
Tämä julkaisu on tuotettu Savon koulutus-
kuntayhtymän toteuttamassa Ympäristö-
osaamisesta alueellinen menestystekijä 

–hankkeessa. Hankkeessa on tuettu yrityksiä ja 
julkisia organisaatioita niiden ympäristötyössä 
mm. ohjaamalla niiden ympäristöjärjestelmien 

rakentamista. Hanke on saanut EAKR-rahoitusta 
Pohjois-Savon liitolta ja se toteutettiin 

aikavälillä 9/2018-8/2021.

Ekokompassin ohjeissa mainitaan, että onnistunut 
ympäristötyö edellyttää johdon sitoutumista. Tämä 
ei ole kuitenkaan varsinainen todennettava kriteeri.

Kriteeri nro 4: Organisaatio laatii ympäristölupauk-
sen, jolla organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten 
vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen 
mukaisesti.

Kriteeri nro 2: Organisaatiolla on nimetty Ekokom-
passi-yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö saa tarvittavan 
koulutuksen ympäristövastaavan tehtäviin Ekokom-
passin rakentamisprosessin aikana. Ympäristövas-
taavan tehtävänä on koordinoida organisaation 
ympäristötyötä ja huolehtia sen etenemisestä. 

ISO 14001:n vaatimus on vahvempi: ylimmän johdon 
on osoitettava johtajuutta ja sitoutumista. Tässä ei 
riitä vastuuhenkilön nimeäminen ympäristötyölle, 
vaan ympäristöasioiden on oltava aktiivisesti johdon 
agendalla. 

Sitoutuminen ympäristövaikutusten vähentämiseen 
ja jatkuvaan parantamiseen sisältyy molempien 
järjestelmien ympäristöpolitiikkavaatimuksiin. Tämän 
lisäksi ISO 14001 asettaa muita vaatimuksia, joita 
Ekokompassi ei aseta. Lisäksi ISO 14001 asettaa vaa-
timuksia ympäristöpolitiikan saatavilla ololle.

ISO 14001 ei edellytä ympäristövastaavan ni-
meämistä, vaan ympäristöjärjestelmään liittyvät 
vastuut ja valtuudet voivat olla jaettu useammalle 
henkilölle. Vastuut on määritelty eri järjestelmissä 
eri tavalla: Ekokompassi: ympäristötyön koordinointi 
ja sen etenemisestä huolehtiminen. ISO 14001: 
ympäristöjärjestelmän standardin mukaisuuden 
varmistaminen ja raportointi ympäristöjärjestelmän 
suorituskyvystä ylimmälle johdolle. Lisäksi ISO 14001 
ottaa huomioon myös sen, että vastuisiin sisältyy 
myös valtuudet tehdä määriteltyjä asioita. 

5  JOHTAJUUS
 5.1  Johtajuus ja sitoutuminen
 

 

 5.2  Ympäristöpolitiikka

 
 
 5.3   Organisaation roolit,  

vastuut ja valtuudet

Varmistettava, että ylimmän johdon johtajuus ja 
sitoutuminen toteutuvat esim. siten, että ympäris-
töasiat ovat säännöllisesti johdon agendalla (esi-
merkiksi johdon katselmusten avulla) ja että niistä 
tehdään päätöksiä, ja että johto henkilökohtaisesti 
viestii ympäristöasioiden tärkeydestä.

Tarkistetaan, täyttääkö Ekokompassi-projektissa luo-
tu ympäristöpolitiikka myös ISO 14001:n kriteerit ja 
muokataan sitä tarvittaessa. Tarkista seuraavat asiat: 
- Onko ympäristöpolitiikka organisaatiosi näköinen? 
-  Tuleeko siitä esille organisaatiosi toiminta, tuotteet 

ja palvelut ja niiden ympäristövaikutukset? 
-  Muodostaako se pohjan ympäristötavoitteiden 

asettamiselle? 
-  Sisältääkö se sitoutumisen ympäristönsuojeluun?
- Onko se koko organisaation tiedossa? 
- Onko se sidosryhmien saatavilla?

Suositeltavaa tarkastella ympäristöjärjestelmään liit-
tyvät vastuut ja valtuudet uudestaan. Jos Ekokompas-
si-ympäristövastaavan rooliin lisätään ISO 14001:n 
tässä kohdassa yksilöidyt vastuut, on henkilöllä 
oltava myös valtuudet raportoida suoraan johdolle. 
ISO-järjestelmissä vastuita ja valtuuksia lähestytään 
usein prosessien omistajuuden kautta. Jos organi-
saatio toimii jo prosessimaisesti tai sillä on esim. ISO 
9001 -sertifioitu järjestelmä, on prosessien omistaji-
en vastuisiin hyvä liittää myös ympäristöasiat.

Organisaation ylimmän johdon on osoitettava 
johtajuutta ja sitoutumista ympäristöjärjestelmän 
suhteen. 

Ympäristöpolitiikan on oltava organisaation näköi-
nen, eli siinä on huomioitava organisaation toiminta, 
tuotteet ja palvelut ja niiden ympäristövaikutukset. 
Ympäristöpolitiikka muodostaa pohjan ympäristö-
tavoitteiden asettamiselle. Ympäristöpolitiikan on 
sisällettävä sitoutuminen vaatimusten täyttämiseen 
ja ympäristöjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen. 
Ympäristöpolitiikan on oltava koko organisaation 
tiedossa ja sidosryhmien saatavilla ja sen täytyy olla 
dokumentoitu.

Ylimmän johdon on määriteltävä olennaiset ympäris-
töjärjestelmään liittyvät vastuut ja valtuudet, kuten 
raportointiin ja ympäristöjärjestelmän vaatimusten 
mukaisuuden varmistamiseen liittyvät vastuut ja 
valtuudet.

Tarvittavat toimenpiteet siirryttäessä 
Ekokompassista ISO 14001:eenISO 14001 -standardin vaatimusISO 14001 -standardin luku Ekokompassin kriteeri tai vaatimus Analyysi ISO 14001:n ja  

Ekokompassin vaatimusten eroista

Ekokompassi ei ota kantaa  
riskeihin ja mahdollisuuksiin.

Kriteeri nro 3: Organisaatio kartoittaa ympäristö-
asioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa 
merkittävimmät ympäristövaikutukset

Kriteeri nro 1: Organisaatio sitoutuu noudattamaan 
toimintaansa koskevaa ympäristö lainsäädäntöä ja 
-määräyksiä

Kriteeri nro 9: Organisaatio laatii ympäristöohjel-
man, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäris-
tövaikutusten vähentämiseksi. 

Kriteeri nro 9: Organisaatio laatii ympäristöohjel-
man, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympä-
ristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma 
päivitetään vuosittain. Tavoitteet asetetaan uudel-
leen vähintään kolmen vuoden välein. Ympäristöoh-
jelman tulee sisältää tavoitteet vähintään kahdelle 
Ekokompassissa nimetylle osa-alueelle.  
Kriteeri nro 6: Organisaatiolla on jätehuoltosuun-
nitelma ja se toimii jätelain vaatimusten mukaisesti. 
Kriteeri nro 7: Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista 
jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, varastoi ne 
turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. 
Kriteeri nro 8: Organisaatio varastoi ja luetteloi 
käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön 
velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustedotteet 
ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on opastettu 
kemikaalien turvalliseen käyttöön.

Ekokompassi ei edellytä elinkaarinäkökulman huo-
mioon ottamista. Ympäristövaikutusten arviointilo-
make ei ohjaa organisaatiota päättämään kriteereitä, 
joiden perusteella merkittävät ympäristönäkökohdat 
määritellään.

ISO 14001 ei aseta vaatimuksia sille, miten usein 
ympäristöohjelma tulee päivittää ja tavoitteet aset-
taa. Se ei myöskään aseta vaatimuksia sille, mihin 
osa-alueisiin tavoitteiden ja toimenpiteiden tulee 
kohdistua, tai mitä toimenpiteiden tulee olla.  Toi-
menpiteet riippuvat organisaation ympäristötavoit-
teista, joiden taas tulee pohjautua mm. merkittäviin 
ympäristönäkökohtiin. Nämä toimenpiteet voivat 
liittyä jätehuoltoon tai kemikaalien hallintaan, mutta 
eivät välttämättä. Ekokompassin vaatimukset esim. 
kemikaalien hallinnasta ja vaarallisen jätteen käsitte-
lystä ovat lakisääteisiä, joten niiden täytyy olla kun-
nossa myös ISO 14001 -sertifioiduilla organisaatioilla.

6  SUUNNITTELU
 6.1   Riskien ja mahdollisuuksien  

käsittely
  
  6.1.1  Yleistä

  
  6.1.2  Ympäristönäkökohdat
  

  EKOKOMPASSIN TYÖKALU
  Alkukartoituslomake ja  
  Ympäristövaikutusten  
  arviointilomake

  6.1.3  Sitovat velvoitteet

  EKOKOMPASSIN TYÖKALU
  Lakilista: täytetään  

Ekokompassia rakennettaessa. 
Jatkossa lainsäädännön  
muutoksia seurattava esim.  
Finlexin kautta.

  6.1.4   Toimenpiteiden  
suunnittelu

 
 

 6.2   Ympäristötavoitteet ja niiden 
saavuttamiseen tarvittavien 
toimien suunnittelu

  6.2.1  Ympäristötavoitteet

  6.2.2   Ympäristötavoitteiden  
saavuttamiseen  
tarvittavien  
toimenpiteiden  
suunnittelu

  
  EKOKOMPASSIN TYÖKALU
  Jätehuoltosuunnitelmalomake,  

Vaarallisen jätteen kirjanpito- 
lomake, Siirtoasiakirjapohja,  
Kemikaaliluettelo

Ympäristöriskit ja -mahdollisuudet tulee tunnistaa. 
Organisaatio voi itse valita, millä tavalla ja millä me-
netelmällä se käsittelee riskejä ja mahdollisuuksia. 
Muistettava kuitenkin, että käsittelyä eli toimenpi-
teitä vaativista riskeistä ja mahdollisuuksista tulee 
ylläpitää dokumentoitua tietoa.

Ympäristövaikutusten arviointi mahdollisesti tehtävä 
uudestaan: päätettävä ensin kriteerit ja huomioitava 
myös elinkaarinäkökulma. 

Tarkistettava, koskeeko organisaatiota jotkin muut 
sitovat velvoitteet kuin ympäristölainsäädännön 
vaatimukset. Näitä voivat olla esim. tuotestandardit 
tai asiakkailta ja sidosryhmiltä tulevat velvoitteet. Jos 
tällaisia on, ne voi lisätä Ekokompassin lakilistaan tai 
tehdä niistä oman listan.

Kun organisaatio siirtyy Ekokompassista ISO 
14001:een, organisaatiolle tulee toisaalta enemmän 
vapautta ympäristöohjelman tavoitteiden määrit-
telyyn, koska tavoitteita ei tarvitse valita tietyistä 
kategorioista. Toisaalta se lisää vaikeusastetta, koska 
ISO 14001:ssä organisaation ympäristötavoitteiden 
tulee olla linjassa ympäristöpolitiikan, merkittävim-
pien ympäristövaikutusten ja ympäristönäkökohtien 
kanssa. ISO 14001 ei myöskään edellytä erillistä ym-
päristöohjelmaa, vaan ympäristötavoitteet voivat olla 
osa organisaation muuta tavoiteasetantaa ja toimen-
pidesuunnitelmia. Siirryttäessä Ekokompassista ISO 
14001:een, perusasiat ovat luultavasti jo kun nossa, 
joten ympäristötavoitteiden asetannassa voi halutes-
sa olla kunnianhimoisempi ja pohtia tavoitteita muun 
liiketoiminnan tavoitteiden näkökulmasta. 

Organisaation on määritettävä riskit ja mahdollisuu-
det ja käsiteltävä näitä. Ympäristöriskit – ja mahdol-
lisuudet voivat liittyä organisaation ympäristönäkö-
kohtiin, sitoviin velvoitteisiin ja toimintaympäristön 
ja sidosryhmien vaatimuksiin. Riskeistä ja mahdolli-
suuksista on ylläpidettävä dokumentoitua tietoa.

Organisaation on tunnistettava sen toimintoihin, 
tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ympäristönäkökoh-
dat ja ympäristövaikutukset, joihin se voi vaikuttaa. 
Ympäristövaikutusten tarkastelussa on huomioitava 
tuotteen tai palvelun koko elinkaari. Sen jälkeen or-
ganisaation on päätettävä kriteerit, joiden perusteel-
la se määrittelee merkittävät ympäristönäkökohdat 
eli ne, joiden ympäristövaikutukset ovat merkittävät.

Organisaation on tunnistettava, mitkä velvoitteet sitä 
koskevat ja miten velvoitteet täytetään. 

Organisaation on suunniteltava merkittäviin ympäris-
tönäkökohtiin, sitoviin velvoitteisiin ja tunnistettuihin 
riskeihin ja mahdollisuuksiin kohdistuvat toimenpi-
teet ja yhdistettävä ne organisaation prosesseihin. 
Toimenpiteiden vaikuttavuutta on myös arvioitava. 

Organisaatiolla tulee olla ympäristötavoitteet asiaan-
kuuluville toiminnoille ja tasoille. Tavoitteiden tulee 
olla yhdenmukaisia ympäristöpolitiikan kanssa ja 
niiden tulee olla mahdollisuuksien mukaan mitat-
tavissa. Ympäristötavoitteita laadittaessa otetaan 
huomioon merkittävät ympäristönäkökohdat, sitovat 
velvoitteet ja ympäristöriskit ja -mahdollisuudet. 
Tavoitteita on seurattava, niistä on viestittävä ja niitä 
on tarvittaessa päivitettävä. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellaan toimen-
piteet, joissa määritellään mm. tarvittavat resurssit, 
vastuuhenkilöt, aikataulut ja tulosten arvioinnin 
menetelmät. Toimenpiteet tulee mahdollisuuksien 
mukaan yhdistää organisaation liiketoimintaproses-
seihin.

Tarvittavat toimenpiteet siirryttäessä 
Ekokompassista ISO 14001:eenISO 14001 -standardin vaatimusISO 14001 -standardin luku Ekokompassin kriteeri tai vaatimus Analyysi ISO 14001:n ja  

Ekokompassin vaatimusten eroista

Ekokompassi edellyttää, että organisaation ympäris-
tövastaavalla tulee olla riittävät resurssit tehtävänsä 
hoitamiseen. Muihin resursseihin ei oteta kantaa.

Ekokompassi ei ota kantaa henkilöstön pätevyyksiin.

Kriteeri nro 5: Organisaatio ohjeistaa henkilöstön 
ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan. 
Henkilöstön tulee osata toimia omissa työtehtävis-
sään ympäristöasiat huomioiden. Organisaaton tulee 
taata riitävä perehdytys ja koulutus henkilöstölle, 
jotta se osaa toimia oikealla tavalla tehtävissään.

Ekokompassin kriteeri 10 asettaa vaatimuksia 
sisäiselle viestinnälle: Johdon ja henkilöstön oltava 
tietoisia ympäristötyön edistymisestä. Ekokompassi 
tarjoaa vinkkejä ympäristöviestintään. 

Ei vaatimuksia Ekokompassissa.

Molemmat järjestelmät edellyttävät henkilöstön 
tietoisuutta ympäristöasioista ja riittävää henkilöstön 
perehdyttämistä niihin. ISO 14001 edellyttää, että 
perehdyttämiseen on oltava toimintatapa.

ISO 14001:n vaatimukset viestinnän suhteen ovat 
tiukemmat kuin Ekokompassin.

7  TUKITOIMINNOT
 7.1  Resurssit

 7.2  Pätevyys
 

 

 7.3  Tietoisuus
 

 

 7.4  Viestintä
 

 7.5  Dokumentoitu tieto

Käytävä läpi, mitä pätevyyksiä henkilöstöllä täytyy 
olla ja esimerkiksi luotava rekisteri niistä. Pätevyyksiä 
voivat olla esim. erilaiset työluvat ja EA-koulutus.

Tarkistettava, että on olemassa suunniteltu toimin-
tatapa perehdyttämiseen ja tarvittaessa luodaan 
sellainen.

Varmistettava, että ympäristöasioista viestitään ja 
että viestintään on luotu toimintatavat. Linjattava, 
mikä on sellaista olennaista tietoa, josta on viestittä-
vä ulkoisesti.

On varmistettava ja tarvittaessa luotava dokument-
tien hallintaan toimintatavat. Jos organisaatiolla 
on ISO 9001 -sertifioitu järjestelmä, dokumenttien 
hallinta on huomioitu jo sitä rakennettaessa. Tällöin 
varmistetaan, että ympäristöjärjestelmään liittyviä 
dokumentteja hallitaan samalla tavalla kuin muita.

Organisaation on määriteltävä ja varattava ympäris-
töjärjestelmän tarvitsemat resurssit.

Organisaation on määriteltävä, millainen pätevyys 
sen henkilöstöllä tai sen ohjauksessa toimivilla 
henkilöillä tulee olla. Ympäristönäkökohtiin ja ympä-
ristöjärjestelmään liittyvät koulutustarpeet on mää-
riteltävä. Tarvittaessa organisaation on hankittava 
henkilöstölleen tarvittava pätevyys ja osaaminen.  
Pätevyyksistä täytyy myös säilyttää dokumentoitua 
näyttöä. 

Kaikkien organisaatiossa työskentelevien tulee olla 
tietoisia ympäristöpolitiikasta ja omaan työhön liitty-
vistä merkittävistä ympäristönäkökohdista ja ympä-
ristövaikutuksista. Organisaatiolla on oltava toimin-
tatapa siihen, miten se perehdyttää henkilöstönsä 
tai ohjauksessaan toimivat henkilöt organisaation ja 
sen prosessien toimintaan. Perehdytykseen sisältyy 
esimerkiksi ympäristöpolitiikka, ympäristötavoitteet 
ja henkilöstön mahdollisuudet lisätä ympäristöjärjes-
telmän vaikuttavuutta. 

On määriteltävä toimintatavat ympäristöjärjestel-
män kannalta olennaiseen sisäiseen ja ulkoiseen 
viestintään. On määriteltävä mistä viestitään, milloin 
viestitään, keiden kanssa viestitään, kuinka viestitään 
ja kuka viestii. Ympäristöjärjestelmään liittyvän olen-
naisen tiedon ulkoinen viestintä on pakollista.

On varmistettava dokumenttien yksilöinti, tunnistus, 
tallennusmuoto ja tallennusväline sekä dokumentin 
soveltuvuuden ja tarkoituksenmukaisuuden tarkista-
minen ja hyväksyminen. Tiedon hallinnassa on huo-
mioitava, että tieto on tarvittaessa saatavilla, ja että 
se on suojattu asianmukaisesti. Myös esimerkiksi 
tiedon säilytys ja muutosten hallinta on huomioitava. 

Tarvittavat toimenpiteet siirryttäessä 
Ekokompassista ISO 14001:eenISO 14001 -standardin vaatimusISO 14001 -standardin luku Ekokompassin kriteeri tai vaatimus Analyysi ISO 14001:n ja  

Ekokompassin vaatimusten eroista

Ekokompassi ei suoraan ota kantaa prosessien 
hallintaan.

Ei vaatimuksia Ekokompassissa.

On arvioitava, onko ympäristöjärjestelmä riittävällä 
tasolla integroitunut liiketoimintaprosesseihin ja 
tehtävä tarvittavat muutokset. 

Hätätilanteisiin liittyvät toimintatavat laitettava 
kuntoon.

ISO 14001 -standardi pohjautuu prosessimaiselle 
toimintamallille. Organisaation on luotava, otettava 
käyttöön, ohjattava ja ylläpidettävä prosesseja, joita 
tarvitaan ympäristöjärjestelmässä. Prosesseille on 
määriteltävä toimintakriteerit, joiden mukaan pro-
sesseja ohjataan. 
Muutoksia on hallittava. Ulkoistettuja prosesseja 
on valvottava tai niihin on pystyttävä vaikuttamaan 
huomioiden tuotteiden ja palveluiden koko elinkaari. 
Ympäristövaatimukset on tarvittaessa asetettava 
sekä palveluntuottajille että ostettaville tuotteille ja 
raaka-aineille. 
Tuotteita ja palveluita suunnitellessa on huomioitava 
tuotteen ympäristövaatimukset sen koko elinkaaren 
ajalta.

Organisaation on tunnistettava millaisia hätätilantei-
ta sen toimintaan voi liittyä. Hätätilanteisiin tulee val-
mistautua tarvittavin ohjein ja toimintasuunnitelmin 
ja todellisiin hätätilanteisiin tulee aina reagoida.

Tarvittavat toimenpiteet siirryttäessä 
Ekokompassista ISO 14001:eenISO 14001 -standardin vaatimusISO 14001 -standardin luku Ekokompassin kriteeri tai vaatimus Analyysi ISO 14001:n ja  

Ekokompassin vaatimusten eroista

Ekokompassin kriteeriin nro 9 (ympäristöohjelma) 
sisältyy vaatimus ympäristöohjelman tavoitteista ja 
seurattavien tunnuslukujen määrittelystä.

Ekokompassin kriteerissä 1 (lainsäädännön noudat-
taminen) mainitaan, että organisaation tulee seurata 
lainsäädännön kehitystä säännöllisesti.

Ekokompassi-järjestelmään ei sisälly sisäisiä audi-
tointeja.

Ekokompassin kriteerissä 10 edellytetään, että joh-
don on oltava tietoinen ympäristötyön edistymisestä. 
Ekokompassi ei aseta vaatimuksia sille, mitä tämän 
tiedon tulee sisältää ja millaisia päätöksiä johdon 
tulee sen pohjalta tehdä.

Ekokompassi edellyttää tulosten raportoimista 
vuosittain Ekokompassi-järjestelmässä. Ekokompassi 
ei edellytä seurannan ja mittauksen menetelmien 
määrittelyä tai tulosten analysoinnin määrittelyä.

ISO 14001:n vaatimukset ylittävät Ekokompassin 
vaatimukset. 

Johdon katselmukset velvoittavat johdon arvioimaan 
laajasti ympäristöjärjestelmää ja sen tuloksia ja 
tekemään päätöksiä niiden pohjalta. Vaatimus on 
siis paljon enemmän kuin tietoisuus ympäristötyön 
edistymisestä.

9  SUORITUSKYVYN ARVIOINTI
 9.1   Seuranta, mittaus,  

analysointi ja arviointi

  9.1.1  Yleistä

  

  9.1.2   Vaatimustenmukaisuuden 
arviointi

 

 9.2  Sisäinen auditointi

 9.3  Johdon katselmus

Arvioitava, ovatko Ekokompassissa määritellyt mitta-
rit riittävät organisaation ympäristönsuojelun tason 
seurannassa, mittaamisessa, analysoinnissa ja arvi-
oinnissa. Tarvittaessa otettava käyttöön tarkemmat 
mittarit ja mittausmenetelmät.

On määriteltävä, miten usein vaatimustenmukai-
suutta arvioidaan. On yllä pidettävä tietoa siitä, 
mikä on organisaation tilanne vaatimuksiin nähden. 
Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tulokset on do-
kumentoitava. Vaatimuk set tarkoittavat myös muita 
sitovia velvoitteita kuin lainsäädännön vaatimuksia.

Suunniteltava ja otettava käyttöön sisäisten auditoin-
tien toimintatapa. Jos organisaatiolla on jo ISO 9001 
-sertifioitu järjestelmä, toimintatapa on jo olemassa, 
ja tarvitsee vain yhdistää siihen ympäristöjärjestel-
mään liittyvät asiat.

Johdon katselmusten toimintatapa suunniteltava ja 
otettava käyttöön. Jos organisaatiolla on jo ISO 9001 
-sertifioitu järjestelmä, toimintatapa on jo olemassa, 
ja tarvitsee vain yhdistää siihen ympäristöjärjestel-
mään liittyvät asiat.

Organisaation on seurattava ja mitattava ympäris-
tötavoitteissa edistymistä ja ympäristönsuojelun ta-
soaan. Seurattavia ja mitattavia asioita määritellessä 
on huomioitava merkittävät ympäristönäkökohdat, 
sitovat velvoitteet ja organisaation toiminnan ohjaus.  
Organisaation on määritettävä, mitä seurataan ja 
mitataan, mitä menetelmiä tässä käytetään ja miten 
tuloksia analysoidaan ja arvioidaan ja mille tahoille 
tulokset raportoidaan.

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla tarkoitetaan 
organisaatiota koskevien sitovien velvoitteiden täyt-
tymisen arviointia. Organisaation on määritettävä, 
miten usein vaatimustenmukaisuus arvioidaan ja 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin arvioinnin poh-
jalta. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tuloksista 
täytyy olla dokumentoitua tietoa.

Sisäisten auditointien avulla organisaatio varmistaa, 
että ympäristöjärjestelmä on ISO 14001 -standardin 
vaatimusten ja organisaation omien vaatimusten 
mukainen. Sisäisiä auditointeja tulee tehdä suunni-
telluin aikavälein ja niistä tulee syntyä dokumentoi-
tua tietoa.

Johdon katselmuksella johto varmistaa, että ympä-
ristöjärjestelmä on organisaatioon soveltuva, tarkoi-
tuksenmukainen ja vaikuttava sekä organisaation 
strategian mukainen. Johdon katselmuksissa on 
tarkasteltava mm. ympäristöjärjestelmään vaikutta-
via muutoksia, ympäristötavoitteiden saavuttamisen 
tasoa, poikkeamia ja korjaavia toimenpiteitä, 
seurannan ja mittausten tuloksia, sitovien velvoit-
teiden täyttämistä, auditointien tuloksia, resurssien 
riittävyyttä ja ulkoisilta sidosryhmiltä tulleita viestejä. 
Johdon katselmuksen tuloksista tulee säilyttää 
dokumentoitua tietoa. Dokumenteissa täytyy näkyä 
johdon katselmuksissa tehdyt päätökset ja sovitut 
toimenpiteet.

Tarvittavat toimenpiteet siirryttäessä 
Ekokompassista ISO 14001:eenISO 14001 -standardin vaatimusISO 14001 -standardin luku Ekokompassin kriteeri tai vaatimus Analyysi ISO 14001:n ja  

Ekokompassin vaatimusten eroista

Ei vaatimuksia Ekokompassissa.

Jatkuva parantaminen on keskeisin ympäristöjohta-
misen periaate Ekokompassin mukaan.

Kriteeri nro 10: Organisaatio raportoi vuosittain 
ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta 
ja tunnusluvuista Ekokompassin sähköisen järjestel-
män kautta.

Ulkoinen auditoija auditoi organisaation ympäristö-
järjestelmän ja myöntää Ekokompassi-sertifikaatin, 
jos vaatimukset täyttyvät. Sertifiointi on 1-vaiheinen. 
Sertifikaatti on voimassa 3 vuotta. Seuraava ulkoinen 
auditointi on 3 vuoden kuluttua.

Vaatimukset ovat käytännössä yhteneväiset.

Ekokompas siin sisältyy vuosittainen raportointi, ISO 
14001:ssä ei raportointivelvoitetta ole.

Tärkeimmät erot ovat, että ISO 14001 -sertifioituun 
organisaatioon ulkoinen auditoija tulee joka vuosi, 
Ekokompassi-sertifioituun joka 3. vuosi. 

10  PARANTAMINEN
 10.1  Yleistä

 10.2   Poikkeamat ja  
korjaavat toimenpiteet

 

 10.3  Jatkuva parantaminen

 ULKOINEN RAPORTOINTI

  JÄRJESTELMÄN  
SERTIFIOINTI

Suunniteltava ja otettava käyttöön poikkeamien seu-
rannan ja hallinnan toimintatapa. Jos organisaatiolla 
on jo ISO 9001 -sertifioitu järjestelmä, toimintatapa 
on jo olemassa, ja tarvitsee vain yhdistää siihen 
ympäristöjärjestelmään liittyvät asiat.

Poikkeama tarkoittaa sitä, että jokin vaatimus ei 
täyty. Organisaation on reagoitava ilmenneisiin poik-
keamiin ja ryhdyttävä toimenpiteisiin poikkeaman 
hallitsemiseksi ja korjaamiseksi. Lisäksi on selvitet-
tävä poikkeaman syyt ja tarvittaessa ryhdyttävä toi-
menpiteisiin, joilla estetään poikkeaman toistuminen 
tai esiintyminen muualla. 

Organisaation on jatkuvasti parannettava ympäristö-
järjestelmän soveltuvuutta, tarkoituksenmukaisuutta 
ja vaikuttavuutta. 

Ei vaatimuksia ulkoiselle raportoinnille. 

Ulkoinen auditoija auditoi organisaation ympäristö-
järjestelmän ja myöntää ISO 14001 -sertifikaatin, jos 
vaatimukset täyttyvät. Sertifiointiauditointi on 2-vai-
heinen. Sertifikaatti on voimassa 3 vuotta. Vuosittain 
toteutetaan seuranta-auditointi ja kolmen vuoden 
kuluttua uudelleensertifiointi.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä tekee ympäristö-
työstä systemaattista.

Ei vaatimuksia Ekokompassissa.

Ei vaatimuksia Ekokompassissa.

Alkukartoituslomakkeessa määritellään Ekokompas-
si-ympäristöjärjestelmän laajuus organisaatiossa.

Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä, jota tulee 
parantaa jatkuvasti, samoin kuin ISO 14001 -järjes-
telmää. Ekokompassi ei aseta vaatimuksia ympäristö-
järjestelmän prosesseille. 

Lähtökohta on molemmissa ympäristöjärjestelmissä 
sama: systemaattinen ympäristötyö.

YLEISTÄ

4   ORGANISAATION  
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 4.1   Organisaation ja sen  
toimintaympäristön  
ymmärtäminen

 
 4.2   Sidosryhmien tarpeiden ja  

odotusten ymmärtäminen

 4.3   Ympäristöjärjestelmän  
soveltamisalan määrittäminen

 4.4  Ympäristöjärjestelmä

Toimintaympäristön analysointi on tehtävä.

Olennaiset sidosryhmät ja niiden vaatimukset on 
tunnistettava.

Ottamalla käyttöön ISO 14001-standardin mukaisen 
ympäristöjärjestelmän, organisaatio omaksuu 
järjestelmällisen lähestymistavan ympäristöasioiden 
hallintaan. 

Organisaation on määriteltävä ulkoiset ja sisäiset 
asiat, jotka ovat olennaisia organisaation tarkoituk-
sen kannalta ja jotka vaikuttavat sen kykyyn saavut-
taa ympäristötavoitteet.

Organisaation on määriteltävä ympäristöjärjestel-
män kannalta olennaiset sidosryhmät ja näiden 
sidosryhmien vaatimukset. 

Soveltamisala tarkoittaa, mihin organisaation toi-
mintaan ympäristöjärjestelmää sovelletaan, ja onko 
jokin osa organisaation toiminnasta rajattu sen ulko-
puolelle. Ympäristöjärjestelmän soveltamisalassa on 
otettava huomioon organisaation toiminnot, tuotteet 
ja palvelut sekä organisaation toimivalta ja vaikutus-
mahdollisuudet. 

Organisaation on otettava käyttöön ympäristöjärjes-
telmä, johon sisältyvät tarvittavat prosessit ja niiden 
keskinäiset vaikutukset, sekä ylläpidettävä ja paran-
nettava sitä jatkuvasti.

Tarvittavat toimenpiteet siirryttäessä 
Ekokompassista ISO 14001:eenISO 14001 -standardin vaatimusISO 14001 -standardin luku Ekokompassin kriteeri tai vaatimus Analyysi ISO 14001:n ja  

Ekokompassin vaatimusten eroista

Tarvittavat toimenpiteet siirryttäessä 
Ekokompassista ISO 14001:eenISO 14001 -standardin vaatimusISO 14001 -standardin luku Ekokompassin kriteeri tai vaatimus Analyysi ISO 14001:n ja  

Ekokompassin vaatimusten eroista

8  TOIMINTA
 8.1  Toiminnan suunnittelu ja ohjaus

 8.2   Valmius ja toiminta  
hätätilanteissa

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän ja 
ISO 14001 -standardin vaatimusten vertailu

Ympäristöjärjestelmät ja ympäristöjohtamisen standardit 
tarjoavat organisaatioille työkaluja ympäristöasioiden 
hallintaan ja johtamiseen. Niiden avulla organisaatio voi 
mm. tunnistaa toimintansa keskeiset ympäristövaiku-
tukset, suunnitella ja seurata kehittämistoimenpiteitä 
sekä todentaa lainsäädännön vaatimusten toteutumisen. 
Ulkoisen auditoijan varmentamat järjestelmät ja siitä 
myönnetyt sertifikaatit ovat osoitus myös sidosryhmille 
organisaation ympäristöasioiden hallinnasta. 

Tässä julkaisussa vertaillaan kahta ympäristöjärjestelmää: 
kotimaista Ekokompassia ja kansainvälistä ISO 14001 
–standardia. Vertailun tavoitteena on auttaa organisaati-
oita valitsemaan itselleen sopiva järjestelmä ympäristö-
asioiden hallintaan ja johtamiseen. Toisaalta vertailu tar-

joaa myös askelmerkkejä sellaiselle organisaatiolle, jolla 
on jo käytössään Ekokompassi ja joka olisi kiinnostunut 
päivittämään ympäristöjärjestelmänsä vastaamaan myös 
ISO 14001 –standardin vaatimuksia. 

Vertailu auttaa myös hankintoja tekeviä asiakkaita vertai-
lemaan eri järjestelmien vaatimuksia ja siten sertifikaat-
tien ”asiakaslupausta” organisaation ympäristöasioiden 
hallinnasta.

Taulukossa on kuvattu sekä ISO 14001 –standardin että 
Ekokompassin vaatimukset ja verrattu niitä keskenään. 
Taulukkoon on koottu myös tarvittavat toimenpiteet,  
mikäli organisaatio siirtyy Ekokompassista ISO 14 001  
–standardin käyttäjäksi.

Lisätietoa ympäristöjärjestelmistä: www.ekokompassi.fi  //  www.sfs.fi

Vertailu on tehty vuoden 2020 versioiden perusteella, 
joten sen jälkeen tulleita mahdollisia muutoksia tai päivi-
tyksiä ei ole otettu huomioon.


