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1. Yrityksen ympäristöjohtamisen tason määrittely GAP-analyysin avulla 

Yrityksen ympäristöjohtamisen taso arvioidaan GAP-analyysityökalun avulla standardin ISO 

14001:2015 kriteereihin verrattuna. Työn tuloksena rakentuu arvio yrityksen valmiudesta ottaa käyt-

töön standardoitu ympäristöjärjestelmä sekä alustava suunnitelma käyttöönoton vaatimista toimen-

piteistä. 

Työ tulee jakautumaan seuraaviin osiin: 

a) Yrityksen lähtötilanteen arviointi käytettävissä olevan kirjallisen taustamateriaalin sekä avainhen-

kilöiden lyhyiden haastatteluiden perusteella. 

b) GAP-analyysityöpaja yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa. Työpajassa arvioidaan yrityksen 

ympäristöjohtamisen taso standardin ISO 14001:2015 kriteereihin verrattuna. Tarkastelussa käy-

dään läpi standardin mukaisesti: 

• organisaation toimintaympäristö ja sidosryhmät 

• johtajuus ja ympäristöpolitiikka 

• riskienhallinta ja ympäristötavoitteet 

• tukitoiminnot ja resurssit 

• toiminta ja sen ympäristövaikutukset 

• suorituskyvyn arviointi 

• jatkuva parantaminen. 

c) GAP-analyysin raportointi ja alustava suunnitelma standardoidun ympäristöjärjestelmän käyt-

töönoton vaatimista toimenpiteistä. 

d) Palautekeskustelu yrityksen avainhenkilöiden kanssa. 

 

 

2. Yrityksen ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja ympäristötavoitteiden määrittely 

Yrityksen toimintaan liittyvät ympäristönäkökohdat tunnistetaan ja arvioidaan yhteistyössä asiakkaan 

kanssa. Merkittävimpien näkökohtien perusteella laaditaan ympäristötavoitteet sekä niihin liittyvät 

mittarit. 

Työ tulee jakautumaan seuraaviin osiin: 

a) Yrityksen lähtötilanteen arviointi käytettävissä olevan kirjallisen taustamateriaalin sekä avainhen-

kilöiden lyhyiden haastatteluiden perusteella. 

b) Yrityksen toimintaan liittyvien ympäristönäkökohtien tunnistaminen sekä niiden merkittävyyden 

arviointi työpajassa yhteistyössä asiakkaan avainhenkilöiden kanssa. 

c) Työpajan tulosten kokoaminen ja yhteenvedon laatiminen. 

d) Ympäristötavoitteiden sekä niihin liittyvien mittarien määrittely yhteistyössä asiakkaan avainhen-

kilöiden kanssa. 
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3. Yrityksen ympäristöriskien arviointi ja sitovien velvoitteiden tunnistaminen 

Yrityksen toimintaan liittyvät ympäristöriskit arvioidaan perinteisten riskienarviointityökalujen avulla 

ja lopputuloksena yritys saa käyttöönsä riskien arvioinnin tulokset sekä alustavan suunnitelman mer-

kittävimpien ympäristöriskien poistamiseksi tai pienentämiseksi. Lisäksi käydään läpi yrityksen toimin-

taan liittyvä ympäristölainsäädäntö ja sen vaatimukset. 

Työ tulee jakautumaan seuraaviin osiin: 

a) Yrityksen lähtötilanteen arviointi käytettävissä olevan kirjallisen taustamateriaalin sekä avainhen-

kilöiden lyhyiden haastatteluiden perusteella. 

b) Yrityksen ympäristöriskien arviointi 

• riskien tunnistaminen yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa. 

• riskien suuruuden arviointi 3x3-matriisin avulla 

• korjaavien toimenpiteiden määrittely. 

c) Yrityksen toimintaan liittyvän ympäristölainsäädännön läpikäynti ja niihin liittyvien velvoitteiden 

varmistaminen. 

d) Riskianalyysin sekä lainsäädännön läpikäynnin kirjallinen raportointi. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Yhteyshenkilö: 

 Kari-Matti Sahala 

 040 822 1097 

 kari-matti.sahala@trescon.fi 

 www.trescon.fi 

 

 

 ”Älä huolehdi – me hoidamme asian.”  
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Tres Hombres Consulting Group Oy 

Tres Hombres Consulting Group Oy:n asiantuntijat ovat toteuttaneet yli 20 vuoden työkokemuksella 

kymmeniä projekteja muun muassa kemianteollisuuteen, energiasektorille, metalliteollisuuteen ja ko-

nepajoille, sähkö- ja elektroniikkateollisuuteen, elintarviketuotantoon, rakennustarviketeollisuuteen 

sekä kuljetus- ja logistiikka-aloille. Meillä on myös laaja-alainen kokemus eri toimialojen johto- ja kehi-

tystehtävistä. Tres Hombres Consulting Group Oy on lisäksi yritysten kehittämispalveluja tarjoava ELY-

konsultti. 

Tres Hombres Consulting Group Oy:n palvelutarjontaan sisältyvät: 

Johtamisjärjestelmät 

Toteutamme yritysten johtamisjärjestelmiä sekä tarjo-

amme niihin liittyviä koulutus-, konsultointi- sekä audi-

tointipalveluja mm. seuraavien standardien mukaisesti. 

• ISO 9001 Laatujärjestelmä 

• ISO 14001 Ympäristöjärjestelmä 

• ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät 

• ISO 31000 Riskienhallinta 

• ISO 22000 Elintarviketurvallisuus 

• ISO 26000 Yhteiskuntavastuu 

• ISO 27001 Tietoturvallisuuden hallinta 

• ISO 50001 Energianhallintajärjestelmä 

 

Tuotteiden CE-merkintä 

Tarjoamme koneiden ja laitteiden CE-merkintään liitty-

vät palvelut, jotka kattavat mm. LVD, MD, PED, ATEX, 

MDD, EMC ja rakennustuotedirektiivin vaatimukset. 

• tekninen asiakirja-aineisto 

• tuotteen vaarojen ja riskien arviointi 

• tuotteen testausvaatimukset 

• vaatimustenmukaisuusvakuutus 

• tuotannon laadunvarmistus 

 

Tuoteturvallisuus 

Selvitämme valmistettavien ja maahantuotavien tuottei-

den tuoteturvallisuusvaatimukset sekä laadimme tarvit-

tavat dokumentit. 

• tuotteiden sisältämät haitalliset aineet 

• tuotteiden energiatehokkuus ja -merkintä 

• ekosuunnitteluvaatimukset 

• tuotteiden materiaalitehokkuus 

• tuotteiden päästöt ja käytöstä poistaminen 

 

Työturvallisuus 

Olemme erikoistuneet yritysten työturvallisuu-

den kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja paranta-

miseen.  

• työsuojelun toimintaohjelma 

• turvallisuusjohtaminen 

• YT-lain mukaiset koulutukset 

• vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi 

• turvallisuusohjeet 

• työtyytyväisyys ja tasa-arvokyselyt 

• itsearvioinnit 

• työturvallisuuskierrokset 

 

Kemikaaliturvallisuus 

Huolehdimme kaikista yrityksen kemikaalien 

käyttöön liittyvistä turvallisuusasioista. 

• toiminnan laajuuden määrittely 

• ilmoitukset ja lupa-asiat 

• turvallisuusdokumentaatio 

• käyttöturvallisuustiedotteet 

• riskien arviointi ja turvallisuusvaatimukset 

• ATEX ja räjähdyssuojausasiakirja 

• sisäinen pelastussuunnitelma 

Vastuullisuus ja ympäristö 

Hoidamme puolestanne kaikki ympäristölainsää-

däntöön sekä ympäristöriskeihin liittyvät velvoit-

teet. 

• lupa-asiat ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) 

• ympäristöraportointi 

• ympäristöriskien arvioinnit 

• ympäristöselvitykset 
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Lisätietoja:  Kari-Matti Sahala 

  040 822 1097 

  kari-matti.sahala@trescon.fi 

 

 


