
 

© Hannu Villanen    www.prosessitaito.fi            2.4.2013 S. 1 / 1 
 

 
 

Ohjelma ISO 14001-järjestelmän rakentamisesta 
 
Ohessa on esimerkkiohjelmamme ISO 14001-järjestelmän rakentamisesta. Esimerkissä teemme 
käsikirjan ja osan ohjeista, henkilökunta osan. Yrityksen henkilökunta tekee tarvittavat muutokset 
aikataulussa, johon on jätetty aikaa omaksua järjestelmän käyttö ja viilaus.  
 

ISO 14001-järjestelmän rakentaminen ilman ISO 9001-pohjaa, ts. puhtaalta 
pöydältä (yrityksessä 10…15 henkeä, yksi toimipiste) Aikataulu  

1. Tutustuminen yrityksen prosesseihin, tuotteisiin, ohjaustapoihin ja 
dokumentointiin yleisesti. Nykytilan nopea yhteenveto. Selvitetään työn haluttu 
lopputulos, valitaan osallistujat 

Aloitus  

2. Yrityksessä kerätään tiedot energian, veden ja kemikaalien kulutuksista sekä 
tehdään kemikaali-inventaario 

2. viikko 

3. Ympäristökatselmus, käytössä kulutusluvut, ympäristö- ja kemikaalilupien tarve, 
lakisääteisten määräysten kartoitus 

2. viikko 

4. Tilaus-toimitusprosessi sekä vastuut ja valtuudet käydään läpi, tunnistetaan 
prosessien y-vaikutukset ja mitä tehdä niille 

5. viikko 

5. Ympäristönäkökohdat tunnistetaan yhdessä henkilökunnan kanssa, 
priorisoidaan ja tehdään alustavat y-ohjelmat 

6. viikko 

6. Valmistuksen ja hankinnan tärkeimpien osaprosessien auditointi y-vaikutusten 
kannalta, tarvittavat ohjeet, y-vaikutusten mittarit 

6. viikko 

7. Puuttuvien elementtien rakentamisen aikataulu 8. viikko 

8. Toiminnan yleisen mittaamisen ja parantamisen prosessit, tarvittavat ohjeet, JP-
toiminta 

10. viikko 

9. Poikkeamien käsittelyn prosessit, juurisyyn selvitys. Aletaan valmistella 
suojelusuunnitelmaa 

10. viikko 

10. Ympäristöjohtaminen, suojelusuunnitelma, johdon katselmukset, 
ympäristöpolitiikka, toiminnan ylätason mittarit 

15. viikko 

11. Käsikirja valmis, sisäisen auditoinnin harjoittelu, lakisääteisten määräysten 
noudattamisen arviointi. Paikataan havaittuja puutteita 

20. viikko 

12. Puretaan auditoinnin tulokset johdolle. Yksityiskohtainen suunnitelma 
järjestelmän loppuun saattamisesta seuraavan 3 kk aikana 

26. viikko 

13. Ohjeet valmiina, pidetään sisäinen auditointi täydellisenä. Pidetään johdon 
katselmuksen ympäristöjärjestelmän osuus täydellisenä 

40. viikko 

14. Puretaan auditoinnin tulokset, viimeistellään dokumentit.  42. viikko 

Yhteensä  1 vuosi 
 
Prosessikuvauksissa ovat mukana vastuut ja valtuudet, syntyvät / käytettävät asiakirjat, ohjeet, 
mittaaminen ja parantaminen sekä poikkeamien hoito. Henkilökunnalle annetaan koulutus tietoiskuina. 
Arvio työn laajuudesta konsultointipäivinä on 15-25 pv. Määrä pienenee, jos ISO 14001 tehdään ISO 
9001:n päälle. Työmäärä riippuu oleellisesti yrityksen koosta ja toimialasta sekä siitä, kuinka selkeitä 
toiminnan ohjausjärjestelmiä yrityksessä käytetään. Toimitamme mielellämme tarjouksen. 


