäristövastaava: Organisaatiolla on nimetty Ekokompassi-yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö saa 
tarvittavan koulutuksen ympäristövastaavan tehtäviin Ekokompassin rakentamisprosessin aikana.
3. Ympäristövaikutusten arviointi: Organisaatio kartoittaa avullamme ympäristöasioiden hallinnan 
nykytilan sekä tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset.
4. Ympäristölupaus: Organisaatio laatii ympäristölupauksen, jolla organisaatio sitoutuu 
ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.
5. Sisäinen koulutus: Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon 
toiminnassaan.
6. Jätehuoltosuunnitelma: Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätesäädösten 
mukaisesti.
7. Vaaralliset jätteet: Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, 
varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.
8. Kemikaalit: Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön 
velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on 
opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.
9. Ympäristöohjelma: Organisaatio laatii asiantuntijamme avulla ympäristöohjelman, joka sisältää 
tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma päivitetään 
vuosittain. Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein. Tavoitteet asetetaan 
vähintään kahdelle yritysvastuun osa-alueelle ja niiden tulee pohjautua merkittävimpiin 
ympäristövaikutuksiin.
10. Ylläpito: Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja 
tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä.

Ekokompassin 10 kriteeriä



ISO 14001 – ja Ekokompassi-
ympäristöjärjestelmien vertailu

• Vertailu järjestelmien yhtäläisyyksistä ja eroista

• Lopullinen versio löytyy sakky.fi -sivulta

../../EKOKOMPASSI/ymosa_ekokompassi_vertailutaulukko_202102_vedos.pdf

