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Tervetuloa luentoaineiston 
käyttäjäksi! 

Tämä luentoaineisto on suunnattu 
ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajille ja 
opiskelijoille. Kalvosarja esittelee ympäristöjohtamisen 
keskeisiä standardeja, periaatteita ja käsitteitä sekä 
tarjoaa näkökulmia standardien hyödyntämiseen. 
Tavoitteena on tukea ympäristöjohtamisen standardien 
sisällyttämistä opetussuunnitelmiin ja kurssien sisältöön. 
 

Luentoaineisto rajoittuu kansainvälisen 
standardisoimisjärjestön laatimiin ympäristöasioiden 
hallinnan standardeihin, jotka julkaistaan ISO 14000 -
sarjassa. 
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Aineiston käyttö ja 
tekijänoikeudet 

Tämän luentoaineiston tekijänoikeudet omistaa Suomen 
Standardisoimisliitto SFS ry. 
 

Esitystä saa vapaasti käyttää opetustarkoituksiin ja sitä 
saa tarvittaessa muokata. Aineistoa lainattaessa lähde 
tulee mainita. 
 

Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. 
 

Tämä materiaali on päivitetty viimeksi 5.1.2015. 
Varmista tiedon ajantasaisuus voimassaolevista 
standardeista. 
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1.  
ISO ja  
ympäristöasioiden hallinta 
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International Organization for 
Standardization ISO 

• Maailmanlaajuinen standardisoimisjärjestö 
• Kansallisten standardisointielinten verkosto 
• Suomea ISOssa edustaa SFS 
• Perustettu 1947 
• 164 jäsenjärjestöä 
• Satoja yhteistyöorganisaatioita 
• Lähes 20 000 voimassa olevaa ISO-standardia ja 

muuta julkaisua 
• Noin 4 500 työkohdetta meneillään 
• Vastuu standardien laadinnasta hajautettu ISOn 

teknisille komiteoille 
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ISO-standardien laadinta ja 
ylläpito 

• Valmistelu etenee projektina vaiheittain  
• Periaatteita avoimuus, vapaaehtoisuus ja 

konsensusperustaisuus 
• Työhön osallistuu asiantuntijoita kaikista 

sidosryhmistä (ml. elinkeinoelämä, tutkimus, 
kuluttajat, kansalaisjärjestöt, julkishallinto) 

• Päätöksenteossa kullakin ISOn jäsenellä yksi ääni 
• Valmis standardi voimassa kerrallaan enintään viisi 

vuotta  
• Standardin ajanmukaisuus ja tarpeellisuus arvioidaan 

säännöllisesti ja uudistaminen aloitetaan tarvittaessa 
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Avainlyhenteet 
 ISO-standardin laadinnassa  

  
 NWIP, NP  New Work Item Proposal   
 WD  Working Draft 
 CD    Committee Draft 
 DIS   Draft International Standard 
 FDIS   Final Draft International Standard 
 IS   International Standard 
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ISO/TC 207 Environmental 
management 

• ISOn tekninen komitea, joka vastaa ISO 14000 -
standardisarjan kehittämisestä 

• Perustettu 1993 
• Laatii kaikille toimialoille soveltuvia ympäristöasioiden 

hallinnan standardeja  
• Toimintaan osallistuvia maita 84 (ml. Suomi), 

tarkkailijajäsenmaita 30 
• Lisäksi mukana yli 30 kansainvälistä järjestöä 
• ISO 14000 -sarjassa noin 30 julkaisua 
• Työohjelmassa tällä hetkellä kymmenkunta uutta tai 

uudistettavaa standardia  
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SFS:n ympäristöasioiden  
hallinta -komitea TK 113 

• Toimii ympäristöjohtamisen standardien 
suomalaisena asiantuntijatahona 

• Kansallinen vastinryhmä ISOn komitealle ISO/TC 207 
Environmental management 

• Muodostaa Suomen kannan ympäristöjohtamisen 
standardisoinnissa kansainvälisellä tasolla 

• Vaikuttaa kansainvälisten standardien sisältöön 
• Edistää ympäristöasioiden hallinnan kansainvälisten 

standardien käyttöä ja tunnettuutta 
• Jäsenyys avoin alan standardisoinnista 

kiinnostuneille 
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ISO 14000 -standardien tavoitteet 

• Kannustaa organisaatioita aloitteellisuuteen 
ympäristökysymysten hallinnassa 

• Lisätä yhteisymmärrystä ympäristöasioiden 
hallinnan periaatteista 

• Tarjota työkaluja organisaation ympäristöasioiden 
hallinnan parantamiseen ja siitä viestimiseen 

• Vakiinnuttaa yhtenäisiä ympäristöasioiden hallinnan 
käsitteitä, määritelmiä ja menetelmiä 

• Tarjota malleja ja ohjeita ympäristöjohtamisen 
kehittämiseen 

• Luoda yhteisiä pelisääntöjä maailmanlaajuisille 
markkinoille ja siten poistaa kaupan esteitä 
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2.  
ISO 14000 -standardisarja 
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Ympäristöjohtamisen  
ISO 14000 -standardisarja 

• Standardit yleisiä, kaikille toimialoille soveltuvia 
• Tarkoitettu sekä yksityisen että julkisen sektorin 

organisaatioiden käyttöön 
• Tarjoavat ohjausta tuotannon ja tuote- tai 

palveluketjujen ympäristövaikutusten hallintaan 
• Standardit muodostavat yhdessä ympäristöasioiden 

hallinnan työkalupakin 
• Luonteeltaan suosituksia, käyttö vapaaehtoista 
• Kukin organisaatio soveltaa standardeja itselleen 

parhaiten sopivalla tavalla pitäytyen standardien 
tarkoituksessa tai vaatimuksissa 
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ISO 14000 -sarja on kokonaisuus 

• Ympäristöjärjestelmät 
• Ympäristöauditoinnit ja -tarkastukset 
• Ympäristönsuojelun tason arviointi 
• Ympäristömerkinnät 
• Elinkaariarviointi 
• Kasvihuonekaasupäästöjen hallinta ja tuotteen 

hiilijalanjälki 
• Ympäristöviestintä 
• Suunnittelun ja tuotekehityksen ympäristönäkökohdat 
• Materiaalivirtojen kustannusanalyysi 
• Tuotestandardien ympäristönäkökohdat 
• Termit ja määritelmät 
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ISO 14000 -standardien käyttö 
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ISO 14000 -standardit Suomessa 

• Pääosa ISO 14000 -standardeista on hyväksytty 
eurooppalaisiksi standardeiksi 
– ilmaistaan etuliitteellä ”EN ISO”  
– eurooppalaiset standardit vahvistetaan 

kansallisesti (esim. SFS-EN ISO 14001) 
• Noin puolet ISO 14000 -standardeista on saatavana 

suomenkielisinä 
• Kattava luettelo ISO 14000 -standardeista löytyy 

SFS:n nettisivuilta www.sfs.fi/iso14000 > Julkaisut 
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3.  
Ympäristöjärjestelmät 
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Mikä on ympäristöjärjestelmä? 

SFS-EN ISO 14001 (2004) 
 

3 Termit ja määritelmät 
 

3.8 Ympäristöjärjestelmä 
se osa organisaation hallintajärjestelmää, jota käytetään sen 
ympäristöpolitiikan kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä sen 
ympäristönäkökohtien hallitsemiseen 
 

HUOM. 1 Hallintajärjestelmä on joukko toisiinsa liittyviä osia, joita käytetään 
politiikan ja päämäärien määrittämiseen ja näiden tavoitteiden 
saavuttamiseen. 
HUOM. 2 Hallintajärjestelmä sisältää organisaatiorakenteet, 
suunnittelutoiminnot, vastuut, käytännöt, menettelyt, prosessit ja resurssit. 
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Mitä ympäristöjärjestelmä 
tarkoittaa? 

• Käsite ”ympäristöjärjestelmä” kuvaa 
ympäristöasioiden järjestelmällistä johtamista 
organisaation eri tasoilla 

• Ympäristöjärjestelmä tarkoittaa  
– järjestelmällisyyttä ja tavoitteellisuutta 

ympäristöasioiden hallinnassa 
– ympäristöasioiden hallinnan integrointia osaksi 

organisaation johtamisjärjestelmää 
• Vastuu ympäristöasioiden hallinnasta on 

organisaation johdolla 
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Mitä ympäristöjärjestelmä 
tarkoittaa? 

• Ympäristöjärjestelmä tarkoittaa järjestelmällistä 
tapaa, jolla organisaation johto määrittelee ja 
toteuttaa ympäristöasioiden hallintaan liittyvät 
tavoitteet organisaation eri tasoilla 

• Ympäristöjärjestelmä käsittää resurssit, vastuut ja 
valtuudet, prosessit, menettelyt ja toimenpiteet 
organisaation ympäristöpolitiikan toteuttamiseksi ja 
ympäristönsuojelun tason parantamiseksi 

• Ympäristöjärjestelmä ei ole käytännössä mikään 
erillinen järjestelmä 

 

2015 20 



Ympäristöjärjestelmien 
päästandardit 

ISO 14001:2004 
Ympäristöjärjestelmät. Vaatimukset ja opastusta niiden 
soveltamisesta 
• Maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli 
• Sisältää vaatimukset ympäristöjärjestelmälle  
• Käyttö sertifiointiin mahdollista 
• Uudistettu ISO 14001 -standardi valmistuu vuonna 2015 
 

ISO 14004:2004 
Ympäristöjärjestelmät. Yleisiä ohjeita periaatteista, 
järjestelmistä ja tukea antavista menetelmistä 
• Sisältää lisäopastusta ja hyödyllisiä selityksiä 
• Uudistettu ISO 14004 -standardi valmistuu vuonna 2015 
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Ympäristöjärjestelmän 
periaatteita 

• Johdon sitoutuminen 
• Järjestelmällinen toimintatapa 
• Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen 
• Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen 
• Jatkuva parantaminen 
• Tietoon perustuva päätöksenteko 
• Ennakoivuus ja ongelmien toistumisen estäminen 
• Henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden osaamisesta 

huolehtiminen 
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Ympäristöjärjestelmän malli  
ISO 14001 

”Suunnittele–Toteuta–Arvioi–Toimi” (PDCA) 
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ISO 14001 – keskeisiä määritelmiä 

3.11 Ympäristöpolitiikka 
ylimmän johdon julkituoma ympäristönsuojeluun tasoon liittyvä 
organisaation yleinen tarkoitus ja suunta 
 

HUOM. Ympäristöpolitiikka asettaa puitteet toimenpiteille ja 
ympäristöpäämäärien ja ympäristötavoitteiden asettamiselle. 

 
3.2 Jatkuva parantaminen 
ympäristöjärjestelmän jatkuva parantamisprosessi, jolla 
organisaation ympäristöpolitiikan mukaisesti saavutetaan 
parannuksia ympäristönsuojelun tasossa kokonaisuutena 
 

HUOM. Prosessin ei tarvitse olla käynnissä kaikilla toiminnan osa-alueilla 
samanaikaisesti. 
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ISO 14001 – keskeisiä määritelmiä 

3.18 Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen 
prosessien, käytäntöjen, tekniikoiden, materiaalien, tuotteiden, 
palvelujen tai energian käyttö niin, että vältetään, 
vähennetään tai hallitaan (erikseen tai yhdessä) 
kaikentyyppisten saasteiden ja jätteiden syntymistä ja 
päästöjä, jotta vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia 
 

HUOM. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen voi sisältää lähteen 
vähentämisen tai eliminoinnin, prosessien, tuotteiden tai palveluiden 
muutoksia, resurssien tehokasta käyttöä, korvaavien materiaalien tai energian 
käyttöä, uudelleenkäyttöä, talteenottoa, kierrätystä, hyötykäyttöä ja käsittelyä. 
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ISO 14001 – keskeisiä määritelmiä 

3.6 Ympäristönäkökohta 
Organisaation toimintojen, tuotteiden tai palveluiden osa, joka 
voi olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa 
 

HUOM. Merkittävä ympäristönäkökohta on sellainen, jolla on tai voi olla 
merkittävä ympäristövaikutus. 
 

3.7 Ympäristövaikutus 
mikä tahansa haitallinen tai hyödyllinen ympäristöä koskeva 
muutos, joka on kokonaan tai osittain seurausta organisaation 
ympäristönäkökohdista 
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ISO 14001 – keskeisiä määritelmiä 

3.9 Ympäristöpäämäärä 
Yleisluontoinen ympäristötavoite, joka on yhteensopiva 
ympäristöpolitiikan kanssa ja jonka organisaatio asettaa 
itselleen 
 

3.12 Ympäristötavoite 
Ympäristöpäämääriin perustuva organisaatiolle tai sen osille 
soveltuva yksityiskohtainen suorituskykyvaatimus, joka täytyy 
asettaa ja täyttää, jotta kyseiset päämäärät saavutetaan 
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ISO 14001 – keskeisiä määritelmiä 

3.10 Ympäristönsuojelun taso 
Organisaation ympäristönäkökohtien hallinnan mitattavissa 
olevat tulokset 
 

HUOM. Ympäristöjärjestelmien yhteydessä tuloksia voidaan mitata myös 
vertaamalla niitä organisaation ympäristöpolitiikkaan, ympäristöpäämääriin, 
ympäristötavoitteisiin ja muihin ympäristönsuojelun tason vaatimuksiin. 

 
 
 

2015 28 



Ympäristönäkökohtia 

• Päästöt ilmaan 
• Päästöt vesiin 
• Päästöt maaperään 
• Raaka-aineiden ja 

luonnonvarojen käyttö 
• Energian käyttö 
• Kemikaalien käyttö 
• Lämpö, säteily, tärinä 
• Melu, haju 
• Sijainti 
• Maisema, maankäyttö  
• Biodiversiteetti  

• Materiaalien valinta 
• Bioteknologian käyttö  
• Pakkaukset 
• Kuljetus 
• Toimittajat  
• Tuotteen ominaisuudet 
• Jakelu 
• Käyttö 
• Osien talteenotto ja 

uudelleenkäyttö 
• Jätteet ja sivutuotteet 
• Poikkeustilanteet  
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ISO 14004: Esimerkkejä 
ympäristönäkökohdista ja -vaikutuksista 
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ISO 14004: Ketju ympäristönäkökohdista 
toiminnan ohjaukseen ja seurantaan   
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ISO 14001 ”punainen lanka” 
     Ympäristöpolitiikka 

              Ympäristönäkökohdat 
                      Ympäristöpäämäärät 

                            Ympäristötavoitteet 
                           Ympäristöohjelmat 
                                   Indikaattorit 

                    Toiminnan ohjaus 
                                  Toiminnan arviointi 
                   Johdon katselmukset 
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Jatkuva parantaminen voi olla 

• Päästöjen vähentämistä 
• Materiaalien ja energian käytön tehostamista 
• Tuotantoprosessien optimointia 
• Ekologista tuotesuunnittelua 
• Raaka-ainehankintojen kehittämistä 
• Parhaan käytettävissä olevan tekniikan käyttöä 
• Riskien pienentämistä 
• Häiriötilanteiden hallinnan kehittämistä 
• Logistiikkaketjujen optimointia 
• Henkilökunnan ja yhteistyötahojen kouluttamista 
• Yhteiskunnallista vaikuttamista 

2015 33 



Sisäisen auditoinnin rooli 
ympäristöjärjestelmässä 

• Tiedetään täyttyvätkö ympäristöjärjestelmää koskevat 
vaatimukset ja tavoitteet 

• Arvioidaan ympäristöjärjestelmän vaikuttavuutta 
• Tunnistetaan parannusmahdollisuuksia 
• Systemaattinen, riippumaton ja dokumentoitu 

prosessi, jolla hankitaan näyttöä organisaation 
asettamien auditointikriteerien täyttymisestä 
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Sisäisten auditointien tehtävänä 
on 

• varmentaa toimintatapoja 
• yhtenäistää toimintatapoja 
• kontrolloida sovittujen toimintatapojen soveltamista 
• todeta vaatimusten, sitoumusten ja lupausten 

toteutuminen 
• levittää hyviä käytäntöjä 
• kyseenalaistaa vallitsevia käytäntöjä 
• parantaa ja kehittää toimintatapoja 
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Auditoinnin tyypit 

• Sisäinen auditointi (first party audit) 
• Ulkoinen auditointi 

– Toisen osapuolen tekemä auditointi (second party audit) 
– Kolmannen osapuolen tekemä auditointi (third party 

audit) 
• Organisaatio tekee sisäiset auditoinnit itse tai 

toimeksiantona 
• Toisen osapuolen auditointeja tekevät osapuolet, joiden edut 

liittyvät organisaatioon (tyypillisesti asiakkaat tai asiakkaan 
edustajat) 

• Kolmannen osapuolen auditointeja tekevät ulkopuoliset 
riippumattomat osapuolet (tavallisesti akkreditoidut 
sertifiointielimet) 
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Sertifiointi osoittaa 
vaatimuksenmukaisuutta 

• ISO 14001 -sertifikaatti on todistus, että organisaation 
ympäristöjärjestelmä vastaa standardin vaatimuksia 

• Sertifiointi on vapaaehtoista, ISOn hallinta-
järjestelmästandardit eivät sisällä vaatimusta 
ulkoisesta auditoinnista 

• Suomessa ISO 14001 -sertifiointeja tekevät 
sertifiointialan yritykset 

• Sertifiointielimet ylläpitävät luetteloja myöntämistään 
ympäristöjärjestelmäsertifikaateista 

• ISO kerää vuosittain tietoa sertifioitujen 
organisaatioiden lukumääristä 
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Akkreditointi lisää sertifikaattien 
uskottavuutta 

• Sertifiointielimelle myönnetty akkreditointi on osoitus, 
että se on pätevä tekemään kolmannen osapuolen 
auditointeja 

• Suomessa kansallisena akkreditointielimenä toimii 
FINAS Finnish Accreditation Service, joka arvioi ja 
toteaa päteväksi kalibrointi- ja testauslaboratorioita, 
sertifiointielimiä, tarkastuslaitoksia, vertailumittausten 
järjestäjiä sekä päästökauppa- ja EMAS-todentajia 

• FINAS ylläpitää luetteloa akkreditoimistaan 
sertifiointielimistä, ks. www.finas.fi 
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ISO 14001 -sertifikaatit  
(Top 10 -maat ja Suomi, 12/2013) 
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Ympäristöjärjestelmän hyödyt 

• Tavoitteellisuus: jatkuva parantaminen 
• Oman toiminnan systematisoiminen 
• Ympäristövastuun ja -tietoisuuden kasvattaminen 
• Omien ympäristövaikutusten tunnistaminen 
• Ympäristöriskeihin varautuminen 
• Ympäristökuormituksen vähentäminen 
• Resurssien oikea kohdistaminen 
• Kustannusten hallinta 
• Ympäristövastuun osoittaminen 
• Yrityskuvan rakentaminen 
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Opas ympäristöjärjestelmän 
vaiheittaisesta käyttöönotosta 

ISO 14005:2010 
Ympäristöjärjestelmät. Ohjeet ympäristöjärjestelmän 
vaiheittaisesta käyttöönotosta sekä 
ympäristönsuojelun tason arvioinnin käytöstä 
• Ohjeita ympäristöjärjestelmän vaiheittaisesta 

käyttöönotosta erityisesti pk-yrityksille 
• Sisältää myös ohjeita ympäristönsuojelun tason 

arvioinnin tekniikkojen käytöstä 
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Opas ympäristönsuojelun tason 
arvioinnista 

ISO 14031:2013 
Ympäristöasioiden hallinta. Ohjeita 
ympäristönsuojelun tason arviointiin 
• Opas ympäristönsuojelun tason arviointiin (EPE, 

Environmental Performance Evaluation) 
• Opastaa indikaattoreiden valinnassa, tiedon 

keräämisessä ja analysoinnissa, arvioinnissa ja 
raportoinnissa 

• Tukee ISO 14001 -standardissa esitettyjä 
vaatimuksia 
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Hallintajärjestelmästandardien 
yhdistetty käyttö 

• Johtamisen osa-alueille on laadittu omia standardeja 
– Esim. ISO 14000 (ympäristö), ISO 9000 (laatu), 

ISO/IEC 27000 (tietoturvallisuus) 
• Kaikkien ISOn hallintajärjestelmästandardien perustana on 

Plan-Do-Check-Act (PDCA)* -toimintamalli 
• Organisaatio voi soveltaa toiminnassaan yhtä tai 

useampaa hallintajärjestelmästandardia   
• Standardien soveltamisen tulisi tähdätä siihen, että 

johtamisen osa-alueet, kuten ympäristöasioiden, laadun ja 
turvallisuuden hallinta, integroidaan organisaation 
johtamisjärjestelmän ja liiketoiminnan oleellisiksi osiksi, 
eikä erillisiksi hallintajärjestelmiksi 
 

* ”Suunnittele–Toteuta–Arvioi–Toimi” 
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Johtamisen osa-alueiden integrointi 
organisaation johtamisjärjestelmään 

44 
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ISO-standardien yhteensopivuus 
paranee 

• ISOn hallintajärjestelmästandardeille on vuonna 2012 
vahvistettu yhteinen rakenne, vakiotekstit ja yhteiset termit 
ja määritelmät 
– Ylätason rakennetta, vakiotekstejä ja yhteistä 

terminologiaa käytetään kaikissa uusissa ja 
uudistettavissa ”vaatimusstandardeissa” (ISO 14001, 
ISO 9001, ISO/IEC 27001…) 

– Yhteiset elementit käsittelevät johtajuutta, suunnittelua, 
järjestelmän tukea, toimintaa, toiminnan tason arviointia 
ja parantamista  

– Yksittäisiin hallintajärjestelmästandardeihin voidaan 
lisätä aihekohtaisia (ympäristö, laatu, tietoturvallisuus 
jne.) vaatimuksia tarpeen mukaan 
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Hallintajärjestelmästandardien 
yhteisiä elementtejä 

• Johtajuus ja sitoutuminen 
• Politiikka 
• Roolit, vastuut, valtuudet 
• Sidosryhmien tarpeiden ja 

odotusten ymmärtäminen 
• Riskien hallinta 
• Tavoitteet ja niiden 

toteutuksen suunnittelu 
• Resurssit 
• Pätevyys ja tietoisuus 
• Viestintä 
 

• Dokumentointi 
• Toiminnan suunnittelu ja 

ohjaus 
• Seuranta, mittaus, 

analysointi ja arviointi 
• Sisäinen auditointi 
• Johdon katselmus 
• Poikkeamat ja korjaavat 

toimenpiteet 
• Jatkuva parantaminen 
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4.  
Ympäristönäkökohdat 
huomioon ottava suunnittelu 
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Mitä ekosuunnittelu tarkoittaa? 

• Ympäristönäkökohdat huomioon ottavan 
suunnittelun* pyrkimyksenä on liittää ympäristöasiat 
osaksi tuotteen (tai palvelun) suunnittelua ja kehitystä 

• Perusajatuksena vähentää suunnittelun keinoin 
ympäristökuormitusta tuotteen (tai palvelun) koko 
elinkaaren aikana 

• Voi merkitä olemassa olevan tuotteen parantamista 
tai uudelleensuunnittelua tai kokonaan uuden 
tuotteen tai tuotetta korvaavan palvelun kehittämistä 
 
 

* Eco-design, Design for the Environment 
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Opas ympäristönäkökohtien 
yhdistämisestä tuotesuunnitteluun 
ISO/TR 14062:2002 
Ympäristöasioiden hallinta. Ympäristönäkökohtien 
yhdistäminen tuotesuunnitteluun ja 
tuotekehitykseen 
• Kuvaa käsitteet ja käytännöt, jotka liittyvät 

ympäristönäkökohtien yhdistämiseen 
tuotesuunnitteluun ja tuotekehitykseen 

• Päämääränä tuotteiden ja palveluiden haitallisten 
ympäristövaikutusten vähentäminen niiden koko 
elinkaaren osalta 
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Ekosuunnittelun standardi 

ISO 14006:2011 
Ympäristöjärjestelmät. Ohjeita ympäristönäkökohdat 
huomioon ottavan suunnittelun (ekosuunnittelun) 
sisällyttämisestä ympäristöjärjestelmään 
• Opas ekosuunnittelun sisällyttämisestä osaksi 

yrityksen hallintajärjestelmää 
• Tavoitteena vahvistaa ympäristöjärjestelmässä 

suunnitteluprosessia ja tuotteiden tai palveluiden 
elinkaaren aikaisten ympäristönäkökohtien huomioon 
ottamista 
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5.  
Elinkaariarviointi 
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Mikä on elinkaariarviointi? 

SFS-EN ISO 14040 (2006) 
 

3 Termit ja määritelmät 
 

3.1 Elinkaari 
tuotejärjestelmän peräkkäiset tai vuorovaikutteiset vaiheet 
raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta luonnonvaroista 
loppusijoitukseen 
 

3.2 Elinkaariarviointi 
LCA 
tuotejärjestelmän elinkaaren aikaisten syötteiden ja tuotosten 
sekä potentiaalisten ympäristövaikutusten koostaminen ja 
arviointi 
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Mitä elinkaariarviointi tarkoittaa? 

2015 53 

• Elinkaariarvioinnilla (LCA, 
Life Cycle Assessment) 
tarkoitetaan tuotteen tai 
palvelun koko elinkaaren 
aikaisten 
ympäristövaikutusten 
selvittämistä raaka-aineen 
hankinnasta tuotteen 
hylkäämiseen asti 



Elinkaariarvioinnin päästandardit 

ISO 14040:2006 
Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. 
Periaatteet ja pääpiirteet 
• Kuvaa elinkaariarvioinnin (LCA) periaatteet ja 

pääpiirteet 
 

ISO 14044:2006 
Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. 
Vaatimukset ja suuntaviivoja 
• Määrittelee elinkaariarvioinnin (LCA) vaatimukset ja 

antaa opastusta sen toteutukseen 
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Elinkaariarvioinnin periaatteita 
ISO 14040 

• Elinkaarinäkökulma: huomioon koko elinkaari ”kehdosta 
hautaan” 

• Ympäristöpainotus: käsitellään tuotejärjestelmän 
ympäristönäkökohtia ja -vaikutuksia 

• Suhteellinen lähestymistapa ja toiminnallinen yksikkö: LCA 
rakentuu toiminnallisen yksikön ympärille, kaikki analyysit 
tehdään suhteessa tähän toiminnalliseen yksikköön 

• Iteratiivinen lähestymistapa: LCA:n yksittäiset vaiheet 
hyödyntävät muiden vaiheiden tuloksia 

• Läpinäkyvyys: varmistutaan että tulokset tulkitaan oikein 
• Kattavuus: huomioon kaikki luonnonympäristöön, ihmisten 

terveyteen ja resursseihin liittyvät näkökohdat 
• Tieteellisen lähestymistavan ensisijaisuus: päätökset 

ensisijaisesti luonnontieteiden perusteella 
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Elinkaariarvioinnin vaiheet 
ISO 14040 
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LCA:n eteneminen 

1. Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely 
 

2. Inventaarioanalyysi (Life Cycle Inventory, LCI) 
 

3. Vaikutusarviointi (Life Cycle Impact Assessment, 
LCIA) 
 

4. Tulosten tulkinta  
 
Vaiheista on aina mahdollista palata aiempiin vaiheisiin 
tarkistamaan niiden lähtökohtia ja oletuksia 
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1. vaihe: Tavoitteiden ja 
soveltamisalan määrittely 

• Selvityksen tarkoitus, kohdeyleisö ja tulosten käyttö 
• Tutkittava tuotejärjestelmä 
• Toiminnallisen yksikön määrittely 
• Rajaukset  
• Vaikutusarviointimenetelmät  
• Olettamukset 
• Tietojen laatuvaatimukset 
• Kriittisen arviointi käyttö 
• Raportointivaatimukset 
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LCA:ssa tuotetta käsitellään 
omana tuotejärjestelmänään 
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Tuotejärjestelmä jaetaan 
joukkoon yksikköprosesseja 
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Toiminnallinen yksikkö on 
keskeinen käsite 

• Vertailuyksikkö, jonka suhteen syöte- ja tuotostiedot 
normalisoidaan 

• Tarkasteltavan tuotejärjestelmän määrällinen 
suorituskyky 

• Esimerkkejä toiminnallisesta yksiköstä: 
– Kuljetusmatka: tonni-km tai henkilö-km 
– Valaistus: 800 lumenia 10 000 tunnin ajan 
– Juoma: 1 litra pakattua juomaa 
– Ruoka: 1 kg pakattua ruokaa 
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2. vaihe: Inventaarioanalyysi 

• Yksikköprosessikohtaisten syöte- ja tuotostietojen 
kerääminen koko tuotejärjestelmästä 
– Energiasyötteet, raaka-ainesyötteet, apusyötteet, 

muut fysikaaliset syötteet 
– Tuotteet, rinnakkaistuotteet ja jäte 
– Päästöt ilmaan, veteen ja maaperään 
– Muut ympäristönäkökohdat 

• Laskennan menettelytavat, joilla tuotejärjestelmän 
syötteet ja tuotokset saadaan määrälliseen muotoon 
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3. vaihe: Vaikutusarviointi 

• Tarkoituksena arvioida potentiaalisten 
ympäristövaikutusten merkittävyyttä 
inventaarioanalyysin tulosten avulla 

• Inventaariotiedot ryhmitellään vaikutusluokkiin ja 
muutetaan vaikutusindikaattorituloksiksi 

• Vaikutuspotentiaaleja voidaan verrata käyttämällä 
painotusta 
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Esimerkkejä vaikutusluokista 

• Ilmastonmuutos 
• Otsonikato  
• Rehevöityminen 
• Happamoituminen 
• Ekotoksisuus 
• Humaanitoksisuus 
• Melu  
• Maankäyttö 
• Luonnonvarojen ehtyminen 
• Luonnon monimuotoisuus 
• Kuivuminen, suolaantuminen 
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4. vaihe: Tulosten tulkinta  

• Koskee jokaista LCA-tutkimuksen vaihetta 
• Merkittävien asioiden tunnistaminen 

– Tulokset, menetelmävalinnat 
– Mitkä ovat tärkeimmät ympäristövaikutukset? 

• Tulosten arviointi 
– Tiedon laatu 
– Puuttuvien tietojen merkittävyys 
– Herkkyysanalyysi 
– Johdonmukaisuuden tarkistus  

• Johtopäätösten teko, rajoitusten tunnistaminen ja 
suositusten antaminen 
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Elinkaariarvioinnin käyttökohteita 

• Tuotteiden suunnittelu, kehittäminen ja parantaminen 
• Prosessien optimointi 
• Tiedon tuottaminen strategisen suunnittelun tai 

poliittisen päätöksenteon tueksi 
• Ympäristömerkintäkriteerien kehittäminen 
• Ympäristötuoteselosteet tai muu vihreä markkinointi 
• Toimitusketjun hallinta 
• Elinkaarijohtaminen 
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6.  
Ympäristömerkintä 
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Vapaaehtoiset ympäristömerkit 
voidaan jakaa kolmeen luokkaan 

1. Ympäristömerkit, joilla osoitetaan tuoteryhmässään 
ympäristöä vähiten kuormittavat tuotteet (tyypin I 
ympäristömerkit) 
– Merkin myöntää riippumaton osapuoli eli 

ympäristömerkintäohjelma tai -järjestelmä 
– Kriteerit valmistellaan laajassa yhteistyössä 

2. Omaehtoiset ympäristöväittämät (tyypin II ympäristömerkit) 
– Väitteen esittää valmistaja, maahantuoja tai kauppa, eikä sitä 

varmenna riippumaton osapuoli 
3. Ympäristöselosteet, jotka tarjoavat määrällistä 

elinkaariarviointiin perustuvaa ympäristötietoa (tyypin III 
ympäristömerkit) 
– Kuuluvat johonkin ympäristöselosteohjelmaan 
– Eivät välitä tietoa tuotteen paremmuudesta muihin tuotteisiin 

verrattuna 
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Ympäristömerkinnän standardit 

ISO 14020:2000 
Environmental label and declarations. General principles 
• Sisältää periaatteet ympäristömerkkien ja 

ympäristöselosteiden kehittämiselle ja käytölle 
 

ISO 14021:1999 + Amendment 1:2011 
Ympäristömerkit ja ympäristöselosteet. Omaehtoisen 
ympäristöväittämät (Tyypin II ympäristömerkit) 
• Sisältää vaatimukset omaehtoisille ympäristöväittämille 

(self-declared environmental claims) sekä niiden 
arvioinnille ja oikeaksi todentamiselle 
– Väite, symboli tai grafiikka, joka viittaa tuotteen, 

komponentin tai pakkauksen ympäristönäkökohtaan 
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Ympäristömerkinnän standardit 

ISO 14024:1999 
Environmental label and declarations. Type I 
environmental labelling. Principles and procedures 
• Sisältää periaatteet ja menettelyt tyypin I 

ympäristömerkintäohjelmille 
• Tyypin I ympäristömerkintäohjelmat myöntävät  

ympäristömerkin tuotteille, jotka täyttävät ennalta asetetut 
tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset (useita kriteereitä) 

• Ympäristömerkki osoittaa, että tuote on ympäristön 
kannalta parhaimpia omassa tuoteryhmässään, kun 
huomioon otetaan tuotteen elinkaari 
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Ympäristömerkinnän standardit 

ISO 14025:2006 
Ympäristömerkit ja -selosteet. Tyypin III ympäristöselosteet. 
Periaatteet ja menettelyt 
• Sisältää periaatteet ja menettelyt tyypin III ympäristöselosteiden 

ja ympäristöselosteohjelmien kehittämiselle 
• Tyypin III ympäristöselosteet esittävät määrällistä ympäristötietoa 

tuotteen elinkaaresta, jotta saman käyttötarkoitukseen 
käytettävien tuotteiden vertailu olisi mahdollista 
– Käyttävät ennalta määritettyjä ympäristöparametreja, jotka 

perustuvat ISO 14040 - ja ISO 14044 -standardeihin 
• Tyypin III ympäristöselosteisiin tai -selosteohjelmiin viitataan 

monilla nimillä kuten ympäristötuoteseloste (EPD, environmental  
product declaration) tai ympäristöprofiili 
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Ympäristömerkinnän tavoitteet 

• Lisätä ympäristölle vähemmän haitallisten tuotteiden 
ja palveluiden kysyntää ja tarjontaa – ja siten 
vauhdittaa markkinavetoisesti ympäristöasioiden 
parantamista – välittämällä  todennettavaa, 
luotettavaa ja oikeellista tietoa tuotteiden ja 
palveluiden ympäristönäkökohdista 

• ISOn standardit edellyttävät kaikkien tuotteen 
elinkaareen olennaisesti vaikuttavien näkökohtien 
huomioon ottamista ympäristömerkintöjä ja -selosteita 
kehitettäessä 
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7.  
Hiili- ja vesijalanjälki 
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Mitä tarkoittavat  
hiilijalanjälki ja vesijalanjälki? 

• Hiilijalanjälki kuvaa ilmastovaikutuksia 
– Tuotteen hiilijalanjälki saadaan, kun lasketaan yhteen 

kaikki tuotteen elinkaaren aikana ilmaan pääsevät 
hiilidioksidiekvivalenteiksi muutetut kasvihuonekaasut 

– Ilmastovaikutukset globaaleja 
• Vesijalanjälki kertoo vedenkäytön vaikutuksista 

– Vesijalanjäljen arvioinnissa määritetään veden 
saatavuuden ja veden laadun muutokset 

– Laskennassa otetaan huomioon tuotteen elinkaaren eri 
vaiheet 

– Vedenkäytön vaikutukset paikallisia 
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Ohjeistus hiilijalanjäljen 
laskentaan 

ISO/TS 14067:2013 
Kasvihuonekaasut. Tuotteiden hiilijalanjälki. 
Hiilijalanjäljen laskemista ja viestimistä koskevat 
vaatimukset ja ohjeet 
• Ohjeet tuotteen hiilijalanjäljen laskennalle ja siitä 

viestimiselle 
• Laskennassa perustana ISOn elinkaariarvioinnin standardit 
• Viestinnässä perustana ISOn ympäristömerkintästandardit 
• Julkaisun ISO/TS 14067 yleiset periaatteet ja ohjeet 

sopivat laajalle kirjolle erilaisia tuotteita ja palveluita 
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Ohjeistus vesijalanjäljen 
laskentaan 

ISO 14046:2014 
Ympäristöasioiden hallinta. Vesijalanjälki. Periaatteet, 
vaatimukset ja ohjeet 
• Ohjeet tuotteen, prosessin tai organisaation vesijalanjäljen 

laskennalle ja siitä raportoinnille 
• Perustana elinkaariarviointi, jossa tarkastellaan koko 

arvoketjua 
• Tarkasteluun sisältyvät vedenkäytön vaikutukset sekä 

veden määrään että sen laatuun 
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8.  
Kasvihuonekaasupäästöjen 
hallinta 
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Kasvihuonekaasupäästöjen 
laskennan standardeja 

ISO 14064-1:2006 
Greenhouse gases. Part 1: Specification with guidance at the 
organization level for quantification and reporting of greenhouse gas 
emissions and removals 
• Vaatimukset ja ohjeita GHG-päästöjen ja -poistumien määrittämiseen ja 

raportointiin organisaatiotasolla 
 
ISO 14064-2:2006 
Greenhouse gases. Part 2: Specification with guidance at the project 
level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas 
emission reductions or removal enhancement 
• Vaatimukset ja ohjeita GHG-vähennysten määrittämiseen, seurantaan ja 

raportointiin projektitasolla 
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Kasvihuonekaasupäästöjen 
laskennan standardeja 

ISO 14064-3:2006 
Greenhouse gases. Part 3: Specification with guidance for the validation 
and verification of greenhouse gas assertions 
• Vaatimukset ja ohjeita GHG-väittämien todentamiseen ja verifiointiin 

 
ISO 14065:2013 
Greenhouse gases. Requirements for greenhouse gas validation and 
verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition 
• Vaatimukset GHG-todentajille ja -verifioijille 
 
ISO 14066:2011 
Greenhouse gases. Competence requirements for greenhouse gas 
validation teams and verification teams 
• Pätevyysvaatimukset GHG-todentajille ja -verifioijille 
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9.  
Lisätietoja 
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SFS:    www.sfs.fi/iso14000 
ISO:    www.iso.org 
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