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This Master’s Thesis was made in the order of the Sampo-Rosenlew. The aim of the thesis 

was to develop environment and safety operations in the factory of Pori. Environment and 

safety operations were developed by creating the integrated management system and by 

choosing the risk analysis method POA. Bringing in the new methods to the Sampo-

Rosenlew’s operating model was stated challenging because the environment and safety 

issues are at the starting phase. The level of the environment and safety operations and 

management tools were researched by benchmarking the three same sized industrial 

companies and collecting proved methods to the integrated management system. 

 

Sampo-Rosenlew, which locates in Pori, is a machine workshop manufacturing combine 

harvesters and forest harvesters. Sampo-Rosenlew consumes a lot of chemicals due the 
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management system was developed by using the ISO 14001 environmental management 
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1 JOHDANTO 

 

Alati kehittyvä ympäristö- ja turvallisuuslainsäädäntö ja asiakkaiden sekä sidosryhmien 

kiristyvät vaatimukset ympäristöasioiden hoidossa ovat asettaneet yritykset uudenlaiseen 

tilanteeseen. Nykyisin erilaisilta organisaatioilta vaaditaan yhä useammin huomiota 

taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöllisiin vaikutuksiin. Yritysten on kiinnitettävä entistä 

enemmän huomiota omien toimintojensa ympäristö- ja turvallisuusvaikutuksiin. Kestävän 

kehityksen mielipideilmasto ja sen toteuttaminen on heijastunut myös maatalouskoneiden 

suunnittelijoihin ja valmistajiin. Asiakkaat ovat yhä enemmän kiinnostuneita ostamiensa 

koneiden ympäristövaikutuksista ja elinkaariarvioinneista. Ympäristö- ja 

turvallisuusriskien hallinta ja kehittäminen tuovat kilpailuetua ja taloudellista hyötyä 

yritykselle. 

 

Ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset konkretisoituvat yrityksissä usein 

lainsäädännöllisistä vaatimuksista tai elinehtona muuttaa omaa toimintaa kilpailun 

kiristyessä markkinoilla. Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden ympäristöasioissa tulee ottaa 

huomioon ja jos yritys laiminlyö näitä seikkoja seuraa siitä usein markkina-aseman 

menetys ja kilpailun ulkopuolelle jäänti. Tähän päästään kehittämällä yritysvastuun tasoa. 

Työn kohdeyrityksenä on maatalouskoneita valmistava Sampo-Rosenlew, joka on 

perheyrityksenä aloittanut toimintansa jo vuonna 1853. Sampo-Rosenlew on linjannut 

tavoitteekseen toimivan ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmän kahden vuoden sisällä.  

 

Diplomityö jakautuu teoreettisen osaan eli lukuihin 2, 3 ja 4, joissa tutustutaan yleisemmin 

ympäristö- ja turvallisuusvastuisiin sekä järjestelmiin ja erilaisiin 

riskienhallintamenetelmiin. Luvussa 5 käydään läpi erilaisia yrityksiä ja heidän ympäristö- 

ja turvallisuustoimintaansa. Tavoitteena on vertailla eri sovelluksia kuten yritysten 

viestintätapoja, turvallisuus- ja ympäristökulttuuria tukevia työkaluja ja valita Sampo- 

Rosenlewille luonteva toimintamalli. Benchmarkkauksen tuloksia peilataan Sampo-

Rosenlewin omaan toimintaan. Luvussa 6 tarkastellaan Sampo- Rosenlewin omaa 

toimintaa ja tulevan toimintatamallin sisältöä. Ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien 

hoidossa hankaluutena on usein käytännön toteuttaminen ja ohjeiden ja sääntöjen 

konkretisoiminen tuotannossa. Lisäksi haasteena on usein yrityksen sidosryhmien ja omien 
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ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien yhteen sovittaminen. Työn lähtökohdaksi 

määritettiin yrityksen visio ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien jatkuvaan kehittämiseen 

ja kestävällä pohjalla oleva kokonaisvaltainen toimintamalli. Toimintajärjestelmän tueksi 

valitaan erikseen räätälöity riskienhallintamenetelmä Sampo-Rosenlewin ominaiselle 

toiminnalle.  

 

1.1 Kohteen rajaus 

 

Työssä tarkastellaan ensisijaisesti Sampo-Rosenlewin ympäristö- ja turvallisuusvastuun 

kehittämistä ja toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Työssä sovelletaan 

ISO14001- standardia ympäristöjärjestelmän luomiselle ja OHSAS18001- standardia 

turvallisuusjärjestelmän kehittämiseksi. Näitä standardeja on tarkoituksena käyttää apuna 

toimintamallin luomisessa Sampo-Rosenlewille. Toimintamalli käytännössä tarkoittaa 

integroitua ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmää, johon kuuluu myös 

riskienhallintamenetelmä. Työssä on tavoitteena ympäristö- ja turvallisuustoiminnan 

kehittäminen konepajassa. Erityishuomiossa on kemikaalien käyttäminen tehtaalla. Työ 

keskittyy Sampo-Rosenlew konsernin Porin tehtaalle ja tarkastelun ulkopuolelle jätetään 

mm. Sampo Hydraulics Jyväskylässä.  

 

Kehitetty toimintajärjestelmä koskee tuotteen valmistusta ja henkilöstöä, jolloin tuotteen 

elinkaaritarkastelu rajataan työn ulkopuolelle. Tällöin ei myöskään oteta huomioon 

tuotteen käytön aikana aiheutuvia turvallisuus- ja ympäristönäkökohtia. Työssä valitaan 

yksi toimintamalli mikä katsotaan parhaiten sopivaksi Sampo-Rosenlewin toimintaan.  

Tarkastelussa otetaan huomioon myös toiminta poikkeustilanteissa. 

 

1.2 Työn tavoitteet ja sisältö 

 

Työn tavoitteena on valita Sampo-Rosenlewille toimintajärjestelmä, joka täyttää 

ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset, jotka Sampo-Rosenlew on yrityspolitiikassaan 

linjannut. Käytännössä tavoitteena on siis täyttää viranomaisen ja lainsäädännön yhtiölle 

asettamat vaatimukset. Lisäksi Sampo-Rosenlew on asettanut omat tavoitteensa 
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järjestelmän käytölle ja sertifioinnille. Työn teoriaossassa tarkastellaan ympäristö- ja 

turvallisuustoimintaan liittyvää lainsäädäntöä ja tarkastellaan yritystoimintaan liittyviä 

riskejä yleisesti. Näitä käsiteltyjä aineistoja sovelletaan kappaleissa 6 ja 7. Työssä 

määritetään erilaisia mittareita turvallisuuteen ja ympäristönäkökohtiin, joita käyttäen 

tavoitteisiin päästään. Valittua riskienhallintamenetelmää käytetään toimintamallissa 

yhtenä työkaluna.  

 

Työssä määritetään tarkasti oma toiminta ja nykyisellä tasolla oleva ympäristö- ja 

turvallisuuspolitiikka. Ympäristöjärjestelmästä on myöhemmin tavoitteena saada sertifioitu 

järjestelmä. Ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä on myöhemmin tavoitteena sertifioida. 

Järjestelmästä käytöstä on tavoitteena tehdä mahdollisimman joustava ja helppokäyttöinen 

jokapäiväisiin tarpeisiin. Myöhemmin tarkoituksena on toteuttaa koko toimintajärjestelmän 

sertifiointi.  

 

Yrityksen toimintojen suuren eron vuoksi tavanomaisten ympäristö- ja turvallisuusriskien 

hallintajärjestelmät vaativat paljon soveltamista, jolloin otetaan käyttöön Sampo-

Rosenlewille ominainen riskienhallintajärjestelmä. Järjestelmän valinnassa käytetään 

apuna saman teollisuuden alan yritysten benchmarkingia ja sidosryhmien 

toimintakulttuurin tarkastelua. Merkittävimmät turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat 

tunnistetaan, jolloin niiden vaatimusten mukaan luodaan alustavaa 

riskienhallintamenetelmää. Erilaisia riskienhallintamenetelmiä käydään läpi, jolloin 

voidaan tarkastella mallien etuja ja mahdollista soveltamista yritykseen. Menetelmän 

avulla tunnistetaan ja arvioidaan ympäristö- ja turvallisuusriskejä ja määritetään niiden 

hallintatoimenpiteitä. Lopulliseksi riskienhallintamenetelmäksi valittiin Sampo-

Rosenlewin erityiseen toimintaympäristöön räätälöity riskienhallintamenetelmä POA. 
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2YRITYKSEN YMPÄRISTÖ- JA TURVALLISUUSVASTUU 

 

Yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan yrityksen kestäviä ja vastuullisia toimenpiteitä ja 

ratkaisuja toiminnanharjoittamisessa. Yhteiskuntavastuun pohjana on kestävä kehitys. 

Vastuullinen yritystoiminta käsittää talous-, sosiaali- ja ympäristövastuun. Yrityksen 

turvallisuusvastuu voidaan lukea sosiaalivastuuseen kuuluvaksi.  Yhteiskuntavastuussa on 

kysymys organisaation suhteista sidosryhmilleen, asiakkailleen ja työntekijöilleen. Lisäksi 

tärkeää on aineettomien arvojen kuten yhteiskunnan luottamuksen kehittäminen ja 

ympäristön tilan varjelu. Voidaankin sanoa, että näistä tekijöistä yrityksen maine 

muodostuu. Tässä luvussa keskitytään ympäristö- ja turvallisuusvastuun vaatimuksiin ja 

lainsäädäntöön. Ympäristövastuussa tärkeimmät aiheet liittyvät luonnonvarojen käyttöön ja 

vesien, ilman ja maaperän suojeluun. Sosiaalinen vastuu yrityksissä keskittyy henkilöstön 

hyvinvointiin, vastuullisten toimintatapojen luomiseen irtisanomisissa sekä sidosryhmien 

kunnioittamiseen tuotevastuussa ja kuluttajansuojakysymyksissä. (Niskala 2013,18.) 

 

Yhteiskuntavastuu voidaan jakaa lainsäädännöllisiin vaatimuksiin ja vapaaehtoisiin 

toimiin. Kuvassa 1 on esitetty yhteiskuntavastuun liiketoimintamalli. Työssä tarkastelun 

ulkopuolelle on rajattu yrityksen taloudellinen vastuu. 
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Kuva 1. Yritysten yhteiskuntavastuumalli. (TEKEL 2015.) 

 

2.1 Ympäristövastuu 

 

Ympäristövastuulla tarkoitetaan yrityksen vastuuta kaikista sen toiminnasta aiheutuvista 

ympäristövaikutuksista. Lisäksi sillä tarkoitetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä. 

Ympäristövastuu on yksi yhteiskuntavastuun kolmesta ulottuvuudesta. Yritysten 

ympäristövastuuta voidaan jakaa lainsäädännöllisiin ja vapaaehtoisiin toimenpiteisiin. 

Vapaaehtoisien toimenpiteiden käytöllä organisaatio luo itsestään vastuullisen kuvan. 

Nykyisin useista vapaaehtoisista toimista on tullut lainsäädännöllisiä. Ympäristönsuojelulla 

on tärkeä rooli yrityksen kaikessa toiminnassa. (Sarkkinen 2006, 124-126.) 
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Vastuuntuntoisen yrityksen on huolehdittava lähiympäristöstään ja suunniteltava 

mahdollisten katastrofien ja onnettomuuksien varalle toimintamalleja. Lisäksi yritys on 

vastuussa luonnonvarojen tehokkaasta käytöstä ja luonnonsuojelusta 

toimintaympäristössään. Vastuun piiriin kuuluu myös ympäristövahinkojen ehkäisy ja 

ilmaston muutoksen torjuminen. Ympäristövastuu voidaan jakaa välilliseen ja välittömään 

vastuuseen. Välitön vastuu tarkoittaa yrityksen omien ja itse aiheuttamien ympäristöriskien 

hallintaa. Välillinen vastuu liittyy organisaation toiminnan ulkopuolella olevan ympäristön 

turvaamiseen. Välillistä vastuuta yritys voi toteuttaa mm. hyväntekeväisyyksiin ja 

luonnonsuojeluhankkeisiin osallistumalla. (Rohweder 2004, 99-104.) 

 

2.1.1 Lainsäädäntö 

Yritysten ympäristövastuuta säädellään yhteiskunnassa ympäristölainsäädännön avulla. 

Ympäristölainsäädäntö on alati muuttuva ryhmä erilaisia lakeja. Ympäristölainsäädäntö 

ottaa kantaa ympäristön- ja vesistöjen suojeluun, maanrakentamiseen ja käyttöön. 

Yritysten oikeudellinen vastuu voidaan jakaa neljään eri osa- alueeseen. Näitä ovat tieto-, 

vahingonkorvaus-, kunnostus- ja rikosvastuu. Tietovastuu on osa- alueista tärkein, sillä 

yrityksen on oltava tietoinen toimintansa aiheuttavista ympäristövaikutuksista ja 

muuttuvista lainsäädännön rajoituksista. Tietovastuun tärkeyttä painottaa lisäksi se, että 

muiden osa- alueiden kehittyminen on riippuvainen tietovastuun tasosta. (Marttinen et al. 

2000,17- 20.) Lisäksi organisaation toiminta voidaan keskeyttää, jos lainsäädäntöä ei 

noudateta. Yrityksillä on erilaisia toimenpiteitä juuri tietovastuun hallinnointiin ja 

säännölliseen päivittämiseen. Näitä ovat mm. ympäristöjohtamisjärjestelmät EMAS ja ISO 

14001. (EK 2010a.) 

 

Ympäristövahinkovastuu perustuu yrityksen korvausvastuuseen ympäristövahingoista. 

Ympäristövahinkojen korvaamista käsittelevät jätelaki ja vahingonkorvauslaki. Lisäksi 

ympäristövahinkoon sovelletaan ympäristövahinkojen korvaamista koskevaa lakia ja 

vahinkovastuu koskee myös erilaisten ympäristöhäiriöiden kuten hetkellisten 

ilmansaasteiden aiheuttamia vahinkoja. (Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta 

737/1994.) Kunnostusvastuu tarkoittaa, että organisaatio on vastuussa pilaantuneen 

ympäristön kunnostustoimenpiteistä ja kustannuksista. Ympäristönsuojelulaissa on 



19 

 

määritetty kunnostustoimenpiteet maaperän ja pohjavesien osalta. (Marttinen et al. 

2000,237, 253-254.) 

 

Ympäristörikosvastuulla tarkoitetaan oikeudellista vastuuta, jossa 

ympäristörikossäännöksillä pyritään ehkäisemään ympäristöä kohtaan tehdyt teot. Usein 

kyseessä on ympäristöä pysyvästi vahingoittava toimi tai laiminlyönti, joka muuttaa 

ympäristön tilaa merkittävästi. Rangaistukset näistä rikoksista on usein säädetty 

rikoslaissa. (EK 2010.) 

 

Oikeudellisen vastuun lisäksi yrityksien toimintaa säätelevät erilaiset luvat. Tällaisia lupia 

ovat mm. rakennuslupa ja ympäristölupa. Vaaditut luvat koskevat yleensä yrityksien 

päästöjä ja niitä voidaan hakea lisäksi palveluille ja tuotteille. Ympäristölupaa vaaditaan 

yrityksiltä tapauksissa, joissa sen toiminta aiheuttaa vaaraa ympäristön pilaantumiselle.  

Ympäristölupaa haetaan ympäristönsuojelulaissa määrätylle lupaviranomaiselle kuten 

aluehallintoviranomaiselle tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viranomaiset 

antavat hakemuksesta lausunnon, jonka pohjalta lupaviranomainen tekee asiasta päätöksen. 

Lupahakemus tehdään aina kirjallisena. (Ympäristö 2013a, 3, 4, 5.) 

 

Ympäristölupa ja Tukesin myöntävät luvat antavat ohjeita mm. toiminnan päästöjen 

vähentämismahdollisuuksista sekä työn turvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta. Luvat 

myönnetään usein voimassaoleviksi toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa olevan 

ympäristöluvan tarkastamisväli on kymmenen vuotta. Ympäristönsuojeluasetuksessa on 

luvanvaraisiksi toiminnoiksi säädetty mm. kemikaaliteollisuus, metsäteollisuus, 

metalliteollisuus, energian tuotanto ja jätevesien käsittely sekä jätehuolto. 

Ympäristöluvassa toiminnalle voidaan asettaa erilasia rajaehtoja ja vuosittaisia 

päästökiintiöitä. Muutosta ympäristölupaan voidaan myös hakea jos yrityksen toiminnassa 

tapahtuu merkittäviä muutoksia. (Ympäristö 2013a, 6, 7.) 

 

Yrityksillä on mahdollisuuksia toteuttaa lisäksi erilaisia energiakatselmuksia. Joulukuun 

2015 alkuun mennessä suuryritysten on pitänyt tehdä pakollisia suuryritysten 

energiakartoituksia. Erilaisten energiakatselmusten ja kartoitusten perusteella yrityksen on 

helppo tarkkailla omaa energian käyttöään ja löytää mahdollisia säästökohteita. 

Kartoituksessa tunnistetaan ongelmakohdat ja se parantaa energiankustannustietoisuutta 
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yrityksessä. Katselmuksen vähentää energiankäyttöä, joka on yritykselle taloudellisempaa 

ja ympäristölle puhtaampaa. Energiakartoitus on helpompi toteuttaa ja kevyempi 

byrokraattisesti kuin muut katselmusmallit. (Motiva 2015.)  

 

2.1.2 Vapaaehtoiset hallintakeinot 

Organisaatioilla on erilaisia keinoja osoittaa sidosryhmilleen toimintansa luotettavuus 

ympäristöasioissa. Yrityksen ympäristövastuun tulisi olla yritykselle voimavara, joka tuo 

yritykselle näkyvyyttä ja parantaa imagoa. Vapaaehtoisia keinoja yrityksille ovat mm. 

ympäristöjärjestelmät, ympäristöohjelmat ja ympäristömerkit. Yleisesti ottaen voidaan 

todeta, että ympäristöraportointi on helppo keino parantaa yrityksen viestintää ja 

informoida yrityksen sidosryhmiä tulevista suunnitelmista, parannuksista, toimenpiteistä ja 

tuloksista. GRI- ohjeisto on yksi standardoiduista yritysvastuun raportointimalleista. Se on 

yleisin maailmalla käytetty raportointimalli.  Raportointiohjeiston käyttö on ilmaista ja 

nykyisin käytössä on G4 raportointiohjeisto. Viitekehys kannustaa organisaatioita 

yhteiskuntavastuuraportointiin. Viitekehys soveltuu kaiken kokoisille yrityksille ja 

raportointiohjeistossa on määritelty periaatteet ja indikaattorit, joiden avulla yrityksen on 

helppo mitata ja raportoida taloudellisia -, sosiaalisia - ja ympäristövaikutuksia. (GRI 

2015.) 

 

Vapaaehtoisissa keinoissa on muitakin työkaluja, joilla organisaatio voi tunnistaa 

toimintansa ympäristöön tuovat haitat ja kehittää toimintojaan tämän mukaisesti. 

Lainsäädäntö antaa hyvän rajauksen tähän kehittämiseen mutta usein kehitys loppuu lain 

täyttymiseen. ISO 14001- standardin mukainen ympäristöjärjestelmämalli kannustaakin 

yritystä ympäristönsuojelussa jatkuvan parantamisen periaatteeseen.  ISO 14001 kuuluu 

osaksi EMAS- järjestelmää. ISO 14001- standardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä on 

tarkemmin kerrottu luvussa 3.1. (Suomen standardisoimisliitto SFS ry 2015.) 

 

EMAS järjestelmä eli kaikille yrityksille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä 

eroaa ISO 14001 järjestelmästä siten, että siinä vaaditaan julkinen raportointi. EMAS 

perustuu EU:n asetukseen ja se muodostuu ISO 14001 standardin ympäristöjärjestelmästä 

sekä ympäristöraportista. EMAS järjestelmässä käytetään ulkopuolista auditoijaa ja 

sertifioitu organisaatio saa oikeuden EMAS- logon käyttöön.  EMAS järjestelmä on ISO 
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14001 järjestelmää vaativampi lainsäädännössä. Organisaation tulee tehdä vähintään 

kolmen vuoden välein ympäristöselonteko, josta ilmenee yrityksen ympäristöpolitiikka, 

ympäristöohjelma ja ympäristöjärjestelmä sekä niiden kehitys. Organisaatioiden 

rekisteröinnistä EMAS- järjestelmään vastaa Suomessa SYKE. Ympäristöjärjestelmä 

voidaan todentaa ja todentamisesta vastaa akkreditoitu ympäristötodentaja. Suomessa 

toimivia todentajia ovat Inspecta Sertifiointi Oy ja DNV Certification Oy/Ab. (Ympäristö 

2013b.) 

 

Organisaatiot voivat osoittaa toimintansa kestävyyden ja ympäristöystävällisyyden 

ympäristömerkeillä. Ympäristömerkkien tarkoituksena on parantaa puolueetonta viestintää 

yrityksen tuotteiden ympäristövaikutuksista kuluttajille. Ympäristömerkkien avulla yritys 

ohjaa kuluttajien ostopäätöksiä, jotka nostavat yrityksen kilpailuetua muihin kilpaileviin 

saman alan yrityksiin joilta merkki mahdollisesti puuttuu. Merkit ovat usein vapaaehtoisia 

ja virallisten ympäristömerkkien lisäksi löytyy muita epävirallisempia merkkejä. 

Tunnetuimpia virallisia ympäristömerkkejä ovat pohjoismainen ympäristömerkki eli 

joutsenmerkki ja Euroopan ympäristömerkki ja energiamerkki. (Ympäristö 2013c.) 

 

Elinkaariarvioinnissa (LCM) arvioidaan tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutuksia 

sen valmistukseen käyttävien raaka- aineiden hankinnasta sen käytöstä poistumiseen 

(Cradle- to Grave). Tarkoituksena on kerätä tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista riskien 

välttämiseksi. Elinkaariarviointi on kehittynyt nykyisin tuotekeskeisyydestä enemmän 

prosessin suunnitteluun. Elinkaari arvioinnista löytyy ISO 14040- sarjan standardit.  

Elinkaariarviointeja voidaan myös rajat eri tavoin, jolloin tarkastelu kohdistuu tiettyyn 

prosessiin, päästöön tai tuotejärjestelmän osaan. Elinkaariarvioinnin tueksi voidaan 

organisaatioissa arvioida omia päästöjä ja toiminnan kestävyyttä erilaisilla jalanjäljillä. 

Näitä eri laskennallisia työkaluja ovat mm. hiilijalanjälki, ekologinen jalanjälki, 

vesijalanjälki ja ympäristöjalanjälki. Eri laskentamenetelmät valitaan aina tarpeen mukaan. 

(Ympäristö 2013d.)  
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2.2 Turvallisuusvastuu 

 

Turvallisuusvastuu kuuluu yrityksen yhteiskuntavastuun sosiaaliseen osa-alueeseen. 

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa käytännössä organisaation ihmisten turvallisuudesta, 

terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista. Sosiaaliseen vastuuseen linkittyy lisäksi 

työsuojelu ja tuoteturvallisuus.  Ensisijaisesti yrityksen turvallisuudesta on vastuussa ylin 

johto. Yrityksen ylimmällä johdolla on vastuu turvallisuuden jatkuvasta kehittämisestä 

organisaatioissa. Yritysturvallisuus tarkoittaa erilaisten uhkien tunnistamista ja arviointia. 

Erilaiset turvallisuusanalyysit ovat työkaluina uhkien tunnistamisessa ja merkitysten 

arvioinnissa. Yrityksen turvallisuudesta puhuttaessa mainitaankin usein 

turvallisuusjohtaminen, joka on kokonaisvaltaista yrityksen johtamista turvallisuusasioiden 

valossa. Organisaation sidosryhmät asettavat yrityksille useita erilaisia 

turvallisuusvaatimuksia. (EK 2015a.) Lisäksi vaatimuksia asettaa yhteiskunta ja 

lainsäädäntö. Turvallisuusvastuuseen sisältyy mm. seuraavat yrityksen toiminta- alueet: 

 

- Työturvallisuus 

- Henkilöturvallisuus 

- Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus 

- Tuotannon ja toiminnan turvallisuus 

- Pelastustoiminta 

- Tietoturvallisuus 

  

Lisäksi muita turvallisuusvastuun piiriin kuuluvia toiminta- alueita ovat 

ympäristöturvallisuus, rikosturvallisuus ja mahdollisten ulkomaantoimintojen turvallisuus. 

(Miettinen 2002, 14.) 

 

2.2.1 Työturvallisuus 

Organisaation turvallisuusvastuun toteuttamisessa lainsäädäntö määrittää rajaehdot 

toiminnalle. Turvallisuusjohtamisesta ei varsinaisesti ole säädetty Suomen 

lainsäädännössä. Suomessa on kuitenkin useita turvallisuusjohtamiseen liittyviä lakeja 

kuten työturvallisuuslaki. Lain tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen työnteko 

työpaikalla. Työturvallisuuslaki velvoittaa työolojen ja henkilöstön hyvinvoinnin 
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seurantaan ja vaarojen arviointiin sekä kehittämistoimenpiteisiin. Työturvallisuuden tulee 

toimia organisaation kaikilla tasoilla, eikä olla irrallisena osa- alueena. Sen tulee koostua 

toimintaohjelmasta, jossa on määritelty tavoitteet ja kehittämistarpeet työoloista ja 

työympäristöstä työpaikalla. Tärkeää on huomioida työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet 

ja hallitun tiedon hyödyntäminen. Työturvallisuuslain 8 §:n mukaan työnantaja on 

velvollinen huolehtimaan, että terveyttä ja turvallisuutta koskevat toimenpiteet otetaan 

huomioon organisaation kaikilla tasoilla. Työturvallisuuslain soveltuminen työpaikalla 

riippuu työtehtävästä ja työsopimuksesta. Työntekijä on myös perehdytettävä 

työtehtäviinsä sekä koulutettava mahdollisissa työhönsä liittyvissä vaara- ja 

haittatekijöissä. (Työturvallisuuslaki 738/2002.) 

 

Työnantaja on vastuussa työpaikan ja ympäristön turvallisuudesta. Työturvallisuuteen 

liittyy tärkeänä osana työsuojelu. Nimettyjä työsuojeluhenkilöitä ovat 

työsuojeluvaltuutettu, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluasiamies. Työsuojelupäällikön tulee 

olla työnantajan nimeämä. Työnantaja voi toimia työsuojelupäällikkönä. Mikäli yrityksessä 

ei ole erikseen nimettyä työnsuojelupäällikköä, vastaa siitä yrityksen toimitusjohtaja. 

Työsuojelusta vastaavan henkilön tehtäviä ovat mm. työsuojelusäädösten tunteminen, 

työpaikan turvallisuustason seuranta, havaittuihin poikkeamiin puuttuminen ja erilaisten 

tarkastusten ja toimintaohjelmien läpikäynti. Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden 

keskuudesta valittu luottamusmies. Hänen tehtävät ovat luonteeltaan samankaltaisia kuin 

työsuojelupäällikölläkin. Työsuojeluvaltuutetun tulee tuntea olemassa olevat 

työsuojelusäädökset ja työpaikan työolot riittävän hyvin, jolloin raportointi havaituista 

poikkeamista työturvallisuudessa on kattavaa. (Työturvallisuuskeskus 2013.) 

 

 Kun työpaikalla työskentelee säännöllisesti yli 20 työntekijää, on sille perustettava 

työsuojelutoimikunta. Työsuojelutoimikunta toimii työntekijöiden, toimihenkilöiden ja 

työnantajan yhteistyöelimenä työsuojeluasioissa.  Ryhmä kokoontuu vuodessa aina tarpeen 

vaatiessa. Työsuojelutoimikunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat työsuojelun vuosittaisen 

toimintasuunnitelman hyväksyminen, työolojen tilan ja työsuojelutarkastusten käsittely 

kokouksissa sekä esittää työnantajalle kehittämisehdotuksia liittyen työsuojeluun, 

työterveyshuoltoon ja työhön perehdyttämiseen.  (Työturvallisuuskeskus 2013.)  
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Organisaation työturvallisuuteen liittyy myös asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja 

tarkastamisesta 403/2008. Asetusta sovelletaan koneen tai työkalun käyttöön sekä 

tarkastamiseen työturvallisuuslaki 738/2002 mainituissa työtehtävissä. (Valtioneuvoston 

asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008.)  

 

Organisaation työturvallisuustoimintaan liittyvät myös alaa säätelevät työehtosopimukset 

(TES). Työehtosopimuksella tarkoitetaan työntekijäjärjestön ja työnantajien järjestön 

välistä sopimusta. Työehtosopimuksissa mainitaan kemikaalien käyttöön liittyvästä 

lainsäädännöstä sekä koneiden turvalliseen käyttöön liittyvistä säädöksistä. TES on 

yleissitova lailla huolimatta kuuluuko yritys työnantajajärjestöön. (Työehtosopimuslaki 

436/1946.) 

 

2.2.2 Henkilöturvallisuus  

Henkilöturvallisuudessa tarkastelun kohteena ovat organisaation työntekijät ja heidän 

toimintansa. Henkilöturvallisuus sivuaakin työnsuojelua. Henkilöturvallisuuteen kuuluu 

yrityksen avainhenkilöiden suojaaminen esim. työmatkariskeiltä, kiristykseltä ja vakavilta 

sairauksilta sekä kaikkien työntekijöiden suojaaminen onnettomuuksilta ja rikoksilta. 

Tähän sisältyy lisäksi epätoivottujen henkilöiden pääsy yritykseen rekrytoinnin kautta tai 

muuten.  Merkittävimpänä erona voidaan pitää, että työsuojelussa keskitytään pääasiassa 

työtapaturmien ennalta ehkäisyyn. Yhä enemmän työsuojelu on myös henkistä. 

Henkilöturvallisuudesta puhuttaessa tarkoitetaan aina yrityksien omia työntekijöitä, 

vierailijoita, asiakkaita sekä kaikkia yhteistyökumppaneita. Organisaation 

henkilöturvallisuuden tulee näkyä henkilöstöpolitiikassa. (Miettinen 2002, 103.) 

 

Tärkeä osa yrityksen henkilöturvallisuutta on henkilötietojen tarkistus. Tarkistuksella 

pyritään valmistamaan palkattavan henkilön koulutus- ja työtietojen oikeellisuus sekä 

mahdollinen rikosrekisteri. Taustatietojen varmistamiseksi voidaan suorittaa mm. 

viranomaistarkistus, luottotiedot ja maksuhäiriöt, työhistoria sekä suosittelijoiden 

läpikäynti. Viranomaistarkistuksen suorittaa aina poliisiviranomainen ja siihen tulee kysyä 

kirjallinen lupa asianomaiselta. Työhistoria ja koulutustausta ilmenevät usein työnhakijan 

CV:stä. Niiden selvittämiseen riittää usein soitto edelliselle työnantajalle tai oppilaitoksiin. 

CV:stä löytyy usein myös mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot, jotka voidaan 
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tarvittaessa varmistaa. Työtehtävään liittyen työnhakijan yrityskytkökset voidaan tarkistaa, 

mikäli henkilö kuuluu esim. kilpailevan yrityksen hallitukseen ja on näin esteellinen 

toimimaan yrityksessä luottamustoimessa. (Miettinen 2002, 104-107.) 

 

Henkilöturvallisuus tulee yrityksessä ilmi sopimuksen alkamisissa ja päättymisissä. 

Sopimuksen päättyminen on kriittinen ja vaikeammin hallittava tilanne kuin sopimuksen 

aloittaminen. Työntekijällä on usein yritystä koskevaa luotettavaa tietoa, käyttöoikeuksia 

tietojärjestelmiin ja muuta fyysistä omaisuutta kuten tietokoneita, puhelimia ja työkaluja. 

Henkilösuojaus ja salassapitosopimukset ovat henkilöturvallisuutta turvaavia toimia, joista 

yrityksen tulee huolehtia. Henkilösuojaus tarkoittaa yksittäisen ihmisen fyysisen 

koskemattomuuden suojaamista. Normaalisti erityistä tarvetta henkilösuojaamiseen ei 

esiinny. Tarvittaessa henkilön turvallisuustietoisuutta voidaan kohottaa ja jakaa tarvittavia 

turvavarustuksia.  Salassapitosopimus voidaan laatia kun halutaan liikesuhteeseen 

liittyvien asioiden pysyvän salassa. Salassapitosopimuksessa määritellään salattujen 

asioiden käsittelyperiaatteet ja se voi olla yrityksen ja yksittäisen henkilön välinen tai 

kahden yrityksen välinen. (Miettinen 2002, 111-117.) 

 

2.2.3 Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus 

Organisaatio tarvitsee tilat toimintaansa. Näiden tilojen suojaaminen luo perustan muulle 

suojaukselle. Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuudessa poikkeamia pyritään havaitsemaan 

riskien arvioinnin avulla. Rakenteellinen turvallisuusvalvonta on oleellisessa osassa 

kiinteistö- ja toimitilaturvallisuutta. Organisaation on pyrittävä varmistamaan, että 

tuotantotiloihin on pääsy vain asianomaisilla henkilöillä. Kaikki yrityksen käyttämät tilat 

eivät ole suojaustarpeeltaan samanlaisia. Yrityksen tiloista tuleekin tehdä tärkeys- ja 

riskiluokittelua, niiden oikeanlaisen suojaamisen varmistamiseksi. Teollisuuden alalla 

toimiville organisaatioille ei valmiita malleja ole saatavilla mutta perusperiaate on usein 

luokittelumalleissa sama. (Miettinen 2002, 93.) 

 

Riskienarvioinnin pohjalta suojaustasovaatimukset huomioiden valitaan sopivimmat 

menetelmät ja välineet organisaation kiinteistön suojaamiseen. Suunnitellusti toteutettu 

kiinteistö- ja toimitilojen suojaaminen tapahtuu ns. kerroksittaisen suojaamisen 

periaatteella eli kehäajattelulla, johon liittyy tilojen tärkeysluokittelu. Kerroksittainen 
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suojaaminen voidaan suunnitella tilojen tärkeysluokittelun jälkeen. (PKY- laatu 2015.) 

Kuvan 2 esimerkistä voidaan havaita tilojen tärkeysluokittelun pohjalta tehtyä 

kerroksittaista suojaamista.  

 

Kuva 2. Kiinteistön suojausvyöhykkeiden muodostuminen. (PKY- laatu 2015). 

 

Kuvasta nähdään, että uloin eli kehäsuojaus voidaan toteuttaa esimerkiksi aitaamalla alue, 

mikä estää asiattomien pääsyn alueelle. Kehäsuojauksessa voidaan käyttää lisäksi 

kameroita ja kulunvalvontaa. Aluesuojaus kattaa yleensä yrityksen tontin ja piha- alueet. 

Aluesuojauksen toteuttamiselle on tyypillistä hyvä valaistus sekä kameravalvonta. 

Kuorisuojauksessa suojataan organisaation kiinteistössä olevien ulko- ovien, ikkunoiden ja 

mahdollisten muiden luukkujen kuten ilmanvaihtokanavien aluetta siten, että pääsy 

yrityksen tiloihin huomaamatta ei ole mahdollista. Kuorisuojaus toteutetaan käytännössä 

lukkojen avulla, ovien magneettikytkimillä sekä kamera- ja kulunvalvonnalla. Lisäksi 

apuna voidaan käyttää vartijoita mm. aulapalvelussa vieraiden vastaanotossa ja 

järjestelmään kirjaamisessa. (Miettinen 2002, 95-96.) 

 

Tilasuojaus tarkoittaa yrityksen kiinteistön sisällä olevien tuotanto- ja toimistotilojen 

suojaamista. Tilasuojaus toteutetaan kuorisuojauksen tapaan erilaisilla lukoilla ja näiden 

lisäksi kulunvalvonnalla ja liiketunnistimilla. Sisimpänä kaikista suojausvyöhykkeistä on 

kohdesuojaus. Suojattava kohde on usein arvokas tai tärkeä yritykselle, jolloin se voi olla 

esimerkiksi kassakaappi. Lisäksi kohde voi olla erittäin ympäristölle vaarallinen, jolloin se 
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vaatii vahvan suojauksen. Kohdesuojattavaa kohdetta ympäröivät yleensä muut 

suojausvyöhykkeet.   (PKY- laatu 2015.) 

 

Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuteen liittyvät kiinteästi lisäksi turvallisuusvalvonta ja 

rakenteellinen suojaus. Rakenteellinen suojaus muodostuu avainhallinnasta eli avainten 

jakelusta ja hallinnasta, rakenteellisesta turvallisuudesta eli käytetyistä 

rakennusmateriaaleista kiinteistöissä ja tilojen kunnosta. Lisäksi rakenteellinen suojaus 

muodostuu kiinteistötekniikasta eli LVIS- tekniikan toteutusratkaisuista, joiden käyttöön 

liittyvät turvallisuusriskit otettava huomioon. Yrityksen turvallisuusvalvonta koostuu 

kulunvalvonnasta, rikosilmoitinjärjestelmistä ja kameravalvonnasta. Suomessa yleisiä 

käytettyjä kulunvalvontajärjestelmiä ovat Timecon, Esmikko ja Flexim. (Miettinen 2002, 

96- 98.) 

 

2.2.4 Tuotannon ja toiminnan yritysturvallisuus 

Tuotannon ja toiminnan yritysturvallisuuden keinoin on tavoitteena taata toiminnan 

häiriöttömyys tuotannossa sekä turvalliset tuotteet tuotevastuun avulla. Tuotannon ja 

toiminnan yritysturvallisuus koostuu myös jatkuvuussuunnittelusta, joka on tehty 

riskienarvioinnin pohjalta. (Yritysturvallisuus EK 2009b.) Lisäksi tuotannon ja toiminnan 

turvallisuuteen liittyy vahvasti tuotevastuun erilaiset vakuutukset ja liiketoiminnan 

jatkuvuuden varmistaminen häiriön jälkeen. Muita tärkeitä turvallisuusnäkökohtia ovat 

kuljetusturvallisuus, arvo- omaisuuden suojaaminen, varainhoidon, maksuliikenteen ja 

sopimusriskien hallinta. (Miettinen 2002, 273.) 

 

Tuotevastuu tarkoittaa yrityksen velvoitetta korvata tuottamansa hyödykkeen aiheuttamat 

mahdolliset vahingot sen ostajalle. Tuotevastuulain mukaan tuotevastuu ei katoa 

riippumatta tuotteen loppukäyttäjän laiminlyönneistä. Organisaation tulisikin jatkuvasti 

parantaa tuotteitaan ja näin hallita tuoteriskejään. Tuoteturvallisuudessa tuotteen laatu ja 

turvallisuus tulee huomioida sen koko elinkaaren aikana. Tuoteturvallisuutta yrityksissä 

voidaan parantaa mm. järjestelmällisillä tuoteriskien analysoinnilla, tuotteen 

soveltuvuusarvioinnilla käyttötarkoituksessa ja toiminnassa sekä käyttötestauksella. 

(Miettinen 2002, 274- 275.) 
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Logistiikan turvallisuus on yksi yrityksien keskeisimmästä toiminnoista, joka voi olla 

yrityksen oman logistiikan järjestämää tai pitkälle ulkoiselle sidosryhmälle valtuutettua. 

Riippumatta siitä hoitaako organisaatio itse kuljetukset tai käyttääkö se apuna 

kuljetusyrityksiä, tulee yrityksen valvoa, että turvallisuusasiat ovat kunnossa. Kuljetukseen 

liittyy aina kuljetusriski. Kuljetusriski on kuljetuksessa oleva todennäköisyys, jolloin tuote 

ei saavu paikalle virheettömänä oikeaan aikaan ja paikkaan. Yleisimpiä kuljetukseen 

liittyviä riskejä ovat mm. kuljetettavan tavaran vaurioituminen tai tuhoutuminen, 

liikenneonnettomuudet, lastin pilaantuminen tai päätyminen väärälle paikkakunnalle. 

Kuljetusriski voi syntyä toimitusketjun missä vaiheessa tahansa. Yrityksen on tärkeää 

tunnistaa kuljetusriskit ja selvittää keinot riskien hallitsemiseksi. Kuljetusriskejä hallitaan 

hyvällä kuljetuksen suunnittelulla, varautumalla kuljetusrasituksiin ja tavaroiden oikeaan 

pakkaamiseen sekä oikean kuljetuskaluston ja reitin valinnalla. (Miettinen 2002 277- 279.) 

 

Tuotannon ja toiminnan turvallisuuteen liittyviä riskejä ovat lisäksi epäluotettava 

yhteistyökumppani, joka voi olla niin asiakas kuin tavarantoimittajakin. Näitä riskejä 

voidaan vähentää laatimalla yksityiskohtaiset kirjalliset sopimukset. Yritys voi kärsiä myös 

perättömän tiedon levittämisestä julkisuuteen ja tuotteiden plagioinnista kilpailijoita. 

Monet suuret teollisuusyrityksen kärsivät usein myös ylisuuresta hävikistä, joka voi johtua 

työntekijöiden näpistyksistä tai tavaroiden toimitusketjun epävarmuudesta. Muita riskejä 

yrityksillä ovat pimeän työvoiman käyttö ja taloushallintoon liittyvät väärinkäytökset. 

Taloushallinnossa voi olla lisäksi riskejä varainhoidossa ja maksuliikenteessä. (Yritysten 

rikosturvallisuus 2012, 46- 49.) 

 

2.2.5 Pelastustoiminta ja tietoturvallisuus 

Pelastustoiminnan muodostaa merkittävän yritysturvallisuuden osa- alueen ja sen tehtävänä 

on ehkäistä vakavien onnettomuuksien henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahingot. 

Onnettomuuden sattuessa pelastustoiminnan tehtävän on taas rajata sattunut onnettomuus 

ja haitta mahdollisimman pieneksi. Organisaatioiden pelastustoimintaan liittyviä 

velvoitteita on määrätty pelastuslaissa sekä valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten 

kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta. (Valtioneuvoston asetus vaarallisten 

kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 855/2012.) 
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Pelastuslain mukaan onnettomuuden sattuessa tai tulipalon syttyessä jokainen on 

velvollinen torjumaan ja ilmoittamaan tapahtuneesta. Pelastuslaissa on säädetty myös 

pelastussuunnitelman laatimisvelvoite sekä kiinteistöjen rakenteellisista ominaisuuksista. 

Pelastuslain mukaan ylin toimivalta on Sisäasiainministeriöllä. Kuntien tärkein 

pelastusviranomainen on palopäällikkö. Pelastusviranomaisen tehtävänä on huolehtia 

pelastustoimen tiedottamisesta, valvonnasta sekä eri organisaatioiden pelastustoimien 

yhteensovittamisesta.  (Pelastuslaki 379/2011.) 

 

Pelastustoiminnan tehtävänä on myös väestönsuojelu, omaisuuden ja ympäristön 

suojaaminen sekä uhista tiedottaminen. Suurissa yrityksissä on usein väestönsuojeluun 

tarkoitettuja erityisiä väestönsuojia. Yrityksen kiinteistöjen paloturvallisuutta tulee 

parantaa paloluokittelulla, alkusammutuskalustolla, automaattisella sammutuskalustolla, 

erityisillä pelastus- ja sammutusjärjestelyillä sekä turvallisuusopasteilla ja 

merkkivalaistuksella. Pelastautumisharjoituksilla on tarkoitus kohottaa työntekijöiden 

toimintakykyä onnettomuustilanteissa ja yrityksen toimitiloista pelastautumista. 

Pelastusviranomaiset tekevät säännöllisiä tarkastuksia yritysten tiloihin, tarkastaakseen 

onko pelastuslaissa määritellyt vaatimukset täytetty. Yrityksen ylimmän johdon tulee 

nimetä erityinen suojelujohtaja, jonka velvollisuutena on huolehtia yrityksen 

väestönsuojeluasioista. (EK 2015c.)  

 

Tietoturvallisuus yrityksessä muodostuu kolmesta peruselementistä, joita ovat 

luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus. Tietoturvallisuus on siis valikoima toimintatapoja 

joilla ylläpidetään yrityksen tietosuojaa.  Tietoturvallisuuteen liittyvänä lakina voidaan 

pitää henkilötietolakia. Henkilötietolaki määrittää yrityksen velvollisuuden ylläpitää 

henkilötietorekisteriä ja kuinka suojata se. (Henkilötietolaki 523/1999.) 

 

2.2.6 Tietoturvallisuus 

Tietoturvallisuus koostuu useista eri ulottuvuuksista, jotka ovat kytkeytyneet toisiinsa. 

Tärkeimmiksi osa- alueiksi yrityksien tietoturvallisuudessa voidaan määrittää yhdeksän 

erilaista osa- aluetta. Luottamuksellisuus on yksi peruselementti näiden yhdeksän osa- 

alueen käsittelyssä. Luottamuksellisuus saadaan yrityksessä toteutettua suojaamalla tiedot 

luvatonta käyttöä vastaan. Tietojen eheys taataan sillä, että tietoa ei muuteta ilman lupaa ja 
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kaikista muutoksista tiedotetaan. Lähtökohtana on, että tietoa ei häviä eikä muodostu 

itsestään. Kolmas kriteeri hyvään tietoturvallisuuteen yrityksissä on tietojen saatavuus. 

Tietoa tulee olla saatavissa aina kun sitä tarvitaan. Tietojen saatavuus riippuu organisaation 

tietojenkäsittelyresurssien määrästä. (Miettinen 2002 129,130.) 

 

Tietoturvallisuuden tärkeimmät osa- alueet voidaan jakaa seuraavasti: 

- Hallinnollinen turvallisuus  

- Tietoaineistoturvallisuus 

- Tietojenkäsittelyn turvallisuus eli käyttöturvallisuus 

- Tietoliikenteen turvallisuus 

- Käyttötoimintojen turvallisuus 

- Laitteistoturvallisuus 

- Ohjelmistoturvallisuus 

- Yksityisyyden suoja 

- Immateriaalioikeuksien suojaaminen 

 

Havaitaankin, että tietoturvallisuus ei ole yksinkertaisilla toimilla parannettava toiminto 

yrityksessä vaan se koostuu useista eri osa- alueista. Tietoturvallisuuden parantaminen 

vaatiikin joka osa- alueen kehittämistä uhkaavilta riskeiltä. Usein eri toiminnot sivuavat 

toisiaan ja osa- alueisiin jaottelu on vaikeaa. Organisaation tietoturvallisuus suojaa yritystä 

erilaisilta huijauksilta ja elektronisilta hyökkäyksiltä kuten tietokoneviruksilta, 

roskapostilta ja teollisuusvakoilulta. (Miettinen 2002, 130.) 

 

2.3 Vastuullisen yritystoiminnan kehittämisen lähtökohdat 

 

Arvot ohjaavat yrityksen toimintaa ja valintoja. Yrityksen vastuullisuuden vaikuttimina 

ovatkin arvot, moraali ja etiikka. Nämä kolme tekijää määrittävät yritykselle ominaisten 

vastuulliseen yritystoimintaan tähtäävien kannustimien olemassaolon. Yrityksen 

vastuullisuus ilmenee sen sanoissa, teoissa ja toimintastrategiassa. Hyvin johdetun 

yrityksen johdon vastuulla on toimintastrategian toteutuminen ja muun henkilöstön 

motivointi esimerkillä. (Rohweder 2004, 79.) 
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Vastuullisen yritystoiminnan kehittämisen lähtökohtana ovat tarkasteltavan yrityksen 

arvot. Arvot voidaan jakaa taloudellisiin ja eettisiin. Taloudellisiin arvoihin pohjautuvassa 

toiminnassa tavoitteena on mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty ja eettisiin arvoihin 

pohjautuvassa toiminnassa arvot painottuvat enemmän sosiaalisiin ja ekologisiin asioihin. 

 

Vastuullisen yritystoiminnan lähtökohtina on lainsäädännön noudattaminen. Useissa 

maissa vallitseva lainsäädäntö vaikuttaa yrityksien toimintaan. Kansainvälisillä yrityksillä 

asiasta tekee haastavamman lainsäädäntöjen eroavaisuudet maiden välillä. Yrityksen 

toiminta perustuu taloudellisiin arvoihin kun sen vastuullisuuteen vaikuttaa 

julkishallinnolliset kannustimet. Tällöin ensisijaisena tavoitteena on mahdollisimman suuri 

liikevoitto. Jos yrityksen toiminta tähtäisi yksinomaan tulevien ja nykyisten sukupolvien 

olosuhteiden parantamiseen, voitaisiin puhua, että yritys perustuisi eettisiin arvoihin. 

Todellisuudessa yrityksien eettiset ja - taloudelliset arvot ovat aina linkittyneenä toisiinsa. 

Vastuullisen yritystoiminnan kehittämiseen voidaankin luetella useita eri kannustimia, 

jotka perustuvat niin taloudellisille kuin eettisille arvoille. Nämä kannustimet ovat tärkeitä, 

sillä ne toimivat yrityksien motivoivina tekijöinä yhteiskuntavastuun kehittämisessä. 

(Rohweder 2004, 79,84.) 

 

2.3.1 Taloudelliset kannustimet 

Yritykset ovat taloudellisia toimijoita, joiden ajatteluun pätevät samankaltaiset 

perussäännöt. Taloudelliset kannustimet ovat päätekijänä vauhdittaneet yritysvastuun 

kehittymistä. Taloudelliset kannustimet voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Näitä ryhmiä 

ovat kysyntätekijät, imagotekijät ja kannattavuustekijät. Valmistustoimintaan 

erikoistuneilla yrityksillä kustannussäästöjen saavuttaminen on erityisen tärkeä kannustin. 

(Rohweder 2004, 82.) 

 

Suurimpana yksittäisenä yritystä vastuulliseen toimintaan kannustavan tekijänä voidaan 

pitää kannattavuutta eli kustannussäästöjä. Kannattavuutta voidaan parantaa usealla eri 

yritysvastuun osa- alueen keinolla. Kannattavuutta voidaan lisätä materiaali- ja 

energiatehokkuutta lisäämällä. Tähän voidaan panostaa mm. hyvällä tuotantoteknologialla 

ja tuotantoprosessin suunnittelulla. Kustannusstrategiaansa parantamalla yritys kehittää 

toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi ja lisää kustannustehokkuutta. Tämä on vaikeaa 
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yrityksissä, joissa materiaalien ja raaka- aineiden kulutus on huomattavaa. Tämän takia 

vastuulliseen yritystoimintaan voidaan yhdistää ekotehokkuuden käsite, joka linkittyy 

ympäristön hyvinvointiin. Ympäristön hyvinvointia voidaan lisäksi parantaa tuotteiden 

haitallisuutta vähentämällä. Tällaiset tuotteet ovat usein myös kuluttajaystävällisempiä ja 

turvallisempia. Tämän kaltainen kehitys edellyttää yritykseltä 

innovatiivisuutta.(Schaltegger 2008, 187-189.) 

 

Kannattavuuteen eli kustannussäästöihin vaikuttaa yrityksen vastuullinen 

henkilöstöpolitiikka. Pätevän henkilöstön rekrytoinnin lisäksi on tärkeää motivoida jo 

olemassa olevaa henkilöstöä. Henkilöstön työturvallisuus ja yleinen hyvinvointi ovat myös 

yrityksen taloudellisia kannustimia. Hyvä työturvallisuus ja hyvinvointi työpaikalla 

vähentävät poissaoloja ja lisäävät työn tuottavuutta. Vastuullinen yritys näkee työntekijät 

voimavarana, josta tulee pitää hyvää huolta. Lisäksi työn suoritusteho ja laatu paranevat. 

Hyvän henkilöstöjohtamisen lisäksi yrityksessä voidaan puhua ns. luottamuspääomasta. 

Luottamuspääomalla tarkoitetaan työntekijöiden keskinäisiä luottamussuhteita. Tämä 

tarkoittaa sitä, että työntekijöiden kesken vallitsee luottamus, joka johtaa parempaan 

innovaatioon ja kustannussäästöihin. (Hawkins 2006, 146- 147.) 

 

Yrityksillä on taloudellisina kannustimina myös imagotekijät. Yrityksen maine on aineeton 

resurssi, joka syntyy hyvällä yritysvastuullisuudella ja sen voi menettää toimimalla 

vastuuttomasti. Huono maine syö nopeasti yrityksen markkinaosuutta ja kilpailukykyä. 

Vastuullisilla yrityksillä on usein myös hyvä maine ja voidaankin todeta, että maine ja 

vastuullisuus usein nähdään samoina käsitteinä. Pitkään vastuullisena toimivalla yrityksellä 

ja joillakin yritysvastuun osa- alueilla jopa edelläkävijäyrityksellä voidaan puhua 

saavutetusta brändistä. Tämä on pitkällisen työn tulosta, jossa yritys on saavuttanut 

edelläkävijän statuksen.  Hyvä maine onkin tärkeä kannustin yritysvastuussa ja toimii 

osittain pelotteena, sillä imagonsa laiminlyönyt ja huonosti itseään mainostaneen yrityksen 

kilpailukyky markkinoilla on heikko. Nykyään informaation lisääntyminen ja median 

näkyvyys ovat kehittäneet sen, että imagosta on tullut yrityksille yhä tärkeämpi elementti 

kilpailukyvyssä. Hyvä imago vaikuttaa myös yrityksen talouden kannalta tärkeisiin 

sidosryhmiin positiivisesti kuten sijoittajiin, alihankkijoihin ja rahoittajiin. Vastuullisesti 

toimiva yritys jättää leimansa myös asiakkaisiinsa. Hyvä imago parantaa asiakkaiden 

luottamusta ja merkkiuskollisuutta. (Rohweder 2004, 82.) 
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Viimeisin yrityksen vastuullisuuden taloudellisista kannustimista on kysyntätekijät. 

Yrityksen on tärkeää tunnista asiakkaidensa tarpeet ja toivomukset. Asiakkaat on saatava 

vakuutettua, että heidän ostamansa tuote on paras vaihtoehto. Tuotteen arvo ja laatu 

koostuu itse tuotteesta, sen palveluista sekä lisäarvotekijöistä. Asiakkaiden luottamusta 

tuotteisiin ja liiketoimintaan saadaan erilaistamalla niitä ympäristöystävällisemmiksi. 

Taloudellisen yritysvastuun kysyntää lisääviä tekijöitä ovat erilaiset markkinointistrategiat. 

Näitä ovat mm. ympäristödifferointistrategia eli strategia, jolla yritys pyrkii 

markkinointijohtajaksi omalla alueella vihreän markkinoinnin keinoin. Lisäksi strategiana 

voidaan käyttää massamarkkinointistrategiaa tai markkinakehitysstrategiaa. 

Massamarkkinointistrategiassa laajennetaan differointistrategiassa saavutettua 

ympäristötietoisten asiakkaiden joukkoa ja markkinakehitysstrategiassa pyritään 

kehittämään markkinoita ympäristöystävällisempään suuntaan. Yritysvastuun 

kysyntäkannustimet ilmenevät mm. reilun kaupan tuotteilla, luomuelintarvikkeilla ja 

muilla ympäristömerkin omaavilla tuotteilla. Taloudellisesti vastuullinen toiminta lisää 

asiakkaiden lisäksi myös sijoittajien kysyntää rahoitusta haettaessa. Vaarana yrityksen 

vastuullisuuden parantamisessa on syyllistyminen viherpesuun tuotteissaan. Nykyisin 

kilpailevat yritykset ja media ehkäisevät yrityksien syyllistymistä viherpesuun. 

(Schaltegger 2008, 191-194.) 

 

2.3.2 Muut kannustimet 

Muita kannustimia yrityksillä ovat sidosryhmälähtöiset, eettiset ja julkishallinnolliset 

kannustimet. Julkishallinnolliset kannustimet ovat pitkälti lakisääteisiä ja ne ovat perusta 

yrityksen vastuulliselle toiminnalle. Tällaisia lakeja ovat mm. kirjanpito-, kilpailu-, työ ja 

ympäristölainsäädäntö. Julkishallinnollisia keinoja yrityksien vastuullisuuden hallintaan on 

mm. taloudelliset, hallinnolliset ja informatiiviset keinot. Taloudellisilla julkishallinnon 

keinoilla tarkoitetaan esimerkiksi verotusta, joilla yrityksien toimintaa voidaan johtaa 

haluttuun suuntaan. Hallinnolliset julkishallinnon keinot ovat yrityksissä lakein ja 

määräyksien noudattaminen sakkojen ja muiden rangaistuksien pelossa. Tällöin 

yritysvastuu ja yrityksen moraali perustuu yksinomaan julkishallinnolliseen 

vastuunkantoon. Informatiivisilla ohjauskeinoilla voidaan yritystä motivoida 

vapaaehtoiseen toimintaan.  Informatiivisesta ohjauksesta on tullut tärkeä ohjauskeino 
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sidosryhmien kasvaneen kiinnostuksen johdosta yrityksen toimintaan. (Rohweder 2004 83-

85.) 

 

Eettiset kannustimet perustuvat yrityksen arvoihin ja päämääriin. Tässä tapauksessa yhtiön 

tulos nähdään resurssina, jota käytetään suuremman tuloksen kasvattamiseksi myös 

muuhun toimintaan. Hallinnointiin linkittyvä eettisyys tarkoittaa, että raha ei ole arvo vaan 

organisaation toiminta luo arvoa. Eettisten kannustimien käyttöönotto on saanut yrityksissä 

suuremman hyväksynnän ja julkishallinnon vaatiman tason ylittävä vapaaehtoinen toiminta 

on lisääntymässä. Eettisyyden lisääntymiseen yrityksissä on vaikuttanut moraalikäsitysten 

muutokset yhteiskunnassa. (Rohweder 2004, 88.) 

 

Sidosryhmälähtöinen kannustin perustuu taloudellisiin arvoihin ja se nousee yhtiön 

ulkoisen toimintaympäristön ja yhteisön synnyttämistä odotuksista ja paineista. 

Sidosryhmät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin. Sisäisten sidosryhmien 

odotukset yrityksestä kohdistuvat lyhyen ja pitkän aikavälin tuottoon. Muita odotuksia ovat 

oikeudenmukainen palkkajärjestelmä, turvallinen työpaikka ja kehitysmahdollisuudet. 

Ulkoisten sidosryhmien vaatimukset ovat usein lainsäädännöllisten vaatimuksien 

yläpuolella. Sidosryhmälähtöiset kannustimet liittyvät yrityksen maineriskin hallintaan. 

Hyvä vastuullisuus tällä osa- alueella kehittää yrityskuvaa ja lisää luottamusta ja 

kilpailukykyä. (Rohweder 2004, 87.) 
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3 YMPÄRISTÖ- JA TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT  

 

Teoriaosassa esitellään ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien rakentamisen alustavaa 

runkoa, niiden tavoitteita, toteuttamista ja hyötyjä.  Järjestelmien vaatimukset heijastuvat 

Sampo-Rosenlewin tavoitteisiin. Vaatimukset käydään teoriaosassa läpi ja ne huomioidaan 

myöhemmin ympäristö- ja turvallisuusasioiden tarkastelussa. Ympäristöjärjestelmän on 

tarkoitus helpottaa yrityksen ympäristöasioiden hallintaa eli toimia johtamistyökaluna. 

Turvallisuusjärjestelmän tarkoituksena on parantaa yrityksen kykyä hallita TTT- riskejään 

ja toimintansa tasoa eli liittää tavoitteellisuuden ja työsuojeluasiat jokapäiväiseen asioiden 

hoitoon. 

3.1 Ympäristöjärjestelmä ISO 14001  

 

Ympäristöjärjestelmä on malli, jonka avulla organisaation on helppo parantaa 

ympäristöasioiden hallintaa ja tuloksellisuutta ympäristöasioissa. Nykyisin käytössä oleva 

standardi on ISO 14001, joka on julkaistu vuonna 1996 ja päivitetty vuonna 2004. Uusin 

päivitys on tullut syksyllä 2015. ISO 14001 standardin mukainen 

ympäristöjärjestelmämalli on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli. Standardin 

etuina ovat sen joustavuus, jolloin sitä voidaan soveltaa suureen, keskisuureen tai pieneen 

yritykseen luontevasti.  Standardi ISO 14001 ei aseta vaatimuksia lakisääteiselle tasolle, 

kunhan ne vastaavat viranomaisten vaatimuksia. Päämääränä on kaupankäynnin 

helpottaminen kotimaassa ja ulkomailla.  (Suomen standardisoimisliitto 2015.) 

 

Standardissa ISO 14001 käsitellään aluksi soveltamisala ja siinä käytettyä termistöä. Sitten 

on käsitelty ympäristöjärjestelmää koskevia vaatimuksia, joista viisi tärkeintä osaa on 

ympäristöpolitiikka, suunnittelu, järjestelmän toteuttaminen ja toiminta, arviointi sekä 

johdon katselmus. Standardissa on lisäksi liitteitä, jotka opastavat standardin käytössä. 

(SFS- EN ISO 14001, 6.)  

 

Lisäksi ISO 14000- sarjaan sisältyy useita standardeja, jotka käsittelevät 

yksityiskohtaisemmin ympäristövaikutusten hallinnan työkaluja. Ympäristöjärjestelmää 

rakennettaessa voidaan käyttää apuna mm. ISO 14004- standardia, jossa annetaan 

tarkempia ohjeita ympäristöjärjestelmään liittyen. Standardista 14004 löytyy myös 
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laajempaa tietoa ympäristöjärjestelmistä, kun organisaatiossa tarvitaan laajempaa opastusta 

asiaan liittyen. ( Suomen standardisoimisliitto 2015.) Kokonaiskuva toimintaprosessista on 

nähtävissä kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. ISO 14001- standardin mukainen ympäristöjärjestelmän toimintaprosessi. (EPA 2013) 

 

3.1.1 Ympäristöpolitiikka 

Toiminnan ympäristövaikutusten kehittämiseen on tehtävä käytännön toimenpiteitä ja 

ympäristöohjelmia keinoineen, vastuineen ja aikatauluineen. Ympäristöpolitiikassa 

kehitystyö alkaa periaatteiden määrittelyllä. Ympäristöpolitiikka määrittää päämäärät 

ympäristöasioissa. Se kertoo lisäksi organisaation asettamat tavoitteet näin 

ympäristöasioiden saavuttamiseksi. (Linnanen et al. 1994, 137- 138.)  

 

Ympäristöpolitiikka on se jolle organisaation ylin johto rakentaa tavoitteensa ja 

päämääränsä. Standardin mukaan organisaation ylin johto määrittelee ympäristöpolitiikan. 

Ympäristöpolitiikan tulee täyttää tietynlaiset tunnusmerkit. Sen tulee olla 

tarkoituksenmukainen organisaation toimintojen ja tuotteen kanssa sekä 

ympäristövaikutuksiin nähden. Ympäristöpolitiikka pitää myös sisällään sitoutumisen 

ympäristön tilan jatkuvaan parantamiseen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen sekä 

sitoutumisen lainsäädännön ja määräyksien noudattamiseen. Organisaation 
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ympäristöpolitiikan tulee olla dokumentoituna ja julkisesti saatavilla. Ylin johto vahvistaa 

sitoutumisensa politiikkaan allekirjoittamalla sen. (SFS- EN ISO 14001 2004, 16.) 

 

Ympäristöpolitiikasta tulee tiedottaa organisaation kaikilla tasoilla. Organisaation tulee 

omassa ympäristöpolitiikassaan luoda perusteet ympäristöpäämäärien ja – tavoitteiden 

määrittelyllä ja katselmoinnille. Ympäristöpolitiikka on suunnattu ensisijaisesti 

työntekijöille eikä ulkoisille sidosryhmille. Organisaation ja olosuhteiden toiminnan 

muuttuessa tulee ympäristöpolitiikkaa päivittää.(SFS- EN ISO 14001 2004, 16, 28.)  

 

Sampo-Rosenlewin johdon määrittelemää ympäristöpolitiikkaa ja tavoitteita esitetään 

tarkemmin luvussa 6.1.1. 

 

3.1.2 Suunnittelu 

Suunnittelussa tärkeintä on selvittää ympäristöjärjestelmän lähtökohdaksi omat 

ympäristönäkökohdat. Organisaation tulee asettaa ensisijaiset ympäristönäkökohdat 

ympäristöjärjestelmässä. Ympäristönäkökohtia tunnistettaessa aluksi määritetään yrityksen 

ympäristöasioiden nykytila. Ympäristönäkökohtien kartoittamiseksi voidaan tehdä 

katselmus, jossa saadaan käsitys oman toiminnan ympäristövaikutuksista eli käytännössä 

tämä tarkoittaa ympäristötekijöiden riskienarviointia.  Standardissa on eroteltu 

mahdollisesti huomioon otettavia ympäristönäkökohtia.  Ympäristönäkökohtia varten tehty 

katselmus selvittää sisäisten ja ulkoisten tahojen asettamat ympäristövaatimukset. 

Katselmusta ei yleensä tarvita jos organisaatio omaa jo toimivan ympäristöjärjestelmän, 

jota halutaan kehittää. (SFS- EN ISO 14001 2004, 28,30.) 

 

Katselmus voidaan toteuttaa monella eri tavalla ja se on aina sidoksissa organisaation 

rakenteeseen ja toimintaan. Katselmus voidaan toteuttaa haastatteluilla, kirjattujen 

dokumenttien pohjalta ja erilaisten mittareiden avulla. Katselmuksessa tulee ottaa 

huomioon poikkeustilanteet, joissa toimintojen ympäristövaikutukset voivat muuttua 

radikaalistikin. Katselmuksessa tulee huomioida myös yrityksen suoraan hallittavien 

ympäristövaikutusten lisäksi epäsuoraan hallittavat. Näitä ovat esimerkiksi organisaation 

käyttämät tuotteet tavarantoimittajilta. Organisaatio kuitenkin määrittää hallinnan tason ja 

syvyyden, johon asti järjestelmässä syvennytään. Ympäristönäkökohtien tunnistamiseen ja 



38 

 

ylläpitämiseen luodaan menettelytavat ja niitä päivitetään tarvittaessa. (SFS- EN ISO 

14001 2004, 28,30.) 

 

Yritys selvittää viranomaisen vaatimat lakisääteiset ympäristöselvitykset joita voidaan 

soveltaa ympäristönäkökohtiin. Tärkeää on huomata lakisääteisten vaatimusten vaikutukset 

merkittävimmille ympäristönäkökohdille. ISO 14001- standardi ei sinällään kerro 

organisaation toimintojen tai tuotteiden ympäristönsuojelun tasosta muuta kuin sen, että 

sertifioidun yrityksen ympäristövastuun taso täyttää viranomaisvaatimukset. Organisaatio 

asettaa tunnistamiinsa näkökohtiin päämäärät ja tavoitteet. On tärkeää erottaa lyhyen ja 

pitkän tähtäimen tavoitteet. Suunnitelman päämäärien ja tavoitteiden on oltava samassa 

linjassa organisaation ympäristöpolitiikan kanssa. Suunnitelmasta tulee löytyä järjestelmän 

vastuuhenkilöt sekä aikataulu tavoitteiden saavuttamiseksi. (Kautto et al. 2002, 20.) 

 

Sampo-Rosenlewin ympäristöjärjestelmän suunnitelman tavoitteista ja päämääristä 

kerrotaan tarkemmin kappaleessa 6. Ympäristönäkökohtien tunnistamisesta ja rajaamisesta 

tärkeimpiin tarkastellaan luvussa 6. 

 

3.1.3 Järjestelmän toteuttaminen ja toiminta 

Organisaation johdon tulee pitää huolta, että ympäristöjärjestelmän rakentamiselle on 

varattu riittävästi resursseja. Huomioon tulee ottaa henkilöresurssit, organisaation 

infrastruktuuri, teknologia ja taloudelliset resurssit. Standardin mukaan organisaation tulee 

nimittää erityinen edustaja vastaamaan ympäristöjärjestelmän toteuttamisesta ja 

toimivuudesta. Hänen tehtäviin kuuluu myös ylimmän johdon pitäminen ajan tasalla 

järjestelmän rakentamisesta. Vastuu järjestelmän rakentamisessa on myös työntekijöillä, 

jotka huolehtivat tehtävissään heille annettujen ympäristöohjeiden noudattamisesta. (SFS- 

EN ISO 14001 2004, 18,34.) 

 

Organisaation muiden vastuuhenkilöiden roolit on määriteltävä lisäksi järjestelmässä 

tarkkaan. Rooli ympäristöjärjestelmässä riippuu etenkin työntekijän osastosta. Vastuun 

jakamisessa kannattaa käyttää apuna erilaisia organisaatiokaavioita tai vastuukuvauksia. 

Organisaatiossa on tärkeää kouluttaa ne henkilöt, joiden toimenkuva mahdollisesti 

aiheuttaa ympäristövaikutuksia.  Tällaisissa tapauksissa on tärkeää tunnistaa 



39 

 

koulutustarpeet. Koulutuksen tärkeimpiä tehtäviä on sitouttaa työntekijät pohtimaan työnsä 

ympäristövaikutuksiaan ja ymmärtämään ympäristöjärjestelmän tavoitteet ja toteuttaminen 

käytännössä. Koulutetuista työntekijöistä tulee pitää rekisteriä, jonka avulla varmistetaan, 

että kaikki henkilöt ovat päteviä ja tietoisia järjestelmästä. Lisäksi organisaation tulee 

vaatia, että sen urakoitsijoiden työntekijöillä on tarvittava pätevyys ja koulutus. Johdon 

tulee määrittää haluttu koulutustaso ja nimittää koulutustehtävään päteväksi katsomansa 

henkilö. (SFS- EN ISO 14001 2004, 34.) 

 

Järjestelmän rakennusvaiheessa viestinnällä tulee taata järjestelmän laaja-alainen 

käyttöönotto. Tiedotus tapahtuu sisäisesti ja ulkoisesti. Sisäisessä viestinnässä tulee 

hyödyntää mm. työryhmätapaamisia, ilmoitustauluja, sähköpostilistoja ja mahdollisia 

intranet- sivujen käyttöä.  Ulkoisessa viestinnässä organisaation sidosryhmille tiedotetaan 

ympäristöasioista. Ulkoisen viestinnän työkaluja ovat vuosikertomukset, ympäristöraportit 

ja asiakaslehdet. (Pesonen et al. 2005, 58-60.)  

 

Ympäristöjärjestelmästä tulee pitää yllä dokumentaatiota. Dokumentoinnin ei tarvitse olla 

käsikirjamuodossa, mutta sen tulee kuitenkin toimia materiaalina työntekijöille ja 

ulkopuolisille auditoijille. Dokumentoinnin laajuudesta päättää organisaatio. Standardi ja 

lainsäädäntö asettavat omat vähimmäisvaatimuksensa. Tietyt asiat tulee kuitenkin 

dokumentoinnissa olla mukana. Dokumentoinnista tulee löytyä yrityksen 

ympäristöpolitiikka, päämäärät ja tavoitteet. Lisäksi standardin mukaan dokumentoituna 

tulee olla menetelmät ja kuvaukset toimenpiteistä, joiden käyttämisellä on merkittävä 

vaikutus eri ympäristönäkökohtien hallintaan. Asiakirjojen hyväksymisestä, 

katselmoinnista ja päivityksestä tulee olla kirjattuna menettelytapa.  (SFS- EN ISO 14001 

2004, 20,36.) 

 

Merkittävimpiin ympäristönäkökohtiin tulee organisaatiolla olla toimintaohjeet. 

Toimintaohjeet tulee olla laadittuina myös hätätilanteen varalle. Toiminnanohjauksen 

tarkoituksena on hallita ympäristönäkökohtia ja varautua onnettomuustilanteisiin. 

Mahdolliset onnettomuustilanteet on hyvä kartoittaa riskienarvioinneissa. 

Onnettomuustilanteita varten on organisaatiolla oltava pelastussuunnitelma ja 

toimintaohjeet sen varalle. (SFS- EN ISO 14001 2004, 20,38.) 
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Tarkemmin Sampo-Rosenlewilla tehtävästä järjestelmän toteuttamisesta ja toiminnasta 

kerrotaan kappaleessa 6.1 Riskienkartoituksesta ja hallintamenetelmästä Sampo-

Rosenlewilla kerrotaan tarkemmin kappaleessa 7. 

3.1.4 Arviointi 

Ympäristöjärjestelmää tulee tarkkailla ja mittailla säännöllisesti. Järjestelmän toimivuuden 

mittaamiseksi organisaation tulee luoda erityisiä mittaus- ja tarkkailumenettelyjä. 

Mittauksissa käytettyjen välineiden tulee olla kalibroituja ja todennettuja. Mittauksista 

saatu data tulee säilyttää tallenteina. Saatua dataa tulee myöhemmin voida analysoida. 

Huomioon tulee ottaa liiketoimintaan liittyvien tietojen luottamuksellisuus ja näiden 

tallenteiden käyttöä ympäristöjärjestelmässä tulee pohtia tarkkaan. Järjestelmän 

toimivuutta voidaan mittaroida myös ympäristöpoikkeamien taajuuden avulla sekä 

ympäristöasioihin liittyvien aloitteiden määrällä. Organisaation tulee pitää myös arvioida 

lakisääteisten vaatimusten täyttymistä. Luparajoissa pysymisen mittaaminen on yleisin 

mittari. Lisäksi arvioinnin kohteena tulee olla muiden vaatimusten täyttyminen. 

Toimivuuden arvioinnissa voidaan havaita myös poikkeamia, joiden korjaamisesta on 

huolehdittava. Mahdollisista poikkeamista tulee ylläpitää menettelyjä, jotka määrittävät 

henkilöille vastuut ja valtuudet puuttua niihin. Dokumentoinnin tulee olla 

tarkoituksenmukaista suhteutettuna organisaation toiminnan tasoon ja luonteeseen. (SFS- 

EN ISO 14001 2004, 22, 38.) 

 

Ympäristöjärjestelmästä tulee suorittaa myös säännöllisin aikavälein sisäisiä auditointeja. 

Tehtävään tulee valita pätevä henkilö, joka on organisaatiosta riippumaton ja objektiivinen. 

(SFS- EN ISO 14001 2004, 40.) Sisäisistä auditoinneista eli ensimmäisen osapuolen 

auditoinnista saadaan tietoa johdolle järjestelmän toimivuudesta. Auditointia varten 

luodaan auditointiohjelma ja sen resurssit tulee kohdistaa merkittävimpien asioiden 

auditoimiseen. Auditointia käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.4. (SFS- EN ISO 19011 

2011, 20.) 

 

3.1.5 Johdon katselmus 

Organisaation ylimmän johdon tulee auditointien lisäksi suorittaa ympäristöjärjestelmän 

katselmuksia. Katselmuksen tarkoituksena on varmistaa ympäristöjärjestelmän jatkuva 

soveltuvuus, riittävyys ja tehokkuus. Johdon katselmukseen tulee sisältyä yrityksen 
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ympäristöpolitiikka sekä päämäärien ja tavoitteiden parannusmahdollisuuksien ja 

muutosten arviointi. Katselmuksen lähtötiedoista tulee löytyä standardin mukaan seuraavat 

asiakokonaisuudet. (SFS- EN ISO 14001 2004, 24.):  

 

- tulokset sisäisistä auditoinneista ja lakisääteiset viranomaisvaatimukset 

- organisaation ympäristönsuojelun taso sekä sidosryhmiltä tullut yhteydenotot kuten 

valitukset 

- päämäärien ja tavoitteiden eteneminen sekä mahdolliset korjaavat ja ehkäisevät 

toimenpiteet ja niiden seuranta edellisistä katselmuksista 

- muuttuneet olosuhteet ja suositellut parannukset 

 

Katselmuksen aikana johto arvioi järjestelmän tasoa ja tarvittavia muutoksia. 

Kehittämistoimenpiteistä päätetään tarvittaessa. Kehittämistoimenpiteiden tulee olla 

yhdenmukaisia ja linjassa jatkuvaan parantamiseen sitoutumisen kanssa. (SFS- EN ISO 

14001 2004, 24.) 

 

3.2 Turvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001 

 

Monenlaiset organisaatiot ovat nykyisin entistä kiinnostuneita kehittämään omaa 

työterveys- ja työturvallisuustoiminnan tasoaan. Toiminnan kehittämisen ajurina toimii 

myös tiukentuva lainsäädäntö ja sidosryhmien odotukset organisaatioilta. Lisäksi 

Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmällä on tarkoitus toteuttaa etenkin yrityksen tavoitteita 

ja päämääriä TTT- asioissa ihmisiä ja toimintatapoja johtamalla. Nykyisin työturvallisuus- 

ja työterveysjärjestelmän rakentamisessa hyödynnetään OHSAS 18001 standardia, joka on 

päivitetty vuonna 2007 paremmin yhteensopivaksi johtamisjärjestelmästandardien ISO 

9001:2000 eli laatujärjestelmästandardin ja ISO 14001:2004 eli 

ympäristöjärjestelmästandardi kanssa. (OHSAS 18001:fi 2007,8.) 

 

Standardi on ensisijaisesti työkalu. Lisäksi standardin tarkoitus on antaa organisaatiolle 

selvät suuntaviivat kehittää omaa toimintapolitiikkaansa lakisääteisten vaatimusten valossa 

ja erilaisten riskien tiedostamiseksi ja hallitsemiseksi. Standardi siis määrittelee ns. 

tarkastuslistan vaatimuksia, joiden korjaamiseksi yrityksen tulee tehdä toimenpiteitä 
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johtamisjärjestelmänsä avulla. Standardi soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille. 

Standardin soveltamiseksi on laadittu OHSAS 18002 standardi joka tukee ja ohjeistaa 

OHSAS 18001 standardin käyttöönottoa. (OHSAS 18001:fi 2007,10.) 

 

3.2.1 TTT- politiikka 

OHSAS 18001 standardi perustuu samoin kuin ympäristöjärjestelmän standardi PDCA- 

menettelyyn eli suunnittele, toteuta, arvioi ja toimi. Mallissa on neljä vaihetta, jonka 

tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen. Standardi ohjeistaa järjestelmän 

luomisessa, dokumentoinnissa ja toteuttamisessa. Organisaation tulee huolehtia 

järjestelmän päivittämisestä ja määritellä ja dokumentoida sen laajuus. Järjestelmä voidaan 

aluksi ottaa käyttöön vain osassa organisaatiota.  Kun järjestelmän laajuus on valittu, tulee 

sen organisaation osan kaikki toiminnot ja työntekijät sisällyttää TTT- järjestelmään. 

Lähtökohtana TTT- järjestelmälle toimii organisaation TTT- politiikka. Ylin johto 

määrittelee ja vahvistaa sen sekä asettaa tavoitteet ja päämäärät. TTT- politiikan tulee olla 

sidosryhmien saatavilla ympäristöpolitiikan tapaan ja sitä tulee dokumentoida ja päivittää 

säännöllisesti.  TTT- politiikka sisältää organisaation sitoutumisen tapaturmien ja 

onnettomuuksien sekä terveyden heikentymisen ehkäisyyn ja sitoutumisen noudattaa 

lainsäädännön vähimmäisvaatimuksia. (OHSAS 18002:fi 2008,28.) 

 

3.2.2 Alkukatselmus ja suunnittelu 

Alkukatselmuksen tarkoituksena on verrata organisaation nykyistä TTT- asioiden tasoa 

standardin OHSAS 18001 vaatimuksiin. Organisaatio voi hyödyntää alkukatselmusta 

parannuskohteiden tärkeysjärjestykseen lajittelussa. Standardi määrittelee 

alkukatselmuksen ottamaan huomioon lakisääteiset vaatimukset. Organisaation 

toiminnasta tehdään riskien arviointi. Alkukatselmuksessa voidaan käyttää tarkistuslistoja, 

haastatteluja, suoria tarkastuksia ja mittauksia. Aikaisemmista auditoinneista saadaan myös 

tuloksia, joita voidaan käyttää alkukatselmuksessa. Lisäksi apuna voidaan käyttää 

mahdollisia sidosryhmien kanssa tehtyjä yhteistoiminnan tuloksia. (OHSAS 18002:fi 

2008,26,28.) 

 

Järjestelmän rakentamista varten nimetään organisaatiosta henkilö tai projektiryhmä. 

Projektiryhmä toimii organisaation TTT- politiikan asettamien tavoitteiden ja päämäärien 
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pohjalta. Tärkeänä osana suunnittelussa on vaaran tunnistaminen sekä riskiarviointi. 

Organisaatiossa tulee olla jatkuvaa vaarojen tunnistamista. Vaaran tunnistamista 

suoritetaan standardin ohjeiden mukaisesti Sampo-Rosenlewilla kappaleessa 7.1. Tähän 

kuuluu olennaisena osana riskianalyysi. Kuvassa 3 on esitetty yleiskatsaus 

riskiarviointiprosessista. Riskiarviointia ja riskianalyysin kehittämistä on tarkasteltu 

tarkemmin kappaleessa 7.1. Suunnitteluvaiheessa kartoitetaan myös tarpeelliset TTT- lait, 

viranomaismääräykset ja asetukset. Lisäksi organisaatiossa voidaan suorittaa 

turvallisuuskysely, jossa kartoitetaan henkilöstön näkemät turvallisuusriskit.  

 

Kuva 3. Vaarantunnistus- ja riskienarviointiprosessin yleiskuva. (OHSAS 18001:fi 2007,36.) 

 

Vaaran tunnistaminen riippuu pitkälti organisaation toiminnasta kuten käytössä olevista 

menetelmistä ja laitteista. Vaaran tunnistaminen on tärkeässä roolissa 

turvallisuusjärjestelmää kehitettäessä. Riskien arviointi on kytköksissä vaarojen 

tunnistamiseen. Standardin mukaan vaaran tunnistamiseen ja riskien arvioinnin tulee olla 

ennakoivia eikä jälkiseurantaan perustuvia. Riskien arviointiprosessi tehdään vaarojen 

tunnistuksen pohjalta. Siinä otetaan huomioon nykyisten toimenpiteiden riittävyys ja 

päätetään hallintatoimenpiteistä ja riskien hyväksyttävyydestä. Lisäksi riskit tulee asettaa 
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tärkeysjärjestykseen ja dokumentointia sekä hallintatoimenpiteitä tulee soveltaa 

asianmukaisesti. Vaarantunnistusprosessi tulee keskittää sekä normaaleihin että 

satunnaisiin toimintoihin ja tilanteisiin organisaatiossa. Prosessissa otetaan huomioon 

kaikki yrityksen työpaikalle pääsyn omaavat henkilöt.  (OHSAS 18002:fi 2007,34,38,40.) 

 

3.2.3 Lakisääteiset vaatimukset sekä päämäärät  

Organisaation tulee pitää huolta, että sen toiminta täyttää lakisääteiset vaatimukset. Nämä 

vaatimukset ovat usein lainsäädäntöä asetuksineen, määräyksineen ja ohjeineen sekä 

direktiivejä. TTT- järjestelmässä tarvitsee käsitellä lainsäädännön niitä vaatimuksia, jotka 

liittyvät organisaation turvallisuuteen ja vaaroihin. Menettelyssä standardin mukaan 

määritellään, kenelle tiedot lakisääteisistä vaatimuksista viestitetään. (OHSAS 18001:fi 

2007,52,54,56.) 

 

Organisaation tulee luoda TTT- päämäärät kaikille eri toiminnoilleen ja osastoilleen. 

Päämäärät ovat tiukasti kytköksissä lakisääteisiin vaatimuksiin ja niissä otetaan huomioon 

vallitsevat riskit sekä taloudelliset - ja liiketoiminnalliset vaatimukset. Huomioon tulee 

ottaa myös sidosryhmien odotukset. Päämäärien tulee olla samassa linjassa organisaation 

TTT- politiikan kanssa ja niiden tulee sisältää sitoumuksen jatkuvaan toiminnan 

parantamiseen. Päämäärien saavuttamiseksi olisi hyvä luoda erilaisia ohjelmia. Ohjelma 

antaa aikataulutuksen, johon mennessä TTT- päämäärät on saavutettu. Ohjelma voi olla 

tehtynä yhdelle tai useammille päämäärille. Ohjelmia tulee katselmoida ja päivittää 

säännöllisesti. Katselmus voidaan sisällyttää johdon katselmukseen. Sampo-Rosenlewin 

lakisääteisistä vaatimuksista ja päämääristä TTT- ohjelmaan kerrotaan tarkemmin 

kappaleessa 6.1.2 (OHSAS 18001:fi 2007,56,58.) 

 

3.2.4 Järjestelmän toteuttaminen ja toiminta 

TTT- järjestelmän toteuttaminen alkaa vastuiden ja roolien jakamisella organisaation 

työntekijöiden kesken. Lopullisen vastuun TTT- järjestelmästä ja työturvallisuudesta ottaa 

yrityksen ylin johto. Standardissa vaaditaan, että johdon TTT- edustajan tulee olla yksi 

ylimmän johdon henkilöistä. Vastuut määritellään ja dokumentoidaan henkilöille jotka 

toteuttavat ja todentavat TTT- riskeihin vaikuttavia toimintoja. Organisaation johdon tulee 
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varata riittävät resurssit järjestelmän toteuttamiseen, parantamiseen ja valvontaan. (OHSAS 

18002:fi 2007,60,62.) 

 

Ylimmän johdon vastuihin standardin mukaan kuuluu mm. organisaation työnsuojelun 

tason arviointi ja riittävistä resursseista huolehtiminen työnsuojeluun. Lisäksi ylimmän 

johdon tulee ottaa työturvallisuus huomioon esimiehiä valittaessa, laitehankinnoissa ja 

muissa investoinneissa.  Esimiesten on taas huolehdittava riittävästä ohjeistuksesta alaisille 

työtehtäviin ja näiden ohjeiden noudattamisesta. Lisäksi esimiesten tulee huolehtia 

tuotantotilojen ja laitteiden kunnosta sekä osallistua tapaturmien ja häiriöiden tutkintaan. 

Esimies on velvollinen vastaamaan työntekijöiden henkilösuojainten käytöstä ja tekemään 

työturvallisuuteen vaikuttavia parannusehdotuksia.  Työntekijä on velvollinen 

noudattamaan työnantajan määräyksiä ja ohjeistuksia liittyen työturvallisuuteen. Lisäksi 

työntekijän on huolehdittava muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja ilmoitettava 

viipymättä vioista ja vaaratilanteista lähimmälle esimiehelleen, jos työntekijä itse ei voi 

poistaa vaaratekijää. Työntekijän tulee käyttää työnantajan hänelle määräämiä 

suojavälineitä ja työvaatetusta. (Työturvallisuuslaki 738/2002.) 

 

TTT- järjestelmästä tulee käydä ilmi kunkin henkilön tehtävien suorittamiseen vaadittu 

pätevyys ja koulutus. Standardin mukaan yrityksen tulee luoda, toteuttaa ja ylläpitää 

jatkuvia menettelyjä, joiden avulla työntekijät ovat tietoisia toimintansa TTT- seurauksista 

ja työterveydestä ja työturvallisuudesta saavutettavista hyödyistä. Työntekijän tulee olla 

myös tietoinen roolistaan ja vastuistaan TTT- järjestelmän vaatimusten saavuttamisessa. 

Työntekijöiden tulee olla myös tietoisia toiminnasta hätätilanteissa. (OHSAS 18001:fi 

2007,26.) 

 

Erilaisiin pätevyyksiin tulee olla asianmukainen koulutus työntekijää perehdyttäessä. 

Koulutuksessa tulee huomioida työntekijöiden eritasoiset vastuut. Turvallisuuskoulutusta 

tulee organisaation järjestää seuraavissa tapauksissa: 

- Työntekijällä ei omaa riittävää tietoa työhönsä liittyvästä työsuojelu-, 

työturvallisuus- ja työterveysseikoista 

- Työntekijä on uusi organisaatiossa 

- Työntekijän työtehtävät tai työmenetelmät muuttuvat 
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- Sattuneista tapaturmista tai vaaratilanteista saatu tieto on asianmukaista kouluttaa 

asianomaisille työntekijöille 

 

Perehtymiskoulutusta on järjestettävä lisäksi organisaation sidosryhmille, jotka voivat 

joutua samanlaisiin vaaratilanteisiin kuin yrityksen omat työntekijät. Tällaisia sidosryhmiä 

voivat olla mm. kuljetusyritykset, vuokratyövoima ja siivoojat. (Penttinen et. al. 2007,8.) 

 

Turvallisuuskoulutuksessa tärkeitä läpikäytäviä aiheita ovat organisaation TTT- politiikka 

ja ohjelmat sekä esimiesten ja työntekijöiden omat turvallisuusvastuut. 

Turvallisuuskoulutus käsittelee yleisesti ottaen koko TTT- järjestelmää. Lisäksi 

turvallisuuskoulutuksessa käydään läpi organisaation toimintaan liittyvät lakisääteiset 

vaatimukset. Koulutusta tulee järjestää myös vaarojen ja riskien tunnistamisesta sekä 

mahdollisista häiriö- ja onnettomuustilanteista. Onnettomuuksien varalta voidaan järjestää 

myös erityisiä harjoituksia. Organisaation ensiapupisteiden sijainnit tulee tarkistaa ja 

henkilösuojainten käyttöä on ohjeistettava. Turvallisuuskoulutusta Sampo-Rosenlewilla on 

tarkemmin tarkasteltu kappaleessa 6.1. 

Sauni et al. 2005,24-25,37,45.)  

 

Organisaatiolla tulee olla selvät menettelytavat TTT-tiedon riittävälle siirtymiselle 

työntekijöille ja sidosryhmille. Työntekijöitä tulee myös osallistuttaa toimintatapojen ja 

vaarantilanteiden tutkintaan yhteistoiminnassa.  Työnantajan ja työntekijän tulee 

yhteistoiminnassa parantaa organisaationsa työturvallisuutta. Yhteistoiminnassa 

määritetään työntekijöiden TTT- edustajat ja johdon edustaja. Tärkeää on 

yhteistoiminnassa saada työntekijät tarkastelemaan omaa työturvallisuuttaan työpaikallaan 

ja aktivoida heidät pohtimaan mahdollisia parannuksia organisaatiossaan. Organisaation 

ylimmällä johdolla ja työsuojeluvaltuutetulla on lakisääteinen vastuu järjestää 

työsuojelutoiminta. Yhteistoiminnasta on kirjattu lakiin yhteisten vaarojen torjunnan 

järjestämisestä (701/2006). Yhteisen työpaikan yhteistoimintaosapuolia ovat pääasiallista 

päätäntävaltaa käyttävä työnantaja ja tämän palveluksessa ole työsuojeluvaltuutettu. 

Yhteisen työpaikan yhteistoiminta- asioita käsitellään työsuojelutoimikunnassa tarvittaessa 

laajennetulla kokoonpanolla. (Mertanen 2013, 79.) 
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TTT- järjestelmän pääpiirteistä ja ydinosista tulee säilyttää asiakirjoja ja dokumentointia. 

Dokumentaatiota tulee pitää ajan tasalla jotta TTT- järjestelmän käyttö olisi 

mahdollisimman tehokasta. Dokumentaation laajuus ja informaatiotarpeet riippuvat 

organisaation toiminnan luonteesta. Dokumentoinnissa on pyrittävä tarvittavan 

informaation pitämiseen minimissä, jotta tiedonhaku on helppoa ja toiminta tehokasta. 

Sähköisessä dokumentoinnissa tulee ottaa huomioon käyttäjien vastuut ja valtuudet ja 

jakaa käyttöoikeuksia tarpeen vaatiessa. OHSAS 18001- standardin asiakirjojen 

valvomiseksi on organisaation huolehdittava, että asiakirjat ovat saatavissa ja niitä 

katselmoidaan ja päivitetään säännöllisesti. Organisaation tulee toteuttaa myös 

toimintojensa suunnittelu. Erityisesti ne prosessit ja toiminnot tulee tunnistaa joihin liittyy 

valvontaa vaativia riskejä. Tarkoituksena on ennakoida ja vähentää jo etukäteen TTT- 

riskejä.  Hätätilanteiden varalle on organisaatiolla menettelytavat ja sairastumisten ja 

henkilövahinkojen ehkäisemiseksi. Näitä menettelytapoja ja valmiuksia on hyvä testata 

säännöllisesti. Hätätilannevalmiuksien ja toimintasuunnitelmien luomisessa tulee ottaa 

huomioon yrityksen asiaankuuluvat sidosryhmät kuten pelastuslaitos ja naapurit. Näihin 

hätätilannevalmiuksien luomiseen linkittyy vahvasti riskien arviointi. TTT- järjestelmän 

dokumentointia, asiakirjojen hallintaa ja hätätilannevalmiuksia tarkastellaan Sampo-

Rosenlewilla tarkemmin luvussa 6.1 (OHSAS 18001:fi 2007,28,30.) 

 

3.2.5 Arviointi 

Tärkeää on mitata ja tarkkailla rakennettua TTT- järjestelmää säännöllisesti. Standardissa 

on lajiteltu useita eri tapoja mitata ja arvioida järjestelmän tehokkuutta ja toimivuutta. 

Mittareiden tulisi olla soveltuvia niille toiminnoille joissa niitä käytetään ja niistä saatujen 

tulosten pätevyys tulisi taata mittaisvälineitä kalibroimalla ja vertaamalla kansainvälisiin 

mittanormaaleihin. Mittarit voidaan jakaa ennakoiviin ja reagoiviin mittareihin. Reagoivia 

mittareita ovat esimerkiksi poissaolot, tapaturmat ja valitukset. Ennakoivia mittareita ovat 

mm. vaaranpaikat, läheltäpiti- tilanteet, TTT- koulutusrekisteri, ohjelmien toteuttamisen 

laajuus ja mielipidekyselyt. Mittarit voidaan jakaa myös eri kriteerein kuten laadullisiin ja 

määrällisiin mittareihin sekä objektiivisiin ja subjektiivisiin mittareihin. Tärkeää on myös 

turvallisuuskäyttäytymisen omavalvonta. Organisaation ylimmällä johdolla ja esimiehillä 

on tärkeä rooli turvallisuusasenteiden viestinnässä. Kahdenkeskeiset keskustelut ja niiden 
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määrät viestivät työntekijöille yrityksen turvallisuuspainotuksesta. (OHSAS 18002:fi 

2007,102,104.) 

 

Yrityksen on luotava menettelytavat, joilla määritellään vastuut ja tutkitaan vaaratilanteet. 

Ajatuksena on havaita puutteellinen TTT- toiminta, jolloin järjestelmää voidaan kehittää. 

Lisäksi näin voidaan tunnistaa korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden tarve. 

Toimenpidetarpeet tulee dokumentoida ja päivittää määräajoin. Vaaratilanteiden 

tutkinnassa ja ehkäisyssä tärkeää on määrittää yhteisesti, mikä luetaan vaaratilanteeksi. 

Tämän jälkeen voidaan tehdä toimenpiteitä niiden esiintymistiheyden vähentämiseksi. 

Poikkeamalla tarkoitetaan tilannetta, jolloin turvallisuusvaatimus ei täyty. Vaatimus on 

määritetty OHSAS 18001- standardissa tai TTT- toiminnan tason perusteella. (OHSAS 

18002:fi 2007,108,110.) 

 

Standardi asettaa tiedostoille tiettyjä vaatimuksia. Niiden tulee olla, selkeitä, helposti 

saatavilla ja tunnistettavia. TTT- tiedostoja ovat esimerkiksi onnettomuuspöytäkirjat, 

auditointiraportit, koulutusrekisteri, lakisääteisten ja viranomaismääräysten rekisteri sekä 

pelastussuunnitelmat. TTT- järjestelmälle luodaan myös menettelytapa auditoinnille 

ympäristöjärjestelmän tapaan. Auditointimenettelyillä varmistetaan, että järjestelmä on 

standardin mukainen, tehokas ja ylläpidetty asianmukaisesti. Lisäksi menettelyjen tulee 

osoittaa, että järjestelmää ylläpidetään säännöllisesti ja se on linjassa organisaation 

turvallisuuspolitiikan ja päämäärien kanssa. Auditoijien tulee olla riippumattomia 

organisaatiosta ja menettelyissä tulee ottaa huomioon organisaation rakenne ja 

soveltamisala. Auditointia tarkastellaan tarkemmin luvussa 3.4. (OHSAS 18002:fi 

2007,116,118,120.) 

 

3.2.6 Johdon katselmus 

Ympäristöjärjestelmän tapaan yrityksen ylimmän johdon tulee suorittaa TTT- järjestelmän 

katselmuksia. Johto tarkastelee järjestelmän toimivuutta todetakseen sen soveltuvuuden ja 

tehokkuuden asetettujen tavoitteiden ja päämäärien toteuttamiseksi. Katselmuksessa 

vaaditut lähtötiedot ovat samankaltaisia ympäristöjärjestelmässä vaadittujen tietojen 

kanssa. Lähtötiedoissa tulee kuitenkin olla lisäksi kerrottuna organisaation nykytilanne 

TTT- toiminnasta ja korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden tila. Lisäksi johdon 
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katselmusten tulee olla samassa linjassa organisaation jatkuvaan parantamiseen 

sitoutumisen kanssa. Katselmuksen tarkoitus on osoittaa mahdolliset muutostarpeet TTT- 

politiikassa, järjestelmässä ja päämäärissä. Katselmus käyttää apunaan jo tehtyä 

auditointia. Tehdyt katselmukset tulee aina dokumentoida. (OHSAS 18002:fi 

2007,126,128.) 

 

3.3 Auditoinnit  

 

Auditointi on järjestelmällinen ja objektiivinen prosessi, jossa hankittua informaatiota 

arvioidaan objektiivisesti ja määritetään vastaako toiminta ja tulokset annettuja ohjeita, 

standardeja ja suunnitelmia sekä soveltuvatko ne organisaation toimintapolitiikan ja 

päämäärien saavuttamiseen. (OHSAS 18002:fi 2007,20). Auditoinnit liittyvät 

organisaation johtamisjärjestelmän käyttöönottoon ja ylläpitämiseen. 

Johtamisjärjestelmällä voidaan tarkoittaa mm. ympäristöjärjestelmää, 

työturvallisuusjohtamisjärjestelmää tai laadunhallintajärjestelmää.  Tässä työssä 

keskitymme ympäristöjärjestelmän sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän 

auditointiin. (ManagingUrbanEurope-25 2009,8.) 

 

3.3.1 Yleistä 

Auditointi on yksi johtamisjärjestelmästandardin vaatimuksista.  Auditointi on toisin 

sanoen organisaation tarkastelua siitä, että vastaako käytäntö dokumentaatiota ja ollaanko 

tavoitteet saavutettu. Auditointi soveltuu kaikille johtamisjärjestelmille ja sen rakenne 

muuttuu aina järjestelmän vaatimusten mukaan. Auditoinnissa voidaan erottaa kolme 

osapuolta. Näitä ovat auditoitava organisaatio, arviointitiimi ja auditointitiedon käyttäjät 

myöhemmin. Auditoinnin suorittaa arviointitiimi, joka koostuu auditoijista. Arviointitiimi 

valitsee tiedon keräämisen soveltuvat työkalut ja teoriatiedot. Käytetyistä teorioista ja 

työkaluista käytetään nimeä auditointijärjestelmä. Auditoinnin suorittavalla henkilöllä tulee 

olla sen suorittamiseen asianmukainen pätevyys ja hänen on asemansa puolesta oltava 

sellainen, että auditoinnista tulee objektiivinen ja riippumaton. (Kuusisto 2000, 5,54.) 
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Auditoinnissa ilmenneet kehitysehdotukset menevät organisaation ylimmän johdon ja 

auditoitavasta toiminnasta vastaavien henkilöiden tietoon, jotka päättävät toiminnan 

kehittämisestä. Auditoinnin tulokset antavat siis kehitysehdotuksia, joiden tavoitteena on 

korjata yrityksen toimintaa sille vaatimustasolle, jonka auditointi on asettanut. Auditoinnin 

tehtävänä ei ole syyttää auditoitavia tahoja ja työntekijöitä, jolloin auditoinnin luonne 

koetaan helposti negatiivisena. Tärkeää on paljastaa työntekijöiden koulutustarve ja käydä 

kehityskeskusteluja työntekijän kanssa. Tämän kautta voidaan myöhemmin tehdä 

kehitysehdotuksia. Auditointia ei tulisi suorittaa erillisinä toimina yrityksen normaaleista 

toimista. Tällöin  

objektiivinen tiedonkeruu on mahdotonta. Ongelmana on, että toimintaa muokataan 

vastaamaan hetkellisiä järjestelmän vaatimuksia, jotka palautetaan lähtötilaan auditoinnin 

jälkeen. (Von Bagh et. al. 2000, 16.) 

 

Auditoinnin vaatimuksena on kuvata organisaation toiminnot prosesseittain ja arvioida ne. 

Tärkeää on erotella ydinprosessit ja tukiprosessit toisistaan. Auditointi arvioi lisäksi johdon 

osallistumista järjestelmän kehitykseen ja tallenteiden ja dokumentoinnin tasoa. Auditointi 

varmistaa lain täyttymisen vaatimukset ja takaa, että organisaatiolla on käytössään 

oikeanlaiset metodit toiminnoissaan. Auditointi on työkalu järjestelmissä määritellyn 

jatkuvan parantamisen toteuttamiseen. Auditoinnin aikatauluttamisen valinta on myös 

tärkeää. Usein hyvä ajankohta on ennen organisaation tilikauden loppua. Tällöin löydetyt 

kehitysehdotukset voidaan huomioida tulevan tilikauden budjetoinnissa, eivätkä 

kehitystoimenpiteet siirry tarpeettoman pitkälle. On tärkeää, että kehitystoimenpiteitä ei 

siirretä kun ne ovat vielä tuoreessa muistissa.  

3.3.2 Auditointimenetelmät 

Auditoinnit voidaan jakaa kolmeen erilaiseen auditointimenettelyyn.  Auditointimenettely 

riippuu auditoinnin toteuttajasta. Auditoinnin luotettavuus, merkitys ja tulokset riippuvat 

siis paljolti juuri auditoijasta. Auditoinnit voidaan jakaa sisäisiin auditointeihin, ulospäin 

suuntautuviin auditointeihin ja ulkopuolisen tahon suorittamiin auditointeihin. (Kuusisto 

2000, 73). Organisaation tulee laatia itselleen auditointiohjelma. Auditointiohjelman tulee 

kattaa yrityksen kaikki toiminta-alueet kuten kokoonpanolinjat, osavalmistuksen ja 

kunnossapidon. Suosituksena on, että auditointi suoritettaisiin yksi tai kaksi kertaa 

vuodessa. Auditointi on työkalu standardissa määritellylle jatkuvan parantamisen 



51 

 

kierteelle. Auditointi kiinnittää erityistä huomiota edelliseen auditointiin ja siinä 

havaittuihin kehityskohteisiin. (IRCA 2014.) 

 

Sisäisen auditoinnin tekee organisaatio itse. Sisäisessä auditoinnissa eli itsearvioinnissa 

organisaatio arvioi omaa toimintaansa, suorituskykyään ja prosessejaan. Sisäinen auditointi 

paljastaa eri toimintojen kehityspotentiaalit ja toimintojen pullonkaulat. Auditointi tuottaa 

tietoa johdon katselmusta ja päätöksentekoa varten. Lisäksi sisäinen auditointi osoittaa 

viranomaismääräysten ja lakien täyttymisen. Standardit OHSAS 18001 ja ISO 14001 

määrittelevät sisäisistä auditoinneista, että organisaation tulee suorittaa sisäisiä auditointeja 

suunnitelluin aikavälein.  (OHSAS 18001:fi 2007,34.) (SFS- EN ISO 14001, 24.) 

 

Sisäistä auditointia voidaan pitää luotettavampana ja tehokkaampana eri kehityskohteille 

verrattuna ulkopuolisiin auditointeihin. Tällöin on organisaation omien auditoijien oltava 

ammattitaitoisia ja objektiivisia sekä auditointijärjestelmän kehittynyt. Usein yrityksen 

omat työntekijät saavat syvemmän kuvan vaadituista kehityskohteista ja ovat pätevämpiä 

toimimaan kuin ulkopuoliset auditoijat tai konsultit. Ongelmana sisäisessä auditoinnissa on 

usein sen subjektiivisuus ja riippuvaisuus. Organisaation olisi tärkeää löytää auditoijiksi 

henkilöt, jotka ovat täysin riippumattomia auditoitavasta toiminnasta kuten 

ristiinauditoinnit toisen osaston kanssa. (Sparta systems 2014.) 

 

Ulospäin suuntautuneessa auditoinnissa organisaatio auditoi omia sidosryhmiään kuten 

toimittajiaan, alihankkijoitaan ja yhteistyökumppaneitaan. Ulospäin suuntautuneen 

auditoinnin tekee siis yritys itse ja auditoinnin tarkoituksena on selvittää auditoidun 

sidosryhmän toiminnan taso ja laatu. Näin voidaan varmistua organisaation tarpeet 

toteutuvat myös sidosryhmissä. Onkin tärkeää huomata, että usein yritykset eivät ole vain 

itsenäisiä toimijoita vaan laajaa yritysverkostoa, jossa oman toiminnan ympäristö- ja 

turvallisuusvaatimusten tarpeet ovat vaikeasti rajattavissa. Ulospäin suuntautunut auditointi 

on usein edellytys organisaatioiden välisille sopimuksille. Lisäksi uusia alihankkijoita 

kilpailutettaessa on ulospäin suuntautunut auditointi usein yksi valinnan mittareista. 

(Sparta systems 2014.) 

 

Ulkopuolisen tekemä auditointi tehdään organisaatiolle ja sen tekee ns. kolmas osapuoli eli 

ulkopuolinen auditoija. Ulkopuolinen auditointi voidaan tehdä sertifiointiauditointina. 



52 

 

Ulkopuolinen auditoija arvioi organisaation toimintoja ja selvittää ovatko ne standardeissa 

määriteltyjen vaatimusten mukaisia. Ulkopuolinen auditoija tekee auditoinnin sisäisen 

auditoinnin tulosten pohjalta. Ulkopuolisen auditoinnin yksi tärkein tehtävä on soittaa 

asiakkaille ja muille kolmansille osapuolille, että samat tulokset saadaan sekä 

ulkopuolisella auditoinnilla, että sisäisellä. Tämä varmentaa johtamisjärjestelmän 

tehokkuuden organisaation sidosryhmille. (Von Bagh 2000,79.) 

 

3.3.3 Auditointijärjestelmä 

 

Auditoinnin onnistumisen varmistamiseksi auditoinneissa käytetään erityistä 

auditointijärjestelmää. Auditointijärjestelmä asettaa pätevälle auditoinnille raamit ja 

vaatimukset. Yleisenä ohjeistuksena on, että organisaation johtamisjärjestelmän piiriin 

kuuluvat toiminnot tulisi auditoida kaksi kertaa vuodessa. Organisaation tulisi tehdä 

vuotuinen auditointisuunnitelma. Auditointijärjestelmän rakentumisen ja 

toteutusjärjestyksen voidaan olettaa perustuvan taulukossa 1 olevalle. (Pesonen 2007, 190-

191.) 

 

Taulukko 1. Auditoinnin vaiheet ja toimenpiteet. (IRCA 2014.) 

Auditointiprosessi Toimenpiteet 

Suunnitteluvaihe 1 

(Auditointiorganisaatio) 

Auditoijien nimeäminen, 

koulutusvaatimusten ja valtuuksien määritys 

Suunnitteluvaihe 2 

(Auditointisuunnitelma) 

Auditoinnin aikataulutus ja 

auditointirekisterin päivitys  

Valmistelu (Auditointiohjelma) Ohjelman laatiminen (Auditoitavat osa-

alueet, tarvittavat dokumentit ja 

tarkistuslistat, käytettävät auditointityökalut)  

Toteutus (Auditoinnin suoritus) Kenttätyö, testaus 

Raportointi (Arviointi) Tulosten raportointi ja ylimmälle johdolle 

tiedottaminen, raportti johdonkatselmusta 

varten 

Seuranta (Muutokset ja 

dokumentointi) 

Parannustoimenpiteiden suorittaminen ja 

seuranta, tavoitteiden laadinta seuraavaan 
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auditointiin ja auditoinnin onnistuminen ja 

tehokkuus sekä kehitysehdotukset 

 

Johtamisjärjestelmän auditoinnissa dokumentointia tulee tehdä jokaisessa prosessin 

vaiheessa. Ylidokumentointia tulee kuitenkin välttää. Dokumentaation tulee selventää 

kaikki auditointijärjestelmän osat. Dokumentaatiossa on käytävä ilmi kaikkien 

auditoinnissa mukana olleiden henkilöiden vastuut ja valtuudet. Auditointirekisterin 

ylläpito on osa dokumentointia ja se laaditaan auditointisuunnitelman pohjalta. 

Auditointirekisteriin tallennetaan kaikki organisaatiossa tehdyt auditoinnit ja tulokset. 

(IRCA 2014.)   

 

Auditointiohjelma laaditaan auditoinnista ennen sen suorittamista. Siinä on määritetty 

auditoinnin aikataulu ja määritetty vastuuhenkilöt sekä auditoijat. Ohjelmassa päätetään 

käytettävät auditointityökalut. Auditointiohjelma auttaa tekemään auditoinnin huolellisesti. 

Ohjelmasta löytyy myös auditoinnin aloitus- ja lopetuskokouksien päivämäärät.  

 

Raportoinnissa tulee selkeästi löytyä mitä auditointi on koskenut ja mikä sen laajuus on 

ollut. Tuloksien esittämisessä tulee pyrkiä läpinäkyvyyteen ja niiden tulee olla helposti 

saatavilla. Auditoinnin kirjanpidon tulee olla selkeää, mikä lisää auditoinnin luotettavuutta 

ja objektiivisuutta. Auditointijärjestelmää tulee myös kehittää kaiken aikaa. 

Organisaatioiden toiminnot muuttuvat kokoajan jolloin vanha auditointijärjestelmä ei 

vastaisi enää organisaation tarpeisiin. Ylimmän johdon onkin tärkeä asettaa auditoinneille 

omat tavoitteensa.  Auditointityökaluina voidaan auditoinnissa käyttää erilaisia lomakkeita, 

haastatteluja ja tarkastuslistoja.  

 

3.4 Sertifiointi 

 

Standardien ISO 14001 ja OHSAS 18001 vaatimusten mukaisille johtamisjärjestelmille 

voidaan hakea erityistä sertifikaattia. Sertifikaatti eli rekisteröinti standardiin on todistus, 

että yritys toimii lainsäädännön ja standardien vaatimusten mukaan. Sertifikaatin 

saamiseksi organisaatiolle on tehty erityinen sertifiointiauditointi, jossa sen toiminnan on 

todettu olevan standardin vaatimusten mukaisia. Sertifikaatin avulla organisaatio pystyy 
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vakuuttamaan asiakkailleen ja sidosryhmilleen ympäristö- ja turvallisuusvastuutaan. 

Sertifikaatti onkin yritykselle eräänlainen käyntikortti, jolla se huolehtii imagostaan. 

Sertifikaatti on kolmannen osapuolen myöntämä todistus ja osoitus, että organisaatio 

osallistuu aktiivisesti mm. laadun, turvallisuuden- ja ympäristövastuun kehittämiseen ja 

ylläpitämiseen. Lisäksi sertifiointi on osoitus organisaation työntekijöille, että ympäristö- 

ja turvallisuusasiat on hallinnassa ja valvottuja. (Inspecta 2013.) 

 

Sertifioinnilla on tärkeä rooli yrityksen ympäristö- ja turvallisuuskulttuuriin 

kehittämisessä. Nykyisin ei enää voida puhua sertifikaatin tuomasta kilpailuedusta vaan 

kilpailuhaitasta organisaatioiden kohdalla, joilla ei ole sertifioitua toimintajärjestelmää. 

Usein yrityksiin kohdistuukin ulkoisia paineita asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä 

sertifikaatin hankkimiseen. ISO 14001- standardin mukaan sertifiointi ei ole pakollista. 

Lisäksi yritys saa itse päättää, kuinka laajasti standardia sovelletaan. Tällöin sertifiointi jää 

luonnollisesti tekemättä. (Pesonen et al. 2005, 79-82.) 

 

Sertifiointiauditointeja johtamisjärjestelmille tekeviä sertifiointiorganisaatioita ovat mm. 

Bureau Veritas Certification, VTT, SGS Finland ja Inspecta Sertifiointi Oy. (Sertifikaatit 

2015.) 

 

Sertifiointiauditoinnin suorittavat johtamisjärjestelmän sertifiointiauditointiin koulutetut 

riippumattomat auditoijat. Tällöin auditoijat eivät saa olla kohdeorganisaatiossa 

neuvonantajina. Sertifioinnissa organisaation toimintaa arvioidaan menettelykuvausten ja 

dokumenttien pohjalta. Usein yritykselle tehdään esiauditointi, jossa kartoitetaan tarvittavat 

parannuskohteet ja yrityksen soveltuvuus varsinaiseen sertifiointiauditointiin. 

Sertifiointilaitoksen tulee olla akkreditoitu. Tämä tarkoittaa sitä, että sertifikaatin 

myöntämän tahon pätevyys on tarkastettu ulkopuolisen viranomaisen toimesta.(VTT 

2015a.) 

 

Sertifiointiauditoijien tehtävän on löytää poikkeamat mutta niiden korjaaminen ja 

ehkäiseminen on yrityksen vastuulla. Auditoinnissa havaituille poikkeamille laaditaan 

erityinen korjausaikataulu. Sertifiointi on hyväksytty, kunhan havaitut poikkeamat on 

korjattu vaatimusten mukaisesti.  Sertifiointiorganisaatio myöntää yritykselle sertifikaatin 

haetulle johtamisjärjestelmälle. Sertifikaatista ilmenee yrityksen perustiedot, toiminnan 
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laajuus ja sertifiointiin kuuluvat prosessit ja sertifikaatin voimassaoloaika. Sertifikaatti on 

yleensä voimassa kolme vuotta, mikä edellyttää, että lainmukaiset seuranta- auditoinnit on 

tehty vuosittain. Sertifioinnin jälkeen yritys on velvollinen toimimaan sertifikaatin 

vaatimusten mukaisesti. 

 

3.5 Kemikaaleja käsittelevän konepajan toiminnassa asetetut 

vaatimukset  

 

Kemikaaleja paljon käsitteleviä konepajoja on Suomessa suhteellisen vähän. Usein 

erilaisten maalaamoiden ja kemikaalienkäsittelylaitosten prosessit ovat eri toiminnoissa tai 

yrityksissä. Tässä kappaleessa käsitellään kemikaalien käsittelyä konepajojen toiminnassa. 

Kemikaaleja käytetään konepajoissa erilaisissa työprosesseissa kuten maalaamoissa, 

kokoonpanossa tietyn ominaisuuden aikaansaamiseksi tai asennuksen helpottamiseksi. 

Yrityksiä löytyy paljon joita koskee kemikaalien käyttöön liittyvä lainsäädäntö. Säädösten 

tarkoituksena on taata kemikaalien turvallinen käyttö ja niiden haittojen minimointi. 

Säädökset on laaditut niin, että yrityksillä olisi käytössään aina paras mahdollinen 

tekniikka ja kemikaalien käyttö olisi hallittua. Yhtenä tärkeimpänä kemikaaleihin liittyvänä 

lainsäädäntönä voidaan pitää vuonna 2007 laadittua REACH- asetusta (1907/2006). 

REACH- asetus määrää kemikaalien tuottajien ja toimittajien velvoitteista ja vastuista. 

(ECHA 2013a.)  Lisäksi voimassaolevaan kemikaalilainsäädäntöön liittyy vuonna 2010 

käyttöönotettu CLP- asetus (1272/2008). CLP- asetus koskee kemikaalien luokituksia ja 

pakkausmerkintöjä. (ECHA 2013b.)  

 

Muita toimintaan vaikuttavia lainsäädäntöjä on vaarallisten kemikaalien varastoinnista ja 

käsittelystä liittyvä valtioneuvoston asetus (390/2005) ja nestekaasulaitosten 

turvallisuusvaatimuksista (858/2012) sekä vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja 

varastoinnin turvallisuudesta (856/2012). Muita säädöksiä on suuronnettomuusvaaran 

torjuntaan liittyvä SEVESO II- direktiivi (EY/105/2003) vaatimukset. Konepajoilla joilla 

käsitellään paljon kemikaaleja, tulee löytyä räjähdyssuojausasiakirja. 

Räjähdyssuojausasiakirja tulee löytyä jos konepajalla on räjähdysvaarallisia tiloja. 

Laajamittaista toimintaa harjoittavan konepajan on lisäksi aina laadittava 

pelastussuunnitelma ja nimettävä kemikaalien käytönvalvoja. Toimintaperiaateasiakirja on 
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laadittava tuotantolaitoksissa, joissa kemikaalimäärien perusteella lasketut suhdeluvut 

ylittävät annetun rajan. Suurempien tuotantolaitoksen on tehtävä turvallisuusselvitys 

toimintaperiaateasiakirjan sijaan. Turvallisuusselvitys on kattava kuvaus toiminasta, joka 

sisältää kuvauksen turvallisuusjohtamisjärjestelmästä, toimintaan liittyvistä vaaroista ja 

pelastustoimenpiteistä onnettomuuksien ehkäisemiseksi.  (Tukes 2013.) 

3.5.1 Pelastussuunnitelma ja räjähdyssuojausasiakirja 

Kemikaaleja laajasti käyttävillä toiminnanharjoittajilla ja tuotantolaitoksilla sekä 

nestekaasulaitoksilla tulee olla sisäinen pelastussuunnitelma, joka toimii turvallisuutta 

kehittävänä työkaluna. Pelastussuunnitelmat toimitetaan Tukesille lupahakemusten 

yhteydessä sekä pelastuslaitokselle. Pelastussuunnitelmaa tulee päivittää vähintään kolmen 

vuoden välein. Lisäksi kolmen vuoden välein on toiminnanharjoittajan järjestettävä 

harjoituksia pelastuslaitoksen kanssa. Pelastuslaitos laatii ulkoisen pelastussuunnitelman 

toiminnanharjoittajan turvallisuusselvityksessä esitettyjen tietojen pohjalta. (Tukes 2013.) 

 

Pelastussuunnitelma kostuu erilaisista selvityksistä, joita toiminnanharjoittajan tulee tehdä. 

Suunnitelmasta tulee löytyä vaarojen- ja riskienarvioinnin johtopäätökset sekä tilojen 

turvallisuusjärjestelyt. Pelastussuunnitelmassa on oltava myös selvitykset onnettomuus- ja 

vaaratilanteessa toimimisesta sekä muut omatoimiseen varautumiseen liittyvät toimenpiteet 

toiminnanharjoittajan toiminnan erityisestä luonteesta riippuen. (Tukes 2013.) 

 

Toiminnanharjoittajan, jonka toiminnassa voi aiheutua räjähdysvaara palavista nesteistä, 

kaasuista ja pölystä, tulee laatia ATEX- räjähdyssuojausasiakirja. Velvoite perustuu 

valtioneuvoston asetukseen (576/2003). Toiminnanharjoittaja laatii 

räjähdyssuojausasiakirjan räjähdysvaaran torjumiseksi ja työntekijöiden suojelemiseksi. 

Yritys laatii räjähdyssuojausasiakirjan aina itseään varten eikä sitä toimiteta viranomaisille. 

Tukes valvoo määräaikaistarkastuksissaan yrityksiä, jotka laajamittaisesti käyttävät 

kemikaaleja. Paloviranomainen valvoo vähäistä kemikaalien käsittelyä harjoittavia 

konepajoja. (Työterveyslaitos 2014.) 

 

Toiminnanharjoittaja itse arvioi käytössä olevien räjähdysvaaran aiheuttamien ilmaseosten 

riskit ja vaarantekijät. Räjähdyssuojausasiakirja voi koostua useammasta eri raportista ja 

dokumentista tai se voi olla osa yrityksen turvallisuusasiakirjaa kuten esimerkiksi 
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pelastussuunnitelmaa. Riskinarvioinnin tulokset, suojaustoimenpiteet ja 

räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu esitellään räjähdyssuojausasiakirjassa. 

Räjähdyssuojausasiakirja kannattaa laatia sellaiseksi, että asiakirjojen päivittäminen on 

helppoa säädösten ja olosuhteiden muuttuessa. Hyvä vaihtoehto on laatia räjähdysasiakirja 

omaksi dokumentikseen. (Työterveyslaitos 2014.) 

3.5.2 Toimintaperiaateasiakirja ja turvallisuusselvitys 

Valtioneuvoston vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun 

asetuksen (855/2012) mukaan toiminnanharjoittajan tulee selvittää keinonsa 

onnettomuuksien torjunnassa ja koota ne dokumenteiksi. Konepajojen tulee tehdä 

toiminnastaan toimintaperiaateasiakirja tai turvallisuusselvitys. Toimintaperiaateasiakirja 

on laadittava silloin, jos yrityksen kemikaalimäärien perusteella laskettavat suhdeluvut 

ovat ylittäneet asetuksessa määritetyt rajat. Toimintaperiaateasiakirja liitetään mukaan 

lupahakemukseen. (Tukes 2015.) 

 

Suurimmissa tuotantolaitoksissa on tehtävä toimintaperiaateasiakirjan sijaan 

turvallisuusselvitys. Turvallisuusselvitys on kattavat raportointi tuotantolaitoksen 

turvallisuusjohtamisjärjestelmästä, ympäristöstä ja toimintaan liittyvistä vaaroista. 

Turvallisuusselvityksessä on liitteenä luettelo tuotantolaitoksen vaarallisista kemikaaleista 

ja niiden ominaisuuksista. Turvallisuusselvitys on asetettava julkiseksi, ellei Tukes 

erikseen sen tietoja rajoita tai yritys itse. Turvallisuusselvitystä on päivitettävä viiden 

vuoden välein mutta sitä voidaan joutua päivittämään jo aikaisemminkin, mikäli 

toiminnassa on tapahtunut suuronnettomuuksien vaaraa lisäävä muutos. (Tukes 2013.) 

 

Kaikissa laajamittaista kemikaalien käsittelyä harjoittavissa konepajoissa tulee olla 

käytönvalvoja, joka vastaa kemikaalien turvallisesta käytöstä ja varastoinnista yrityksessä. 

Käytönvalvoja tulee olla myös nestekaasulle. Yrityksen tulee laatia suuronnettomuuksien 

ehkäisemiseen tähtäävät toimintaperiaatteet ja esittää ne kirjallisesti 

toimintaperiaateasiakirjassa. Toimintaperiaatteisiin sisältyy mm. suuronnettomuusvaarojen 

tunnistaminen, toimintojen ohjaus, muutosten hallinta ja turvallisuustilanteen toteutumisen 

seuranta. (Tukes 2015.) 
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3.5.3 REACH- asetus 

REACH- asetus on EU:n parlamentin ja neuvoston laki kemikaalien rekisteröinnistä, 

lupamenettelyistä ja rajoituksista. Asetuksen tavoitteena on parantaa ihmisten ja 

ympäristön terveyttä ja turvallisuutta. Kaikki käytettävät kemikaalit kuuluvat asetuksen 

piiriin. Asetus koskee kemikaaleja sellaisenaan seoksissa ja tuotteissa niiden elinkaaren 

ajan. Viranomaisella on asetuksen mukaan oikeus kieltää tai rajoittaa kemikaalin käyttöä, 

jos siitä syntyvät riskit todetaan liian suuriksi. (ECHA 2013a.) 

 

Kaikki kemialliset aineet kuulut asetuksen piiriin. Asetuksessa on määritetty, että kaikki 

aineet on rekisteröitävä, vaikka ne eivät olisi vaarallisia. REACH- asetus vaikuttaa usean 

yrityksen toimintaan. Kemikaalin valmistajan on huolehdittava, että kemikaalin käyttäjät 

saavat vaaditut tiedot riskienhallintatoimenpiteistä. Osa kemikaaleista on todettu 

syöpävaarallisiksi tai perimään vaikuttavaksi kemikaaleiksi. Lupamenettelyn tavoitteena 

on saada nämä kemikaalit korvattua vaarattomammilla kemikaaleilla. Lupaa vaativat 

kemikaalit on kerätty REACH- asetuksen liitteeseen XIII. Kemikaalin jatkokäyttäjän on 

noudatettava samoja velvollisuuksia kuin tuottajan ja toimittajan ohjeistuksia. (ECHA 

2013a.) 

 

3.5.4 CLP- asetus 

CLP- asetus on vuonna 2009 voimaan tullut asetus kemikaalien luokituksista, 

merkintäjärjestelmästä. Asetuksen tavoitteena on yhdenmukainen merkintäjärjestelmä 

koko EU:n alueella ja selkeä tiedonkulku kyseisien kemikaalien kanssa tekemisissä oleville 

työntekijöille. Euroopan kemikaalivirasto on tärkeässä asemassa myös CLP- asetuksen 

täytäntöönpanossa. Asetuksen myötä kemikaalit jaetaan kolmeen luokkaan. Kemikaalit 

voivat aiheuttaa joko fysikaalisia vaaroja tai terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia 

haittoja. (ECHA 2013b.) 

 

CLP- asetuksen voimaantulon jälkeen useiden aineiden ja seosten termit ovat muuttuneet. 

Näkyvin muutos CLP: n voimaantulon jälkeen on ollut kemikaalien vaaroista kertovien 

symbolien vaihtuminen uusiin. Asetuksen suurimmat vaatimukset kohdistuvat kuitenkin 

kemikaalin valmistajaan ja toimittajaan. Jatkokäyttäjän tehtävä on tarkastaa 

altistumisskenaarioista, että juuri heidän yrityksensä harjoittama kyseisen kemikaalin 
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käyttö vastaa käyttöturvallisuustiedotteen liitettä. Liitteessä on kerrottu kyseiselle 

kemikaalille altistumisskenaario samanlaisella kemikaalin käytöllä. Jos jatkokäyttäjä ei 

toimita kemikaalin käytöstä olevia tietoja toimittajalle, tulee käyttäjän laatia itse 

kemikaaliturvallisuusraportti. Usein vaaditut merkinnät, rekisteröinnit ja luokitukset on 

tehty jo ennen kemikaalin päätymistä jatkokäyttäjälle valmistajan tai maahantuojan 

toimesta. Toimitusketjun toimijoiden onkin tehtävä yhteistyötä CLP- asetuksen 

vaatimusten täyttämiseksi. (Kemikaalineuvonta 2014.) 
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4 YMPÄRISTÖ- JA TURVALLISUUSRISKIEN 

HALLINTAMENETELMÄT 

 

Yrityksien riskienhallinta on nykyisin yrityksissä osa päätöksentekoprosessia. Hyvä 

riskienhallinta tukee johtamista ja päätöksentekoa sekä auttaa tunnistamaan ja varautumaan 

mahdollisiin tuleviin riskeihin. Yrityksillä on erilaisia riskejä riippuen niiden toiminnan 

luonteesta. Usein riskit on luokiteltu strategisiin, taloudellisiin, operatiivisiin ja 

vahinkoriskeihin. Luokittelusta on lisäksi hyötyä riskejä tunnistettaessa ja niiden 

hallintakeinoja suunniteltaessa. (SRHY riskienhallinta 2015a.) Riskit voidaan jakaa myös 

muilla tavoilla kuten karkeasti vakuutettaviin riskeihin, joiden varalta yritys voi hankkia 

vakuutuksen ja ei vakuutettaviin riskeihin, joiden ennustaminen on vaikeaa. Kappaleessa 

2.2 on luokiteltu erilaisia riskejä. Henkilöturvallisuus ja työturvallisuus ovatkin yrityksen 

eräänlaisia arvoja joita nämä riskit uhkaavat. Vastuullinen yritys pyrkiikin ylläpitämään 

ympäristö- ja turvallisuusvastuunsa luotettavalla tasolla riskeistä huolimatta.  

Vakuutettavia riskejä ovat esimerkiksi paloriskit ja tapaturmariskit. Ei- vakuutettavat riskit 

ovat harvoin tapahtuvia riskejä esimerkiksi suhdannemarkkinoilla tapahtuvat nopeat 

muutokset eikä kaikkiin riskeihin ole edes saatavilla vakuutusta. (Juvonen et al. 2005, 16.) 

 

Yrityksen toimialasta riippuen riskien suuruudet ja tärkeysjärjestys voivat olla 

huomattavan erilaisia. Riskilajeja voidaan luokitella eri tavoilla, eikä voida tarkkaan 

määrittää mihin tiettyyn riskiluokkaan osa riskeistä ainoastaan kuuluu, vaan luokittelu 

riippuu mm. toimialasta, ajankohdasta ja arvioijasta yksilöstä. Yksittäisen riskin 

toteutuessa sillä voi olla siis taloudellisia, operatiivisia ja strategisia vaikutuksia. (Ilmonen 

et al. 2010, 70- 75.) Strategiset riskit vaikuttavat pitkällä aikavälillä organisaation 

suunnitellun strategian onnistumiseen ja toteutumiseen. Strategisten riskien luokkaan 

kuuluvat mm. yrityksen liikestrategia, suuret investoinnit ja yrityskaupat, 

yhteistyökumppanit ja asiakkaat. Taloudellisilla riskeillä tarkoitetaan sellaisia riskejä, jotka 

toteutuessaan vaikuttavat organisaation taloudelliseen tilanteeseen kuten kannattavuuteen, 

maksuvalmiuteen ja kustannuksiin. Yrityksen taloudellisia riskejä ovat mm. erilaiset 

rahoitusriskit, korko- ja valuuttariskit, hintariskit, toiminnan tuottavuus, sopimuskumppanit 

sekä luottotappiot. (SRHY riskienhallinta 2015a.) 
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Operatiiviset riskit aiheutuvat yrityksen ulkoisista tai sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä 

tai järjestelmistä. Operatiiviset riskit voidaan jakaa lisäksi henkilöriskeihin, tuote- ja 

tietoriskeihin sekä projektiriskeihin. Henkilöriskeillä tarkoitetaan riskejä, jotka aiheutuvat 

yrityksen henkilöstöstä ja aiheuttavat vaaraa sen toiminnalle. Lisäksi henkilöriskeillä 

tarkoitetaan organisaation henkilöstöön kohdistuvia riskejä. Pienessä yrityksessä 

henkilöriskien merkitys korostuu. Tuotteiden markkinoille saattamiseen ja tuotetoimintaan 

linkittyvää riskienhallintaa kutsutaan tuoteriskien hallinnaksi. Tuoteriskien hallinnalla 

pyritään laadukkaisiin ja turvallisiin tuotteisiin. Tietoriskeistä puhutaan silloin, kun 

tarkoitetaan yrityksen toimintaan liittyviä kriittisiä tietoja. Näitä tietoja ovat mm. 

asiakastiedot, tuotannonohjaustiedot, tuoteideat, markkinointisuunnitelmat ja erilaiset 

sopimukset, joiden päätyminen vääriin käsiin voi aiheuttaa yritykselle suurta vahinkoa. 

Monien organisaatioiden toiminta perustuu erilaisille projekteille. Projektin hyvällä 

suunnittelulla ja riskienhallinnalla pyritään estämään projektin mahdollinen 

epäonnistuminen. Tällöin voidaan puhua projektiriskien hallinnasta. Projektit ovat usein 

vaikeita ja riskialttiita, koska niissä on usein uusi työryhmä, asiakas ja tuote, eikä kaikkia 

ongelmakohtia voida ennakoida. (SRHY riskienhallinta 2015a.) 

 

Vahinkoriskien luokkaan kuuluvia riskejä ovat mm. henkilöturvallisuuteen, omaisuuteen ja 

ympäristön kohdistuvat riskit. Vahinkoriskeiksi voidaan lukea paloriskit, ympäristöriskit, 

keskeytysriskit sekä rikosriskit. Keskeytysriskit tarkoittavat yrityksen toiminnan 

häiriöttömyyden ja varmuuden turvaamista. Paloriskeillä tarkoitetaan sananmukaisesti 

tulipalojen ehkäisyä. Rikosriskit tarkoittavat rikollista toimintaa, joka kohdistuu yritykseen 

tai sen henkilöstöön. Lisäksi yritys voi myös itse toiminnassaan syyllistyä rikokseen. 

Ympäristöriskeillä tarkoitetaan ympäristöä kuormittavien päästöjen minimointia eli 

ympäristövahinkojen ehkäisyä. Yritys on lisäksi velvollinen korvaamaan toimintansa 

aiheuttamat ympäristövahingot. (SRHY riskienhallinta 2015a.) 

 

4.1 Ympäristöriskit 

 

ISO 14001- standardi ohjeistaa ympäristönäkökohtien selvittämisen ympäristöjärjestelmän 

rakentamisessa. Ympäristöriskit ovat niitä liiketoiminnan ympäristönäkökohtia joilla on 

kielteinen vaikutus ympäristöön. Ne voivat johtua esimerkiksi aineiden virheellisestä 
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käsittelystä tai tuotannon teknisistä häiriöistä. Ympäristöriskit kuuluvat vahinkoriskien 

osa- alueelle riskienluokittelussa. Ympäristöriski tarkoittaa ihmisten ja eliöiden terveyteen 

ja elinympäristöön kohdistuvaa riskiä. Omalle osa- alueelle voidaan ympäristöriskeistä 

erotella ympäristövahinkoriskit. Ne ovat äkillisiä onnettomuus- ja häiriötilanteita. 

Ympäristöriskien hallinnan tavoitteena on jatkuvan tuotannon turvaaminen kestävän 

kehityksen mukaisesti. (SRHY riskienhallinta 2015b.) 

 

Hallitakseen ympäristöriskejä, yrityksellä tulee olla hyvin toimivat seuranta- ja 

kunnossapitojärjestelmät. Esimerkiksi paljon kemikaaleja käsittelevän laitoksen 

kunnossapidon tulee olla säännöllistä ja valvottua. Ympäristöriskin hallinta ei välttämättä 

tuo säästöjä yritykselle mutta toteutuessaan ympäristöriski voi aiheuttaa yritykselle 

mittavia kustannuksia. Välilliset ympäristöriskin hallinnan säästöt voivat olla siis 

huomattavia. Ympäristöriskien hallintaan panostaminen on välttämätöntä. 

Ympäristölainsäädäntö kieltää tai rajoittaa useita vaarallisia toimintoja ja velvoittaa 

mahdollisten vaikutusten minimointiin. Ympäristölupien laiminlyönneistä ja 

ympäristövahingoista saattaa seurata yritykselle rikosoikeudellisia toimenpiteitä. Riskien 

hallintaan ei riitä siis vain lainsäädännön noudattaminen vaan tarvitaan monipuolista tietoa 

useilta aloilta. Tämä johtuu siitä, että ympäristöriskien kirjo on laaja ja vaikutukset hyvin 

erilaisia. (VTT 2009a.)  

 

Lakisääteisten velvollisuuksien lisäksi yleisen mielipideilmaston myönteisyys 

ympäristönsuojelua kohtaan on lisännyt yritystenkin mielenkiintoa velvollisuuksiinsa 

ympäristöasioissa. Tämä on näkynyt mm. kasvavina rekisteröitymisinä EMAS- 

järjestelmään. (Ympäristö 2015.) 

 

Ympäristöriskin voi aiheuttaa yrityksen toiminta, tuote tai palvelu. Ympäristöriskien 

tunnistamisessa voidaan käyttää apuna ympäristöriskikarttaa. Kartassa riskit on jaettu 

viiteen eri luokkaan. Kartan avulla organisaation on helppo sulkea ulkopuolelle ne 

riskilajit, jotka eivät yrityksen toimintaa koske. Lisäksi voidaan havaita merkittävimmät 

riskilajit yritykselle sen toimialalla. Kuvassa 4 on ympäristöriskikartta, josta käy ilmi 

erilaiset riskilajit. Riskikartassa nimettyihin alaluokkiin liittyy työvälinekortti, jossa 

olevien kysymysten avulla eri riskilajeja voidaan tarkastella yksityiskohtaisemmin. 

Kysymyksistä käy yksityiskohtaisemmin ilmi, ovatko käsitellyt ympäristönäkökohdat 
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kunnossa. Työvälinekortti helpottaa riskien havainnoimista eikä kaikkien 

taustamateriaalien yksityiskohtainen läpikäynti ole välttämätöntä. Työvälinekorteilla 

voidaan kartoittaa samanaikaisesti normaali- ja poikkeustoimintojen poikkeamat sekä 

niiden aiheuttamat riskit. Riskien tunnistaminen työvälinekorttien avulla on hyvä käydä 

ryhmätyönä läpi tai ainakin toteuttaa työntekijöiden kanssa yhteistyössä. Tärkeää on, että 

ryhmä on asiantuntevaa ja löytää ongelma- ja kehityskohteet. (SRHY riskienhallinta 

2015c.) 

 

 

Kuva 4. Ympäristöriskikartta. (VTT 2009). 

 

Yrityksen toiminnoista tulee tehdä ympäristökartoitus riskien tunnistamiseksi. Tärkeää on 

ensin tutustua organisaation taustamateriaaleihin kuten prosessikuvauksiin, ja 

toiminnanohjaukseen. Mikäli kartoituksen tekijä tulee organisaation ulkopuolelta, on 

tärkeää tehdä tehdaskierros ja selvittää yrityksessä aikaisemmin olleet poikkeamatilanteet 

ja ympäristöä vaarantaneet onnettomuudet. Tehdaskierroksella tulee käydä ilmi myös 

yrityksen erilaiset seuranta- ja hälytysjärjestelmät sekä ympäristötekijät kuten sijainti ja 

lähialueen ympäristöolosuhteet. Tehdaskierroksen ja lähtötutkimuksen jälkeen voidaan 

kerätä havaitut poikkeamat ja laatia toimintasuunnitelma niiden korjaamiseksi tai 

ehkäisemiseksi. (Lumijärvi et al. 2000, 45.) Tyypilliset ympäristöriskit on jaettu useaan eri 

luokkaan. Taulukossa 2 on esitetty yleisimmät riskit ympäristöriskiluokista. 

 

Taulukko 2.  Esimerkkejä ympäristöriskeistä. (VTT 2009b). 

Ympäristöriski Riskin mahdollinen vaikutus toteutuessaan 

Maanalaisten viemäreiden ja 

säiliöiden rikkoutuminen 

Maaperän ja pohjaveden saastuminen, suuret 

kustannukset kunnostustyössä 
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Suodattimien rikkoutuminen, päästöt 

ilmaan 

Päästöjen vaikutukset infrastruktuurin pinnoille 

ja ympäristöön, terveyshaitta 

Kemikaalien karkaaminen 

viemäreihin 

Jätevesipuhdistamon toiminnan keskeytys, 

päästöt vesistöön ja maaperään jossa kalojen ja 

kasvien vahingoittuminen, korvausvelvoitteet  

Tuotteen käytöstä poistaminen Myrkylliset päästöt ilmakehään tai maaperään, 

korvausvelvoitteet 

Myrkyllisen aineen säiliön 

vuotaminen ilmaan 

Terveysvaara ympäristössä, evakuointi, 

korvausvelvoitteet 

Tietämättömyys lainsäädännöstä Lainvastainen toiminta, syyte 

ympäristörikoksesta, rikosoikeudellinen vastuu 

Puutteellinen tieto kemikaaleista ja 

niiden vaikutuksista 

Viemäriin, maaperään ja ilmaan joutuu sinne 

kuulumattomia kemikaaleja, ympäristön 

pilaantuminen, korvausvelvollisuus  

Muuttuva lainsäädäntö Muutokset tulevat voimaan nopeasti, ei 

reagointiaikaa, toiminnan keskeytys ja 

mahdolliset sakot viranomaisilta 

Kiinteistökauppa Maaperä saastunut toiminnan aikana, 

kunnostuskustannukset, rakenteista löytyvät 

haitalliset aineet (asbesti) 

 

Yhteisenä vaikutuksena voidaan pitää riskien toteutuessa yrityksen imagon kärsimistä ja 

asiakkaiden menettämistä. Tämän vaikutuksen voimakkuus riippuu pitkälti riskin 

laajuudesta ja julkisuudesta. Riskien vakavuuteen vaikuttaa aina yrityksen sijainti, toimiala 

ja mahdolliset vaikutukset riskin toteutuessa sekä riskin todennäköisyys toteutua. Lisäksi 

riskin vakavuuteen vaikuttaa ympäristöolosuhteet kuten maaperän laatu, lähistön vesistöt, 

virkistys- ja suojelualueet sekä lähiasutusalueet. Riskien seurausten arviointi ja luokittelu 

on usein haastavaa, sillä on vaikeaa sanoa kuinka suuri vaikutus tapahtuneella 

onnettomuudella todellisuudessa on. Ympäristössä toteutuneen riskin vaikutukset voivat 

näkyä vuosien päästä. Lisäksi harvemmin tapahtuvien onnettomuuksien 

todennäköisyyksien arviointi on vaikeaa. Riskiä voidaan pitää epätodennäköisenä, jos se 

toteutuu harvemmin kuin kerran 20 vuodessa. (VTT 2009c.)  Taulukossa 3 on esitetty 

malli seurausten arvioimiseksi päästön eri kohteissa.  
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Taulukko 3. Ympäristövahinkojen seurausten vakavuuden arviointi. (VTT 2009c). 

Päästökohde 
Seuraukset 

Vähäiset Haitalliset Vakavat 

Vesistö Hankaloittaa 

yrityksen 

toimintaa sen 

alueella 

Aiheuttaa lievää haittaa 

mm. väri, sameus, 

valituksia ja luparajojen 

ylityksiä 

Aiheuttaa kalakuolemia, 

voimakasta 

rehevöitymistä 

Viemäri Aiheuttaa haittaa 

yrityksen omissa 

tiloissa 

Haittaa puhdistamon 

toimintaa, luparajojen 

ylityksiä 

Merkittäviä ongelmia 

puhdistamolla, keskeyttää 

puhdistamon toiminnan 

Maaperä Haitta 

päästökohteessa 

tai yrityksen 

alueella 

Lyhytaikainen 

maaperän 

kontaminoituminen 

yrityksen toimialueen 

ulkopuolella 

Pitkäaikainen maaperän 

vaurioituminen, yrityksen 

ulkopuolella tai 

pohjavesialueella 

Ilma Haitta 

päästökohteessa 

Haitta yrityksen 

alueella, luparajojen 

ylittäminen 

Terveyshaitta yrityksen 

alueella tai sen 

ympäristössä 

 

4.2 Turvallisuusriskit 

 

Yrityksen turvallisuusriskienhallinta on kiinteä osa organisaation muuta riskienhallintaa. 

Turvallisuusriskit liittyvät osittain operatiivisiin ja vahinkoriskeihin mutta ne linkittyvät 

tiiviisti myös muihin riskiluokkiin. Turvallisuusriskien kirjo onkin laaja yrityksissä eikä 

voida tarkkaan rajata kaikkia mahdollisia riskejä eri kategorioihin. Konepajan 

työympäristö on esimerkiksi hyvin erilainen verrattuna kaupanalan suureen 

konsultointiyritykseen. Erilaisia riskejä voidaan kuitenkin tarkastella yritysturvallisuuden 

osa- alueiden kautta. Kaiken turvallisuustoiminnan taustalla tulee olla harjoitettavan 

toiminnan haitta- ja vaaratekijöiden tunnistaminen ja riskienarviointi lainsäädäntö 

huomioiden. Turvallisuusriskeistä puhuttaessa tarkoitetaan riskeillä usein työturvallisuuden 

osa- alueen riskejä eli työpaikan vaaratekijöitä.  Riskien lajittelun avulla pyritään saamaan 
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riskit vertailukelpoisiksi ja lisäämään organisaation riskitietoisuutta. (Airmic et al. 2010, 5-

7.) 

 

Työsuojelun tarkoituksena on ehkäistä erilaisia tapaturmia ja parantaa työpaikan 

työturvallisuutta. Työturvallisuutta tarkastellaan usein työpaikan vaaratekijöiden kautta. 

Työpaikalla olevat vaaratekijät voidaan jaotella seuraaviin riskeihin: 

 

- Kone- ja laiteriskit 

- Fysikaaliset riskit 

- Kemikaaleista aiheutuvat riskit 

- Biologiset riskit 

- Työn kuormittavuusriskit 

- Työlle ominaiset tapaturmariskit ja psykososiaaliset riskit 

 

Yritysturvallisuudessa voidaan puhua lisäksi työpaikan turvallisuusriskien lisäksi 

tuoteturvallisuuden aiheuttamista riskeistä, varainhoidon- ja maksuliikenteen riskeistä, 

kuljetusriskeistä sekä sopimusriskeistä. (Miettinen 2002, 270,273.) 

  

4.2.1 Kone- ja laiteriskit 

Valtioneuvoston asetuksen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008 

mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan koneen vaaratekijöistä aiheutuvien riskien 

arvioinneista. (Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja 

tarkastamisesta 403/2008). Koneen valmistaja on ensisijaisesti vastuussa näiden riskien 

arvioinneista.   Koneen hankintavaiheessa riskit tulee arvioida työsuojeluhenkilöstön, 

yrityksen ylimmän johdon ja työntekijöiden kanssa.  Riskien tunnistamisessa voidaan 

kerätä tapaturmatilastotietoa kyseisessä työtehtävässä tapahtuvista tyypillisistä 

tapaturmista. Koneen riskinarvioinnissa määritetään koneen eri ominaisuudet kuten koneen 

energialähde, nopeudet sekä käytettävät voimat. Työturvallisuuteen voidaan vaikuttaa mm. 

helppokäyttöisillä ohjaus- ja hallintalaitteilla, asianmukaisilla suojalaitteilla ja selkeillä 

käyttöohjeilla. Koneen ympäristö, käyttötavat ja työstettävä materiaali vaikuttavat myös 

arviointiin. Tyypillisesti esiin tulevia vaaratekijöitä koneen tai laitteenkäytössä on useita. 

Näitä vaaratekijöitä käsitellään tarkemmin liitteessä I. Koneen riskiarvioinnissa, 
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vaarantekijät on usein jaettu mekaanisiin, ergonomisiin ja muihin vaaratekijöihin. 

(Työterveyslaitos 2009.) 

 

4.2.2 Fysikaaliset riskit 

Fysikaaliset riskit liittyvät työpaikan työolosuhteisiin kuten lämpötilaan, valaistukseen, 

meluun ja ilmanvaihtoon. Työpaikan liiallinen kuumuus tai kylmyys voi altistaa 

työntekijää erilaisille riskeille. Lämpötilan äärioloja voidaan lievittää oikeanlaisella 

pukeutumisella, lämmitetyillä tai ilmastoiduilla taukopaikoilla sekä mahdollisella 

työpaikan kohdelämmityksellä. Työskentelyssä tärkeää on huolehtia nestetasapainosta ja 

suojautua paleltumiselta. Työpaikan tavoiteltavat lämpötilat vaihtelevat työnkuvan 

mukaan, raskaan työn suosituslämpötilan 12 asteesta istumistyön 25 asteeseen.  

(Työterveyslaitos 2014a.) 

 

Meluun altistumista voidaan välttää esim. koteloimalla laite. Lisäksi asianmukaisella 

suojainten käytöllä ja työvaiheiden oikealla ajoituksella ja oikeilla työkaluilla voidaan 

vähentää melulle altistumista. Jo 75 desibelin melussa oleskelu ilman suojausta saattaa 

aiheuttaa kuulon alenemista. Riittävällä valaistuksella voidaan myös lisätä työturvallisuutta 

työpaikalla. Kulkuväylillä ja työpisteillä on etenkin kiinnitettävä huomiota oikeanlaiseen 

valaistukseen. Tärkeillä poistumis- ja kulkureiteillä tulee olla varavalaistus sähkökatkoja 

varten ja hätäpoistumisovet tulee olla valaistuja poistumisopastein. Huono valaistus saattaa 

aiheuttaa työpaikalla kompastumisia sekä tapaturmia koneiden käytössä. Tärinä on myös 

työpaikalla riskitekijä, joka voidaan ehkäistä koneiden oikealla valinnalla ja työkalujen 

käytöllä. Erilaiset alustat ja eristeet vaimentavat työssä mahdollisesti syntyvää tärinää. 

Pitkäaikainen tärinä vaikuttaa hermostoon ja altistaa erilaisille terveyshaitoille. 

(Työterveyslaitos 2014a.) 

 

4.2.3 Kemikaaleista aiheutuvat riskit 

Työpaikoilla on usein käytössä lukuisia kemikaaleja erilaisissa työprosesseissa, joista 

vapautuu haitallisia aineita. Kaikki nämä aineet muodostavat kemiallisia riskejä. 

Kemiallisiin riskeihin kuuluu myrkytys, hapenpuute, syöpyminen ja muut vastaavat 

vakavat vaaratilanteet. Työntekijät on opastettava ja koulutettava kemikaalien 
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asianmukaiseen käsittelyyn. Kemikaalien riskien tunnistaminen ja tästä seuraavien 

vaarojen tiedostaminen on lähtökohtana riskien ehkäisylle. (Työterveyslaitos 2014a.) 

 

Akuutit vaarat kemikaaleista tunnetaan yleensä hyvin kuten myrkytys- ja räjähdysriskit. 

Terveyshaitat ilmenevät kuitenkin usein kemikaaleista paljon myöhemmin ja sen takia 

suojausta saatetaan laiminlyödä. Kemikaaleista aiheutuvilta riskeiltä voidaan suojautua 

mm. asianmukaisilla hengityssuojaimilla, suojavaatetuksella ja riittävällä ilmanvaihdolla. 

Tärkeintä on pyrkiä käyttämään mahdollisimman vaarattomia kemikaaleja. Muita 

kemikaaleihin liittyviä riskejä ovat mm. yhteen sopimattomien kemikaalien säilyttäminen 

samassa tilassa, puutteellinen vuotojen hallinta, kemikaalien ominaisuuksien puutteellisuus 

sekä puutteellinen palo- osastointi. (Tukes 2014.) 

 

Työvaiheita voidaan vaiheistaa oikein ja minimoimaan työntekijän työskentelyaika 

kemikaalin käytössä. Turvallinen käyttö edellyttää, että työpaikalla on kaikki käytössä 

olevat kemikaalit on luetteloitu. Työnantajan tuleekin huolehtia luetteloinnista ja siitä, että 

käyttöturvallisuuden kannalta tarpeellinen tieto on omaksuttu. Tulipalo- ja räjähdysriskien 

suuruudet vaihtelevat työpaikoilla riippuen työpaikan toimialasta ja toiminnan luonteesta 

sekä käsiteltävien aineiden laadusta, olosuhteista ja määrästä. Jos työpaikalla ollaan 

tekemisissä paljolti erilaisten kemikaalien ja kemikaaleja vaativien prosessien kanssa on 

riski huomattavasti suurempi kuin toimistotyössä. Paloriskejä voidaan ehkäistä 

korvaamalla rakenteita erilaisilla palamattomilla materiaaleilla, palo-ovilla, yleisellä 

siisteydellä ja järjestyksellä sekä vuotuisia tarkastuksia tekemällä. Paloturvallisuuden 

laiminlyönti voi pahimmassa tapauksessa johtaa yrityksen kiinteistön tuhoutumiseen ja 

ihmishenkien menetykseen. Lievemmässäkin tapauksessa riskienhallinnan puutteellisuus 

voi johtaa sakkoihin tai muihin toimintaa rajoittaviin toimenpiteisiin.  

(Työturvallisuuskeskus 2014a.)   

 

Ilmassa olevista epäpuhtauksien haitallisuudesta on laissa määritelty raja- arvoja eli ns. 

HTP- arvoja. Työnantajan on huomioitava HTP- arvot tutkiessaan työpaikan ilman 

puhtautta, työntekijöiden altistumista ja mittaustuloksia. Työnantajan on huolehdittava, että 

http- arvot eivät ylity. Ylittyessään työntekijät tulee suojata kyseisiltä epäpuhtauksilta 

esim. henkilösuojaimilla. Ilman epäpuhtauksien raja- arvoja on annettu mm. asbestille ja 

bentseenille. Lisäksi työnantajan tulee pitää kirjaa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista 
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tekijöistä ja näille tekijöille tai aineille altistuneista henkilöistä. Työnantaja ilmoittaa 

vuosittain altistuneet työntekijät työnsuojelupiiriin, josta tiedot toimitetaan sosiaali- ja 

terveysministeriön ASA- rekisteriin. (Työturvallisuuskeskus 2014a.)   

 

4.2.4 Biologiset riskit 

Biologisilla riskeillä tarkoitetaan työpaikoilla olevia homeita, bakteereita, viruksia, 

hyönteisiä, loisia ja muita mikrobeja, jotka voivat aiheuttaa mm. astmaa ja allergista nuhaa 

sekä erilaisia kroonisia hengitystieinfektioita. Biologisia riskejä on usein hankala selvittää, 

sillä niitä ei voi havaita silmämääräisesti. Biologiset riskit ilmenevät usein työntekijöiden 

jatkuvina sairasteluina. Työnantaja on vastuussa työpaikkansa biologisten riskien 

hallinnasta ja työprosessin mahdollisesti aiheuttamasta biologisesta riskistä. Eniten 

ammattitauteja tilastollisesti aiheuttavat homesienet ja punkit. Tärkeimpänä 

ehkäisynkeinona on varmistaa että työpaikalta ei löydy homeita tai sieniä ja tarvittaessa 

käytetään henkilösuojamia. (Työturvallisuuskeskus 2014b.) 

 

4.2.5 Työn kuormittavuusriskit 

Työn kuormittavuus voidaan jakaa henkiseen ja fyysiseen kuormittavuuteen. Fyysinen 

kuormittavuus on yleinen turvallisuusriskitekijä yrityksissä. Fyysinen kuormitus voi 

aiheutua vääristä työasennoista, työn yleisestä fyysisestä raskaudesta, huonoista 

työmenetelmistä, työvälineiden puutteellisuudesta sekä yksitoikkoisista ja samanlaisina 

toistuvista työliikkeistä. Työn suunnitteluun tuleekin panostaa, jotta edellä olevat seikat 

voidaan karsia tai minimoida. Samassa asennossa tehtävät työt ovat tekniikan kehityksen 

myötä lisääntyneet. Toistuvat liikkeet altistavat useille eri rasitusvammoille ja kulumille. 

Hyvällä työtehtävien vaihtuvuudella ja säännöllisellä tauottamisella voidaan ehkäistä 

liiallista rasitusta ja nopeuttaa lihasten elpymistä. Työergonomian hallinta on yksi tärkeä 

osa- alue vähentää fyysistä kuormittavuutta. Työpisteen suunnittelussa tulee huomioida 

ihmisten erilaisuus kuten sukupuoli, tiedot ja taidot, ruumiinrakenne sekä ikä. 

(Työturvallisuuskeskus 2014c.)  

 

Työn henkinen kuormittavuus vaikuttavia asioita ovat työilmapiiri, työkaverit, työn 

vaatimustaso sekä yksin tai ryhmässä työskentely. Henkistä kuormittumista aiheuttaa 

lisäksi kiire ja työpaine, työntekijän oma mieliala, henkilökohtainen elämäntilanne ja 
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sosiaalisen tuen puute. Työn henkinen kuormittavuus riippuu paljon henkilöstä ja hänen 

stressinsietokyvystään. Henkinen hyvinvointi näkyy työn hallintana ja motivaationa tehdä 

työtä. Työn henkisen kuormittavuuden riskejä voidaan vähentää esimiesten ja työyhteisön 

tuella, johtamistavalla, työnopastuksella ja jatkokoulutuksella. Lisäksi työntekijöille 

voidaan järjestää kehityskeskusteluja ja erilaisia virkistyspäiviä. Työnjohtaja ja esimies 

ovat avainroolissa henkisen kuormittavuusriskin hallinnassa. Pitkään jatkunut työstressi 

laskee työtehoa ja saattaa johtaa työuupumukseen ja masennukseen. Univaikeudet 

lisääntyvät ja elimistön vastustuskyky heikkenee, mikä lisää usein poissaoloja töistä. 

Pahimmassa tapauksessa voi seurauksena koitua pysyvä työeläkkeelle jääminen. Useilla 

työpaikoilla järjestetään erityistä työhyvinvointia edistävää toimintaa eli TYHY- toimintaa.  

(Työterveyslaitos 2014b.) 

 

4.2.6 Tapaturmariskit ja psykososiaaliset riskit 

Tapaturmaluvut työpaikalla vaihtelee toimialan mukaan. Työtapaturmaksi lasketaan 

työpaikalla tai työmatkalla sattunut tapaturma. Yleisimpiä työtapaturmatyyppejä ovat 

liukastumiset, kompastumiset ja esineisiin satuttaminen. Näistä seuraa usein nyrjähdyksiä, 

haavoja sekä ruhjevammoja. Tärkeää työtapaturmien ehkäisyssä on tehdä riskianalyysi 

yrityksessä. Usein tapaturmien ohella yrityksissä kirjataan läheltä piti –tapahtumat. 

Oikeilla toimilla tapaturmia voidaan estää ja tunnistettu vaaratekijä tulee poistaa 

välittömästi. Organisaatioilla on nykyisin usein yllä nolla tapaturmaa –tavoite. Tärkeää on, 

että sattuneita tapaturmia ei peitellä vaan niistä otetaan opiksi ja tehdään 

korjaustoimenpiteitä. Tapaturma-alttiimpia ovat työpaikoilla nuoret miehet sekä ikääntyvät 

työntekijät, jotka voivat turtua vaaralliseen työhön. Noin puolet kaikista vuosittaisista 

tapaturmista tapahtuu työmatkoilla. Yleensä yritykset kirjaavat kaikki tapaturmat ja 

vaaranpaikat ja tutkivat ne. Tutkinnan jälkeen esitetään korjaavat toimenpiteet, jotta 

vastaava tapaturma voitaisiin ehkäistä tulevaisuudessa. Tämä toimii tapaturmien 

vähentämisessä pitkällä aikavälillä tehokkaasti. (TKK 2014.) 

 

Työn riskeihin liittyy myös psykososiaaliset riskit eli henkisen puolen riskit. 

Psykososiaaliset riskit ilmenevät työpaikalla mm. stressinä, työuupumuksena ja 

masennuksena. Ne johtuvat usein työn puutteellisesta suunnittelusta, hallinnoinnista tai 

huonosta sosiaalisesta ilmapiiristä työpaikalla. Organisaation kannalta kielteisiä 
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vaikutuksia ovat poissaolot ja työkyvyn lasku. Psykososiaalisten riskien ehkäisystä on 

säädetty laissa. Työntekijät on tärkeää ottaa mukaan keskustelemaan mm. työpaikan 

sosiaalisesta ilmapiiristä vaikka työnantajalla onkin lain mukainen vastuu varmistaa riskien 

arviointi ja hallinta.(EU- OSHA 2015.) 

 

4.3 Riskienhallintamenetelmät 

 

Riskienhallinnassa aluksi määritellään tavoite, jonka yritys haluaa saavuttaa. Tavoite 

laaditaan osittain organisaation edellisten riskienhallintatietojen pohjalta. Hyvä 

riskienhallinta lähtee yrityksen arvoista ja strategiasta. Erityisen tärkeää kokonaisvaltaisen 

riskienhallinnan kannalta on huomata yrityksen keskeiset prosessit, niiden tavoitteet ja 

tuoda esille riskit, jotka voivat vaikuttaa näiden prosessien tavoitteiden saavuttamisessa. 

Organisaation riskienhallinta on oma prosessinsa, jota sovelletaan koko organisaation 

strategian laadinnassa. Organisaation tavoitteet ja riskienhallinnan osa- alueet linkittyvät 

tiiviisti toisiinsa. (Kupi et al. 2009,20.)  

 

Yritysten riskienhallinta koostuu neljästä osa- alueesta, jotka voidaan havaita kuvasta 5. 

Kun yritys on määrittänyt ja kohdentanut tavoitteensa alkaa riskien tunnistaminen. Riskien 

tunnistamiseksi on olemassa erilaisia menetelmiä ja analyysejä. Riskien tunnistusta ja 

arvioimista voidaan pitää kaikkein tärkeimpänä vaiheena myöhemmän lopputuloksen 

kannalta. Näiden riskien suuruudet ja todennäköisyydet arvioidaan. Riskihavaintojen 

arviointi voidaan suorittaa kvalitatiivisesti tai kvantitatiivisesti. Riskien arvioinnin jälkeen 

valitaan organisaatioille sopivin riskienhallintamenetelmä ja tehdään tarvittavat 

riskienhallintatoimenpiteet. Riskienhallintamenetelmän avulla riskejä tunnistetaan, 

arvioidaan, poistetaan ja seurataan tarkasti. Tämä tarkoittaa sitä, että riskejä tarkkaillaan ja 

kartoitetaan säännöllisesti noin kerran vuodessa. (Juvonen 2005,23,24.) 
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Kuva 5. Riskienhallinnan vaiheet. (Juvonen 2005,24.) 

 

4.3.1 Riskien tunnistus- ja arviointimenetelmät 

Riskeihin varautuminen edellyttää aluksi riskien tunnistamista. Tunnistamisvaiheessa sen 

kattavuus on yksi riskienhallinnan kriittisempiä vaiheita. Tunnistaminen voidaan aloittaa 

ns. uhkakartoituksella tai vaarojen tunnistamisella. Riskikartta on 

riskientunnistusmenetelmä, joka on rakenteeltaan visuaalinen riskientunnistusmenetelmä. 

Riskikartat eivät sisällä riskejä itsessään vaan osa- alueita, joilta riskejä voidaan tunnistaa. 

Riskien tunnistus voidaan suorittaa myös jo toteutuneisiin riskeihin perustuvalla 

tunnistusmenetelmällä, jolloin riskeistä on koottu yhteenveto. Toteutuneet riskit antavat 

hyvän peruskuvan lähtötilanteesta mutta muitakin tunnistusmenetelmiä suositellaan 

käytettäväksi.  Tarkistuslistoihin perustuva menetelmä on yleisin 

riskientunnistusmenetelmä, jossa käytössä on lukuisa joukko eri tarkistuslistoja. Riskien 

hallinta voidaan toteuttaa lisäksi ryhmätyönä yrityksessä, jolloin riskejä tunnistetaan 

asiantuntijoiden yhteisten näkemysten ja oivallusten avulla. Menetelmän vahvuutena on 

lisätä vuorovaikutusta yrityksessä. Lisäksi tunnistusmenetelmänä voidaan käyttää 

induktiivisia päättelymenetelmiä eli yhdistettynä edellä esitettyihin tunnistusmenetelmiin. 

(Ilmonen 2010, 105- 106.) 

 

Kun riskit on tunnistettu, on vuorossa riskien arviointi. Riskien arvioinnista käytetään 

termiä riskianalyysi. Riskianalyysissä kerättävä tieto perustuu toteutuneisiin tapahtumiin. 
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Riskianalyysin menetelmät voidaan jakaa vaarojen tunnistamismenetelmiin, 

onnettomuuksien mallintamismenetelmiin ja seurausanalyyseihin. Vaarojen 

tunnistamismenetelmä on hyvä tapa tutkia rajattuja kohteita yksityiskohtaisesti. 

Onnettomuuksien mallintamismenetelmät havainnoivat onnettomuuden kulkua ja antavat 

pohjan riskien todennäköisyysarvioinnille. Seurausanalyysillä arvioidaan mahdollisten 

tapahtuvien riskien seurausvaikutuksia. Useat menetelmät laskevat riskille ns. arvoa eli 

kvantifioivat toteutuneen riskin hinnan.  (Ilmonen 2010, 110.) Seuraavat menetelmät ovat 

luotu vaarojen tunnistusta varten: 

 

- Poikkeamatarkastelu (HAZOP) 

- Satunnaispäästöriskianalyysi (SARA) 

- Toimintovirheanalyysi (AEA) 

- Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) 

 

Poikkeamatarkastelu eli HAZOP on menetelmä, jossa yrityksen eri prosessien häiriöistä 

pyritään löytämään poikkeamat. Lähtökohtana on oletus, että prosessit ovat turvallisimpia 

kun ne toimivat normaalisti. HAZOP on prosessiteollisuuden aloilla yleisin käytetty 

riskianalyysimenetelmä. HAZOP- menetelmää voidaan soveltaa useisiin eri prosesseihin ja 

prosessit voivat olla vasta suunnitteilla tai jo olemassa. HAZOP on kvalitatiivinen 

menetelmä ja sen etuna on systemaattinen lähestymistapa prosesseihin. HAZOP soveltuu 

erityisen hyvin kemiallisiin prosesseihin ja materiaalivirtojen tarkasteluun. Alun perin 

menetelmä kehitettiin kemikaaleihin liittyviin prosesseihin ja järjestelmiin mutta 

poikkeamatarkastelu soveltuu näiden lisäksi myös ihmisten, laitteiden, ympäristön ja 

organisaation tavoitteiden liittyviin riskien tunnistamiseen. Menetelmän puutteena on se, 

että se ei tunnista johtamisjärjestelmistä tai työtehtävistä muodostuvia vaaroja eikä 

käsittele monimutkaisia tapahtumaketjuja. (VTT 2015b.)  

 

Satunnaispäästöriskianalyysin eli SARA:n tavoitteena on löytää keskeisimmät 

ympäristövaikutuksia aiheuttavat osa- alueet ja ne toimintaan liittyvät onnettomuustekijät, 

jotka voivat aiheuttaa ympäristöhaittaa. SARA:ssa aluksi laaditaan tarkasteltavasta 

kohteesta aktiviteetti- ja prosessimalli ja tehdas voidaan jakaa toiminnallisiin 

kokonaisuuksiin kuten hitsaamoon, kokoonpanoon ja koneistamoon. Tarkasteltava kohde 

käydään mallin avulla läpi ja kohta kohdalta arvioidaan jokaisen prosessin osaan liittyviä 
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ongelmia ja vaaran mahdollisuuksia. Mallit kattavat mm. prosessissa käytetyt toiminnot ja 

laiteet, ympäristötekijät, jätevirrat, käytetyt aineet sekä käyttö- ja kunnossapitoasioita. 

SARA- menetelmää voidaan käyttää kaikenkokoisissa laitoksissa mutta se ei sovellu 

laitoksien osajärjestelmien yksityiskohtaiseen tutkimiseen ja ympäristöhaittaa aiheuttavien 

toimintojen tarkastelu on hyvin yleisellä tasolla eikä anna tarkkoja parametrejä mm. 

päästöjen volyymeistä ja kulkeutumisesta. SARA- analyysia varten nimetään aina 

työryhmä.(VTT 2015b.) 

 

Toimintovirheanalyysillä eli AEA:lla voidaan havaita ihmisen toimintovirheistä syntyvät 

vaarat. AEA on vika- analyysin rinnakkaismenetelmä. Menetelmällä tunnistetaan 

työvaiheen eri osissa piileviä merkittäviä virhemahdollisuuksia ja mahdollisia vaaroja. 

AEA soveltuu myös työohjeiden asianmukaisuuden tarkistamiseen mutta huonosti alati 

vaihtuviin työtehtäviin tai suuriin asiakokonaisuuksiin. Suuriin monimutkaisiin 

työtehtäviin ja järjestelmiin menetelmä on työläs. Potentiaalisten ongelmien analyysin 

tarkoituksena on havaita vakavimmat ongelma-alueet ja onnettomuustekijät. POA on 

nopea ja helppokäyttöinen menetelmä kohteeseen liittyvien onnettomuusvaarojen 

tutkinnassa. POA ei sovellu laitoksen osajärjestelmien yksityiskohtien tutkimiseen. 

Analyysiä varten nimetään SARA- menetelmän tapaan työryhmä. POA- menetelmä 

soveltuu koko tehtaan riskianalyysiin. (Liikennevirasto 2011.) 

 

Toinen riskienhallinnan osa- alue on onnettomuuksien mallintamismenetelmät. Niissä 

keskitytään onnettomuuden tapahtumien kulkuun ja toteutumisen todennäköisyyteen. 

Onnettomuuksien hallintaa varten on luotu mm. seuraavat menetelmät: 

 

- Vikapuuanalyysi (FTA) 

- MORT- analyysi 

- Tapahtumapuuanalyysi (TPA) 

 

Vikapuuanalyysillä on tarkoitus tunnistaa ne tuntemattomat tekijät, jotka voivat johtaa 

riskin toteutumiseen. Vikapuuanalyysin yhteydessä puhutaan usein huipputapahtumasta eli 

mahdollisesta tapahtuvasta riskistä. Menetelmää voidaan käyttää niin kvalitatiivisesti eli 

riskiin johtavat syyt tunnistetaan ja kuvataan tai kvantitatiivisesti eli menetelmää käytetään 

riskin toteutumistodennäköisyyden arvioinnissa. FTA on tehokas tapa riskien 
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todennäköisyyden arvioinnissa, mikäli kyseessä on riski, joka voi tapahtua useiden 

muuttujien toimesta sekä sen toteutumisesta ei ole historiatietoja.  FTA- menetelmässä sen 

tekijältä tarvitaan hyvää etukäteistuntemusta analysoitavasta järjestelmästä tai prosessista. 

(VTT 2008.) 

 

MORT- menetelmä on FTA:n tapaisesti onnettomuustutkinnan suunnitteluun tarkoitettu 

analyyttinen puu. MORT on tarkoitettu etenkin organisaation työtapaturmien tutkimiseen 

ja työturvallisuuden arviointiin. MORT- analyysi ei tunnista riskejä vaan etsii puutteita 

jotka saattavat aiheuttaa vaaran syntymisen. Menetelmää voidaan siis käyttää 

organisaatiossa olevien poikkeamien tunnistamiseen ennen kuin mitään onnettomuutta on 

edes sattunut. MORT- menetelmän etuina on sen soveltuvuus kaikenkokoisiin yrityksiin ja 

sen tehokkuus tulee ilmi tilanteissa, joissa työympäristö muuttuu jatkuvasti kuten 

kunnossapitotöissä. Analyysi toteutetaan työryhmässä, jossa ovat edustettuina yrityksen 

työntekijäpuoli, toimihenkilöpuoli ja ylin johto. Analyysin toteutus koostuu kaaviosta, 

jossa on kysymyksiä. Kysymykset on koottu yrityksen toiminnan keskeisimmistä 

tekijöistä, joiden avulla toimintaa analysoidaan työryhmässä. (Tukes 2004.) 

 

Tapahtumapuuanalyysissä (TPA) valitaan alkutapahtuma, josta etsitään erilaisia 

onnettomuuksiin johtavia tapahtumaketjuja. Menetelmän tavoitteena on havaita 

alkutapahtumissa olevat onnettomuusmekanismit. TPA:ssa on alkutapahtumien 

määrittelyllä ja valinnalla suuri vaikutus lopputulokseen. Menetelmän kriittisin vaihe onkin 

alkutapahtumien määritys. TPA- analyysissä käytetään työkaluna graafista puuta. TPA 

soveltuu huonosti vaarojen tunnistamiseen mutta on hyvä alkutapahtumasta alkavan 

onnettomuusketjun tutkimiseen. Analyysissä on huomioitava tapahtumien kronologisuus ja 

riippumattomuus toisistaan. (Tukes 2004.) 

 

Kolmas riskienhallinnan osa- alue on seurausanalyysit. Seurausanalyysien tarkoituksena on 

arvioida onnettomuuksien seurauksien ja vahinkojen mahdollista suuruutta. Tarkasteltavien 

tapausten tulee edustaa vaaratilanteita, joita toiminnassa voi esiintyä.  Seurausanalyysillä 

voidaan tutkia mm. tulipalojen tai räjähdysten vaikutuksia. Analyyseillä syntyy malleja, 

joita voidaan hyödyntää aineen tai tulipalon leviämisestä ja vaikutuksista ympäristöön. 

Nämä mallit ovat laskennallisia malleja ja laskentatehosta riippuen niissä on tehty aina 
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oletuksia. Tästä johtuu, että mallin tulokset saattavat antaa virheellisiä tuloksia. 

Seurausanalyysi tukee yrityksen eri prosessien suunnittelua ja turvallisuutta. (VTT 2015b.) 
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5 TOIMINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

BENCHMARKKINGILLA 

 

Tässä diplomityössä toimintajärjestelmää kehitettiin vertailukehittämisen eli 

benchmarkingin avulla. Vertailtaviksi yrityksiksi valittiin kolme saman kokoluokan 

yritystä. Jokainen yritys on merkittävä kemikaalien käyttäjä. Yrityksien nimiä ei mainita 

vaan ne eritellään yritys A, B ja C. Benchmarking toteutettiin yritysvierailuilla ja 

vierailuissa haastateltiin yrityksien ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmistä vastaavia 

henkilöitä.  

 

Yritys A valittiin vertailtavaksi sen hyvin samanlaisen konepajaluonteen vuoksi. Yritys B 

on suuri teollisuudenalan yritys, joka on metalliteollisuudessa merkittävä valmistaja. Yritys 

C valittiin vertailukohteeksi, koska se on suuri kemikaalienkäyttäjä kuten Sampo-

Rosenlewkin. Vertailussa tärkeimpinä selvitettävinä kohteina olivat kyseisten yrityksien 

ratkaisevat menestystekijät toimintajärjestelmien hallinnassa ja kehittämisessä sekä 

kemikaalien hallinnassa. Lisäksi tavoitteena oli tunnistaa Sampo-Rosenlewin 

toimintajärjestelmään liittyvät puutteet ja ongelmat. 

 

Toimintajärjestelmien vertailu oli haastavaa, sillä kattava mittaristo puuttuu ja 

järjestelmien tehokkuutta kuvaavia tunnuslukuja ei ole määritelty. Apuna käytettiin 

kuitenkin yrityskohtaisia mittareita ja toimintaa ohjaavia järjestelmiä. Vertailu Sampo-

Rosenlewin järjestelmään tehtiinkin pitkälti kattavuuden ja suorituskyvyn arvioinnin 

avulla. Vertailuissa yhtenä osa- alueena otettiin huomioon tarkasteluyritysten 

riskienhallinta.  

 

5.1 Järjestelmävertailu 

 

Vertailtavat yritykset ovat ympäristö- ja turvallisuusasioiden hallinnassa Sampo-

Rosenlewia edellä. Yhteistä yrityksillä oli, että järjestelmät ovat kaikkien työntekijöiden 

saatavilla ja luettavissa. Taulukkoon 4 on kerätty yritysten nykyiset järjestelmät ja 

suunnitteilla olevat järjestelmät.  
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Taulukko 4. Benchmarking- yritysten käytössä olevat järjestelmät 

 Yritys A Yritys B Yritys C 

Ympäristöjärjestelmä Löytyy, sertifioitu Sertifioitu 

EHS- 

järjestelmä 

Löytyy, sertifioitu 

Turvallisuusjärjestelm

ä 

Olemassa mutta 

ei sertifioitu 

Sertifioitu 

EHS- 

järjestelmä 

Löytyy, sertifioitu 

Muita rinnakkaisia 

järjestelmiä 

Sertifioitu 

laatujärjestelmä. 

Kehitteillä 

integroitu 

toimintajärjestelm

ä 

Sertifioitu 

laatujärjestelm

ä 

Energianhallintajärjestel

mä sekä raaka- aineiden 

laaduntarkkailujärjestelm

ä standardin ISO 22000 

pohjalta 

 

5.1.1 Yritys A 

Yritys A:n sertifioidun ympäristöjärjestelmän auditoi vuosittain Norske Veritas. Lisäksi 

vuosittain tehdään säännöllisiä sisäisiä auditointeja. Sidosryhmäauditoinnit ovat tällä 

hetkillä kehitteillä yritys A:lla. Samoin turvallisuusjärjestelmä löytyy mutta sitä ei ole 

sertifoitu. Yritys A kertoo, että turvallisuusjärjestelmä olisi tarkoitus integroida yhteen 

laatu- ja ympäristöjärjestelmien kanssa lähitulevaisuudessa. Yritys A:lla on järjestelmä 

kaikkien käytettävissä intrassa. Tiedot päivittää järjestelmään ympäristöinsinööri tai muu 

asianomainen toimihenkilö ja vanhat tiedostot säilytetään. Järjestelmän koulutus tapahtuu 

vuosittain. Uusille työntekijöille pidetään perehdytyskoulutus. Työsuojeluasiantuntija 

vastaa rekisteristä. Huomattavaa on, että koulutuksen pitäjä ja itse järjestelmän ylläpitäjä 

eivät ole sama henkilö ja se, että johdon katselmuksen pitää ympäristöinsinööri. Vuosittain 

yritys A laatii ympäristöohjelman, jossa on vuosikohtaisia tavoitteita. Tavoitteet ovat 

samassa linjassa järjestelmässä määritetyn toimintastrategian kanssa.  

 

Vuosittain käydään läpi kokouksessa tulevat roolit ja vastuut järjestelmässä, tunnusluvut ja 

ehdotukset tulevalle vuodelle. Yrityksen toiminnan lakien ja direktiivien mukaisiksi hoitaa 
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ulkopuolinen konsultointiyritys. Yritys A:lla on sopimus ulkopuolisen 

konsultointiyrityksen kanssa, joka tekee muutoksia järjestelmään yhteistyössä 

ympäristöinsinöörin kanssa. Konsultointiyritys päivittää mm. säädösrekisteriä. 

 

5.1.2 Yritys B 

Yritys B:n järjestelmä on työntekijöille avoin sisäisessä verkossa oleva järjestelmä. 

Järjestelmää käytetään muutoksenhallintaraporttien, poikkeamien ja vaaranpaikka- ja 

tapaturmaraporttien kirjaamiseen. Lisäksi erilaiset mittaustulokset, häiriötilanteet ja 

aloitelomakkeet dokumentoidaan järjestelmään. Järjestelmä onkin näiltä osin havaittu 

toimivaksi dokumenttien tallentavaksi tietokannaksi. Yrityksellä on lisäksi erikseen luoto 

dokumenttien hallintatyökalu, joka on osa turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmää. Tämä 

hallintatyökalu onkin ainoa osa järjestelmää joka ei löydy intrasta. Järjestelmään on 

sulautettu myös yrityksen turvallisuuskeskusteluja, asiakasreklamaatioita ja 

viranomaisvaatimuksia. Yritys B päivittää säädösrekisterinsä itse Finlexin kautta. Tämä on 

todettu melko raskaaksi ja siihen ollaan hakemassa muutosta seuraavassa 

vuosikokouksessa.  

 

Nykyinen auditointimenettely on todettu myös hyvin työlääksi ja siihen ollaan hakemassa 

myös muutosta. Nykyisin yritys B:llä on vuodessa useita ristiinauditointeja eri osastojen 

välillä. Lisäksi ulkopuolinen auditoija suorittaa auditoinnin. Yritys B kertoo haasteenaan 

olevan dokumentoinnin numeroinnin puutteellisuuden, sillä ympäristö, laatu- ja 

turvallisuusdokumentteja ei ole eroteltu toisistaan dokumenttien numeroinnissa. Uutta 

systeemiä tähän ollaan kehittämässä ja tavoitteena on erotella dokumentit osastojen omille 

kotisivuilleen järjestelmässä. Tällöin myös dokumenttien käyttäjät löytäisivät nopeasti 

hakemansa dokumenttinsa oman osastonsa alta. Järjestelmän ylläpito on jaettu 

osastokohtaisesti yrityksessä B. Kunkin osaston työsuojelu ja turvallisuusasiamiehet 

päivittävät tietoja osastonsa alle. Aktiivisessa käytössä ovat siisteys- ja turvaparikierrokset.  

 

Vaaranpaikka- ja tapaturmailmoitukset menevät aina koko organisaationtietoon. Yritys 

B:llä on nolla tapaturmaa tavoite. EHS- järjestelmä on todettu mainioksi työkaluksi 

yritysvastuun kehittämisessä. Oman sisäisen intran koulutus ja käyttö on sisällytetty aina 

taloon tuleville työntekijöille. Kaikki työntekijöiden käydyt kurssit kirjataan järjestelmään. 
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Henkilöstöhallinto ylläpitää koulutusrekisteriä järjestelmässä. Vaikeutena on pitää 

työntekijöiden koulutus ajan tasalla. Osassa koulutuksissa vastuu on siirretty työntekijöille. 

Tällaisia koulutuksia ovat esim. työturvallisuuskortin uusiminen. 

5.1.3 Yritys C 

Nykyisin käytössä integroitu johtamisjärjestelmä johon kuuluvat laatu, turvallisuus- ja 

ympäristöjärjestelmät. Yrityksessä sisäisiä auditointeja tehdään säännöllisesti  ja vuosittain 

yrityksen koko alue käydään kerran läpi. Asiakkaat käyvät aina auditoimassa sisäisen 

auditoinnin jälkeen saman osaston, jolloin tulosten vertailu vastaa mahdollisimman hyvin 

todellisuutta.  Lisäksi erityiset riippumattomat konsultointiyritykset kuten Inspecta, ovat 

käyneet tekemässä sertifiointiauditointeja. Yritys C:ssä ei ole tehty ristiinauditointeja ISO 

14001 ympäristöstandardia koskien. Yritys C perustelee tämän sillä, että järjestelmässä 

auditoijan vaatimukset on asetettu korkeiksi ja sen tavoitteiden mukaisen auditoinnin 

kykenee tekemään vain siihen koulutettu henkilö.  

 

Turvallisuusstandardiin OHSAS 18001 vaatimukset eivät ole näin korkeita ja 

ristiinauditointeja tehdäänkin eri osastojen välillä. Auditoinneissa yrityksellä C on ns. 

kolmen vuoden keila. tämä tarkoittaa sitä, että kolmen vuoden välein tarkastetaan 

päämäärien toteutuneisuutta ja määritellään uusia tavoitteita. Yritys C:ssä sisäisessä 

auditoinnissa on vuorollaan aina kukin osasto vetovastuussa. Sisäistä auditointilistaa 

tehtäessä huomioidaan jo valmiina olevat asiat kuten turvallisuuskävelyt ja 

työpaikkaselvitykset. tämä keventää jo usein melko raskasta auditointia.  

 

Yritys C:llä on oma sähköinen järjestelmänsä, joka huolehtii dokumenttien 

ajanmukaisuudesta. Laatujärjestelmän dokumentit päivitetään viiden vuoden välein. 

Pohjana yrityksellä on Maestro expera järjestelmä. Se on oma kaupallinen sovelluksensa, 

joka pitää huolta laki- ja säädösrekisteristä ja nimetyistä vastuuhenkilöistä. Sovellus myös 

huolehtii monista päivittäisistä rutiineista henkilöstöhallinnossa. Yritys C:llä on panostettu 

turvallisuus- ja henkilöstöpuolen henkilökuntaan. Osastoilla on omat 

turvallisuusasiantuntijansa. Järjestelmän pääoperaattorina toimii turvallisuusjohtaja ja 

hänen apunaan on ympäristö- ja suojelupäällikkö sekä vanhempi EHS- päällikkö. Huomion 

arvoista on, että tällaiset toiminnot on erotettu tuotannon ja linjan alaisuudesta. Tämä on 

todettu hyväksi ratkaisuksi yritys C:ssä. Järjestelmään työntekijöitä koulutettaessa on 
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perehdytyskortit todettu toimivaksi ja joustavaksi tavaksi. Järjestelmä huolehtii itse 

päivitystarpeistansa. Muu tiedotus hoidetaan yrityksen intrassa sekä kohdennetuissa 

koulutustilaisuuksissa. 

 

5.2 Toiminnan tarkkailu ja ohjaus 

 

Toimintaa tarkkaillaan kohdeyrityksissä erilaisilla mittareilla. Jokaisen yrityksen toiminnan 

lähtökohtana on erikseen laadittu yrityspolitiikka, joka heijastaa yrityksen arvoja ja visiota. 

Jokaisen kohdeyrityksen politiikka noudatti hyvin samanlaista kaavaa. Suurimmat erot 

olivat yrityksen A ja C välillä. C:n lähtökohtana olivat oman toiminnan ensisijainen 

kehittäminen kun taas A:llä oma toiminta oli jo lähtökohtaisesti yrityksen vaatimukset 

täyttävää ja päähuomio on keskittynyt sidosryhmäajatteluun ja niiden tarpeiden 

huomiointiin. Taulukossa 5 on tarkasteltu kohdeyrityksien erilaisia mittareita osa- 

alueittain ja niiden kattavuutta sekä muita tarkkailuun liittyviä projekteja. 

 

Taulukko 5. Toimintaa säätelevät mittarit ja projektit. 

 Yritys A Yritys B Yritys C 

Tärkeimmät 

järjestelmän 

arviointimenetel

mät 

Sidosryhmäauditoinnit, 

sertifiointiauditointi 

Norske Veritas 

Ristiinauditoinnit, 

Inspectan 

sertifiointiauditointi

, 

muutoksenhallintar

aportit 

EHS- osaston 

sisäiset auditoinnit, 

riippumattomat 

konsulttiyritysten 

auditoinnit, joka 

auditoinnissa 

erityinen valittu 

teema 

(Koulutus,muutokse

nhallinta) 

Ympäristön tilan 

mittarit 

VOC- päästöt, 

jätejakeiden 

määrä/osasto, CO2, 

polttoöljyn kulutus 

Jätevesien 

pitoituudet, 

vesinäytteet, 

melunmittaus, 

kemikaalien 

Tilastolliset mittarit 

( Ympäristöhäiriöt, 

ympäristöreklamaat

iot), trendikäyrä 

useilla eri päästöillä 
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erittelypäästöt, 

NH3- ja Ni-päästöt  

Turvallisuutta 

tarkkailevat 

mittarit 

Tapaturmat, 

vaaranpaikat, 

sairaspoissaolot, 

suojavälineiden kulutus 

Tapaturmatilastot, 

vaaranpaikat 

osastokohtaisesti, 

läheltäpiti- 

ilmoitukset,  

Ennakoivat mittarit: 

Turvallisuushavain

not, työlupakohteen 

tarkastus, 

turvallisuusaloitteet. 

Muita: 

tapaturmatilastot, 

työpaikkaselvitykse

t, siisteyskierrokset 

Tuloksista 

tiedottaminen 

Vuosikatsauksessa, 

Tukesin asiakirjoissa, 

asiakaslehdessä sekä 

intrassa 

Viranomaisille 

ympäristö- ja 

turvallisuusraportit, 

henkilöstölle 

infopäivät 

Ympäristö- ja 

turvallisuusraportoi

nnin kautta 

Muut 

yritysvastuuproje

ktit 

Ei tällä hetkellä 

mainittavia projekteja 

EHS- päämäärät 

vuodelle 

(nollatapaturmatavo

ite, turvapari, 

prosessiturvallisuus

tavoite) 

60 sekunnin 

riskiarviokamppanj

a, 

energiahallintajärjes

telmän sertifiointi, 

hiilijalanjäljen 

laskenta. Aloitteilla 

myös erilaisia 

elinkaarilaskentapro

jekteja 

 

Yritys A.n käyttämä kemikaalien määrä ei ylitä Tukesin asettamaa raja- arvoa, jolloin A:lla 

ei ole tehtynä turvallisuusselvitystä vaan räjähdyssuojausasiakirja riittää. Huomattavaa on, 

että VOC- päästöt saadaan laskennallisesti Sampo-Rosenlewin tapaan maalienkulutuksesta. 

Yritys A:lla raportoinnin kehittymiseen ovat pitkälti vaikuttaneet viranomaismääräykset.  
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Yritys B:n EHS- järjestelmä poikkeaa paljon A:n ja C:n toimintajärjestelmistä.  Yrityksellä 

on kohdeyrityksistä selvästi yksityiskohtaisin mutta myös raskain auditointimenettely.  

Huomioitavaa on, että EHS- päämärät määritetään aina vuodeksi kerrallaan ja niistä 

tehdään selkeät toimintasuunnitelmat. Tällainen selkeä suunnitelmallisuus yritys A:lta 

puuttuu ja auditoinnit ovat pitkälti viranomaisohjeiden noudattamista. Osastot kirjaavat 

ylös myös omia tavoitteitaan. Tähän on yritys B havainnut vaikuttavan vahvasti johdon 

aktiivisuuden puuttua poikkeamiin ja kannustaa aloitetoimintaan.  

Yritys C on toteuttanut kohdeyrityksistä pisimpään auditointeja, joista voikin havaita sen 

luontevuuden. Turhaa kankeutta on poistettu ja auditoinnit on spesifioitu yritykselle 

sopivaksi. Jokaiseen auditointiin valitaan erityinen teema, johon auditoinnissa keskitytään. 

Yritys C tähdentää heidän karsineen pois useita erilaisia mittareita. He toteavat, että 

muutama hyvin käytetty mittari toimii paremmin kuin useat eri yksityiskohtaiset 

mittaristot, joiden käyttö on hankalaa ja käyttötarvekin pientä. Yritys C kannustaa 

työntekijöitään turvallisuus- ja ympäristöaloitteiden tekemiseen. Muissakin yrityksissä 

kannustettiin kyseiseen toimintaan mutta yritys C:llä on luvassa kaikista aloitteista 

palkinto. Tähän voidaan vaikuttaa Sampo-Rosenlewillakin lisäämällä johdon aktiivisuutta.  

 

5.3 Riskienhallinta 

 

Yritysvierailuilla kartoitettiin myös kohdeyrityksien riskienhallintaa. Kohdeyrityksissä 

kartoitettiin yrityksien eri riskienhallintamenetelmiä ja niiden etuja ja haittoja.  Lisäksi 

selvitettiin yrityksen kykyä ja valmistautumista muutoksenhallintaan ja 

poikkeustilanteisiin. 

 

5.3.1 Yritys A 

Yritys A:lla ei ole omaa riskianalyysimenetelmää. Turvallisuusasiantuntija ja nimetty 

työryhmä ovat tehneet riskikartoituksia ja turvallisuuskierroksia, jotka valvovat tehtaan 

turvallisuutta. Lisäksi työsuojelussa on apuna ELMERI eli työympäristön 

arviointimenetelmä. Työympäristön arviointimenetelmän avulla on riskejä kartoitettu 

pääasiassa koneiden ja työkalujen osalta. Tulevaisuudessa yritys A:lta on valmistumassa 

riskianalyysi. Erityistä riskienhallintamenetelmää yritys ei ole vielä valinnut käyttöönsä. 
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Riskianalyysin tekee turvallisuusasiantuntija, joka tulee yrityksen sisältä. Yritys on 

kartoittanut ympäristöriskit samalla työryhmällä kuin turvallisuusriskitkin.  

 

Tärkeimpänä kehityskohteena yritys A pitää turvallisuus- ja ympäristöhavaintoihin 

panostamisen. Yritys toteaakin, että kun halutaan lisää havaintoja, jo havaittuihin 

epäkohtiin tulee puuttua ja reagoida. Lisäksi samanlaista palkkiosysteemiä kuin yritys C:llä 

oli aloitetoiminnassa, halutaan lanseerata. Yritykseltä löytyy myös muutoksenhallintaohje 

kemikaalipuolelle ja laatupuolelle. Ohje ei tue riskienhallintaa, mikä hidastaa 

riskienhallintamenetelmän kehittämistä. Lisäksi yritys A kertoo, että 

muutoksenhallintamalli on tehty ainoastaan viranomaisia varten ja haasteena olisi tehdä 

malli suoraan itseä ja työntekijöitä varten. Nyt mallin käyttö on viimeisen viranomaisille 

tehdyn version jälkeen jäänyt kokonaan pois. 

5.3.2 Yritys B 

Yritys B.llä on useita limittäin meneviä erilaisia riskienhallintamenetelmiä eri tuotanto-

osastoille ja työmenetelmille. Muutoksenhallintariskeille on käytössä HAZOP ja 

muutoksenhallintaohjeistusta löytyy myös EHS:stä. Nämä ohjeistukset on tarkoitettu 

lähinnä tuotanto- osastojen käyttöön. Vahvuutena yritys B näkee sen, että listoja on 

päivitetty vuosittain ja porukka on pätevöitynyt työtehtäväänsä. Tärkeimpänä toimena 

riskien vähentämiseen yritys näkee korjaavien toimenpiteiden teon. Riskiluokka on 

yrityksen riskiluokittelussa laskenut nelosesta kahteen. Yritys tekee riskiarvioinnin kerran 

vuodessa, jonka jälkeen havaittuihin riskeihin laaditaan riski- ja korjauslistat. Riskilistojen 

lisäksi tehdään RiTa- riskitarkasteluja, jotka keskittyvät mekaanisissa laitteissa tapahtuviin 

muutoksiin. Riskilistat päivitetään aivoriihi- tyyppisessä istunnossa, jossa on 

samankaltaisia piirteitä POA- analyysistä. 

 

Yritys B:n muutoksenhallinta linkittyy paljolti HAZOP- poikkeamatarkasteluun. Yritys 

B:llä muutoksenhallinta on keskittynyt isojen laitemuutoksien, putkilinjojen ja rakenteiden 

muutoksiin, johon HAZOP soveltuu hyvin. Ennen poikkeamatarkastelua yritys arvio, onko 

sille tarvetta MOC muutosehdotuskäsittely arviolla. MOC määrittää kohteen ja 

tarpeellisuuden. Itse muutoksenhallintaohjeistus löytyy yrityksen intrasta mutta sen käyttö 

on vähäistä ja yritys B:llä ohjeistuksen laatimisessa on ajurina havaittavissa 
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viranomaisvaatimusten täyttäminen. Lisäksi yritys on nähnyt toimintansa luonteen vuoksi 

HAZOP:in toimivuuden paremmaksi. 

5.3.3 Yritys C 

Yritys C:llä on yritys B:n tapaan käytössä RiTa- järjestelmä, joka on kaikkien saatavilla 

yrityksen intrassa.  RiTa on spesifioitu yritys C:n tarpeisiin. Valmiina löytyvät mm. 

osastokohtaiset riskiarvioinnit, kone- ja laitekohtaiset riskiarvioinnit sekä ympäristö- ja 

kemikaalikohtaiset riskiarvioinnit. Yritys C:llä on hyvä alustettu riskiarviointi siis tehty ja 

tämän on todettu helpottavan paljon tulevia riskiarviointeja. Yritys kuitenkin kertoo että 

osastokohtaiset riskiarviointisuunnitelmat ja riskien todennäköisyydet vanhenevat nopeasti 

eivätkä vastaa nykyisyyttä uusien prosessien ja laitteiden tulon myötä. Järjestelmä rasittaa 

yrityksen mukaan myös raskas standardointi ja dokumentaatio, jota yrityksellä on kertynyt 

paljon. Yritys pitääkin haasteena tulevaisuudessa järjestelmällistä dokumentaation 

uudelleen järjestelyä. Työpaikkaselvitysten kautta tulevat riskien kartoituksen ovat 

yrityksen mukaan kuitenkin hyvällä pohjalla. Yritys tekee muiden kohdeyritysten tapaan 

riskiarviointia aina investointien yhteydessä. Huomioitavaa on, että RITA soveltuu hyvin 

pienien riskien hallintaan. Yritys C:n mukaan uudessa investointiprojektissa olisi tarkoitus 

huomioida myös suuret riskit ns. six step- järjestelmällä, joka pohjautuu HAZOP- 

poikkeamatarkasteluun. 

 

Yritys C:llä muutoksenhallinta keskittyy riskien ennakointiin. Muutoksenhallintaohjeistus 

on rakennettu prosessiin sisälle siten, että osastokohtaisesti löytyy omat tarkat 

kaavakkeensa. Yritys C käyttää eniten toiminnassaan apuna muutoksenhallintaohjetta. 

Huomioitavaa on, että yritys ei ole tehnyt ohjetta vain viranomaisvaatimuksia ajatellen. 

 

5.4 Kehityskohteet 

 

Benchmarkingissa havaittiin useita erilaisia keinoja ja tapoja, joista Sampo-Rosenlew voi 

oppia paljon ja kehittää omaa järjestelmäänsä. Kohdeyrityksien välillä havaittiin suuriakin 

vaihteluita järjestelmissä. Yhteisenä piirteenä voidaan todeta, että jokainen yritys oli 

räätälöinyt järjestelmää omaan toimintaansa sopivaksi. Jokaisella yrityksellä oli myös 

haasteena viranomaisvaatimusten hyödyntäminen myös omassa toiminnassaan. yrityksistä 
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C oli selvästi kokenein toimintajärjestelmän käytössä ja heillä oli kauan ollut jo käytössä 

sertifioidut ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät.  

 

Toimintajärjestelmän sertifioinnista yrityksiltä saatiin selkeä ohje auditointiin liittyen. 

Auditointeja kannattaa pitää useita ennen varsinaista sertifiointiauditointia. Tämä otetaan 

huomioon Sampo-Rosenlewilla kun mietitään tulevaisuudessa sertifiointiauditoinnin 

ajankohtaa. Kaikilla yrityksillä järjestelmä löytyi intrasta ja se oli räätälöity yrityksen 

toimintaa ja tarpeita vastaavaksi. Yritys B:llä ja C:llä järjestelmästä löytyi selkeästi 

osastokohtaista ohjeistusta johon Sampo-Rosenlewillakin tullaan kiinnittämään huomiota. 

Säädösrekisterin päivityksestä Sampo-Rosenlewin kannattaa sopia erikseen. Yritys A 

kertoi työn olevan raskas toteuttaa Finlexistä tietoja keräämällä, jonka takia heillä on oma 

ulkopuolinen henkilö hoitamassa sitä. Yritys B kertoi samoista ongelmista mutta mainitsi, 

että heillä on toistaiseksi vielä kerätty tiedot muuttuvista säädöksistä Finlexistä. Yritys 

C:llä säädösten päivityksestä huolehti osittain järjestelmä itse. Järjestelmä ilmoitti 

säädösten umpeutumisesta ja tarkistuksesta. Uusien säädösten lisäämisestä järjestelmään 

vastasi turvallisuusinsinööri tai ympäristöinsinööri.  

 

Kohdeyrityksiä vertailtaessa on tärkeää myös huomata suunnitelmallisuus. Yrityksillä oli 

vuosikohtaisia tavoitteita, joita he järjestelmän avulla pyrkivät täyttämän. Kohdeyritykset 

laativat mm. ympäristöohjelmia, toimintastrategioita ja ns. kolmen vuoden projekteja, 

joilla pyrittiin asioiden pitkäjänteiseen parantamiseen. Tämä tulee Sampo-Rosenlewillakin 

ottaa huomioon järjestelmää kehitettäessä. Auditointimenettelystä päätettäessä tulee myös 

aluksi välttää liian kunnianhimoisia tavoitteita. On selvää, että Sampo-Rosenlewin on 

aluksi mahdotonta pyrkiä yritys B:n tapaan osastoitten välisiin ristiinauditointisysteemiin 

tai A:n tapaan toteuttaa sidosryhmäauditointeja asiakkailta.  

 

Yritys B:n EHS- järjestelmän korkea käyttöaste johtuu suurelta osin sen käytön 

helppoudesta. Järjestelmän käytön tulisikin juurtua työntekijöiden päivittäiseen käyttöön. 

Yhteisenä neuvona yritykset antoivat jo voimassa olevan tiedon hyödyntämisen. Yritys C 

hyödyntää mm. turvallisuuskävelyitä ja työpaikkaselvityksiä turvallisuusriskien 

arvioinnissa. Tämä kannattaa huomioida Sampo-Rosenlewillakin selvitystä tehtäessä. 

Järjestelmän ylläpito ja hallinta on erotettu organisaationa tuotannon alaisuudesta yritys 

C:ssä. Yrityksellä ne kuuluvat nykyisin ympäristö- ja turvallisuusorganisaation alaisuuteen. 
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tämä on huomionarvoinen seikka kun Sampo-Rosenlewilla mietitään vastuiden jakamista 

ja järjestelmän toimijoiden sijoittumista organisaatiokaavioon.   

 

Kohdeyrityksien toiminnan tarkkailussa ei ole kovinkaan suurta vaihtelua toistensa välillä. 

Yleisenä ohjeena havaittiin, että mittareiden osuvuuteen kannattaa panostaa ja valita harva 

hyvin toimiva mittari ennemmin kuin useita eri arvoja ilmoittavia mittareita. Turvallisuutta 

tarkkailevat mittarit olivat lähes samoja jokaisessa yrityksessä ja näitä samoja mittareita 

Sampo-Rosenlewkin jo käyttää monelta osin. Sampo-Rosenlewilla on tavoitteena yritys 

B:n tavoin panostaa turvallisuus- ja ympäristöhavaintojen keräämiseen. Lisäksi 

jonkinlaista palkkiojärjestelmää tullaan harkitsemaan yritys C:n suosituksien mukaan.  

 

Riskienhallintamenetelmissä tullaan Sampo-Rosenlewilla huomioimaan 

konepajatyyppinen toiminta ja erilaisten kemikaalien käyttö. Lisäksi 

riskienhallintamenetelmän valinnassa tullaan ottamaan huomioon jo valmiina olevat 

työpaikkaselvitykset yritys C:n tapaan ja pohtimaan saataisiinko muutoksenhallintaohje 

tukemaan riskienhallintaa ja toisinpäin. Riskikartoituksessa kohdeyritykset ovat paljon 

käyttäneet turvallisuuskierrosten ja muiden katsausten materiaalia, jota löytyy myös 

Sampo- Rosenlewilta paljon. Niitä tullaankin hyödyntämään omaa riskikartoitusta 

tehtäessä.  

 

Kohdeyritysten benchmarkkauksesta kävi hyvin ilmi toimintajärjestelmien luonne. 

Yritysten vahvuuksina oli järjestelmien mukautuminen yritykselle luonteenomaisen 

toiminnan suuntaan. Tähän tullaan Sampo-Rosenlewillakin kiinnittämän huomiota 

järjestelmää kehitettäessä. Tärkeänä tavoitteena on viranomaisvaatimusten täyttäminen 

siten, että laadituista ohjeista on hyötyä myös omassa toiminnassa. Benchmarkingissa 

huomattiin, että järjestelmän selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen kannattaa erityisesti 

panostaa. Tärkeänä seikkana Sampo-Rosenlewin näkökannalta oli järjestelmän tehokas 

päivittäminen. Uutta tietoa kertyy järjestelmään päivittäin ja sen lajittelu on tärkeässä 

roolissa tiedon haussa. Nämä vertailuyrityksiltä tulleet näkökohdat tullaan huomioimaan 

järjestelmää kehitettäessä. Voidaankin todeta, että kohdeyritysten kehityskohteet ja 

järjestelmissä esiintyvät ongelmat aiheuttavat todennäköisesti Sampo-Rosenlewillakin 

ongelmia ja näitä tunnistettaessa niiden ennaltaehkäisy on helpompaa. 
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6 YMPÄRISTÖ- JA TURVALLISUUSVASTUIDEN 

KEHITTÄMINEN SAMPO-ROSENLEW OY:SSÄ 

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄLLÄ 

 

Sampo-Rosenlew Oy on maatalouskoneita valmistava perheyritys. Yrityksen päätuotteina 

on leikkuupuimurit ja metsäkoneet. Sampo-Rosenlew on suuri teollisuusyritys. Yhtiön 

liikevaihto vuonna 2013 oli 108 milj. euroa ja yritys työllistää noin 600 henkilöä. 

Leikkuupuimurivalmistus tehtaalla alkoi vuonna 1957. Konserniin kuuluu tytäryhtiö 

Sampo Components, jolla on toimintaa Porissa ja Nakkilassa. Lisäksi konserniin kuuluu 

tytäryhtiö Sampo Hydraulics Oy, joka valmistaa markkinoille hydrauliikkamoottoreita ja 

rotaattoreita. Työssä toimintajärjestelmä rakennetaan aluksi vain Porin yksikköä varten. 

Porin tehdas on Sampo-Rosenlewin suurin yksikkö. (Sampo-Rosenlew 2015.)   

 

Porin tehdas koostuu useasta erilaisesta toiminnallisesti yksiköstä. Toimintajärjestelmää on 

pyritty luomaan niin, että sitä voidaan soveltaa ja päivittää tehtaan jokaiseen eri osastoon ja 

prosessiin sopivaksi.  Eri osastoja tehtaalla ovat mm: 

 

- Kokoonpanolinjat 

- Osavalmistus hitsaamot 

- Osala 

- Ohutlevy 

- Koneistamo 

- Maalaamot (3kpl) 

 

Tämä luettelo kuvaa hyvin, kuinka useaan toisistaan eroavaan osa- alueeseen 

toimintajärjestelmää voidaan käyttää työkaluna. Prosesseja tuotannossa on mm. 

metalliosien leikkaaminen lasereilla, hitsaus, sorvaus, jyrsintä, maalaamon esikäsittely 

sinkkifosfatoinnilla, pohja- ja pintamaalaus sekä kokoonpano. Kokoonpanolinjoja tehtaalta 

löytyy 4 kappaletta. Näitä ovat runkolinja, ohjaamolinja, master- linja sekä pöytälinja. 

Lisäksi tehtaalta löytyy moduulikokoonpano, esikokoonpano (EKP) ja viimeistely. Omana 

osastonaan toimii lisäksi metsäkonelinja. Jokaisen osaston välillä toimii lisäksi oma 

logistiikkansa. Lisäksi varastoinnissa, tavaranvastaanotosta ja valmiiden tuotteiden 
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vastaanotosta huolehtii oma organisaationsa tehtaan alueella. Tehdas sijaitsee aivan Porin 

keskustan tuntumassa. Tehdas käsittää historiallisesti vanhoja rakennuksia, joista valtaosa 

on yhä tuotannon käytössä.  

 

6.1 Ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmän luominen 

 

Järjestelmän toteuttaminen hoidetaan laaditun toteutussuunnitelman mukaisesti. Toteutus 

tehdään standardeja ISO 14001 ja OHSAS 18001 mukaillen sekä linjassa Sampo-

Rosenlewin asettamien tavoitteiden kanssa.  Kaikki toimintajärjestelmään kuuluva 

dokumentointi on kerätty ja jäsennelty tietokantaan ja se löytyy Sampo-Rosenlewin omasta 

samponetistä. Toimintajärjestelmästä on luotu toimintakäsikirja, joka muodostaa 

dokumentoinnin ytimen.  

6.1.1 Ympäristö- ja turvallisuuspolitiikka sekä tavoitteet 

Alla on määritelty ympäristö- ja turvallisuuspolitiikka Sampo-Rosenlew Oy:ssä. 

Ympäristöpolitiikka linjaa yrityksen tahtotilan ympäristövaikutuksien hallinnassa ja se 

tukee yhtiön ympäristöstrategiaa. Turvallisuuspolitiikka korostaa yrityksessä havaittujen 

poikkeamin korjaamista ja mukautetun riskienhallinnan käyttämistä työkaluna jatkuvassa 

parantamisessa. Ympäristö- ja turvallisuuspolitiikka on määritelty kesällä 2015 uuden 

toimintajärjestelmän luonnin yhteydessä. 

 

”Sampo-Rosenlew Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi leikkuupuimureita, 

koeruutupuimureita, konttipuimureita ja metsäkoneita valituissa kokoluokissa.  Yritys 

toimittaa kaikkia tuotteita kansainvälisille markkinoille. Sampo-Rosenlewin (SR:n) arvoina 

ovat yrittäjyys ja sitoutuminen sekä jatkuva kehittäminen. Lisäksi muita tärkeitä 

arvojamme ovat joustavuus, nopeus ja ketteryys. Tulevaisuuden tavoitteena on laatu-, 

ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien kehittäminen ja sertifiointi. 

 

Laatu 

Tavoitteiden saavuttamiseksi SR noudattaa toimintaansa ja tuotteitaan koskevaa 

lainsäädäntöä. Lisäksi yritys kehittää toimintaansa ISO 9001 laatujohtamisjärjestelmän 

vaatimuksia vastaavaksi. Tavoitteena on jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen 
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parantaa sekä toimintaa että tuotteita, jotta asiakkaat ovat tyytyväisiä hyvälaatuisiin 

tuotteisiin, toimituksien luotettavuuteen ja saamaansa palveluun. Laatuvastuu on koko 

henkilöstöllä. Tavoiteasettelussa laatupolitiikka muutetaan organisaation tavoitteiksi ja 

varmistetaan laatupolitiikan ymmärrettävyys. Pääprosesseja mitataan, seurataan ja 

tuloksista viestitään. Henkilöstön myönteinen asenne laadun parantamiseen ja henkilöstön 

osaamiseen panostaminen luovat pohjan laatupolitiikan toteutumiselle. 

 

Ympäristö 

Toiminnan ympäristöriskejä arvioidaan jatkuvasti ja niiden hallintaan panostetaan ISO 

14001 johtamisjärjestelmän avulla. SR haluaa yrityksenä kantaa vastuunsa 

ympäristöasioissa. SR noudattaa lakeja, asetuksia sekä viranomaismääräyksiä ja haluaa 

toimia ympäristö kunnioittaen ja mahdollisimman vähän kuormittaen. SR:n tavoitteena on 

kehittää ympäristöasioissa tiivistä ja avointa yhteistyötä työntekijöiden, asiakkaiden ja 

sidosryhmien kanssa. SR edellyttää alihankkijoiltaan ja yhteistyökumppaneiltaan toimia, 

jotka ovat samassa linjassa yhtiömme ympäristöpolitiikan kanssa. Tavoitteena on lisätä 

keskustelua sidosryhmien kanssa ympäristökysymyksistä sekä kehittää toimintaa 

energiatehokkaammaksi. 

 

Turvallisuus 

SR:n turvallisuuspolitiikan lähtökohtana on työterveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden 

jatkuva parantaminen. SR noudattaa turvallisuustoiminnassaan lakeja, asetuksia ja 

viranomaismääräyksiä sekä kehittää toimintaansa OHSAS 18001 työterveys- ja 

turvallisuusjohtamisjärjestelmää vastaavaksi.  SR:n turvallisuustoiminnan tavoitteena on 

turvata työntekijöilleen, sidosryhmilleen ja yhteistyökumppaneilleen turvallinen 

työympäristö. Jokainen työntekijä on vastuussa oman toimintansa turvallisuudesta. Yhtiön 

turvallisuusriskejä analysoidaan ja arvioidaan yrityksen hyväksymän arviointijärjestelmän 

mukaisesti. Tavoitteena on tiivis ja avoin yhteistyö työntekijöiden, työterveyshuollon, 

asiakkaiden ja eri sidosryhmien kanssa turvallisuusasioissa. Kaikki tapaturmat ja 

vaaratilanteet raportoidaan ja tutkitaan tulevaisuuden tilanteiden ennalta ehkäisemiseksi. 

” 

 

Sampo-Rosenlewin ympäristö- ja turvallisuuspolitiikka on luotu konepajateollisuuden 

ympäristöä silmällä pitäen. Yritys käsittää erilaisia kokonaisuuksia kuten koneistuksen, 
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ohutlevyn, hitsauksen ja kokoonpanon jolloin suurten kokonaisuuksien hallinta luo 

haasteen. Sampo-Rosenlewin tavoitteena on tulevaisuudessa ylläpitää toimintansa 

lakisääteisellä tasolla ympäristö- ja turvallisuusasioissa. Tavoitteessa pysymisen avuksi 

käyttöön otetaan uusi johtamisjärjestelmä vuoden 2015- 2016 aikana. Johtamisjärjestelmä 

on integroitu järjestelmä OHSAS 18001 turvallisuusstandardista ja ISO 14001 

ympäristöstandardista. Tavoitteena on aloittaa uuden järjestelmän säännölliset auditoinnit 

ja kehittää toimintaa jatkuvan parantamisen mukaisesti. Päämääränä on sertifioitu 

ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä.  Työsuojelussa on pitkän aikavälin tavoitteena 

linjattu nolla tapaturmaa. Tähän pyritään asianmukaisella Sampo-Rosenlewille 

räätälöidyllä riskienhallintajärjestelmällä, johtamisjärjestelmän avulla sekä tiiviillä 

vuorovaikutuksella työntekijöiden kanssa. Vuoden 2015 aikana oli tavoitteena vähentää 

työtapaturmien määrää 15 % vuoden 2014 tasosta. Tämä tavoite saavutettiin. 

 

Sampo-Rosenlew on määrittänyt keskeisiksi arvoikseen seuraavat neljä: 

 

- Yrittäjyys ja sitoutuminen 

- Jatkuva kehittäminen 

- Joustavuus 

- Nopeus ja ketteryys 

 

Sampo-Rosenlew on suuri teollisuusyritys ja muita saman alan kilpailijoita paljon 

pienempi. Tämä mahdollistaa hyvän joustavuuden ja nopeuden tilauksissa. Pienenä 

yrityksenä leikkuupuimurimarkkinoilla yhtiön haasteena on jatkuva henkilöstön 

osaamiseen panostaminen. Sampo-Rosenlew on myös sitoutunut parantamaan tuotteiden 

laatua. Tulevaisuudessa on suunnitteilla mahdollisia osittaisia elinkaariarviointeja, jotka 

sisällytetään toimintajärjestelmään.  

 

6.1.2 Lainsäädäntö ja muut vaatimukset  

Työssä selvitetään Sampo-Rosenlewin toimintaan liittyvät lakisääteisiä vaatimuksia, lupia 

ja dokumentteja ympäristövaikutuksiin sekä turvallisuuteen. Lisäksi selvitetään 

vapaaehtoiset sitoumukset ja laaditaan säädösrekisteri sekä varmistetaan, että toimintaan 

liittyvät vähimmäisvaatimukset on täytetty lainsäädännön osalta. Lainsäädäntöä 
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selvitettäessä tulee huomioida myös erilaiset kansainväliset sopimukset, joissa Suomi on 

mukana kuten kansainväliset kauppalait ja ilmastosopimukset. Työssä kerättiin Sampo-

Rosenlewin toimintaa koskevat lait ja asetukset yhdeksi rekisteriksi. Nämä löytyvät 

liitteestä IV. Kaikki toimintaa säätelevät lait ja asetukset löytyvät Sampo-Rosenlewin 

toimintajärjestelmän serveriltä ja ovat kaikkien luettavissa ja tarkistettavissa Samponetistä. 

 

Sampo-Rosenlewin tulee toiminnassaan noudattaa useita eri lakeja. Tehtaassa toimivat 

maalaamot (3kpl) lisäävät  tehtaalla niiden lakien määrää, joita Sampo-Rosenlewin tulee 

toiminnassaan ottaa huomioon. Muuttuvien lakien seuranta tapahtuu alan useilta 

toimialajärjestöiltä, viranomaistiedotteista tai Finlex- lakipalvelun kautta. Lisäksi yritys voi 

olla yhteydessä itse kunnan ympäristösuojeluviranomaiseen, aluehallintovirastoon tai 

ELY- keskukseen lakien muutoksiin liittyen. Lakien päivittämisestä ja niiden muutoksista 

aiheutuvista toimenpiteistä on nimetty vastuuhenkilö. Seuraavaksi on eritelty tärkeimpiä 

turvallisuus- ja ympäristötoimintaan vaikuttavia lakeja joiden muuttumisesta Sampo-

Rosenlewin on syytä pitää kirjaa: 

 

- Ympäristösuojelulaki 86/2000 

- Työturvallisuuslaki 738/2002 

- Työterveyshuoltolaki 1383/2001 

- Luonnonsuojelulaki 1096/1996 

- Kemikaalilaki 599/2013 

- Laki yhteistoiminnasta 1233/2013 

- Jätelaki 646/2011 

- Konelaki 1016/2004 

- Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 

403/2008 

- Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 

- VOC- asetus 435/2001 

- Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin 

turvallisuusvaatimuksista 856/2012 

- Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin 

valvonnasta 685/2015 
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Dokumenttia päivitetään aina yrityksen toiminnan ja lakien muuttuessa ja muutoksista 

tiedottamisesta ja niiden toteuttamisesta vastaa dokumenttiin kirjattu henkilö.  

 

6.1.2.1 Viranomaisluvat - ja vastuut 

Sampo-Rosenlewin toimintaa säätelevät useat eri luvat ja sopimukset. Näitä ovat mm. 

ympäristölupa, energiatehokkuussopimus, nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen ja 

toimintailmoitus, jätevesisopimus. Sampo-Rosenlewilla on eri toimintoihin nimetty 

turvallisuus- ja ympäristöasioihin liittyvät vastuuhenkilöt.  Tämä taulukko löytyy liitteestä 

II. Ympäristölupapäätös koneenrakennustoiminnalle on Sampo-Rosenlewin toiminnan 

perusedellytys. Lupa on myönnetty vuonna 2007 ja sen on myöntänyt Lounais- Suomen 

ympäristökeskus. Lupapäätökseen on linkitetty ympäristövahinkovakuutus, joka on luvan 

saamisen edellytys. Lupapäätös on haettu ympäristönsuojelulain 28 1 momentin mukaan. 

Ympäristölupapäätös on voimassa vuoden 2017 loppuun. Nestekaasun varastointiin ja 

käsittelyyn on maaliskuussa 2007 myönnetty Tukesin lupa (4618/342/2006). 

 

Yrityksen toimintaan sovelletaan lisäksi VOC- asetusta 435/2001. Lupapäätös on samalla 

lyhyt selvitys laitoksen ympäristön nykytilan laadusta, laitoksen jokaisen osaston 

toiminnasta sekä tuotantoprosesseista. Lupapäätöksessä on selvitetty tarkkaan laitoksessa 

käytetyt kemikaalit sekä normaalissa toiminnassa aiheutuvat päästöt. Energian- ja 

vedenkulutukset sekä ympäristökuormitus pohjaavat vuonna 1989 tehtyyn 

energiakartoitukseen. Kemikaalien ja muiden aineiden päästöarvoja on sen jälkeen 

tarkistettu ja jäteselvitystä päivitetty. 

 

Sampo-Rosenlew on lisäksi liittynyt elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen. 

Sopimuksen mukaan Sampo-Rosenlew sitoutuu toiminnassaan energiatehokkuuden 

jatkuvaan parantamiseen, nimeämään toimipaikkakohtaisia energiavastuuhenkilöitä ja 

varmistamaan johdon katselmuksella energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen 

energiatehokkuusjärjestelmässä kuvatulla tavalla. Sampo-Rosenlew on sitoutunut 

raportoimaan energian käyttöään vuosittain. Sampo-Rosenlewilla käytetyistä kemikaaleista 

on laadittu taulukko. Taulukko on sisällytetty ympäristöjärjestelmään ja lisäksi se löytyy 

liitteestä V.  

 



94 

 

Asetuksen 576/2003 mukaan räjähdysvaarallisista tiloista on laadittava 

räjähdyssuojausasiakirja. Yrityksen on laadittava räjähdyssuojausasiakirja, jos se 

toiminnassaan käsittelee räjähdysvaarallisia nesteitä, pölyjä tai kaasuja tai jos niitä voi 

yrityksen toiminnasta aiheutua. Räjähdyssuojausasiakirja pitää sisällään räjähdysvaaran eli 

riskien arvioinnit, luettelot räjähdysvaarallisista aineista ja kuvauksen toiminnoista, jotka 

voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Lisäksi asiakirjasta löytyy räjähdysvaarallisten tilojen 

tilaluokituskuvat, luettelot ja riskien arvioinnit räjähdysvaarallisissa tiloissa olevista 

laitteista ja työkaluista sekä toimenpiteet räjähdysvaaran ehkäisemiseksi.  

 

Pelastussuunnitelma tulee laatia asetuksen 379/2011 nojalla kaikkiin yrityksiin ja 

laitoksiin. Sampo-Rosenlewilla on käytössä vuonna 2015 päivitetty pelastussuunnitelma. 

Suunnitelma sisältää lisäksi onnettomuusvaarojen tunnistamisen, arvioinnin ja 

toimintaohjeet onnettomuustilanteita varten. Pelastussuunnitelma löytyy yrityksen 

intranetistä ja on kaikkien luettavissa.  

 

Nämä lait ja säädökset on koottu järjestelmään ja niiden vanhenemispäivä järjestelmässä 

on samalla luvan tai säädöksen uusimispäivä tai tarkastuspäivä. Järjestelmän käyttäjä saa 

automaattisesti viestin noin kahta kuukautta ennen luvan umpeutumista. Tärkeimmillä 

luvilla kuten ympäristöluvalla, ilmoitus tulee jopa kahta vuotta ennen. Tämä lisää 

automaatiota ja vähentää inhimillisen erehtymisen riskiä. Järjestelmässä onkin pyritty 

minimoimaan kaikki muistinvaraiset asiat. Uudessa järjestelmässä tämä tieto on myös 

kaikkien saatavilla ja luettavissa. 

6.1.2.2 Säädösrekisteri 

Sampo-Rosenlewin toiminnan ympäristö- ja turvallisuusasioihin liittyviä säädöksiä, lakeja 

ja viranomaislupia on listattu liitteessä IV. Liitteestä käy ilmi säädöksen nimi ja sen 

toimialue. Lisäksi listassa on esitetty säädöksen numero ja voimaantulopäivämäärä. 

Säädösrekisteri löytyy johtamisjärjestelmästä. Muuttuvaa lainsäädäntöä, asetuksia ja 

säädöksiä tarkkaillaan jatkuvasti. Tieto muuttuvista säädöksistä saadaan seuraamalla 

Finlexin internet-sivuja.  

6.1.3 Toiminta- ja työohjeet 

Sampo-Rosenlewin toimintakäsikirja on kuvaus siitä, miksi järjestelmä on rakennettu ja 

miten sitä ylläpidetään. Lisäksi toimintakäsikirja kertoo mihin järjestelmän avulla 
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tähdätään ja miten dokumentointi on suoritettu. Toimintakäsikirja on yhteenvetokuvaus 

Sampo-Rosenlewin toimintajärjestelmästä. Tärkeimmät Sampo-Rosenlewin toimintaa 

ohjaavat tekijät ovat yritysstrategia ja arvot. Lisäksi toimintaa ohjaa vuonna 2015 päivitetty 

yrityspolitiikka.  

 

Toimintakäsikirja on kuvaus siitä miksi toimintajärjestelmä on rakennettu ja mihin sillä 

tähdätään. Käsikirjan avulla otetaan kantaa myös toiminnan systemaattisuuteen, 

johtamiseen ja resurssien hallintaan. Käsikirja on sähköisesti laadittu ja se löytyy 

Samponetistä. Toimintakäsikirjan sisältö ja rakenne on pyritty tekemään siten, että se 

palvelee mahdollisimman hyvin käytännön toimintaa Sampo-Rosenlewilla. Sampo-

Rosenlewin on tarkoitus tulevaisuudessa sertifioida toimintansa. 

 

Lisäksi käsikirjassa on määritelty yhteiset säännöt tietojen ja asiakirjojen päivitykselle ja 

koko järjestelmän ylläpidolle. Toimintakäsikirja määrittää toimivan järjestelmän käytölle 

roolit ja vastuuhenkilöt. Muutoksista tiedottamiselle käsikirja määrittää yhtenäisen ohjeen 

ja kuvaa vaaditut pätevyydet ja koulutukset järjestelmän käytölle. 

 

Sampo-Rosenlewilla on olemassa kuvaus, mitä koulutuksia turvallisuus- ja 

ympäristöasioissa tulee työntekijöiltä löytyä. Koulutukset on kirjattu ylös ja niiden 

päivityksestä vastaa henkilöstöassistentti. Sampo-Rosenlewin pitämistä koulutuksista 

löytyy yrityksen tarjoamat koulutukset toimintajärjestelmästä kansiosta toiminta- ja 

työohjeet. Tavoitteena on lisätä koulutuksien systemaattisuutta ja aikatauluttaa koulutukset 

loogisesti. Kuhunkin koulutukseen esimiehet arvioivat erikseen koulutustarpeen. Kaikille 

koulutuksille on erikseen nimetty vastuuhenkilöt ja kouluttajat..  

 

Muutoksenhallintaohjeistus on päivitetty kesän 2015.Muutoksenhallintaohjeen tavoitteena 

on pyrkiä toteuttamaan yhtiötä koskevat muutokset ennalta muodostettujen mallien 

mukaisesti. Muutoksenhallinnassa keskitytään muutoksen teknisiin asioihin. 

Muutoksenhallintaohje ja erilaisten projektien suunnitteluvaiheet sekä arviointilomakkeet 

löytyvät toimintajärjestelmän kansiosta toiminta- ja työohjeet. Ohjeet on tarkoitettu kaikille 

Sampo-Rosenlewin muutoksista vastaaville henkilöille. 
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Toiminta- ja työohjeet sisältävät lisäksi Sampo-Rosenlewin jätehuoltoperiaatteet, 

jätelajitteluohjeistuksen ja jätekartat. Nämä ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla ja 

tarkistettavissa. Lisäksi kemikaalien turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin on laadittu 

ohjeistus. Sampo-Rosenlewilla vaarallisten kemikaalien käyttö keskittyy 

märkämaalaamon, jauhemaalaamon, kokoonpanolinjan, Osalan sekä jätelaitoksen ja 

viimeistelymaalaamon toimintaan.  

 

Muita toiminta- ja työohjekansiossa löytyviä ohjeita ovat vierailijakäytännöt -ohje, 

kulunvalvontaohje, henkilösuojainten käyttöön liittyvä ohje sekä omana kansionaan 

työpaikkaselvitykset. Työpaikkaselvitykset on tehty vuosien 2013- 2015 aikana ja niitä 

suoritetaan aina tarpeen mukaan ja työolosuhteiden merkittävästi muuttuessa. 

Työpaikkaselvitykset on tehty osastokohtaisesti ja uudet selvitykset lisätään 

toimintajärjestelmään. Selvitykset on tehty yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, joka 

Sampo-Rosenlewilla on tällä hetkellä Porin Lääkäritalo Oy. Lisäksi työpaikkaselvityksien 

yhteydessä on kerätty kaikki syöpävaaralliset kemikaalit luetteloon osastokohtaisesti. 

 

Työsuojeluyhteistoiminta sisältyy järjestelmässä toiminta- ja työohjeisiin. Näihin ohjeisiin 

on kerätty Sampo-Rosenlewin työsuojeluun liittyvää materiaalia kuten 

työsuojelutoimikunnan kokousmuistiot ja toimintasuunnitelmat. Ennakkohuolto- ja 

kunnossapitojärjestelmän toiminnasta vastaa Sampo-Rosenlewin kunnossapitopäällikkö.  

 

Toiminta- ja työohjeita on kerätty järjestelmään ja niiden systemaattisella keräämisellä 

pyritään pitämään ongelmakohdat pinnalla yrityksen toiminnassa. Nykyisistä ohjeista käy 

nopeasti ilmi Sampo-Rosenlewin nykytila esimerkiksi ulkoiselle auditoijalle eikä valtavan 

tietomäärän seulonta ole enää välttämätöntä. Tämän olisi tarkoitus keventää tulevia 

auditointeja. Järjestelmää kehitettäessä näin voidaan tunnistaa jatkossa suurimmat 

kehitystarpeet ja valmistella seuraavaa askelta toimintaan liittyen. Kehitetty 

muutoksenhallintaohjeistus on toiminnan muutoksille hallintatyökalu.   

6.1.4 Toiminta onnettomuustilanteessa 

Onnettomuuksien varalle Sampo-Rosenlew on varautunut useilla eri 

toimenpidesuunnitelmilla ja ohjeistuksilla. Ohjeet onnettomuustilanteessa ja 

pelastussuunnitelma löytyvät sähköisenä yrityksen intrasta. Sampo-Rosenlew on 
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määrittänyt mahdollisen onnettomuustilanteen varalle kriisijohtokeskuksen toimintaohjeen 

sekä kriisiviestintäohjeistuksen. Kriisijohtokeskus kokoontuu kun yritystä kohtaa jokin 

vakava kriisitilanne. Sampo-Rosenlewilla tällainen voisi olla mittava tulipalo ja 

nestekaasuräjähdys. Ohje määrittää kriisijohtokeskuksen jäsenet ja tehtävät. 

Kriisiviestintäohje löytyy johtamisjärjestelmästä ja siinä on määritetty viestinnän 

vastuuhenkilöt. Kriisiviestintää tarvitaan esim. tilanteessa jossa yrityksen 

toimintaedellytykset tai maine ovat uhattuina. Viestintäohjeistuksessa on määritetty 

viestinnän toimintaperiaatteet ja viestinnän organisointi kriisin aikana.  

 

Sampo-Rosenlewilla on automaattinen sammutuslaitteisto märkämaalaamossa, jolloin lain 

mukaan yritys on velvollinen kohdetietojen toimittamiseen pelastusviranomaiselle. 

Kohdekortit löytyvät johtamisjärjestelmästä omasta kansiostaan ”toiminta 

poikkeustilanteissa” sekä paloilmoittimista pelastuslaitosta varten. Kohdekorteista käy ilmi 

Sampo-Rosenlewin pelastuslaitteet, poistumistiet ja ensiapukaapit. Kaikki sijainnit on 

merkitty kohdekortteihin osastokohtaisesti. Toimintaan onnettomuustilanteissa on laadittu 

erityinen ohje onnettomuustilanteiden varalle. Lisäksi tarkemmat ohjeet onnettomuuden 

varalle löytyvät Sampo-Rosenlewin pelastussuunnitelmasta.   

 

Työturvallisuuslain 738/2002 mukaan kaikilla Sampo-Rosenlewin alueella työskentelevillä 

on oikeus ja velvollisuus tehdä ilmoitus havaituista poikkeamatapahtumista. 

Poikkeamistapahtumien kirjaamismenettelystä on annettu ohje järjestelmässä. Tällaisia 

poikkeamistapahtumia ovat mm. ympäristövahingot, vaaranpaikat ja tapaturmat. Kaikki 

vaaranpaikkailmoitukset ja työpaikkatapaturmat tulee kirjata ylös Sampo-Rosenlewin 

omaan tietokantaan. Excel- taulukot löytyvät yrityksen intrasta jonne kirjataan myös 

korjaavat toimenpiteet. Sampo-Rosenlewilla on turvallisuuspolitiikkansa mukaisesti 

nollatapaturmatavoite pitkällä aikavälillä. Lisäksi vuoden 2015 aikana oli työtapaturmien 

määrää tavoitteena vähentää 15 %, joka saavutettiin.  Poikkeaman ilmoittaminen tapahtuu 

esimiehelle, joka kirjaa tapahtuman ylös järjestelmään. Työsuojelupäällikkö ja 

työsuojeluvaltuutettu seuraavat ja tutkivat toimenpiteiden toteutusta ja ilmoitusmenettelyä. 
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6.1.5 Tarkkailu ja mittarit  

Standardien ISO 14001 ja OHSAS 18001 mukaan Sampo-Rosenlewin on tarkkailtava ja 

mitattava ympäristönsuojelunsa ja työturvallisuutensa tasoa. Tämä tarkoittaa, että mittaus- 

ja tarkkailujärjestelmän luomista toiminnoilla, joista aiheutuu merkittäviä 

ympäristövaikutuksia tai vaaraa turvallisuudelle. Sampo-Rosenlewilla on käytössään 

erilaisia mittareita toiminnalleen. Mittareissa on Sampo-Rosenlewilla pyritty 

yksinkertaisuuteen, helppokäyttöisyyteen ja kustannustehokkuuteen. Raportointia koskevat 

erityismääräykset perustuvat ympäristönsuojelulakiin, työturvallisuuslakiin ja jätelakiin. 

Sampo-Rosenlew seuraa toiminnassaan erityisesti seuraavia asioita: 

 

● Kaukolämmön kulutus (MWh/a) 

● Sähkön kulutus (MWh/a) 

● Veden kulutus (m
3
/ a) 

● Ilmapäästöjä (kg/ a yhdisteittäin) 

● Jätevesiä (kg/d pitoisuuksittain) 

● Jätteitä (t/a jakeittain) 

● Vaaranpaikkojen ja tapaturmien määrää (kpl/a) 

● Sairauspoissaolot (kpl/a) 

● Ympäristöpoikkeamien määrä (kpl/a) 

 

6.1.5.1 Energiatehokkuusraportointi 

Sampo-Rosenlew toimii pääosin vanhoissa teollisuustiloissa, joiden energiatehokkuus on 

alhainen. Vuonna 2009 Sampo-Rosenlew on liittynyt Teknologiateollisuus ry:n 

energiatehokkuussopimukseen, joka on voimassa vuoden 2016 loppuun. Sopimuksessa 

Sampo-Rosenlew sitoutuu vähentämään kokonaisenergiankulutustaan 9 % vuoden 2005 

tasosta. Vuonna 2005 Sampo-Rosenlewin kokonaisenergiankäyttö oli 24 213 MWh. 

Sopimuksen säästötavoite on siis 2180 MWh. Sopimus on luonteeltaan tavoiteohjelman 

kaltainen eikä toimenpideohjelman laiminlyönti aiheuta oikeudellisia seuraamuksia. 

Vuosittain energiatehokkuustiedot raportoidaan lisäksi Motivalle. 

 

Sampo-Rosenlewin lämmitys on toteutettu kaukolämmöllä, joka tulee Porin Energia 

Oy:ltä. Sähkösopimus on myös tehty Porin Energia Oy:n kanssa. Lisäksi Sampo-
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Rosenlewille johdetaan prosessivettä, joka tulee Porin Energia Oy:ltä. Juomakelpoisen 

veden toimittajana on Porin Vesi Oy. Vuonna 2010 Sampo-Rosenlew on tilannut Motivalta 

energiakatselmuksen. Raportissa on käsitelty tehtaan säästöpotentiaalia toimilla joilla on 

alle 10 vuoden takaisinmaksuaika. Lämmön ja sähkön kulutusta voidaan pienentää mm. 

ilmanvaihdon käyntiaikojen paremmalla suunnittelulla, tarkastamalla rakennusautomaation 

toimintaa sekä alentamalla sisälämpötilaa. Sähkönkulutukseen voidaan lisäksi vaikuttaa 

tarkastamalla valaistuksen käyttöä ja sammuttamalla hitsauskoneet työajan jälkeen. 

Energiakatselmuksesta voidaan havaita, että vuonna 2009 Sampo-Rosenlewin 

kokonaisenergiankulutus on ollut 21 508 MWh. Energiankulutuksessa on siis saatu säästöä 

noin 2705 MWh. Osasyyksi voidaan katsoa tehtaan siirtymisen lämmitysmuotona 

höyryjärjestelmästä kaukolämpöjärjestelmään. 

 

Mittaustuloksia löytyy järjestelmästä vuosikohtaisesti sähkö, veden ja kaukolämmön 

osalta. Kokonaislämmönkulutus vuonna 2015 oli 6600 MWh. Kokonaislämmönkulutus 

Kulutuksessa on huomioitava, että kompuroiden lämmön talteenotto on alkanut 

joulukuussa 2014, mikä vähentää kokonaislämmönkulutusta. Energiankulutus on kuitenkin 

noussut vuoden 2014 loppuun mennessä uusien tilojen käyttöönoton myötä. Sähkönkulutus 

vuonna 2015 oli 9600 MWh eli kokonaisenergiankulutus vuonna 2015 oli noin 16 200 

MWh. Huomataankin energiankulutuksen selkeää laskua. Vedenkulutuksen voidaan katsoa 

kokonaisuudessaan hieman laskeneen vuosien 2005- 2015 välillä. Taulukkoon 6 on koottu 

eri vuosien vertailulukuja energiankulutuksesta ja kustannuksista. 

 

Taulukko 6. Energiatehokkuuden kehitys Sampo-Rosenlewilla vuosina 2005- 2015. 

Vuosi Sähkö 

[MWh] 

Lämmitys 

[MWh] 

Kokonaisenergiankulutu

s [MWh] 

Vedenkulutus 

[m
3
/a] 

Kokonaiskustannu

s [€] 

2005 10 109 14 104 24 213 28 195 752 558 

2009 10 192 11 346 21 508 23 000 939 037 

2012 10 620 9 640 20 260 23 262 1 071 735 

2014 11 000 8 400 19 400 25 000 1 138 566 

2015 9600 6600 16 200 28 130 851 483 

 

Taulukosta 6 voidaan havaita, että vaikka energiankulutus vuosittain on laskenut, ovat 

kokonaiskustannukset kasvaneet sähkön hinnannousun johdosta. Kokonaiskustannuksien 

vertailu ei toimi siis selkeänä mittarina energiatehokkuuden tarkastelussa. Huomioitavaa 
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on, että vaikka tuotantovolyymin ovat kasvaneet vuodesta 2009 voimakkaasti, on 

energiankulutusta saatu supistettua. Vuonna 2005 valmistettiin yhteensä 484 

leikkuupuimuria, vuonna 2009 691 leikkuupuimuria, vuonna 2014 1315 ja vuonna 2015 

1131 puimuria. Voidaankin tarkastella Sampo-Rosenlewin energiatehokkuutta 

energiankäytöllä puimuria kohden. Vertailuluvuiksi saadaan vuonna 2005 50 MWh/ 

puimuri, vuonna 2009 31 MWh/ puimuri, vuonna 2014 14,8 MWh/ puimuri ja vuonna 

2015 14,3MWh/ puimuri. 

 

Nämä tulokset kuvaavat selkeästi Sampo-Rosenlewin energiatehokkuuden parantumista, 

eikä tunnuslukuja vääristä tuotannon hetkellinen lasku vuositasolla vaan energiankulutus 

on riippuvainen puimureiden tuotantomääristä. Energiakustannusten osuus Sampo-

Rosenlewin liikevaihdosta oli 0,9%.  Uudella järjestelmällä on energiankulutuksen 

seuranta yksinkertaisempaa ja nopeampaa. Tulevaisuudessa on järjestelmään tarkoitus 

kirjata eri osastojen ja rakennusten energiankulutuksia ja siten saada vertailua niiden 

kustannustehokkuudesta. Motivan tekemiä parannusehdotuksia pidetään myös 

järjestelmässä esillä ja niiden toteuttamiskelpoisuutta nostetaan esille aina säännöllisin 

väliajoin. Energiakysymyksissäkin voidaan järjestelmän avulla puuttua aikaisempaa 

enemmän valvontaan ja kehittämiseen kun nähdään tapahtunut kehitys ja ongelmakohdat. 

 

6.1.5.2 Vuosittainen ympäristöraportointi 

Sampo-Rosenlew raportoi vuosittain ympäristöasioistaan toimintakertomuksessaan ja 

johdon katselmuksessa. Toimintajärjestelmä kokoaa Sampo-Rosenlewin 

ympäristönäkökohtiin liittyviä toimintaperiaatteita kuten erilaisia sopimuksia 

päästöjenhallinnan osalta sekä ympäristönäkökohtien vaikutuksista. Vuosittain 

raportoidaan parannuksista ympäristönsuojelussa tehtaan eri osa- alueilla. Lisäksi käydään 

läpi tulevan vuoden tavoitteet. Tärkeitä tavoitteita on esimerkiksi ympäristöjärjestelmän 

sertifiointi vuonna 2016. Sampo-Rosenlewilla on voimassaoleva ympäristölupa 

(Ympäristölupapäätös harjoittaa koneenrakennustoimintaa Porin kaupungissa) vuodelta 

2007.  Lupa on voimassa vuoteen 2017. 

 

Vuonna 2013 tehtiin lisäksi ympäristöriskianalyysi. Ympäristöluvan myöntämisen jälkeen 

Sampo-Rosenlewin toiminnassa tapahtuneet merkittävimmät muutokset ovat olleet 
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pesuriliiketoiminnan lakkauttaminen ja peittausliiketoiminnan loppuminen vuonna 2011. 

Vuonna 2008 on käyttöönotettu pulverimaalaamolinja sekä uusi kastomaaliallas 15 m
3
. 

Muita merkittäviä toiminnassa tapahtuvia muutoksia ovat olleet 30 m
3
 nestekaasusäiliön 

rakentaminen ja puimuriliiketoiminnan kapasiteetin kasvu noin tuhannen puimurin 

vuositasolle. 

 

Ympäristönäkökohtien tarkkailussa Sampo-Rosenlewilla on käytössään vuotuiset 

mittaustulokset. Mittaustulokset löytyvät toimintajärjestelmän kansiosta ympäristö- ja 

turvallisuusraportointi. Näitä mittaustuloksia verrataan Sampo-Rosenlewin 

ympäristöpäämäärissä asetettuihin tai viranomaisen asettamiin raja- arvoihin. Tärkeitä 

työkaluja toiminnan tarkkailussa ovat siis energiatehokkuusraportointi sekä 

ympäristöraportointi. Tärkeinä raportoinnin kohteina ovat viranomaisen asettamat 

päästöjen luparajat.  

 

Sampo-Rosenlewin tärkeänä työkaluna on toimintajärjestelmä, johon kerätään tärkeät 

raportit, luvat, asiakirjat ja julkaisut.  Tällä hetkellä ei Sampo-Rosenlewilla ole 

vapaaehtoisten ohjeistojen raportointia vaan ympäristöraportointi keskittyy lakisääteisten 

ympäristönäkökohtien selvityksiin ja raportteihin. Tällä hetkellä Sampo-Rosenlewilla ei 

ole erikseen laadittua ympäristöohjelmaa mutta vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa on 

määritelty yhtiön tavoitteet. Sampo-Rosenlew seuraa vuosittain ilmanpäästöjään, jätteiden 

määrää, jätevesiä sekä sähkö, veden, ja kaasun kulutusta. Kaikista tehdään omat 

raporttinsa. Raja- arvoja ja päästömääriä on käsitelty tarkemmin kappaleessa 6.1.5.3.  

 

6.1.5.3 Päästömittaukset ja raja-arvot 

Sampo-Rosenlewin toimintaluvan edellytyksenä on useita ympäristöluvassa asetettuja raja- 

arvoja. Näiden raja- arvojen täyttymiseksi Sampo-Rosenlew tarkkailee toimintaansa 

erilaisilla mittauksilla. Sampo-Rosenlewilla pääasialliset päästöt syntyvät maalaamosta ja 

metallien esikäsittelystä sekä pesukoneista. Kaasuvolyymeitä tarkkaillaan Sampo-

Rosenlewilla kuukausitasolla. Tarkkailusta vastaa Hannu Jokinen. Ilmaan syntyviä 

päästöjä synnyttävät lähinnä maalaamot. Järjestelmästä löytyy listaus kemikaaleista, jotka 

ovat pääasiallisia päästölähteitä. Sampo-Rosenlewilla ei ole suoria mittauksia vaan VOC- 

päästömäärien tulokset perustuvat maali- ja kemikaalitoimittajilta laskelmiin. Sampo-
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Rosenlew kerää vuosittain maalien ja luottimien määrät toimittajiltaan 

ympäristöraportointia varten.  

 

Sampo-Rosenlewia sitoo vuonna 2001 säädetty VOC- asetus. (VOC-asetus 814/2010). 

Sampo-Rosenlewilla on käytössään kasto- ja ruiskumaalaamot joista syntyy pääosin kaikki 

laitoksen tuottamat VOC- päästöt. Vuonna 2008 käyttöönotettu jauhemaalaamo ei tuota 

VOC- päästöjä ja on ollut tärkeässä roolissa orgaanisten yhdisteiden päästöjen hallinnassa. 

Nykyinen kastomaalaamo aiheuttaa noin 50 % kaikista laitoksen VOC- päästöistä. VOC- 

päästöjä on vähennetty korvaamalla käytettyjä liotinpohjaisia maaleja maalaamossa 

liuotteettomilla jauhemaaleilla ja korkean kuiva- ainepitoisuuden omaavilla 2- 

komponenttimaaleilla.  

 

Jätevesistä Sampo-Rosenlew on tehnyt sopimuksen Porin Vesi Oy:n kanssa. Porin Vesi Oy 

seuraa teollisuusjätevesisopimuksen mukaisesti viemäriin johdettavien vesien laatua 

kahden kuukauden välein. Sopimus jätehuollosta löytyy toimintajärjestelmän kansiosta 

ympäristö- ja turvallisuusraportointi. Sampo-Rosenlewin jätevesisopimus on yhteinen 

Componenta Pori Oy:n kanssa. Sopimuksessa on määritelty, että Sampo-Rosenlewin 

jätevesimäärä saa olla enintään 68 % yhtiöiden yhteisestä vesimäärästä. Jätevesien osalta 

on tehty erikseen oma kuormituslaskelma. Sampo-Rosenlewin jätevedelle on määritelty 

seuraavat ehdot: 

 

● Jäteveden määrä saa olla enintään 272 m
3
/d 

● Jäteveden BOD7 – kuormitus korkeintaan 13,6 kg/d 

● Jäteveden fosforikuormitus korkeintaan 4,1 kg/d 

● Jäteveden kiintoainekuormitus korkeintaan 18,4 kg/d 

● Jäteveden typpikuormitus korkeintaan 2,2 kg/d 

● Jäteveden pH tulee olla 6 – 12 

● Jäteveden lämpötila ei saa olla yli 40
○
 

● Jätevedessä ei saa olla yli 35mm halkaisijaltaan olevia kiinteitä 

kappaleita 

● Jätevesi ei saa sisältää haitallisessa määrin myrkkyjä, viemäreitä 

syövyttäviä tai tukkeavia aineita eikä lietteen laatua huonontavia 

aineita 
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● Jäteveden metallipitoisuus ei saa ylittää seuraavia pitoisuuksia: 

Elohopea 0,01 mg/l, hopea 0,1 mg/l, kadium 0,01 mg/l, 

kokonaiskromi 0,5 mg/l, kupari 0,5 mg/l, lyijy 0,5 mg/l, nikkeli 0,5 

mg/l, sinkki 2,0 mg/l, tina 2,0 mg/l, arseeni 0,1 mg/l ja seleeni 1,0 

mg/l 

 

Sampo-Rosenlewin jätevesisopimuksessa Porin Vesi Oy:n kanssa on lisäksi sovittu 

erikseen ehdot kapasiteettien ylityksille erilaisissa tapauksissa. Sampo-Rosenlewin 

poistuvan jäteveden laatua tarkkailee Porin vesi. Mittalaitteiden yhteydessä on 

automaattinen näytteenotin. Porin Vesi Oy vastaa näytteiden otosta ja näytteet 

analysoidaan Porin veden laboratoriossa. Näytteitä otetaan noin kuusi kertaa vuodessa. 

Mittaustuloksia saadaan pyydettäessä Porin Vesi Oy:ltä ja niitä kerätään järjestelmään. 

Jätevesien kuormituksia Sampo-Rosenlew tarkkailee kuukausitasolla. Mikäli jätevedet 

ylittävät jätevesisopimuksessa laaditut raja- arvot tai kuormitusmäärät on laitokselle 

korvattava siitä aiheutuneet lisäkustannukset. Sopimuksen mukaan yhtiö voi saada luvan 

hetkelliseen päästöjen enimmäismäärän ylitykseen. Toistuvien ylityksien takia Sampo-

Rosenlew voi hankkia lisäkapasiteettiosuutta.  

 

Sampo-Rosenlew noudattaa jätehuollossaan jätelain ja ympäristönsuojelulain määräyksiä. 

Kiinteiden jätteiden osalta vastaanotosta vastaa Veikko Lehti Oy. Sampo-Rosenlew 

tarkkailee jätevirtojaan vuosittain tehtävällä katsauksella. Jätehuollon toimintaperiaatteesta 

on Sampo-Rosenlewilla laadittu yleinen toimintaperiaate. Ohjeistus löytyy järjestelmästä. 

Sampo-Rosenlewilla jätteet lajitellaan syntypaikkalajittelulla. Jokaiselle osastolle on 

nimetty henkilöt, jotka vastaavat jäteastioiden tyhjennyksestä. Jäteastioille on määritetty 

tarkat sijainnit ja työntekijöiden ympäristötietoutta pyritään parantamaan erilaisilla 

ympäristökoulutuksilla. 

 

Sampo-Rosenlewin vuosittaisista jätevirroista on kerätty jätejakeittain tiedot taulukkoon. 

Vuosikohtaiset jätevirrat löytyvät järjestelmästä. Sampo-Rosenlewin 

jätehuoltosopimuksessa ei ole erikseen määriteltyjä raja- arvoja vaan jätehuoltoyhtiöt 

veloittavat jäteastioiden tyhjennyksestä. Eri jätejakeille on määritetty tyhjennysvälit 

energia- ja sekajäteastioiden viikon tyhjennysvälistä vaarallisen jätteen 4 viikon 

tyhjennysväliin. Vuonna 2014 Sampo-Rosenlewilla muodostui 134 tonnia sekajätettä ja 
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metallijätettä 1259 tonnia. Energiajätteen määrä jäi 4,1 tonniin. Sampo-Rosenlewin 

tavoitteena on lajittelua parantamalla lisätä energiajätteen määrää suhteessa syntyvän 

sekajätteen määrään. Suurin osa syntyvästä jätteestä on energiajätettä, joka oikein 

lajiteltuna saataisiin kokonaisuudessaan hyötykäyttöön. Energiajätteen keräämisellä on 

vaikutus ympäristökuormituksen vähenemiseen. Lisäksi lajittelun tärkeydellä on myös 

taloudelliset perustelut sillä energiajäteastioiden tyhjentämisestä veloitetaan. 

  

6.1.5.4 Siisteys- ja järjestyskierrokset 

Sisäisten siisteys- ja järjestyskierrosten tavoitteena on tarkoitus seurata Sampo-Rosenlew 

Oy:n siisteyttä. järjestystä ja turvallisuutta. Kierrokset tehdään tuotantotiloihin ja niistä 

ensimmäinen on toteutettu tammikuussa 2016. Kierroksilla tehdyt havainnot kirjataan ylös 

ja ne pisteytetään, jolloin saadaan numeroarvo kuvaamaan osaston siisteys- järjestys ja 

turvallisuustasoa. Siisteys- ja järjestyskierrokset järjestetään kerran kuukaudessa. Koko 

tehdas käydään läpi osasto kerrallaan. Kierrokset suorittaa aina sama arviointiryhmä ja 

mukana ovat osastojen luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, joka kerta vaihtuva johdon 

edustaja sekä tuotantopäälliköt. Varahenkilöitä ei nimetä vaan riittää kun 60 % 

arviointiryhmästä on paikalla, jolloin se on toimivaltainen ja arviointikierros voidaan 

suorittaa.  

 

Siisteys- ja järjestyskierroksilla arvioidaan seuraavia asiakokonaisuuksia:  

 Työskentelyn turvallisuus (suojainten käyttö, työskentelytelineet ym.) 

 Järjestys- ja siisteys (hyllyjen päälliset, lattiat, jätehuolto) 

 Ergonomia ja koneiden turvallisuus (käsinostot, koneturvallisuus) 

 Työympäristötekijät (valaistus, ilman puhtaus, lämpötilaolot, kemikaalit) 

 Kulkutiet ja pelastautuminen (kulku- ja poistumistiet, alkusammutusvälineet) 

 

Osastojen kokonaisuudet arvioidaan kolmeen kategoriaan: Kunnossa 2 pistettä, 

Korjattavaa 1 piste ja Ei kunnossa 2 pistettä. Siisteys-, järjestys ja turvallisuusindeksi 

lasketaan kaavalla (1): 

 

 Kunnossa –Korjattavaa -Ei Kunnossa∙100% = Indeksi [%]   

 (1) 
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Indeksi kertoo kuinka monta prosenttia arvioidusta osastosta on kunnossa. Arvioinnista 

tehdään yhteenveto ja dokumentoidaan kootusti havaitut kehityskohteet. Siisteys- ja 

järjestyskierrosten tuloksista tiedotetaan kuukausittain Sampo-Rosenlewin ilmoitustauluilla 

koko henkilöstölle. 

 

6.1.5.5 Muut toiminnan mittarit 

Sampo-Rosenlew tarkkailee myös työturvallisuutensa kehitystä. Työturvallisuuden suoria 

mittareita on vähän ja sen tarkkailu on paljon tavoitteiden täyttymisen valvontaa. 

Vuosittain laaditaan toimintakertomukset kuluneen vuoden vaaranpaikoista ja tapaturmista 

sekä käydään läpi erilaisten turvallisuuteen vaikuttavien uudistusten käyttöönottoa ja 

toimintasuunnitelmaa seuraavalle vuodelle. Toimintakertomus tiivistää käytännön asioita 

erilaisten koneiden muuttuneista turvallisuussäädöksistä, turvallisuusasiakirjojen 

päivityksistä sekä tapahtumista, jotka oleellisesti vaikuttavat työturvallisuustoimintaan 

tehtaalla. 

 

Työsuojeluyhteistoiminnan raportit ovat hyviä mittareita työpaikalla olevan 

työturvallisuuden tarkastelussa. Työturvallisuutta voidaan verrata suoraan tapaturma- ja 

vaaranpaikkailmoitusten lukumäärän vuosittaiseen vaihteluun sekä myös selvityksessä 

olleiden turvallisuusnäkökohtien perusteella. Edellisen vuoden toimintasuunnitelman sekä 

sitä seuraavan toimintakertomuksen vertailu auttavat paljon työturvallisuustavoitteiden 

tarkkailussa. 

 

6.1.6 Poikkeamatilanteiden hallinta 

Sampo-Rosenlewin toimintajärjestelmässä on ohjeet erilaisten poikkeamatilanteiden 

hallintaan. Poikkeama on tapahtuma, joka syntyy kun toimintajärjestelmän määrittelemä 

tapahtuma ei toteudu vaan poikkeaa tavallisesta. Standardivaatimusten täyttämisen 

kannalta poikkeamien raportoinnilla on suuri merkitys toimintajärjestelmässä. Vaatimukset 

löytyvät standardeista: (SFS-EN ISO 14001:2004, 22). (OHSAS 18001:2007, 32). 

Poikkeamat jaetaan ympäristö- ja turvallisuuspoikkeamiin. Turvallisuuspoikkeamissa kyse 

on Sampo-Rosenlewilla usein tapaturmista, vaaranpaikoista tai tulipaloista. Näiden 

hallintaan on luotu omat ohjeistonsa. Ympäristöpoikkeamista puhuttaessa kyse on usein 
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maalaamon hetkellisistä raja- arvojen ylityksistä päästöjen osalta tai erilaisista vuodoista 

maalaamosta tai osastojen prosesseista.  

 

Vaaranpaikat ja tapaturmat käsitellään ja kirjataan järjestelmään sähköiselle kaavakkeelle. 

Vaaranpaikka- ja tapaturmien käsittelymenettelystä on tehty ohje. Uusien työntekijöiden 

perehdyttämisessä taloon Sampo-Rosenlew ohjeistaa työntekijät poikkeamatilanteiden 

varalta. Työntekijän tulee tietää hätäpoistumistiet ja kokoontumispaikka sekä 

toimintaohjeet onnettomuustilanteissa. Kaikilla Sampo-Rosenlewin alueella 

työskentelevillä on oikeus- ja velvollisuus tehdä ilmoitus havaitsemistaan vaaranpaikoista 

ja tapaturmista. Näin voidaan välittömät ja tarvittavat toimenpiteet aloittaa. Kaikki 

tapaturma- ja vaaranpaikkailmoitukset tutkitaan ja määritellään tapaturman ehkäisemiseksi 

tehtävät toimenpiteet. Poikkeamatilanteiden kriisihenkilöt on nimetty ja kirjattu 

järjestelmään.  

 

Suuremmissa onnettomuuksissa otetaan aina yhteyttä Satakunnan aluepelastuslaitokseen. 

Sampo-Rosenlewilla on laadittu lisäksi kriisiviestintäsuunnitelma ja erillinen 

kriisijohtokeskus onnettomuustilanteessa. Kriisiviestintäsuunnitelma sovelletaan kun 

kyseessä on toimintaa uhkaavat suuronnettomuudet kuten tulipalo tai 

kemikaalionnettomuus. Sampo-Rosenlewin kriisiviestinnän johtamisesta vastaa nykyisin 

pääsääntöisesti toimitusjohtaja. Kriisijohtokeskuksen tarkoitus on johtaa yritystä 

kriisitilanteen ajan ja käynnistää tehokkaat pelastustoimet ja estää lisävahinkojen 

syntyminen. Näin yritys ei menetä kokonaan kykyä toimia kriisissä. Kriisikeskukseen 

voidaan kutsua myös eri alojen asiantuntijoita. 
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7 YRITYSVASTUU RISKIENARVIOINTIMENETELMÄLLÄ 

 

Tässä luvussa kuvataan Sampo-Rosenlew Oy:n riskienhallinnan nykytilaa ja määritellään 

eri riskienhallintamenetelmien käytettävyyttä konepajaympäristössä. Vastuullinen yritys 

hallitsee ja ehkäisee riskejään usein eri tavoin. Luvussa perehdytään merkittävimpiin 

ympäristö- ja turvallisuusriskeihin tehtaalla ja tarkastellaan järjestelmään kirjattuja 

hallintatoimenpiteitä. Tavoitteena on hahmottaa aluksi yrityksen nykyinen tila 

riskienhallinnassa. Tämän jälkeen merkittävimmät ympäristö- ja turvallisuusriskit 

määritellään ja kehitetään niiden hallintatoimenpiteet. Hallintatoimenpiteitä luodessa 

hyödynnetään jo voimassaolevia riskienhallintamenetelmiä. Tavoitteena on luoda tehtaan 

puitteet huomioiden räätälöity riskienhallintamenetelmä ja selvittää sen käyttöönotosta 

aiheutuvat toimenpiteet. Tällä hetkellä Sampo-Rosenlewilla ei ole käytössään TTT- 

järjestelmää eikä erillistä riskienhallintamenetelmää vaan yksittäisiä hallintatoimenpiteitä 

onnettomuuksien ja poikkeustilanteiden varalta. Valitun riskienhallintamenetelmän jälkeen 

määritetään mallin käytön valvonta ja vastuiden koordinointi.  

 

7.1 Riskienarviointimenetelmä työkaluna 

Sampo-Rosenlewin ympäristönäkökohdista on vuonna 2013 laadittu 

ympäristöriskianalyysi. Lisäksi voimassaoleva ympäristölupa selittää tehtaalla olevia 

ympäristöriskejä. Turvallisuusriskien tunnistamisesta ei ole tehty erillistä analyysia vaan 

niiden tunnistamisessa käytetään työntekijöiden haastatteluja ja Sampo-Rosenlewin 

turvallisuusdokumenttitietokantaa, jonne on koottu tapaturmat, pelastussuunnitelma ja 

erilaiset turvallisuuspoikkeamat. Vuonna 2011 on lisäksi tehty kemikaaliriskinarvio, jonka 

tietoja on hyödynnetty mm. ympäristöriskien kartoituksessa.   

 

Riskiarvioinnissa käydään läpi tehtaan prosessivaiheet ja toiminnot seuraavasti: 

 

● raaka- aineet, osavalmistus ja varastointi 

● prosessit ja kemikaalit (maalaamo) 

● jätehuolto 

● alihankinta ja urakoitsijat 

● organisaatio ja henkilöstö 
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● logistiikka 

● kokoonpano 

 

Tunnistetuille riskeille käytettiin apuna riskimatriisia. Todennäköisyys arvioitiin 

kokemusperäistä tietoa hyödyntäen. Riskin todennäköisyys sai numeroarvon 1- 5. Riskien 

vakavuus arvioitiin häiriöpäästöjen mahdollisten seurausten perusteella. Riskien 

vakavuuksia arvioitiin numeroarvoilla 1-3. Taulukossa 7 on kuvattu riskimatriisi. 

Riskimatriisi on Sampo-Rosenlewin muutoksenhallintaohjeen kanssa yhtäläinen. 

 

Taulukko 7. Riskimatriisi 

Todennäköisyys Seuraukset 

vähäiset 1 

Haitalliset 

seuraukset 2 

Vakavat 

seuraukset 3 

Hyvin 

Epätodennäköinen 1 

1. Merkityksetön 

riski  

1. Merkityksetön 

riski  

1. Vähäinen riski  

Epätodennäköinen 2 1. Vähäinen riski  2. Kohtalainen riski 3. Merkittävä riski 

Mahdollinen 3 2. Kohtalainen riski 3. Merkittävä riski 4. Sietämätön riski 

Todennäköinen 4 3.  Merkittävä riski 4. Sietämätön riski 4. Sietämätön riski 

Hyvin 

todennäköinen 5 

3. Merkittävä riski 4. Sietämätön riski 4. Sietämätön riski 

 

Riskimatriisissa olevat riskiluokat 1-4 on määritetty häiriöpäästöjen ehkäisemiseen 

liittyvän toimenpideaikataulun mukaan. Todennäköisyyksissä riskin arvo 5 eli hyvin 

todennäköinen riski tarkoittaa useammin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa poikkeamaa 

tai kyseisen riskin hallinta on heikkoa. Numero 4 eli todennäköinen riski toteutuu 

useamman kerran vuodessa. Mahdollinen riski 3 useammin kuin kerran 10 vuodessa. 

Epätodennäköinen riski 4 toteutuu kerran tehtaan eliniän aikana tai riskin hallinta on 

muuten todettu erityisen hyväksi. Hyvin epätodennäköinen riski 5 on tapahtuma, joka on 

tiedossa kyseisellä teollisuuden alalla tai riskin hallinta on arvioitu erinomaiseksi. 

Tarkemmin riskien toteutumistodennäköisyyksiä on määritelty taulukossa 13. Taulukossa 

8 on esitetty tunnistettujen riskinhallintatoimenpiteiden aikataulu.  
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Taulukko 8. Riskienhallintatoimenpiteiden aikataulu 

Riskiluokka Aikataulu 

Sietämätön riski 4 Riskienhallintatoimenpiteet tehtävä välittömästi 

Merkittävä riski 3 Riskiä pienennettävä. 

Muutoksenhallintasuunnitelma tehtävä lähiaikoina 

Kohtalainen riski 2 Suunnitelma riskien pienentämisestä esitettävä 

lähivuosina 

Vähäinen tai merkityksetön riski 1 Ei toimenpiteitä ennen uusia riskinarvioita 

 

Sampo-Rosenlewin valittavalle riskienhallintamenetelmälle voidaan määritellä tiettyjä 

kriteereitä, joita sen tulisi täyttää: 

 

 yhteensopivuus muutoksenhallintaohjeen kanssa 

 ei paneudu riskeihin liian yksityiskohtaisesti vaan antaa kokonaiskuvan 

 olemassa olevien ohjeiden hyödyntäminen menetelmässä 

 ottaa hyvin kantaa kemikaalien käytön riskeille 

 helppokäyttöisyys ja tuoda työntekijöiden keskuuteen 

 kevyt ja yksinkertainen 

 integroituminen toimintajärjestelmään 

 

Nämä kriteerit olivat pohjana menetelmää valittaessa. Sampo-Rosenlewilla ei ole koskaan 

aikaisemmin ollut käytössä erillistä riskienhallintamenetelmää joten nähtiin tärkeäksi pitää 

menetelmä mahdollisimman helppokäyttöisenä ja yksinkertaisena. Sampo-Rosenlewilla on 

tuotettu kuitenkin eri laitosten kuten Porin lääkäritalon OY:n ja Finnsafety Oy:n selvityksiä 

joita voidaan hyödyntää menetelmää valittaessa. Tämä yhteensopivuus ja muiden ohjeiden 

hyödyntämismahdollisuus menetelmässä ovat tärkeitä kriteereitä aluksi. Myöhemmin 

riskienhallintamenetelmän vakiinnuttaessa asemansa, on tarkoituksena alkaa kehittää 

menetelmää yksityiskohtaisesti. Kokonaiskuva saaminen nykytilanteesta havaittiin 

kuitenkin tärkeäksi menetelmän hyödyissä. Riskienhallintamenetelmää tulisi myös voida 

käyttää erilaisten kemikaalien käytön riskienhallinnassa, joita Sampo-Rosenlewilta löytyy 

paljon. Valitun riskienhallintamenetelmän tulee myös integroitua toimintajärjestelmään 

selkeänä osa-alueenaan.  
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7.1.1 Ympäristö- ja turvallisuusriskien tunnistaminen 

Sampo-Rosenlewin ympäristöriskejä arvioitaessa tulee ottaa huomioon alueen 

toimintaympäristö. Tehdas sijaitsee Porin keskustan tuntumassa ja vieressä virtaa 

Kokemäenjoki. Sampo-Rosenlewin tehdasalueen läheisyydessä on asutusta ja kilometrin 

säteellä tehtaasta on kolme koulua. Lisäksi toimintaympäristön erityisluonteen muodostaa 

tehtaan sijainti Aittaluodon teollisuusalueella, joka on maakunnallisesti arvokas 

kulttuuriympäristön kokonaisuus. Toimintaan liittyviä riskejä on kuvattu yrityksen 

työpaikkaselvityksessä ja pelastussuunnitelmassa.  

 

Sampo-Rosenlewin turvallisuusriskien arvioinnin lähtökohtana on toimintaympäristö eli 

konepaja. Sampo-Rosenlewin tärkeimmät työt turvallisuusriskien kannalta ovat hitsaus, 

kanttaus, sorvaus koneistus, kokoonpano, maalaus, logistiikka, kunnossapito ja 

leikkuupuimureiden viimeistely. Työterveyden kannalta tärkeimpiä seikkoja ovat oikeat 

toimintatavat kussakin prosessissa ja työtehtävässä. Turvallisuusriskianalyysissä käytettiin 

tapaturmien ja vaaratilanteiden dokumentointia, työpaikkaselvityksiä sekä vuonna 2011 

laadittua kemikaaliriskianalyysiä. Lisäksi apuna käytettiin koneiden ja laitteiden 

turvallisuuskartoitusta vuodelta 2010- 2011. Kartoituksen on tehnyt Finnsafety Oy. 

Kartoituksessa käytiin läpi 459 eri konetta ja niitä ei käsitelty kuin esimerkkinä 

turvallisuusriskien tunnistamisessa. Koneturvallisuusraportin taulukko löytyy liitteestä I.  

 

Työpaikkaselvitykset on Sampo-Rosenlewille tehnyt Porin Lääkäritalo Oy ja siinä käytetty 

riskienarviointimenetelmä on ollut BS8800- menetelmä. Tärkeänä työkaluna 

turvallisuusriskien hallinnassa on tulevaisuudessa TTT- järjestelmä, joka Sampo-

Rosenlewilla on kehityksen alla. Muita riskienarvioinnissa apuna käytettyä tietoa oli 

vuonna 2015 aluehallintoviraston kanssa tehty työympäristöarviointimenetelmä ELMERI. 

Tarkistuslistoja ei riskientunnistamisessa käytetty apuna.  

  

Dokumentointia on tehtaalla parannettu. Vuoden 2015 aikana on päivitetty mm. 

räjähdyssuojausasiakirja ja pelastussuunnitelma. Suuronnettomuuksien osalta tehtaalta 

puuttuu laaja- alainen riskianalyysi ja mallinnus. Vaikka riskianalyysejä oli tehty eri osa- 

alueille kuten ympäristö- ja kemikaaliulottuvuuksille, ei näitä ollut kerätty yhteen 
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kokonaisuuksiksi. Lisäksi onnettomuuksien syntyyn vaikuttavia ketjureaktioita ei ollut 

määritetty. Haasteena nykytilassa on riskienhallintamenetelmän ja siihen linkittyvän 

muutoksenhallintaohjeen käyttöönotto tehtaan kaikilla organisaatiotasoilla.  

 

7.1.2 Ympäristöriskit 

Sampo-Rosenlewin ympäristöriskianalyysissä havaittiin 37 erilaista häiriöpäästöä. Mikään 

häiriöpäästö ei kuulunut riskiluokkaan 4 eli riskitoimenpiteitä välittömästi vaativaa.  

Riskiluokkaan 3 tunnistettiin kemikaalipalojen sammutusvesien johtaminen. Riskiluokkaan 

2 havaittiin 5 häiriöpäästöä. Suurin osa häiriöpäästöistä (31) kpl sijoittuu 1 luokkaan, 

jolloin ne eivät edellytä toimenpiteitä ennen uusia riskinarviointeja. Tähän luokkaan 1 

sijoittui kuitenkin 2 häiriöpäästöä, joiden seuraukset olisivat suuret tai vakavat mutta 

niiden hallintatoimenpiteet on arvioitu erinomaisiksi. Nämä riskit olivat 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaan tehdasalueen tuhoutuminen tulipalossa ja kemikaalien 

kulkeutuminen sadevesiviemäreitä pitkin Kokemäenjokeen onnettomuuden tai ilkivallan 

seurauksena. Riskiluokkiin 3 ja 2 tunnistetut riskit edellyttivät jatkotoimenpiteitä ja 

taulukossa 9 on eritelty nämä riskit sekä jatkotoimenpiteet ja vastuuhenkilöt. 

 

Taulukko 9.  Sampo-Rosenlewin ympäristöriskit 

Riskiluokk

a 

Riski Tehdyt toimenpiteet Vastuuhenkilö 

3 Sammutusvesien 

johtaminen ja 

käsittely 

Pelastussuunnitelman päivitys 

ja suunnitelma 

pumppaamoiden sulkemisesta 

tarvittaessa sekä 

viemärikarttojen päivitys 

Toimitusjohtaja, 

kunnossapitopää

llikkö 

2 Sorvilastun varastointi 

ulkona siirtolavalla 

Siirtolavan siirto katettuun 

tilaan 

Kunnossapitopä

ällikkö 

2 Vastuiden määrittely Ympäristöasioista vastaavan 

henkilön nimeäminen 

Toimitusjohtaja 

2 Vaaranpaikka 

tilanteiden seuranta ja 

toimenpiteet 

Menettelyiden päivitys 

ympäristöjärjestelmään 

Työsuojelupäälli

kkö 
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2 Piha- alueen 

tankkauspiste 

Päällysteen korjaus ja aineiden 

varaus tankkauspaikalle 

Kunnossapitopä

ällikkö 

2 Tehdasalueen 

pilaantunut maaperä 

Asia huomioitava mahdollisten 

rakennus- ja 

maansiirtohankkeiden 

yhteydessä 

Kunnossapitopä

ällikkö 

 

Ympäristöriskianalyysi tulee ympäristöluvan mukaan päivittää viiden vuoden välein. 

Sampo- Rosenlewin ympäristölupa on katkolla vuonna 2017, jolloin on seuraava 

riskianalyysin päivityskin tehtävä. Analyysi voidaan tehdä aikaisemmin, mikäli se nähdään 

tarpeelliseksi merkittävien muutosten yhteydessä.  Merkittävimpänä riskinä Sampo-

Rosenlewilla on tunnistettu sammutusvesien käsittely ja johtaminen tulipalon sattuessa. 

Jokiekosysteemiä uhkaavat nämä sammutusvesien mukana kulkeutuvat kemikaalit. 

 

7.1.3 Turvallisuusriskit 

Vaaranpaikkailmoitusten perusteella nähdään, että yleisimmät vaaraa aiheuttaneet 

poikkeamat ovat liittyneet työn fyysiseen kuormitukseen kuten tapaturmavaaraan, 

työergonomiaan ja erilaisiin nostotöihin. Käytetyissä koneissa on havaittu myös puutteita 

turvallisuudessa ja kunnossapidossa. Näistä on tehty kattava koneturvallisuusriskikartoitus, 

joka sisällytetään järjestelmän riskikansioon. Muita riskejä aiheuttavia tekijöitä on tehtaalla 

oleva vilkas trukkiliikenne. 

 

Turvallisuusriskien analyysissä mikään riski ei kuulunut luokkaan 4 eli sietämättömäksi 

riskiksi. Kuitenkin osa havaituista riskeistä vaatii välittömiä korjaustoimenpiteitä. Kahden 

vuoden tapaturmatilastoa analysoitaessa havaitaan, että oikeanlaisilla suojavälineiden 

käytöllä on useita työhön liittyviä tapaturmariskejä saatu minimoitua. Riskiluokkaan 3 

kuuluviksi riskeiksi havaittiin koneistuksen Bronto- koneen suojaus kappaletta 

työstettäessä, melu ja trukkiliikenne. Bronto- koneen tapaisia koneita tehtaalla on 

kymmenkunta, joissa koneen kunnossapidossa tai suojauksessa on puutteita. Näistä on 

tehty erikseen vuonan 2013 toimenpidesuunnitelma, joka on pääosin jo toteutettu 

tuotantopäälliköiden toimesta. Trukkiliikenteestä syntyviä riskejä on pyritty vähentämään 

merkitsemällä lattiaan selvät kulkuväylät. Lisäksi luokkaan 3 kuuluvaksi riskiksi todettiin 
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talviolosuhteet, joiden muuttumiseen kunnossapidon tulisi reagoida nopeasti. Vuosittain 

erilaisten liukastumisen takia sattuu Sampo-Rosenlewilla noin 1- 5 tapaturmaa. 

 

Luokkaan 2 kuuluvaksi riskiksi todettiin maalivaraston riittämätön ilmanvaihto. Luokan 1 

riskeiksi voidaan lukea huono työergonomia joka on todettu työpaikkaselvityksissä usealla 

osastolla kehitystä kaipaavaksi. Työssä vaaditut suuret nostot pyritään tekemään nostureilla 

ja asentajan jakkaraa käytetään mahdollisuuksien mukaan. Pitkällä aikavälillä toistuva työ 

altistaa työntekijää kuitenkin erilaisille kulumille ja onkin suositeltavaa kierrättää 

työntekijöitä eri työtehtävien välillä. Kokoonpanolinjalla ja maalaamossa käytettävät 

syöpävaaralliset kemikaalit voidaan nähdä pitkällä aikavälillä työterveysriskiksi. Nämä 

kemikaalit on listattu ja niiden käyttöä pyritään tulevaisuudessa vähentämään. Taulukossa 

10 on eritelty merkittävimpiä toiminnassa esiintyviä riskejä, jotka edellyttivät 

jatkotoimenpiteitä. Usealla eri osastolla havaittiin samoja kuormitustekijöitä.  

 

Taulukko 10.  Sampo-Rosenlewin turvallisuusriskit 

Osasto Riski Tehdyt toimenpiteet Vastuuhenkilö 

Koneistam

o 

Bronto- koneella ei 

asianmukaisia 

telineitä vaan 

putoamisvaara 

Koneen käyttö lopetettu 

keväällä 2015 

Verstaspäällikkö 

Kaikki Trukkiliikenne Rajoitetaan trukkien nopeutta, 

kulkemisväylät merkitään 

lattiaan 

Verstaspäällikkö 

Kaikki Melu (75-95 dB) 

altistaa työntekijät 

kuulovaurioille 

Pakollinen kuulonsuojaus 

työntekijöillä 

Verstaspäällikkö 

turvallisuuspääll

ikkö 

Kokoonpan

o 

Ilmanvaihto ja 

lämpötila (veto 

altistaa vilustumisille) 

Tuulikaappi rakennettu 

syksyllä 2014. Muiden ovien 

pitäminen kiinni aina kun 

mahdollista  

Työsuojelupäälli

kkö 

Maalaamo Maalivaraston huono 

ilmanvaihto altistaa 

syöpää aiheuttavien 

Ilmanvaihtoa tulee parantaa 

tulevaisuudessa 

maalivarastossa ja 

Kunnossapitopä

ällikkö 
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kaasujen 

hengittämiseen 

hengityssuojaimia otettava 

käyttöön tilassa 

työskenneltäessä 

Kaikki Suojavälineiden 

käytön laiminlyönti 

altistaa 

työtapaturmille 

Työnjohtajien panostettava 

käytön valvontaan  

Työnjohtajat, 

työsuojeluvaltuu

tettu 

Maalaamo Käyttöturvallisuustied

otteiden puutteellisuus 

voi johtaa 

kemikaalien 

käsittelyvirheisiin 

Käyttöturvallisuustiedotteiden 

päivitykset säännöllisesti 

kansioihin 

Työturvallisuusp

äällikkö, 

työnjohtaja 

Osala/ 

Kokoonpan

o 

Hämärä valaistus 

osalla työpisteistä/ 

asemista saattaa 

johtaa kaatumisiin ja 

kompastumisiin 

Valaistuksen parantaminen 

voimakkaammilla valoilla/ 

kohdevalaisimilla 

Kunnossapitopä

ällikkö 

Kokoonpan

o 

Työn 

ennakoimattomuus ja 

tavoitteiden 

epäselkeys aiheuttaa 

stressiä ja huonoa 

ilmapiiriä 

Pyritään siirtymään parempaan 

tuotannonsuunnitteluun ja 

muutosten parempaan ja 

aikaisempaan tiedotukseen. 

Verstaspäällikkö

, työnjohtajat 

 

 

 

7.1.4 Riskienhallintamenetelmä POA 

Vaarojen tunnistusmenetelmistä arvioitiin potentiaalisten ongelmia analyysiä (POA). POA 

voidaan todeta olevan hyvä ratkaisu tehdastason riskien tarkastelulle. POA on eräs 

yksinkertaisimmista menetelmistä ja helppo soveltaa Sampo-Rosenlewin 

tehdasympäristöön. Järjestelmän valintaa tukee nykyisin alhaisella tasolla oleva 

riskienhallinta, joka on käsitteenä vieras useille työntekijöille.  
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Työtehtäväkenttä on hyvin jakautunut Sampo-Rosenlewilla ja useiden työntekijöiden 

työtehtävät ovat hyvinkin ainutlaatuisia. POA analyysi tarvitseekin ympärilleen tietäviä 

ihmisiä organisaation eri osa- alueilta. Näistä kootaan POA- tiimi, joka tunnistaa tuotanto- 

osaston riskit. POA: ssa määritettiin tuotanto- osastoksi Sampo-Rosenlewin Koneistamo ja 

keskustelua käytiin työntekijöiden ja osaston suunnittelijan kanssa. Apuna riskien 

tunnistamisessa POA:ssa käytettiin avainsanoja arvioitaville kohteille. Esille nousi samoja 

havaittuja riskejä ja niiden hallintakeinoista keskusteltiin. Koneistamossa on käytössä 

useita eri koneita ja jokaisella on koneella on ominaiset riskinsä. Tällöin riskikenttä on 

laaja.  Riskit kerättiin paperille, josta ne koottiin taulukkoon. Riskit olivat osittain samoja 

kuin Porin Lääkäritalo Oy:n tekemässä työpaikkaselvityksessä.  

 

POA todettiin käytännönläheiseksi ja riskejä löytyi turvallisuusriskeistä 

ympäristöristiriskeihin. Tämä todettiin eduksi sillä, Sampo-Rosenlew on hyvin 

alkuvaiheessa riskienhallinnassaan ja etuna on analyysimenetelmä, joka tunnistaa 

turvallisuus- sekä ympäristöriskejä. POA on kuitenkin melko karkea 

riskienarviointimenetelmä ja tulevaisuudessa sen käyttö ei Sampo-Rosenlewilla ole 

riittävää. Erilaisten osajärjestelmien yksityiskohtainen riskienarviointi on vaikeaa. POA:n 

on myös vaikea puuttua suurempien ympäristöriskien havainnointiin. 

 

POA- analyysi todettiin hyvin yhteensopivaksi tämän hetkisen Sampo-Rosenlewin 

muutoksenhallintaohjeen kanssa, joka löytyy liitteestä III. POA:ssa riskit kirjattiin 

yhteenvetolomakkeelle ja havaittiin, että muutoksenhallintaohje on hyvin samankaltainen. 

Sampo-Rosenlew voisikin hyödyntää POA: aa muutoksenhallinnassaan. Lomake todettiin 

selkeäksi ja siihen oli helppo kirjata sovittuja toimenpiteitä ja määrittää toteutusaikataulu 

sekä vastuuhenkilö. POA- tarkastelua voitaisiin hyödyntää myös vaaranpaikkailmoitusten 

laadinnassa. Sampo-Rosenlewilla tehdään suhteellisen vähän vaaranpaikkailmoituksia sen 

toimintaan nähden. Kuitenkin POA tarkastelun etuna nähtiin myös se, että 

analyysivaiheessa saadaan työntekijöitä mukaan riskien tunnistamiseen, jolloin he saavat 

käsitystä vaaranpaikkojen ilmoitusmenettelystä ja näin ollen tekevät niitä aiempaa 

enemmän. POA on myös investoinniltaan käytännössä ilmainen menetelmä, eikä vaadi 

pitkää projektiluontoista suunnittelua. Kuitenkin sillä saavutetaan viranomaisvaatimusten 

täyttäminen. 
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POA on menetelmä, jonka avulla Sampo-Rosenlewin on helppo tutkia tehtaalla piileviä 

vaaroja. Tarkastelu on kaiken kattava, koska mitään riskityyppiä ei rajata analyysin 

ulkopuolelle. Menetelmän valinnan jälkeen suunniteltiin riskianalyysiprosessin kulku. 

Riskianalyysille luotiin menettelyohjeet, jotka löytyvät toimintajärjestelmästä. Nämä 

menettelyohjeet tukevat Sampo-Rosenlewin muutoksenhallintaohjeistusta.  POA soveltuu 

myös laajaan skaalaan eri kemikaalien käytössä. POA onkin hyvä kokonaiskuvan 

saamiseksi ja toimii hyvänä kokoomistyökaluna Sampo-Rosenlewin usealle eri 

selvitykselle. Näitä selvityksiä ovat mm. Porin lääkäritalon työpaikkaselvitykset, Finsafety 

Oy:n koneiden ja laitteiden turvallisuuskartoitus, Linnunmaan kemikaaliriskianalyysi, 

turvallisuusriskikartoitukset, siisteys- ja järjestyskierrokset sekä 

työympäristöarviointimenetelmä ELMERI. POA- analyysin vaiheet on koottu taulukoihin. 

Analyysi tehdään aina ryhmän vetäjän johdolla. Analyyseille nimetään aina ryhmän vetäjä. 

POA- analyysiin vaiheet löytyvät taulukosta 11. 

 

Taulukko 11. POA- analyysin vaiheet 

LÄHTÖKATSAUS JA 

ANALYYSIN VALMISTELU 

1. Kohteen rajaaminen/ jaottelu Kohteeksi 

valitaan hytin hitsaussolu hitsaamossa.  

2. Lähtötietojen kerääminen Aikaisemmat 

onnettomuudet, nykyinen työn rasittuvuus, 

työnkuvaus, käytettävät koneet laitteet ja aineet, 

työpisteen työntekijöiden koulutukset ja 

työpaikan pohjapiirros ja kulkutiet. SR:n 

pelastus- ja aikaisemmat 

turvallisuusriskianalyysit, käytetyt kemikaalit 

mahdollinen hälytysjärjestelmä, vartiointi 

3. Analyysityöryhmän valinta.  Suositeltu koko 4- 

7 henkilöä, asiantuntijoita liittyen kohteen 

toimintaan: kemikaaliasiantuntija, käytön 

asiantuntija, kohteen hitsaaja, johdon 

asiantuntija, kunnossapidon asiantuntija, ryhmän 

vetäjä, työsuojelu, työnjohtaja 

RISKIANALYYSIN 

ISTUNTO 

1. Hiljainen aivoriihi Ongelmien ja ideoiden 

kerääminen sekä avainsanojen käyttö. 
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Avainsanoja: Laitosalueen prosessit, 

valmistusmateriaalit, tuotteen kuljetus, 

hitsauskoneen käyttö ja kunnossapito, 

poikkeustilanne, aikataulumuutokset, 

vikatilanteet. Päähuomio merkittävissä 

vaaralähteissä ja seurauksiltaan vakavissa 

vaaroissa 

2. Osallistuva aivoriihi Keskustellaan 

järjestelmällisesti vetäjän johdolla kohteesta osa- 

alue kerrallaan esimerkiksi avainsanojen 

mukaan. 

Lopputuloksena: Hytin hitsaussolun vaaraluettelo 

RISKIN VAKAVUUDEN JA 

TODENNÄKÖISYYDEN 

ARVIOINTI 

1. Ongelmien luokittelu luokkiin A, B ja C. 

Valitaan jatkokäsiteltävät vaarat A 

2. Vaarojen syiden ja seurausten selvitys+ 

todennäköisyys = riskin suuruuden 

tunnusluku 

Lopputuloksena: Alustava arviointilomake 

TOIMENPIDE- 

EHDOTUKSIEN KOKOUS 

Järjestelmällinen tarkastelu alustavan 

arviointilomakkeen pohjalta ja toimenpide- ehdotukset 

Lopputuloksena: Valmiit arviointilomakkeet ja 

toimenpide- ehdotukset 

TULOSTEN RAPORTOINTI 
Loppuraportin laadinta, jossa liitteenä vaaraluettelo, 

arviointilomakkeet sekä toimenpide- ehdotukset 

 

POA- menetelmässä alussa on tärkeää koota taulukon 11 mukaiset perustiedot 

lähtötilanteesta. Aina ennen analyysiä selvitetään mahdolliset muut analyysit tai 

kartoitukset, joista voisi olla hyötyä. Tässä selvityksessä tietoa otettiin Linnunmaan 

tekemästä kemikaaliriskiarvioinnista, Porin Lääkäritalo Oyj:n työpaikkaselvityksistä sekä 

Motivan energiakartoituksesta. Analyysi alkaa ns. aivoriihessä, jossa kerätään aluksi 

ideoituja vaaroja ja ongelmia. Tässä tapauksessa on huomattavaa, että näitä vaaroja ja 

ongelmia löytyi paljon. Lisäksi oli huomattavissa huolettomuus- asennetta, skeptisyyttä ja 
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välinpitämättömyyttä ideoiden suhteen. Tärkeää POA:ssa kuitenkin on, että kaikki löydetyt 

ideat kirjataan.  

 

Tarkasteltavasta kohteesta riippuen ryhmän vetäjä voisi olla myös tutkittavan osaston 

työnjohtaja. POA:ssa on suositeltu usein käytettäväksi ulkopuolista ryhmänvetäjää, sillä ns. 

työpaikkasokeus voi haitata analyysiä. Lyhyen aikataulun ja niukkojen resurssien vuoksi 

ryhmän vetäjänä toimii tässä tapauksessa yrityksen oma työntekijä. Sampo-Rosenlewilla 

käytetään paljon kemikaaleja jolloin on tärkeää, että työryhmässä on mukana myös 

kemikaalien asiantuntija. Sampo-Rosenlewilla on oma nestekaasun käytönvalvoja ja 

kemikaalien käytönvalvoja. Tärkeintä analyysiryhmän perustamisessa on, että kohteen 

riskejä tulee tarkasteltua mahdollisimman useasta eri näkökohdasta. Ryhmän koko tulee 

pitää kuitenkin mahdollisimman pienenä. Analyysi toteutetaan kahdessa eri vaiheessa. 

Aluksi jokainen ryhmässä olija kerää mahdollisia riskejä paperille. Riskien keräämisessä 

on hyvä käyttää apuna avainsanalistaa. Taulukossa 12 on kerätty Sampo-Rosenlewin 

toimintaan soveltuvia avainsanoja potentiaalisten ongelmien analyysissa. 

 

Taulukko 12. Sampo-Rosenlewin POA avainsanoja 

VUODENAJAT 

Tehtaalla osien päälle satava lumi/vesi, routavauriot, kuumuus 

tehtaalla kesän hellejaksoilla, veto nosto- ovista ja kulkuväylien 

liukkaus talvisin 

LAITOSYMPÄRIST

Ö 

Liikkuminen tehdasalueella, vilkas trukkiliikenne, valimon 

vaikutus ulkoalueeseen, maalaamojen toiminnat, puimurin 

koekäyttö/koeajo, alihankkijoiden toiminta 

MATERIAALIT JA 

ENERGIA 

Puimurin osien valmistusmateriaalit, käytettävät 

kemikaalit/maalit, apuaineet, puolivalmisteet, tuotteiden 

kuljetus ja asennus, syntyvät jätteet, kuljetukset tehdasalueelle 

ja tehdasalueelta pois, varastointi, energian saanti tehtaalla 

PROSESSIT JA 

LAITTEET 

Käyttöönotto, käynnistäminen/sulkeminen, käyttöhäiriö, 

tarkastus, kunnossapito, huolto, koulutus, työluvat 

TIEDONKULKU JA 

POIKKEAMAT 

Hätä- ja poikkeustilanteet, aikataulumuutokset, vierailijat, 

alihankkijat, tulipalo, vuoto/ vika maalaamossa, sähköisku, 

melu, kompastuminen/putoaminen puimurin päältä, tyypilliset 

työtapaturmat 
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Ideoita on tarkoituksena syntyä runsaasti. Ideoiden syntymisen ja kirjaamisen jälkeen on 

tarkoitus karsia toteuttamiskelpoiset ideat koko määrästä. Ideat tuleekin luokitella. Sampo-

Rosenlewilla ideat luokitellaan seuraavasti: 

 

- A- ryhmä: Toimenpiteitä vaativat ja jatkosuunnittelua 

- B- ryhmä: Nykytilanteessa jo riskienhallinnan piiriin kuuluvat riskit 

- C- ryhmä: Merkityksettömät riskit tai riskit joiden hallinta mahdotonta  

 

Ryhmään A valittuja riskejä tarkastellaan tarkemmin työryhmässä. Ensin tarkastellaan 

kyseisen riskin olosuhteet, joissa se olisi mahdollinen ja voisi toteutua. Tämän jälkeen 

arvioidaan riskin toteutumisen seurauksia eli esim. hitsaussolussa syntyneen palon 

vaikutukset. Tässä esimerkissä arvioitaisiin siis seurauksia eli kuinka suureksi palo voisi 

kasvaa ja millaisia henkilö-, materiaali ja keskeytysvahinkoja se saattaisi aiheuttaa. Riskin 

suuruus saadaan laskettua kun tiedetään riskin todennäköisyys ja siitä seuraavien 

tapahtumien vakavuus. Vahingon suuruutta arvioidaan usein rahallisesti. Sampo-

Rosenlewin kokoluokan yrityksessä määriteltiin vahingon kipurajaksi 20 000 000 euroa, 

jolloin kustannukset käyvät sietämättömiksi.  

Riskiluokka lasketaan POA:ssa siis seuraavasti:  

 

Riskiluokka = T∙ (M+H+K) 
2
   (2) 

 

Kaavassa T kuvaa riskin toteutumistodennäköisyyttä, joka saadaan arvioitua taulukon 13 

avulla. M kuvaa materiaalivahingon suuruutta, jonka arvot löytyvät taulukosta 14. H kuvaa 

henkilövahingon vakavuutta, jonka arvot löytyvät taulukosta 15. K kuvaa 

keskeytysvahinkoa, jonka arvot on esitetty taulukossa 16. (Miettinen 2002.) 

 

Taulukko 13. Toteutumistodennäköisyys (T) 

T Kuvaus 

1 Hyvin epätodennäköinen tapahtuma, korkeintaan kerran 50 vuodessa 

2 Epätodennäköinen tapahtuma, toteutuu kerran 25 vuodessa 

3 Mahdollinen tapahtuma, toteutuu kerran 10 vuodessa 

4 Todennäköinen tapahtuma, toteutuu kerran vuodessa 
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5 Erittäin todennäköinen tapahtuma, useita kertoja vuodessa 

 

Taulukko 14. Materiaalivahingon suuruus (M) 

M Kuvaus 

1 Vähäinen vahinko, omaisuusvahinko alle 40 000 [€] 

2 Pieni vahinko, omaisuusvahingot noin 200 000 [€] 

3 Kohtalainen vahinko, omaisuusvahingot noin 800 000 [€] 

4 Suuri vahinko, omaisuusvahingot noin 3 000 000 [€] 

5 Katastrofivahinko, kustannukset yli 20 000 000 [€] 

 

Taulukko 15. Henkilövahingon vakavuus (H) 

H Kuvaus 

1 Vähäinen henkilövahinko, lyhyt poissaolo ja ei pysyviä vammoja 

2 Pieni henkilövahinko, pitkä poissaolo, yksittäisiä vakavia vammoja, 

pysyviä vammoja 

3 Kohtalainen henkilövahinko, useita vakavia loukkaantumisia, pysyviä 

vammoja 

4 Suuri henkilövahinko, kuolemantapaus ja useita vakavia 

loukkaantumisia 

5 Katastrofivahinko, useita kuolemantapauksia ja vakavia 

loukkaantumisia 

 

Taulukko 16. Keskeytysvahingon suuruus (K) 

K Kuvaus 

1 Vähäinen vaikutus toimintakykyyn, ei toiminnan keskeytymistä, 

hetkellinen toimintahäiriö. 

2 Pieni vaikutus kohteen toimintakykyyn, lyhyt toiminnan keskeytys ja 

toiminta häiriintyy osittain. Pieni vaikutus julkisuuskuvalle. 

3 Kohtalainen vaikutus toimintakykyyn, laajamittain toimintahäiriö, 

kohtalainen vaikutus julkisuuskuvalle 

4 Suuri vaikutus toimintakykyyn, toiminta seisahtuu toistaiseksi. 

Olennainen vaikutus julkisuuskuvalle 

5 Katastrofaalinen vaikutus kohteen julkisuuskuvalle, toiminta lakkaa 
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kokonaan ja vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Suuri 

vaikutus kohteen julkisuuskuvalle 

 

Riskiluokan laskennassa saadaan kaavan (2) avulla laskettua riskiarvo. Riskiarvo koostuu 

siis havaituista henkilövahingon, keskeytysvahingon ja omaisuusvahingon suuruudesta 

sekä näiden toteutumistodennäköisyydestä. Riskiarvon määritykselle saadaan lukuarvo, 

jonka avulla määritetään riskiluokka. Riskiarvojen tunnuslukujen määritelmät on kerätty 

taulukkoon 17.  

 

Taulukko 17. Riskiluokka = T(M+H+K)
2 

Riskiarvo Riskiluokka 

<70 Vähäinen tai merkityksetön riski 

70- 200 Kohtalainen riski 

200- 300 Merkittävä riski 

>300 Sietämätön riski 

 

Seuraavalla kaavalla määritetyn riskiarvon suuruudessa tulee huomioida, että sen 

suuruuteen vaikuttaa paljon arvioijan näkemys ja luku on melko subjektiivinen. 

Riskilukuja voidaan kuitenkin vertailla keskenään ja sen avulla riskit voidaan asettaa 

tärkeysjärjestykseen.  

 

7.1.5 Riskienhallintamenetelmien vertailu 

Tunnistettujen riskien jälkeen tulee riskit arvioida. Riskien arvioinnissa vertailtiin erilaisia 

riskienhallintamenetelmiä. Vertailtaviksi menetelmiksi valittiin HAZOP, POA ja SARA. 

Menetelmien vertailuun ei valittu onnettomuuksien mallintamismenetelmiä vaan 

menetelmät valittiin niiden käytettävyyden mukaan. Vaarojen tunnistusmenetelmistä 

vertailun ulkopuolelle rajattiin AEA eli toimintovirheanalyysi. AEA:ssa havaittiin sen 

olevan työläs monimutkaisiin työtehtäviin. Lisäksi AEA ei sovellu vaihtuviin työtehtäviin 

ja suuriin kokonaisuuksiin, jotka ovat Sampo-Rosenlewille tyypillisiä.  

 

Riskienhallintamenetelmien vertailuun ei valittu myöskään seurausanalyysejä, sillä ne 

keskittyvät enemmän syntyneiden onnettomuuksien vaikutusten arvioitiin eikä niitä näin 
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ollen voida hyödyntää työntekijöiden jokapäiväisessä riskienarvioinnissa. Lisäksi nämä 

analyysit tehdään aina laskentamallien avulla, joita Sampo-Rosenlewilla ei ole käytössään 

tällä hetkellä. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että suurimpien teollisuuslaitosten 

riskianalyyseissä käytetään toisiaan täydentäviä analyysejä. Näitä analyysejä ovat yksi 

analyysi teknisen järjestelmän tarkasteluun ja yksi analyysi ihmisten työtehtävien 

tarkasteluun. 

 

 

Toinen vertailtava riskianalyysimenetelmä on HAZOP eli poikkeamatarkastelu. HAZOP: 

in etuina havaittiin se, että se on hyvä riskienarviointimenetelmä kemiallisten prosessien 

arviointiin. Sampo-Rosenlewilla olevien maalaamoiden toiminnoissa voidaankin 

hyödyntää HAZOP:in kaltaista analyysiä. HAZOP:issa prosessit jaettiin osiin. 

Maalaamossa eri prosessit ovatkin hyvin selkeitä ja rajapinnat on melko helppo erottaa. 

HAZOP:in käyttö edellyttää tarkan etukäteissuunnitelman tekemistä. Käytännössä 

HAZOP:lla haetaan toiminnassa olevia poikkeamia, jolloin tulisi prosessien toiminta tuntea 

erityisen hyvin. HAZOP soveltuisikin hyvin Sampo-Rosenlewille suunnitellun uuden 

maalaamon riskejä arvioidaksemme. HAZOP havaittiinkin kattavammaksi menetelmäksi 

koneiden ja prosessien osalta kuin POA mutta se jättää tarkastelun ulkopuolelle 

työntekijöistä aiheutuvat vaaratekijät. Useassa paikassa HAZOP:ia onkin tarkennettu ns. 

hanskavirheillä eli inhimillisen tekijän huomioon ottamisella. Tämä menetelmä koettiin 

melko raskaaksi ja se soveltui enemmän koneiden riskienarviointiin ja erilaisten prosessien 

analysointiin. 

 

Kuitenkin HAZOP on varteenotettava vaihtoehto riskianalyysimenetelmää valittaessa. 

HAZOP olisikin kattavampi menetelmä maalaamossa ja koneistamossa. Kokoonpanoon 

POA taas soveltuu erinomaisesti. Toteuttamistavaltaan HAZOP on yhtä hyvä kuin POA. 

Eri osastoilta kerättävä työryhmä on suositeltava vaihtoehto. HAZOP ei kuitenkaan ole 

niin vapaamuotoinen kuin POA. Ennen kokoontumista tehtaan erityisasiantuntijat antavat 

avainsanat, joiden pohjalta analyysi tehdään. Maalaamon tapauksessa 

esimerkkiavainsanoina olivat mm. ei virtaa, liian kuumaa, liian kylmää, jotka kuvasivat 

yhtä prosessivaihetta.  
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Tarkastelussa huomattiin, että tehokkaan HAZOP:in toteutus vaatii arvioitavan kohteen 

tarkkaa tuntemusta. HAZOP soveltuukin hyvin voimassaolevien prosessien turvallisuuden 

parantamisiin. HAZOP: in tehokas käyttö edellyttäisi hyvää perustietämystä prosessien 

toiminnasta ja hyödyksi olisi jos muutoksenhallinta olisi jo ennestään hyvällä tasolla. 

Sampo-Rosenlewilla suunnitelmallisuus riskienhallinnassa on kuitenkin vielä uutta ja se 

vaatii asteittaista käyttöönottoa. Lisäksi HAZOP: iin vaadittavat resurssit ovat nykyisellään 

riittämättömät Sampo-Rosenlewin nykyisiin resursseihin verrattuna. Yhteinen tahtotila 

yrityksessä oli, että aluksi lähdetään luomaan mahdollisimman yksinkertaista 

riskienhallintamenetelmää, joka kattaa osittain joka osa- alueelta riskejä. Tärkeintä on 

tunnistaa merkittävimmät riskit ja tehdä niiden pohjalta korjaavia toimenpiteitä. 

 

Kolmas vertailtava riskienhallintamenetelmä oli SARA. SARA- menetelmä on hyvin 

samankaltainen POA- menetelmän kanssa. POA:n tavoin SARA:ssa kootaan työryhmä. 

SARA eli satunnaispäästöriskianalyysi keskittyy riskienhallinnassa ennen kaikkea 

ympäristövaikutuksia aiheuttaviin riskeihin. SARA: ssa tehdas jaettiin POA:n tavoin 

toiminnallisiin kokonaisuuksiin kuten kokoonpanoon, ohutlevyyn ja hitsaamoon. SARA on 

POA:n tavoin hyvin kattava menetelmä ja soveltuu Sampo-Rosenlewin tyyppisiin 

laitoksiin. SARA:ssa tutkittava kohde käydään läpi erikseen luodun menetelmän avulla 

sekä tarkastuskierroksella kohteeseen. Sampo-Rosenlewilla työryhmässä on usein paikalla 

kohteen ennalta tunteva henkilö ja muutkin jäsenet tuntevat tarkasteltavat kohteet (esim. 

maalaamon) pintapuolisesti. Näin ollen tarkastuskierrokset eivät ole välttämättömiä. SARA 

vaatii tehokkaasti käytettynä mallinnusohjelman, jollaista Sampo-Rosenlewilla ei tällä 

hetkellä ole käytössään.  

 

7.2 Riskihallintamenetelmän valinta 

Riskienhallintamenetelmäksi valittiin vertailun pohjalta POA. Lähtötilanteena 

riskienhallintamenetelmän suunnittelulle ja valinnalle oli viranomaismääräysten 

noudattaminen ja Sampo-Rosenlewin muutoksenhallinnan kehittäminen. Yhtenä kriteerinä 

riskianalyysimallin kehittämisessä oli tehdä siitä riittävän yksinkertainen Sampo-

Rosenlewin eri osastojen käytettäväksi. Toimintajärjestelmän kokoaminen ja tarkastelu 

antoi hyvän kokonaiskuvan ja alustavan näkemyksen millaisia riskejä Sampo-Rosenlewilla 

mahdollisesti on ja kuinka niitä tulisi voida tunnistaa ja hallita. Tehtaalla oleviin riskeihin 
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tutustuttiin erilaisten ympäristö- ja kemikaalien riskianalyysien avulla sekä 

työpaikkaselvityksillä. Analyysin ulkopuolelle rajattiin kaikki Sampo-Rosenlewin 

alihankkijat, joita on yli 50 kappaletta. POA:n todettiin täyttävän riittävän hyvin alussa 

asetetut kriteerit. Suurena tekijänä oli POA:n suuri joustavuus. POA kykenee ottamaan 

hyvin huomioon valmiiksi tehtyjä erilaisia selvityksiä ja kartoituksia. Nykytilanteessa 

havaittiin, että aluksi on hyvä saada kokonaiskuva riskienhallinnasta ja totutella 

riskiajatteluun omassa tekemisessä. POA todettiin tähän kevyimmäksi työkaluksi kuin 

muut riskienhallintamenetelmät.  

 

Riskienhallintamenetelmien vertailussa käytettiin apuna ympäristö- ja TTT- järjestelmien 

standardeja sekä tehtaalla havaittuja riskejä riskien tunnistamisessa. 

Riskienhallintamenetelmän valinnan pohjana oli Sampo-Rosenlewin vastuullisen 

yritystoiminnan kehittäminen ja työntekijöistään huolehtiminen. Muita valintaan liittyviä 

kriteereitä ovat saavutettavissa oleva turvallisuustaso sekä taloudellisuus ja käytettävyys. 

POA vastasi hyvin tarpeeseen saada suuri kemikaalien määrä luokiteltua ja 

riskikartoitettua. Nykyiseen järjestelmään integroituminen todettiin luontevaksi ja hyvin 

linkittyväksi. Lisäksi huomioon otettavana seikkana on hallintamenetelmään käytettävissä 

olevat resurssit. Työssä vertailtiin kolmea eri riskienhallintamenetelmää POA:aa, 

HAZOP:ia ja SARA:aa. Keskustelua oli, että myöhemmin on tarkoituksena ottaa POA:n 

rinnalle käyttöön HAZOP uutta maalaamoa suunniteltaessa.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Ympäristö- ja turvallisuusasiat ovat tulleet Suomen teollisuuteen jäädäkseen. Jotta 

kehityksessä voidaan pysyä mukana, on yhä useamman yrityksen kiinnitettävä huomiota 

myös vastuullisuuteen. Tulevaisuudessa Sampo-Rosenlewin sertifioidulla 

toimintajärjestelmällä onkin tarkoituksena parantaa kilpailukykyä ja eri sidosryhmien 

luottamusta. Tämän diplomityön aikana tehdas kehittyi paljon ympäristö- ja 

turvallisuusasioiden hallinnassa edukseen. Tämän diplomityön tavoitteena olikin 

konkreettisen toimintajärjestelmän lisäksi vaikuttaa yleiseen mielipideilmastoon 

ympäristö- ja turvallisuusasioissa. Tähän päästiin ottamalla ideoita ja parannusehdotuksia 

vastaan työntekijöiltä ja räätälöimällä oman näköinen toimintamalli tehtaalle, joka on 

konepaja ja käyttää mittavasti kemikaaleja. Toiminnan luonteen vuoksi 

riskienhallintamenetelmän valinta ei ollut itsestäänselvyys.   

 

Luvussa 5 käytiin läpi kolmea kohdeyritystä benchmarkkaamalla heidän ympäristö- ja 

turvallisuustoimintaansa. Jokaisen yrityksen järjestelmää vertailtiin ja pohdittiin niiden 

soveltamista Sampo-Rosenlewin toimintaan. Luvussa 6 havainnoitiin Sampo-Rosenlewin 

omaa toimintamallia ja sisältöä sekä listattiin nykyisin vaadittavaa sisältöä järjestelmään, 

jotta se voidaan tulevaisuudessa sertifioida. Toimintajärjestelmän perustaksi valittiin 

Sampo-Rosenlewin oma ympäristö- ja turvallisuuspolitiikka, jonka linjaamiin tavoitteisiin 

toimintajärjestelmä pyrkii vastaamaan. Järjestelmään luotiin joukko erilaisia ohjeita ja 

dokumentteja, joiden avulla omaa toimintaa pyritään kehittämään. Kappaleessa 8.1 

esitellään järjestelmän rakentamisen haasteita ja sen kehittymistä lopulliseen muotoonsa. 

Kappaleessa 8.2 tarkastellaan järjestelmää toiminnassa ja sen käyttöä ottaen huomioon 

valittu riskienhallintamenetelmä ja Sampo-Rosenlewin toiminnan luonne. 

 

8.1 Toimintajärjestelmän rakentamisen haasteet ja kehittäminen 

Sampo-Rosenlew on hyvin perinteinen konepaja, jonka toimintakulttuuri on hyvin 

vakiintunut. Ympäristö- ja turvallisuustoiminnan kehittämisessä tärkeäksi työkaluksi 

otettiin toimintajärjestelmän rakentaminen ja tätä tukeva riskienhallintamenetelmä. Isojen 

muutoksien toteuttaminen ja vakiinnuttaminen yrityksen toimintakulttuuriin havaittiin heti 

aluksi yhdeksi suurimmaksi haasteeksi toimintajärjestelmää luodessa. Useimmat haasteista 
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liittyvät rakentamisen lisäksi järjestelmän jokapäiväiseen käyttämiseen. Järjestelmän 

suurimmiksi haasteiksi voidaankin nimetä seuraavat: 

 

 Standardien käyttäminen konepajassa 

 Järjestelmän rajaaminen eri toimintojen suhteen 

 Turvallisuus- ja ympäristötoiminnan viestintä 

 Järjestelmän roolien vastuiden jakaminen 

 Ylimmän johdon sitouttaminen toiminnan kehittämiseen 

 Suuren tietomäärän seulonta ja dokumentointi järjestelmään 

 Ohjeiden selkeys ja helppolukuisuus 

 Järjestelmän loppuunsaattaminen esiauditointiasteelle 

 

Järjestelmänäkökulmasta suurena haasteena oli standardien käyttäminen ja Sampo-

Rosenlewin toiminnan soveltaminen standardien mukaiseksi. Työssä havaittiin, että 

yrityksen toiminta ja ajattelutapa eroavat paljon standardeissa ISO 14001 ja OHSAS 18001 

vaadituista. Paljon työtä vaaditaankin jatkossa, jotta yrityksen toiminta saadaan tasolle, 

jotta voidaan alkaa pohtimaan vakavasti järjestelmän lopullista sertifiointia.  

 

Yhtenä haasteena oli järjestelmän oikea rajaaminen. Kun on paljon toimintaulottuvuuksia, 

jotka eivät vastaa suunniteltua järjestelmää, on luonnollista, että keskitytään pahimpiin 

ongelmakohtiin. Haasteena olikin tunnistaa pahimmat ongelmakohdat ja tehdä niistä selkeä 

yhteenveto. Saatavilla olevaa tietoa on paljon. Vuosien aikana Sampo-Rosenlewille on 

kertynyt paljon dokumentointia mutta kaikenlainen luettelointi, päivittäminen ja jäsentely 

ovat puuttuneet. Nyt järjestelmää luodessa pyrittiinkin tiedon selkeään kokoamiseen 

yrityksen intraan kaikkien saataville. Tulevaisuudessa haasteena on tiedon päivittäminen 

järjestelmään ja sen ylläpitäminen. Sampo-Rosenlewin tehtaan toiminta muuttuu 

kaikenaikaa ja jotta järjestelmä toimii tehokkaasti, tulee sen ajanmukaisuudesta huolehtia. 

Benchmarkkauksessa muihin yrityksiin tämä asia tuli juuri esille ja riski tiedostetaan 

Sampo-Rosenlewillakin. Laaja kemikaalilainsäädäntö on lisäksi synnyttänyt huomattavasti 

dokumentaatiota, joka vaatii erityishuomiota. Tulevaisuudessa kaavailtu uusi maalaamo 

toimii tukevana tekijänä tämän dokumentoinnin ylläpitämisessä.  
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Ympäristö- ja turvallisuustoimintaa tukemaan valittiin POA riskienhallintamenetelmä. 

Haasteeksi Sampo-Rosenlewin kaltaisessa konepajassa on mallin käyttöönoton myöhempi 

vakiintuminen ja soveltuvuus kemikaalien käyttöä ajatellen. POA:sta luotiin hyvin 

yksinkertainen malli ja selkeä. Havaittiin, että mallin tuominen yrityksen 

toimintakulttuuriin onnistuu helpommin silloin kun räätälöity riskienhallintamenetelmä on 

yksinkertainen ja ns. Sampo-Rosenlewin näköinen. Mallia testattiin ja sen tulokset olivat 

lupaavia. Mallin ohjeistus ja analyysipohjat löytyvät toimintajärjestelmän dokumentoinnin 

tapaan Sampo-Rosenlewin intrasta. Lopullisesta mallista tekee hyväksynnän yrityksen ylin 

johto. Ylin johto tekee johdon katselmuksen kun vaaditut muutettavat asiat on saatettu 

valmiiksi.  

 

Järjestelmän dokumentointi oli tärkein konkreettinen lähtösysäys muutoksille yrityksessä. 

Huomattavaa oli, että Sampo-Rosenlewin eri toiminnot kuten talousosasta ja kunnossapito 

hakivat järjestelmältä erilaisia toimintoja. Tällä hetkellä tilanne on, että tuotantotiloissa on 

tehty konkreettisia toimia turvallisuuden ja ympäristön tilan parantamiseksi ja tavoitteena 

on saada toiminta esiauditointiasteelle.  

 

Esiauditoinnin jälkeen saadut poikkeamat kerätään ja niiden avulla aloitetaan järjestelmän 

osa-alueiden tarkempi kehittäminen. Tällä hetkellä on vaikeaa ennustaa, mikä osa 

järjestelmästä enemmän vaatii kehittämistä. Toimintajärjestelmä on tehty pitkälti 

tuotannon tarpeita ajatellen eikä se juurikaan kosketa osto-osastoa esimerkiksi kemikaalien 

hankinnassa. Toimintajärjestelmään on tarkoitus sisällyttää myöhempänä ajankohtana 

myös kustannuslaskentaa. liittyen ympäristöhankkeisiin ja energia- ja 

jätehuoltokustannuksiin. Nyt on kuitenkin tärkeää saattaa järjestelmä pilottivaiheena 

loppuun niiden osa- alueiden kanssa kuten suunniteltukin. 

 

Henkilöresursseissa järjestelmää käytetään koulutuksien ajanmukaisuuden seurannassa ja 

uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Sampo-Rosenlew on hyvin suppea viestinnässään 

ja se koettiinkin isoksi haasteeksi. Tiedottaminen ja yrityksen sisäinen byrokratia voivatkin 

hidastaa järjestelmän käyttöönottoa ja supistaa sen käytettävyyttä. Tätä pyritään välttämään 

mahdollisimman pian loppuunsaatetulla johdon katselmuksella koko tehtaasta. Viestintään 

panostaminen vaatii kuitenkin vielä paljon työtä ja sitoutumista ylimmältä johdolta. 
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Järjestelmän dokumentoinnissa oli tärkeää, että ohjeet ja määräykset tuotiin selkeinä ja 

ytimekkäinä järjestelmään. Näin ne on jatkossa helppo tarkastaa ja lukea. 

 

Kaikenlainen dokumentointi on Sampo-Rosenlewilla ollut hyvin pienimuotoista, joten 

aluksi dokumentointia pyritään lisäämään maltillisesti. Tässä on tarkoituksena pyrkiä 

huomioimaan Benchmarkingissa vertailuyritysten huomiot suuresta tiedon määrästä. 

Vertailuyrityksillä tilanne oli, että tietoa on dokumentoituna järjestelmään paljon mutta 

oleellisen hakeminen kestää kauan. Kemikaaleihin liittyvää dokumentointia järjestelmässä 

on suhteessa paljon ja sen päivittämiseen onkin nimetty erityinen henkilö.  

 

Vastuiden ja roolien jakaminen järjestelmän ylläpidossa ja käyttämisessä olivat myös yksi 

haaste. On tärkeää, että työntekijät omaksuvat järjestelmän käytön vapaaehtoisesti eivätkä 

koe sitä pakollisena lisätyönä vaan aputyökaluna. Kaikkien asianomaisten kanssa käytiin 

järjestelmä yksityiskohtaisesti läpi, jonka jälkeen he saivat esittää oman 

kehitysehdotuksensa. Tulevaisuudessa henkilövaihdokset ovat riskinä sille, että 

järjestelmän päivittäminen ja ylläpito jää jälkeen, jos vastuita ei selkeästi määritellä uusille 

työntekijöille. Onkin ollut puhetta, että itse järjestelmän käytöstä pidettäisiin säännöllisesti 

palavereja liittyen sen kehittämiseen. Palaverit on suunniteltu pidettäväksi auditointien 

yhteydessä.  

 

8.2 Riskienhallintamenetelmän käyttöönotto 

 

Kehitetty riskienhallintamenetelmä POA toimii tärkeänä työkaluna Sampo-Rosenlewin 

suuren kemikaalien käytön riskienhallinnassa. Malliksi POA valittiin sen 

helppokäyttöisyyden ja yksinkertaisuuden vuoksi. Riskianalyysit ja muut samankaltaiset 

menetelmät ovat Sampo-Rosenlewin tehtaalla hyvin vieraita ja POA koettiinkin aluksi 

mainioksi valinnaksi kokonaisuuden hallinnan kannalta. Aluksi tavoitteena onkin 

suurimpien riskien karsimien. Myöhemmin pienempiin riskeihin keskittyessä tulee eteen 

riskienhallintamenetelmän kehittäminen tai vaihtaminen malliin, josta voidaan selvittää 

yksityiskohtaisempia riskejä. Riskienhallintamenetelmästä luodaan selkeät ohjeet 

työntekijöille ja SR:n ylin johto hyväksyy ne. POA- mallin menettelyohjeet löytyvät 

intrasta sekä ne kootaan omaan kansioon toimintajärjestelmään. Lopullisesta 
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hallintamallista tekee esityksen tuotannon johtotiimille edellä mainittu analyysiryhmä.  

Riskienhallintamenetelmä on tarkoitus ottaa laajamittaiseen käyttöön aluksi maalaamoissa. 

Riskienhallintamenetelmän pilottivaiheen jälkeen mallia on tarkoitus laajentaa koko 

tehdasta koskevaksi työkaluksi.  

 

Tehtaalla on tarkoitus tehdä aluksi 5 esimerkkitapausta riskianalyysista ennen sen 

varsinaista käyttöönottoa. Esimerkkitapaukset valitaan eri osastoilta siten, että 

tarkasteltavat toiminnat eroavat toisistaan mahdollisimman paljon. Ehdotettuja 

esimerkkitapauksia ovat olleet kokoonpanolinjan asennustyö, ohutlevyosaston Bystronic- 

laitteen työpisteellä työskentely, varastossa trukkia ajava henkilö, koneistamossa sorvia 

käyttävä koneistaja ja maalaaja jauhemaalaamossa. Näiden esimerkkitapausten pohjalta 

pyritään laatimaan mahdollisimman monen erilaisen menetelmän ja työvaiheen sekä 

työkalun käyttöohjeet työntekijöille. Työryhmä kokoaa esimerkkitapaukset ja tekee 

tulostarkastelua tulosten oikeellisuudesta.  

 

Riskienhallintamenetelmän valvonnasta vastaa erikseen nimetty työryhmä ja se koordinoi 

vastuita osastokohtaisesti. Osastoittain vastuut jaetaan tuotantopäälliköille ja työnjohtajille. 

Ennen mallin käyttöönottoa pidetään toimintajärjestelmän käyttöönoton tapaan koulutuksia 

työntekijöille. Menetelmän käyttöönoton jälkeen työntekijät osallistuvat työpisteidensä 

riskinarviointiin. Riskiluvun laskennan jälkeen kaikki arvioidut kohteet kerätään ja niitä 

vertaillaan. Havaituista riskeistä tehdään 2 vuoden toimintasuunnitelma niiden 

käsittelemiseksi.  

 

Sietämättömillä ja merkittävillä riskeillä poistamistarve on mahdollisimman pian ja niiden 

korjaamiseksi toimenpiteet tulee aloittaa heti analyysin jälkeen. Täyden riskianalyysin 

hyödyn saamiseksi raportointi on tärkeää, jotta riski saadaan konkreettisesti poistettua ja 

sen uusiutuminen voidaan estää. Usein havaituista riskeistä saadaan apua useisiin 

muihinkin havaittuihin riskeihin. Kaikista Sampo-Rosenlewin riskeistä laaditaankin 

yhteenvetoraportti, josta voidaan koostaa Sampo-Rosenlewille ominaisten riskien 

hallintaan liittyvät toimenpiteet.  

 

Lopullinen riskienhallintamenetelmän jalkauttaminen tuotannon työntekijöiden käyttöön 

on tarkoitus toteuttaa vuoden 2016 aikana. Mallin keskiössä ovat työtapaturmat ja 
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kemikaaleista aiheutuvien riskien tunnistaminen, mikä todettiin POA:lla Sampo-

Rosenlewin tyyppisessä konepajassa tehokkaaksi. Näiden työkalujen avulla on tarkoitus 

lisätä työntekijöiden omaa ajattelua ja panosta työpaikalla riskien tunnistamiseksi ja 

korjaamiseksi.  

 

8.3 Ympäristö- ja turvallisuustoiminnan kehittyminen  

 

Kuten aikaisemmin todettiin, on suurena riskinä se, että Sampo-Rosenlewin toiminta jää 

vain viranomaisvaatimukset täyttäväksi toiminnaksi ja kehittyminen tapahtuu vain 

lainsäädännön sanelemana. Lähtökohtana toimintajärjestelmää kehitettäessä oli jatkuvan 

parantamisen periaate. Tätä periaatetta tulisikin pitää Sampo-Rosenlewin periaatteena 

ympäristö- ja turvallisuustoiminnan kehittämisessä. Toimintajärjestelmän monimuotoisuus 

ja sen käyttäminen tulee ottaa huomioon Sampo-Rosenlewin eri osastoilla. Järjestelmää on 

kehitetty siten, että yrityksen jokainen toiminto ja osasto sitä voisi hyödyntää. Taulukossa 

18 on eroteltu järjestelmän näkyminen Sampo-Rosenlewin eri osastoilla. 

 

Taulukko 18. Eri toimintojen mahdollisuudet  hyödyntää toimintajärjestelmää tulevaisuudessa. 

Toiminto Toimenpiteet ja vastuut 

Osto-osasto ● Kehittää ympäristöystävällisempien ja turvallisempien 

kemikaalien ja materiaalien ostamista  

● Ostaa tuotteita yrityksiltä, jotka toimivat vastuullisella 

pohjalla ja kirjaamalla vastuullisella pohjalla toimivat 

yritykset järjestelmään 

● Seuraa erilaisten ympäristökustannusten kuten materiaali ja 

energia kehittymistä 

Henkilöstöresurss

it 

● Määrittelevät pätevyysvaatimukset ja työnkuvat erilaisiin 

järjestelmän- rooleihin. 

● Kouluttavat vuokratyöntekijät ja alihankkijat sekä ylläpitävät 

koulutusasiakirjat. 

● Valvoo turvallisuusnäkökohtien kehittämisen edistymistä ja 

havaittuihin poikkeamiin puuttumista 

● Valmistelee tehdasta tuleviin auditointeihin ympäristö- ja 
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turvallisuuspäällikön sekä työsuojeluosaston kanssa 

● Huolehtii järjestelmän ylläpidosta, valvonnasta, mittareista 

ja raportoinnista 

Kunnossapito ● Toteuttaa huolto-ohjelmia keskeisille laitteille ja koneille. 

● Tukee ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien tunnistamista. 

● Huolehtii koneiden ja laitteiden säännöllisestä huoltamisesta 

ja dokumentoinnista järjestelmään 

● Seuraa jätehuoltokustannusten kehittymistä. 

● Valmistelee budjetit ympäristöjärjestelmää varten 

ympäristöpäällikön kanssa 

Talous- osasto ● Arvio ympäristö- ja turvallisuushankkeiden taloudellista 

toteutettavuutta. 

Markkinointi ● Tuo julki positiivisia muutoksia ympäristö- ja 

turvallisuusasioissa 

● Viestii sidosryhmille tulevista hankkeista järjestelmään 

liittyen 

Suunnittelu ● Huomio ympäristö- ja turvallisuusvaikutukset uusissa tai 

uudelleen suunnitelluissa tuotteissa ja prosesseissa. 

Ylin johto ● Painottaa toimintajärjestelmän merkitystä koko 

organisaatiolle. 

● Takaa tarvittavat resurssit. 

● Seuraa ja suorittaa toimintajärjestelmän arvostelua 

● Suorittaa johdon katselmuksen 

● Hyväksyvät yrityspolitiikan 

Laatu ● Valvoo asianmukaista dokumentointia ja valvoo 

työntekijöiden kouluttamista. 

● Tukee ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien ja laadun 

hallintajärjestelmiä. 

Menetelmäsuunni

ttelu 

● Huolehtii työmenetelmien jatkuvasta parantamisesta ja 

kehittämisestä ja niiden dokumentoinnista järjestelmään 

● Tekee tulevia suunnitelmia tuotannon muutoksista 

muutoksenhallintaohjeen ja riskienarvioinnin avulla 
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Linjatyöntekijät/ 

Asentajat 

● Tarjoavat ensikäden tietoa toimintansa ympäristö- ja 

turvallisuusnäkökohdista. 

● Helpottavat uusien työntekijöiden koulutusta. 

● Kirjaavat työtapaturmia ja vaaratilanneilmoituksia 

järjestelmään. 

 

Ympäristö- ja turvallisuustoiminnan kehittyminen tapahtuu konkreettisten toimenpiteiden 

lisäksi kannustamalla työntekijöitä ja ylintä johtoa panostamaan järjestelmään tuomalla 

hyötyjä julki. Näin järjestelmää ei nähtäisi ainoastaan viranomaisen vaatimana pakkona 

vaan mahdollisuutena kehittyä yrityksenä ja kasvattaa markkinaosuutta. 

Toimintajärjestelmä johdattaakin Sampo-Rosenlewia kohti nykyaikaa vastuullisena 

yrityksenä. Järjestelmän rakentamiset kustannukset onkin helppo korvata tulevaisuudessa 

siitä saatavilla kustannussäästöillä ja imagotekijöillä. Sampo-Rosenlewilla 

toimintajärjestelmän kehittäminen on muuttanut toimintaa jo yrityksen eduksi. Tässä 

työssä suurimpia aikaansaannoksia olivat:  

 

 Toimintajärjestelmä, joka vastaa Sampo-Rosenlewin tarpeisiin yritysvastuullisena 

yrityksenä 

 Ympäristö- ja turvallisuusajattelun tuominen työntekijöiden toimintakulttuuriin 

 Järjestelmässä olevien ohjeiden ja hallintatyökalujen lanseeraaminen 

jokapäiväiseen käyttöön  

 Muutoksenhallintaohjeen ja usean eri toiminta- ja työohjeen luominen 

viranomaisvaatimuksiin vastaten ja sitä kautta toiminnan yhdenmukaistuminen 

 Riskienhallintamallin testaaminen ja käyttöönotto 

 Uuden toimintajärjestelmän helppokäyttöisyys ja ylläpito lupien ja säädösten 

ajantasaisuuden säilyttämisessä 

 Ylimmän johdon aktivoituminen ympäristö- ja turvallisuusasioihin 

 Edellytykset sertifioida integroida toimintajärjestelmä tulevaisuudessa 

 Resurssien ohjaaminen olennaisiin asioihin yrityksen kilpailukyvyn takaamiseksi 

eri osastoilla 

 Jatkuvan parantamisen periaatteen sisällyttäminen yrityksen arvoihin ympäristö- ja 

turvallisuusasioissa 
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 Globaalisti uskottavamman yrityskuvan luominen kansainvälistyvillä markkinoilla 

 

Toimintajärjestelmä on monimuotoinen kokonaisuus yritystä ja se on juuri niin kattava ja 

tarkka kuin sen käytön laajuus. Onkin tärkeää, että järjestelmä omaksutaan osaksi Sampo-

Rosenlewin toimintakulttuuria. Tärkeimpänä askeleena onkin asenteisiin vaikuttaminen 

koko organisaation läpi kaikkiin osastoihin. Tämän jälkeen voidaan alkaa suunnitella 

järjestelmän sertifiointiauditointia. Tärkeänä apuna muutosprosessissa on Sampo-

Rosenlewin ylimmän johdon tuomat vaatimukset ja tuki muutosten ajamiseksi läpi. 

 

Kemikaalien käsittelyn parantaminen ja ympäristöstä huolehtiminen taas ehkäisee suurten 

onnettomuuksien syntyä ja näin ollen toimii epäsuorana kustannussäästötekijänä. 

Toimintajärjestelmän arvo onkin siinä, että se ennaltaehkäisee useita kustannuksia joita 

ilman järjestelmää yritykselle helposti syntyisi. Ympäristö- ja turvallisuustoiminta on 

pitkäjänteistä työtä, jonka kehittymistä on pienellä aikavälillä vaikea havainnoida. 

Pitkällisellä työllä voidaan kuitenkin saavuttaa brändi vastuullisena yrityksenä ja vahvana 

yhteiskunnan vaikuttajana. Avoimella viestinnällä ja asiakkaiden luottamuksen 

saavuttamisella luodaan kestävän yritystoiminnan perusta. Tulevaisuudessa sertifioidulla 

toimintajärjestelmällä toimivalla Sampo-Rosenlewillakin on mahdollisuutena valita 

ympäristödifferointistrategia menetelmäkseen markkinoida tuotteitaan. Vastuullisen 

yritystoiminnan kehittämisellä taataan, että Sampo-Rosenlew on jatkossakin joustava 

kilpailukykyinen toimija kansainvälistyvillä markkinoilla. 
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Liite I. Koneen riskiarviointi. 
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Liite II. Turvallisuus- ja ympäristöasioihin liittyvät lakisääteiset vastuuhenkilöt. 

 

Sampo-Rosenlew Oy:ssä turvallisuus- ja ympäristöasioihin liittyviin lakisääteisiin 

vastuihin on nimetty ohessa näkyvät henkilöt. He ovat myös saaneet tehtäviinsä 

koulutuksen sekä antaneet kirjallisen suostumuksensa tehtävän hoitamiseen.  

Henkilön 

nimi 

Yritys / alue Pätevyys Päivämäärä, 

jolloin pätevyys 

saavutettu 

Valvontavastuut 

Prihti Jali Sampo-

Rosenlew Oy / 

Sampo 

Components Oy 

/ SR Kiinteistöt 

Oy 

Ei vaadita erillistä 

pätevyyttä 

 Toimitusjohtaja, 

toimintaperiaatteista 

vastaava henkilö 

Lehtola 

Hanna 

Sampo-

Rosenlew Oy / 

Sampo 

Components Oy 

Ei vaadita erillistä 

pätevyyttä 

- Työsuojelupäällikkö 

Jokela Antti Sampo-

Rosenlew Oy / 

Sampo 

Components Oy 

Vaarallisten 

kemikaalien 

käsittelyn ja 

varastoinnin valvoja, 

Tukes 

8.5.2015 Kemikaalien 

käytönvalvoja 

Jokinen 

Hannu 

Sampo-

Rosenlew Oy / 

Sampo 

Components Oy 

Nestekaasun 

käsittelyn ja 

varastoinnin valvoja, 

Tukes 

12.6.2007 Nestekaasun käytönvalvoja 

Lehtinen 

Kimmo 

Sampo-

Rosenlew Oy / 

Sampo 

Components Oy 

Nestekaasun 

käsittelyn ja 

varastoinnin valvoja, 

Tukes 

12.6.2007 Ei valvontavastuuta 

Pihlava Timo Sampo-

Rosenlew Oy / 

Sampo 

Components Oy 

Nestekaasun 

käsittelyn ja 

varastoinnin valvoja, 

Tukes 

8.5.2015 Ei valvontavastuuta 

Koskela Sami Sampo Rosenlew 

Oy/ SR 

Kiinteistöt Oy 

Sähköpätevyys 1, 

Tukes 

22.5.2014 Sähkötöiden ja käytön 

johtaja 

Jokinen 

Hannu 

Sampo Rosenlew 

Oy/ SR 

Kiinteistöt Oy 

Painelaitteiden 

käytönvalvoja 

14.9.1995 Painelaitteiden 

käytönvalvoja 

Viitanen 

Marko 

Sampo Rosenlew 

Oy/ SR 

Kiinteistöt Oy 

Paloilmoittimen 

hoitajakurssi 

9.9.2015 Paloilmoittimen hoitaja 

Pörsti Kalle Sampo Rosenlew 

Oy/ SR 

Kiinteistöt Oy 

Paloilmoittimen 

hoitajakurssi 

9.9.2015 Paloilmoittimen hoitaja 
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Liite III. Muutoksenhallintaohje. 

 

Muutoksenhallinta Sampo- Rosenlew Oy:llä on laadittu ohjeistus, jossa tavoitteena on 

pyrkiä toteuttamaan yhtiötä koskevat muutokset ennalta muodostettujen viitekehysten tai 

mallien mukaisesti. Muutoksenhallinnassa keskitytään muutoksen teknisiin asioihin. 

Muutostarpeen voi synnyttää uuden laitteen hankinta, havaittu riski tai työtilojen ja 

prosessien uudelleen organisointi. Muutoksenhallinta parantaa yhtiön erilaisten projektien 

menestymistä ja se tuo Sampo- Rosenlewille kykyä sopeutua ja mukautua uusiin 

haasteisiin. Tässä muutoksenhallintaohjeessa kuvataan ne menettelyt, joita Sampo- 

Rosenlewilla noudatetaan kun toiminta tai prosessit muuttuvat pysyvästi tai tilapäisesti. 

Lisäksi ohjeessa määritetään kuka muutoksen suunnittelusta, toteutuksesta ja kuka 

muutokset hyväksyy. Muutoksenhallintamenettely sovelletaan aina kun merkittäviä 

muutoksia on suunniteltu seuraavissa kohteissa: 

- Investointiprojektit 

- Laajat kehitysprojektit 

- Tuotannossa käytettäviin käyttöhyödykkeisiin / ulkoa ostettaviin komponentteihin 

liittyvät merkittävät muutokset  

- Raaka-aineisiin liittyvät muutokset ja uudet raaka-aineet  

- Kunnossapidon kautta tilattavat merkittävät muutokset  

 

1.1 Vastuuhenkilöt 

 

Vastuuhenkilöiksi Sampo- Rosenlewin muutoksiin nimetään osastokohtaisesti työnjohtaja, 

menetelmäinsinööri tai verstaspäällikkö. Vastuuhenkilö on vastuussa muutoksen 

suunnittelusta, hyväksymisestä ja muutosprosessin riskinarvioinnista. Kunkin muutoksen 

vastuuhenkilö merkitään muutoksenhallinnan kaavakkeeseen, joka löytyy intranetistä. 

Vastuuhenkilöt muodostavat muutoksenhallintatiimin, jonka tarkoituksena on toteuttaa 

muutosprojekti käytännön tasolla. Tiimin henkilöt tulee valita siten, että valittavilla 

jäsenillä on asiantuntemusta eri asioista ja Sampo- Rosenlewin toiminnoista. 

Muutoksenhallintatiimi viestii toteutusvaiheen aikana yrityksen osastoille muutoksien 

edistymisestä ja järjestää tarvittaessa koulutusta asianomaisille. Sampo- Rosenlewin 

muutoksenhallinta tiimin vakituinen koostumus on seuraava: 
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 Verstaspäällikkö  

 Menetelmäinsinööri  

 Ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö  

 Osavalmistuksen verstaspäällikkö  

 Kunnossapidon työnjohtaja  

 

Lisäksi muista osastojen työnjohtajia ja suunnittelijoita voidaan ottaa mukaan tiimiin 

tarpeen vaatiessa ja tiimin kokoonpanon laajuus voikin vaihdella yksittäisissä 

muutostöissä.  

 

1.2 Muutossuunnittelu 

 

Muutoksen suunnittelussa on tärkeää tunnistaa mahdolliset vaaratekijät ja muutoksen 

aiheuttamat vaikutukset. Muutoksen vaaratekijöitä voidaan ehkäistä mm. riskiarvioinnilla. 

Lopullisen muutosprosessin päävastuuhenkilö on projektipäällikkö, joka on Sampo- 

Rosenlewin johdon erikseen nimittämä. Muutoksen suunnittelussa päätetään aluksi, kuka 

vastaa muutoksen hyväksynnästä. Usein tästä henkilö on yrityksen ylin johto, 

projektipäällikkö, verstaspäällikkö tai työnjohtaja muutoksen laajuudesta riippuen. Tämän 

jälkeen päätetään, ketkä toteuttavat muutoksen ja vastaavat työvaiheista. Muutoksen 

toteuttajina voivat olla tehtaan työntekijät kuten kunnossapito tai ulkoiset alihankkijat. 

Usein muutoksen vaiheiden toteutumisista vastaavat verstaspäälliköt tai työnjohtajat. 

Muutosten suunnittelussa tulee ottaa huomioon tehtaan erityiset turvajärjestelyt kuten 

laitteistojen, rakennusten tai putkistojen suojaus. Suunnittelussa tulee huomioida tarvittavat 

ilmoitukset viranomaisille, tarvittavat työluvat ja lupa muutokseen. Muutoksen jälkeen on 

hyvä päivittää prosessit, työohjeet ja muut työpaikkaan liittyvät tekijät, joihin muutos 

vaikuttaa.  

Muutossuunnittelua varten on Sampo- Rosenlewille luotu suunnittelulomake. 

Suunnittelulomakkeessa on määritelty muutokseen liittyvät pääkohdat ja muutosprosessin 

vastuuhenkilö. Lisäksi muutossuunnittelun tueksi on luotu muutosprosessilomake. 

Muutosprosessilomakkeeseen kirjataan mm. muutoksen työvaiheet, tarvittavat koneet ja 

laitteet, koulutustarve, tarvittavat ohjeet ja luvat sekä ympäristön vaikutus. 
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Muutoksensuunnittelu 

 

Suunniteltu muutos:    

___________________ 

 

Aloituspäivä:   Lopetuspäivä: 

___________________   _________________ 

 

Muutoksen tarkoitus, tavoitteet: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Projektipäällikkö:   Muutoksenhallintatiimi: 

_________________   ____________________________________ 

   ____________________________________   

 ____________________________________   

 ____________________________________ 

 

Urakoitsija/Toteuttaja:  Vastuuhenkilö: 

_________________   __________________________ 

Urakoitsija/Toteuttaja:  Vastuuhenkilö: 

_________________   __________________________ 

Urakoitsija/Toteuttaja:  Vastuuhenkilö: 

_________________   __________________________ 

 

 

Muutosprosessilomake 

Muutosprosessi Vastuuhenkilöt Huomioitavaa 

1. Muutoksen vaiheet, tehtäväkuvaus 

(työvaiheiden vaiheittainen läpikäynti, 

mahd. urakoitsijan valinta, muutoksen 

kohdistus) 

  

2. Koneet, prosessit, osasto (Mihin 

muutos kohdistuu, nimetään työssä 

tarvittavat toiminnot, tilojen käyttö) 

  

3. Materiaalit, resurssit (Muutoksessa 

tarvittavat resurssit ja aineet sekä 

materiaalit joihin muutos mahdollisesti 

kohdistuu) 

  

4. Viestintä (Ilmoitukset viranomaisille 

TUKES, ELY, Avi) (dokumenttien, 
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asiakirjojen, työohjeiden ja 

prosessikuvausten päivitykset) (Tiedotus 

muutoksesta ilmoitustauluille, 

Samponettiin, palaverit, poikkeukset 

työjärjestelyissä) (Viestintä alihankkijoille, 

yhteistyökumppaneille ulospäin) 

5. Mitta- ja hälytinlaiteet 

(Kulunvalvonta, laadun valvonta, 

paloilmaisimet, muut hälyttimet, 

käyttökiellot muutoksen aikana, 

turvalaitteiden käyttö) 

  

6. Osaaminen, koulutukset 

(Käyttökoulutus, muuttuneet toimintatavat 

muutoksen aikana, tekijöiden koulutus 

muutosprosessiin) 

  

7. Ympäristö- ja turvallisuus (Päästöjen 

hallinta, jätehuolto, olosuhteiden 

huomiointi, muutoksen riskinarviointi, 

turvallisuusnäkökohdat) 

  

 

Muutosprojektin vaiheet erotellaan ja kullekin projektille nimetään vastuuhenkilöt, 

muutoksen tekijät ja aikataulu. Projektit ja niiden kuvaukset suunnittelee 

muutoksenhallintatiimi. Projektien vaiheista luodaan taulukko, jota päivitetään 

muutosprosessin edetessä. Muutosprojektin hallintataulukko löytyy excel- taulukkona 

intranetistä muutoksenhallintakansiosta. 

 

1.3 Riskinarviointi 

 

Muutostilanteissa ilmenee aina erilaisia riskejä ja riskienhallinta on tärkeää 

muutostilanteissa. Riskiarvioinnin tarkoituksena on kartoittaa muutokseen liittyvät riskit ja 

niiden suuruus.  Sampo- Rosenlewilla on muutostenhallintaa varten määritetty 

riskienarviointiin liittyviä huomioitavia asioita.  Riskienarvioinnissa tulee määritellä mm. 

seuraavat asiat: 
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- Muutoksen vaihe 

- Mahdollinen syntyvä riski/vahinko 

- Riskin/ vahingon syy 

- Riskin todennäköisyys ja suuruus (riskimatriisi) 

- Käytössä olevat torjuntatoimenpiteet 

- Tarvittavat toimenpiteet riskin hallitsemiseksi 

 

Riskienarvioinnissa käytetään apuna riskimatriisia todennäköisyyksien ja suuruuden 

arviointiin. Havaittuja riskejä pyritään hallitsemaan toimenpiteiden avulla. Riskin 

hallitsemisesta vastaa aina riskinarvioinnin jälkeen nimetty henkilö, joka vastaa riskin 

torjuntatoimenpiteistä muutoksen aikana sekä sen jälkeen. 

 

 1.4 Riskimatriisi 

 

Tunnistetuille riskeille käytettiin apuna riskimatriisia. Todennäköisyys arvioitiin 

kokemusperäistä tietoa hyödyntäen. Riskin todennäköisyys sai numeroarvon 1- 5. Riskien 

vakavuus arvioitiin häiriöpäästöjen mahdollisten seurausten perusteella. Riskien 

vakavuuksia arvioitiin numeroarvoilla 1-3. Taulukossa 6 on kuvattu riskimatriisi.  

 

Todennäköisyys Seuraukset 

vähäiset 1 

Haitalliset 

seuraukset 2 

Vakavat 

seuraukset 3 

Hyvin 

Epätodennäköinen 1 

1. Merkityksetön 

riski  

1. Merkityksetön riski  1. Vähäinen riski  

Epätodennäköinen 2 1. Vähäinen riski  2. Kohtalainen riski 3. Merkittävä riski 

Mahdollinen 3 2. Kohtalainen riski 3. Merkittävä riski 4. Sietämätön riski 

Todennäköinen  4 3.  Merkittävä riski 4. Sietämätön riski 4. Sietämätön riski 

Hyvin 

todennäköinen 5 

3. Merkittävä riski 4. Sietämätön riski 4. Sietämätön riski 

 

Riskimatriisissa olevat riskiluokat 1-4 on määritetty häiriöpäästöjen ehkäisemiseen 

liittyvän toimenpideaikataulun mukaan. Todennäköisyyksissä riskin arvo 5 eli hyvin 
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todennäköinen riski tarkoittaa useammin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa poikkeamaa 

tai kyseisen riskin hallinta on heikkoa. Numero 4 eli todennäköinen riski toteutuu 

useamman kerran vuodessa. Mahdollinen riski 3 useammin kuin kerran 10 vuodessa. 

Epätodennäköinen riski 4 toteutuu kerran tehtaan eliniän aikana tai riskin hallinta on 

muuten todettu erityisen hyväksi. Hyvin epätodennäköinen riski 5 on tapahtuma, joka on 

tiedossa kyseisellä teollisuuden alalla tai riskin hallinta on arvioitu erinomaiseksi.  
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Liite IV. Säädösrekisteri. 

Laki, säädös ja tarkastustodistukset Säädösnumero Voimaantulopäivä 

Lait   
 Työturvallisuuslaki 738/2002 23.8.2002 

Työterveyshuoltolaki 1383/2001 21.12.2001 

Luonnonsuojelulaki 1096/1996 20.12.1996 

Kemikaalilaki 599/2013 9.8.2013 

Jätelaki 646/2011 17.6.2011 

Pelastuslaki 379/2011 29.4.2011 

Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 3.6.2005 

Konelaki 1016/2004 26.11.2004 

Ympäristösuojelulaki 527/2014 27.4.2014 

   Työaikalaki 605/1996 9.8.1996 

Sähköturvallisuuslaki 410/1996 14.6.1996 

Valtioneuvoston asetus työvälineiden 
turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008 23.8.2008 

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 
käsittelyn turvallisuudesta 385/2015 10.4.2015 

Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja 
varastoinnin valvonnasta  685/2015 1.6.2015 

Kemikaaliasetus 675/1993 14.8.1989 

Valtoneuvoston asetus kemikaaliasetuksen 
muuttamisesta 514/2008 31.7.2008 

Asetus työhön liittyvän syöpävaaran 
torjunnasta 716/2000 3.8.2000 

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan 
työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006 20.1.2006 

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisen 
käsittelyn ja varastoinnin 
turvallisuusvaatimuksista 856/2012 20.12.2012 

Asetus koneiden turvallisuudesta 400/2008 12.6.2008 

Asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 26.3.2009 

Jäteasetus 179/2012 19.4.2012 

Asetus ympäristönsuojelusta 713/2014 4.9.2014 

Asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001 9.8.2001 

Päätös asbestityöstä 1380/1994 21.12.1994 

Laki työsuojeluhenkilörekisteristä 1039/2001 23.11.2001 

Valtioneuvoston päätös antaa tietoja 
työpaikan terveysvaaroista 210/1987 19.2.1987 

Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään 121/2011 11.2.2011 

file:///C:/Users/pekkap/AppData/Local/Microsoft/Luvat_Selvitykset_jne/Tukes/TUKES%20Määräaikaistarkastus%2020141211/Valtioneuvoston%20asetus%20856-2012.docx
file:///C:/Users/pekkap/AppData/Local/Microsoft/Luvat_Selvitykset_jne/Tukes/TUKES%20Määräaikaistarkastus%2020141211/Valtioneuvoston%20asetus%20856-2012.docx
file:///C:/Users/pekkap/AppData/Local/Microsoft/Luvat_Selvitykset_jne/Tukes/TUKES%20Määräaikaistarkastus%2020141211/Valtioneuvoston%20asetus%20856-2012.docx
file:///C:/Users/pekkap/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Ympäristö-%20ja%20turvallisuusraportointi/Työpaikkakohtainen_kemikaaliriskinarvio_raportti_2011.pdf


   Liite IV, 2 

 

 

Asetus paristoista ja akuista 520/2014 3.7.2014 

      

Säädökset     

Ympäristölupapäätös 118/2007 30.9.1997 

REACH- säädös 1907/2006 1.6.2007 

Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen  4681/342/2007 22.3.2007 

Sähkölaitteiston käytön johtajan rekisteröinti  5365/51/2014 13.8.2014 

Poikkeuslupa rauhoitettujen lintulajien 
pesien hävittämistä 2383/2015 8.5.2015 

VOC- asetus 435/2001 31.12.2007 

Tukes Toimintaperiaateasiakirja  
855/2012 20.2.2012 

      

Tarkastustodistukset, sopimukset     

Sähkölaitteisto tarkastustodistus  SFS 6000/2002 10.1.2006 

Maalaamojen sähkölaitteiden  3A SFS 6000/2005 8.4.2009 

Automaattinen sammutuslaitteisto   26.1.2012 

Energiatehokkuussopimus   8.5.2009 

Räjähdyssuojausasiakirja 576/2003   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/pekkap/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ELY%20Ympäristölupapäätös%20Sampo-rosenlew%20Oy%20LOS-2004-Y-1055-111%2020071130.pdf
file:///C:/Users/pekkap/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Varmuuskopio_Käyttöturvallisuustiedotteet_31072014.xls
file:///C:/Users/pekkap/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/TUKES%20Lupapäätös%20Nestekaasun%20käyttölaitoksen%20rakentaminen%204618-342-2006%2020070322.pdf
file:///C:/Users/pekkap/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/TUKES%20Sähkölaitteiston%20käytön%20johtajan%20rekisteröinti%20Koskela%2020140813.pdf
file:///C:/Users/pekkap/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ELY%20Lupapäätös%20Lokkien%20ja%20tiirojen%20pesien%20hajoittaminen%2020150508.pdf
file:///C:/Users/pekkap/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ELY%20Lupapäätös%20Lokkien%20ja%20tiirojen%20pesien%20hajoittaminen%2020150508.pdf
file:///C:/Users/pekkap/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ELY%20Ympäristölupapäätös%20Sampo-rosenlew%20Oy%20LOS-2004-Y-1055-111%2020071130.pdf
file:///C:/Users/pekkap/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Tukes-ohje_K4-14_Toimintaperiaateasiakirja.pdf
file:///C:/Users/pekkap/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Todistukset%20ja%20tarkastukset/2C-2.pdf
file:///C:/Users/pekkap/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Todistukset%20ja%20tarkastukset/3A%20maalaamot.pdf
file:///C:/Users/pekkap/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Todistukset%20ja%20tarkastukset/Kaasusammutuslaitteisto%20maalamo.pdf
file:///C:/Users/pekkap/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/Energiatehokkuussopimus_Liittymisasiakirja_allekirjoitettu_20090508.pdf
file:///C:/Users/pekkap/AppData/Local/Microsoft/Windows/Luvat_Selvitykset_jne/Räjähdyssuojausasiakirja%202015
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Liite V. Sampo-Rosenlewilla käytetyt merkittävät kemikaalit.  

 
 

 

 


