
Entä jos organisaatio on jo ISO 14001 
-sertifioitu tai käyttää epävirallista 
ympäristöjärjestelmää?
EMAS-järjestelmän ja ISO 14001:n yhteisenä tavoitteena on varmistaa hyvä 
ympäristöasioiden hallinta. Silti niitä pidetään yhä usein keskenään kilpailevina. 
Euroopan komissio on tunnustanut, että ISO 14001 voi toimia ponnahduslautana 
EMASiin. ISO 14001:2004  standardin  ympäristöasioiden hallintajärjestelmän 
vaatimukset ovat itse asiassa erottamaton osa EMAS III -järjestelmää. 

ISO 14001-standardin hyväksyminen EMASin hallintajärjestelmän osatekijäksi 
antaa organisaatioille mahdollisuuden siirtyä ISO 14001:stä EMASiin joutumatta 
tekemään tarpeetonta päällekkäistä työtä. Onnistunut ISO 14001  sertifiointi 
tarkoittaa, että tärkeimmät askeleet kohti EMAS-rekisteröintiä on otettu. 
Lisävaatimuksia ovat:

•	 alustava	 ympäristökatselmus:	 EMAS-järjestelmässä edellytetään alustavan 
ympäristökatselmuksen laatimista organisaation ympäristönäkökohtien 
kartoittamiseksi. Jos organisaatiolla kuitenkin jo on ISO 14001-sertifoitu 
ympäristöjärjestelmä, sen ei tarvitse tehdä virallista ympäristökatselmusta 
siirtyessään EMAS-järjestelmään, mikäli liitteessä I vahvistetut 
ympäristönäkökohdat on otettu kaikilta osin huomioon sertifioidussa 
ympäristöjärjestelmässä; 

•	 toimivaltaisen	 viranomaisen	 vahvistus	 lainsäädännön	 noudattamiselle:	
EMAS-organisaation on osoitettava noudattavansa täydellisesti 
ympäristölainsäädäntöä;

•	 sitoutuminen	 ympäristönsuojelun	 tason	 jatkuvaan	 parantamiseen:	
organisaation, joka haluaa liittyä EMAS-järjestelmään, on sitouduttava 
parantamaan jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoaan, jonka arvioinnista 
vastaa ympäristötodentaja;

•	 henkilöstön	osallistuminen	 ja	avoimuus:	EMAS-organisaation on osoitettava 
käyvänsä avointa vuoropuhelua työntekijöidensä ja sidosryhmiensä, kuten 
osakkaiden, paikallisviranomaisten ja tavarantoimittajien kanssa;

•	 tarkastettu	 ympäristöselonteko:	 organisaation	 on	 toimitettava	 julkinen	
selonteko ympäristönsuojelun tasostaan. Siinä on verrattava saavutettuja 
tuloksia asetettuihin ympäristötavoitteisiin ja esitettävä tulevat toimenpiteet 
organisaation ympäristönsuojelun tason jatkuvaksi parantamiseksi.

Hyvästä erinomaiseen – siirtyminen epävirallisesta ympäristöjärjestelmästä 
EMAS-järjestelmään

ISO 14001 –standardin lisäksi Euroopassa on lukemattomia muita ympäristöjärjest-
elmiä. Kaikki ne ovat kiitettäviä askelia kohti parempaa ympäristönsuojelun 
tasoa, mutta kun asiaan sitoutuneen organisaation käyttämän järjestelmän rajat 
tulevat vastaan, organisaatio alkaa kaivata vaativampaa ja kunnianhimoisempaa 
järjestelmää. Euroopan komissio on tehnyt tutkimuksen siitä, miten organisaatiot 
voivat muuttaa nykyisen ympäristöjärjestelmänsä EMAS-järjestelmäksi voidak-
seen rekisteröityä tähän ympäristöasioiden hallinnan valiojärjestelmään. Step Up 
to EMAS -tutkimus on saatavilla internetosoitteesta:

 http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/kit_en.htm.

Mistä saa lisätietoja?

Lisätietoja saa EMASin verkkosivuilta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/environment/emas

Pk-yrityksille tarkoitetussa käytännön oppaassa esitellään yksinkertaiset vaiheet, 
jotka liittyvät pienten ja keskisuurten organisaatioiden valmistautumiseen EMAS-
rekisteröintiä varten. Opas löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/environment/
emas/index_en.htm: 

http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/sme_index_en.htm

Viranomaiset voivat hallita paikallisia ympäristötoimia EMASin avulla. Tämä 
työkalupakki sisältää yksinkertaiset vaiheet, jotka johtavat EMAS-järjestelmän 
täytäntöönpanoon:

http://ec.europa.eu/environment/emas/local/pdf/la_toolkit_commis-
sion_020204_en.pdf

Kukin EU:n jäsenvaltio on nimennyt toimivaltaisen elimen, joka on vastuussa or-
ganisaatioiden rekisteröimisestä ja tiedotuksesta. Nämä elimet antavat tietoja 
muun muassa EMAS-organisaatioille tarkoitetuista kannustimista. Oman maasi 
toimivaltaisen elimen yhteystiedot ja verkkosivujen osoitteen saat EMASin verk-
kosivuilta:  

http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/contacts/countrymap_en.htm
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  Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (Eco-Management and 
Audit Scheme, EMAS) on EU:n vapaaehtoinen järjestelmä, joka on tarkoitettu 
ympäristönsuojelunsa tason arviointiin, hallintaan ja parantamiseen
sitoutuville yrityksille ja muille organisaatioille.

Kuluttajien ja markkinoiden odotusten kasvaessa organisaatiot hyötyvät 
toimintojensa ympäristövaikutusten vähentämisestä. Ympäristönsuojelun 
erinomaista tasoa pidettiin aikaisemmin ulkoisena kustannuksena, mutta siitä 
on kovaa vauhtia tulossa liiketoiminnallinen etu. Ympäristöasioiden lisääntyessä 
ja monimutkaistuessa niitä täytyy hallita uusin tavoin. EMAS tarjoaa siihen 
järjestelmällisen menetelmän.

EMAS-asetuksen viimeisin tarkistus, EMAS III, joka tuli voimaan 11. tammikuuta 
2010, sisältää useampia uusia tekijöitä, jotka helpottavat järjestelmän 
soveltamista ja lisäävät sen uskottavuutta, näkyvyyttä ja kattavuutta. 

EMAS on markkinoiden luotettavin ja vakain ympäristöasioiden 
hallintajärjestelmä, ja se lisää ympäristöasioiden hallintajärjestelmien 
kansainvälisen standardin ISO 14001:2004 (Jäljempänä ’ISO 14001’)  
vaatimuksiin useita uusia näkökohtia. EMAS-järjestelmän erinomainen laatu 
perustuu seuraaviin tekijöihin: 

•	 ympäristötehokkuuden mittaamista ja arvioimista suhteessa tavoitteisiin 
koskevat tiukemmat vaatimukset ja ympäristötehokkuuden jatkuva 
parantaminen;

•	 valvontaviranomaisten varmistama ympäristölainsäädännön 
noudattaminen;

•	 työntekijöiden tiiviimpi osallistuminen; 
•	 ympäristöä koskevat perusindikaattorit, jotka mahdollistavat tietojen 

monivuotisen vertailukelpoisuuden organisaatioiden sisällä ja eri 
organisaatioiden välillä;

•	 tiedottaminen yleisölle vahvistettujen ympäristöselontekojen välityksellä; 
ja

•	 akkreditoidun tai toimiluvan saaneen ympäristötodentajan tekemän 
todentamisen jälkeen myönnetty julkisen viranomaisen rekisteröinti.

EMAS-järjestelmän avulla organisaatiot voivat tehostaa ympäristönsuojelunsa 
tasoa ja parantaa samalla kilpailukykyään esimerkiksi tehokkaamman 
resurssienkäytön avulla.  

EMAS-järjestelmään rekisteröitymällä organisaatiot voivat osoittaa eri tahoille, 
kuten asiakkaille, sääntelyviranomaisille ja kansalaisille, että ne arvioivat, 
hallitsevat ja vähentävät toimintojensa ympäristövaikutuksia. EMAS-logoa voidaan 
käyttää organisaation erinomaisen ympäristönsuojelun tason markkinointi- ja 
myyntivälineenä. 

Kuka voi osallistua EMAS-järjestelmään?
EMAS-järjestelmää voidaan soveltaa kaikilla toimialoilla, ja se on avoin 
kaikentyyppisille julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioille, jotka haluavat 
parantaa ympäristönsuojelunsa tasoa. EMAS III:n myötä jäsenvaltiot voivat hakea 
EMAS-rekisteröintiä myös EU:n ulkopuolisille organisaatioille (EMAS Global). 

EMAS-järjestelmän soveltamisen helppous mahdollistaa sen käyttöönottamisen 
myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yritykset), vaikka taloudelliset 
resurssit, henkilöstön määrä tai oma asiantuntijuus olisivat rajallisia. Tarkistetut 
auditointimenettelyt helpottavat järjestelmän soveltamista pk-yrityksiin. 
Mahdollisuus yhteiseen konsernitason rekisteröintiin vähentää niiden 
organisaatioiden hallinto- ja  rahoitustaakkaa, joilla on useampia toimipaikkoja. 
EMAS auttaa paikallisviranomaisia järkeistämään ympäristötoimenpiteitä 
ja -vaatimuksia esimerkiksi hallinnon, rakentamisen, terveydenhoidon ja 
koulutuksen aloilla.

Hyötyäkseen EMAS-rekisteröinnistä organisaation on huolehdittava seuraavista 
toimista:

1.  Ympäristökatselmuksen laatiminen 
Organisaation on tehtävä todennettu alustava ympäristökatselmus, jossa 
otetaan huomioon kaikki organisaation toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin 
liittyvät ympäristövaatimukset, niiden arviointimenetelmät, organisaation 
oikeudellinen ja lainsäädännöllinen kehys sekä olemassa olevat ympäristöa-
sioiden hallintakäytännöt ja -menettelyt. 

2.   Ympäristöpolitiikan vahvistaminen
EMAS-rekisteröinnin edellytyksenä on, että organisaatio vahvistaa 
ympäristöpoliittiset toimintalinjansa, sitoutuu noudattamaan kaikilta osin 
asiaan liittyvää ympäristölainsäädäntöä ja pyrkii jatkuvasti parantamaan 
ympäristönsuojelunsa tasoa

3.   Ympäristöasioiden hallintajärjestelmän luominen
Ympäristökatselmuksen tulosten ja asetettujen ympäristöpoliittisten tavoit-
teiden perusteella on kehitettävä ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, 
jonka avulla on tarkoitus saavuttaa johdon määrittelemät organisaation 
ympäristöpoliittiset tavoitteet. Järjestelmässä on määriteltävä tehtävät, ta-
voitteet, keinot, toimintamenettelyt, koulutustarpeet sekä valvonta- ja vi-
estintäjärjestelmät.

4.   Sisäisen ympäristöauditoinnin toteuttaminen
Ympäristöasioiden hallintajärjestelmän kehittämisen jälkeen on tehtävä 
ympäristöauditointi. Siinä arvioidaan erityisesti hallintajärjestelmän käyt-
töönottoa ja sen vastaavuutta organisaation politiikan ja ympäristöohjelman 
kanssa. Auditoinnilla tarkastetaan myös, että organisaatio täyttää asiano-
maiset ympäristölainsäädännön vaatimukset.  

5.    Ympäristöselonteon laatiminen 
Organisaation on laadittava julkinen selonteko ympäristönsuojelunsa tasosta. 
Siinä esitetään organisaation ympäristötavoitteisiin liittyvät tulokset ja uudet 
keinot, joiden avulla organisaatio aikoo jatkuvasti parantaa ympäristönsuo-
jelunsa tasoa. 

6.   EMAS-todentajan tekemä riippumaton todentaminen 
Jäsenvaltion EMAS-akkreditoinnista vastaavan elimen akkreditoiman todenta-
jan on tarkastettava ympäristökatselmus, ympäristöasioiden hallintajärjest-
elmä, auditointimenettely ja ympäristöselonteko.

7.  Rekisteröityminen jäsenvaltion toimivaltaisessa elimessä 
Vahvistettu ympäristöselonteko lähetetään asianomaiselle toimivaltaiselle 
elimelle rekisteröintiä varten, ja se saatetaan yleisön saataville.

8.   Todennetun ympäristöselonteon käyttö  
Ympäristöselontekoa voidaan käyttää kerrottaessa ympäristönsuojelun tasosta 
markkinoinnissa, arvioitaessa toimitusketjua ja hankinnoissa. Organisaatio voi 
markkinoida toimintaansa käyttämällä vahvistetussa selonteossa olevia tieto-
ja ja EMAS-logoa, arvioida toimittajia EMAS-vaatimusten perusteella ja suosia 
EMAS-rekisteröityjä toimittajia.

Mikä EMAS on? 
EMASin täytäntöönpanon 
vaiheet 

Mitä hyötyä EMASiin 
osallistumisesta on?
EMAS-järjestelmä tarjoaa monia etuja siihen osallistuville organisaatioille. Näitä 
ovat esimerkiksi:

(I)   Ympäristötehokkuuden ja taloudellisen tuloksen paraneminen
•	 laadukas	ympäristöasioiden	hallinta	
•	 resurssitehokkuus	ja	alhaisemmat	kustannukset

(II)   Tehokkaampi riskien ja mahdollisuuksien hallinta
•	 takuu	ympäristölainsäädännön	noudattamisesta	
•	 pienentynyt	riski	saada	ympäristölainsäädäntöön	liittyviä	sakkoja
•	 sääntelyhelpotukset
•	 mahdollisuus	sääntelyn	purkamiseen	liittyviin	kannustimiin

(III)   Uskottavuuden, maineen ja avoimuuden paraneminen
•	 riippumattomasti	vahvistetut	ympäristötiedot	
•	 EMAS-logon	käyttö	markkinointivälineenä	
•	 paremmat	liiketoimintamahdollisuudet	markkinoilla,	joilla	ekologi	
 set tuotantomenetelmät ovat tärkeitä
•	 paremmat	suhteet	asiakkaisiin,	paikallisyhteisöön	ja	muihin		 	
 kansalaisiin sekä sääntelyviranomaisiin

(IV)    Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien ja motivaation paraneminen
•	 parempi	työympäristö
•	 työntekijöiden	voimakkaampi	sitoutuminen
•	 paremmat	mahdollisuudet	tiimin	rakentamiseen

Näissä näkökohdissa kiteytyvät EMAS-järjestelmän erityspiirteet:

Tehokkuus – Uskottavuus – Avoimuus   

Monissa jäsenvaltioissa EMAS-organisaatioille tarjotaan 
taloudellisia kannustimia. Sijainnista riippuen EMAS-
organisaatioiden etuihin voivat kuulua pidemmät tarkas-
tusvälit, lyhentynyt lupien käsittelyaika ja siitä johtuva 
lupamaksun aleneminen sekä paremmat mahdollisuudet 
saada rahoitusta. Lisätietoja saat oman jäsenvaltiosi to-
imivaltaiselta elimeltä.

          http://ec.europa.eu/environment/emas


