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The aim of this thesis is to implement an integrated quality and environmental management 
system based on the ISO 9001 and ISO 14001 standards for the needs of the municipal waste 
management company, Puhas Oy, and to examine its suitability and impact on the company's 
operations as well as a possible tool for a transition to a circular economy model. The 
transition requires society and waste management to approach waste as a resource rather 
than a problem. Theoretical part of this case study, based on researching related literature, 
focuses on the transition in waste management from a linear to a circular economy in the 
context of legislation and presents the requirements of the standards. In addition to a 
literature review, an empirical study utilizing the company's systems and expert interviews 
as material focuses on the features and effectiveness of the proposed standardized system. 
 
It was discovered that this management system can contribute to the efficiency of the waste 
management company using it when the system is operated and maintained effectively. No 
relevant direct impacts on the transition to the circular economy model could be identified 
within the framework of this study, although implementing this management system could 
have positive effects. 
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1 Johdanto 

Tämän diplomityön tarkoituksena on sekä rakentaa SFS-EN ISO 9001 ja SFS-EN ISO 14001 

standardien mukainen laatu- ja ympäristöjärjestelmä kuntasektorilla toimivan jäteyhtiön, 

Puhas Oy:n, tarpeisiin että tarkastella niiden sekä järjestelmän soveltuvuutta yhtiön 

toimintamalliin ja kiertotalouden periaatteiden edistämiseen.  Tässä luvussa on esitelty 

tutkimuksen taustat, tutkimuksen tarkoitus, käytetyt tutkimusmenetelmät sekä tutkimuksen 

rajaukset.  

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Jätehuolto on jatkuvan kehityspaineen alla ja muutos perinteisestä lineaaritaloudesta 

kiertotalouteen tulee vaatimaan merkittäviä muutoksia niin materiaalitehokkuuden, 

kierrätyksen, energiantuotannon, kuin jätteen käsittelynkin saralla. Jätehuolto on 

olennaisesti sidottu kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin ja näin ollen tehokas ja 

ympäristöystävällinen jätehuolto on toimivan materiaalikierron ja kierrätyksen 

avainroolissa, palvellen koko arvoketjua ja yhteiskuntaa.  

Perinteisessä lineaaritaloudessa raaka-aineista jalostetaan tuotteita, jotka käytön jälkeen 

hävitetään jätteenä (Ellen MacArthur Foundation 2022).  Tässä mallissa jätehuoltoyhtiöt 

ovat sijoittuneet arvoketjun loppupäähän ja jätehuollon roolina on ollut minimoida jätteestä 

syntyvät ympäristöhaitat. Jätehuoltoa suorittavan yhtiön vaikutusmahdollisuudet 

arvoketjuun ja jätteen tuottoon ovat olleet rajalliset. Muutos lineaaritalouden mallista kohti 

kiertotaloutta kuitenkin sitoo jätehuollon ja kierrätyksen ratkaisut yhä lähemmäksi kaikkia 

ketjun vaiheita eikä sitä voi enää nykymaailmassa olla huomioimatta jo 

suunnitteluvaiheessa.  

Laajemmassa kontekstissa kiertotalous linkittyy Yhdistyneiden Kansakuntien asettamiin 

kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka julkaistiin vuonna 2015 ja tulivat voimaan vuonna 

2016. Seitsemästätoista tavoitteesta viisi, tavoitteet 6 Puhdas vesi ja sanitaatio, 7 

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 8 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja 
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infrastruktuureja, 12 Vastuullista kuluttamista ja 15 Maanpäällinen elämä, ovat 

kiertotalouteen ja erityisesti kohdan 12.5 tavoitteena on vähentää merkittävästi jätteen 

tuottoa vuoteen 2030 mennessä ehkäisemällä, vähentämällä, kierrättämällä ja uudelleen 

käyttämällä. (Allevi et al. 2021, 2.) 

Kestävän kehityksen tavoitteena on taata nykyisille sukupolville keinot tyydyttää tarpeensa 

vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä tyydyttää omansa (Bravi et al. 2020). 

Pyrkimykset kohti kestävää kehitystä ja kiertotaloutta on jätehuoltoyhtiöiden kannalta 

merkittävä, sillä jätehuolto ja jätteet aiheuttavat jopa 5 % kaikista ihmisen aiheuttamista 

kasvihuonekaasupäästöistä ja lisäksi merkittävän määrän muita ilmaan vapautuvia kaasuja, 

epäpuhtauksia, happamoitumista sekä vaarantavat vesistöjen ja maaperän tilaa (Yang et al. 

2015). Lisäksi perinteisen lineaarimallin mukaisen jätehuollon seurauksena hukataan 

merkittävä määrä potentiaalisia resursseja (Ghiselli et al. 2018).  

 

1.2 Tutkimuskysymykset  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko jätehuoltoyhtiön mahdollista sopeutua 

kiertotalousmallin mukanaan tuomiin haasteisiin hyödyntämällä standardisoitua laatu- ja 

ympäristöjärjestelmää. Tämä diplomityö pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

- Soveltuuko standardisoitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä kunnalliselle 

jätehuoltoyhtiölle? 

- Miten järjestelmä voi kehittää yhtiön toimintaa järjestelmän rakentamisvaiheessa ja 

käytössä ollessaan? 

- Miten standardisoitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä voi auttaa kunnallista 

jätehuoltoyhtiötä sopeutumaan muutokseen lineaaritaloudesta kiertotalousmalliin ja 

sen mukaiseen toimintaan sekä haasteisiin?  
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1.3 Tutkimusmenetelmät  

Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena. Tutkimus on rajattu toimeksiantajayhtiöön ja 

kolmeen haastattelututkimukseen osallistuneeseen jätehuoltoyhtiöön. 

Tutkimusmenetelmänä tapaustutkimukselle ominaista on holistinen lähestyminen 

tutkittavaan kohteeseen tai ilmiöön niin, että tutkittava kohde pyritään ymmärtämään 

monimutkaisena kokonaisuutena. Tapaustutkimusta pidetään soveltuvana keinona kuvata, 

selittää, ennakoida ja hallita monimutkaisia prosesseja yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla. 

(Gagnon 2010, 1–3.) Tässä tapaustutkimuksessa käytettyjä tutkimusmenetelmiä ovat 

haastattelututkimus sekä osallistuva havainnointi. 

 

Kuviossa 1. on esitelty tämän tutkimuksen rakenne. Toimeksiantajan kanssa tehty sopimus, 

tutkimuskysymysten asettelu ja aiheen rajaus toimivat tutkimuksen alkupisteenä, jonka 

jälkeen suoritettiin aineiston keruu eli järjestelmän rakentaminen sekä haastattelut. Lopuksi 

tulokset analysoitiin ja raportoitiin tässä tutkimuksessa ja suoraan työn toimeksiantajalle.  

 

 

Kuvio 1. Tapaustutkimuksen runko.  
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Tutkimuksen aineistona on käytetty muun muassa aiheeseen liittyviä 

asiantuntijahaastatteluja, empiiristä tutkimusta toimeksiantajayhtiön sekä yritysvierailujen 

pohjalta sekä aihetta käsittelevää kirjallisuutta. Kirjallisuutta ovat muun muassa 

International Standardization Organization eli ISO:n julkaisemat ja hallinnoimat standardien 

asiakirjat, aiheeseen liittyvä tieteellinen kirjallisuus sekä lainsäädäntö Euroopan Unionin-, 

kansallisella- ja paikallisella tasolla.  

 

Haastattelut ovat yksi tärkeimmistä laadullisen tutkimuksen tietolähteistä. Vaikka 

haastattelut eivät olisi tutkimuksen ensisijainen tiedonhankintakeino, haastattelujen avulla 

voidaan hankkia esimerkiksi alustavaa tietoa tutkittavasta kohteesta. (Qu & Dymay 2011.) 

Haastattelujen merkitystä tutkimuksen tietolähteenä pidetään merkittävänä suoran 

vuorovaikutuksen haastattelijan ja haastateltavan välillä. Haastatteluilla nähdään olevan 

etuja suhteessa muihin tiedonkeruumenetelmiin verrattuna muun muassa niin, että siinä 

säädellään aineiston keruuta sekä niin, että haastatelluksi suunnitellut henkilöt saadaan 

yleensä osallistumaan tutkimukseen. Haastattelutilanteessa haastattelijan on usein mahdoton 

ennustaa haastateltavan vastauksia. Haastattelut voivat toimia myös virhelähteenä, jonka voi 

tuottaa joko haastateltava, haastattelutilanne tai haastattelija. Haastattelun luotettavuutta 

voivat heikentää muun muassa turhaan annettu tai virheellinen tieto tai sosiaalisesti 

hyväksyttävät vastaukset. (Hirsjärvi et al. 2009, 204–207.)   

 

Teemahaastattelun tavoitteena on selvittää mitä haastateltava ajattelee haastattelun aiheesta. 

Haastattelu tapahtuu keskustelunomaisesti tiukassa vuorovaikutuksessa, mutta tästä 

huolimatta haastattelijan ehdoilla. Puolistukturoitu teemahaastattelu toteutetaan valmiilla 

haastattelukysymyksillä ilman valmiita vastausvaihtoehtoja ja haastateltavat vastaavat 

kysymyksiin omin sanoin. (Aaltola & Valli, 2010, 26–28.)  

  

Tämän tutkimuksen puitteissa suoritettujen teemahaastatteluiden tarkoitusperä oli 

kaksiosainen: tarkoituksena oli pyrkiä löytämään vastauksia luvun alussa esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin sekä tukea järjestelmän rakentamista kohdeyhtiölle. Haastattelut 



11 

 

  

 

litteroitiin referoiden ja haastatteluista pyrittiin poimimaan tutkimuksen kannalta olennaiset 

tekijät. Haastattelujen kohteet valikoituivat tutkimuksen alussa suoritetun vertailuanalyysin 

pohjalta. Vertailuanalyysin tarkoituksena oli löytää kunnallisia jätehuoltoyhtiöitä, joilla on 

käytössää sertifioitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä ja joiden toimintamalli ja toimialue olisi 

verrannollinen toimeksiantajayhtiöön.  

 

Osallistuva havainnointi suoritettiin osana toimeksiantajayhtiön rakennusvaihetta. 

Varsinaiseen järjestelmän rakentamiseen liittyivät toimintojen tarkastelu, sovittaminen 

vastaamaan standardien velvoitteita sekä standardien edellyttämien dokumenttien 

laatiminen. Osallistuvassa havainnoinnissa keskityttiin järjestelmän ominaisuuksiin ja 

vaikuttavuuteen sekä kerättiin muuta aiheeseen liittyvää tutkimustietoa yhtiön sisältä.  Tämä 

työn osuus suoritetiin tiiviissä yhteistyössä toimeksiantajan henkilöstön, ulkopuolisen 

konsulttiyhtiön ja muiden sidosryhmien kanssa.  

 

Kiertotalousmallin mahdollisesti tuomia muutoksia on tunnistettu yleisellä tasolla aiheeseen 

liittyvän kirjallisuuden sekä tarkemmin myös kohdeyhtiön asiantuntijoiden avulla. 

Suunnitellun laatu- ja ympäristöjärjestelmän vaikuttavuuden arviointi suhteessa 

kiertotalousmalliin siirtymiseen perustuu sekä kohdeyhtiön toimintojen analysointiin että 

aihepiirin kirjallisuuteen perehtymiseen. 

 

1.4 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimus on rajattu kirjallisuuskatselmukseen, teemahaastatteluihin sekä standardeja 

vastaavan toimintajärjestelmän rakentamiseen. Järjestelmän sisäinen auditointi kuuluu 

osaksi työtä, kun taas järjestelmän ulkoinen auditointi ja sertifiointi eivät ole osa tätä työtä.   

 

Tutkimus ei sisällä salassa pidettäviä tietoja yhtiön liiketoiminnasta, mutta koska kyseessä 

on yhtiön kannalta merkittäviä sisäisiä ja ulkoisia asioita, käsitellään toimeksiantajayhtiön 
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järjestelmää, rakennusvaihetta ja tutkimustuloksia vain yleisellä tasolla. 

Haastattelututkimuksen kohdeyhtiöitä- ja henkilöitä käsitellään anonyymisti. 

Toimeksiantajan toiveesta työ tehdään suomen kielellä. 

 

2 Jätehuollon muutos lineaaritaloudesta kiertotalouteen  

Luvussa 2.1 esitellään kiertotalouden perusperiaatteet ja sen suhdetta jätehuoltoon. Koska 

jätehuollon konteksti on osa laajempaa kokonaisuutta, pääpaino on muutoksessa 

perinteisestä lineaaritalouden mukaisesta jätehuollosta kohti kiertotalousmallin mukaista 

toimintatapaa. Luku 2.2 esittelee säätelykeinot kiertotalousmallin mukaisen yhteiskunnan 

kehittämiseksi, jotka vaikuttavat kunnallisen jätehuollon järjestämiseen ja näin ollen myös 

kohdeyhtiön toimintamalliin. Säätelykeinoja ovat muun muassa Euroopan Unionin 

direktiivit ja kiertotaloustavoitteet ja näistä juontuvat kansallinen lainsäädäntö sekä 

paikalliset jätehuoltomääräykset. Luvussa 2.3 esitellään myös hieman muusta kontekstista 

erillään kuntayhtiön toimintamallin haasteet ja ne vaikutusmekanismit, jotka vaikuttavat 

kuntaomisteisen osakeyhtiön liiketoimintamalliin, tavoitteenaan tuoda esiin 

kokonaisvaltaisesti kunnallisen jätehuollon toimialan haasteet ja velvoitteet.  

 

2.1 Lineaaritalous ja perinteinen jätehuolto  

Perinteinen lineaaritalous perustuu kestämättömään tuota-kuluta-hävitä ajatusmalliin 

(Korhonen et al. 2018). Raaka-aineet kerätään maasta, niistä tuotetaan materiaalia ja 

tuotteita, jotka käytön jälkeen hylätään jätteenä. Materiaalien kierrätyksestä huolimatta 

toimintamalli ei ota huomioon raaka-aineiden rajallisia resursseja, ja arvontuotto perustuu 

tuotteiden tuottamiseen ja myymiseen. (Dieguez 2020.) Olemassa olevista 

kierrätysmahdollisuuksista huolimatta globaalisti merkittävä määrä uudelleenkäytettäväksi 

kelpaavasta materiaalista hävitetään edelleen esimerkiksi kaatopaikkaamalla (Ghiselli et. al. 

2018).  
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Useissa kehittyvissä talouksissa jätteen kaatopaikkaaminen ja avopoltto ovat edelleen 

pääkeinoja jätteen käsittelyyn. Tästä syystä vielä vuonna 2016 33 % globaalisti tuotetusta 

jätteestä käsiteltiin ympäristölle vaarallisella tavalla. Jätehuollon ympäristövaikutusten 

merkittävyys on tunnistettu ja nykyaikainen jätehuolto pyrkii ehkäisemään jätteestä syntyviä 

haittoja. (Mulya et al. 2021.) Kehittyneemmissä talouksissa käytössä olevia 

yhdyskuntajätteenkäsittelykeinoja ovat muun muassa polttaminen polttolaitoksessa, 

kaatopaikkaaminen, uudelleen käyttö materiaalina sekä biologiset käsittelymetodit kuten 

mädättäminen.  Jätteen erilliskeräys ja lajittelu vaikuttavat jätteen 

jatkokäyttömahdollisuuksiin. (Fernández-Nava et al. 2014.)  

 

Kiertotalousmallin tarkoituksena on tarjota vaihtoehtoinen toimintatapa nykyiselle 

toimintamallille. Kiertotalouden perusajatuksena on materiaalien ja resurssien tehokas 

kierto, yhdistettynä kestävään kasvuun ja uusiutuvaan energian käyttöön. (Korhonen et. al. 

2018.) Laajemmassa tarkastelussa kiertotalous pyrkii samanaikaisesti hyödyttämään 

ympäristöä, taloutta ja sosiaalista yhdenmukaisuutta. Jätehuollon perspektiivistä tavoitteena 

on pyrkiä pitämään materiaalit ja resurssit kierrossa mahdollisimman pitkään, samalla 

minimoiden syntyvän jätteen määrää ja lopulta luomaan suljettu kehä materiaali- ja 

ravinnekierron ympärille Kiertotaloudessa jäte nähdään ongelman sijasta resurssina. 

(Salmeperä et al. 2021.) 

 

Kiertotalous rakentuu teknisten ja biologisten kiertojen ympärille. Tekniset kierrot 

tarkoittava uusiutumattomien luonnonvarojen suunniteltua käyttöä niin, että rajallisesti 

saatavilla olevat luonnonvarat palautuisivat tehokkaasti takaisin osaksi arvoketjua. 

Biologisten kiertojen osalta avainasemassa ovat biologisten resurssien kestävä kulutus ja 

palauttaminen takaisin arvoketjuun tai osaksi luonnollista biologista kiertoa. Ero näiden 

kahden kierron välillä ei välttämättä ole aina selvä. Esimerkiksi biologiseen kiertoon 

kuuluvia materiaaleja voidaan käyttää yhdessä teknisiin kiertoihin kuuluvien materiaalien 

kanssa luoden uusia tuotteita. Vaihtoehtoisesti biologisiin kiertoihin kuuluvista 

materiaaleista voidaan valmistaa tuotteita, jotka eivät ole biologisesti hajoavia, jolloin ne 
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ominaisuuksiensa puolesta kuuluvat teknisiin kiertoihin, kuten esimerkiksi biopohjaiset 

hajoamattomat polymeerit tai polyeteenit. (Navare et. al. 2021.) 

 

Jätehuollon järjestäminen on perinteisesti toiminut lineaarimallin arvoketjun päätepisteenä: 

kun tuote tai materiaali oli elinkaarensa lopussa, se hävitettiin esimerkiksi kaatopaikalle. 

Vähentämisen, uudelleenkäytön ja kierrätyksen myötä jätehuollon rooli on muutoksessa. 

Resurssien uudelleenkäytön ja kaatopaikkauksen väheneminen voivat johtavaa 

tehokkaampaan materiaalien ja energian käyttöön, pienempiin ympäristövaikutuksiin sekä 

taloudellisesti tehokkaampaan toimintatapaan. Jätteen käsittely kiertotalousmallin mukaisen 

hierarkian mukaan, eli jätteen määrän vähentämällä, uudelleen käyttämällä, kierrättämällä, 

energiahyödyntämällä ja viimeisenä hävittäminen loppusijoittamalla, on mahdollista 

saavuttaa edellä mainittuja hyötyjä. (Allevi et al. 2021, 1-2.)  

 

Perinteinen ja samalla käytetyin kiertotalouden toimintamalli on materiaalien kierrätys. 

Kierrätyksellä on kuitenkin monia eri rajoitteita. Joitakin materiaaleja ei ole mahdollista 

kierrättää useasti, neitseellisiä raaka-aineita on mahdollista korvata vain tiettyyn pisteeseen 

saakka, kierrätyksen lisääminen voi lisätä ympäristövaikutuksia sekä usein kierrätetyn 

materiaalin voidaan katsoa menettävän arvoaan. Kiertotalouden näkökulmasta jätehuolto ja 

kierrätys, joka keskittyy vain jätehuollon suorittamiseen ei voi täysin ratkaista kaikkia 

malliin liittyviä ongelmia. Kierrätyksen hyödyt riippuvat pitkälti myös kierrätettävän jätteen 

laadusta, mutta samanaikaisesti on huomioitava yhdyskuntajätteen suuri rooli osana 

kierrätysratkaisuja. (Salmenperä 2021.) Yhdyskuntajätehuollon näkökulmasta 

erilliskeräyksen kustannustehokkuus yhdistettynä jätteiden lajittelun tehokkuuteen ja 

käsittelyyn ovat avainasemassa vastuulliseen jätteiden käsittelyyn ja jätteen näkemiseen 

taloudellisena resurssina (Taleb & Farooque 2021).   

 

Tutkimuksessaan Salmenperä et al. (2021) tarkastelivat eri toimialojen välisiä suhteita 

jätteiden syntymekanismeissa ja jätehuollon ratkaisuissa kiertotalouden kontekstissa. 

Tutkimus korosti kiertotalousmallin mukaisen jätehuollon roolia muun muassa taloudellisen 
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hyödyn luomisessa, materiaalin arvon säilyttämistä, tiedonkulun- ja jaon kehittämisessä sekä 

yhteistyön merkitystä eri alojen avaintoimijoiden kesken. Jätehuollon toimijat voivat toimia 

ajureina uusien kierrätys- ja jätehuoltoratkaisujen kehittäjinä luoden lisäarvoa jätteestä. 

Tutkimus kuitenkin korostaa, että nykyiset toimintatavat ja erityisesti ajatusmallit ja asenteet 

jätehuollon ja kierrättämisen ympärillä tarvitsevat päivittämistä, jotta uusien mallin ja 

toimintatapojen kehitys on mahdollista. Tutkimuksessa havaittiin myös, että 

kiertotalousmallin mukainen uudistettu jätehuolto on vahvasti sidoksissa materiaalikiertoon 

ja toimii tärkeänä tekijänä jätteen synnyn estämisessä. Jätehuollon huomioiminen jo 

suunnitteluvaiheessa ja materiaalivalinnoissa vaikuttavat merkittävästi materiaalien ja 

tuotteiden kierrätettävyyteen vaikuttavat merkittävästi ratkaisuihin tuotteen elinkaaren 

loppupäässä. (Salmenperä et al. 2021.)   

 

Kyseissä tutkimuksessaan Salmenperä et al. (2021) tarkastelivat myös jätehuollon roolia 

suhteessa perinteiseen jätehuoltoon, kierrättämiseen ja uusien innovatiivisten ratkaisujen 

löytämiseen. Ratkaisuksi tutkimuksessa ehdotettiin mahdollisuutta velvoittaa jätehuoltoa 

ottamaan monipuolisempaa ja aktiivisempaa roolia kiertotalousmallin käyttöönottoon. 

Kiertotalousmallin integroiminen osaksi tuotantoa voisi parantaa niin tuotannon, kuin myös 

jätehuollon kestävyyttä. Merkittävimmiksi esteiksi tälle havaittiin kierrätysmateriaalien 

kysyntä suhteessa tarjontaan sekä tiedonkulun ja yhteistyön vähäisyys eri toimijoiden välillä. 

Toisaalta laajempaa systeemistä ajattelumallia käyttäen tutkimuksessa todettiin, että 

kierrätysratkaisujen kehittäjät tarkastelevat kriittisiä tekijöitä hyvin kapealta 

katsontakannalta, keskittyen lähinnä omaan yritystoimintaansa ja ympäristöönsä. 

Kiertotalousmallin mukaisen toiminnan omaksuminen vaatisi siis laajempaa integraatiota 

koko arvoketjun läpi sekä lisää tietoa mahdollisista taloudellista hyödyistä, jätevirroista, 

laadusta sekä tehokkaampaa kommunikaatioita kaikkien arvoketjun toimijoiden välillä. 

(Salmenperä et al. 2021.) Euroopan unionin ja kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

päätöksentekomallin voidaan todeta olevan ratkaisevassa asemassa kiertotalousmallin 

mukaisen jätehuollon omaksumisessa kansallisella ja paikallisella tasolla (Salmenperä 

2021).  

 



16 

 

  

 

2.2 Kiertotalouden säätelykeinot ja vaikutus jätehuoltoon Euroopan Unionissa ja 

Suomessa  

Luku 2.2 esittelee kiertotalouden säätelykeinot ja tavoitteet. Luku avaa säätelyä 

kansainvälisellä-, kansallisella- ja paikallisella tasolla sekä pyrkii selittämän säätelystä 

jätehuoltoon heijastuvat vaikutukset jätehuoltoyhtiön kannalta.      

 

2.2.1  Euroopan unioni ja kiertotalous 

Euroopan unioni (EU) pyrkii olemaan ja on yksi globaalin kiertotalouden edelläkävijöistä ja 

samalla se on yksi suurimmista jätteen tuottajista. Vuonna 2016 EU-alueella tuotettiin 2,5 

miljardia tonnia jätettä, josta yhdyskuntajäte muodosti 8,5 %, rakennusjäte 36,4 %, 

kaivosteollisuus 25,3 %, teollisuus 10,3 %, maa- ja metsätalous ja kalastus 0,8 % ja muut 

alat jäljelle jäävän 18,7 % (Euroopan Parlamentti 2021). Kierrätetyn yhdyskuntajätteen 

määrä on noussut tasaisesti: vuoden 1997 17 % prosentista kierrätysaste on noussut 48 

prosenttiin vuoteen 2019 mennessä (Eurostat 2022). Vaihtelua EU-alueen sisällä on 

kuitenkin paljon ja erot maiden välillä jätteen synnyssä ja käsittelytavoissa voivat olla hyvin 

merkittäviä (Euroopan Parlamentti 2021).  

 

Kansallisella tasolla EU:n asettamat toimenpidepaketit ja sääntökokoelmat näkyvät 

jätelaissa, poliittisissa päätöksissä sekä taloudellisissa ohjauskeinoissa ja näin ollen 

jätehuollon kehitys Suomessa seuraa Euroopan unionin jätelainsäädäntöä. Säätelyn 

tavoitteena on vähentää jätteestä syntyviä haittoja sekä edistää kiertotaloutta 

(Ympäristöministeriö 2022).   

 

Euroopan unionin ensimmäinen kiertotalouden toimenpidepaketti julkaistiin 2015. Se sisälsi 

useita toimenpiteitä, joiden avulla siirtymä kohti kiertotalousmallin mukaista toimintaa olisi 

mahdollinen toteuttaa. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa globaali 

kilpailukyky, kestävä talouden kasvu ja samanaikaisesti luoda uusia työpaikkoja. 



17 

 

  

 

Toimenpidepaketin taustalla oli elinkaarimalliajattelumalli, joka otti huomioon kaikki 

elinkaarenvaiheet vaiheet tuotannosta, käyttöön, kulutukseen, jätehuoltoon sekä 

materiaalisivuvirtojen hallintaan. (Europan Komission 2021a.) 

 

Käytännön toimenpiteitä, joita toimenpidepaketti toi, oli esimerkiksi ekologista suunnittelua 

koskeva työsuunnitelma vuosiksi 2016–2019. Työsuunnitelman tavoitteena oli edistää 

resurssitehokuutta muun muassa ekosuunnitteludirektiivin ja energiamerkintädirektiivien 

avulla. Nämä direktiivit toimivat puitedirektiiveinä antaen myös 

täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka vahvistivat käsiteltäviä tuoteryhmiä koskevat 

vaatimukset. Yhteistä näille tuoteryhmille oli merkittävä säästöpotentiaali energian- tai 

resurssien kulutukseen liittyen. (Europan Komission 2021a; Euroopan Komissio 2016, 3–

6.)          

 

Työsuunnitelman käytäntöönpanon jälkeen Euroopan komissio otti käyttöön kiertotalouden 

seurantakehyksen, jonka tarkoituksena oli muun muassa tehostaa kiertotalouteen siirtymän 

seurantaa ja tarjota erilaisia mittareita ja seurantakeinoja, joilla siirtymää olisi mahdollista 

mitata. Mittareina seurantakehyksessä esitettiin muun muassa EU:n raaka-

aineomavaraisuus, ympäristöä säästävät julkiset hankinnat, jätteen syntymäärä, 

elintarvikejäte, kokonaiskierrätysaste ja kierrätysaste keskeisissä jätevirroissa, uusioraaka-

aineiden käyttö sekä kilpailukykyyn ja innovointiin liittyvät mittarit, kuten patenttien määrä. 

Olennaisena osana tätä seurantakehystä oli tarvittavan datan laadun parantaminen muun 

muassa jätevirtojen seurantaa tehostamalla. (Euroopan Komissio 2021a; Euroopan Komissio 

2018, 4–7.) 

 

Vuonna 2020 voimaan tuli uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma, New Circular Economy 

Action Plan, CEAP. Pääosassa uutta toimintasuunnitelmaa on Euroopan vihreän kehityksen 

ohjelma, European Green Deal, jonka on tarkoituksena toimia kestävän kasvun 

viitekehyksenä tarjoten kestäviä toimintamalleja luonnonvarojen käytölle, kestävälle 

taloudelliselle kasvulle ja työllisyydelle. Se toimii myös pohjana kohti vuoden 2050 
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hiilineutraaliustavoitteita. Kuten aiempi kiertotalouden toimintasuunnitelma, ohjelman 

tavoitteena on koko tuotteen elinkaaren tarkastelu ja toimenpiteiden kehittäminen kaikille 

elinkaaren vaiheille suunnittelusta, kierrätettävyydestä, kiertotalouden mukaisten 

toimintaprosessien täytäntöönpanosta, kestävästä kulutuksesta jätehuoltoon ja 

materiaalihukan estämiseen. Tavoitteena on kehittää EU:n markkinoita niin, että kestävät 

tuotteet ovat uusi normi. Tämä mahdollistaa kuluttajille ja julkisille toimijoille enemmän 

päätäntävaltaa ja tietoisuutta kulutustottumuksiinsa liittyen. Päähuomio kiinnittyy juuri 

niihin sektoreihin, jotka kuluttavat paljon luonnonvaroja ja missä kiertotalouden 

edistämispotentiaali on suurin, kuten elektroniikka, akkutuotanto, ajoneuvot, 

pakkausmateriaalit, muovit, tekstiilit, rakennukset, ruoka sekä vesi- ja ravinnekierto. 

(Euroopan Komissio 2021b.)  

  

Ohjelman toteutus tapahtuu käytännössä 35:n listatun toimenpiteen avulla. Toimenpiteitä 

ovat muun muassa uusien direktiivien ja lakien käyttöönotto, joiden tarkoituksena on ohjata 

kestävää tuotantoa, avainasemassa olevien tuotteiden arvoketjun kehitystä, jätehuollon ja 

kierrätyksen tehostamista, monisektorista yhteistyötä, seurata kaikkien näiden 

toimenpiteiden vaikutusta sekä toimia globaalilla tasolla esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä. 

(Euroopan Komissio 2021b; Euroopan Komissio 2021c.)  

 

Euroopan komission antaman tiedotteen mukaan se ottaa ohjelman puitteissa käyttöön 

kolme uutta aloitetta, joiden tavoitteena on täyttää Green Dealin asettamat tavoitteet. 

Jätehuoltoon liittyvä aloite rajoittaa Unionin alueelta pois vietävän jätteen vientiä. 

Tavoitteena on samanaikaisesti edistää kiertotaloutta ja vähentää Euroopan unionin alueella 

syntyvän jätteen negatiivisia vaikutuksia niissä kehitysmaissa, joihin jätettä on tähän asti 

viety. Tarkoituksena on estää myös laitonta jätehuoltoon liittyvää liiketoimintaa, jonka osuus 

vuositasolla on jopa 30 prosenttia markkinasta, eli 9,5 miljardia euroa. (Euroopan Komissio 

2021d.)  
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2.2.2  Kiertotalous ja jätehuolto Suomessa 

Vuonna 2020 Suomessa syntyi noin 3,3 miljoonaa tonnia yhdyskuntajätettä ja keskimäärin 

jätettä syntyi 596 kiloa asukasta kohden (Suomen Virallinen Tilasto 2022). Määrä on noin 

16 % suurempi kuin Euroopan unionin alueella keskimäärin (Suomen Virallinen Tilasto 

2022; Eurostat 2022).  

 

Yhdyskuntajätteen käsittely on muuttunut menneen vuosikymmenen aikana merkittävästi. 

Kun vielä vuonna 2010 96 % yhdyskuntajätteistä sijoitettiin kaatopaikalle, vuodesta 2012 

lähtien jätteen energiahyödyntäminen on ollut merkittävin käsittelytapa, ja vuonna 2020 

jätteestä 58 % hyödynnettiin energiantuotannossa. Kokonaisjätemäärästä 28 % 

hyötykäytettiin materiaalina. Materiaalien suhteellinen hyötykäyttö väheni määrän pysyessä 

samana, mikä on selitettävissä noin viisi prosenttia kasvaneen kokonaisjätemäärän myötä. 

Jätteen kokonaismäärästä vain puoli prosenttia sijoitettiin kaatopaikalle. (Suomen Virallinen 

Tilasto 2010; Suomen Virallinen Tilasto 2020b.) 

 

Suomen jätehuoltoa säätelee jätelaki, joka määrittää jätehuollon järjestämisvastuut ja 

velvoitteet, käytännön toteutuksen sekä aiheeseen liittyvät tarkentavat määräykset. Vuoden 

2011 jätelain tarkoituksena oli varmistaa luonnonvarojen kestävä käyttö ja edistää 

kiertotaloutta. Sen tarkoituksena oli myös vähentää jätteen määrää, haitallisuutta, ehkäistä 

siitä aiheutuvaa varaa, varmistaa jätehuollon toiminta sekä ehkäistä ympäristön 

roskaantumista. (Jätelaki 646/2011.) Jätelaki ja sen tuoreet muutokset esitellään tarkemmin 

seuraavassa luvussa 2.2.4.  

 

Suomen jätelainsäädäntö pyrkii täyttämään Euroopan unionin tasolta tulevat määräykset ja 

on pakoin tiukempi ja laajempi kuin unionin asettamat vaatimukset (Ympäristöministeriö 

2022). Suomi on asettanut tavoitteeksi Sitran (Suomen Itsenäisyyden juhlarahasto Sitra) 

julkaiseman kiertotalouden tiekartan (2016) mukaan Suomen nostamisen kiertotalouden 

globaaliksi kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi valtion ja 
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valtion johdon rooli korostuu ennen kaikkea innovaatioiden mahdollistajana, 

kiertotaloussidonnaisen yritystoiminnan kasvualustana sekä kokonaisten arvoketjujen läpi 

yltävien ratkaisujen tarjoajana. (Sitra 2016.)  

 

Tiekartan pääpainopisteitä ovat kestävä ruokajärjestelmä, metsäperäiset kierrot, tekniset 

kierrot, liikkuminen ja logistiikka sekä yhteiset toimenpiteet. Teknisten kiertojen 

tehostaminen on yksi kilpailukyvyn kehittämiseen liittyvistä olennaisista elementeistä. 

Tekniset kierrot ja niiden tehostaminen tarkoittavat sitä, miten tehokkaasti materiaalikierrot 

toimivat, miten tehokkaasti luonnonvaroja ja muita resursseja käytetään ja miten materiaalit 

saadaan takaisin kiertoon tuotteen elinkaaren päättyessä. Neitseellisten raaka-aineiden 

tarpeen vähentäminen on yksi päätavoitteista ja jätehuollolla on merkittävä rooli tässä 

tehtävässä. Sekundaaristen materiaalien käyttöön on tarkoitus löytää ratkaisuja 

ympäristölupaprosessien ja jätelain tulkintojen uudelleen muotoilulla. Pyrkimyksenä on 

lisätä erityisesti teollisten sivuvirtojen käyttömahdollisuuksia ja näin vähentää syntyvän 

jätteen määrää. (Sitra 2016, 13.) 

 

Kestävään ruokajärjestelmään liittyvät ravinnekierrot ovat myös tärkeässä osassa 

kiertotalouden tiekarttaa. Yksi ravinnekiertoon liittyvä osa-alue on tehostaa 

yhdyskuntabiojätteen keräystä ja hyötykäyttöä. Tavoitteena on nostaa biojätteen 

kierrätysastetta merkittävästi, esimerkiksi kompostoiden tai biokaasua tuottaen ja myöskin 

nostaa yhdyskuntabiojätteen kierrätysaste 60 % vuoteen 2022, valtakunnallisen 

jätesuunnitelman työluonnoksen mukaisesti. Kunnallisen jätehuollon rooli korostuu tämän 

tavoitteen täyttämisessä. (Sitra 2016, 17.) 

 

2.2.3  Muuttuva jätelaki  

Jätteen määritelmä on kansallisessa lainsäädännössä vastaava kuin Euroopan unionin 

määritelmä, eli lain mukaan aine tai esine, jonka sen haltija aikoo poistaa käytöstä, on jo 

poistanut tai on velvoitettu poistamaan, määritellään jätteeksi (Muncipal Waste Europe 
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2021; Jätelaki 646/2011). Esimerkiksi tuotannosta syntyvät sivuvirrat eivät välttämättä täytä 

jätteen kriteerejä, jos sille on varma jatkokäyttökohde, jolloin sitä voidaan käyttää 

sellaisenaan tai tavanomaisen teollisen käytännön jälkeen. Edellytyksenä on myös, että se 

on syntynyt tuotantoprosessin olennaisena osana, täyttää sille astutetut ympäristön- ja 

terveydensuojeluun liittyvät vaatimukset, eikä se myöskään aiheuta varaa ympäristölle tai 

terveydelle. (Jätelaki 646/2011.) 

 

Jätelain 8 § velvoittaa noudattamaan mahdollisuuksien mukaan etusijajärjestystä.  

Etusijajärjestyksellä tarkoitetaan periaatetta, jonka mukaan syntyvän jätteen määrää ja 

haitallisuutta on ensisijaisesti vähennettävä. Jäte, jonka syntymistä ei voida ehkäistä, on 

ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä. Jos tämä 

ei ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muulla tavoin, kuten energiantuotannossa. 

Viimeiseksi vaihtoehdoksi jää jätteen loppukäsittely eli esimerkiksi sijoittaminen 

kaatopaikalle. (Jätelaki 646/2011.) 

 

Vuoden 2021 kesäkuussa astui voimaan uusi jätelaki, jonka tarkoituksena on edistää 

kierrätystä ja näin myös siirtymää kiertotalouteen. Erilliskeräysvelvoitteen laajentaminen ja 

uudet toiminnan dokumentointiin liittyvät velvoitteet astuivat osittain voimaan jo 2021 

kesäkuussa ja osa asetuksista tulee voimaan siirtymäajan jälkeen, vuosien 2022 ja 2024 

aikana. Tavoitteita ovat muun muassa nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysaste 55 prosenttiin 

vuoteen 2025 mennessä ja 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Keinoina tähän ovat 

esimerkiksi tarkennetut vaatimukset kotitalouksille, julkisille toimijoille ja yrityksille sekä 

erilliskeräyksen tehostaminen. (Finlex 2021.) 

 

Tulevaisuudessa vastuu erilliskeräyksen järjestämisestä biojätteen, pakkausjätteiden ja 

metallin osalta siirtyvät kunnan järjestämän jätehuollon piiriin. Muutos on suurin niissä 

kunnissa, joissa jätehuolto on kunnan päätöksellä siirretty asuinkiinteistön haltijan vastuulle. 

Jos lain edellyttämät vaatimukset täyttyvät, voivat asuinkiinteistöjen haltijat kuitenkin 

hankkia palveluita myös yksityisiltä kuljetusyrityksiltä liittyen sekalaisen yhdyskuntajätteen 
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ja saostus- ja umpikaivolietteen kuljetukseen. Myös kiinteistökohtaisten pakkausjätteiden 

keräys tulee olemaan jatkossa kunnan järjestämää, kuitenkin niin, että tuottajayhteisö on 

velvollinen korvaamaan kunnalle tästä aiheutuvia kuluja sekä ylläpitämään erillistä 

pakkausjätteen keräysverkostoa. (Finlex 2021.) 

 

Tuottajayhteisöt tulevat jatkossa muodostamaan yhden yhtenäisen tuottavavastuuyhteisön, 

jonka velvollisuudet tulevat laajenemaan muun muassa koskemaan kansainväliseen 

etäkauppaan. Tuottajayhteisön tuottajavastuumaksut tullaan jatkossa porrastamaan 

kuvastamaan paremmin Euroopan unionin jätehierarkiaa eli tuottajavastuumaksut tulevat 

suosimaan jatkossa tuotteen kierrätettävyyttä, korjattavuutta, päivitettävyyttä sekä 

uudelleenkäytettävyyttä. Myös jätevirtojen seuranta tulee muuttumaan digitaalisen 

jätteensiirtoasiakirjan myötä sekä, kuten jo aiemmin todettu, raportointi ja 

dokumentaatiovelvollisuudet tulevat laajenemaan, edesauttaen myös näin alan 

digitalisaatiota. Jo käytössä olevaan Materiaalitori-palvelun käyttöön tulee muutoksia 

julkisten hankkeiden osalta vaikuttaen osaltaan näin kunnan toissijaisen vastuuseen 

jätehuollon järjestämisessä. (Finlex 2021.) 

 

Salmenperä et al. (2018) tarkastelivat Ympäristöministeriölle laaditussa raportissa keinoja 

saavuttaa kierrätystavoitteet sekä niiden taloudellisia vaikutuksia että toteutettavuutta. 

Kyseinen raportti on liitetty osaksi ympäristöministeriön jätesäädöspaketin 

taustamateriaalia. Tarkastelu osoittaa muun muassa, että kierrätyksen lisääntyminen 

kasvattaa jätehuollon kokonaiskustannuksia sekä muuttaa kustannusten jakautumista eri 

toimijoiden välillä. Vastaavasti kierrätyksen lisääntymisen myötä on mahdollista, että sillä 

on positiivinen vaikutus työllisyyteen ja ympäristöön ja että se voi synnyttää uutta 

liiketoimintaa. 65 % kierrätysaste, joka on asetettu jätedirektiiviin, tulee vaatimaan laajaa 

erilliskeräystä hyötyjätejakeille, mikä tulee nostamaan kokonaiskustannuksia merkittävästi. 

(Salmenperä et al. 2018.) 
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Keinoja, joita tässä selvityksessä ehdotetaan kierrätysasteen nostamiseksi ovat muun muassa 

tiukemmat, sitovat velvoitteet, jotka sitoutettaisiin osaksi säätelykeinoja. Kireämmät 

velvoitteet voitaisiin lisätä esimerkiksi kansalliseen jätelainsäädäntöön tai vaihtoehtoisesti 

kuntien jätehuoltomääräyksiin. Lisäksi tutkimuksessa esitetään vaihtoehdoksi 

punnitusperusteinen veloituksen käyttöönottoa osaksi yhdyskuntajätteen veloitusperusteita, 

joka ohjaisi lajittelua kustannusperusteisesti. Lisäksi selvityksessä korostetaan neuvonnan ja 

asennevaikuttamisen merkitystä korkeamman kierrätysasteen saavuttamiseksi. (Salmenperä 

et. al. 2018.) 

 

Kemppi et al. (2018) tarkastelivat Ympäristöministeriölle tehdyssä selvityksessä 

erilliskeräysvelvoitteen muutoksen vaikutuksia. Tarkastelu osoitti, että erilliskeräys on 

tehokkainta suurissa kaupungeissa, joissa asukastiheys ja kiinteistöjen koko ovat suuria.  

Tällöin jätettä on mahdollista kerätä paljon kerralla ja siirtymät ovat lyhyitä. 

Keräyskustannus (€/t) voi selvityksen mukaan olla pienissä kunnissa jopa moninkertainen 

suuriin kaupunkeihin verrattuna. Salmenperä et. al. (2018) ja Kemppi et al. (2018) ovat 

johtopäätöksissään yhdenmukaisia siitä, ettei erilliskeräysvelvoitteen laajentaminen pienille 

kiinteistölle ole tehokasta taloudellisesti eikä myöskään ympäristönäkökulmasta. 

Salmenperä et al. (2018) ehdottavat selvityksessään lisätutkimusta, jonka tarkoituksena olisi 

selvittää erilliskeräyksen kustannustehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden tehostamista 

sekä sitä, onko jokin kansallinen lainsäädäntö tai jokin muu ohjeistus tai toimintatapa 

soveltuvampi kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  

  

2.2.4  Paikalliset jätehuoltomääräykset 

Paikalliset jätehuoltomääräykset säätelevät jätehuollon järjestämistä paikallisesti niin, ettei 

jätehuollosta aiheudu haittaa tai vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle, samanaikaisesti 

edistäen jätehuollon etusijajärjestyksen noudattamista (Joensuun alueellinen jätelautakunta 

2021). Jätehuoltomääräykset, jotka jätehuoltoviranomainen antaa, annetaan jätelain 

(646/2011, 91 §) mukaisesti. Määräykset tarkentavat jätelakia sekä jäteasetusta ja ne näin 

ollen ovat velvoittavia. Jätehuoltomääräykset ovat tärkeässä osassa käytännön jätehuoltoa, 
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ne esimerkiksi määrittelevät kiinteistön omistajan toimintaa sekä ohjaavat kierrätystä, 

jätteiden lajittelua sekä osaltaan auttavat ehkäisemään roskaantumista. 

 

Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, Salmeperä et al. (2018) ehdottivat vaihtoehdoksi 

kierrätysasteen korottamiseksi tiukempien määräysten ja vaatimusten sitomisen osaksi 

kunnallisia jätehuoltomääräyksiä. Tämä osoittaa jätehuoltomääräysten merkityksen 

paikalliseen jätehuoltoon ja siihen, miten jätehuoltomääräykset voivat toimia työkaluna 

EU:n ja kansallisen tason tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 

2.3 Kuntaomisteisen osakeyhtiön toimintamalli jätehuollossa 

Kunnallinen osakeyhtiö on yleistyvä toimintamalli täyttämään laissa annetut 

yhtiöittämisvelvoitteet sekä tehostamaan toimintaa taloudellisesta näkökulmasta. Vuoden 

2013 kuntalain muutosten mukaan kunta on velvollinen yhtiöittämään ne toiminnot, joita se 

harjoittaa kilpailuilla markkinoilla. Osakeyhtiön toiminta on pitkälti riippuvainen siitä, 

pystytäänkö kunnan intressit sovittamaan osakeyhtiömuotoiseen toimintaan. (Penttilä et al. 

2015, 15.) 

 

Tutkimuksessaan Penttilä et. al. (2015) pyrkivät selvittämään osakeyhtiölain ja 

kuntavelvoitteiden ristiriitoja kuntayhtiön johdon näkökulmasta. Osakeyhtiölain mukaisesti 

osakeyhtiön tavoitteena ja tarkoituksena on tuottaa voittoa yhtiön osakkeenomistajille ja 

näin ollen mukaan astuu tehokkuusnäkökulma eli yhtiön tulee pyrkiä tehokkaaseen 

toimintaan. Kuntaomisteisen osakeyhtiön kohdalla tavoitteet ovat kuitenkin tätä 

monimutkaisemmat. Usein toimintaa rajoittaa erinäiset määräykset ja yhtiöittämiselle 

asetetut rajat. 

Kuntayhtiön voidaan katsoa toimivan myös tilanteessa, jossa se ei toimi kilpailutilanteessa 

markkinoilla ja näin ollen myöskään velvoitetta yhtiöittämiseen ei synny. Kuitenkin osa 

näistä tehtävistä ovat sellaisia, joita yksityiset osakeyhtiöt voisivat hoitaa. Tällaisia tilanteita 

ovat esimerkiksi lakisääteisten tehtävien suorittaminen, lakiin perustuva 
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yhteistoimintavelvoite tai muu ei-kilpailuvelvollisuuden piirissa oleva yhteistoiminta, 

opetus- tai koulutus, joka edellyttää järjestämis-, toimi- tai ylläpitämislupaa, kuten 

ammattikoulun ravintola. Näitä tilanteita ovat myös luonnollinen monopoli kuten vesihuolto 

tai maankäytön suunnittelutehtävät, joista voidaan mainita esimerkkinä vuokraus, osto tai 

myynti. (Penttilä et al. 2015, 27.) Näin ollen voidaan todeta, ettei jätehuolto suoraan kuulu 

niihin kilpailutilanteessa toimiviin toimintoihin, jotka on velvoitettu yhtiöitettäväksi. 

Jätehuollon yhtiöittämisen taustoja tarkastellaan lähemmin seuraavassa osiossa.  

 

Markkinatilanteessa kunnille ja kuntayhtymille ominaiset piirteet, kuten konkurssisuoja ja 

mahdolliset veroedut, voivat vääristää luonnollista kilpailutilannetta merkittävästi (Penttilä 

et al. 2015, 27–31). Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävänä on varmistaa 

kilpailuneutraliteetti niin, ettei kilpailu tai sen syntyminen pääse kärsimään kunnan tai 

kuntayhtymän toiminnan seurauksena (Penttilä et al. 2015, 27–31). Kilpailuneutraliteetin 

takaaminen perustuu kuntalain 132 §, joka puolestaan viittaa kilpailulain 4 a lukuun, jonka 

tarkoituksena on turvata yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan kilpailun tasapuolisuus ja 

olemassaolo markkinoilla (Kuntaliitto 2016). Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei kuitenkaan voi 

ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka estäisivät tai vaikuttaisi merkittävästi sellaisen 

tehtävien hoitamiseen, joka liittyvät olennaisesti kansalaisten hyvinvointiin, terveyteen tai 

muuhun yleiseen etuun (Penttilä et al. 2015, 27–31). Tämän lisäksi tilanteessa, jossa kunnan 

katsotaan hoitavan kuntalaissa määritettyä tehtävää, joka ei tapahdu kilpailutilanteessa, 

virasto valvoo ainoastaan hinnoittelun markkinaperusteisuutta (Penttilä et al. 2015, 27–31). 

 

Kunnan omistajaohjauksen vaikutus on merkittävä. Kunnan vastuulla on ohjata yhtiötä 

kunnan tavoitteiden kannalta olennaiseen suuntaan sekä samanaikaisesti pitää huolta yhtiön 

toiminnan kannattavuudesta. Yhtiön perustamisvaiheessa yhtiölle asetetaan tarkoitus sekä 

päämäärät, joihin yhtiön tulee toiminnallaan pyrkiä. Vastaavasti osakeyhtiölaki määrää, että 

osakeyhtiön tulee pyrkiä tuottamaan voittoa osakkeenomistajilleen, ellei yhtiöjärjestys 

määrää toisin. (Penttilä et al. 2015, 75–77.) Kuitenkin jätelain 78§ mukaisesti jätemaksulla 

on mahdollista kerätä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle (Jätelaki 2011/646).   
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Jätehuollon kannalta merkittäväksi muodostui vuoden 1993 jätelain säädös, joka mahdollisti 

jätehuollon vastuun siirron kuntayhtiölle. Säädöksen taustalla vaikuttaneita syitä olivat 

muun muassa se, että osakeyhtiön päätöksenteon suoraviivaisuus ja rahoitukseen liittyvät 

järjestelyt katsottiin tehokkaammiksi kuin mitä ne olivat olleet. Säädöksen myötä muodostui 

käytäntö, jossa kunnat siirsivät kaikki jätehuollon järjestämiseen liittyvät velvollisuudet 

yhtiöille pois lukien julkioikeudelliset tehtävät. (Nygård 2016, 113–114.)  

 

Jo ennen yhtiöittämistä kunnat tekivät yhteistyötä jätehuollon järjestämiseksi. Rajallisten 

resurssien myötä vain suurimmilla kaupungeilla oli mahdollisuuksia järjestää jätehuolto 

jätelain vaatimusten mukaisesti. Alueellinen yhteistyö auttoi ratkaisemaan resurssiongelman 

ja muodostuneet alueet jatkoivat yhteistyötä myös toimintojen yhtiöittämisen jälkeen. 

Perusperiaate oli ja on edelleen täyttää jätelain asettamat velvoitteet. Alueen sisällä 

muutoksia syntyi yhtiöittämisen jälkeen esimerkiksi alueiden toimintatapojen 

yhtenäistämisellä alueellisten jätehuoltomääräysten muodossa. (Nygård 2016, 113–115.)  

 

Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella jätehuoltomääräykset määrittelevät 

jätehuollon järjestämisvastuut alueen kuntien omistamalle Puhas Oy:lle.  Yhtiön vastuulla 

ovat muun muassa alueen jätehuollon järjestäminen yhdyskuntajätteelle, jätteenkäsittelyn 

järjestäminen sekä kilpailuttaminen, jäteneuvonta, tiedotus, jätemaksujen laskutus sekä 

vaarallisten jätteiden vastaanotto. (Joensuun alueellinen jätelautakunta 2021.) 
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3 Standardisoitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä 

Standardit ja niihin liittyvät asiakirjat tarjoavat tuotteisiin, palveluihin tai prosesseihin 

liittyviä teknisiä tarkennuksia (Euroopan Unioni 2021). Luku 3 esittelee ISO-standardeihin 

pohjautuvan laatu- ja ympäristöjärjestelmän perusperiaatteet sekä vaikutusmekanismit, joilla 

järjestelmä osaltaan voi vaikuttaa yhtiön tai organisaation laatuun ja sen aiheuttamiin 

ympäristövaikutuksiin. Luku myös pyrkii tuomaan esiin seikkoja, jotka vaikuttavat 

tämänkaltaisen järjestelmän toimivuuteen sekä tarkastelee hyötyjä, joita järjestelmän 

käyttöönotolla on mahdollista saavuttaa.  

 

Standardit ISO 9001 ja ISO 14001 vastaavat rakenteeltaan pitkälti toisiaan. Tässä työssä ne 

on kuitenkin erotettu toisistaan niin, että kokonaiskuvan hahmottaminen yksittäisestä laatu- 

tai ympäristöjärjestelmästä on mahdollista. Osaltaan tämä mahdollistaa kummankin 

standardin ja sen asettamien vaatimusten tarkastelun erillään toimintajärjestelmän 

muodostamasta kokonaisuudesta. Yhdistetystä laatu- ja ympäristöjärjestelmästä käytetään 

jatkossa termiä toimintajärjestelmä. Termillä toimintajärjestelmä yleisesti viitataan 

yhdistettyyn johtamisjärjestelmään, jossa yhdistyvät yhtiön toimintatavat, standardit sekä 

prosessit (QMS International 2019).  Termiä käytetään muun muassa toiston vähentämiseksi 

sekä tekstin sujuvoittamiseksi.   

 

3.1 Laatu ja laatujärjestelmä  

Tämä luku esittelee laadunhallinnan ja laatujärjestelmän perusperiaatteet. Tarkastelu 

keskittyy laadunhallinnan konseptiin ja ominaisuuksiin lähinnä ISO 9001 -standardin 

näkökulmasta.  
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3.1.1  Laadunhallinnan perusperiaatteet 

Laadun määritelmä riippuu tarkasteltavasta näkökulmasta. Yleisesti laadunhallinnassa 

korostuu asiakkaan tarpeiden täyttäminen yhtiön kannalta tehokkaalla ja kannattavalla 

tavalla (Lecklin 2002, 18). Kokonaisvaltainen laadunhallinta pitää sisällään yhtiön sisäisen 

toiminnan, johtamisen, strategisen suunnittelun sekä organisaation kehittämisen kuitenkin 

niin, että tärkeimmän mittarin eli asiakkaan tarpeet ja halut täyttyvät (Lecklin 2002, 17). 

Koska käsite pitää sisällään myös paljon muuta kuin pelkästään tuotteen, soveltuu konsepti 

hyvin sovellettavaksi myös pieniin- ja keskisuuriin yrityksiin, julkishallintoon ja 

palveluyrityksiin (Lecklin 2002, 18).   

 

Kokonaisvaltainen laadunhallinta voi tarjota työkaluja prosessien systemaattisen 

laadunhallinnan varmistamiseksi ja näin osaltaan vähentää tuotteen tai palvelun aiheuttamia 

negatiivisia ympäristövaikutuksia. Kokonaisvaltaisen laadunhallinnan keinoin esimerkiksi 

luonnonvarojen käyttö voi tehostua. Se voi tarjota myös kilpailukykyedun alentuneiden 

kustannusten myötä tai esimerkiksi vähentää syntyvän jätteen määrään.  (Soltanmohammadi 

et al. 2021.) 

 

3.1.2  ISO 9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä 

Laadunhallintajärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa yhtiölle kyky tuottaa palveluita 

tai tuotteita johdonmukaisesti niin, että ne täyttävät asiakasvaatimukset sekä viranomaisten 

ja lakien asettamat velvoitteet. Laatujärjestelmä voi toimia ajurina kestävän kehityksen 

mukaisille hankkeille ja liiketoiminnalle (SFS-EN 9001:2015, 5). Kestävällä kehityksellä 

viitataan tasapainoon talouden, ympäristön ja yhteiskunnan välille, niin että nykyinen 

sukupolvi voi tyydyttää tarpeensa, kuitenkin viemättä samaa mahdollisuutta tulevilta 

sukupolvilta (UN 2022). Lisäksi järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden lisätä 

asiakastyytyväisyyttä sekä mahdollistaa tehokkaaseen toimintaympäristöön liittyvän 

riskienhallinnan. Laadunhallintajärjestelmä on itsessään myös keino osoittaa, että 

järjestelmä täyttää sille asetetut vaatimukset. Standardi ei edellytä järjestelmien 
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yhteneväisyyttä. Kaksi eri yritystä hyvin samanlaisella liiketoiminnalla voivat käyttää ja 

ylläpitää hyvin toisistaan eroavia järjestelmiä. (SFS-EN ISO 9001:2015, 5.)  

 

Laatujärjestelmän perusajatus toiminnan parantamisesta on tuotu osaksi standardia niin 

sanotulla jatkuvan parantamisen mallilla, PDCA-mallilla, joka tulee sanoista plan, do, check, 

act, eli suunnittele, toteuta, arvio, toimi (SFS-EN ISO 9001:2015, 5). PDCA-malli juontaa 

juurensa 1950-luvulle, jolloin Edward Deming kehitti yhtiön toimintamallien 

prosessimaisen jatkuvan parantamisen mallin. Demingin kehittämä laatujärjestelmä 

tarkasteli tuotannon yksittäisiä prosesseja ja pyrki mittaamaan niitä selvittääkseen 

mahdollisten poikkeamien syntymekanismit. Mallissaan hän antoi mahdollisuuden 

työnjohdolle puuttua havaitsemiinsa ongelmiin ja näin pyrkiä kehittämään prosessia 

jatkuvasti. Mallintaakseen tätä jatkuvan parantamisen mallia, hän kehitti niin sanotun 

Demingin laatupyörän, alkuperäisen PDCA-mallin. (Lahti & Peterson 2005.)   

 

PDCA-mallia noudattamalla yritys voi varmistaa sen, että prosesseja ja niihin käytettäviä 

resursseja käytetään ja hallitaan tehokkaasti sekä niissä ilmenevät parantamisen 

mahdollisuudet tulevat käytetyiksi. Toinen standardin perusaate riskiperusteisesta ajattelusta 

mahdollistaa yritykselle keinoja määrittää ne tekijät, jotka voivat aiheuttaa niin sanotun 

poikkeaman prosessin tuotokseen. (SFS-EN ISO 9001:2015, 5.) 

 

3.1.3  ISO 9001 -standardin mukaiset laadunhallinnan periaatteet 

ISO 9001:2015-standardi pohjautuu seitsemään laadunhallinnan periaatteeseen, jotka on 

esitelty tässä luvussa. Pyrkimyksenä on tuoda esiin merkittävimmät näkökohdat kustakin 

näkökulmasta ja sen merkittävyydestä laadunhallinnan kannalta, sillä laadunhallinnan 

perusperiaatteet vaikuttavat koko yhtiön sisäiseen arvoketjuun. Standardin kannalta 

olennaista on sulauttaa nämä olennaiseksi osaksi laatujärjestelmää. 
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Laadunhallinta perustuu asiakaslähtöisyyteen. Yhtiön menestys rakentuu asiakkaiden ja 

tärkeimpien sidosryhmien luottamuksen ansaitsemiseen ja sen ylläpitämiseen ja näin ollen 

yhtiön menestys on riippuvainen sen sidosryhmistä. (Purushothama 2015, 4.) Sidosryhmien 

määrittely, tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen on merkittävä tekijä, joka voi vaikuttaa 

merkittävästi yhtiön kykyyn tuottaa tuotteita tai palvelua (SFS-EN ISO 9001:2015, 11). 

Yhtiön tärkeimpiä sidosryhmiä ovat muun muassa asiakkaat, osakkeenomistajat, muut 

taloudelliset kumppanit, yhtiön hallitus, työntekijät, toimitusketjun jäsenet, yhteisö, johon 

yhtiö toimillaan vaikuttaa, paikalliset kunnat ja hallintoelimet sekä viranomaiset. 

(Purushothama 2015, 4.) 

 

Asiakaslähtöisyyden lisäksi johdon rooli korostuu laadunhallinnassa. Johdon kaikilla 

tasoilla tulee ymmärtää ja sisäistää yhtiön sisäiset tavoitteet. Näin on mahdollista luoda 

olosuhteet, jossa kaikki yhtiön jäsenet ymmärtävät ja pyrkivät kohti yhteisiä tavoitteita. 

Erityisesti yhtiön ylimmän johdon rooli korostuu ja painottuu esimerkillä johtamiseen. 

Yhtiön jäsenet ja sen henkilöstö muodostaa sen tärkeimmän voimavaran. Ammattitaitoinen 

ja motivoitunut henkilöstö, joka kokee voivansa vaikuttaa yhtiön toimintaan, on elintärkeää 

yhtiön toimintaketjun toimivuuden ja kehittämisen takaamiseksi.  (Purushothama 2015, 5.) 

 

Tavoitellun lopputuloksen saavuttaminen on tehokkaampaa, kun yhtiön toiminnot 

ymmärretään toisiinsa liittyvinä prosesseina, jotka muodostavat hallinnoidun 

kokonaisuuden. Laatujärjestelmä muodostuu näistä prosesseista ja perustavan laatuinen 

ymmärrys kaikista näistä prosesseista mahdollistaa niiden optimoinnin. (Purushothama 

2015, 6.) Kuten Hung-Chun et al. (2020) tutkimuksessaan totesivat, yhtiön toiminnan 

tehokkuus perustuu prosessien toimivuuteen ja tehokkuuteen. Kuvio 2 esittää yksittäisen 

prosessin osat laatujärjestelmässä sekä ne osat, jotka yhtiön prosessista tulee määritellä.  
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Kuvio 2. Kaavio yksittäisen prosessin osista (SFS-EN ISO 9001:2015, 7). 

 

Purushothaman (2015, 7) mukaan menestyvän yhtiön tulee pyrkiä kehittymään jatkuvasti, 

mahdollistaen näin yhtiön suoritus- ja kilpailukyvyn ylläpidon. Jatkuva kehittäminen 

mahdollistaa myös haasteisiin ja ongelmiin vastaamisen tehokkaasti. Myös päätöksenteko, 

joka perustuu olemassa olevaan tietoon ja sen analysointiin, tuottaa tulosta. Päätöksenteko 

pitää sisällään aina epävarmuustekijöitä, joita voidaan kuitenkin vähentää ymmärtämällä 

vallitsevat syy-seuraussuhteet ja vallitsevat olosuhteet. Onnistuakseen päätöksen on aina 

pohjauduttava oikeisiin faktoihin, ei mielipiteisiin tai illuusioihin. (Purushothama 2015, 7.)  

 

3.1.4  Laatujärjestelmän vaatimukset 

Yhtiön tai organisaation toimintaympäristön määrittely on järjestelmän lähtökohta. Sellaiset 

sisäiset ja ulkoiset asiat, jotka vaikuttavat sen kykyyn tuottaa tuotteita tai palveluita, tulee 

huomioida ja dokumentoida. Kuten jo edellä mainittu, sidosryhmien tarpeiden ja toiveiden 

ymmärtäminen on olennaisessa roolissa toimintaympäristön ymmärtämiseksi ja 

määrittelemiseksi. Standardin mukainen laatujärjestelmä perustuu prosessilähtöiseen 

ajattelumalliin. Yhtiön tulee määrittää prosessikohtaiset lähtötiedot, tuotokset sekä 

määriteltävä prosessien keskinäiset vuorovaikutukset. Lisäksi tulee määrittää 
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prosessikohtaiset kriteerit ja mittaristo, joilla seurataan prosessien toimivuutta. Myös 

prosessikohtaiset resurssit tulee määrittää ja varmistaa niiden saatavuus. Riskit ja 

mahdollisuudet, jotka liittyvät prosessiin, tulee tunnistaa ja määritellä yhdessä vastuunjaon 

kanssa. (SFS-EN ISO 9001:2015, 12.) 

 

Yhtiön ylimmän johdon rooli järjestelmän vaikuttavuudesta on merkittävä. Johdon tulee 

suunnitella ja luoda laatupolitikka ja strategia, miten tätä politiikkaa noudattaa. Johdon 

vastuulla on myös integroida laatujärjestelmä osaksi yhtiön liiketoimintaa. Se vastaa 

laatujärjestelmälle annettavista resursseista ja niiden riittävyydestä. Johdon tulee viestiä 

järjestelmästä avoimesti ja varmistaa henkilöstön sitoutuminen järjestelmään. (SFS0-EN 

ISO 9001:2015, 13.) 

 

Suunnittelu ja siihen liittyvä riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen on olennaisessa 

osassa järjestelmää. Vain riittävä vahvuuksien ja heikkouksien kartoittaminen voi varmistaa, 

että laatujärjestelmä suoriutuu sille asetetuista vaatimuksista ja näin saada aikaan jatkuvaa 

parantamista. Laatutavoitteiden, jotka yhtiön tulee asettaa prosesseille ja toimijoille, tulee 

olla yhdenmukaiset yhtiön laatupolitiikan kanssa. Niiden on oltava mitattavissa ja olla 

olennaisia tuotteen tai palvelun laadun tai asiakastyytyväisyyden kannalta. Lisäksi tavoitteita 

on seurattava, niistä on viestittävä ja päivitettävä. Yhtiön siis tulee suunnitella mitä tehdään, 

miten se tehdään, mitä resursseja tarvitaan, kuka tai ketkä vastaavat mistäkin osa-alueesta, 

miten tuloksia arvioidaan ja milloin päätetyt ja tarvittavat toimet tulee saada valmiiksi.  

(SFS-EN ISO 9001:2015, 14-15.) 

 

Tukitoiminnot, jotka mahdollistavat yhtiön laatujärjestelmän toiminnan, tulee määrittää ja 

ne tulee dokumentoida. Resurssit järjestelmän käyttöönottoon ja ylläpitoon, organisaation 

henkilöstö, infrastruktuuri sekä prosessien toimintaympäristö ja niiden ominaisuudet ovat 

juuri näitä laatujärjestelmää ja yhtiön liiketoimintaa tukevia ja samalla välttämättömiä 

tekijöitä. Esimerkiksi mittareiden seuraamiselle on varmistettava riittävät resurssit, joka taas 

osaltaan edesauttaa järjestelmän ja toiminnan kehittämistä. Myös dokumentaatio ja sen 
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ylläpito on olennaisessa osassa järjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä. Yhtiön tulee varmistaa 

dokumentaation laatu, saatavuus, jäljitettävyys sekä sen tulee märittää, kuka on vastuussa 

miltäkin osin dokumentoidun tiedon hallinasta. (SFS-EN ISO 9001:2015, 16–18.) 

 

Yhtiön toiminnan on pohjauduttava näille aiemmin luetelluille vaatimuksille. Yhtiön tulee 

suunnitella palveluita ja tuotteita koskevat vaatimukset, kriteerit prosesseille ja tuottein tai 

palvelujen hyväksymiselle. Sen tulee myös määrittää resurssit prosesseille ja suorittaa 

prosessien ohjaus ennalta määrättyjen kriteerien mukaan. Toiminnan kehittäminen ja sen 

suunnittelu tulee myös suorittaa annettuja ohjeita noudattaen sekä dokumentoitava nämä 

toiminnan vaiheet. (SFS-EN ISO 9001:2015, 19–24.) 

 

Yhtiön tulee varmistaa, että ulkoisijoille toimijoille asetetut vaatimukset ovat 

tarkoituksenmukaisia. Nämä vaatimukset tulee esittää ulkoisijoille toimijoille ja niiden tulee 

sisältää odotukset ja vaatimukset tuotteista, palveluista, menetelmistä, prosesseista sekä 

tuotteiden tai palveluiden luovuttamisesta. Yhtiön tulee myös dokumentoida nämä 

vaatimukset. Yhtiön tulee myös esittää millaisia pätevyysvaatimuksia se asettaa ulkoisen 

toimijan henkilöstölle liittyen yhtiön toimintoihin ja miten se seuraa ulkoisen toimijan 

suoriutumista tehtävistään. (SFS-EN ISO 9001:2015, 24.)  

 

Tuotteiden tai palvelujen tuotanto tulee tapahtua hallituissa olosuhteissa. Hallitut olosuhteet 

käsittävät muun muassa sen, että tarvittava dokumentaatio tuotannosta ja vaatimuksista on 

saatavilla yhdessä riittävien mittaus ja seurantaresurssien kanssa. Hallitut olosuhteet 

käsittävät ne olosuhteet, joissa tuotanto tai palvelu tapahtuu, ja niiden tulee olla prosessin 

kannalta riittävät. Myös prosessin henkilökunnan tulee olla pätevä suorittamaan oma 

roolinsa mukaista tuotantoa tai palvelua.  Toiminnan tulee myös sisältää inhimillisiä virheitä 

estäviä toimenpiteitä. (SFS-EN ISO 9001:2015, 25.) 
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Suorituskyvyn arviointi on merkittävässä roolissa järjestelmän vaikuttavuutta. Yhtiön tulee 

määrittää, mitä tulee seurata ja miten. Mittausten ja seurannan suorittaminen on tehtävä 

suunnitellusti, ja niin myös niistä saatavien tulosten analysointi ja arviointi. Yhtiön tulee 

myös mitata sitä, miten hyvin se suoriutuu asiakkaiden mielestä, eli asiakastyytyväisyys on 

yksi keskeisistä mittareista. Johdon katselmukset ja sisäiset auditoinnit ovat merkittävässä 

osassa sitä tarkastelua, miten hyvin suunnitellut toimenpiteet ja mittaristot suoriutuvat 

tehtävistään. (SFS-EN ISO 9001:2015, 27–29.) 

 

Jatkuva parantaminen, kuten edellä on useasti mainittu, on yksi järjestelmän merkittävä osa-

alue. Yhtiön tuleekin määrittää ne parantamismahdollisuudet, joilla asiakkaiden vaatimukset 

ja odotukset täyttyvät ja asiakastyytyväisyys paranee. Poikkeamat eli ei-halutut prosessien 

tuotokset muodostavat ison osan tätä kokonaisuutta yhdessä sen kanssa, miten niihin 

reagoidaan. (SFS-EN ISO 9001:2015, 29–30.)  

 

3.1.5  Laatujärjestelmän vaikuttavuus 

Laadunhallinta ja sertifioitu laatujärjestelmä voivat tarjota yritykselle keinon parantaa 

toimintaansa systemaattisesti ja samalla se voi tarjota myös markkinaedun verrattuna 

kilpaileviin yrityksiin. Syitä sertifikaatin hankkimiselle voivat olla myös kuluttajilta tai 

muilta toimitusketjun jäseniltä tuleva paine. Laatujärjestelmällä nähdään olevan merkittävää 

potentiaalia esimerkiksi yhtiön tehokkuuden ja kokonaisvaltaisen suorituskyvyn 

parantamisessa. Tämä potentiaali ei kuitenkaan merkitse sitä, että laatujärjestelmä itsessään 

tehostaa yhtiön toimintaa tai suorituskykyä, vaan muilla tekijöillä on merkittävä vaikutus 

laatujärjestelmän vaikuttavuuteen. (Terziovski et al. 1996.)  

 

Viimeaikaset tutkimukset keskittyvät laatujärjestelmän taloudellisiin hyötyihin, eivätkä 

niinkään tuottavuuteen ja siitä saataviin hyötyihin. Hung-Chung et al. (2020) tarkastelivat 

tutkimuksessaan yhtiön integraatiota toimitusketjuun ja tämän vaikutusta yhtiön 

laatujärjestelmän toimintaan sekä kannattavuuteen. Tutkimuksen mukaan ISO 9001:2015-
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standardin mukainen laatujärjestelmä toimii tehokkaasti silloin, kun sitä hyödyntävä yhtiö 

tai yhtiöt ovat integroitu onnistuneesti koko arvo- ja toimitusketjuun. Integraation ollessa 

heikko tai olematon standardin mukainen laatujärjestelmä ei toimi optimaalisesti eivätkä 

siitä saatavat hyödyt ole yhtä suuret kuin onnistuneen integraation yhteydessä. Saatavat 

hyödyt liittyvät toimivaan yhteistyöhön, läpinäkyvyyteen ja yleiseen laadunhallintaan 

kaikissa toimintaketjun vaiheissa. (Hung-Chung et al. 2020.) 

 

3.2 Ympäristöjärjestelmä 

Tämä luku esittelee ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän periaatteet. 

Luvussa esitellään myös järjestelmän vaatimukset sekä järjestelmän käyttöönoton tuottamia 

mahdollisia hyötyjä.  

 

3.2.1  ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä  

ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän tarkoituksena on tarjota viitekehys 

ympäristön suojeluun sekä muuttuviin ympäristöolosuhteisiin reagoimiseen. Kestävän 

kehityksen viitekehyksen huomioiden ympäristöjärjestelmä voi auttaa esimerkiksi estämällä 

haitallisia ympäristövaikutuksia, ehkäisemällä koko tuotteen elinkaaren aikana syntyviä 

vaikutuksia sekä saavuttamalla toiminallisia ja taloudellisia hyötyjä ympäristön kannalta 

järkeviä ratkaisuja hyödyntäen. Järjestelmä voi auttaa myös yhtiötä viestimään 

vastuullisuudesta asiakkailleen ja muille tärkeille sidosryhmille. (SFS-EN 14001:2015, 5.)  

 

ISO 14001 asettaa vaatimukset järjestelmälle, jotka täyttämällä yhtiö voi pyrkiä parantamaan 

ympäristön suojelun tasoa sekä paremmin hahmottamaan sen toiminnasta aiheutuvat 

ympäristövaikutukset. Standardi ei kuitenkaan määrittele tiukkoja raameja järjestelmälle. 

Kuten myös aiemmin tässä työssä esitellyn laatujärjestelmän suhteen, kaksi toisiaan 

toiminnoiltaan muistuttavaa yhtiötä voivat toteuttaa ympäristöjärjestelmän vaatimuksia 
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täysin toisistaan poiketen, kuitenkin niin, että kaikki ne vaatimukset, jotka järjestelmältä 

vaaditaan tulevat täytetyiksi. (SFS-EN ISO 14001:2015, 5.)  

 

Organisaation kokonaisvaltainen sitoutuminen, kaikki tasot toimitusjohtajasta suorittavaan 

työntekijäportaaseen, ovat avaintekijöitä järjestelmän menestykseen. Yhdistämällä 

ympäristöasioiden hallinnan osaksi päätöksentekoa ja strategisia päätöksiä yhtiön johto voi 

vaikuttaa tehokkaasti ympäristöasioiden muodostamiin riskeihin ja mahdollisuuksiin. 

Järjestelmän perusajatuksena on saman kaltainen jatkuvan parantamisen malli (PDCA) kuin 

luvussa 3.1.2 kuvatussa laatujärjestelmässä. Tarkoituksena on suunnitella 

ympäristötavoitteet ja prosessit, joilla on mahdollista saavuttaa ympäristöpolitiikan 

asettamat tavoitteet. Arviointi eli prosessien toimivuuden ja suorituksen mittaaminen on 

olennaisessa osassa, kun tehtyjä suorituksia verrataan yhtiön ympäristöpolitiikkaan, sen 

sidosryhmille annettuihin sitoviin sitoumuksiin sekä toimintakriteereihin. Arvioinnin 

pohjalta ryhdytään toimenpiteisiin, joilla havaittuihin seikkoihin on mahdollista saada 

muutos aikaan. (SFS-EN ISO 14001:2015, 6.) Kuvio 3 esittelee ISO 14001 -standardin 

mukaisen jatkuvan parantamisen mallin ja järjestelmän toiminnan suhteessa standardin 

sisältöön.  

 

Kuvio 3. Jatkuvan parantamisen malli ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmässä (SFS-EN 

ISO 14001:2015, 6). 
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3.2.2  Ympäristöjärjestelmän vaatimukset 

ISO 14001:2015-standardin mukainen ympäristöjärjestelmä edellyttää, että yhtiön 

toimintaympäristö tulee olla määritelty ja yhtiön tulee ymmärtää ne sisäiset ja ulkoiset seikat, 

jotka osaltaan vaikuttavat sen ympäristövaikutuksiin ja siihen, miten niihin on mahdollista 

vaikuttaa. Sidosryhmien määrittely sekä sidosryhmien vaatimukset, tarpeet ja odotukset 

muodostavat olennaisen osan yhtiön toimintaympäristöä ja tämä tulee huomioida yhtiön 

toimintaympäristöä määriteltäessä. Kun toimintaympäristö on määritetty, 

ympäristöjärjestelmän soveltamisalan määrittely on mahdollista. Soveltamisala sisältää 

kaikki tässä kappaleessa esitetyt järjestelmän osat ja lisäksi ne tuotteet ja palvelut, joita yritys 

tarjoaa sekä ne rajaukset ja seikat joihin yritys voi itse vaikuttaa. (SFS-EN ISO 14001:2015, 

13.)  

 

Kuten jo edellä mainittu, yrityksellä tulee olla ympäristöjärjestelmän puitteissa luotu 

ympäristöpolitiikka, jonka luomisesta yrityksen johto vastaa. Yhtiön johto vastaa 

muutoinkin järjestelmän vaikuttavuudesta varmistamalla, että yhtiön ympäristöjärjestelmä 

vastaa sen yhtiöpolitiikkaa ja strategiaa. Johdon tehtävänä on lisäksi varmistaa, että sen 

liiketoimintaprosessit ovat integroituna ympäristöjärjestelmään siten, että järjestelmän 

vaatimat resurssit ovat riittävät ja järjestelmä muutoinkin suoriutuu siltä vaaditulla tasolla. 

Johdon tehtävänä on myös vastata jatkuvan parantamisen mallin toteutumisesta sekä samalla 

viestiä järjestelmän hyödyistä ja varmistaa, että olennaiset sidosryhmät ovat tietoisia sen 

vaikuttavuudesta. (SFS-EN ISO 14001:2015, 14.) 

 

Ympäristöpolitiikan, joka on määritelty soveltamisalan mukaisesti ja jonka yhtiön johto 

määrittelee, tulee sopia yhtiön tarkoitukseen ja toimintaympäristöön. Sen tulee myös ottaa 

huomioon toimintojen, tuotteiden ja palvelun laadun, laajuuden ja ympäristövaikutukset. 

Ympäristöpolitiikka muodostaa perustan ympäristötavoitteiden asettamiselle, sen tulee 

sisältää yhtiön sitoutumisen ympäristönsuojeluun kuten ympäristön pilaantumisen 

ehkäisemisen ja myös muut yhtiön toimintaympäristön kannalta olennaiset sitoumukset. Sen 

tulee sisältää myös sitoumus jatkuvaan ympäristönsuojelun tason parantamiseen. 
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Ympäristöpolitiikan tulee olla dokumentoitu, koko organisaation tiedossa ja saatavilla. 

Yhtiön johto määrittelee myös vastuutahon, joka vastaa siitä, että ympäristöjärjestelmä 

täyttää standardin vaatimukset sekä raportoi ympäristöjärjestelmän suorituskyvystä 

yrityksen ylimmälle johdolle.  (SFS-EN ISO 14001:2015, 14.) 

 

Kun yrityksen toimintaympäristö on määritelty, yhtiön tulee luoda ja ottaa käyttöön 

standardin edellyttämät prosessit. Osana prosessien suunnittelua suoritettava riskien hallinta 

on olennainen osa tätä prosessia, sillä järjestelmän tulee huomioida riskit ja mahdollisuudet, 

jotka voivat vaikuttaa ympäristöjärjestelmän toimivuuteen ja siihen, kuinka järjestelmä voi 

saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Samanaikaisesti sen tavoitteena estää tai vähentää ulkoisia 

ympäristön aiheuttamia vaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa yhtiöön sekä saada aikaan 

jatkuvaa parantamista. Ympäristöseikat, jotka liittyvät olennaisesti järjestelmän 

soveltamisalan piiriin ja joita yhtiön voi hallita tulee ottaa tarkasteluun mukaan 

elinkaarinäkökulma huomioiden. Yhtiön on otettava huomioon toiminnassa tapahtuvat 

suunnitellut muutokset sekä myös ne äkilliset muutokset, jotka poikkeavat normaalista ja 

jotka ovat kohtuuden rajoissa mahdollista ennakoida. Yhtiön tulee määrittää myös sitovat 

velvoitteet, määriteltävä miten ne koskevat organisaatiota ja otettava nämä velvoitteet 

huomioon järjestelmän suunnitellussa, ylläpidossa ja kehittämisessä. (SFS-EN ISO 

14001:2015, 15-16.) 

 

Yhtiön tulee asettaa ympäristötavoitteet kunkin prosessin ominaisuudet huomioiden ja niin, 

että suunnittelun aikana ja ympäristöjärjestelmää rajatessa esille tulleet merkittävät 

ympäristöseikat ja velvoitteet otetaan huomioon. Ympäristötavoitteiden tulee olla 

yhdenmukaisia ympäristöpolitiikan kanssa, niitä tulee mitata ja seurata, niistä on viestittävä 

ja niitä on päivitettävä, kun sen on tarkoituksenmukaista. Ympäristötavoitteisiinsa 

päästäkseen yhtiön on määriteltävä mitä tehdään, kuka on tehtävästä vastuussa, mitä 

resursseja vaaditaan, millainen aikataulu tehtävällä on ja kuinka tehtävän onnistuminen 

mitataan tai arvioidaan. Standardi myös velvoittaa yhtiötä varaamaan riittävät resurssit, jotka 

takaavat järjestelmän tarkoituksenmukaisen ja vaikuttavan toiminnan. Yhtiön tulee 

määrittää vaadittavat pätevyydet sille henkilöstölle, jonka työpanos vaikuttaa sen kykyyn 
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täyttää sitovat velvoitteet ja joiden panos vaikuttaa ympäristönsuojelun tasoon. (SFS-EN 

ISO 14001:2015, 17-18.) 

 

Henkilöstön pätevyyden lisäksi sen tulee varmistaa, että sen ohjauksessa oleva henkilöstö 

on tietoinen yhtiön ympäristöpolitiikasta, kunkin omaan tehtäväänsä liittyvistä 

ympäristönäkökohdista ja vaikutuksista. Lisäksi henkilöstön tulee olla tietoisia, miten he 

voivat lisätä järjestelmän vaikuttavuutta ja millaisia hyötyjä ympäristönsuojelun tason 

parantamisesta on sekä lisäksi millaisia seurauksia järjestelmän asettamien vaatimusten, 

kuten sitovien velvoitteiden täyttämättä jättämisellä voi olla. (SFS-EN ISO 14001:2015, 18.) 

 

Yhtiön tulee luoda, käyttää ja ylläpitää ympäristöjärjestelmän kannalta riittäviä prosesseja 

sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Viestinnän prosessien tulee sisältää viestinnän kannalta 

olennaisimmat asiat, eli kuka viestiin, milloin viestitään ja miten viestitään. Viestinnän tulee 

sisältää yhtiön sisäisesti myös ympäristöjärjestelmän kannalta eri tasoille viestittävät asiat. 

Lisäksi viestinnän prosessien vastuulla on varmistaa, että koko organisaatio voi osallistua 

jatkuvaan parantamiseen. (SFS-EN ISO 14001:2015, 18-19.) 

 

Olennaisena osana ympäristöjärjestelmää, kuten myös luvussa 3.1.1 kuvattua 

laatujärjestelmää, on sen sisältämä dokumentoitu tieto. Järjestelmän dokumentaation tulee 

sisältää standardin edellyttämät dokumentit sekä järjestelmän kannalta olennaiset 

dokumentit. Dokumentoitu tieto tulee olla tarvittaessa saatavilla soveltuvassa muodossa ja 

se tulee olla yksilöytyä. (SFS-EN ISO 14001:2015, 19.)   

 

Kuten jo edellä mainittu, yhtiön tulee luoda ja ylläpitää prosesseja, joita vaaditaan 

ympäristöjärjestelmän edellyttämien vaatimusten täyttämiseksi. Yhtiön tulee määrittää 

toimintakriteerit näille prosesseille sekä toteutettava ohjaus toimintakriteereiden mukaisesti. 

Toimintaa tulee tarkastella elinkaarinäkökulman mukaisesti eli laadittava riittävät 

hallintakeinot, joilla varmistetaan, että tuotteen tai palvelun suunnittelu ja kehittäminen 
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tapahtuu ympäristövaatimukset huomioiden sekä tarkastellaan kaikkia elinkaaren vaiheita. 

Yhtiön tulee lisäksi määrittää palveluluiden ja tuotteiden hankintoja koskevat 

ympäristövaatimukset, kun se on tarkoituksen mukaista. Elinkaarinäkökulma huomioiden 

yhtiön tulee lisäksi tarkastella, onko sillä tarvetta tarjota tietoja palveluiden tai tuotteiden 

ympäristövaikutuksista, jotka liittyvät esimerkiksi kuljetuksiin, toimitukseen, käyttöön tai 

elinkaaren loppuun eli loppukäsittelyyn tai loppusijoitukseen. (SFS-EN ISO 14001:2015, 

20.)   

 

Toiminnan suunnittelu hätätilanteita varten on myös osa ympäristöjärjestelmää. Yhtiön tulee 

suunnitella, ottaa käyttöön ja ylläpitää prosesseja, joilla valmistaudutaan jo aiemmin 

tunnistettuja mahdollisia ympäristöasioihin kohdistuvien riskien realisoitumista varten. 

Osaksi järjestelmää tulee suunnitella toimet, miten hätätilanteisiin reagoidaan ja miten niiden 

vaikutuksia lievennetään. Lisäksi yhtiön tulee antaa riittävää koulutusta asianomaiselle 

henkilöstölle, mukaan lukien yhtiön oma ja sen ohjauksessa työskentelevä henkilöstö. (SFS-

EN ISO 14001:2015, 20-21.) 

 

Suorituskyvyn arviointi on merkittävässä osassa myös ympäristöjärjestelmän toimintaa. 

Yhtiön tulee seurata, mitata, analysoida toimintaansa ja toimittava mittauksesta saamansa 

tiedon mukaan. Yhtiön tulee määritellä mitä mitataan ja miten, että mittausten riittävä 

tarkkuus voidaan taata sekä sen tulee määrittää ne kriteerit, joilla yhtiö arvioi 

ympäristönsuojelun tasoaan sekä relevantit indikaattorit. (SFS-EN ISO 14001:2015, 21.)  

 

Yhtiön tulee tarkastella säännöllisesti järjestelmän vaikuttavuutta sekä tarkoituksen 

mukaisuutta. Työkaluna tähän voi toimia esimerkiksi johdon katselmus, joka tulee järjestää 

säännöllisin väliajoin. Johdon katselmuksen tarkoitus on sama kuin laatujärjestelmässä eli 

selvittää onko järjestelmä täyttänyt sille asetetut vaatimukset, onko toiminta vaatimusten 

mukaista sekä tarkastella onko toiminnassa tai muutoin yhtiöön vaikuttavissa tekijöissä 

tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka tulisi huomioida. Johdon katselmusten lisäksi 

yhtiön toinen järjestelmän tarkoituksenmukaisuutta arvioiva työkalu on sisäinen auditointi, 
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joka tarkoituksena on selvittää järjestelmän vaatimusten mukaisuus sekä se, onko 

järjestelmää ylläpidetty vaikuttavasti. (SFS-EN ISO 14001:2015, 22-23.)   

 

Jatkuva parantaminen on merkittävässä osassa järjestelmää. Se tulee sitouttaa osaksi 

järjestelmää ja henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa siihen. Yhtiön tulee reagoida 

mahdollisiin poikkeamiin sen vaikutuksen hallitsemiseksi, arvioitava mahdollisia keinoja 

vastaavan tapahtuman estämiseksi jatkossa sekä arvioitava tehtyjen toimenpiteiden 

vaikuttavuutta. (SFS-EN ISO 14001:2015, 23-24.)   

 

3.2.3  Syitä ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon  

ISO 14001 on globaali referenssi ympäristöjärjestelmien parissa. Syitä ja motivaattoreitta 

järjestelmän käyttöönottoon on monia. Aiheeseen liittyvä kirjallisuus jakaa motivaattorit 

kolmeen eri kategoriaan: 

- eettisiin syihin, huoleen ympäristön tilasta; 

- kilpailuetuun, jonka järjestelmä tarjoaa; 

- Sekä sidosryhmiin ja organisaation ulkopuolisten suhteiden hallintaan.  

 

Eettiset syyt, jotka liittyvä huoleen ympäristön tilasta, voivat syntyä kuluttajien, muiden 

asiakkaiden tai arvoketjun toimijoiden tai vaihtoehtoisesti yhtiön sisäisistä paineista 

parantaa ympäristöasioiden hallintaa. Kilpailuetuun liittyvät syyt ovat lähtöisin kahdesta eri 

lähteestä, yhtiön suorituskyvyn tehostamisesta, kuten resurssien optimoimisesta sisäisesti tai 

asiakkaiden ja muiden sidosryhmien asettamasta paineesta. Niin eettiset kuin 

kilpailutilanteeseen vaikuttavat syyt ovat saman aikaisesti keinoja sidosryhmäsuhteiden 

hallintaan. (Bravi et al. 2020.) 

 

Kirjallisuudessa on myös tarkasteltu laajasti niitä hyötyjä, joita ympäristöjärjestelmä on 

kykenevä tuottamaan. Näitä hyötyjä yleisellä tasolla ovat esimerkiksi standardisoimisen 
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tuomat hyödyt, kuten parempi hallinta ihmisten käyttäytymiseen, jotka osaltaan voivat 

vaikuttaa ympäristöasioiden kokonaisvaltaiseen hallintaan. Hallinnalla tässä yhteydessä 

tarkoitetaan järjestelmällisempää ja täsmällisempää suhtatumista määräyksiin ja ohjeisiin, 

joita standardi tuo mukanaan. Sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä, joita järjestelmä voi 

tuottaa, ovat esimerkiksi kilpailuetu ja mukautuminen tuleviin markkinavaatimuksiin. (Bravi 

et al. 2020.)  

 

Tutkimuksessaan Gavronski et al. (2008) tarkastelivat ISO 14001 mukaisen 

ympäristöjärjestelmän tuomia etuja ja jakoivat nämä sisäisiin ja ulkoisiin hyötyihin. 

Sisäisillä hyödyillä tarkoitetaan parempaa tehokkuutta ja taloudellisesta suorituskykyä, 

ulkoisillä hyödyillä etuja sidosryhmien välisiin suhteisiin ja mahdolliseen kilpailuun 

markkinoilla. Hyödyt ovat siis vahvasti sidoksissa motivaattoreihin, joita Bravi et. Al. (2020) 

tarkastelivat.  

 

Nowicki et al. (2021) toteavat ympäristöjärjestelmien uskottavuutta tarkastelevassa 

tutkimuksessaan, että ympäristöjärjestelmien standardit ja sertifikaatit, kuten esimerkiksi 

ISO 14001, eivät useinkaan perustu suorituksen tai tehokkuuden mittaamiseen. 

Sertifiointiprosessi tarkastelee yhtiön täytäntöön panemia sertifikaatin edellyttämiä 

toimenpiteitä ja seuranprosesseja, mutta nämä eivät suoraan takaa esimerkiksi 

ympäristöystävällisempää tai ympäristön kannalta tehokkaampaa toimintaa. Tutkimuksen 

mukaan ympäristöjärjestelmän uskottavuus riippuu hyvin pitkälti auditoinnin suorittavan ja 

sertifikaatin myöntävän yhtiön toimintatavoista ja uskottavuudesta. Ympäristöjärjestelmän 

uskottavuutta voidaan tehostaa esimerkiksi korostamalla siitä saatuja käytännön hyötyjä ja 

järjestelmän läpinäkyvyyttä. (Nowicki et al. 2021.) 

 

3.3 Standardisointi  

Standardit tuotetaan normaalisti sidosryhmien tarpeeseen ja niiden aloitteesta. Standardit ja 

standardisointi perustuvat vapaaehtoisuuteen, mutta niiden avulla yritys voi todistaa muun 
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muassa, että sen tarjoama palvelu tai tuote täyttää standardin mukaiset laatu-, turvallisuus tai 

luotettavuuskriteerit. Standardeihin voidaan viitata myös lainsäädännössä ja näin ollen niistä 

voi tulla ehdoton toimintatapa, jolla voidaan täyttää lainsäädännön vaatimukset esimerkiksi 

turvallisuuteen tai yhteensopivuuteen liittyen. (Euroopan Unioni 2021.) Eurooppalaiset 

standardit, jotka lyhennetään EN, ovat standardeja, joiden julkaisusta vastaa Euroopan 

standardointikomitea (CEN), Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea tai Euroopan 

telealan standardointilaitos (Euroopan Unioni 2021). Suomen hajautetun 

standardisoimisjärjestelmän keskusjärjestönä toimii Suomen Standardisoimisliitto (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2022).  

 

Mahdollisia hyötyjä, joita voidaan saavuttaa standardisoinnilla liittyvät esimerkiksi tuotteen 

laatuun tai turvallisuuteen. Ne voivat myös lisätä kuluttajan tai asiakkaan luottamasta 

kyseessä olevaan tuotteeseen tai palveluun. Niillä on myös mahdollista vaikuttaa esimerkiksi 

ympäristönsuojeluun tai kuluttajien terveyteen, kuten esimerkiksi elintarviketeollisuuteen tai 

ilmansaasteisiin liittyvien mittausmenetelmien myötä. (Euroopan Unioni 2021.)  

 

Euroopan Komissio julkaisi 2.2.2022 ensimmäisen standardisointistrategiansa, jota se pyrkii 

käyttämään työkaluna digitalisaation ja vihreän siirtymän mahdollistajana. Standardisoinnin 

nähdään toimivan ajurina ja mahdollistajana muun muassa globaalin kilpailukyvyn 

ylläpitämiseksi, ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja siirtymässä kiertotalouteen. Strategia 

pyrkii vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin pyrkimällä kehittämään standardisointia 

strategisesti merkittävillä toimialoilla kuten kriittisten raaka-aineiden kierrätyksessä, 

puhtaan vedyn valmistuksessa, vähähiilisen sementin tuotannossa, mikrosiru- sertifioinnissa 

sekä tiedonhallinnassa. Euroopan unionin tavoitteena on vaikuttaa näiden alojen 

standardisointiin ja toimia suunnannäyttäjänä globaalisti. Tarkoituksena on myös 

modernisoida standardisointia ja sen hallinnointia, luoda ajureita innovaatioiden ympärille 

sekä auttaa luomaan uuden sukupolven standardisoinnin ammattilaisia. (Euroopan Komissio 

2022.) 
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Strategia ei suoraan ota kantaa laadun tai ympäristöasioiden hallintaan. Eurooppalaista 

standardisointia tarkastelevan asiantuntijapaneelin tunnistamia standardisoinnin ajureita 

kuitenkin ovat muun muassa taloudelliset ja ympäristölliset tekijät (Pindar et. al. 2010). 

Näitä tekijöitä on mahdollista kehittää esimerkiksi ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien 

mukaisilla järjestelmillä. Tässä työssä esitellyt laatu- ja ympäristöstandardit ovat ISO:n 

julkaisemia ja Suomen Standardisoimisliitto SFS hallitsemia. Tätä työtä varten on pyydetty 

ja saatu lupa kyseiseltä organisaatiolta standardien lainaamiseen.  
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4 Kokemuksia toimintajärjestelmän käytöstä kunnallisessa 

jätehuollossa, kohdeyhtiöihin tutustumiset ja haastattelututkimus  

Luku 4 esittelee osana empiiristä tutkimusta käytettyjen puolistrukturoitujen 

teemahaastattelujen toteutuksen. Haastatteluiden tarkoituksena oli selvittää teemoittain 

järjestelmän ominaisuuksia ja täten tukea toimeksiantajayhtiön järjestelmän 

rakennusvaihetta.  

 

4.1 Vertailukohteiden ja haastateltavien valinta sekä haastattelujen toteutus 

Tutkimusta varten suoritettiin vertailuanalyysi, jonka perusteella yritysvierailujen kohteet 

valikoituivat. Vertailuanalyysissa painotettiin vastaavuuksia toimeksiantajayhtiö kanssa. 

Näitä ominaisuuksia olivat muun muassa väestön määrä, alueen koko suhteessa 

väestömäärään sekä samantyyppinen palvelukonsepti. Analyysin pääpainoarvo oli kuitenkin 

olemassa olevassa sertifioidussa toimintajärjestelmässä. Vertailuanalyysi suoritettiin 

ainoastaan kunnallista jätehuoltoa suorittavien yhtiöiden välillä johtuen kunnallisen 

jätehuollon erityispiirteistä. Vertailuanalyysin perusteella suoritettiin yhteydenotot ja 

yritysvierailut kolmeen eri jätehuoltoyhtiöön Itä- ja Keski-Suomessa. Jätehuoltoyhtiöiden 

toimintajärjestelmien esittelyistä vastasivat kunkin yhtiön toimintajärjestelmien 

vastuuhenkilöt.  

 

Vierailujen aikana suoritettiin aktiivista havainnointia käytössä olevista toimintatavoista ja 

siitä, miten standardien velvoitteet oli täytetty. Kunkin jätehuoltoyhtiön edustajalta 

pyydettiin vierailun aikana suostumus haastatteluun, joka suoritettiin noin kuukauden sisällä 

vierailusta. Haastattelujen tarkoituksena oli kartoittaa kyseisen henkilön suhtautumista 

toimintajärjestelmään, standardeihin yleisesti sekä lisäksi hyödyntää haastattelujen 

materiaalia järjestelmän rakentamiseen. Avoin keskustelu mahdollisti myös lähemmän 

tarkastelun ja syvällisemmän pohdinnan eri valintojen välillä. Hyväksi havaittuja 
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toimintatapoja sovellettiin toimeksiantajayhtiön järjestelmän rakennusvaiheessa. 

Toimintatapoja ei kuitenkaan tämän työn puitteissa analysoida tarkemmin vierailujen 

luottamuksellisuuden vuoksi.  

 

Haastatteluissa kysyttyjen kysymysten asettelun tarkoituksena oli saada tutkimuksellisesti 

merkittävät näkökulmat esiin ja lisäksi selvittää, onko järjestelmien välillä nähtävissä 

toistuvia heikkouksia tai sellaisia epäkohtia, jotka olisi mahdollista välttää 

toimeksiantajayhtiön järjestelmän kohdalla. Saatuja tietoja hyödynnettiin jo järjestelmän 

rakennusvaiheessa. Lisäksi osa kysymyksistä oli tarkoitettu taustoittamaan haastateltavan 

henkilökuvaa ja sidosta toimintajärjestelmään. Haastattelut toteutettiin ja tallennettiin 

Microsoft Teams -työkalua käyttäen.  

 

Taulukossa 1 on esitetyt haastateltavien perustiedot ja taulukossa 2 kysytyt 

haastattelukysymykset. Kysymyksiä 1 ja 2 ei analysoida tässä tutkimuksessa, koska niiden 

tarkoitus oli taustoittaa vastaajan henkilökuvaa ja kysymysten sisältämien vastausten myötä 

olisi mahdollista selvittää haastateltavan henkilöllisyys.  

 

Taulukko 1. Haastateltavat ja tittelit.  

Haastateltava  Tehtävä 

Haastateltava 1. (H1) Laatu- ja ympäristöpäällikkö  

Haastateltava 2 (H2) Kehityspäällikkö 

Haastateltava 3 (H3) Viestintä- ja asiakkuuspäällikkö 

Haastateltava 4 (H4)  Ympäristö- ja kehityspäällikkö 
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Taulukko 2. Haastattelukysymykset.  

 Haastattelukysymys  

Kysymys 1. Miten olet päätynyt työskentelemään jätehuollon pariin ja millainen roolisi on 

organisaatiossanne? 

Kysymys 2. Miten laatu- ja ympäristöjärjestelmä liittyy toimenkuvaasi? 

Kysymys 3. Mitä etuja tai haittoja olette havainnoineet ISO 9001 ja ISO 14001 pohjaisen 

järjestelmän käytöstä? 

Kysymys 4. Oletteko mitanneet näitä mahdollisia vaikutuksia ja millaisia mittareita olette 

tähän käyttäneet? 

Kysymys 5. Jos olisitte rakentamassa tämäntyyppistä järjestelmää niillä tiedoilla ja taidoilla, 

joita omaatte tällä hetkellä järjestelmään liittyen, mitä olisitte tehnyt toisin ja 

missä voitte sanoa onnistuneenne nykyisessä järjestelmässänne? Jos järjestelmä 

on rakennettu ennen kuin aloititte työskentelemään sen parissa, mitä 

ongelmakohtia olette havainneet sinä aikana, kun olette sen kanssa työskennelleet 

ja mitä haluaisitte parantaa? 

Kysymys 6. Miten koette järjestelmän ylläpidon käytännössä? 

Kysymys 7. Miten ylläpidätte järjestelmää? 

 

4.2 Haastattelut teemoittain 

Haastatteluja suoritettiin yhteensä neljä kappaletta. Haastattelujen sisältö edustaa kolmen eri 

jätehuoltoyhtiön toimintajärjestelmien vastuuhenkilöiden ja asiantuntijoiden 

henkilökohtaisia mielipiteitä ja näkemyksiä standardisoidun järjestelmän ominaisuuksista ja 

toimivuudesta. Kyselyn otanta on kapea ja sen vuoksi tuloksia ei voi yleistää kuvastamaan 

yleisesti jätehuoltoyhtiöiden käyttämiä laatu- ja ympäristöjärjestelmiä. Haastatteluista on 

kerätty tutkimuksen kannalta merkittävimmät tekijät ja ne on esitetty tiivistetysti seuraavissa 

alaluvuissa.  
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4.2.1  Toimintajärjestelmän vaikuttavuus 

Toimintajärjestelmän vaikuttavuutta arvioidaan kysymysten 3 ja 4 vastauksiin pohjautuen. 

Kysymykset on esitetty taulukossa 2. Kysymys 3 tarkoituksena oli selvittää yleisesti 

järjestelmien toimivuutta sekä niitä epätoivottuja ominaisuuksia, joita olisi mahdollista 

välttää kohdeyhtiön järjestelmän rakennuksessa. Haastateltavien (H1, H2, H3, H4) yhteinen 

näkemys asiasta oli, että järjestelmä toi muun muassa järjestelmällisyyttä ja velvoitti 

toimintojen ja dokumentaation säännönmukaiseen tarkasteluun.  

 

”Järjestelmä yhtenäistää käytäntöjä. Just kaikki nää poikkeaman käsittelyt ja 
tälläset, et siellä niin kuin selvitetään mistä ne on johtunut, ettei toistettaisi 
ainakaan samoja virheitä ja voitas parantaa sitä toimintaa” – Haastateltava 
1.  

 

Merkittäväksi hyödyksi nähtiin myös järjestelmän tuoma lisäarvo perehdytyksessä (H2). 

Järjestelmän rakennusvaiheen hyötyjä kuvattiin myös merkittäväksi ja sen kuvattiin tuoneen 

selkärankaa toiminnan ympärille (H1, H3). Rakennusvaiheen ja käyttöönoton nähtiin tuovan 

ryhtiä ja järjestelmällisyyttä järjestelmän piirissä olevien toimintojen ja dokumenttien 

luomiselle ja tarkastelulle (H3).  

 

”Isoin hyöty alussa tehty ryhtiliike” -Haastateltava 3.  

 

Eduksi nähtiin myös järjestelmän mukanaan tuoma jatkuvan parantaminen ja muun muassa 

sisäisissä auditoinneissa saatujen kehitysideoiden syntymättä jääminen nähtiin 

mahdolliseksi ilman järjestelmää (H1). Merkittäviä heikkouksia tai haittapuolia ei sen sijaan 

juuri tunnistettu haastatteluista. Mainitut seikat liittyivät lähinnä auditoinnin vaatimaan 

suureen työmäärään (H2, H4) sekä dokumentaatiovaatimusten tuomaan lisätyöhön (H1).  
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”Tietysti siinä jonkun verran täytyy tehdä sitä dokumentaatiota”- 
Haastateltava 1. 

 

Esille nousi lisäksi kunnallisen jätehuoltoyhtiön luonnollinen monopoliasema, jonka vuoksi 

järjestelmä ei tuo yhtiöille samankaltaisia hyötyjä kuin vapailla markkinoilla toimiville 

yhtiölle (H3, H4). Järjestelmän todettiin kuitenkin voivan vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi 

viranomaisyhteistyöhön (H4).  

 

”Eihän me missään markkinoinnissa tai tuotemyynnissä näitä käytetä näitä. 
Nehän tulevat jossain kuin uusia ympäristölupahakemuksia, eli luvitetaan 
uusia toimintoja tai nykyisiä toimintoja tai haetaan vakuutta tai jotain meidän 
toiminnoille niissä lupaprosessien yhteydessä tai muissa yhteyksissä, niin 
siellähän se tulee ainoastaan, että se tulee sieltä, että nämä järjestelmät ovat 
kunnossa niin me päästään sitten vähän kevyemmällä paperin pyörityksellä 
sitten niissä asioissa.”- Haastateltava 4.  

 

 

Yksikään haastattelun kohteena ollut yhtiö ei ollut varsinaisesti mitannut järjestelmän 

vaikutuksia varsinaisin mittarein. Lähes kaikki haastateltavat olivat kuitenkin standardien 

velvoitteiden mukaisesti tarkastelleet järjestelmän vaikuttavuutta, onnistumista ja 

tarpeellisuutta osana johdon katselmusta (H1, H3, H4). 

 

4.2.2  Järjestelmän rakenne ja ylläpito 

 

Yleisesti järjestelmien rakennetta ja käytännön ylläpitoa pyrittiin selvittämään kysymyksillä 

5, 6 ja 7, jotka on esitetty taulukossa 2. Tarkoituksena oli löytää käytännön ratkaisuja 

järjestelmän toteutukseen sekä alalle soveltuvia järjestelmän ominaisuuksia.  

Haastateltavista ainoastaan yksi oli ollut osallisena sen yhtiön järjestelmän rakentamiseen, 

jossa on palveluksessa (H3). Toimintajärjestelmän rakennusvaiheeseen eri yhtiön 

palveluksessa kuin nykyisen työnantajansa oli osallistunut yksi haastateltava (H1).  
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Kehityskohteita järjestelmissä nähtiin muun muassa järjestelmän toiminnanläheisyydessä ja 

dokumentaation kehittämisessä (H1 ja H2). Tärkeäksi nähtiin myös turhaan tehtävän työn 

välttäminen, esimerkiksi tarpeettoman dokumentoinnin osalta (H1).   

 

Esille nousi dokumentaation suhde todelliseen toimintaa (H3). Erityisen tärkeänä nähtiin se, 

että dokumentaatio, kuten prosessien kuvaukset ja toimenpiteet, vastaavat todellisuutta 

järjestelmän vaikuttavuuden varmistamiseksi (H3). Haastatteluissa tuli myös ilmi se, että 

toiminnan ja dokumentoinnin on vastattava toisiaan täyttääkseen standardin velvoitteet ja 

näin mahdollistaen sertifioidun järjestelmän ylläpidon (H3) .  

  

”Ei rakennella niitä himmeleitä eikä epärealistisia asioita, vaan niinku 
oikeasti sitä mitä ollaan ja tehdään. Joskus ollaan vähän suurellisia siinä, 
että just tätä me halutaan. Ja sit kuitenkin muistetaan se standardin henki, 
että jatkuva parantaminen, että tehdään sitä sitten asia kerrallaan, että siinä 
voi tulla se seinä vastaan, jos lähdetään liian suurellista tekemään tai muuta 
niin et sä saa sitä porukkaa mukaan ja tekemään, jos sä lähdet rakentamaan 
jotain sellaista mitä me ei todellisuudessa tehdä ja toteuteta.” – Haastateltava 
3.     

 

Järjestelmän ylläpito koettiin hyödylliseksi (H1, H2, H3, H4). Järjestelmän ylläpitoon 

varatut resurssit kuitenkin koettiin rajalliseksi (H3). Tässä on nähtävissä merkittäviä 

yhtiökohtaisia eroja, koska osassa yhtiöitä järjestelmän ylläpitoon oli varattu merkittävästi 

enemmän resursseja kuin toisissa yhtiöissä (H1, H2, H3).   

 

Järjestelmän ylläpitoratkaisut vaihtelivat. Kaikille yhtiölle oli kuitenkin ominaista, että 

standardien aiempien versioiden edellyttämää toimintakäsikirjan rakennetta käytettiin ja 

ylläpidettiin. Erot järjestelmien ylläpidon välillä vaihtelivat siinä, miten yhtiö oli päätynyt 

täyttämään dokumentointivelvoitteet. Ainoastaan yhden haastateltavan (H2) yhtiö ylläpiti 

paperista toimintakäsikirjaa sähköisen ratkaisun ohella. Muita ratkaisuja olivat 
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selainpohjainen, kolmannen osapuolen tuottama ohjelmisto (H1) ja Microsoft SharePoint:iin 

pohjautuva ratkaisu (H3, H4). 

 

4.3 Yhteenveto haastatteluista  

Haastattelujen perusteella oli nähtävissä, että sertifioitu toimintajärjestelmä kykenee 

tuottamaan lisäarvoa sitä käyttävälle yhtiölle, vaikkei sitä yhtiöltä ulkoisten tahojen toimesta 

edellytettäisikään. Haastattelujen perusteella oli myös havaittavissa, että ulkoinen sertifiointi 

lisää järjestelmän vaikuttavuutta velvoittaen yhtiön todella tekemään standardin 

velvoittamat toimet pitääkseen järjestelmän sertifioinnin piirissä. Tärkeäksi nähtiin 

järjestelmän mahdollisimman toiminallinen rakenne ja kevyt, standardien velvoitteet 

täyttävä dokumentointi (H1, H3). Kiertotalouden ja sen edistämisen näkökulmasta 

merkittäviä tekijöitä ei suoraan haastattelujen pohjalta ollut tunnistettavissa. Kuitenkin 

positiivisia seurannaisvaikutuksia, joilla voi olla positiivinen vaikutus kiertotalouden 

edistämiseen olivat uusien toimintojen, kuten biokaasulaitoksen tuominen sertifioinnin 

piiriin (H1), ympäristöasioiden hallinnan koottu- ja järjestelmällinen kehittäminen (H1, H2) 

sekä toiminnan tehostumisesta syntyvät muut positiiviset seurannaisvaikutukset.   
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5 Yhdistetty laatu- ja ympäristöjärjestelmä Puhas Oy:n tarpeisiin  

 

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä kohdeyhtiö sekä ne tarpeet, joiden pohjalta 

järjestelmää yhtiölle lähdettiin toteuttamaan. Luku esittelee järjestelmän rakennusvaiheen 

suunnittelusta toteutukseen. Luku pyrkii tuomaan esille työvaiheessa tehtyjä havaintoja 

järjestelmän ominaisuuksista sekä yhtiökohtaisista valinnoista, jotka vaikuttavat siihen, 

miten järjestelmä toimii ja millaisia tuloksia siltä vaaditaan. Luku esittelee myös 

jatkosuunnitelman järjestelmän ulkoiseen auditointiin ja sertifiointiin. Standardien ISO 9001 

ja ISO 14001 mukaista toimintajärjestelmää käsitellään kokonaisuutena eikä eri standardien 

velvoitteita eritellä toisistaan standardikohtaisesti.   

 

5.1 Työn toimeksiantaja ja kohdeyhtiö 

Työn toimeksiantaja ja samalla tarkastelun kohteena toimii Puhas Oy, Pohjois-Karjalassa 

viiden kunnan alueella toimiva kunnallinen osakeyhtiö, joka tarjoaa jätehuoltopalveluita 

noin 112 000 ihmiselle sekä alueen julkisille- ja yksityisille toimijoille. Yhtiön liikevaihto 

vuonna 2020 oli 9 402 000 euroa ja se työllisti 20 henkeä (Puhas Oy 2021). 

 

Kunnallisessa omistuksessa olevan osakeyhtiön toiminnan erityispiirteitä ja jätehuollon 

yhtiöittämisen taustoja tarkasteltiin tarkemmin kappaleessa 2.3: Kuntaomisteisen 

osakeyhtiön toimintamalli jätehuollossa. Nämä samat seikat pätevät kohdeyhtiön toimintaan 

ja osaltaan vaikuttavat yhtiön toimintaan strategisella ja operatiivisella tasolla. Ne on 

huomioitava toiminnan suunnittelussa ja vaikuttavat myös osaltaan toimintajärjestelmään. 

Puhas Oy:n kohdalla on myös huomion arvoista, ettei yhtiö jaa osinkoa, mikä puolestaan 

mahdollistaa edullisemmat kuluttajahinnat sekä sen, että yhtiön mahdolliset voitot voidaan 

käyttää yhtiön toiminnan kehittämiseen (Kukkonen 2022a).  
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Yhtiön toimintapolitiikka rakentuu tehokkaan, taloudellisen, ympäristölle sekä ihmiselle 

turvallisen toiminnan sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin (Puhas Oy 2022). Yhtiöllä jo 

käytössä olevat raportointiin- ja ympäristövaikutusten seurantaan liittyvät toimintatavat on 

tarkoitus sulauttaa osaksi integroitua laatu- ja ympäristöjärjestelmää.  

 

5.2 Lähtötilanne 

Yhtiön lähtötilaa analysoitiin havainnoimalla yhtiön eri toimintoja, dokumentaatiota, 

ympäristölupaa sekä haastattelemalla henkilöstöä. Analyysissa tarkasteltiin yhtiön 

toimintatapoja sen eri toiminnoissa, ohjeistuksen ja dokumentaation määrää ja laatua sekä 

sitä miten nämä ohjeet toteutuivat käytännössä. Tarkastelun kohteita olivat lisäksi lakien ja 

määräysten noudattaminen, kuten jätelain (646/2011), työturvallisuuslain (738/2002), 

alueellisten jätehuoltomääräysten, ympäristöluvan ehtojen ja ympäristönsuojelumääräysten 

noudattaminen sekä liiketoiminnan kokonaiskuvan hahmottaminen. 

 

5.2.1  Yhtiön liiketoiminta ja ympäristövaikutukset 

Yhtiöllä on kaksi eri päätoimipistettä. Toimisto, joka sijaitsee Joensuun Tiedepuistolla ja 

Kontiosuon jätekeskus noin 4 kilometrin päässä Joensuun keskustasta. Lisäksi yhtiöllä on 

jäteasema jokaisessa omistajakunnassa, jotka palvelevat selvästi rajoitetuimmin palveluajoin 

kuin jätekeskus. (Puhas Oy 2022.) 

 

Toimistossa sijaitsevat hallinnolliset ja asiakaspalveluun liittyvät toiminnot. Jätekeskuksella 

suoritettava toiminnot ovat jätteen vastaanottoa, käsittelyä, välivarastointia, 

siirtokuormausta ja loppusijoitusta. Vuonna 2020 yhtiön vastaanottama jätemäärä oli noin 

42 000 tonnia, joista merkittävä osa muodostui yhdyskuntajätteen energiahyödynnettävästä 

jakeesta. Hyötykäyttöaste jätteille oli vuonna 2020 96 %, loput 4 % jätteistä loppusijoitettiin. 

(Puhas Oy 2020.) 
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Pääosa jätemäärästä muodostuu yhdyskuntajätteestä, mutta jätekeskukselle vastaanotetaan 

myös elinkeinoelämästä ja rakentamisesta syntyvää jätettä. Merkittävä osa jätteistä 

hyödynnetään energiantuotannossa, biokaasun tuotannossa tai materiaalina. Jätekeskuksen 

alueella varsinasta käsittelyä suoritetaan puutarhajätteille ja hiilivedyillä pilaantuneille maa-

aineksille. Loppusijoitettavat jätteet eli ne jakeet, joille ei ole tunnistettu mahdollista 

jatkokäyttövaihtoehtoa, loppusijoitetaan alueella sijaitsevalle loppusijoitusalueelle. 

(Kukkonen 2022a.) 

 

Ympäristölupa Kontiosuon jätekeskukselle on myönnetty vuonna 2007 ja jonka jälkeen 

lupaehtoja on päivitetty useaan otteeseen vastaamaan paremmin yhtiön nykytoimintaa. 

Merkittäviä muutoksia, joita yhtiön toimintamalliin alkuperäisen ympäristöluvan 

myöntämisen jälkeen on tullut, ovat muun muassa orgaanisen jätteen kaatopaikkauskielto 

(Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013) sekä Riikinvoiman Ekovoimalaitoksen ja 

Biokymppi Oy:n perustaminen. Ympäristöluvan ehtojen noudattamista valvoo Pohjois-

Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, myöhemmin ELY. (Kukkonen 2022.) 

 

Jätekeskusalueen ympäristövaikutuksia seurataan ympäristöluvan mukaisesti. Alueen 

pintavedet ja lievästi pilaantuneet vedet käsitellään paikallisesti jätekeskuksen alueella 

sijaitsevassa käsittelyjärjestelmässä ja loppusijoitusalueelta syntyvät vahvemmin 

pilaantuneet vedet ohjataan viemäröimällä paikalliselle jätevedenpuhdistamolle. Veden 

laatua seurataan seurantaohjelman mukaisesti ulkopuolisen toimijan toimesta ja tuloksista 

raportoidaan vuosittain valvovalle viranomaiselle.  (Kukkonen 2022a.) 

  

Loppusijoitusalueelta kerätään kaatopaikkakaasua, joka hyödynnetään energian tuotannossa 

läheisellä voimalaitoksella tai vaihtoehtoisesti poltetaan soihtupolttimessa metaanipäästöjen 

ehkäisemiseksi. Lisäksi loppusijoitusalueen kuntoa tarkastellaan säännöllisesti muun 

muassa tarkkailemalla pintarakenteiden kuntoa, syntyviä hajuhaittoja, alueen yleistä 

roskaantumista ja mahdollisia haittaeläimiä. (Kukkonen 2022a.) 
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Jätekeskuksen lisäksi merkittävä tekijä yhtiön toiminnoissa on jätehuoltomääräysten 

mukaisesti järjestetty yhdyskuntajätteen kerääminen ja kuljetus. Kerättäviä jätejakeita ovat 

muun muassa poltettava jäte eli energiahyödynnettävä yhdyskuntajäte, biojäte sekä eri 

pakkausjätejakeet. Yhtiö ei omista keräyskalustoa, vaan työn suorittaa kilpailutettu toimija. 

(Kukkonen 2022a.)  

 

Kuljetuksen ja keräämisen osalta ympäristövaikutukset on huomioitu jo kilpailutusvaiheessa 

muun muassa kalustovaatimusten muodossa. Lisäksi reittien optimointi suoritetaan 

yhteistyössä urakoitsijan kanssa niin, että kuljetuksesta syntyvät päästöt on minimoitu. 

Kuljetusten osalta merkittävimmät negatiiviset ympäristövaikutukset syntyvät kuitenkin 

liikennepolttoaineiden käytöstä ja niiden seurauksena syntyvistä kasvihuonekaasu- ja 

pienhiukkaspäästöistä. (Kukkonen 2022a.) 

 

5.2.2  Yhtiön toimintakulttuuri ja sidosryhmät 

Yhtiön toimintakulttuuri ja päätöksenteko pohjautuvat asiakaslähtöisyyteen, lakisääteisten 

velvoitteiden täyttämiseen, hyvää taloudenhallintaan sekä toiminnan kehittämiseen. Myös 

toimintajärjestelmän luominen ja kehittäminen kuuluvat osaksi yhtiön toiminnan 

kehittämistä. Uusien palvelumuotojen, kuten itsepalveluperiaatteella toimivien jäteasemien 

kehittäminen, nousivat pääteemoiksi tulevaisuuden muutoksia tarkastellessa ja nämä 

osaltaan vaikuttavat järjestelmän rakennusvaiheeseen ja sen suunnitteluun. Kiertotalouden 

suorittaminen ja edistäminen kuuluvat olennaisesti yhtiön ideologiaan. Yhtiö huomioi 

kestävän kehityksen mukaisen elinkaariajattelun ja merkittävät ympäristönäkökohdat 

toiminnassaan.  (Kukkonen 2022a; Puhas 2022.) 

 

Yhtiön olemassaolon tarkoitus, kuten jo edellä mainittu, on suorittaa lakisääteisiä 

jätehuoltopalveluita omistajakunnille. Yhtiön merkittävimpiä sidosryhmiä ovat siis nämä 

omistajakunnat, niiden asukkaat sekä elinkeinoelämä. Muita merkittäviä sidosryhmiä ovat 
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yhteistyökumppanit, jotka suorittavat jätehuoltoon, asiakaspalveluun tai hallintoon liittyviä 

tehtäviä yhtiölle, tai vaihtoehtoisesti toimivat jätteen jatkokäsittelijöinä ja jätteen 

jatkotoimituspaikkoina. (Kukkonen 2022a)  

 

5.2.3  Jätelain muutosten vaikutus yhtiön toimintaan tulevaisuudessa 

Jätelain muutoksen tuomia vaikutuksia on selvitetty haastattelemalla yhtiön henkilöstöä. 

Alle on koottu tiivistelmä niistä seikoista, joiden koetaan vaikuttavan merkittävimmin yhtiön 

toimintaan seuraavan kolmen vuoden aikana.  Vastaukset on koottu kohdeyhtiön hallinnossa 

työskentelevältä henkilöstöltä asiantuntijahaastatteluilla.   

 

Merkittävimmiksi muutoksiksi yhtiön toiminnan kannalta tunnistettiin seuraavan kolmen 

vuoden ajanjaksolla tarkasteluna erilliskeräysvelvoitteiden ja kuntavasuun lisääntyminen. 

Erityisesti huomio kiinnittyi poistotekstiilien sekä pakkaus- ja biojätteiden erilliskeräykseen 

ja niiden suorittamiseksi vaadittaviin toimenpiteisiin. Poistotekstiilien osalta toiminnan 

luonne ja kokemuksen puute vastaavasta toiminnasta on johtanut varhaiseen varautumiseen 

muun muassa erinäisten selvitysten ja yhteistyön kautta muiden jätehuoltoyhtiöiden kanssa. 

(Mikkelä & Mainonen 2022.) 

 

Poistotekstiilien keräyksen järjestämistä merkittävämmäksi muutokseksi nähtiin 

pakkausjätteiden erilliskeräyksen laajeneminen yhtiön osalta. Muutos vaikuttaa 

merkittävästi myös nykyisiin pakkausjätteiden kuljetusta ja käsittelyä järjestäneisiin 

yhtiöihin. Konkreettisten muutosten osalta tilanne ei ole vielä kehittynyt merkittävästi. 

Biojätteiden erilliskeräyksen osalta muutosten nähtiin lähinnä koskevan hallinnollisia 

toimintoja, jotka jakautuvat yhtiön ja viranomaisen välille. Toiminnan tutun luonteen ja 

löyhän aikataulun vuoksi biojätteiden osalta vaatimusten täyttymiselle ei nähty merkittäviä 

esteitä. (Mikkelä & Mainonen 2022.) Käytännön tasolla kiertotalouden edistämiseen 

tähtäävät toimenpiteet siis jalkautuvat jätehuoltoon pitkälti jätelain muutosten mukana.  
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Näitä yllä esitettyjä muutoksia käsiteltiin luvussa 2.2.4 geneerisesti koko alaa koskevina 

muutoksina ja yllä esitetyt asiantuntijalausunnot todentavat, että jätelain muutokset on 

huomioitu käytännön jätehuollon järjestämisessä jo varhaisessa vaiheessa ja muutosten 

tuomiin haasteisiin on pyritty varautumaan ajoissa.  

” Erilliskeräysvelvoitteiden laajeneminen ja kuntavastuiden lisääntyminen 
ovat varmasti merkittävimmät muutokset.” (Mikkelä& Mainonen 2022).  

 

5.2.4  Tarkastelun yhteenveto toimintajärjestelmää varten 

Tarkastelun pohjalta voidaan todeta, että yhtiön toiminta jakautuu useaan eri osa-alueeseen. 

Yhtiön lakisääteiset tehtävät, kuten järjestetty jätteenkuljetus, jätteen vastaanotto ja 

jätekeskustoiminnot ovat ydintoimintoja, joiden pohjalle muu toiminta rakentuu. (Kukkonen 

2022a.) 

 

Ydintoimintojen lisäksi yhtiöllä havainnointiin olevan monia ydintoimintoja tukevia 

tukitoimintoja. Asiakaspalvelu tehtävänä on tuke kaikkea muuta toimintaa sekä toimia 

merkittävänä asiakasrajapintana. Lisäksi sen tehtävänä on ylläpitää rekisteritietoja, joita 

myös viranomaiset käyttävät. Taloushallinon rooli yhtiön talouden ylläpitäjänä on yhtiön 

elinehto, samoin ympäristöasioiden ja viestinnän roolit on määritetty lakisääteisesti ja ovat 

tärkeässä roolissa yhtiön kokonaiskuvaa tarkastellessa. (Kukkonen & Rautasalo 2022.) 

 

Tarkastelussa voitiin todeta, että yhtiön toiminta täyttää jo nykyhetkellä sille asetetut lait ja 

velvoitteet eikä esimerkiksi merkittäviä turvallisuuteen vaikuttavia puutteita havaittu. 

Lakien ja velvoitteiden täyttymistä seuraavat useat eri tahot ja viranomaiset kuten yhtiön 

hallitus, omistajakunnat, Joensuun alueellinen jätelautakunta, Pohjois-Karjalan ELY-

keskus, aluehallintovirasto, myöhemmin AVI sekä veroviranomainen. (Kukkonen & 

Rautasalo 2022.) 
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5.3 Järjestelmän toteutus 

Tässä luvussa kuvataan järjestelmän suunnittelu ja toteutus vaihe vaiheelta. Luku pyrkii 

esittelemään standardien edellyttämien velvoitteiden täyttämiseen pyrkivät rakennusvaiheet 

sekä perustelemaan tehdyt valinnat.  

 

5.3.1  Suunnitelma ja järjestelmän toteutus 

Järjestelmän toteutus tapahtui alkuvaiheessa luodun suunnitelman pohjalta. Järjestelmän 

suunnittelu sekä rakentaminen olivat iteratiivisia prosesseja ja näin ollen suunnitelma 

kehittyi ja muuttui järjestelmän edetessä. Toteutus on kuvattu vaiheittain kuvio 4:ssa.  

 

Kuvio 4. Järjestelmän toteutus. 

 

Järjestelmän suunnittelu alkoi perusteellisella kirjallisuustutkimuksella, jonka tarkoituksena 

oli perehtyä tämänkin diplomityön teoriaosassa esiteltyihin järjestelmän standardeihin. 
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Riittävä ymmärrys järjestelmän vaatimuksista oli edellytyksenä tarkemman suunnitelman 

laatimiseksi. Kirjallisuustutkimuksen tarkoituksena oli löytää ne soveltamiskeinot, joiden 

pohjalta rakennettu järjestelmä olisi vaikuttava ja tehokas työkalu. Tarkoituksena ja yhtiön 

johdon tahtotilana oli rakentaa yhtiön toimintamalliin sopiva järjestelmä, joka ei vaatisi tai 

tuottaisi henkilöstölle ylimääräistä tai tuottamatonta työtä.  

 

Kirjallisuustutkimuksen aikana ja sen jälkeen vertailuanalyysin pohjalta suoritetut 

yritysvierailut muissa kunnallisissa jätehuoltoyhtiössä auttoivat lopullisen suunnitelman 

laatimisessa. Osana järjestelmän rakennusta näiden yritysvierailujen tarkoituksena oli saada 

yksityiskohtaista tietoa, millaisia hyötyjä järjestelmällä on saavutettavissa. Lisäksi 

vierailujen tarkoituksena oli selvittää järjestelmään liittyvät käytännön järjestelyt eli miten 

järjestelmää ylläpidetään, miten vastuut jakautuvat henkilöstön kesken ja miten yhtiön 

toimintaa tulee muokata standardien vaatimuksia vastaaviksi verrattuna lähtötilanteeseen.  

 

Järjestelmän suunnittelu ja toteutus tapahtui tiiviissä yhteistyössä nimetyn projektiryhmän 

kanssa. Lisäksi suunnitelman ja järjestelmän toteutukseen hankittiin ulkopuolisen konsultin 

palveluita.  Kuten edellä mainittu, järjestelmän rakentaminen oli iteratiivinen prosessi. 

Suunnittelun ja järjestelmän kehittymisen myötä jo tehtyjä ratkaisuja tarkasteltiin uuden 

tiedon valossa ja muutettiin usein vastaamaan paremmin haluttua tarkoitusta. Yritysvierailut 

aiemmin esitetyn tarkastelun perusteella valikoituneissa yhtiössä yhdessä konsulttiyhtiön 

kanssa auttoivat löytämään käytännön ratkaisuja, joita vertailemalla päädyttiin 

kohdeyritykselle sen hetkisen tiedon valossa parhaimpiin ratkaisuihin.  

 

Käytännön toteutus tapahtui vaiheittain määrittelemällä ja dokumentoimalla seuraavat 

standardien määrittämät kohdat: 

- toimintaympäristön määrittely, 

- toimintapolitiikka, joka rakentui yhtiön strategian sekä laatu- ja 

ympäristönäkökohtien päälle,  

- vastuunjako järjestelmän osa-alueittain yhtiön sisäisesti, 
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- prosessikuvaukset eri toiminnoista, 

- riskien ja mahdollisuuksien tarkastelu ja arvottaminen, 

- näkökohtien arvottaminen, 

- tukitoiminnot, 

- toiminta eli tuotteiden ja palveluiden tarkastelu sekä niille asetetut vaatimukset, 

- johdonkatselmuksen suunnitelma ja toteutus, 

- jatkuva parantaminen osana toimintaa 

- sekä sisäinen auditointi.   

 

Kaikkia ylläesitettyjä kohtia ei avata tässä työssä yksityiskohtaisesti toimeksiantajan 

toiveesta. Vaiheet on kuvattu standardien näkökulmasta jo luvussa 3. Perusperiaatteet ja 

valinnat kuitenkin esitellään niin, että niiden pohjalta on mahdollista hahmottaa 

kokonaiskuva järjestelmän rakennusvaiheista.  

 

5.3.2  Toimintaympäristön määrittely  

Yhtiön toimintaympäristön määrittely on järjestelmän lähtökohta. Yhtiön tulee ymmärtää ja 

määrittää ne sisäiset ja ulkoiset asiat, jotka vaikuttavat organisaatioon, sen mahdollisuuteen 

täyttää tarkoituksena sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmään (SFS-EN ISO 9001:2015,11; 

SFS-EN ISO 14001;2015, 13). Kunnallisessa osakeyhtiössä sidosryhmät ja sitovat 

velvoitteet ovat monitahoiset. Yhtiön on huomioitava asiakkaansa ja toisaalta yhtiötä 

velvoittavat lakisääteiset ja kunnan jätehuoltomääräyksissä annetut velvoitteet. Samaan 

aikaan yhtiön on pyrittävä ylläpitämään yritysmaailmalle tyypillinen tuloksellisuus sen 

toiminnassa. Järjestelmän suunnitteluvaiheessa suoritettu nykytila-analyysi mahdollisti 

toimintaympäristön määrittelyn nopeasti yhteistyössä tehtävään osoitetun tiimin kanssa. 

Merkittävimmät sidosryhmät listattiin ja osana listausta suoritettiin sidosryhmiin liittyvien 

näkökohtien arviointi sekä SWOT-analyysi mahdollisuuksien, heikkouksien, vahvuuksien 

ja uhkien kartoittamiseksi. Muun muassa kiertotalouden edistäminen jätehuollossa 

tunnistettiin osaksi usean eri sidosryhmän odotuksia.   
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5.3.3  Johto  

Yhtiön ylin johto kantaa vastuun järjestelmän vaikuttavuudesta. SFS-EN ISO 9001:2015,13; 

SFS-EN ISO 14001;2015, 14). Keinoja, joilla johto voi vaikuttaa järjestelmän toimivuuteen 

on monia. Johdon vastuulla on taata myös riittävät resurssit järjestelmän vaikuttavaan 

ylläpitoon sekä siihen, että sulautuu osaksi liiketoimintaa. Johdon katselmukset toimivat 

yhtenä työkaluna, joilla johto pysyy tietoisen järjestelmän vaikuttavuudesta sekä 

parannuskohteista. Puhas Oy:n tapauksessa johtoryhmä, prosessien omistajat ja järjestelmän 

ylläpitoon nimetyt henkilöt varmistavat yhdessä haluttujen tavoitteiden saavuttamisen 

(Kukkonen & Rautasalo 2022).   

 

Johdon katselmuksen tehtävänä on arvioida järjestelmän vaikuttavuutta ja 

tarkoituksenmukaisuutta säännöllisin väliajoin. Tarkastelussa tulee huomioida koko yhtiön 

toiminnot, toimintaympäristö, sen muutokset, prosessikohtaisten mittareiden tulokset, 

havaitut poikkeamat, auditoinnin tulokset ja muut järjestelmän kannalta merkittävät asiat. 

(SFS-EN ISO 9001: 2015, 28: SFS-EN ISO 14001:2015, 22). Järjestelmää varten luotiin 

muistio johdon katselmusten sisällön standardinmukaisuuden varmistamiseksi sekä sovittiin 

aikataulu, jonka mukaan johdon katselmus suoritetaan neljännesvuosittain. Tällä pyritään 

varmistamaan järjestelmän vaikuttava käyttöönotto ja ylläpito.  

 

5.3.4  Laatu- ja ympäristöpolitiikka 

Yhtiön tulee määrittää toimintapolitiikka, joka määrittelee yhtiön laatu ja 

ympäristötavoitteiden pohjan, velvoittavat sitoumukset, sitoutumisen jatkuvaan 

parantamiseen sekä ympäristönsuojelun tason parantamiseen (SFS-EN ISO 9001:2015,13; 

SFS-EN ISO 14001;2015, 14). Puhas Oy:n laatu- ja ympäristöpolitiikka määritettiin yhdessä 

yhtiön johtoryhmän kanssa ja se kuvaa yhtiön strategiaa ja toimintakulttuuria. Pääkohtina 

politiikasta nousevat esille jatkuva parantaminen, kiertotalouden edistäminen, turvallisuus, 

asiakaslähtöisyys ja ympäristön tilan suojelu (Junttanen 2022).   
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5.3.5  Prosessimainen toimintatapa 

Yhtiön tulee määrittää tarvittavat prosessit ja niiden keskinäiset vaikutussuhteet (SFS-EN 

ISO 9001:2015,12). Yhtiön toiminnot jaettiin kolmeen pääprosessin, jotka edustavat yhtiön 

kannalta olennaisinta osaa liiketoimintaa ja neljään tukiprosessiin, joiden tarkoituksena on 

tukea pääprosesseja. Toiminnot on kuvattu jo aiemmin yhtiön lähtötilan tarkastelussa.  

 

Pääprosessit edustavat yhtiön ydintoimintoja. Ne jaettiin kolmeen osaan, järjestettyyn 

jätteenkuljetukseen, jätteen vastaanottoon ja jätekeskustoimintoihin eli yhtiön lakisääteisiin 

toimintoihin. Tosin jätteen vastaanotto ja jätekeskustoiminnot voidaan mieltää kuuluvan 

samaan kokonaisuuteen.   

 

Järjestetty jätteenkuljetus on yksi yhtiön tärkeimmistä tehtävistä. Siihen liittyvät laadulliset- 

ja ympäristölliset kriteerit määriteltiin lakien ja määräysten mukaisesti, huomioiden 

standardin vaatimukset ja asiakaslähtöisyys. Jätteen vastaanottoprosessi keskittyy jätteen 

vastaanottoon jätekeskuksella ja jäteasemilla. Prosessin vaatimukset määriteltiin voimassa 

olevien määräysten mukaan, asiakaslähtöisesti sekä vastaamaan seuraavan prosessin 

vaatimuksia jätteen laadun osalta. Jätekeskustoiminnot-prosessi keskittyy materiaalivirtojen 

ja ympäristövaikutusten hallintaan (Puhas Oy 2022a).  

 

Tukiprosessien tarkoitus on auttaa pääprosesseja pääsemään tavoiteltuun tulokseen, mutta 

samanaikaisesti niillä on merkittävä rooli koko yhtiön toiminnan kannalta. Asiakaspalvelun 

tarkoituksena on mahdollistaa pääprosessien toiminta, mutta samanaikaisesti se toimii 

merkittävimpänä asiakasrajapintana yhtiön palveluiden ja asiakkaiden välillä. 

 

Taloushallinto toimii koko yhtiön toiminnan mahdollistajana. Viestintä-prosessi toimii 

yhtiön ulkoisina kasvoina, hoitaa yhtiön sisäistä työelämäviestintää sekä osaltaan täyttää 

yhtiön lakisääteisiä ja standardien asettamia velvoitteita. Ympäristö ja laadunhallinta-
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prosessi sisältää laatu- ja ympäristöjärjestelmän toiminnan sekä varmistaa, että yhtiö toimii 

sille myönnetyn ympäristöluvan puitteissa.  

 

Kunkin prosessin prosessikaavio kuvattiin graafisesti ja kirjallisesti yhteistyössä prosessin 

omistajan eli vastuuhenkilön kanssa. Prosessin ominaisuudet kuvattiin ja dokumentoitiin 

standardien asettamien vaatimusten mukaisesti.  

 

5.3.6  Näkökohtien ja riskien arvioiminen 

Laadullisten- ja ympäristöllisten näkökohtien arvottaminen tarkoittaa niiden merkittävien 

laadullisten ja ympäristöön liittyvien näkökohtien tarkastelua ja arvottamista, joita yhtiön 

toiminnasta syntyy tai mihin ne vaikuttavat. Merkittäväksi havaittujen näkökohtien suhteen 

suoritettiin vielä riskien arviointi, jossa tarkasteltiin näkökohdan potentiaalisia vaikutuksia 

ja miten niihin voidaan varautua tai mahdollisuuksien mukaan hyödyntää yhtiön 

toiminnassa.  

 

Standardien mukainen riskien ja mahdollisuuksien tarkastelu ja arvottaminen ja niihin 

reagointi ovat olennaisessa osassa laadun ja ympäristöasioiden hallintaa. Näkökohtien 

arvottamisessa esille nousseet merkittävät laadulliset ja ympäristölliset näkökohdat yhdessä 

prosessikohtaisten riskien ja mahdollisuuksien kanssa tarkasteltiin yhteistyössä kunkin 

prosessin omistajan kanssa. Riskit ja mahdollisuudet pisteytettiin todennäköisyyden ja 

seurausten vakavuuden tai potentiaalin mukaisesti.  

 

Kullekin riskille ja mahdollisuudelle laadittiin suunnitelma, jonka tarkoituksena on joko 

pienentää riskin todennäköisyyttä ja seurauksia tai vaihtoehtoisesti hyödyntää 

mahdollisuuden tarjoamaa tilaisuutta ja sen potentiaalia. Suunnitelman toimenpiteet koottiin 

yhdeksi toimenpideohjelmaksi, jonka noudattamisesta vastaa prosessin omistaja yhdessä 

johdon kanssa.  



64 

 

  

 

Laadulliset ja ympäristöön liittyvät riskit arvioitiin samassa kokonaisuudessa. Useassa 

tapauksessa laadullisella riskillä tai mahdollisuudella on myös vaikutus ympäristöasioihin ja 

myös kääntäen toisinpäin, harva ympäristöön liittyvä riski tai mahdollisuus toteutuessaan ei 

vaikuta toimintaan laadun näkökulmasta. Erityisesti laadullisten tekijöiden vaikutus 

ympäristöön korostuu kohdeyhtiön tapauksessa, kun kyseessä on laajan toimialueen 

kunnallisesta jätehuoltoyhtiöstä (Kukkonen 2022a). Yhtiö käsittelee merkittäviä jätevirtoja 

ja lisäksi yhtiön imagolla ja palvelun laadulla voi olla myös välillistä vaikutusta ihmisten 

suhtautumiseen jätehuoltoon ja kiertotalouteen. Kuvio 5. kuvaa arvioinnin etenemistä vaihe 

vaiheelta.  

 

 

Kuvio 5. Järjestelmän mukainen laatu- ja ympäristönäkökohtien sekä riskien ja 

mahdollisuuksien arviointi.   

 

5.3.7  Tukitoiminnot 

Tukitoiminnot eli ne resurssit, olosuhteet, henkilöstö ja dokumentaatio, jonka järjestelmä 

edellyttää, määritettiin ja dokumentoitiin standardien velvoitteiden mukaisesti. Standardien 

kohdan 7 tukitoimintoihin sisältyvät myös päätökset siitä, miten yhtiö viestii toiminnastaan 

ja järjestelmästä organisaation sisäisesti ja ulkoisesti (SFS-EN ISO 9001:2015, 16–19; SFS-
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EN ISO 14001:2015,17–20). Järjestelmän edellyttämä viestintä sulautettiin osaksi viestinä-

prosessia, joka mahdollisti usean toiminnon sijoittamisen yhden prosessin alle. 

Dokumentoinnin osalta ratkaisuksi dokumenttien hallintaan valikoitui selainpohjainen 

ratkaisu, joka täyttää standardien asettamat vaatimukset tiedonhallinnasta kuten tiedon jaosta 

ja versiohistorian säilyttämisestä. Valinta toteutettiin muista jätehuoltoyhtiöistä saadun 

mallin ja eri palveluntarjoajien vertailun avulla. Lopulliseen päätökseen vaikutti muun 

muassa ratkaisun kustannukset, käytettävyys ja käyttäjäystävällisyys sekä toimintavarmuus.   

 

Osiossa tarkasteltiin myös prosessien toimintaympäristöä, josta määritettiin 

yhteiskunnalliset, psykologiset sekä fysikaaliset tekijät. Tarkastelu tehtiin 

prosessikohtaisesti ja sulautettiin osaksi prosessikohtaista dokumentaatiota. Merkittävimmät 

työhön vaikuttavat tekijät pyrittiin tunnistamaan ja niihin pyrittiin reagoimaan, vähentäen 

haitallisia ja vahvistaen positiivisia vaikutuksia.   

 

5.3.8  Toiminta 

Toiminnan määrittely, tuotteiden ja palveluiden elinkaarinäkökulma huomioiden sulautettiin 

osaksi prosessien dokumentaatiota, johon määriteltiin vaatimukset, joita palveluilla ja 

tuotteille asetettiin. Koska yhtiö tuotanto muodostuu pääosin palveluista, laadun 

mittaaminen riippuu pitkälti prosessin asiakkailta saadusta palautteesta ja prosessin sisäisistä 

mittareista, kuten asiakasmääristä, sisäisestä tiedonkulusta, asiakaspalautteista ja 

reklamaatiosta.  

 

Yhtiön tulee suorittaa samat toimenpiteet myös ulkoisilta palveluntarjoajilta ostettujen 

palveluiden ja tuotteiden osalta. Erona on työtä suorittavan henkilöstö kuuluminen toisen 

työnantajan alaisuuteen, joka muodostaa omat erityispiirteensä prosessin ohjaukselle ja 

vaatii tiivistä yhteistyötä palveluntarjoajan työn johdon kanssa. Yhtiön tulee viestiä 

ulkoistetun palvelun tuottajalle selkeästi ne vaatimukset ja odotukset, jotka ostettavalle 

työlle, palvelulle tai työn suorittavalle henkilöstölle asetetaan (SFS-EN ISO 9001:2015, 24–
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25). Useat yhtiön asiakkailleen tarjoamista palveluista suorittaa kilpailutettu urakoitsija ja 

näin ollen ulkoisille palveluille asetetut vaatimukset ja seuranta korostuvat (Kukkonen 

2022a). Seuranta, mittarit, vaatimukset ja tavoitteet määritettiin prosessikohtaisesti ja vastuu 

niiden käyttöönotosta ja seuraamisesta määritettiin kunkin prosessin omistajalle.  

 

5.3.9  Suorituskyvyn mittaaminen ja sen arvioiminen 

Kuten jo edellä mainittu, suorituskyvyn mittaaminen liittyy olennaisesti yhtiön 

toimintajärjestelmään. Yhtiön tulee määrittää mittarit, joiden perusteella se pystyy 

arvioimaan järjestelmän ja prosessien suorituskykyä (SFS-EN ISO 9001:2015, 26; SFS-EN 

ISO 14001:2015, 21). Useat kohdeyhtiön tarpeisiin laadituista mittareista löytyivät jo yhtiön 

raportoinnista ja mittaamista tekijöistä. Yhtiön eduksi järjestelmän rakennusvaihetta 

ajatellen voidaan lukea laaja, ympäristöluvan mukainen ympäristöasioiden hallinta ja siihen 

liittyvät raportointivelvoitteet. Saatavilla olevaa informaatiota oli paljon, joka yksinkertaisti 

laadittavien mittareiden suunnittelua ja käyttöönottoa.   

 

Laadullisista mittareista esimerkiksi talouden tunnusluvut ja asiakastyytyväisyys olivat jo 

valmiiksi mitattavia asioita, joten merkittäviä muutoksia niiden mittaamiseksi ei vaadittu. 

Ympäristöasioiden hallinnan kannalta yhtiön ympäristölupa määrittelee jo mittavat 

raportointivelvoitteet, joita hyödynnettiin ympäristöjärjestelmän mittaroinissa. Näiden 

mittareiden lisäksi ympäristöjärjestelmään lisättiin yhtiön hiilijalanjälki ja sen selvittäminen 

vuoden 2022 aikana.  

 

5.3.10 Järjestelmän auditointi 

Sisäinen auditointi toteutettiin laaditun auditointisuunnitelman mukaisesti. Auditoinnin 

tarkoituksena oli selvittää vastaako järjestelmä sille asetettuja vaatimuksia, selvittää 

vastaako järjestelmä standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 vaatimuksiin ja onko 

kaikki toimenpiteet tehty standardien edellyttämällä tavalla. Käytännössä tarkastelun 
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kohteena olivat toimintajärjestelmän dokumentointiratkaisu, prosessit ja niiden kuvaukset, 

niitä varten laaditut työohjeet, niille asetetut mittarit sekä riskien arvioinnista nousseiden 

toimenpiteiden suunnitelmallinen suorittaminen ja dokumentointi. Lisäksi tarkastelun 

kohteena olivat ohjeiden ja vaatimusten mukainen työtehtävien suorittaminen eri 

prosesseissa. Auditoinnissa huomioitiin järjestelmän varhainen kypsyysaste, joka vaikutti 

osaltaan auditoinnin tuloksiin. Auditointi aikataulutettiin suunnitelman mukaisesti ja 

tuloksista laadittiin sisäisen auditoinnin pöytäkirja. 

 

Auditoinnissa havaittiin poikkeamia joissakin järjestelmän dokumenteissa, mutta muutoin 

järjestelmä täytti standardien asettamat velvoitteet. Tosin esimerkiksi järjestelmän 

vaikuttavuutta arvioivaa johdon katselmusta ei aikataulullisesti ollut mahdollista suorittaa 

diplomityön puitteissa, joten auditoinnin tulokset jäivät puutteellisiksi näiltä osin.  

 

5.3.11 Järjestelmän tavoitteet ja jatkuva parantaminen 

Järjestelmän vaikuttavuus riippuu hyvin pitkälti sille asetetuista vaatimuksista ja tavoitteista. 

Kuten aiemmin mainittu kappaleessa 4.3.3, standardit eivät mittaa toimintaa absoluuttisten 

mittareiden tai tulosten perusteella. Näin ollen järjestelmän todellinen vaikuttavuus perustuu 

yhtiön sisäisesti sille asetettuihin tavoitteisiin, toimiviin prosesseihin, jatkuvaan 

parantamiseen ja koko henkilöstön sitoutumiseen. 

 

Puhas Oy:n tapauksessa tavoitteet jaettiin laatu- ja ympäristötavoitteisiin, jotka puolestaan 

jaettiin lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteisiin. Tavoitteille asetettiin selkeät aikataulut ja 

niiden toteuttamiseksi laadittiin suunnitelma, jonka noudattamisesta vastaavat yhtiön johto 

yhdessä henkilöstön kanssa. Lyhyen aikavälin tavoitteita, joita järjestelmän puitteissa 

asetettiin, olivat toimintajärjestelmän vaikuttava käyttöönotto, laadullisena tavoitteena 

asiakastyytyväisyyden mittareiden kehittäminen sekä ympäristötavoitteena hiilijalanjäljen 

laskenta yhtiön toiminnoille vuoden 2022 aikana. Pitkän aikavälin tavoitteiksi asetetiin 

muun muassa toimintajärjestelmän jatkuva parantaminen.  
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Prosessikohtaiset kehityskohteet, jotka nousivat esille riskien ja mahdollisuuksien 

arvioinnissa, ovat myös työkaluja, jolla järjestelmä vaikuttaa toiminnan kehittymiseen ja sitä 

kautta järjestelmän vaikuttavuuteen. Vastuu näiden toimenpiteiden suorittamisesta jää 

prosessin omistajalle ja prosessin henkilöstölle. Johdon vastuulla on seurata sovittujen 

toimenpiteiden suorittamista. Seurantaohjelma, joka laadittiin esille nousseiden seikkojen 

perusteella, ja jota tarkastellaan myös osana johdonkatselmusta, on siten merkittävässä 

roolissa muutosten toteuttamisessa.  

 

Jatkuva parantaminen on periaate, jonka varaan järjestelmä rakentuu. Yhtiön tulee jatkuvasti 

parantaa laatu- ja ympäristöjärjestelmän vaikuttavuutta, tarkoituksenmukaisuutta sekä 

soveltuvuutta (SFS-EN ISO 9001:2015, 26; SFS-EN ISO 14001:2015, 21). Järjestelmä 

pyrittiin rakentamaan niin, että se pyrkii kehittämään toimintaa jatkuvasti sekä 

osallistuttamaan myös henkilökunnan osaksi jatkuvaa parantamista.  

 

Kiertotalouden edistämisen näkökulmasta tavoitteiden asettelun merkitys on suuri. 

Jätehuoltoyhtiöt pyrkivät jatkuvasti kehittämään toimintaprosessejaan ja löytämään uusia 

jätteen hyötykäyttökohteita (Kukkonen 2022b). Näin ollen tulevaisuudessa tavoitteiden 

asettelu voi vaikuttaa myös toimeksiantajayhtiön kiertotalousmalliin tähtäävän siirtymän 

edistämisessä ja siihen liittyvässä pitkän tähtäimen tavoitteiden asettelussa ja 

saavuttamisessa.  

 

5.4 Järjestelmän käyttöönotto ja vaikuttavuus  

Sisäisen auditoinnin tulosten perusteella voidaan todeta, että tämän diplomityön puitteissa 

rakennettu toimintajärjestelmä vaikuttaisi täyttävän ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisen laatu- 

ja ympäristöjärjestelmän vaatimukset. Vasta ulkoisen auditoijan antaman virallisen 

sertifioinnin myötä on mahdollista todeta täyttääkö järjestelmä kaikki sille standardeissa ja 

yhtiön sisäisesti asetetut vaatimukset.  
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Järjestelmän rakennusvaiheeseen osallistunut yhtiön henkilöstö tai tämän tutkimuksen 

suorittaja eivät omanneet projektin alussa merkittävää osaamista laatu- tai ympäristöasioiden 

hallinnasta standardien näkökulmasta. Standardien asiakirjoista, ulkoiselta konsultilta ja 

muilta jätehuoltoyhtiöltä saatu tietotaito kuitenkin mahdollisti järjestelmän suunnittelun ja 

rakentamisen standardien vaatimusten mukaiseksi. Kuten muista jätehuoltoyhtiöstä oli 

havaittavissa (H1, H2, H3, H4), järjestelmä tulee kehittymään jatkuvasti ja 

rakennusvaiheessa tehdyt ratkaisut voivat osoittautua jatkossa tehottomiksi. Standardin 

luonne huomioiden näitä tehtyjä ratkaisuja on kuitenkin mahdollista uudelleenarvioida ja 

kehittää paremmin toimivaksi kokonaisuudeksi.  

 

Luvussa 5.2.3 esitettyjen yhtiön tunnistamiin jätelain muutoksiin sekä kiertotalouden 

edistämiseen kohdeyhtiön järjestelmän vaikutusta on lähes mahdotonta arvioida tämän 

tutkimuksen puitteissa. Järjestelmän rakennusvaiheen aikainen tarkastelu ja suunnittelu 

keskittyivät ainoastaan käytännönläheisesti yhtiön nykytilaan. Järjestelmän 

rakennusvaiheen puitteissa sovitut toimenpiteet ja kehitystarpeet olivat myös 

käytännönläheisiä, eivätkä ne ottaneet vahvasti kantaa yhtiön tulevaisuuteen pitkällä 

tähtäimellä.  Järjestelmä voi kuitenkin toimintansa aikana tarjota yhtiölle keinoja vastata 

kiertotalouden asettamiin muutospaineisiin, muun muassa standardien edellyttämän 

toimintaympäristön- ja sidosryhmien odotustentarkastelun ja riskienarvioinnin kautta. Näin 

tunnistetut tarpeet on mahdollista sitouttaa osaksi järjestelmää esimerkiksi tavoitteiden 

asettelun kautta.  
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6 Tulokset  

Kunnallisen jätehuoltoyhtiön on selvittävä monista eri haasteista, joita sille asetettaan. 

Haasteita muodostavat muun muassa luvussa 2.3:ssä esitellyt monimutkaiset 

kuntaomisteisia yhtiötä koskevat säätelymekanismit, kiertotaloutta ja jätehuoltoa säätelevien 

lakien ja määräysten asettamat raamit sekä niiden kiristyvät vaateet. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena oli pyrkiä selvittämään standardisoidun toimintajärjestelmän käyttöönoton 

vaikutukset yhtiön toimintaan ja voiko tämänkaltainen järjestelmä tarjota työkaluja yhtiölle 

toiminnan kehittämiseen ja vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön mukanaan tuomiin 

haasteisiin erityisesti siirtymässä kohti kiertotaloutta. Tässä luvussa käsitellään 

kohdeyhtiölle järjestelmän tarjoamia hyötyjä, joita on havainnoitu yhtiön sisältä, 

kirjallisuudesta sekä asiantuntijahaastatteluista.  

 

6.1 Kohdeyhtiön järjestelmän rakentaminen ja tarkastelu 

Tutkimuksesta tehtyjen havaintoihin nojaten voidaan todeta, että järjestelmän todellisia 

vaikutuksia on haastavaa tarkastella tämän työn puitteissa. Mahdolliset hyödyt ja haitat 

kumuloituvat ajan kanssa ja niiden tarkastelun voidaan olettaa olevan helpompaa 

toimintatapojen vakiinnuttua ja järjestelmän saavuttaessaan tietyn kypsyysasteen. 

Esimerkiksi haastatteluista esille nousseet viranomaisyhteistyöhön ja uusiin 

yhteystyökumppanuksiin liittyvät hyödyt on mahdollista saavuttaa vasta järjestelmän 

sertifioinnin myötä. Sen sijaan järjestelmän rakennusaikana sen kohdeyhtiölle tuomia 

hyötyjä tunnistettiin useita. Esille nousi muun muassa toiminnan yksityiskohtainen 

tarkastelu yhdessä henkilökunnan kanssa. Yksityiskohtainen tarkastelu ja keskustelu 

mahdollistivat vanhojen ja vakiintuneiden toimintatapojen läpikäynnin ja kehityskohteiden 

löytämisen. Tämän tarkastelun aikana esille nousivat muun muassa olemassa olevan 

ohjeistuksen kattavuus ja kehittäminen, tiedonkulun kehittäminen yhtiön sisäisesti ja 

ulkoisten sidosryhmien kanssa. Esille nousi lisäksi näkökulma, jossa korostettiin toiminnan 

kriittistä arviointia myös muun kuin prosessin oman henkilöstön toimesta.  



71 

 

  

 

Standardien velvoittama suoritettu näkökohtien-, riskien- ja mahdollisuuksien arvioiminen 

nousi myös esiin tarkastelussa. Tarkastelussa keskityttiin merkittävien näkökohtien 

arviontiin ja siihen, mitä toimenpiteitä tunnistetut näkökohdat edellyttävät. Riskien ja 

mahdollisuuksien osalta tarkastelu suoritettiin prosessikohtaisesti. Sovitut toimenpiteet 

kirjattiin ylös, ne aikataulutettiin ja niille nimettiin vastuuhenkilöt. Tämä suunnitelmallinen 

toiminnan kehittäminen lienee merkittävin hyöty, jonka järjestelmä tarjoaa yhtiölle tässä 

vaiheessa. Toimintajärjestelmä edellyttää suunniteltujen toimenpiteiden suorittamista 

standardien velvoitteiden täyttämiseksi (SFS-EN ISO 9001:2015; SFS-EN ISO 

14001:2015). Tästä syystä voidaan olettaa, että ne tullaan suorittamaan suunnitellussa 

aikataulussa. On kuitenkin huomioitava, että vastaavaa kehitystä voisi tapahtua myös ilman 

järjestelmää.  

 

Myöskään ympäristöasioiden hallinnan kannalta järjestelmän vaikutus tässä vaiheessa ei ole 

vielä merkittävä. Lainsäädännön ja ympäristöluvan raameissa toimivan yhtiön 

ympäristövaikutusten seuranta oli jo ennen järjestelmän rakennusvaihetta hyvällä tasolla, 

muun muassa ympäristöluvan edellyttämän seuranta- ja raportointivelvoitteiden myötä. 

Järjestelmä voi kuitenkin kehittää ympäristöasioiden hallintaa esimerkiksi lisäämällä 

henkilöstön tietämystä ympäristöasioiden hallinnasta. Lisäksi yhtiön päätös selvittää 

toiminnoista syntyvä hiilijalanjälki on ensimmäinen askel kohti vähäpäästöisempää 

jätehuoltoa.   

 

Kuten luvussa 5.2.3 Jätelain muutosten vaikutus yhtiön toimintaan tulevaisuudessa on 

esitetty, yhtiö on tiedostanut jätelain muutoksen mukanaan tuomat velvoitteet ja edellytykset 

ja on jo aloittanut toimintansa sopeuttamista vastaamaan lain velvoitteita. Järjestelmän 

vaikuttavuus näihin muutoksiin järjestelmän ikä ja kypsyysaste huomioiden on vielä tässä 

vaiheessa vähäinen. Järjestelmä voi kuitenkin tarjota keinoja tunnistaa muutokset ja 

tarvittavat toimenpiteet aikaisessa vaiheessa muun muassa säännöllisesti tehtävän 

toimintaympäristön määrittelyn ja tarkastelun myötä. Tämän jälkeen yhtiön on mahdollista 

kehittää toimintaansa esimerkiksi prosessimaisen toimintatavan ja jatkuvan parantamisen 

myötä. Tämä mahdollistaa toiminnan kehittämisen jo aikaisessa vaiheessa kohti haluttua 
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kehityssuuntaa ja näin ollen muutoksiin on mahdollista reagoida ajoissa. Jätelain mukanaan 

tuomien kiertotalouden edistämiseen tähtäävien velvoitteiden täyttäminen on jo aloitettu 

varhaisessa vaiheessa (Mikkelä & Mainonen 2022). Järjestelmä ei kuitenkaan vielä tässä 

vaiheessa ole käytössä näiden muutosten käytäntöön saattamisessa.    

 

6.2 Laatu ja ympäristöjärjestelmän soveltuvuus kunnalliseen jätehuoltoon 

Luvussa 6.2 pyritään vastaamaan tutkimuksen alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

Johtopäätökset nojaavat tämän tutkimuksen aikana tehtyihin havaintoihin ja kerättyyn 

aineistoon.  

 

6.2.1  Soveltuuko standardisoitu toimintajärjestelmä kunnalliselle 

jätehuoltoyhtiölle? 

”Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto on organisaation strateginen 
päätös, joka voi auttaa sitä parantamaan kokonaisvaltaista suorituskykyään 
ja joka toimii hyvänä perustana kestävän kehityksen mukaisille hankkeille.” 
(SFS-EN ISO 9001:2015, 5). 

Toimintajärjestelmän käyttöönotto on merkittävä askel yhtiölle. Standardien velvoitteet 

täyttävän järjestelmän tarkoituksena on auttaa yhtiötä kehittämään toimintaansa 

järjestelmällisesti asiakastyytyväisyyttä lisäten ja ympäristön tilaa vaarantamatta (SFS-EN 

ISO 9001:2015; SFS-EN ISO 14001:2015). Kunnallinen jätehuolto ei muodosta poikkeusta 

asiaan.  

 

Kohdeyhtiön järjestelmän rakentamisen, kirjallisuuden ja haastattelututkimuksen perusteella 

voidaan todeta, että laatu- ja ympäristöjärjestelmä soveltuu kunnallisen jätehuollon laadun 

kehittämiseen ja ympäristöasioiden hallinnan työkaluksi. On kuitenkin huomioitava, että 

järjestelmän vaikuttavuus riippuu hyvin pitkälti sitä käyttävän ja ylläpitävän yhtiön 

tahtotilasta sekä resursseista, jotka järjestelmälle on osoitettu. Haastatteluista tehtyjen 
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johtopäätösten perusteella voidaan todeta, että pitkään käytössä olleet järjestelmät ovat olleet 

toimivia ratkaisuja niitä käyttäville yhtiölle.  

Haastattelujen perusteella oli mahdollista myös päätellä, että sertifioitu toimintajärjestelmä 

kykenee tuottamaan lisäarvoa sitä käyttävälle yhtiölle. Vastausten perusteella oli myös 

havaittavissa, että ulkoinen sertifiointi ja sen mukanaan tuomat vaatimukset lisäävät 

järjestelmän vaikuttavuutta velvoittaen yhtiön henkilöstöineen täyttämään kaikki standardin 

velvoitteet pitääkseen järjestelmän sertifioituna, vaikkei muu ulkopuolinen taho sitä yhtiöltä 

edellyttäisikään. Ominaisuuksista tärkeämmiksi koettiin järjestelmän mahdollisimman 

toiminallinen rakenne ja kevyt, standardien velvoitteet täyttävä dokumentointi (H1, H2, H3).  

 

Järjestelmän heikkouksiksi nostettiin esille muuan muassa dokumentoinnin vaatima 

työmäärä (H1, H2) ja kunnallisen jätehuoltoyhtiön monopoliaseman tuoma 

markkinakilpailun puute, jonka seurauksena järjestelmä ei kykene tuottamaan samoja 

hyötyjä kuin vapaasti kilpailuilla markkinoilla toimiville yhtiölle (H4). Esille eivät nousseet 

esimerkiksi järjestelmän ja sertifioinnin aiheuttamat tai muut järjestelmän ylläpitoon liittyvät 

kustannukset ja vaadittavat resurssit. Näin ollen voidaan olettaa, että joko näitä kustannuksia 

ei pidetä merkittävinä, tai vaihtoehtoisesti järjestelmästä saatavia hyötyjä pidetään näitä 

kustannuksia merkittävämpänä tekijänä.  

 

6.2.2  Miten järjestelmä voi kehittää yhtiön toimintaa järjestelmän 

rakentamisvaiheessa ja käytössä ollessaan? 

Kohdeyhtiön tapauksessa havaittuja etuja olivat toiminnan yksityiskohtainen tarkastelu, 

kehityskohtien tunnistaminen ja suunnitelmallisen kehitystyön aloittaminen. 

Toimintaympäristön ja siihen liittyvien muuttujien tunnistaminen mahdollistaa 

varautumisen tuleviin muutoksiin varhaisessa vaiheessa ja prosessimaisen toimintavan 

seurauksena on mahdollista kehittää kaikkia yhtiön toimintoja yhdenmukaisesti osana 

järjestelmää.  
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Käytössä ollessaan järjestelmä velvoittaa yhtiön suorittamaan järjestelmän piirissä olevat 

toimet sekä jatkuvasti parantamaan toimintaansa (H1, H3). Haastatteluiden perusteella 

voidaan todeta, että järjestelmä nähdään hyväksi työkaluksi useaan eri tarkoitukseen ja sitä 

voidaan hyödyntää myös laajemmin kuin standardit velvoittavat, kuten esimerkiksi 

perehdytykseen (H3).  

 

Kohdeyhtiön järjestelmän iän huomioiden pitkälle vietyjä johtopäätöksiä järjestelmän 

käytön aikaisesta vaikuttavuudesta kohdeyhtiön tapauksesta ei vielä ole mahdollista tehdä. 

Rakennusvaiheessa tehtyjen havaintojen pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että vaikutus 

tulee todennäköisesti olemaan merkittävä.  

 

6.2.3 Miten standardisoitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä voi auttaa kunnallista 

jätehuoltoyhtiötä sopeutumaan muutokseen lineaaritaloudesta 

kiertotalousmalliin, sen mukaiseen toimintaa ja haasteisiin? 

Luvussa 2.2.4 esitettyjä mahdollisia keinoja täyttää Euroopan unionin ja kansalliset 

kiertotalouden tavoitteet on jo saatettu osaksi jätelakia. Tunnistettuja vaikutuksia 

kohdeyhtiön toimintaan on käsitelty luvuissa 5.2.3 ja 5.4 ja niiden perusteella voidaan todeta, 

ettei suoraa vaikutusta tämän tutkimuksen perusteella ole vielä havaittavissa. Mutta kuten 

luvussa 5.4 todetaan, järjestelmä voi vaikuttaa muutoksiin muun muassa prosessimaisen 

toimintatavan, toimintaympäristön muutosten tunnistamisen ja järjestelmän eri osiin 

liittyvän riskienhallinnan kautta.  

 

Kiertotalousmallin mukaiseen muutokseen liittyvät pakkaus-, tekstiili- ja biojätteiden 

keräysvelvoitteiden muuttuminen ja laajentuminen tulevat muokkaamaan yhtiön 

liiketoimintaa ja toimintatapoja lähitulevaisuudessa (Mikkelä & Mainonen 2022). 

Toimintajärjestelmä voi tarjota viitekehyksen, jonka puitteissa toiminnan muutokset on 

mahdollista integroida osaksi jo olemassa olevaa liiketoimintamallia. Järjestelmä ja 

standardit velvoittavat tarkastelemaan tehtyjä päätöksiä ja luotavia toimintamalleja 
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kriittisesti johdon ja prosessien henkilöstön toimesta ja tämä voi osaltaan edesauttaa 

tehokkaiden toimintatapojen tunnistamista, käyttöönottoa ja vähentää niihin liittyviä riskejä.  

Yleisesti järjestelmän vaikutusten ylettyessä asiakasrajapintaan saakka, esimerkiksi 

laadukkaamman palvelun tai uusien tarjottavien palveluiden myötä, on mahdollista, että 

esimerkiksi suhtautuminen jätehuoltoon, lajitteluun ja kierrättämiseen muuttuvat 

positiivisempaan suuntaan. Sidosryhmiin heijastuva positiivinen imagovaikutus voi myös 

auttaa esimerkiksi viranomaisyhteistyön tai uusien yhteistyökumppanien löytämisessä (H4).  
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7 Keskustelua 

Tämä luku tuo esille niitä näkökulmia, joita nousi esille tutkimuksen aikana. Lisäksi luku 

listaa muun muassa tutkimuksen rajausten vaikutuksia sekä mahdollisia jatkokehitys- ja 

tutkimuskohteita.  

 

7.1 Järjestelmän mahdollisuudet 

Kuten tässä tutkimuksessa on havaittu, ISO 9001: 2015 ja ISO 14001:2015 -standardeihin 

pohjautuva laatu- ja ympäristöjärjestelmä voi tarjota yritykselle järjestelmällisen tavan 

hallita, mitata ja kehittää toimintaansa. Järjestelmän todellinen hyöty ja tehokkuus saavat 

merkityksensä käytössä ollessaan. Yleisesti ajatellen järjestelmä voi olla keino viestiä ja 

osoittaa yhtiön toiminnan kehittämisestä vastuullisempaan ja asiakaslähtöisempään 

suuntaan, mutta riskinä on, standardien geneerisestä luonteesta johtuen, että todelliset hyödyt 

jäävät vähäisiksi.  

 

Standardit soveltuvat kaikkien alojen toimijoille, eivätkä ne mittaa suoritusta 

minkäänlaisella absoluuttisella mittarilla. Näin ollen yhtiö voi määrittää järjestelmän 

vaatimukset hyvin pitkälti sille itselleen suotuisiksi. Tilanteessa, jossa yhtiö hankkii 

sertifikaatin ainoastaan esimerkiksi sen tuomien positiivisten markkinahyötyjen vuoksi eikä 

sitoudu esimerkiksi jatkuvaan parantamiseen, järjestelmä voi toimia omaa perusajatustaan 

vastaan. Ulkoisen auditoijan tehtävänä on selvittää yhtiön todellinen sitoutuminen 

järjestelmään ja sen vaikuttavaan käyttöön sekä ylläpitoon. Toimeksiantajayhtiön kohdalla 

yhtiön vahva tahtotila kehittää toimintaansa ja vähentää ympäristövaikutuksiaan kuitenkin 

argumentoi vahvasti edellistä väittämää vastaan ja tämän tutkimuksen kirjoittaja uskoo 

yhtiön sitoutuvan ja jatkavan järjestelmän kehitystyötä myös tulevaisuudessa.  
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Muiden jätehuoltoyhtiöiden toimintajärjestelmiä tarkastellessa esille nousi se, että 

järjestelmä on kykenevä tuottamaan merkittäviä hyötyjä, kun sitä käytetään ja ylläpidetään 

vaikuttavasti. Järjestelmää hyödynnettiin myös laajemmin kuin mitä standardit siltä 

edellyttävät. Järjestelmää muun muassa hyödynnettiin uusien työntekijöiden 

perehdyttämiseen tai muihin vastaaviin, ei standardin edellyttämiin toimiin. Myös 

kohdeyhtiön tapauksessa järjestelmälle suunniteltiin laajempi käyttötarkoitus kuin mitä 

standardit edellyttävät.  

 

Kiertotalousmuutoksen näkökulmasta vaikuttava toimintajärjestelmä voi toimia työkaluna, 

jolla jätehuoltoyhtiöiden on mahdollista omaksua ja kehittää uusia toimintatapoja. 

Esimerkiksi uusien jätteenkäsittelymetodien kehittäminen osana ISO 9001 edellyttämää 

suunnitelmallista tuotteiden ja palveluiden kehittämistä voi toimia hedelmällisenä 

kasvualustana tuloksellisten käsittelymetodien ja käyttökohteiden tunnistamisessa ja 

käyttöönotossa.  

 

Tämän tutkimuksen pohjalta on vaikeaa arvioida miten merkittävästi sertifioidun 

järjestelmän ulospäinsuuntautuva positiivinen markkina-arvo voi vaikuttaa 

toimeksiantajayhtiöön tai muihin kunnallisiin jätehuoltoyhtiöihin. Näiden yhtiöiden 

liiketoiminnan pääpaino ei ole suorassa kilpailutilanteessa markkinoilla (Kukkonen 2022a). 

Näin ollen on selvää, että järjestelmästä saatavat mahdolliset hyödyt tulevat muualta kuin 

ulkoisen imagovaikutuksen tuomasta kilpailuedusta, toisin kuin markkinaehtoisesti 

toimivilla yhtiöllä. Vastaava johtopäätös voidaan tehdä myös haastatteluaineiston 

perusteella (H4). Järjestelmä, ja erityisesti sertifioitu järjestelmä, voi kuitenkin toimia 

positiivisena indikaattorina tärkeimpien sidosryhmien, viranomaisten ja mahdollisten uusien 

yhteistyökumppanien suuntaan. Näin ollen järjestelmä voi hyödyttää yhtiötä muun muassa 

uusien liiketoimintamallien ja kumppanuussopimuksien muodossa. 

Salmenperä et al. (2021) havaitsivat tutkimuksessaan, että merkittävä este kiertotalousmallin 

mukaisen kierrätysmateriaalien uudelleenkäytön tiellä on kysyntä suhteessa materiaalien 

tarjontaan sekä tiedonkulun ja yhteistyön vähäisyys eri toimijoiden välillä. Edellisessä 

kappaleessa esitetty johtopäätös järjestelmän vaikutuksesta yhtiön imagoon ja mahdollisiin 
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yhteistyökumppaneihin puoltaa väitettä, jonka mukaan järjestelmä voi edesauttaa 

kunnallisia jätehuoltoyhtiötä löytämään ja solmimaan uusia kumppanuuksia ja näin 

esimerkiksi kehittämään uusia jätteenkäsittelymenetelmiä. Tämän toteutuessa se voi myös 

edistää kiertotalousmallin mukaisen toiminnan syntymistä.  

 

Mahdollisten uusien yhteistyökumppaneiden ja vastaavien hyötyjen lisäksi on huomioitava 

se, että ISO 9001 mukaisen laatujärjestelmän periaatteeksi standarditasolla on nimetty 

asiakastyytyväisyyden lisääminen (SFS-EN 9001:2015, 6). Kuten luvussa 5.3.6 on mainittu, 

jätehuoltoyhtiön onnistuminen tai epäonnistuminen jätehuollon ja siihen liittyvien 

palveluiden suorittamisessa voi vaikuttaa ihmisten yleiseen suhtautumiseen jätehuoltoa 

kohtaan. Järjestelmän toimiessa vaikuttavasti myös asiakastyytyväisyyden tulisi lisääntyä. 

Lisääntyneen asiakastyytyväisyyden myötä voidaan siis olettaa positiivisen suhtautumisen 

järjestelmää käyttävää yhtiötä kohtaan lisääntyvän.  Positiivisempi suhtautuminen 

jätehuoltoon ja sitä suorittavaan yhtiöön voi myötävaikuttaa esimerkiksi 

syntypaikkalajitteluun ja näin ollen esimerkiksi lisätä materiaalihyödynnykseen kelpaavien 

jakeiden määrää tai parantaa energiahyödynnettävän jätteen laatua. Muutoksessa kohti 

kiertotaloutta tällä voidaan katsoa olevan melko vähäinen vaikutus, mutta sen voidaan katsoa 

luovan jätehuoltoyhtiölle ja koko arvoketjulle edellytyksiä keskittyä toiminnan muiden osa-

alueiden kehittämiseen. Nämä edellytykset syntyvät vapautuneista resursseista, joita 

parantunut jätteen laatu voi tuoda mukanaan.  

 

7.2 Työn ja tutkimuksen rajaukset ja niiden vaikutukset  

Merkittävä työn ulkopuolelle jäävä tekijä eli ulkoinen auditointi ja järjestelmän sertifiointi 

lisää osaltaan työn empiirisen osuuden ja näin ollen koko tutkimuksen tulosten 

epävarmuutta. Järjestelmän standardien vaatimustenmukaisuus on mahdollista osoittaa vasta 

ulkoisen auditoijan myöntämän sertifikaatin myötä. Näin ollen kohdeyhtiön järjestelmästä 

tehdyt havainnot eivät varmuudella kuvasta sertifioitua järjestelmää.  
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Järjestelmän rakentamisen aikana esille nousi useasti kysymys siitä, onko 

toimeksiantajayhtiön kaltaisella yhtiöllä millaisia hyötyjä saavutettavana järjestelmän 

ulkoisella auditoinnilla. Varsinainen järjestelmä ei toimiakseen edellytä auditointia, mutta 

yhtiö ei voi myöskään sitä sertifioimatta hyödyntää esimerkiksi viestinnässään samaan 

tapaan kuin sertifioitua järjestelmää. Haastatteluaineistossa kuitenkin nousi esille ulkoisen 

auditoinnin muodostama ”pakko” suorittaa tarvittavat toimenpiteet sertifikaatin 

säilyttämiseksi. Tämän voidaan olettaa vaikuttavan järjestelmän vaikuttavuuteen 

positiivisesti, joskin se saattaa vaikuttaa välillisesti henkilöstön asenteisiin järjestelmää 

kohtaan, jos suoritettavia tehtäviä ei koeta mielekkäiksi. Haastatteluista ei kuitenkaan 

noussut esille merkittäviä auditointiin liittyvä haittoja, joten tästä voidaan tehdä johtopäätös, 

että auditoinnin ja sertifioinnin hyödyt nähdään suuremmiksi kuin sen mukanaan tuomat 

mahdolliset haitat.  

 

Yleisesti työtä ja tuloksia tarkastellessa tulee huomioida, että tämä tutkimus keskittyi 

yhdistettyyn toimintajärjestelmään, joka kattaa ISO 9001: 2015 ja ISO 14001:2015 

mukaisen yhdistetyn laatu- ja ympäristöjärjestelmän. Sitä miten standardien mukainen 

laatujärjestelmä tai ympäristöjärjestelmä yksinään voisi toimia tai mitä vaikutuksia sillä 

voisi olla, on mahdoton arvioida tämän tutkimuksen pohjalta. Voidaan kuitenkin olettaa, että 

kokonaisuutena ne täydentävät toisiaan ja näin ollen voivat toimia tehokkaammin yhdessä 

kuin erillään.  

 

Haastattelututkimuksen tuloksia ja niiden luotettavuutta arvioidessa on huomioitava, että 

haastattelututkimus keskittyi lähinnä käytössä olevien järjestelmien ominaisuuksiin. 

Haastattelukysymykset laadittiin ja haastattelut suoritettiin jo varhaisessa vaiheessa tätä 

tutkimusta. Tästä syystä ne eivät kyenneet täysin vastaamaan kaikkiin tutkimuksessa 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Haastatteluiden kaksiosaisten tarkoitusperien takia 

haastattelut tuli suorittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, että niistä saatavan tiedon 

avulla oli mahdollista kehittää myös kohdeyhtiön järjestelmää rakennusvaiheessa. 

Jälkikäteen on pohdittava, olisiko haastattelukysymyksiä tullut muokata vastaamaan 

paremmin tutkimuksen tarpeita. Mahdollista olisi myös ollut suorittaa haastattelut 
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myöhemmin tai mahdollisesti täydentää jälkikäteen ja näin ollen saada kattavampi kuva 

esimerkiksi siitä voiko järjestelmä toimia työkaluna myös kiertotalousmallin mukanaan 

tuomiin haasteisiin. Otannan kapeudesta johtuen vastaukset eivät kuitenkaan olisivat olleet 

yleistettävissä kuvaamaan koko toimikenttää ja näin ollen voidaan todeta, että tällä tuskin 

on merkittävää vaikutusta tutkimukseen ja sen tulosten luotettavuutta ajatellen. 

 

7.3 Tutkimuksen ja tulosten luotettavuus 

Tapaustutkimus kyseessä olevan järjestelmän soveltuvuudesta ja hyödyistä kunnallisille 

jätehuoltoyhtiölle kattaa vain kapean otannan koko toimikentästä.  Lisäksi tulee huomioida 

toimeksiantajayhtiölle luodun järjestelmän varhainen kypsyysaste, jonka vuoksi 

kohdeyhtiön kohdalta nämä mahdolliset hyödyt ovat vielä lähes täysin spekulatiivisia. 

Tuloksia ei näin ollen voida yleistää kuvaamaan toimialaa tai näiden standardien mukaisen 

järjestelmien vaikutuksia laajemmin.  

 

Varsinaiseen järjestelmän rakennusvaiheeseen liittyvät epävarmuudet saatiin kattavasti 

täytettyä käyttämällä ulkopuolisen konsulttiyhtiön palveluita ja muista jätehuoltoyhtiöstä 

saatua kokemusperäistä tietoa. On kuitenkin huomioitava, että toimeksiantajayhtiön 

henkilöstöllä ei ole aiempaa kokoemusta vastaavanlaisen järjestelmän ylläpidosta tai 

käytöstä ja tämän voidaan katsoa vaikuttavan järjestelmän tehokkuuteen ainakin 

lähitulevaisuudessa. Osaamisen ja kokemuksen karttuessa näiden epävarmuuksien voidaan 

olettaa vähenevän tai poistuvan kokonaan. Tutkimuksen lopullisiin tuloksiin alun 

standardien vähäinen osaaminen tuskin kuitenkaan vaikuttaa merkittävästi.  

 

7.4 Suosittelut toimenpiteet toimeksiantajalle 

Tässä vaiheessa toimeksiantajayhtiön järjestelmän vaikuttava käyttöönotto ja seuranta 

mahdollistavat standardien perusajatuksena olevan PDCA-syklin käynnistymisen. 

Aktiivinen ylläpito ja kehittäminen auttavat järjestelmää asettumaan osaksi päivittäistä 
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toimintaa ja esimerkiksi neljännesvuosittain suoritettaviin johdon katselmuksiin tehtävä 

laadukas valmistautuminen voi edesauttaa järjestelmän omaksumista osaksi johdon 

työkaluja.  

 

Ulkoisen auditoinnin suorittamisen jälkeen yhtiön on mahdollista joko keskittyä 

ylläpitämään vaikuttavaa laatu- ja ympäristöjärjestelmää tai vaihtoehtoisesti lähteä 

laajentamaan järjestelmää esimerkiksi ISO 45001 pohjaisella työturvallisuus- ja terveys 

järjestelmällä. Myös laadunhallinnan standardit ISO 9004: Organisaation johtaminen 

jatkuvaan menestykseen, ISO 10001 Laadunhallinta. Asiakastyytyväisyys. Organisaation 

menettelyohjeita koskevaa ohjeistusta, ISO 10002 Laadunhallinta. Asiakastyytyväisyys. 

Suuntaviivat asiakasvalitusten käsittelyyn organisaatiossa tai muut ISO 9001 standardin 

liitteissä esitetyt standardit voivat auttaa yhtiötä kehittämään laadunhallintaa pidemmälle 

kuin mitä ISO 9001 yhtiöltä edellyttää. (SFS-EN ISO 9001:2015, 35–36.) 

 

 

7.5 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksen aikana esiin nousi myös kysymys, miten mitata käyttöönotetun järjestelmän 

varsinaisia hyötyjä alkutilanteeseen verrattuna. Mittarina voi toimia esimerkiksi talouden 

tunnuslukujen seuraaminen, mutta euromääräinen määrittely ei välttämättä pysty tuottamaan 

totuudenmukaista tilannekuvaa. Prosessien ja toiminnan kehittäminen sekä henkilöstön 

osallistuttaminen voivat vaikuttaa myös laajemmin työtätekevien asenteisiin ja työssä 

viihtymiseen ja näin kehittää esimerkiksi työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista. Lisäksi 

on huomioitava, että prosessien kehittäminen voi myös muuttaa toiminnan luonnetta niin, 

ettei vertailukelpoista tietoa enää ole saatavilla. Kohdeyhtiön tapauksessa kehityksen suunta 

on mahdollista havaita vasta pidemmällä tarkastelujaksolla kuin mitä tämä diplomityö 

mahdollistaa. Jatkotutkimus liittyen kyseisen yhtiön toimintajärjestelmän todellisiin 

hyötyihin pitkällä aikavälillä voisi tuottaa tietoa, miten ja mihin suuntaan yhtiön toiminta on 

kehittynyt järjestelmän myötä.  
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Toisena jatkotutkimuksen mahdollisuutena voidaan nähdä laajempi koko toimia-alaa 

paremmin kuvaava tutkimus. Kuten jo aiemmin todettu, tämä tutkimus edustaa vain kapeaa 

otantaa koko toimialasta. Tutkimus toimintajärjestelmien ominaisuuksista sekä hyödyistä 

kunnallisessa jätehuollossa koko Suomen alueella voisi tuoda lisää tietoa 

toimintajärjestelmien vaikuttavuudesta ja mahdollisuuksista kiertotalouden edistämiseen.   
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8 Yhteenveto 

Muutos lineaaritaloudesta kiertotalouteen tulee vaatimaan yhteiskunnalta merkittäviä 

ponnistuksia. Kunnallisen jätehuollon osalta nämä muutokset tulevat näkymään käytännössä 

lakien ja asetusten asettamien velvoitteiden myötä. Jo nyt jätelain muutokset edellyttävät 

kunnallisilta jätehuoltoyhtiöiltä merkittäviä toimia, muun muassa kiristyvien 

erilliskeräysvelvoitteiden myötä. (Finlex 2021; Mikkelä & Mainonen 2022.)  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien 

mukaisen laatu- ja ympäristöjärjestelmän eli toimintajärjestelmän vaikutuksia kunnallisen 

jätehuoltoyhtiön toimintaan ja sitä, voiko järjestelmä auttaa sopeutumaan uusien 

velvoitteiden mukaiseen toimintaan. Kirjallisuustutkimuksen, asiantuntijahaastatteluiden ja 

toimeksiantajayhtiön järjestelmän rakentamisen muodostama kokonaisuus pyrki 

tarkastelemaan ja löytämään mahdollisia vaikutusmekanismeja, joilla kyseinen järjestelmä 

voisi vaikuttaa ja edesauttaa yhtiötä täyttämään sille asetetut velvoitteet.  

 

Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että järjestelmä kykenee tuottamaan 

merkittäviä hyötyjä, kun sitä käytetään tehokkaasti. Suoria johtopäätöksiä järjestelmän 

tuomista hyödyistä kohti kiertotalousmallin mukaista toimintaa ei kuitenkaan tämän 

tutkimuksen pohjalta voida tehdä, vaan ne ovat seurannaisvaikutuksia järjestelmän muista 

positiivisista vaikutuksista. Järjestelmä voi kyetä edesauttamaan jätehuoltoyhtiöitä 

esimerkiksi löytämään uusia jätteenkäsittelymenetelmiä ja yhteistyökumppaneita 

järjestelmän positiivisten seurannaisvaikutusten myötä sekä vaikuttamaan positiivisesti 

alueen asukkaiden suhtautumiseen jätehuoltoa ja kiertotaloutta kohtaan.  
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