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Tutkimuksen tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on tarkastella jatkuvan parantamisen periaatteen toteutumista 
yhdentoista suomalaisen EMAS-toimipaikan ympäristötavoitteenasetannassa 
vertaamalla kahdelta eri ajanjaksolta olevien ympäristöselontekojen 
ympäristötavoitteita keskenään sekä analysoimalla tapahtunutta kehitystä. Tavoitteena 
on laajentaa jatkuvan parantamisen tutkimusta päästö- ja jätemäärien kehityksen 
seurannasta kohti tavoitteiden ja koko ympäristöohjelman arviointia.

Tutkimusaineisto

Tutkimuksen aineisto koostuu julkisista, asiantuntijan varmentamista EMAS- 
ympäristöselonteoista, joita toimipaikkojen edellytetään julkaisevan vähintään 36 
kuukauden välein. Selonteot on valittu aineistoksi niiden julkisuuden ja saatavuuden 
vuoksi.

Tutkimusaineiston käsittely

Tavoitteita käsittelevästä kirjallisuudesta johdetaan hyvälle tavoitteenasetannalle 
ominaiset kriteerit, joiden perusteella ympäristötavoitteita analysoidaan. Aluksi 
arvioidaan toimipaikkakohtaisesti kahden selonteon välillä tapahtunut tavoitteiden 
kehitys kriteerien suhteen. Tämän jälkeen toimipaikkojen arvioinnit yhdistetään ja 
käydään läpi jokaisen arviointikriteerin toteutuminen. Lopuksi analyysin pohjalta 
pyritään muodostamaan käsitys jatkuvan parantamisen toteutumisesta toimipaikkojen 
ympäristötavoitteiden kehityksessä.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen päähavainto on, ettei jatkuvaa parantamista ole tapahtunut 
ympäristötavoitteiden kehityksen suhteen ja että kaikkien paitsi yhden tavoitteiden 
arviointikriteerin suhteen tavoitteet ja niiden esittäminen ovat heikentyneet. Tulos on 
ristiriidassa aikaisempien jatkuvaa parantamista käsittelevien tutkimusten kanssa, 
joiden mukaan parantaminen on päästö- ja jätemääriä seurattaessa ollut kohtalaista. 
Tulokset vahvistavat, että ympäristöjäijestelmät ovat sellaisenaan riittämättömiä 
parantamaan olennaisesti toimipaikan ympäristönsuojelun tasoa. Tätä kautta ne 
korostavat jatkuvan parantamisen merkitystä järjestelmän keskeisenä osana.
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JOHDANTO

1.1 Aiheen esittely

1990-luvun aikana ympäristöjärjestelmistä on muodostunut yrityksille tärkeä kilpailutekijä. 

Syynä järjestelmien kasvavaan käyttöön on ollut ennen kaikkea markkinoiden vaatimusten 

kasvaminen. Honkasalon ja Salo-Asikaisen (1994) mukaan markkinat ovat tietyissä 

tapauksissa jopa viranomaisia tiukempia ympäristövaatimuksissaan. Lisäksi kulutus on 

siirtymässä tuotemerkkikohtaisesta uskollisuudesta kohti yrityskohtaista uskollisuutta. Tämä 

kehitys osaltaan suosii ympäristöj ärj estelmiin panostamista. Imagon parantumisen lisäksi 

muita ympäristöosaamisesta seuraavia hyötyjä ovat kustannussäästöt kasvavan tehokkuuden 

myötä, uudet markkinamahdollisuudet sekä hyvän ja eettisen johtamiskäytännön kautta 

parantunut työmotivaatio (Linnanen ym. 1997, 168). Järjestelmien tarkoituksena on 

systematisoida yritysten ympäristöasioiden hoitoa sekä vakuuttaa asiakkaat tuotteen tai 

palvelun ympäristöystävällisyydestä.

Suomessa yleisimmin käytössä olevat ympäristöj ärj estelmät ovat kansainvälinen 

ympäristöstandardi ISO 14001 sekä Euroopan Unionin ympäristöj ärj estelmä EMÄS (Eco 

Management and Audit Scheme). Tämä tutkimus keskittyy EMAS-jäijestelmää käyttävien 

toimipaikkojen tarkasteluun. EMAS-jäijestelmä edellyttää toimipaikalta ISO 14001- 

standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän, minkä lisäksi EMAS-toimipaikat ovat 

velvoitettuja julkaisemaan todennetun ympäristöselonteon vähintään 36 kuukauden välein 

(Jääskeläinen, 2003). Järjestelmät eivät täten ole toisiaan poissulkevia.

Ympäristöjärjestelmiä käyttävät paitsi ympäristövaikutuksiltaan, myös resursseiltaan ja 

tomintatavoiltaan hyvin erityyppiset yritykset. Tavoitteena on ollut tehdä järjestelmästä 

joustava, jotta erilaiset toimipaikat voisivat omaksua sen. Ympäristöjäijestelmät ovat tähän 

asti olleet myös vapaaehtoisia. Nämä tekijät ovat johtaneet siihen, että vastuu 

ympäristöjärjestelmän toteuttamisesta jää yritykselle itselleen, sillä kaikille yrityksille 

toteuttamiskelpoisia ohjeita on vaikea luoda. Järjestelmillä on yleiset periaatteet, mutta niiden 
toteuttamistapa vaihtelee yrityksittäin.
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Yksi järjestelmän keskeisistä periaatteista on ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen, 

johon pyrkimiseen yrityksen tulee sitoutua järjestelmää käyttäessään. Vaatimuksena on, että 

yritykset tunnistavat tuotantonsa merkittävät ympäristövaikutukset ja pyrkivät vähentämään 

niitä parasta saatavilla olevaa teknologiaa käyttäen. Ympäristöj ärj estelmiä ei ole rakennettu 

niin, että ne pyrkisivät kohti jotain ennalta asetettua päämäärää, vaan järjestelmät ovat 

itseohjautuvia. Ympäristötavoitteiden tulisi täten muuttua järjestelmän toiminnan kehittyessä 

(Honkasalo 1997). Koska jatkuvan parantamisen periaate on luonteeltaan epämääräinen, olisi 

yritysten tavoitteiden kehittymistä ja niiden asettamisen takana olevia tekijöitä hyvä arvioida 

myös ulkopuolisia tahoja käyttäen. Voidaan olettaa, etteivät yritykset halua 

ympäristöjärjestelmästä itselleen suurta taakkaa, vaan haluavat hyötyä siitä mahdollisimman 

paljon suhteellisen pienillä muutoksilla. Tämä on ohjeistamattoman järjestelmän piirissä 

mahdollista, mutta samalla ympäristöviranomaisten tavoitteiden vastaista. Ongelmana on, 

miten motivoida yrityksiä jatkuvasti kehittämään ympäristönsuojelunsa tasoa?

Ympäristöasioiden hoidon jatkuva parantaminen näkyy ennen kaikkea päästö- ja 

jätekuormituksen pienenemisenä. Ympäristökuormituksen toivottu kehitys puolestaan 

määritetään ympäristötavoitteissa. Tavoitteet tulee asettaa organisaation resurssit ja päämäärät 

huomioon ottaen ja niiden toteutumista tulee seurata ja mitata. Ympäristötavoitteet luovat 

pohjan toimipaikan ympäristöohjelmalle, joka puolestaan määrittää edelleen 

toimintasuunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi, avoitteet luovat toiminnalle ja korjaaville 
toimenpiteille puitteet, joten on tärkeää, että ne on asetettu keskeisiä ympäristönäkökohtia 

silmälläpitäen. Ympäristötavoitteita ja toteutuneita lukemia vertaamalla voidaan arvioida 

asetettujen tavoitteiden realistisuutta ja kunnianhimoisuutta.

1.2 Tutkimuskysymykset

Tämä tutkimus pyrkii selvittämään jatkuvan parantamisen periaatteen totetutumista 

suomalaisten EMAS-toimipaikkojen ympäristötavoitteiden kehitystä tarkastelemalla. 

Ympäristötavoitteiden kehittymistä tutkitaan vertaamalla yhdentoista toimipaikan kahdelta eri 

ajanjaksolta olevaa ympäristöselontekoa keskenään. Selontekojen osalta keskitytään 

ympäristötavoitteiden kehittymisen analysoimiseen, sillä ne luovat pohjan 
ympäristöohjelmalle, joka konkretisoi yrityksen ympäristöpolitiikan. Tavoitteena on pohtia 

mahdollisia syitä tulosten takana. Tutkimustulosten perusteella lienee mahdollista myös
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arvioida, johtaako ohjeistamaton järjestelmä ympäristönsuojelun kannalta parhaisiin 

mahdollisiin tuloksiin vai olisiko ohjeistusta lisättävä ja ympäristönormeja tiukennettava. 

Koska tavoitteenasetannan merkitys ympäristöj äij estelmän toimivuuden kannalta 

tunnustetaan useissa tutkimuksissa, on tavoitteiden tutkiminen perusteltua ja merkittävää.

Tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraavaan kahteen kysymykseen:

1) Ovatko tavoitteet ja niiden esittäminen selonteoissa kehittyneet laadullisesti 

parempaan suuntaan ja mitä kehitettävää niissä olisi?

2) Ilmentyykö tavoitteiden kehityksessä ympäristönsuojelun tason jatkuva parantuminen?

Tutkimuksessa arvioidaan myös tavoitteiden esittämistapaa, joka vaikuttaa ulkopuolisten 

tahojen ympäristötavoitteista tekemien päätelmien laatuun. Tavoitteiden laatua arvioidessa 

käytetään tavoitteita käsittelevästä yleisestä johtamiskirjallisuudesta poimittuja hyvälle 

tavoitteenasetannalle ominaisia kriteerejä.

1.3 Aineisto

Tutkimuksen aineisto koostuu yhdentoista EMAS-toimipaikan kahdelta eri ajanjaksolta 

olevista selonteoista. Toimipaikat edustavat eri teollisuuden aloja, mutta painotus on 

metsäteollisuudessa, sillä suurin osa suomalaisista EMAS-toimipaikoista on 

metsäteollisuuden alan tehtaita. Tutkimuksessa on mukana pisimpään rekisterissä olleita 

toimipaikkoja, jotta vertailu eri ajankohtien välillä olisi mahdollista. Järjestelmän käyttöajan 

lisäksi toimipaikat on valittu silmälläpitäen niiden kiinnostavuutta. Mukaan on otettu eri 

kokoisia sekä ympäristövaikutuksiltaan ja toimialoiltaan erilaisia toimipaikkoja. 

Ympäristöselontekojen kautta tapahtuvaa tavoitteiden analysointia puoltaa selontekojen 

julkisuus ja saatavuus, sillä useat tutkimuksen kannalta olennaiset seikat ovat vain yritysten 
itsensä käytössä olevaa tietoa. Selontekojen perusteella myös muut yritysten ulkopuoliset 

henkilöt joutuvat muodostamaan kuvan yrityksen ympäristötavoitteista.

Tutkimuksen tarkasteluväli on vuodesta 1996 vuoteen 2002. Valittujen toimipaikkojen kaksi 

vertailtavaa ympäristöselontekoa sijoittuvat näille vuosille. Tarkasteluvälin pituus on valittu 

niin, että tavoitteita olisi tullut kiristää ja toimintaa kehittää. Myös tavoitteiden sekä niiden
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toteutumisen kuvaamisen ja esittämisen tulisi olla kehittynyt tänä aikavälinä. Kutakin 
toimipaikkaa analysoidaan samojen kriteerien perusteella. Lopuksi pyritään muodostamaan 

käsitys jatkuvan parantamisen toteutumisesta kaikkien toimipaikkojen arvioinnit 
yhdistämällä.

1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet

Jatkuva parantaminen: Organisaation kannalta merkittävien ympäristönäkökohtien 

hallintaan liittyvän ympäristöj äij estelmän mitattavissa olevien tulosten tehostamista 

vuosi vuodelta organisaation ympäristöpolitiikan, -tavoitteiden ja -päämäärien 

pohjalta; tuloksia ei ole tarpeen tehostaa kaikilla toiminta-aloilla samanaikaisesti.

- Ympäristöj äijestelmä: Se yleisen hallintajärjestelmän osa, johon kuuluvat 

organisaatiorakenne, suunnittelutoiminnot, tehtävät, käytännöt, menettelyt, prosessit ja 

voimavarat, joita tarvitaan ympäristöpolitiikan kehittämiseen, täytäntöönpanoon, 
tarkistamiseen ja ylläpitämiseen.

Ympäristöpolitiikka: Organisaation ympäristöä koskevat yleistavoitteet ja 

toimintaperiaatteet ja kaikkien ympäristölainsäädännössä asetettujen asiaankuuluvien 

vaatimusten noudattaminen sekä sitoutuminen ympäristönsuojelun tason jatkuvaan 

parantamiseen; ympäristöpolitiikkaan sisältyy tavoitteiden ja päämäärien asettaminen 
ja tarkistaminen.

- Ympäristöselonteko: EMÄS-jäijestelmässä mukana oleva organisaatio laatii julkisen 

ympäristöasioista kertovan selvityksen, joka sisältää tietoa toimipaikan 

ympäristönsuojelun tasosta ja yksityiskohtaista tietoa siitä, kuinka asetetut tavoitteet 
on saavutettu.

- Ympäristöpäämäärä: Ympäristöpolitiikkaan perustuva, organisaation itselleen 

asettama yleisluontoinen ympäristöpyrkimys, joka on mitattavissa, jos se on 

käytännössä mahdollista.

4



Ympäristötavoite: Ympäristöpäämääriin perustuva, organisaatioon tai sen osiin 

sovellettava yksityiskohtainen tulosvaatimus, joka on tarpeen asettaa ja täyttää 

kyseisten päämäärien saavuttamiseksi ja joka on mitattavissa, jos se on käytännössä 

mahdollista.

- Ympäristöohjelma: Kuvaus toteutetuista tai suunnitelluista toimenpiteistä (tehtävät ja 

keinot), joilla pyritään saavuttamaan ympäristötavoitteet ja -päämäärät, sekä 
ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden toteuttamiselle asetetuista määräajoista.

- Ympäristönäkökohta: organisaation toimintojen, tuotteiden tai palvelujen osa, joka voi 

olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa; merkittävä ympäristönäkökohta on 
sellainen, jolla on tai voi olla merkittävä ympäristövaikutus.

Lähde: EMAS-asetus N:o 761/2001, 2. artikla.

1.5 Tutkimuksen rakenne

Tutkimus koostuu kahdeksasta luvusta. Luvut 2-4 käsittelevät aiheeseen liittyvää 

kirjallisuutta, käsitteitä sekä aikaisempaa tutkimusta. Luvussa kaksi esitellään tavoitteiden 

merkitystä johtamisessa yleensä sekä periaatteita niiden asettamisessa ja seurannassa. Luvussa 

kolme tarkastellaan ympäristöjärjestelmien tämänhetkistä tilaa, esitellään tutkimuksen 

kohteena oleva EMÄS-järjestelmä, siihen liittyviä ongelmakohtia sekä jatkuvan parantamisen 

periaate järjestelmän keskeisenä osana. Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen näkökulmana 

olevia tavoitteita ja niiden asettamisen merkitystä ympäristöjärjestelmässä. Neljännessä 

luvussa esitellään jatkuvaa parantamista ja tavoitteita koskeva aikaisempi kotimainen ja 
ulkomainen tutkimus sekä johtopäätökset tehdystä tutkimuksesta.

Viidennessä luvussa esitellään tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät sekä tutkimuksen 

kohteena olevan aineisto. Tässä luvussa perustellaan tutkimuskohteen valinta sekä esitellään 
aineistoon ja analyysiin liittyviä haasteita ja ongelmakohtia.

Kuudennessa luvussa suoritetaan tutkimuksen empiirinen analyysi. Tutkimus etenee case- 

esimerkeittäin kuvaten yksitellen jokaisen toimipaikan tavoitteiden kehitystä asetettujen
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kriteerien mukaisesti. Seitsemännessä luvussa analysoidaan empiirisessä osiossa saadut 

tutkimustulokset käymällä läpi jokaisen arviointikriteerin toteutuminen kaikkien 

toimipaikkojen tavoitteissa. Lopuksi pyritään muodostamaan käsitys jatkuvan parantamisen 

toteutumisesta toimipaikkojen ympäristötavoitteenasetannassa.

Kahdeksannessa ja viimeisessä luvussa esitellään koko tutkimusta koskevat johtopäätökset. 

Tässä luvussa käydään läpi tärkeimmät tulokset sekä syitä näiden tulosten takana. Ongelmien 
ratkaisemiseksi pyritään antamaan suosituksia ja parannusehdotuksia. Lopuksi esitellään vielä 

tutkimuksen rajoitukset sekä jatkotutkimusmahdollisuuksia.
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2. TAVOITTEITA TARKASTELEVA TUTKIMUS

2.1 Tavoitteista ja niiden merkityksestä

"The difference between a goal and a dream is the written word. "

-Gene Donohue

Sananparsi tiivistää hyvin tavoitteen luonteen tietyn vision konkretisoijana. Tavoitteet ovat 

toimintaa eteenpäin vievä voima ja niiden merkitys on ollut merkittävä erilaisissa 

organisaatioissa kautta aikojen.

Tavoitteet liittyvät keskeisesti tulevaisuuden epävarmuudesta nousevaan tarpeeseen 

suunnitella organisaation toimintaa. Suunnittelu on yksi johdon keskeisiä tehtäviä ja 

tavoitteiden asettaminen puolestaan olennainen suunnittelun osa. Organisaatiot toteuttavat 

suunnittelua eri tavoin. Normann (1975, 68-69) jakaa organisaatioiden suunnittelufilosofiat 

tavoite- ja prosessinäkemykseen. Tavoitenäkemyksen mukaan päätöksentekijä asettaa 

tavoitteet, purkaa nämä osatavoitteiksi, määrittelee ns. tavoite-keinohierarkian ja valitsee 

tavoitteeksi ensimmäisen tyydyttävän vaihtoehdon tai vaihtoehdon, jolla on korkein 
tavoitteensaavuttamisaste. Tavoitenäkemys perustuu rationaalisen päätöksenteon malliin ja 

soveltuu käytettäväksi tunnetussa ja hyvin jäsennetyssä toimintaympäristössä. 

Prosessinäkemyksen mukaan tavoitteita ei määritetä tulevina saavutettavina tilanteina. Aluksi 

määritellään toimintaprosessin ensimmäinen vaihe, jonka jälkeen sen hetkisen tilanteen 

olosuhteet huomioon ottaen jatketaan prosessin määrittämistä. Suunnittelu nähdään jatkuvana 

oppimistapahtumana, jossa näkökulma vaihtelee sen hetkisten näkemysten ja välittömien 

toimenpiteiden välillä. Prosessinäkemys soveltuu toimintaympäristöön, joka on osittain 

tuntematon, monimutkainen ja edellyttää menestyksen saavuttamiseksi toiminnan 

joustavuutta. Suunnittelu liittyy kiinteästi päätöksentekoon, vaikka kaikki päätöksenteko ei 

olekaan suunnittelua (Ackoff, 1970).

2.2 Tavoitteiden merkitys eri johtamiskäytännöissä

Tavoitteiden ja johtamisen välillä on kiinteä suhde. Onnistunut jotaminen pitää sisällään 

tavoitteiden asettamisen tukemaan visiota, johon ollaan pyrkimässä. Tavoitteiden merkitys 

vaihtelee eri johtamiskäytännöissä. Seuraavaksi esitellään kolme johtamismetodia, joissa
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tavoitteet ovat keskeisellä sijalla: strateginen johtaminen, tavoitejohtaminen sekä 

tasapainotettu tuloskortti. Valitut johtamiskäytännöt edustavat eri aikakausia sekä ovat 
periaatteiltaan eri tyyppisiä.

2.2.1 Strateginen johtaminen

Rosen (1995) määrittelee strategisen johtamisen pitkän aikavälin suunnitteluna silmällä pitäen 

jokapäiväisen liiketoiminnan toimivuutta. Kunkin hetken päätösten vaikutus tulevaisuuteen 

tulisi ottaa huomioon. Strategisen johtamisen fokus on hänen mukaansa siinä, mitä 

organisaatio haluaa saavuttaa pitkällä aikavälillä. Tämä visio puolestaan konkretisoituu 

tavoitteina, jotka tarkentavat milloin mitäkin halutaan saavuttaa. Varsinainen organisaation 

strategia kertoo ne toimenpiteet, joiden avulla tavoitteet aiotaan saavuttaa. Strategiset 

päätökset ovat päätöksiä organisaation olemassaolevien tai potentiaalisten resurssien käytöstä 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Strateginen johtaminen käsitteenä syntyi 1950-60-luvulla ja se 

on painottanut eri aikakausina eri johtamisen osa-alueita.

Strategisen johtamisen prosessi alkaa mission määrittelyllä, joka kertoo keitä ovat yrityksen 
asiakkaat, mitkä ovat heidän tarpeensa ja millä keinoilla nämä tarpeet tyydytetään. Tavoitteet 

asetetaan tukemaan missiota. Organisaation eri sidosryhmillä on usein erilainen käsitys siitä, 

mitkä tavoitteet tukevat missiota parhaiten. Siksi organisaation tulee analysoida omat 

sidosryhmänsä sekä niiden merkitys ja asettaa tavoitteensa sidosryhmien tärkeyden 

painoarvon perusteella. Analysoimalla organisaation sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö, 

voidaan muodostaa vaihtoehtoisia strategoita tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategia tulisi 

ensisijaisesti valita sen perusteella, miten hyvin se tukee organisaation tavoitteita.

2.2.2 Tavoitejohtaminen

1960-luvulla organisaatioissa ilmeni tarvetta uudenlaiselle johtamiselle vastapainoksi 

tehtäväkeskeiselle autoritääriselle johtamiselle. Tavoitejohtamisen avulla pyritään luomaan 

henkilöstön keskuudessa korkea työmotivaatio ja kiinteä side yritykseen sekä sen tavoitteisiin. 

Pimes (1985,1) määrittelee tavoitejohtamisen seuraavasti:
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"Yksilötasolla omaksuttu tavoitteellinen ja tuloshakuinen ajattelu- ja toimintatapa, joka 

työyhteisössä yleisesti omaksuttuna johtaa tavoitteelliseen ja tuloshakuiseen 

johtamiskäytäntöön. "

Tavoitejohtaminen perustuu Pimeksen (1985, 2) mukaan ajatukseen siitä, että tavoitteellisesti 

toimiessaan työntekijät johtavat itseään ja omaa toimintaansa, ja että tavoitteellinen toiminta 

on parhaimmillaan yksilön omatoimisuuteen ja itseohjautuvuuteen perustuvaa. 

Työntekijöiden henkilökohtaisten tavoitteiden tulee olla organisaation kokonaistavoitteiden 

suuntaisia, jotta toiminta olisi tuloksellista. Jotta yksilöiden sitoutuminen koko työyhteisön 

tavoitteisiin varmistettaisiin, tulee jokaisella työntekijällä olla mahdollisuus vaikuttaa 

tavoitteiden asettamiseen. Tavoitejohtamisen prosessissa tunnistetaan yrityksen avainalueet, 

joihin toiminnan kehittämisen tulee kohdistua. Avainalueiden määrittämisen jälkeen 

analysoidaan yrityksen nykytila ja asiat, joita halutaan kehittää tai säilyttää, sekä mihin 

suuntaan yritys haluaa kehittyä. Tämän analyysin pohjalta asetetaan yrityksen tavoitteet.

Koska työyhteisön tulokset muodostuvat yksilöiden työn tuloksista, tulee kaikkien 

työntekijöiden tuntea työnsä tarkoitus osana kokonaisuutta sekä työnsä tulostavoitteet. 

Yksilökohtaiset tavoitteet ja tulosodotukset käydään läpi esimiehen ja alaisen välisissä 

tavoitekeskusteluissa. Keskustelussa keskitytään toiminnan kannalta olennaisiin 

avaintulosalueisiin, joille asetetaan tavoitteita sekä luodaan itseohjautuvuuden mahdollistavat 

arvioinnin mittarit. Työntekijän palkka- ja urakehitys ovat sidottuja menestymiseen, jota 

puolestaan mitataan tavoitteiden toteutumista edistävien toimenpiteiden suhteen (Pimes, 

1985). Kun koko organisaation toiminta työntekijöiden palkitsemista myöten on rakennettu 

tavoitteiden toteuttamisen ympärille, on keskeistä, että tavoitteet on määritetty oikein ja että 

niitä mitataan ja seurataan asianmukaisella tavalla. Tavoitteiden saavuttaminen ei saisi tulla 

itsetarkoitukseksi siten, että organisaation välttämättömiä toimintoja aletaan karsia, jotta 

tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa.

2.2.3 Tasapainotettu tuloskortti

Tuloskorttiajattelu [Balanced Scorecard, BSC] kehitettiin Harvardin yliopistossa 1990-luvun 

alkupuoliskolla. Ajatusmalli perustuu siihen, että yrityksen tilasta ei saada kattavaa kuvaa 

vain sen taloudellista suorituskykyä seuraamalla, vaan myös muita osatekijöitä olisi
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seurattava. Tuloskortin rakentaminen alkaa organisaation vision ja strategian määrittämisellä. 

Seuraavaksi tulee määritellä strategian toteuttamisen kannalta kriittiset menestystekijät ja 

mittaristo joka tukee tavoitteiden asettamista ja kriittisten tekijöiden suorituskykyä. Mittaristo 

on kokoelma ennakoivia (leading) ja tuloksesta kertovia (lagging) mittareita. 

Menestystekijöitä määritettäessä fokusoidaan tekijöihin, joiden avulla tulos tehdään. 

Mittariston täydentämiseksi asetetaan vielä konkreettiset toimintasuunnitelmat tulevaisuutta 

varten. Tuloskortti auttaa strategian muuttamisessa toiminnaksi sekä sen selkeyttämisessä ja 

viestittämisessä henkilöstölle. Tuloskortin käytössä keskeistä on tavoitteiden määrittäminen 

sekä kriittisten tekijöiden suorituskyvyn jatkuva mittaaminen ja arviointi. Tavoitteita 

asetetaan 3-5 vuoden ajanjaksoille, mutta käytännössä on suositeltavaa pilkkoa pitkän 

aikavälin tavoitteet osiin esimerkiksi budjetin hallitsemiseksi. Lyhyen aikavälin tavoitteet 

ovat lisäksi helpommin lähestyttävissä tuotannon tasolla.

Tavoitteiden tulisi olla määritetty niin, että mikäli ne saavutetaan, organisaatio ja sen 

toimintatavat ovat muuttuneet. Ne tähtäävät siis todellisiin muutoksiin prosesseissa ja 

toimintatavoissa. Tuloskortti on koettu laajalti hyödylliseksi apuvälineeksi strategian 

toteuttamisessa. Sen onnistuneen käytön varmistamiseksi strategian ja tavoitteiden 

asettaminen oikein on keskeistä, jotta mittaristolla seurattaisiin oikeita ja olennaisia asioita. 

Tuloskortin ohjausjärjestelmäl 1 inen luonne auttaa johtoa seuraamaan strategian onnistumista 

sekä kyseenalaistamaan tavoitteita ja päämääriä. Mahdollisia ongelmia tuloskortin käytössä 
ovat strategian määrittäminen tarpeeksi täsmällisesti sekä huonosti määritellyn mittariston 

heikko kyky mitata olennaisia asioita (Kaplan&Norton, 1996).

Seuraavaksi esitellään tavoitteiden asettaminen prosessina, onnistuneesti asetettujen 
tavoitteiden ominaispiirteitä sekä tavoitteiden seurantaa ja mittaamista.

2.3 Miten tavoitteet asetetaan?

2.3.1 Tavoitteenasetanta prosessina

Neuvosen (2002, 21) mukaan tavoitteet tulee asettaa kunkin tehtävän kannalta tärkeimmille 

avainalueille, jotta organisaatio toimisi kokonaisuudessaan tehokkaasti. Tavoitteita voi asettaa 

esimies, alainen tai molemmat yhteistyössä. Tavoitteiden asettaminen ei ole muusta 

organisaation toiminnasta irrallinen prosessi. Kuva 1. havainnollistaa käsitehierarkian avulla
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tavoitteiden sijoittumista organisaation muun toiminnansuunnittelun joukkoon. Pyramidin 

yläpään käsitteet ovat luonteeltaan alaosan käsitteitä yleisluontoisempia ja niitä on 

määrällisesti vähemmän. Ylimpänä hierarkiassa on organisaation visio, joka määrittelee 

organisaation tulevaisuuden toimintasuunnitelman, eli millaiseksi organisaatio aikoo tulla ja 

mitä tarpeita tyydyttää. Vision alla on toiminta-ajatus, joka kertoo, mitä organisaatio tällä 

hetkellä tekee ja millä toimialoilla (Johanson, VTT). Päämäärät määritetään vision ja 

toiminta-ajatuksen pohjalta. Hughesin (1965, 29) mukaan päämäärien asettaminen on 

toiminta-ajatuksen muuttamista operationaaliseen muotoon. Haanmäen (1985) mukaan 

päämääriä tulisi asettaa toiminnan niille osa-alueille, joista yrityksen olemassaolo ja menestys 

keskeisesti riippuvat. Päämäärät ovat luonteeltaan abstrakteja kuvauksia yrityksen pitkän 

aikavälin tavoitteista.

Tavoitteet asetetaan päämäärien pohjalta ja niillä pyritään päämäärien tarkentamiseen. 

Pimeksen (1985, 24) mukaan tavoite ilmaisee päämäärää tarkemmin sen tulostason, joka 

aiotaan saavuttaa. Tavoite on täten aikomus, joka kuvastaa niitä tulosodotuksia, joita tulevaan 

toimintaan liittyy. Rahialan (1985, 49) mukaan tavoitteenasetanta voidaan nähdä prosessina, 

joka voidaan jäljestää kunkin yrityksen tarpeet huomioon ottaen. Tavoitteenasetannan 

peruskysymyksenä hän näkee kuitenkin: "miten saavutetaan sellaiset toimintasuunnitelmat, 

että niiden toteutuminen johtaa entistä parempiin tuloksiin?" Tavoitteenasetannan prosessi 

voidaan tiivistää seuraavasti: analyysi, tavoiteasetanta, henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat 

ja valvonta. Tavoitteiden asettamisen jälkeen määritetään niiden pohjalta vielä tarkennetut 

suunnitelmat, jotka edelleen konkretisoivat tavoitteita ja tuovat niitä ajallisesti lähemmäksi 

jokapäiväistä työntekoa. Toimintasuunnitelmien laatiminen tuo tavoitteet organisaation 

funktionaaliselle tasolle (Haanmäki, 1985, 43).
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Suunnitelmat Paljon

Kuva 1. Tavoitteiden sijoittuminen toiminnansuunnittelun käsitehierarkiaan. Lähde: 
Johanson, VTT

2.3,2 Onnistuneesti asetettujen tavoitteiden ominaispiirteitä

Onnistuneesti asetettujen tavoitteiden tulisi olla yksiselitteisiä. Yksiselitteisyys on 

edellytyksenä sille, että kaikki ymmärtävät tavoitteet samalla tavalla. Täten monitulkintaisia 

sanoja kuten "kohtuullisesti" ja "likimäärin" tulisi välttää tavoitteiden raportoinnissa. 
Tavoitteiden tulisi olla mitattavia, mutta jollei tämä ole mahdollista, tulisi pyrkiä kehittämään 

tarkat arviointikriteerit saavutetulle tulokselle. Koska tavoite ilmaisee halutun tulostason, 

tulisi sen tulosmuotoisuuden varmistamiseksi ilmaista toiminnan kohde sekä suunta - 

esimerkiksi liikevaihdon kasvattaminen. Lisäksi tavoitteiden tulisi olla realistisia, eli sellaisia, 

joihin organisaation tekniset, ajalliset ja taloudelliset resurssit sekä osaaminen riittävät 

(Pimes, 1985, 25). Tavoitteiden tulisi, realistisuudestaan huolimatta, olla tarpeeksi 

kunnianhimoisia. Sanonta "Your goal should be out of reach but not out of sight" (Anita 

Deffantz) valaisee oivallisesti tavoitteiden kunnianhimoista, mutta realistista luonnetta. 

Neuvosen (2002) mukaan haasteelliset ja selkeät tavoitteet myös motivoivat helppoja ja 

epäselviä tavoitteita enemmän. Tavoitteiden tulisi olla keskenään sopusoinnussa, jotta yhden 

tavoitteen saavuttaminen ei tekisi toisen tavoitteen saavuttamista mahdottomaksi. Pimeksen 
(1985) mukaan tavoitteiden asettaminen voidaankin nähdä eri tavoitteiden kulloistenkin 
painoarvojen punnitsemisena.
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2.3.3 Erilaisia tavoitetyyppejä

Tavoitteita voidaan tarkastella myös niiden luonteen mukaan. Tavoitteiden luokittelussa 

voidaan käyttää useita eri kriteerejä. Yksi tapa on jakaa tavoitteet suoritus- ja 

kehitystavoitteisiin (Pimes, 1985, 26). Luokittelu tehdään tavoitteisiin tähtäävän toiminnan 

perusteella. Toiminta, joka on olemukseltaan suoritustasoa ylläpitävää ja varmistavaa, liittyy 

suoritustavoitteisiin. Kehitystä ja huomattavia muutoksia aikaansaamaan pyrkivä toiminta 

puolestaan viittaa kehitystavoitteisiin. Kehitystavoitteilla pyritään merkittävästi muuttamaan 

organisaation käytäntöjä, kun taas suoritustavoitteilla pyritään toiminnan jatkamiseen. 

Kummatkin tavoitteet ovat organisaation toiminnan kannalta tärkeitä.

Tavoitteet voidaan jakaa myös laadullisiin (kvalitatiivisiin) ja määrällisiin (kvantitatiivisiin) 

tavoitteisiin. Määrälliset tavoitteet ovat usein suositeltavia niiden yksiselitteisemmän luonteen 

vuoksi. Neuvosen (2002) mukaan määrälliset tavoitteet ovat helposti mitattavia sekä aikaan 

sidottuja. Laadullisia tavoitteita voidaan käyttää täydentämään määrällisiä tavoitteita ja niiden 

käyttö lisääntyy usein organisaation hierarkiassa ylöspäin siirryttäessä. Niitä on kuitenkin 

usein vaikea määritellä ja näin ollen ne ovat helposti liian yleisiä. Laadulliset tavoitteet ovat 

vaikeasti mitattavia ja tulkinnanvaraisia.

Tavoitteita asetetaan sekä pitkälle että lyhyelle aikavälille. Usein on suositeltavaa, että pitkän 

aikavälin tavoitteet puretaan lyhyemmän aikavälin osatavoitteiksi. Stocktonin (1987) mukaan 

tavoitteet voidaan jakaa myös sen mukaan, minkä organisaation osan vastuulla niiden 

pääasiallinen toteuttaminen on. Näin tavoitteita voidaan tarkastella koko organisaation, 

yksikön ja osaston sekä yksilön tavoitteina, jotka kaikki liittyvät toisiinsa. Eri 

organisaatiotasojen tavoitteiden tulisi olla keskenään samansuuntaisia.

2.5 Tavoitteiden seuranta ja mittaaminen

Johdon toinen keskeinen tehtäväalue suunnittelun ohella on toiminnan valvonta (Haanmäki, 

1985, 48). Tehokas valvonta edellyttää edellä määritellyn mukaisesti asetettuja selkeitä ja 

mitattavia tavoitteita. Pimeksen (1985, 35) mukaan vain mitattavien asioiden kehitystä on 

mahdollista seurata. Tärkeimmiksi mittauksen välineiksi hän mainitsee erilaiset tunnusluvut. 

Tunnuslukutietoutta tarvitaan tavoitteiden asetannassa, kun asetetaan toiminnan tavoitearvot,
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niiden seurannassa, kun tarkastellaan tilanteen kehittymistä ja poikkeamia sekä tulosten 

arvioinnissa, kun tarkastellaan saavutettujen tuloksien mahdollisia poikkeamia tavoitteisiin. 

Tunnuslukujen käyttökelpoisuus riippuu Pimeksen (1985) mukaan siitä, kuinka kattavasti ja 

tarkasti ne mittaavat mittauksen kohdetta sekä kuinka tarkkoja ovat tunnuslukujen pohjana 

olevat tiedot.

Rahoitustarkastus korostaa standardiluonnoksessaan vakavaraisuudelle ja riskienhallinnalle 

(2002) tehokkaan sisäisen valvontajärjestelmän merkitystä riskien hallinnassa. 

Valvontajärjestelmän tehokkuuden kannalta on tärkeää, että organisaatiossa tunnistetaan 

kaikki merkittävät riskit, jotka voivat haitallisesti vaikuttaa liiketoiminnan tavoitteiden 

saavuttamiseen. Itse sisäistä valvontajäijestelmää tulisi jatkuvasti kehittää, jotta se pysyisi 
ajan tasalla keskeisten riskien tunnistamisessa.

Jos tavoitteiden seurannassa ilmenee, ettei asetettuja tavoitteita ole pystytty saavuttamaan, 

tulee miettiä, mistä tämä johtuu. Tavoitteita on korjattava alaspäin, jos vaaditut muutokset 

ovat henkilöstön taidot, aikaresurssit sekä tekniset resurssit huomioon ottaen liian suuria. 

Toisaalta, jos tavoitteet on saavutettu pienellä vaivalla, tulee niitä kiristää. Tavoitteiden 

seurannan avulla saadaan selville, mihin suuntaan tavoitteita tulisi seuraavaksi kehittää. 

Suunnittelu, toiminta, seuranta ja kehittäminen muodostavat sarjan toimintoja, jota voidaan 

kutsua jatkuvaksi parantamiseksi. Organisaation toimintojen kehittämistä voidaan tarkastella 

kahdesta eri näkökulmasta. Kehittäminen voi olla joko jatkuvasti, hiljalleen tapahtuvaa 

kehitystä tai kertarysäykseen perustuvaa ns. re-engineeringiä. Lanningin (1996) mukaan 

jatkuva parantaminen perustuu kaizen-tuotantofrlosofraan, jonka mukaan yrityksen tulisi 

kehittää toimintojaan päivittäin jonkin verran. Jatkuva parantaminen tähtää siis toiminnan 

asteittaisen ja jatkuvan kehittämisen kautta prosessien suorituskyvyn parantamiseen.

Jatkuva parantaminen on yleistynyt käsitteenä itseohjautuvien johtamisjärjestelmien käytön 

lisääntyessä. Esimerkkejä tällaisista järjestelmistä ovat laatu- ja ympäristö]"ärjestelmät. 

Järjestelmät perustuvat yritysten itse toteuttamaan toiminnan jatkuvaan arviointiin ja 

kehittämiseen. Yrityksen tulee tunnistaa toimintansa keskeiset kehittämisalueet ja asettaa 

tavoitteita niiden parantamiseksi. Seuraavassa kappaleessa esitellään ympäristöjärjestelmien 

toimintaa sekä jatkuvan parantamisen periaatetta ja ympäristötavoitteiden kehittämistä 

järjestelmien osana.
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3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT JA TAVOITTEET NIIDEN OSANA

3.1 Ympäristöjärjestelmien nykytilanne sekä syitä järjestelmien käyttöön

1990-luvun aikana yritykset ovat alkaneet systematisoida ympäristöasioidensa hoitoa 

ottamalla käyttöön ympäristöjäijestelmiä, joissa ympäristön huomiointi kytkeytyy osaksi 

koko yrityksen liiketoimintaa. Ympäristöjohtaminen alkoi yleistyä 1980-luvun puolivälin 

jälkeen, kun yritykset havahtuivat paitsi ulkoa sanellun ympäristönäkökohtien huomioimisen 

riittämättömyyteen, myös yhteiskunnan ja ympäristön huomioimisesta seuraavaan 

taloudelliseen hyötyyn (Jääskeläinen 2003, 21). Ympäristön hallintajärjestelmät ovat yksi 

ympäristöjohtamisen muoto. Suomalaisilla yrityksillä on tällä hetkellä käytössä noin 700 

ympäristöjärjestelmää, joista tärkeimmät ovat ISO 14001 -standardiin ja EMAS-asetukseen 

perustuvat järjestelmät.

Syynä järjestelmien kasvavaan käyttöön on ollut ennen kaikkea markkinoiden 

ympäristövaatimusten kasvaminen sekä yritysten tarve systematisoida ympäristöasioidensa 

hoitoa. Valtosen ym. (1995) mukaan teollisuuden asiakkaalle tärkeimmät ostopäätökseen 

vaikuttavat kriteerit ovat kuitenkin edelleen teknisiä ja taloudellisia. Ympäristöystävällisyys 

nousee kilpailueduksi, kun teknisesti ja taloudellisesti ollaan tasoissa kilpailijan kanssa. 

Ympäristöasioiden hoidon merkitys on kuitenkin jatkuvasti kasvanut. Järjestelmän tuomia 

hyötyjä yrityksille ovat Paasikiven ym. (1994) mukaan tehokkuuden ja turvallisuuden 

parantuminen, työntekijöien motivoituminen, sekä yrityksen luotettavuuden parantuminen 

kaikkien sidosryhmien silmissä. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden on myös arveltu suhtautuvan 

suopeammin yritykseen, jolla on käytössään systemaattinen ympäristöasioiden 

hallintaj ärj estelmä.

Termi ympäristökilpailukyky kuvaa ympäristöasioiden hoidosta tulevan edun kilpailijoihin 

nähden. Lahti-Nuuttila (2000) on jakanut ympäristölähtöisen kilpailukyvyn kahteen 

ulottuvuuteen; kustannus- ja kysyntäakseleihin. Ympäristöverot, hallintajärjestelmät ja 

koulutus aiheuttavat yritykselle kustannuksia, joita on kannattavuuden varmistamiseksi 

verrattava kilpailijan vastaaviin. Tehokas raaka-aineiden käyttö, prosessien tehostaminen sekä 

uuden teknologian käyttö voivat alentaa kustannuksia ja parantaa osaltaan yrityksen 

ympäristökilpailukykyä. Kysyntäakselilla puolestaan kilpailukyky kasvaa
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ympäristöystävällisen tuotteen houkuttelevuuden sekä ympäristötietoisten markkinoiden 

kiinnostuksen myötä. Kustannus- ja kysyntäakselit ovat toisistaan riippuvaisia ja jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa keskenään. Usein kustannuksia aiheuttavat ja jatkuvaa parantamista 

edistävät ympäristöinvestoinnit kompensoituvat kasvavana kysyntänä yrityksen 

ympäristöimagon parantumisen myötä. Seuraava kuva havainnollistaa 

ympäristökilpailukyvyn riippuvuutta kysynnästä ja kustannuksista.

Kustannukset Kysyntä

KILPAILUKYKY
HUONONEE

KILPAILUKYKY
PARANEE

Kysyntä KustannuksetAlkuperäinen
kilpailukyvyn

taso

Kuva 2. Ympäristökilpailukyvyn ulottuvuudet. Lähde: Lahti-Nuuttila (2000)

Ympäristöjätjestelmät ovat tuoneet aikaisemmin tarkoin säädeltyyn ympäristönsuojelun 

kenttään uuden ulottuvuuden. Leskinen ja Lovio (1998) korostavat luottamuksen merkitystä 

niin ympäristö- kuin talouspolitiikassakin. Tämä on seurausta järjestelmien 

itseohjautuvuudesta, eli yritysten vastuusta jatkuvasti parantaa ympäristönsuojelunsa tasoa. 

Järjestelmän itseohjautuvuuden ja lupaehtojen sekä normien välillä on kuitenkin jatkuvasti 

jännite. Järvelän ja Uurtimon (1992) mukaan suomalaisten mielestä tehokkainta 

ympäristöpolitiikkaa ovat julkisen vallan asettamat normit, joilla ympäristön kannalta 

kielteistä toimintaa pyritään rajoittamaan. Julkisen vallan tuntemus yksityisen sektorin 

yritysten toiminnan ominaispiirteistä ei kuitenkaan voi olla niin perusteellista, että tätä kautta 

pystyttäisiin lakien ja normien avulla ohjaamaan yritysten ympäristökäyttäytymistä
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ihanteellisesti. Vapaaehtoiset ympäristö]äijestelmät ovat siis tärkeä lupaehtoja ja lakeja 

täydentävä tekijä.

Ympäristöjärjestelmistä on kokemusta vasta noin kymmenen vuoden ajalta, joten kaikki 

niiden vaikutukset eivät ole vielä näkyvissä. Ympäristöjäijestelmien todellisista hyödyistä ja 

vaikutuksista on kuitenkin käyty viime vuosina paljon keskustelua. Keskustelu on kohdistunut 

erityisesti siihen, kuinka hyvin ympäristöj äij estelmä on edistänyt yrityksen 

ympäristönsuojelua verrattuna järjestelmän ulkopuolisiin yrityksiin. Welford (1995) on 

arvioinut, että nykyisellä ympäristöjohtamisen tasolla saavutetaan korkeintaan 20 prosenttia 

kestävän kehityksen edellytyksistä. Lisäksi järjestelmä on mahdollista rakentaa tekemättä 

suuria muutoksia yrityksen todellisiin ympäristöasioita koskeviin käytäntöihin. Täten 

ympäristönsuojelun jatkuvan parantamisen periaate ja ympäristötavoitteiden kehittäminen 

ovat olennainen osajärjestelmän toimivuutta.

3.2 EMAS-järjestelmä ja sen keskeiset toimintaperiaatteet

3.2.1 Järjestelmän kuvaus

Euroopan Unionin neuvostossa maaliskuussa 1993 hyväksytyn ympäristöasioiden hallinta- ja 

auditointijärjestelmää koskevan EMAS-asetuksen lähtökohtana on ollut kannustaa 

teollisuusyrityksiä omaehtoisesti lisäämään ympäristönsuojelua edistäviä toimenpiteitä ja 

ympäristötietojen julkisuutta. Sittemmin järjestelmä on ulotettu myös muiden kuin 

teollisuusyritysten piiriin. EMÄS on yksityisen sektorin sekä julkishallinnon yrityksille ja 

organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä, joka auttaa organisaatiota 

hoitamaan ympäristöasioita suunnitelmallisesti. Järjestelmä perustuu Euroopan Unionin 

uusittuun EMAS-asetukseen (761 / 2001) organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta 

ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään. Järjestelmää käyttävä yritys sitoutuu 

noudattamaan ympäristöasioidensa hoidossa jatkuvan parantamisen periaatetta ja on täten 

oikeutettu käyttämään EMAS-logoa viestinnässään. EMÄS on lyhennys sanoista The Eco- 
Management and Audit Scheme (vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallinta- ja 

auditointijärj estelmä). EMAS-järj estelmä on käytössä EU:n ja ETA:n alueella.
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EM AS-järjestelmä muodostuu ISO 14001-standardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä sekä 
ympäristöselonteosta. EMAS-jäijestelmä vaatii toimipaikalta ISO 14001-standardin mukaisen 

järjestelmän lisäksi ympäristölainsäädännön noudattamista. EMAS-selonteko on viestintään 

tarkoitettu julkinen raportti, jossa toimipaikka kertoo avoimesti ympäristöasioistaan. Se kattaa 

aina vähintäänkin organisaation ympäristöasiat, mutta useat yritykset ovat laajentaneet 

selontekoa yhteiskuntavastuulliseen suuntaan lisäämällä siihen myös työntekijä- ja 

turvallisuusnäkökohtia. Ulkopuolinen todentaja vahvistaa aina ympäristöselonteon tietojen 

luotettavuuden. Vaikka täydellistä ympäristöselontekoa ei tarvitsekaan julkaista kuin joka 

kolmas vuosi, on toivottavaa, että EMAS-rekisteröity toimipaikka julkaisee vaatimusten 

mukaisen selonteon joka vuosi. Vähintään ajantasaiset vuosittaiset päivitykset ovat joka 

tapauksessa edellytyksenä. Suomessa EMAS-rekisteriin kuului syyskuussa 2004 40 

toimipaikkaa, joista suurin osa on metsäteollisuuden tai muun tuotantoteollisuuden alan 
yrityksiä (valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu).

EMASiin voi liittyä yritys tai organisaatio, jolla on ympäristöpolitiikka, ympäristöohjelma ja 

näiden toteuttamiseksi toimiva ympäristöjärjestelmä auditointeineen sekä vahvistettu 

ympäristöselonteko. Järjestelmään liittyminen edellyttää alkuvaiheessa toimipaikan sen 

hetkisten ympäristövaikutusten lähtötason arvioinnin. Järjestelmän tarkoituksena on liittää 

ympäristöasiat yrityksen johtamisjärjestelmään ja siten edistää ympäristönsuojelun 

huomioonottamista. Ideana on, että yritykset itse asettavat itselleen toimintansa 

ympäristövaikutuksia pienentäviä tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla tavoitteet saavutetaan. 

Tavoitteena on yritysten muuttuminen passiivisista lupaehtojen vaatimusten täyttäjistä 

aktiivisiksi ympäristöhaittojen vähentäjiksi. EMÄS-asetuksen tavoitteena on laajentaa 

teollisuuden ympäristönsuojelua perinteisestä tuotantovaiheen aiheuttamien päästöjen 

rajoittamiseen keskittyvästä tarkastelusta kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, joka ottaa 

huomioon yrityksen kaikkien eri toimintojen ympäristövaikutukset sekä raaka-aineiden ja 
energian käytön (Honkasalo 1997).

3.2,2 Järjestelmän ongelmakohtia

Ohjeistamattoman järjestelmän joustavuus voidaan nähdä etuna ja haittana. Seuraavaksi 

esitellään järjestelmään liittyviä ongelmakohtia erityisesti tavoitteenasetannan kannalta. 

EMÄS-järjestelmä sekä ISO 14000-standardi pohjautuvat laatujärjestelmistä lähtöisin olevaan
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ajatteluun. Näiden standardien puitteissa ei ympäristöhaittojen määrälle ole varsinaisesti 

asetettu rajoitteita. Sen sijaan yrityksen edellytetään itse tunnistavan toimintansa kannalta 

haitalliset ympäristövaikutukset ja vähentävän näitä haittoja. Laatujärjestelmien puitteissa 

toteutetaan "sellaista laatua kuin yritys haluaa toteuttaa" (Uusitalo, 1997). Tämä periaate 

johtaa keskittymiseen keskeisimpiin asioihin, jos yritys on sitoutunut ja asettaa tavoitteensa 

tarpeeksi kunnianhimoisesti. Kuitenkin haittojen minimointi-ajatuksen puuttuminen on 

ongelmallista, jos tavoitteita ja päämääriä ei ole asetettu tarpeeksi korkeiksi.

EMAS-asetus sisältää termejä ja sanontoja, joiden merkitys ei ole yksiselitteinen. Yritykset 

ovat kokeneet termistön tulkinnanvaraisuuden usein ongelmaksi. Järjestelmä edellyttää 

yritysten parantavan ympäristönsuojelun tasoaan parhaan mahdollisen teknologian avulla. 

Kuitenkin parhaan mahdollisen teknologian käsite on ymmärretty hyvin monella tavalla (af 

Heurlin, 1996). Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset voivat uskoa toimivansa tietyn periaatteen 

mukaisesti, vaikka käsitteen väärinymmärryksestä johtuen näin ei olisikaan. Myös Leskisen 

(1998) mukaan yritykset toivovat järjestelmän kielen selkeytyvän. Yritykset ovat toivoneet 

järjestelmän kielen kansanomaistamista, jolloin olennaisen informaation välittäminen koko 

henkilöstölle helpottuisi. Tavoitteiden asettamisen näkökulmasta käsitteiden epämääräisyys 

saattaa antaa yrityksille mahdollisuuden oikeuttaa tavoitteiden kiristämisen laiminlyönnin, 

sillä jatkuva parantaminen käsitteenä aiheuttanee myös hyvin monenlaisia tulkintoja.

Vähintään joka kolmas vuosi julkaistavien ympäristöselontekojen on tarkoitus antaa 

toimipaikan ulkopuolisille tahoille käsitys sen ympäristöasioiden hallinnan tilasta. EMAS- 

asetus ei ota kantaa selontekojen sisältöön, muuten kuin määrittämällä siinä esitettävät osiot. 

Selontekojen ohj eistamattomuus on johtanut ympäristöselontekojen heikkoon 

vertailukelpoisuuteen ja hyvin erilaiseen tasoon. Sjöblomin ja Niskalan (1999) mukaan 

vertailukelposuus on avainasemassa yritysten raportoinnin uskottavuuden kannalta. Erityisesti 

yritystutkijoille ja analyytikoille vertailukelpoinen informaatio olisi tärkeää. Kuitenkin 

pienten toimipaikkojen näkökulmasta selontekojen vapaamuotoisuus on edullista, sillä 

informaation tuottaminen ja kerääminen aiheuttaa kustannuksia, jotka kuormittavat erityisesti 

pienempiä toimipaikkoja. EMAS-ympäristöselontekoa koskevien ohjeiden mukaan tulisi 

kuitenkin kaikkien selontekojen osalta pitäytyä samanlaisessa rakenteessa, jotta vertailu 

selontekojen välillä olisi mahdollista. Tavoitteiden kehittymisen vertailun ja jatkuvan 

parantamisen tutkimisen kannalta vertailukelpoisuus olisi myös tärkeää.
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3.3 Jatkuva parantaminen järjestelmän osana

EMÄS-järjestelmä edellyttää yrityksen sitoutuvan ympäristönsuojelunsa tason jatkuvaan 

parantamiseen. Honkasalon (1997) mukaan jatkuva parantaminen on koko järjestelmän 

uskottavuuden, toimivuuden sekä yrityksen aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentämisen 

kannalta keskeinen tekijä. Jatkuvalla parantamisella tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, 
joilla ympäristönsuojelun tasoa parannetaan. Kyseinen määrittely on väljä ja täten on 

ongelmallista seurata, kuinka hyvin yritys tätä järjestelmän keskeistä periaatetta noudattaa. 

Seurantaa vaikeuttaa lisäksi se, että ympäristönsuojelun tason parantumiseen vaikuttavat 

samanaikaisesti useat eri tekijät, joista kaikki eivät ole tietoisesti suunniteltuja toimenpiteitä. 

EMAS-asetus ei erittele ympäristönsuojelun jatkuvaa parantamista tarkemmin, vaan toteaa 

vain, että ympäristövaikutukset tulee pyrkiä saattamaan sille tasolle, joka on saavutettavissa 
parhaan käyttökelpoisen teknologian soveltamisella.

Ympäristötavoitteiden jatkuva parantaminen tuo mieleen ajatuksen siitä, että tavoitteet 

asetetaan vain joka vuosi edellistä tiukemmiksi. Ympäristöjärjestelmien suhteen tämä ajatus 

ei sellaisenaan kuitenkaan riitä. Paitsi että jo asetettuja päämääriä ja tavoitteita kiristetään, 

tulisi näiden rinnalle jatkuvasti asettaa uuden tyyppisiä tavoitteita. Ympäristöjärj estelmien 

suhteen onkin esitetty tiettyjä, toivottuja kehityssuuntia. Ympäristönsuojelun jatkuvan 

parantamisen jatkumisen mahdollistamiseksi vaaditaan jatkuvasti uudenlaisia ratkaisuja ja 

valmiutta omaksua uudentyyppisiä ajatusmalleja (Honkasalo 1997). Paitsi jatkuvan 

parantamisen laatu, myös sen ilmenemisen aika, on yksi mielenkiinnon kohteista. 

Parantamisen tulisi olla nimensä mukaisesti jatkuvaa ja huomattavaa.

Leskinen (1998) on jakanut ympäristön hallintajärjestelmän kuvan 3. mukaisiin osiin, jossa 

kullakin järjestelmän osalla on tehtävänsä jatkuvan parantamisen varmistamisessa. Kuva 

havainnollistaa järjestelmän roolia jatkuvan parantamisen turvaajana. Ympäristöpolitiikka on 

organisaatiossa julkisesti esillä oleva ja kaikkien työntekijöiden tiedossa oleva jatkuvaa 

parantamista eteenpäin ajava voima. Erityisesti johdon tulee olla sitoutunut politiikan 

noudattamiseen. Suunnittelu pitää sisällään päämäärien, tavoitteiden sekä toimintaa ohjaavien 

hallintaohjelmien asettamisen. Tavoitteet ja päämäärät ohjaavat toimintaa haluttuun suuntaan. 

Niiden asettaminen koskemaan olennaisia ympäristönäkökohtia on keskeistä, sillä toiminta 

sekä korjaavat toimenpiteet perustuvat niihin. Suunnittelun toteuttaminen ja toiminnot
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tarkoittaa organisaation sisäisten ympäristövastuiden ja -valtuuksien tunnistamista ja 

dokumentointia. Tämä pitää sisällään esimerkiksi tiedotuksen varmistamisen, merkittäviin 

ympäristönäkökohtiin liittyvien toimintojen sekä koulutustarpeiden tunnistamisen. Jotta 

tavoitteiden ja päämäärien toteutumista voitaisiin seurata, tulee organisaation suorittaa 

tarkastuksia ja korjaavia toimenpiteitä mittaamalla, tarkkailemalla sekä arvioimalla 

ympäristönsuojelunsa tasoa. Johdon katselmuksessa ylin johto tarkastaa, että järjestelmä 

täyttää sille asetetut vaatimukset ja osoittaa mahdolliset muutostarpeet, joita tarvitaan edelleen 

jatkuvan parantamisen turvaamiseksi.

Ympäristöpolitiikka

ja toiminnot

Suunnittelun toteut
taminen

Jatkuva parantaminen

Taskastukset ja korjaavat 
toimenpiteet

Suunnittelu

Johdon katselmus

Kuva 3. Ympäristön hallintajärjestelmän osat. Lähde: Leskinen (1998)

Jatkuva parantaminen voi olla eri tasoista. Sitä, minkälaista kehitystä yrityksen 

ympäristönsuojelun tasossa on tapahtunut, tulisi arvioida myös laadullisilla ulottuvuuksilla. 

Jos lähtökohtana on ajatus, että yritykset eivät halua ympäristöjärjestelmästä isoa rasitetta 

budjetilleen, voidaan ajatella, että parannukset saattavat olla pieniä. Jätekuormituksen 

aavistuksella vähenemisen ja kokonaan uuden energialähteen käyttöönoton välillä on eroa 

siinä kuinka paljon ympäristönsuojeluun on investoitu, vaikkakaan jatkuvan parantamisen 
arvottamisen ei tulisi perustua ympäristöj ärj estelmään käytettyyn rahamäärään.
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Jatkuvan parantamisen tulisi kohdistua yrityksen keskeisiin ympäristövaikutuksiin. 

Toimipaikan tulee tunnistaa toimintansa ympäristönäkökohdat ja jos jollain näkökohdalla on 

keskeinen ympäristövaikutus, tulee tämä näkökohta nähdä merkittävänä ja sisällyttää 

toimipaikan ympäristöjärjestelmään. Ympäristönäkökohdat voidaan jakaa välittömiin ja 

välillisiin näkökohtiin. Välittömät ympäristönäkökohdat liittyvät organisaation välittömässä 

hallinnassa oleviin toimintoihin, tuotteisiin ja palveluihin. Kaikkien organisaatioiden on 

tarkasteltava toimintaansa liittyviä välittömiä ympäristövaikutuksia. Välilliset 

ympäristönäkökohdat ovat puolestaan seurausta organisaation vuorovaikutuksesta kolmansien 

osapuolien kanssa. Välillisten näkökohtien huomioonottaminen edellyttää, että organisaatio 

käyttää vaikutusvaltaansa alihankkijoihin, toimittajiin, asiakkaisiin sekä tuotteidensa ja 

palveluidensa käyttäjiin ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi (EMAS-asetus N:o 761/2001, 
liite 6.)

3.4 Tavoitteenasettelu ympäristöj ärj estelmän jatkuvan parantamisen tukena

Itseohjautuvan järjestelmän keskeisimpiä ominaispiirteitä on yritysten vapaus tunnistaa itse 

toimintansa keskeiset ympäristönäkökohdat ja asettaa näiden pohjalta päämääriä ja tavoitteita 

niiden hallitsemiseksi. Säännösten puuttuminen tavoitteiden asettamisen osalta on herättänyt 

keskustelua siitä, asettavatko yritykset tavoitteet tarpeeksi kunnianhimoisesti, jotta niillä olisi 

ympäristön kannalta merkittävä vaikutus. Af Heurlinin (1996) mukaan yritysten tulisi 

kuitenkin ehdottomasti saada asettaa ympäristötavoitteensa ja päämääränsä itse. Tämä on 

perusteltua ottaen huomioon, että tuskin mikään muu taho voi ottaa huomioon tietyn 

toimipaikan kannalta keskeisiä seikkoja ja asettaa realistisia tavoitteita tuntematta kyseistä 

liiketoimintaa perusteellisesti. Lisäksi henkilöstön ja johdon sitoutumisen kannalta on tärkeää, 

että yritys voi itse määrittää tavoitteensa. Ulkopuolelta sanellut tavoitteet eivät sitoutumisen 

puutteen vuoksi ehkä konkretisoituisi tehokkaana toimintana. Näin ollen järjestelmän 

puitteissa pystytään antamaan ohjeita lähinnä tavoitteiden suunnan kehittymisestä ja laadusta. 

Viranomaismääräykset itsessään asettavat tietyt toiminnan rajat. EMAS-asetus ohjeistaa 

selonteossa raportoitavista ympäristöpäämääristä ja -tavoitteista seuraavaa:

Organisaation täytyy luoda ja ylläpitää dokumentoidut ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet 

jokaiselle asiaankuuluvalle toiminnolleen ja organisaatiotasolleen. Päämääriensä 

asettamisessa ja katselmoimisessa organisaation täytyy ottaa huomioon lakisääteiset ja muut
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vaatimukset, merkittävät ympäristönäkökohtansa, teknologiset mahdollisuutensa, 

toiminnalliset, liiketoiminnan ja rahoitusvaatimukset sekä sidosryhmien näkökohdat. 

Päämäärien ja tavoitteiden täytyy olla yhdenmukaiset ympäristöpolitiikan kanssa sisältäen 
sitoutumisen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. (EMAS-asetus N:o 761/2001, Liite 1- 

A.3.3)

Päämäärät kuvaavat yrityksen yleisiä ympäristönsuojeluperiaatteita ja suhtautumista 

ympäristöön. Tavoitteet puolestaan ovat konkreettisempia kuvauksia päämäärien 

toteutuksesta. Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet ovat nähtävissä ympäristöselonteoissa. 

Päämäärät esitetään usein ympäristöpolitiikan alla ja tavoitteet puolestaan 

ympäristöohj elmassa.

Kuvassa 4. esitetyn kanssa samankaltaista ajattelua edustaa W. Edward Demingin laatuoppi, 

joka on esimerkiksi ISO-sarjan laatu- ja ympäristöjärjestelmien taustalla. Siinä suunnittelu, 

toteuttaminen, tarkastukset ja toiminta muodostavat jatkuvan sarjan, jossa toimintaa ollaan 

koko ajan valmiita uudelleenarvioimaan. Suunnittelu ja tavoitteiden sekä päämäärien 

asettaminen muodostavat lähtökohdan myöhemmin tapahtuvalle toiminnan arvioinnille ja 

korjaaville toimenpiteille. Demingin ajatukset voidaan kuvata Demingin ympyrä-kuviolla.

1. Suunnittele / aseta tavoitteet (Pian)4. Korjaa / paranna (Act)

2. Toteuta / kokeile (Do)
3. Tarkista (Check)

Kuva 4. Demingin ympyrä. Lähde: Laamanen, K. 2001.
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Koska tavoitteiden asettamista ei voida ohjeistaa tarkasti kaikille yrityksille sopivin 

käytännöin, tulee tavoitteita arvioida ja seurata muita laadullisia kriteereitä käyttäen jatkuvan 

parantamisen varmistamiseksi. Seuraavaksi käydään läpi keskeisiä hyvän 
ympäristötavoitteenasettelun ominaispiirteitä.

3.5 Hyvän ympäristötavoitteenasettelun piirteitä

Järjestelmän alkuvaiheessa jatkuva parantaminen toteutuu usein ilman, että tavoitteita 

tarvitsee erityisemmin miettiä. Päästöjen ja jätteiden väheneminen on nopeaa etenkin 

heikomman lähtötason omaavilla toimipaikoilla. Järjestelmän ikääntyessä tavoitteiden 

kunnianhimoisuus sekä laadullinen laajuus tulevat kuitenkin keskeisiksi etenkin kahdesta 

syystä: jatkuvan parantamisen toteuttaminen vaikeutuu ajan myötä ja ympäristön sekä 

yhteiskunnan kannalta tietyn tyyppisten tavoitteiden asettaminen on erityisen suotavaa.

Honkasalon (2002) mukaan järjestelmän alkuvaiheessa tavoitteenasettelu on keskittynyt 

tuotantovaiheen ympäristöhaittojen vähentämiseen, mikä johtuu osittain 

tuotantolaitoskohtaisesta järjestelmän soveltamisesta ja toisaalta viranomaismääräyksistä ja 

lupaehdoista. Viranomaismääräykset ja lupaehdot ohjaavat huomiota tuotantovaiheen 

ympäristöhaittoihin, mikä näkyy myös tavoitteenasettelun keskittymisessä tuotannon 

päästöihin. Tulevaisuudessa toivottava kehityssuunta on kuitenkin tuotteeseen ja sen koko 

elinkaaren ympäristövaikutuksiin keskittyvä lähestymistapa. Näin voidaan estää myös 

ympäristöjärjestelmien tuleminen liian kapea-alaisiksi, jolloin jatkuvan parantamisen 

toteuttaminenkin vaikeutuisi. Kannustin keskittyä tuotteen koko ympäristövaikutuksiin, on 

erityisesti markkinoiden kasvava kiinnostus ja vaatimus tuotteen elinkaaren 

ympäristöystävällisyydestä. Myös Honkasalon ja Salo-Asikaisen (1994) mukaan yritysten 

tulisi pitkällä tähtäimellä siirtyä päästöjen vähentämisestä tuotekehitykseen ja 
tuotantomenetelmien ohjailuun kestävän kehityksen suuntaan.

Larnimaan ja Penttisen (2000) mukaan ympäristöpäämäärät voidaan nähdä pitkän aikavälin 

strategisina tavoitteina, joiden toteutuminen riippuu lyhyen aikavälin tavoitteiden eli 

ympäristötavoitteiden onnistuneesta käytännön toteutuksesta. Tavoitteiden tulee puolestaan 

olla mitattavia ja seurattavia. Näiden ominaisuuksien lisäksi yrityksen tulee laajentaa ja 

kiristää ympäristötavoitteita jatkuvasti. Tavoitteiden rinnalle olisi hyvä tuoda toimenpiteet,
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joilla tavoitteisiin pyritään. Tämä auttaa arvioimaan yrityksen ympäristö]äijestelmän 

innovatiivisuutta. On merkitystä pyritäänkö ilmansaasteiden vähentämiseen esimerkiksi 

tuotantoa vähentämällä vai uusia teknisiä ratkaisuja kehittämällä.

Ympäristötavoitteiden asettaminen on kuitenkin monessa suhteessa ongelmallista. Dömerin 

(1996) mukaan tavoitteet ovat usein liian epämääräisiä ja yleisiä, vaikka niiden tarkoituksena 

olisi nimenomaan konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti kuvata haluttua tavoitetilaa. 

Honkasalon (1997) mukaan tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa keskenään, eivätkä muiden 

yritysten tavoitteiden kanssa. Ympäristöhallinnon EMÄS-katsauksen (1999) mukaan 

tavoitteiden tulisi erityisesti olla mitattavia. Tämä on niiden toteutumisen seurannan karmalta 

ensiarvoisen tärkeää. Sanonta ”se mitä ei voida mitata, ei voida johtaakaan” pätee myös 

ympäristötavoitteiden kohdalla. Kuten yllä on mainittu, olisi tavoitteiden rinnalle hyvä tuoda 

niiden toteuttamisen mahdollistavat toimintatavat tavoitteiden arvioinnin helpottamiseksi 

ulkopuoliselle. Toimenpiteet kertovat, minkälaisiin ratkaisuihin yritys on ryhtynyt 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Olisi aina myös huomioitava, mihin tekijöihin asetetuilla 

tavoitteilla on vaikutusta. Joskus tavoitteet saattavat kytkeytyä tekijöihin, joita ei haluta 

muuttaa, mutta joihin niillä on kuitenkin vaikutusta (Honkasalo, 1997).

Tavoitteet eivät saisi olla liian vaatimattomia. Kunnianhimoiset tavoitteet kannustavat uusiin 

ratkaisuihin (Honkasalo, 1997). Liian vaatimattomat tavoitteet eivät johda muutoksiin, vaan 

saavat yritykset usein pitäytymään vanhoissa ratkaisuissa. Kunnianhimoisten tavoitteiden 

asettaminen saattaa olla yrityksille kuitenkin vaikeaa, sillä tämä pienentää tavoitteiden 

saavuttamisen todennäköisyyttä ja saattaa sitä kautta olla imagoa heikentävä tekijä.

Tavoitteidenasetannassa tulisi myös aina huomioida aikaväli, jolle ne on asetettu. Ihanteellista 

olisi, että yritykset pystyisivät asettamaan pitkän aikavälin tavoitteita, jotka pilkottaisiin 

lyhyen aikavälin osatavoitteiksi. Strategista kilpailuetua tulisi pystyä tarkastelemaan myös 

pidemmällä aikavälillä ja miettiä, mitkä tekijät tulevaisuudessa olisivat yrityksen 

ympäristönsuojelun kannalta keskeisiä. Toisaalta kertaluontoisesti kalliita investointeja ei 

tulisi välttää, jos niiden merkitys pitkällä tähtäimellä on strategisesti merkittävä. Strategisesti 

merkittäviin, mutta kertaluontoisesti kallisiin ympäristöinvestointeihin yritykset ovat 

kuitenkin olleet toistaiseksi haluttomia (Luoma, 1998). Yleisesti ottaen yritysten fokusta tulisi
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siirtää pidemmän aikavälin tavoitteiden määrittämiseen, vaikka tavoitteita käsiteltäviinkin 
vuositasolla osatavoitteina.

EMÄS-asetus esittää lisäksi hyvän tavoitteenasetannan periaatteena määräajan ilmoittamisen, 

jolloin tavoitteiden tulisi olla saavutettuja. Etenkin haasteellisten tavoitteiden ollessa 

kyseessä, on mahdollista, ettei kaikkia tavoitteita tulla saavuttamaan aikataulun puitteissa. 

Tällöin toimipaikan tulisi raportoida syyt, miksi tavoitteisiin ei ole päästy. Asetus suosittaa 
lisäksi määrittämään kullekin tavoitteelle ja osatavoitteelle vastuuhenkilöt.
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4. AIKAISEMPI TUTKIMUS

4.1 Suomalaiset tutkimukset

Jatkuvan parantamisen toteutumista on tutkittu vähän. Tämä johtunee ympäristöjäijestelmien 

suhteellisen lyhyestä käyttöajasta. Jatkuva parantaminen tulee ilmi vasta ajan myötä, kun 

voidaan löytää vertailukohtia ympäristönsuojelun tason kehityksen suhteen. Tavoitteiden 

analysointiin perustuvaa tutkimusta ei myöskään ole mainittavasti tehty, vaikka useissa 

tutkimuksissa tunnustetaan tavoitteiden asettamisen keskeinen merkitys järjestelmän 

toimivuuden kannalta. Seuraavaksi esitellään tärkeimmät jatkuvaan parantamiseen ja 

tavoitteisiin liittyvät kotimaiset tutkimukset. Yleistä johtamisen ja tavoitteenasettelun 

tutkimusta ei tässä luvussa käsitellä, vaan aikaisemman tutkimuksen käsittely rajataan 

koskemaan ainoastaan ympäristöjäijestelmiin liittyvää jatkuvaa parantamista ja tavoitteita 

käsittelevää tutkimusta. Rajaus on tehty, sillä yhteys muun johtamisen ja ympäristöjohtamisen 

välillä on katsottu liian heikoksi ympäristöjohtamisen lukuisten ominaispiirteiden vuoksi.

Niskanen (2000) on tutkinut ympäristöjohtamisjäijestelmien vaikutusta ympäristönsuojelun 

tasoon EMÄS- ja ISO 14001-toimipaikoilla. Niskanen tarkastelee jatkuvaa parantamista 

absoluuttista päästö- ja jätemäärien kehitystä seuraamalla. Hänen mukaansa jatkuva 

parantaminen on ollut kohtuullista EMÄS- ja ISO 14001-toimipaikoilla ja sertifioimattomiin 

yrityksiin verrattaessa, kehitys päästöjen vähenemisen suhteen on ollut huomattavaa.

Honkasalo (1997) pohtii, miten motivoida yritykset toteuttamaan pitkällä aikavälillä 

itseohjautuvan järjestelmän kannalta keskeistä jatkuvaa parantamista. Honkasalo toteaa 

EMÄS-järjestelmän suurimpien ongelmien olevan seurausta sen kaksinaisesta luonteesta - se 

toimii samalla sekä yritysten hallintajärjestelmänä että ympäristöpoliittisena ohjauskeinona. 

Hän korostaa ympäristötavoitteiden kunnianhimoisuuden merkitystä järjestelmän 

onnistumisen karmalta keskeisenä tekijänä. Järjestelmän oltua jo noin kahdeksan vuoden ajan 

yritysten käytössä, on jatkuvan parantamisen tutkiminen tavoitteiden kautta hänen mukaansa 

perusteltua ja tarpeellista.

Kuisma, Lovio ja Niskanen (2001) ovat tutkineet ympäristöjärjestelmien vaikutuksia 

suomalaisissa teollisuusyrityksissä. Tutkimuksessa on jaettu ympäristöjärjestelmää käyttävät
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toimipaikat järjestelmän aikaisin ja myöhään omaksuneisiin, ja tarkasteltu näiden 

päästömäärien kehitystä ajan myötä. Tutkimuksessa on myös tarkasteltu toimipaikkojen 

asettamia tavoitteita ja verrattu asetettuja tavoitteita toteutuneisiin päästöihin. Tulosten 

mukaan jatkuva parantaminen hidastuu järjestelmän ikääntyessä, mutta sen on kuitenkin 

todettu jatkuvan. Näin EMAS-järjestelmän on todettu tukevan jatkuvan parantamisen 

jatkumista yrityksissä. Tutkimus esittää myös, ettei yritysten tavoitteenasettelu ole niin 

kunnianhimotonta kuin on luultu, sillä kaikki tutkimuksen yritykset olivat asettaneet sekä 

toteutuneita että toteutumatta jääneitä tavoitteita. Tuotekehityksen on todettu esiintyvän 

harvoin yritysten tavoiteohjelmissa ja tätä kautta innovaatioita on saavutettu vähän. Uusi 

teknologia olisi kuitenkin tietyn pisteen jälkeen avain päästöjen ja jätteiden hallintaan. 

Tutkimuksen mukaan EMAS-j ärj estelmä keskittyy ennen kaikkea tuotantoprosessien päästö

jä jätevaikutuksiin sekä luonnonvarojen käytön hallintaan. Viime aikoina on ilmennyt 

pyrkimystä siirtää järjestelmän fokusta tuotelähtöisempään suuntaan. Tavoitteiden 

asettamisen kannalta tämä tarkoittaa tuotekehityksen ja elinkaariajattelun painottamista 
ympäristötavoitteissa.

Kämä, Kuisma, Kautto & Heiskanen (2004) ovat tutkineet sähkö-, elektroniikka- sekä 

tietoteollisuuden tuotesuunnitteluun liittyviä ympäristökysymyksiä. Koska set-teollisuuden 

huomattavimmat ympäristövaikutukset syntyvät tuotteiden käytön aikana, on tuotelähtöinen 

ympäristöpolitiikka olennainen tekijä alojen ympäristöjärjestelmissä. Tutkimuksessa 

tarkasteltiin tuotesuunnittelun esiintymistä yritysten ympäristötavoitteiden joukossa. 

Tutkimuksen valossa ympäristö)ärjestelmien ja tuotesuunnittelun välinen yhteys näyttää 

heikolta. Vaikka suurimmalla osalla yrityksistä olikin tuotesuunnitteluun liittyviä tavoitteita, 

ei ympäristöj ärj estelmiä pidetty tuotesuunnittelun kannalta keskeisinä, eikä tuotesuunnittelua 

koskevien tavoitteiden toteutumiselle ollut asetettu useissa tapauksissa määrällisiä mittareita 

ympäristöjärjestelmissä. Kuitenkin sertifioidun ympäristöj ärj estelmän omaavissa yrityksissä 
tuotesuunnittelu näytti olevan muita yrityksiä j ärj estäytyneempää.

Luoma (1998) korostaa prosessien ja toimintatapojen muuttamista avaimena jatkuvaan 

parantamiseen. Hän on tutkimuksessaan analysoinut ympäristöjärjestelmien todellista 

vaikutusta yritysten ympäristönsuojelun tasoon. Hänen mukaansa merkittävimmät päästöt 

yrityksissä syntyvät nykyään lähinnä häiriötilanteista, joten näiden hallinta olisi 

päästökuormituksen vähentämisen kannalta ensisijaista. Prosessien ja toimintatapojen muutos
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on paitsi jatkuviin teknologisiin investointeihin verrattuna edullisempi tapa, se on myös ainoa 

tapa toteuttaa esimerkiksi jätteiden vähentäminen. Yritykset ovat olleet hänen mukaansa 

ympäristöinvestointien suhteen varovaisia. Vain harvat ovat ajatelleet jatkuvaa parantamista 

niin pitkällä tähtäimellä, että tekisivät nyt huomattavia kustannuksia aiheuttavia ratkaisuja, 

jotka tulevaisuudessa osoittautuisivat strategisesti edullisiksi.

4.2 Ulkomaiset tutkimukset

Ulkomaisen tutkimuksen kartoittamiseksi, on käyty läpi keskeisten tieteellisten 

ympäristöasioita käsittelevien lehtien kahdesta kolmeen viimeistä vuosikertaa. Jatkuvaa 

parantamista EMAS-järjestelmän piirissä ei juurikaan käsitelty artikkeleissa. Tämä johtunee 

järjestelmän rajoittumisesta ainoastaan EU:n ja ETA:n alueille. Jatkuva parantaminen on 

kuitenkin osa muitakin ympäristöj äij estelmiä, kuten ISO 14001 -sertifikaattia sekä 

kemianteollisuuden Responsible Care-ohjelmaa. Erityisesti Yhdysvalloissa tutkittu (Howard 
ym. 1999) Responsible Care-ohjelma, jossa on ympäristöasioiden hallinnan lisäksi 

turvallisuuteen ja terveyteen tähtääviä kohtia, ei ole tutkimusten mukaan onnistunut 

kannustamaan yrityksiä jatkuvan parantamiseen. Erityisesti lähtötasoltaan huonompien 

yritysten kehitys on ollut hidasta ja ohjelmassa olleiden yritysten osalta yleisesti ottaenkin 

kehitys on ollut hitaampaa kuin alalla keskimäärin. Hyvän lähtötason omaavien yritysten 

kehitys jatkuvan parantamisen suhteen on sen sijaan ollut kemianteollisuuden yrityksiä 

keskimääräistä nopeampaa. Tutkimuksen mukaan yritykset voidaan jakaa neljään ryhmään 

sen mukaan kuinka vakavasti RC-ohjelmaan on suhtauduttu: drifters, promoters, adopters ja 

leaders, joista leaders-ryhmään kuuluvat yritykset suhtautuvat ympäristöasioihin ohjelman 
mukaisesti, kun taas drifters-ryhmään kuuluvat yritysten toimintaan ei juurikaan kuulu 

ohjelman periaatteita. Yritysten on huomattu noudattavan ohjelmaa sitä huolellisemmin mitä 

enemmän uhattuna yrityksen ympäristömaine on ja mikä merkitys RC-ohjelmalla on sen 

ympäristönsuoj elutyössä. Näiden tulosten perusteella vapaaehtoisten 

ympäristönsuojelutoimien vaikuttavuuden suhteen voidaan olla melko pessimistisiä. 

Ongelmaksi nousee, miten kannustaa heikon ympäristönsuojelun lähtötason yrityksiä 

kehittämään jatkuvaa parantamistaan.

Hamschmidt & Dyllick (2001) ovat tutkineet ISO 14001-standardin vaikutusta yrityksen 

ympäristöprosesseihin ja niiden kehittymiseen kohti ekotehokkuutta. Tutkimus on tehty
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haastattelemalla sveitsiläisten ISO 14001 standardia käyttävien yritysten edustajia. 

Tutkimuksessa on vertailtu yritysten ympäristö]äijestelmää koskevia odotuksia jäijesteinään 

kautta toteutuneisiin vaikutuksiin. Jäijestelmän on koettu systematisoivan ympäristöasioiden 

hoitoa ja kontrollointia. Järjestelmän myötä ympäristöasiat ovat myös nousseet johtamisen ja 
päätöksenteon keskeisiksi osa-alueiksi. Ympäristöinnovaurioihin ja ekotehokkuuteen 

panostamisen suhteen tutkimus toteaa ISO 14001-sertifikaatin olevan riittämätön. Tutkijat 

arvelevat tämän johtuvan markkinoiden liian heikoista signaaleista tuotekeskeiseen 

ympäristönsuojeluun sekä siitä, että sertifikaatti ei sisällä vaatimuksia kestävän kehityksen 

sisällyttämisestä yrityksen ympäristöpolitiikkaan. Ratkaisuksi on esitetty 

ympäristö]ärjestelmien strategisen merkityksen lisäämistä sekä järjestelmien synkronointia 
yrityksen ydinprosesseihin.

4.3 Johtopäätöksiä tehdystä tutkimuksesta

Aikaisemmat tutkimustulokset vahvistavat käsityksen jatkuvan parantamisen merkityksestä 

ympäristö] äij estelmien toimivuuden kannalta. Useat tutkimukset päätyvät siihen, ettei pelkkä 

ympäristöjärjestelmän rakentaminen riitä ympäristöasioiden saamiseen hallintaan eikä 

varsinkaan suurempien muutoksien toteuttamiseen. Järjestelmät tuovat ympäristöasioiden 

hoitoon systemaattisuutta, mutta niiden todelliset vaikutukset ympäristön kannalta ovat 
kyseenalaisia.

Jatkuvaa parantamista on tehtyjen tutkimusten mukaan esiintynyt erityisesti toimipaikkojen 

päästökehitystä seurattaessa ja ympäristö]ärjestelmät ovat pystyneet tukemaan myös 
parantamisen jatkumista. Järjestelmät ovat motivoineet etenkin jo lähtötasoltaan 

ympäristöystävällisiä yrityksiä parantamaan käytäntö]ään. Kuitenkin ympäristönsuojelun 

tason parantumisen laadun kannalta on esitetty puutteita ja toiveita. Useissa tutkimuksissa 

mainitaan tuotesuunnittelun ja prosessien kehittymisen tärkeys ympäristön ja jatkuvan 

parantamisen kannalta. Ympäristö] ärj estelmien vaikuttavuutta erilaisiin ympäristönäkökohtiin 

on toivottu vahvistettavan. Tämä voitaneen ilmaista myös toiveena ympäristötavoitteiden 
laajentamiseen koskemaan uusia osa-alueita.

Koska tavoitteenasetannan merkitys ympäristöjärjestelmän toimivuuden kannalta 

tunnustetaan useissa tutkimuksissa, on tavoitteiden tutkiminen perusteltua ja merkittävää.
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Tutkimuksen empiirinen osio keskittyy tarkastelemaan jatkuvan parantamisen ilmenemistä 

tavoitteiden kehittymisen kautta tietyllä ajanjaksolla sekä arvioimaan asetettujen tavoitteiden 

laatua ja kehitystä. Ennen sitä esitellään kuitenkin tutkimusmenetelmät ja tutkimukseen 

liittyvät keskeiset periaatteet ja ongelmat.
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5. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tässä luvussa esitellään tutkimuskohde sekä perustelut sen valinnalle. Tämän jälkeen käydään 
läpi tutkimusaineistoja sen analyysitapa. Lopuksi esitellään tutkimuksen keskeiset haasteet ja 
ongelmat.

5.1 Tutkimuskohde ja sen valintaperustelut

Tutkimuksessa on tavoitteena tarkastella jatkuvan parantamisen periaatteen ilmentymistä 

EMÄS-jäijestelmää käyttävien toimipaikkojen ympäristötavoitteiden kehityksessä sekä 

analysoida tavoitteiden ja niiden esittämistavan kehittymistä ja laatua. Pyrkimyksenä on 

laajentaa jatkuvan parantamisen tutkiminen päästö- ja jätemäärien kehittymisen seurannasta 

tavoitteiden tarkasteluun, sillä tavoitteet luovat pohjan toimipaikan ympäristöohjelmalle ja 

antavat toimipaikan ympäristönsuojelun tasosta ja tulevaisuudesta monipuolisen kuvan.

Tutkimuksen kohteena on yhdentoista suomalaisen EMAS-jäij estelmää käyttävän 

toimipaikan ympäristötavoitteet. Tarkastelu on rajattu kattamaan Suomen EMAS-rekisteriin 

vuoteen 1999 mennessä rekisteröidyt toimipaikat. Tarkastelussa olevat toimipaikat ovat täten 

pisimpään rekisterissä olleita. Rajaus on tehty silmälläpitäen mahdollisuutta vertailuun 

kahdelta eri ajanjaksolta olevien selontekojen välillä. Tämä tutkimus on tehty vuonna 2004.

Monipuolisuuden vuoksi tarkasteluun on valittu eri kokoisia ja eri toimialoja edustavia 

toimipaikkoja. Mukana olevat toimipaikat toimivat seuraavilla kahdeksalla eri toimialalla: 

ongelmajäteala ja ympäristönhuolto, jätteiden käsittely, maali- ja pinnoitevalmistus, 

painovärivalmistus, rengasvalmistus, terästeollisuus, kupari- ja metalliteollisuus sekä 

metsäteollisuus. Toimipaikat edustavat hyvin EMAS-rekisterin toimipaikkarakennetta, sillä 
myös suurin osa rekisterissä olevista toimipaikoista toimii metsäteollisuuden saralla.

Tarkastelun rajaaminen EMAS-jäijestelmään johtuu seuraavista syistä:

• EMAS-asetus edellyttää rekisterissä olevalta toimipaikalta julkista ulkopuolisen 

varmentamaa ympäristöselontekoa

• EMAS-asetuksen edellyttämä jatkuvan parantamisen periaate kohdistuu 

ympäristönsuojelun tason parantamiseen eikä vain järjestelmän kehittämiseen
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• EMAS-jäijestelmän ovat omaksuneet ympäristökäytäntöjen kehittymistä aktiivisesti 

seuraavat toimipaikat, joiden tavoitteiden tutkiminen on kiinnostavaa

Taulukossa 1. on esitetty tutkimuksen kohteena olevat toimipaikat, niiden edustamat toimialat 

sekä vuodet, joiden ympäristötietoa analysoitavat selonteot koskevat.

Taulukko 1. Casetoimipaikat
Toimipaikka Toimiala 1. selonteko 2. selonteko

Ekokem ongelma) äteala ja

ympäristönhuolto

1998 2002

Kiertokapula (poistunut rekisteristä) jätteiden käsittely 1997 2002

Tikkurilan tehtaat maali-ja

pinnoitevalmistus

1997 2002

SICPA painovärivalmistus 1998 2001

Nokian Renkaat rengasvalmistus 1998 2002

Rautaruukki-konsernin Raahen terästehdas terästeollisuus 1998 2002

Outokumpu-konsernin Porin yhtiöt kupari-ja

metalliteollisuus

1998 2002

Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaat metsäteollisuus 1996 2002

Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaat metsäteollisuus 1997 2002

Stora Enso Packaging Boards Enocellin sellutehdas metsäteollisuus 1997 2002

Stora Enso Kotkan tehtaat metsäteollisuus 1997 2002

5.2 Tutkimusaineisto

Ympäristötavoitteiden kehittymisen seurannassa on käytetty aineistona julkisia ja 

varmennettuja EMAS-selontekoja, joiden julkaiseminen vähintään 36 kuukauden välein on 

kaikille EMAS-rekisterissä oleville toimipaikoille pakollista. Aineisto on näin ollen tyypiltään 

valmista, ei kerättyä aineistoa (Eskola & Suoranta, 1998, 117). Selontekojen valitseminen 

aineistoksi johtuu pyrkimyksestä tutkia, miten hyvin selontekojen perusteella ylipäätään on 

mahdollista muodostaa kuva toimipaikan ympäristönsuojelun tasosta. Kunkin toimipaikan 

kohdalla arvioidaan ylläolevan taulukon mukaisesti kaksi selontekoa ja analysoidaan näiden 

välillä tapahtunutta kehitystä. Vertailuvuodet on valittu niin, että selontekojen välillä on 

vähintään kolmen vuoden aikaväli. Tänä aikana tavoitteiden kehitystä olisi tullut tapahtua.
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Arvioinnissa keskitytään selontekojen ympäristötavoitteiden ja ympäristöpäämäärien osioiden 

arviointiin ja vertailuun. Toimipaikat julkaisevat ympäristönsuojelun tason kehitykseen 

liittyvää informaatiota muuallakin selonteossa, mutta koska tutkimuksen tavoitteena on 

tarkastella myös tavoitteiden esittämisen selkeyttä, keskitytään analyysissä lähinnä niille 

varattuihin osioihin. Tosin tavoitteiden tarkastelussa otetaan huomioon muualla selonteossa 

toimipaikan arvioimat omat keskeisimmät ympäristönäkökohdat, jotta tavoitteiden osalta olisi 

mahdollista arvioida kohdistuvatko ne keskeisiin ympäristövaikutuksiin. Osa toimipaikoista 

julkaisee ympäristöselonteossaan myös työturvallisuuteen ja henkilöstöön liittyviä tavoitteita. 

Nämä tavoitteet ovat mukana tarkastelussa. Selonteoista käydään täten läpi asetettujen 

päämäärien ja tavoitteiden lisäksi toimipaikan arvioimat tärkeimmät ympäristövaikutukset, 

tavoitteiden toteuttamiseksi esitetyt toimenpiteet sekä edellisen vuoden tavoitteiden 
toteutumista kuvaava osio.

5.3 Analyysitapa

Kyseessä on laadullinen tapaustutkimus, johon on liitetty kvantifiointia pisteyttämällä 

kouluarvosanoin toimipaikkojen tavoitteita. Toimipaikkojen ympäristötavoitteiden analyysi 

tehdään aluksi toimipakkakohtaisesti. Kunkin toimipaikan kohdalla tavoitteiden laatua ja 

niiden kehittymistä arvioidaan samojen kriteerien perusteella. Tavoitteiden arvioinnin ja 

niiden kehittymisen tutkimisen jälkeen pyritään muodostamaan kuva jatkuvan parantamisen 

toteutumisesta kyseisellä toimipaikalla. Tutkimus on osin kuvailevaa ja osin selittävää 

tutkimusta. Tavoitteena on paitsi kuvata toimipaikkojen ympäristönsuojelun tasoa ja 

tavoitteiden kehitystä, myös pyrkiä selittämään mahdollisia syitä tulosten takana.

Tavoitteiden arvioinnissa käytetään tämän tutkimuksen toisen ja kolmannen luvun pohjalta 

johdettuja hyvälle tavoitteenasettelulle ominaisia kriteerejä. Kriteerit ovat seuraavat:

1. Selkeys: Tavoitteet tulee ilmaista ja esittää tavalla, jolla ne on helppo ymmärtää. 
Tavoitteiden esittämistavassa tulisi lisäksi pyrkiä jatkuvuuteen niiden 

vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Tilastointimenetelmien ja tunnuslukujen käytön 

suhteen on pyrittävä samaan käytäntöön eri selontekojen välillä.
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2. Konkreettisuus ja mitattavuus: Kullekin tavoitteelle tulee asettaa selkeät mittarit. 

Tavoitteet on syytä ilmoittaa määrällisinä yksiköinä ja eritellä eri tavoitteet selkeästi 

toisistaan. Tavoitteiden saavuttaminen tulee olla aikataulutettu.

3. Kunnianhimoisuus: Tavoitteiden tulee olla realistisia, mutta kuitenkin kyetä nostamaan 

ympäristönsuojelun tasoa. Tavoitteita tulisi kiristää niiden saavuttamisen jälkeen. 

Edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen olisi syytä raportoida uusien tavoitteiden 

asettamisen yhteydessä, jolloin tavoitteiden kehitystä on helppo seurata. Tavoitteita tulisi 

myös asettaa pitkälle aikavälille.

4. Monipuolisuus ia olennaisuus: Tavoitteiden tulisi olla laadullisesti monenlaisia eli koskea 
päästöjen ja jätteiden vähentämisen lisäksi esimerkiksi tuotteen elinkaareen, 

tuotantomenetelmien kehittämiseen ja alihankkijoiden ympäristökäytäntöihin liittyviä 

seikkoja. Tavoitteiden tulisi koskea toimipaikan arvioimia keskeisiä 

ympäristövaikutuksia.

5. Tavoitteet tulisi asetettaa päämäärien pohjalta, eli toimipaikan ympäristöpäämäärien ja 

tavoitteiden tulisi noudattaa samaa linjaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi esittää 

toimenpiteet.

Tarkastelukriteeriksi ei ole valittu tavoitteiden ristiriidattomuutta, vaikka se onkin hyvälle 

tavoitteenasetannanlle ominainen piirre. Tämä johtuu siitä, että selontekojen pohjalta on 

vaikea arvioida, ovatko tavoitteet ristiriidassa keskenään tai toimipaikan muiden tavoitteiden 

kanssa, sillä tällaisia päätelmiä varten olisi tunnettava yrityksen liiketoimintastrategiaa 

tarkemmin.

Tutkimuksen analyysiosassa ylläolevien kriteerien perusteella arvioitua aineistoa vertaillaan 

keskenään seuraavien teemojen kautta. Teemat on johdettu suoraan tavoitteiden arvioinnissa 

käytetyistä kriteereistä, jotta aineisto olisi keskenään vertailukelpoista.

1. Onko tavoitteiden esittäminen selkiytynyt ja onko tilastointimenetelmien ja tunnuslukujen 

käyttö ollut johdonmukaista?

2. Ovatko tavoitteet olleet mitattavia ja konkreettisia?
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3. Onko tavoitteita kiristettyjä asetettu myös pitkälle aikavälille?

4. Ovatko tavoitteet monipuolistuneet ja onko mukaan tullut uusia asioita? Koskevatko 

tavoitteet keskeisiä ympäristövaikutuksia?

5. Onko tavoitteet asetettu päämäärien pohjalta sekä onko tavoitteiden saavuttamiseksi 

esitetty toimenpiteet ja onko näiden esittäminen kehittynyt?

Lopuksi pyritään muodostamaan koko aineistoa koskeva kokonaiskuva jatkuvan parantamisen 

toteutumisesta ympäristötavoitteiden kehitystä koskevan informaation kautta.

5.4 Tutkimuksen ongelmakohtia

Tavoitteiden tutkiminen selontekoja analysoimalla pitää sisällään tiettyjä ongelmia. Näistä 

keskeisin on vaihteleva raportointikäytäntö ja selontekojen muodon ohjeistamattomuus. Tämä 

johtaa selontekojen heikkoon vertailukelpoisuuteen paitsi eri toimipaikkojen myös saman 

toimipaikan sisällä. Vertailukelpoisuutta vaikeuttavat lisäksi erilaiset tilastointi- ja 

mittausmenetelmät eri toimipaikkojen välillä tai jopa saman toimipaikan kahden eri selonteon 

välillä. Tavoitteiden kehittymisen tulisi perustua todellisiin muutoksiin eikä vain 
esittämistavasta riippuvaan näennäiseen muutokseen.

Ympäristönsuojelun tasoa koskeva tieto on usein ripoteltu eri puolelle selontekoa. Tämä 

johtaa siihen, että selonteosta on vaikea saada selkeää kokonaiskuvaa. Tavoitteita ja 

päämääriä saatetaan mainita muuallakin kuin nimenomaisesti niille tarkoitetuissa osioissa. 

Kuitenkin, koska tutkimuksen yhtenä tavoitteena on myös arvioida tavoitteiden esittämisen 

selkeyttä, keskitytään lähinnä niille varattuihin osioihin. Ongelmana on lisäksi tavoitteiden 

toteutumisen puuttuminen joistain selonteoista. Ilman tietoa siitä, kuinka aikaisemmat 

tavoitteet ovat toteutuneet, on vaikea arvioida, olisiko uusia tavoitteita tullut tiukentaa tai 

laajentaa kenties koskemaan uusia ympäristönsuojelun osa-alueita.

On otettava myös huomioon, että yritysten tavoitteiden tarkastelu ei välttämättä anna täysin 

oikeaa kuvaa toimipaikan ympäristönsuojelun tasosta ja tehdyistä parannuksista. Tämä johtuu 
osittain siitä, että yritykset raportoivat ympäristön kehityksen kannalta olennaista 

informaatiota muuallakin selonteossa kuin tavoitteissa ja että ne eivät ole tehneet tavoitteita 

arvioitaviksi. Tavoitteiden tutkimisessa on ongelmana myös, ettei kaikkien tavoitteiden osalta
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voida tietää niiden todellista vaikutusta. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi henkilöstön 

koulutuksen todelliset vaikutukset henkilöstön käytökseen sekä tiedottamisen käytännön 

muuttamisen vaikutukset organisaation tiedonkulkuun todellisuudessa.

Jatkuvan parantamisen epäselvä määritelmä aiheuttaa lisäksi tulkitsemisongelmia. Ei ole 

selvää, missä ajassa, miten paljon ja minkä asioiden suhteen parantamista tulisi tapahtua. 

Myös toimipaikkakohtaiset erot aiheuttavat ilman niiden tarkempaa tuntemusta 

tulkitsemiseroja. Se, mikä on jollekin toimipaikalle huomattava parannus, ei välttämättä ole 

sitä toiselle, riippuen toimipaikan resursseista, liiketoiminnasta ja tuotantotavoista. Mainitut 

tutkimuksen ongelmakohdat pyritään huomioimaan tarkastelussa.
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6. TOIMIPAIKKAKOHTAINEN ANALYYSI

Tässä luvussa arvioidaan ympäristötavoitteiden kehitystä toimipaikoittain. Aluksi esitellään 
lyhyesti kunkin toimipaikan liiketoimintaa ja käydään läpi kahdessa selonteossa asetetut 
tavoitteet, joita analysoimalla ja vertailemalla keskenään pyritään muodostamaan kuva niiden 

kehityksestä tutkimusluvussa asetettujen kriteerien mukaan.

6.1 Ekokem

Ekokem Oy Ab:n päätehtävänä on palvella elinkeinoelämää, kuntia ja valtiota 

ongelmajätehuollon toteuttamisessa. Ekokemin Riihimäen toimipiste hyväksyttiin EMAS- 

rekisteriin vuonna 1996. Yhtiö julkaisee vuosittain kyseistä päätoimipaikkaa koskevan 

EMAS-asetuksen mukaisen ympäristöselonteon. Vertailtavat selonteot ovat tässä 
tutkimuksessa vuosilta 1998 ja 2002.

6.1.1 Tavoitteet

Kummassakin Ekokemin raportissa käydään läpi edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen 

ja asetetaan uudet tavoitteet seuraavalle vuodelle. Vuoden 1998 selonteossa vuodelle 1999 
asetetut tavoitteet ovat seuraavat:

- käsittelytoimintaan liittyvät ympäristötavoitteet

o ei ympäristövahinkoja aiheuttavia liikenneonnettomuuksia 

o laitosalueen likaisen maaperän tulee olla saneerattu siten, että maaperän 
puhdistukselle asetetut tavoitearvot täytetään 

o laitosalueen ulkopuolisen veden tulee täyttää talousveden vaatimukset
- haj apäästöj en j a häiriötilanteiden vähentäminen

o CO:n tuntitasoylityksiä vähennetään 10% vuosien 1997-1998 tasosta 

o ajoneuvojen hajapäästöjä tehdasalueella vähennetään (öljyt, imuautojen 
poistoilma, pakokaasut)

o Ekokemin alueen kokonaistilaratkaisuj en uudelleensuunnittelu
- jätteiden hyödyntämiseen liittyvät tavoitteet

o polton tuhkan hyötykäytön edistäminen

o polton kuonan hyödyntäminen kokonaisuudessaan vuonna 2001 
ongelmaj ätetietouden lisääminen
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o j ätekurssit j a julkaisut 
o sisäisen tiedotuksen lisääminen

Vuoden 2002 selonteossa vuodelle 2003 asetetut tavoitteet ovat seuraavat:

0 tapaturmaa

ei terveyshaittoja eikä ammattitauteja 

ei suuronnettomuustilanteita 

turvallisuuden edistäminen
- ei yhtään ympäristöhaittaa aiheuttanutta vahinkotapahtumaa laitosalueen ulkopuolella

- tuotannon ympäristötehokkuus 

ei lupaehtoylityksiä

- hajapäästöjen vähentäminen 

pohjaveden puhtaus
varastoinnin j a varastoj en kierrätysnopeuden tehostaminen 

kuona j a tuhka hyötykäyttöön 

SER-käsittelyn materiaalit hyötykäyttöön 

energiatehokkuuden katselmusehdotukset toimenpiteiksi

6.1.2 Analyysi

1. Selkeys

Tavoitteita kuvaava osio on molemmissa selonteoissa ulkoisesti selkeä lista parannettavia 

asioita. Kuitenkin sisällöllisesti tavoitteet ovat melko tulkinnanvaraisia. Vain harvojen 

tavoitteiden kohdalla on asetettu määrälliset ja ajalliset tavoitteet, mikä vaikeuttaa tavoitteiden 

toteuttamista ja niiden tulkintaa. Esimerkiksi sisäisen tiedotuksen lisäämisen tavoitteen voisi 

eritellä erilaisiin keinoihin, millä tiedotusta pyritään lisäämään. Kummassakaan selonteossa ei 

käytetä varsinaisia tunnuslukuja kuvaamaan tavoitteita, mutta vuoden 1998 selonteossa 

käytetään tavoitteiden kuvaamisessa enemmän prosentuaalisia tavoitearvoja ja viittauksia 

aikaisempien vuosien tavoitteisiin, kun taas vuoden 2002 selonteossa tavoitteet on ilmaistu 

hyvin yleisellä tasolla. Lisäksi vuoden 2002 selonteossa tavoitteiden joukossa on enemmän 

turvallisuus- ja työntekijänäkökohtia huomioivia tavoitteita, mikä johtuu selonteon 

laajentamisesta yhteiskuntavastuulliseen suuntaan. Vaikka tavoitteiden esittämisessä ei ole
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varsinaista jatkuvuutta, on tavoitteiden esittäminen kuitenkin selkiintynyt vuoden 1998 
selontekoon nähden.

2. Konkreettisuus ja mitattavuus

Konkreettisuuden ja mitattavuuden suhteen Ekokemin tavoitteet eivät ole onnistuneesti 

asetettuja. Määrälliset tavoitteet puuttuvat etenkin vuoden 2002 selonteossa asetetuista 
tavoitteista lähes kokonaan, eikä tavoitteiden saavuttamista ole myöskään aikataulutettu. 

Useimmat tavoitteet muistuttavat enemmänkin päämääriä yleisen luonteensa vuoksi. Vuoden 

1998 selonteossa on sen sijaan mainittu muutama prosentuaalinen tavoite tai vertailulukema 

edellisten vuosien arvoihin. Näin ollen tavoitteiden konkreettisuuden ja mitattavuuden 
esittäminen on heikentynyt kahden selonteon välillä.

3. Kunnianhimoisuus

Edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen on raportoitu onnistuneesti kummassakin 

selonteossa. Totetuneiden tavoitteiden esittämisen suhteen on tapahtunut kehitystä kahden 

selonteon välillä, sillä vuoden 2002 selonteossa tavoitteiden toteutumista käsitellään 

konkreettisemmin ja määrällisin arvoin. Sitä, kuinka pitkälle aikavälille tavoitteita on asetettu, 

on vaikea arvioida tavoitteiden aikataulujen puuttumisen vuoksi. Vuoden 1998 selonteossa 

asetetaan kuitenkin tavoite polton kuonan hyödyntäminen kokonaisuudessaan vuonna 2001, 

joka tähtää muutaman vuoden päähän. Myös tavoitteiden kunnianhimoisuuden perusteellinen 

arviointi vaatisi tavoitteilta konkreettisempaa muotoa, sillä muuten on mahdotonta sanoa, 

onko tavoitearvoja kiristetty. Kuitenkin aikaisempien vuosien tavoitteiden toteutumista 

kuvaavista luvuista voidaan nähdä, että Ekokem on asettanut myös tavoitteita, joista osa on 

jäänyt toteutumatta. Tätä voidaan pitää kunnianhimoisuuden merkkinä, vaikka syynä 

tavoitteiden toteutumatta jäämiseen saattaa olla myös esimerkiksi heikosti määritetyt 

toimenpiteet. Lisäksi vuoden 2002 selonteossa on asetettu tavoitteeksi 0 työtapaturmaa, kun 

taas edellisenä vuonna niitä oli ollut. Tämä on merkki ainakin yhden tavoitteen kiristämisestä.

4. Monipuolisuus ja olennaisuus

Yleisesti ottaen Ekokemin tavoitteet liittyvät pitkälti päästöjen ja jätteiden vähentämiseen 

sekä niiden hyötykäytön lisäämiseen. On lisäksi hyvä miettiä tehdäänkö esimerkiksi 

Ekokemin kokonaistilaratkaisujen uudelleensuunnittelu ympäristösyistä, vai onko kyseisen 
projektin taustalla muita seikkoja. Tuote- tai prosessikehitys eivät esiintyneet kumpanakaan
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vuonna keskeisinä ympäristötavoitteina. Myös alihankkijoiden tai yhteistyökumppaneiden 

ekologisuuden sisällyttäminen tavoitteisiin puuttui kumpanakin vuonna. Sisällöllisesti 

tavoitteet ovat kahden selonteon välillä samantyyppisiä, vaikka vuoden 2002 selonteossa 

painotetaankin myös turvallisuus- ja työntekijänäkökohtia. Näin ollen tavoitteiden 

monipuolistuminen on ollut vähäistä. Ekokem mainitsee tärkeimmiksi 

ympäristönäkökohdikseen vuoden 1998 selonteossa jätteiden syntypaikan toiminnot (siirrot ja 

varastointi), kuljetukset, mahdolliset muiden yhtiöiden tekemät välikäsittelyt, prosessoinnin 

sekä ketjun eri vaiheissa syntyvät jätteet ja niiden loppusijoituksen. Vuoden 1998 selonteossa 

ei ole asetettu tavoitteita muiden yhtiöiden välikäsittelyjen ja jätteiden loppusijoituksen 

suhteen. Vuoden 2002 selonteossa mainitaan Riihimäen toimipaikan tärkeimmiksi 

ympäristönäkökohdiksi päästöt ja hajapäästöt ilmaan sekä päästöjen mahdolliset vaikutukset 

pohjavesiin, jätteiden loppusijoitus Riihimäellä ja energian tuotannon päästöjen vähentäminen 

Riihimäellä. Vuoden 2002 selonteossa ei myöskään ole asetettu tavoitteita jätteiden 

loppusijoituksen suhteen.

5. Pohjautuminen päämääriin ja asetetut toimenpiteet

Asetetut tavoitteet pohjautuvat kummassakin selonteossa suoraan päämääriin ja näin ollen 
ympäristöohjelma tukee hyvin ympäristöpolitiikan toteutumista. Kummassakaan selonteossa 

ei mainita toimenpiteitä tavoitteiden toteutumiseksi, vaikka selonteoissa mainitaankin, että 

toimenpiteet on asetettu. Toimenpiteiden esittäminen tavoitteiden yhteydessä selkiyttäisi 

epäselviksi jääneitä tavoitteita ja antaisi kuvaa Ekokemin innovatiivisuudesta.

6.2 Tikkurilan tehtaat

Tikkurilan tehtaisiin kuuluu Tikkurila Oy, Tikkurila Coatings Oy, Tikkurila Paints Oy ja 

Tikkurila Services Oy. Tikkurila valmistaa erilaisia maalituotteita kotimaalareille, 

ammattikäyttäjille sekä teollisuudelle. Tikkurilan tehtaat liitettiin Suomen ensimmäisenä 

toimipaikkana EMAS-rekisteriin vuonna 1996. Vertailtavat selonteot ovat vuosilta 1996 ja 

2000.
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6.2.1 Tavoitteet

Vuoden 1996 selonteossa tavoitteet on asetettu viiden vuoden ajanjaksolle. Tavoitteet on 

esitetty pylväsdiagrammeina. Diagrammeja tukevassa tekstissä on käsitelty lähinnä tavoitteita 
tukevia toimenpiteitä. Tavoitteet vuosille 1996-2000 ovat:

- Viemäriin joutuva kuiva-aine: 1,3 g/ maalilitra

- Tuotannon liuotepäästöt: 1,2 g / maalilitra

- Kaatopaikkajätteen määrä: 11 g/maalilitra

- Ongelmajätteen määrä: 21 g /maalilitra

Vuoden 2000 selonteossa tavoitteet on esitetty samaan tapaan pylväsdiagrammien muodossa. 

Selonteossa ei mainita, mille ajanjaksolle tavoitteet on asetettu. Tavoitteet ovat samat kuin 
edeltävässä selonteossa:

- Viemäriin joutuva kuiva-aine: 1,3 g / maalilitra

- Tuotannon liuotepäästöt: 1,2 g/maalilitra

- Kaatopaikkajätteen määrä: 11 g / maalilitra

- Ongelmajätteen määrä: 21 g /maalilitra

6.2.2 Analyysi

1. Selkeys

Tavoitteet on esitetty kummassakin selonteossa vain graafeina. Esitystapa on jatkuva ja 

tavoitearvojen yksiköt samoja. Kuitenkin graafisia esityksiä olisi hyvä purkaa sanalliseen 

muotoon tavoitteiden selkeyttämiseksi. Lisäksi vuoden 2000 selonteossa tavoitteeksi asetettu 

arvo on ulotettu koskemaan myös aikaisempia vuosia vuoteen 1991 asti. Näin jää epäselväksi, 

onko kyseinen tavoite ollut sama jo kymmenen vuotta, vai onko kyse vain esitystavasta. 

Vuoden 2000 selonteossa jää lisäksi epäselväksi, mille ajanjaksolle tavoitteet on asetettu.

2. Konkreettisuus ja mitattavuus

Tavoitteet on esitetty määrällisessä ja mitattavassa muodossa molemmissa selonteoissa. 

Tavoitteet on myös selkeästi eritelty toisistaan. Vuoden 1996 selonteossa tavoitteiden 

saavuttaminen on aikataulutettu viiden vuoden ajanjaksolle. Vuoden 2000 selonteossa ei 
tavoitteille ole asetettu minkäänlaista aikataulua.
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3. Kunnianhimoisuus

Tavoitteet koskevat kummassakin selonteossa täsmälleen samoja kohteita ja myös 

tavoitearvot ovat samat. Näin tavoitteiden kiristymistä ei ole kahden selonteon välillä 

tapahtunut. Vuoden 1996 selonteossa, jossa tavoitteet asetetaan viiden vuoden ajanjaksolle, 

tavoitteet ovat joka vuosi täsmälleen samoja, eivätkä kiristy vuosittain. Vaikka tavoitteet on 

asetettu viiden vuoden ajanjaksolle, ei voida puhua pitkän aikavälin tavoitteenasetannasta, 

sillä tavoitteet eivät kiristy vuosittain. Näin ollen tavoitteenasetanta ei ole ollut 

kunnianhimoista. Molemmissa selonteoissa käydään läpi aikaisempien tavoitteiden 

toteutumista ja analysoidaan myös syitä toteutumatta jääneiden tavoitteiden taustalla.

4. Monipuolisuus ja olennaisuus

Kummassakin selonteossa tavoitteet asetetaan keskeisten ympäristövaikutusten mainitsemisen 

yhteydessä samassa kappaleessa. Näin ollen tavoitteet koskevat maalin valmistuksen 

keskeisiä ympäristövaikutuksia. Laadullisesti tavoitteet tähtäävät päästöjen ja jätteiden 

vähentämiseen. Toimenpiteiden perusteella voidaan nähdä, että tavoitteisiin on pyritty 

kierrätys- ja jätteenhyötykäyttöohjelmilla, veden puhdistuslaitteiston kehittämisellä ja 

pesujärjestelmien muutossuunnitteluilla. Näin muutoksia on tehty perinteisiin käytäntöihin ja 

prosesseihin sekä panostettu myös tuotekehitykseen. Tämä kertoo monipuolisesta 

lähestymistavasta tavoitteiden toteuttamiseen.

5. Pohjautuminen päämääriin ja asetetut toimenpiteet

Vuoden 2000 selonteossa mainitaan toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 1997 

selonteosta toimenpiteet puuttuvat. Päämäärät on mainittu selonteon eri osassa kuin tavoitteet. 

Ainakin ilman tarkempaa tuntemusta Tikkurilan ympäristötoimenpiteistä, tavoitteet ja 

päämäärät jäävät kauas toisistaan. Päämäärien joukossa esiintyy esimerkiksi alihankkijoiden 

ja asiakkaiden ympäristöohjaus ja avoin tiedonvälitys, jotka eivät ainakaan suoraan näy 
tavoitteissa.

6.3 Kiertokapula Oy

Kiertokapula Oy:n Kapulan jätteidenkäsittelyaluetta käyttävät Hyvinkää, Riihimäki, 

Janakkala, Hausjärvi, Loppi, Mäntsälä ja Tuusula. Alueella kerätään metallia, paperia, pahvia, 

puuta, tekstiilejä ja muuta tavaraa kierrättettäväksi ja uusiokäyttöön. Kiertokapula Oy
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hyväksyttiin EMAS-rekisteriin vuonna 1998. EMAS-rekisteröinti kattaa tällä hetkellä 

Hyvinkään jätteidenkäsittelyalueen. Vertailtavat selonteot ovat vuosilta 1997 ja 2002.

6.3.1 Tavoitteet

Vuoden 1997 selonteossa tavoitteille on varattu koko ympäristöohjelmaa käsittelevä sivu. 

Tavoitteet koskevat seuraavia asioita:

1. jätteiden määrän vähentäminen ja jätteiden hyötykäytön lisääminen

2. kaatopaikkavesien hallinta

3. ongelmajätteiden käsittely

4. jätteiden loppusijoitus ja jätteenkäsittelyn poikkeustilanteet

5. jätteenkäsittelyn maisemalliset vaikutukset

Nämä yläkohdat on edelleen jaoteltu lukuisiksi määrällisiksi tavoitteiksi, joita ei niiden suuren 

lukumäärän vuoksi ole tässä esitetty.

Vuoden 2002 osalta saatavilla oli vain vuosi- ja ympäristökatsaus, joka ei ympäristötietojen 

käsittelyn laajuuden suhteen vastaa varsinaista ympäristöselontekoa. Vuoden 2002 

ympäristökatsauksessa on mainittu selkeästi ainoastaan yksi tavoite:

- tavoitteena on lisätä jätteen hyötykäyttöä siten, että vuonna 2005 kaatopaikan jätekäyttöön 

joutuu alle 30% syntyvästä yhdyskuntajätteestä.

Tämän lisäksi katsauksessa on käyty läpi tavoitteiden toteutumista ja keskeisiä 
ympäristönäkökohtia.

6.3.2 Analyysi

1. Selkeys

Vuoden 1997 selonteossa tavoitteet on ilmaistu omana kappaleenaan selkeästi toisistaan 
eroteltuna ylätavoitteiden alakohtina. Vuoden 2002 katsauksesta asetettuja tavoitteita 

käsittelevä osio puuttuu kokonaan ja ympäristöohjelmaa käsittelevässä kappaleessa mainitaan 

selkeästi ainoastaan yksi tavoite. Näin tavoitteiden esittämisen selkeys on heikentynyt, eikä 

selontekojen välillä ole jatkuvuutta tavoitteiden esittämistavan suhteen.
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2. Konkreettisuus ja mitattavuus
Tavoitteet on asetettu konkreettiseen ja mitattavaan muotoon. Tavoitteiden saavuttaminen on 

myös kummassakin selonteossa aikataulutettu.

3. Kunnianhimoisuus

Koska vuoden 1997 selonteko on Kiertokapulan ensimmäinen, ei siinä käydä läpi 

aikaisempien tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2002 katsauksessa aikaisempia tavoitteita 

käydään läpi ja analysoidaan myös syitä toteutumatta jääneiden tavoitteiden taustalla. 

Toteutumatta jääneet tavoitteet viittaavat kunnianhimoiseen tavoitteenasetantaan. Muuten 

kahden selonteon välillä tapahtunutta tavoitteiden kiristymistä on vaikea arvioida tavoitteiden 

määrän ja laadun suuren vaihtelevuuden vuoksi.

4. Monipuolisuus ja olennaisuus

Vuoden 1997 selonteossa tavoitteet pohjautuvat suoraan keskeisiin ympäristönäkökohtiin, 

jotka määritellään tavoitteiden asettamisen yhteydessä. Koska vuoden 2002 

ympäristökatsauksessa ei selkeitä tavoitteita ole asetettu, on niiden monipuolisuuden tai 

pohjautumisen keskeisiin ympäristönäkökohtiin analysoiminenkin mahdotonta. Vuoden 1997 

selonteossa asetetut tavoitteet ovat monipuolisia ja koskevat tekijöitä jätteiden vähentämisestä 

kaatopaikan maisemallisiin vaikutuksiin.

5. Pohjautuminen päämääriin ja asetetut toimenpiteet

Vuoden 1997 selonteossa ylätavoitteet voidaan nähdä toimipaikan ympäristöpäämäärinä, 

jotka sitten on jaoteltu määrällisiin tavoitteisiin. Näin tavoitteet pohjautuvat suoraan 

päämääriin. Toimenpideohjelmaa ei ole asetettu kummassakaan selonteossa.

6.4 Sicpa Oy

Sicpa Oy valmistaa painovärejä ja lakkoja sekä niihin liittyviä apuaineita ja palveluja 

graafiselle teollisuudelle ja pakkausteollisuudelle. Sicpa Oy on osa kansainvälistä Sicpa- 

ryhmää, joka on maailman johtavia painovärialan yrityksiä. Sicpa Oy hyväksyttiin EMAS- 

rekisteriin vuonna 1999. Vertailtavat selonteot ovat vuosilta 1998 ja 2001. Vuoden 1998 

selonteko on englanninkielinen.
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6.4.1 Tavoitteet

Vuoden 1998 selonteossa asetetut tavoitteet koskevat kuuden vuoden ajanjaksoa. Tavoitteet 
vuosille 1997-2002 ovat:

- tuotantojätteiden vähentäminen alle 50 kg per tuotettu mustetonni

- haihtuvien orgaanisten hiilivetypäästöjen vähentäminen 50%
- jätteiden hyötykäytön kasvattaminen 20%

- vähemmän ympäristölle haitallisten musteiden kehittäminen asiakkaiden kanssa

Vuoden 2001 selonteossa asetetut tavoitteet vuosille 2002 - 2005 ovat:

-Toiminnassa syntyvän jätemäärän vähentäminen:

• Jätemäärä < 40 kg/tuotettu tonni

- Liuotinpäästöjen vähentäminen

• Toiminnassa syntyvät liuotinpäästöt < 3 kg/t
- Jätteiden hyötykäytön lisääminen

• Jätteiden hyötykäyttöaste > 50 %

- Tuotteiden ja toiminnan ympäristö-, terveys-ja turvallisuusvaikutusten minimointi
- Tapaturmien vähentäminen

• Tapaturmalaajuus < 10 kpl/miljoona työtuntia

6.4,2 Analyysi

1. Selkeys

Tavoitteet on molemmissa selonteoissa esitetty selkeästi omina osioinaan. Tavoitteet on 

selkeästi ja yksiselitteisesti määriteltyjä eroteltu toisistaan. Myös mittayksikköjen käyttö on 
ollut jatkuvaa.

2. Konkreettisuus ja mitattavuus

Tavoitteet on ilmaistu määrällisinä tai prosentuaalisina tavoitearvoina. Tavoitteet on myös 

aikatalutettu. Kuitenkin esimerkiksi tavoite "tuotteiden ja toiminnan ympäristö-, terveys- ja 

turvallisuusvaikutusten minimointi" vaatisi yleisluontoisuutensa vuoksi lisäselvityksiä 
toimenpiteistä, joilla minimointi pyritään toteuttamaan.
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3. Kunnianhimoisuus
Ensimmäisessä selonteossa asetetut tavoitteet olivat hyvin kunnianhimoisia, sillä niitä ei 

useimpia pystytty saavuttamaan täysimääräisesti. Vuoden 2001 selonteossa käydään läpi 
aikaisempien tavoitteiden toteutumista ja arvioidaan syitä tavoitteiden toteutumatta jäämisen 

taustalla. Tavoitteiden kiristymistä on kahden selonteon välillä tapahtunut jätteiden 

hyötykäyttöasteen parantamisen suhteen. Tavoitteet on asetettu ensimmäisessä selonteossa 

kuuden vuoden ja toisessa neljän vuoden ajanjaksolle. Näin ollen asetetut tavoitteet ovat 

pitkän aikavälin tavoitteita. Kuitenkin jopa kuuden vuoden ajanjaksolle asetettuja tavoitteita 

olisi hyvä purkaa lyhyen aikavälin välitavoitteiksi.

4. Monipuolisuus ja olennaisuus

Asetetut tavoitteet pohjautuvat molemmissa selonteoissa keskeisiin ympäristönäkökohtiin. 

Tavoitteet ovat myös laadullisesti monipuolisia ja koskevat esimerkiksi tuotekehitystä, 

jätteiden hyötykäytön lisäämistä ja työturvallisuusnäkökohtia.

5. Pohjautuminen päämääriin ja asetetut toimenpiteet

Vuoden 1999 selonteossa tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole asetettu toimenpiteitä. Vuoden 

2001 selonteossa toimenpideohjelmat on laadittu, mutta niitä ei mainita selonteossa. 

Yksityiskohtaiset toimintaohjelmat ovat tarvittaessa tilattavissa Sicpa Oy:n ympäristö- ja 

laatupäälliköltä. Tavoitteet on kummassakin selonteossa johdettu suoraan päämäärien 

pohjalta.

6.5 Nokian Renkaat

Nokian Renkaat on Pohjoismaiden suurin rengasvalmistajaja renkaiden vähittäismyyjä. Yhtiö 

tekee kesä- ja talvirenkaita autoihin ja polkupyöriin sekä renkaita erilaisiin raskaisiin 

koneisiin. Lisäksi tuotevalikoimaan kuuluvat renkaiden pinnoitusmateriaalit. Nokian Renkaat 

hyväksyttiin EMAS-rekisteriin vuonna 1997. Vertailtavat selonteot ovat vuosilta 1998 ja 

2002.

47



6.5.1 Tavoitteet

Vuoden 1998 selonteossa asetetut ympäristötavoitteet on jaoteltu erilaisia 
ympäristönäkökohtia käsittelevien kappaleiden alle. Samoissa kappaleissa käsitellään myös 

aikaisempien tavoitteiden toteutuminen kunkin ympäristönäkökohdan osalta. Tavoitteet on 

näissä kappaleissa ilmaistu sanallisesti, mutta selontekoon kuuluu myös liite, jossa tavoitteet 

ja toteutunut kehitys ilmaistaan määrällisinä tietoina ja kuvaavina graafeina. Tavoitteet ovat 
seuraavat:

- Tuotantopanokset:

o Kunnalta ostetun talousveden määrän pitäminen vuoden 1996 tason alapuolella 
huolimatta tuotannon kasvusta, 

o Ei j äähdytysveden häiriöpäästöj ä Nokianvirtaan

o Rengasv almistuksen raaka-aineiden käsittelyssä kustannuksia aiheuttavan 
materiaalihukan vähentäminen

- Päästöt ilmaan ja vaikutukset lähiympäristöön:

o Haihtuvien hiilivetyjen vähentäminen alle 2,1 kiloon tuotetonnia kohti, 

o Liuotinaineiden käytön vähentäminen siirtymällä vesiohenteisten liimojen käyttöön 

o Melun suhteen pysyttävä ympäristöluvan rajoissa ja vältettävä melusta tulevat 
valitukset

o Tehtaan aiheuttamien hajuhaittojen suhteen pyritään välttämään valitukset kokonaan 

o Pölypäästöjen suhteen pyritään välttämään valitukset kokonaan
- Kuljetukset

o Kuljetuksia pyritään vähentämään valitsemalla sopivat pakkaus- ja säiliökoot
- Jätehuolto

o Varastoon kertyneiden kumipitoisten jätteiden toimittaminen hyötykäyttöön ennen 
vuotta 2005

o Jäteveden määrän vuoden 1996 tason, 130 kuutiometriä / pvä, alittaminen
- Tuotteiden käytön jälkeinen aika

o Tavoitteena saada hyötykäyttöön renkaita niin, että määrä vastaisi vähintään 90 % 

käyttöönotettujen uusien renkaiden määrästä.
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Vuoden 2002 tavoitetiedot on saatu toimipaikan julkaisemasta vuosiraportista. Tavoitteet 

ilmaistaan siinä graafisessa muodossa. Tavoitteita ei ole määritetty koskemaan tiettyä 

ajanjaksoa. Tavoitteet ovat:

- Kaatopaikkajätteet < 15 kg / tuotetonni

- Ongelmajätteet < 1,79 kg / tuotetonni

- Hyötykäyttöön toimitettu materiaali > 70 kg / tuotetonni

- Liuotinaine(VOCjpäästöt < 1,5 kg / tuotetonni

6.5.2 Analyysi

1. Selkeys

Tavoitteet on ilmaistu kahdessa selonteossa hyvin eri tyyppisesti. Vuoden 1998 selonteossa 

tavoitteet on esitetty ympäristönäkökohtia käsittelevän tekstin lomassa, eikä erillisenä 

kappaleena. Vuoden 2002 raportissa tavoitteet on esitetty ainoastaan graafeina. Kumpikaan 

tapa ei ole erityisen selkeä, eikä selontekojen välillä ole myöskään yhtenäisyyttä. 

Yhtenäisyyden puute saattaa toisaalta johtua siitä, että toinen raporteista on varsinainen 

ympäristöselonteko ja toinen ajantasaistettu suppeampi vuosiraportti.

2. Konkreettisuus ja mitattavuus

Tavoitteet on vuoden 2002 raportissa esitetty konkreettisessa ja mitattavassa muodossa. 

Vuoden 1998 selonteossa tavoitteet on ilmaistu määrällisessä muodossa liitteessä, muttei 

tekstin lomassa, jossa tavoitteet mainitaan. Määrälliset tavoitteet olisi ehkä hyvä ilmaista 

myös tekstissä, sillä liite jää todennäköisesti suurella osalla lukijoista lukematta. Vuoden 1998 

selonteossa asetetut tavoitteet on aikataulutettu, mutta vuoden 2002 raportissa aikataulut 

puuttuvat tavoitteiden osalta.

3. Kunnianhimoisuus

Tavoitteiden kunnianhimoisuutta on vaikea arvioida tavoitteiden erilaisuuden vuoksi. 

Kuitenkin esimerkiksi vuoden 2002 raportissa tavoitteita kuvaavat graafit osoittavat 

tavoitteiden kiristyvän vuosi vuodelta. Aikaisempien tavoitteiden toteutuminen käydään läpi 

vuoden 1998 selonteossa uusien tavoitteiden asettamisen yhteydessä. Selonteossa 
analysoidaan myös syitä toteutumatta jääneiden tavoitteiden takana. Vuoden 2002 raportissa 

käydään läpi aikaisempien tavoitteiden toteutuminen ja syyt saavuttamatta jääneiden
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tavoitteiden takana. Tavoitteita on vuoden 1998 selonteossa asetettu myös useamman vuoden 

periodeille, kuten "varastoon kertyneiden kumipitoisten jätteiden toimittaminen 

hyötykäyttöön ennen vuotta 2005". Tämä viittaa pitkän aikavälin tavoitteenasetantaan.

4. Monipuolisuus ja olennaisuus

Vuoden 1998 selonteossa tavoitteet pohjautuvat suoraan keskeisiin ympäristönäkökohtiin, 

sillä ne asetetaan ympäristönäkökohtia käsittelevien kappaleiden yhteydessä. Vuoden 2002 

raportissa rakenne on samanlainen. Tavoitteet koskevat useita ympäristönäkökohtia erityisesti 

vuoden 1998 selonteossa. Myös tekstissä mainitut toimenpiteet antavat kuvan monipuolisesta 

tavoitteiden toteuttamistavasta. Esimerkiksi pakkausten saamiseksi hyötykäyttöön Nokian 

Renkaat on tehnyt sopimuksen pakkausalan ympäristörekisterin kanssa.

5. Pohjautuminen päämääriin ja asetetut toimenpiteet

Nokian Renkaiden vuoden 1998 selonteossa on mainittu vain kaksi hyvin yleisluontoista 

päämäärää. Näin ollen tavoitteet eivät voi olla suoraan niistä johdettuja. Vuoden 2002 

raportissa päämääriä ei mainita, joten tavoitteiden pohjautumista niihin ei voida arvioida. 

Vuoden 1998 selonteossa on mainittu toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2002 

raportista toimenpiteet puuttuvat. Päämäärien ja toimenpiteiden puuttuminen saattaa johtua 
myös vuosiraportin suppeudesta.

6.6 Rautaruukki-konsernin Raahen terästehdas

Raahen terästehdas on osa Rautaruukki-konsernia, jonka tuotantoketju alkaa rautarikasteesta 

ja romun sulatuksesta ja päättyy pitkälle jalostetuiksi tuotteiksi. Tuotantoketjun alkupäässä 

toimiva Raahen terästehdas tuottaa kuumavalssattua terästä konsernin omien 

jatkojalostusyksiköiden ja muiden asiakkaiden tarpeisiin. Ympäristöä eniten rasittava toiminta 

sijoittuu teräksen valmistusketjun alkupäähän. Rautaruukki-konsernin Raahen terästehdas 

hyväksyttiin EMAS-rekisteriin vuonna 1997. Vertailtavat selonteot ovat vuosilta 1998 ja 

2002.
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6.6.1 Tavoitteet

Vuoden 1998 selonteossa asetetaan tavoitteet 1vuosille 1998-2002. Toimipaikan yleisten

ympäristötavoitteiden lisäksi osastoilla on omia ympäristöohjelmia mm. raaka-aineiden ja

materiaalien tehokkaammasta käytöstä. Prosentit kuvastavat muutosta vertailuvuoteen 1995.

1998 2000 2002

- pölyt, mitattavat -25% -50% -55%

- hajapölyt, peitetään kenttiä 25 ha 50 ha 60 ha

- typen oksidit/tuotettu terästonni -5%

- hiilidioksidi/tuotettu terästonni -5%

- rikkidioksidi/tuotettu terästonni -20% -25%

- kiintoainekuormitus meriveteen -20% -25%

- öljykuormitus meriveteen -50%

- öljykuormitus Kuljunlahteen -50% -55%

- ongelmajätettä/tuotettu terästonni -10% -20%

-jätettä kaatopaikoille -5% -10%

Vuoden 2002 selonteossa asetetaan ympäristötavoitteet vuosille 2002-2006. Tavoite on 

ilmaistu vuoden 2006 toivottuna arvona. Vuosille 2002 ja 2003 on lisäksi asetettu 

välitavoitteita.

Hiilidioksidipäästö - tavoite saavutettu (-5%)

- Hiukkaspäästöt (mitattavat / hajapöly): 0,62 kg / terästonni

- Energian tuotanto ja käyttö: 17, 8 GJ / terästonni (v.2005)

Rikkidioksidipäästö: tavoite saavutettu (-10%)

- Typen oksidien päästöt: 1,04 kg / terästonni 

Öljykuormitus Kuljunlahteen: 0,003 kg / terästonni 

Yhdyskuntajätteet: tavoite saavutettu (-20%)
Koksaamon jäteveden kemiallinen hapenkulutus: 0,11 kg / terästonni

6.6.2 Analyysi

1. Selkeys
Tavoitteet on kummassakin selonteossa esitetty selkeästi omina kappaleinaan. Esitystapa on 

kuitenkin muuttunut vuoden 1998 selonteossa käytettävien prosentuaalisten vähennysten
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ilmaisusta määrällisiin vähennyksiin. Tämä vähentää vertailukelpoisuutta varsinkin kun 
tavoitteet koskevat molemmissa selonteoissa suunnilleen samoja asioita.

2. Konkreettisuus ja mitattavuus

Raahen terästehtaan ympäristötavoitteet on esimerkillisen hyvin muotoiltu mitattavaan ja 

määrälliseen muotoon. Tavoitteet on selkeästi eroteltu toisistaan. Lisäksi tavoitteiden 

saavuttaminen on aikataulutettu viiden vuoden ajanjaksoille asettamalla ennen lopullista 
tavoitetta välitavoitteita.

3. Kunnianhimoisuus

Vuoden 1998 selonteossa käydään läpi lyhyesti edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen, 

muttei mainita syitä toteutumattomien tavoitteiden takana. Vuoden 2002 selonteossa ei 

edellisten tavoitteiden toteutumista kuvaavaa osiota ole ollenkaan. Tavoitteiden kiristymistä 

on jälleen vaikea vertailla kahden selonteon välillä niiden tavoitearvojen yksiköiden 

erilaisuuden vuoksi. Kuitenkin selonteoissa asetetut tavoitteet viiden vuoden ajanjaksoille 

kiristyvät vuosittain. Etenkin vuoden 1998 selonteossa asetetut tavoitteet vaikuttavat lisäksi 

määrällisesti kunnianhimoisilta, mikä on tyypillistä ympäristöjärjestelmän käyttöönoton 

alkuvaiheessa. Vuoden 1998 selonteossa raportoidaan, ettei kaikkia edelliselle vuodelle 

asetettuja tavoitteita ole pystytty saavuttamaan. Tämä viittaa myös tavoitteenasetannan 
kunnianhimoisuuteen.

4. Monipuolisuus ja olennaisuus

Tavoitteet koskevat kummassakin selonteossa päästöjen vähentämistä veteen ja ilmaan sekä 

jätteiden vähentämistä. Vuoden 1998 selonteon toimenpideosien perusteella voidaan nähdä 

kuitenkin, että päästöjen vähentämiseen on pyritty laitteistojen uusimisella, prosessien 

tehostamisella ja muuttamisella sekä ympäristövahinkoja aiheuttavien laitteiden poistamisella. 

Toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi ovat olleet paikoin radikaaleja ja innovatiivisia. 

Vuoden 1998 selonteossa tavoitteet pohjautuvat keskeisiin ympäristönäkökohtiin, vaikka 

kaikille näkökohdille, kuten energian käytölle, ei olekaan asetettu tavoitteita. Vuoden 2002 

selonteossa ympäristönäkökohdat esitetään samassa taulukossa ympäristöpäämäärien ja - 

tavoitteiden kanssa, jolloin tavoitteet tulevat johdetuksi suoraan keskeisten 

ympäristönäkökohtien pohjalta.
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5. Pohjautuminen päämääriin ja asetetut toimenpiteet

Vuoden 1998 selonteossa esitetään tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellut toimenpiteet 

omassa kappaleessaan. Toimenpiteet antavat selkeän ja monipuolisen kuvan siitä, miten 

tavoitteisiin ollaan pyrkimässä. Vuoden 2002 selonteossa toimenpiteet kuitenkin puuttuvat 

kokonaan. Vuoden 1998 selonteossa päämäärät mainitaan ympäristöpolitiikan yhteydessä, 

jolloin ne jäävät yleisluontoisina kauas yksityiskohtaisista ja määrällisistä tavoitteista. Vuoden 

2002 selonteossa on ympäristöpäämäärät ja ympäristötavoitteet esitetty rinnakkain samassa 

taulukossa, jolloin tavoitteet pohjautuvat suoraan päämääriin.

6,7 Outokumpu-konsernin Porin yhtiöt, Pori

Outokumpu-konsernin Porin yhtiöihin kuuluu kuusi yhtiötä - Outokumpu Poricopper Oy, 

Outokumpu Plating Oy, Outokumpu Superconductors Oy, Outokumpu Castform Oy, 

Outokumpu Research Oy sekä Outokumpu Harjavalta Metals Oy Kuparielektrolyysi. Yhtiöt 

valmistavat, tutkivat ja markkinoivat puhdasta kuparia ja kupariseostuotteita. Outokumpu- 

konsernin Porin yhtiöt hyväksyttiin EMAS-rekisteriin vuonna 1998 ja yritys julkaisee Porin 

yhtiöiden osalta EMAS-asetuksen mukaista ympäristöselontekoa. Arvioitavat selonteot ovat 

vuosilta 1998 ja 2002. Vuodelta 2002 oleva ympäristöselonteko on vuosiraportti, jossa on 

ajantaisaistetut tiedot vuosille 2001-2003 asetettujen tavoitteiden suhteen.

6.7.1 Tavoitteet

Vuoden 1998 selonteossa ympäristötavoitteet eritellään ympäristöpäämäärien jälkeen 

ympäristöj äij estelmän kuvauskappaleessa. Vuoden 1998 raportissa mainitut 

ympäristötavoitteet ovat:

kuparipäästö vesistöön - tavoitetaso 5,5 kg vuoden 2000 loppuun mennessä 

- öljypäästöjen minimointi vuoden 1999 loppuun mennessä

energiansäästötavoite 4 % tuotantoon suhteutettuna vuoden 2000 loppuun mennessä 

vedenkäytön vähentäminen valssaamossa 25 000 kuutiota vuoden 2000 loppuun 

mennessä
Outokumpu Research Oy lisää alueen muiden yhtiöiden jätteiden käsittelyä 30 % ja 

vähentää omia kaatopaikkajätteitä 30 %

kuparivalimon savukaasujen jälkipoltto- ja suodatuslaitoksen käyntiasteen nosto 

90%:iin vuoden 2000 loppuun mennessä
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- putkien hiekkapuhalluksen pölyn talteensaannin lisäys 90%:iin vuoden 2000 loppuun 
mennessä

- trikloorietyleenin kulutuksen vähentäminen 30 % vuoden 2000 loppuun mennessä

Vuosille 2001-2003 asetetut ympäristötavoitteet on eritelty tavoitteisiin sekä toimiin, joita 

tavoitteiden aikaansaamiseksi on jo tehty. Tämä auttaa lukijaa tekemään eron tavoitteiden 

asettamisen ja niiden saavuttamiseksi tehtävien toimenpiteiden välillä. Tavoitteet vuosille 
2001-2003 ovat seuraavia:

- kuparipäästö vesistöön: tavoitetaso 3 kg vuoden 2003 loppuun mennessä

- öljypäästöjen minimointi vuoden 2001 loppuun mennessä

- kuparivalimon savukaasujen jälkipoltto- ja suodatuslaitoksen käyntiasteen nosto 
90%: iin vuoden 2002 loppuun mennessä

- seleenin tislauksesta luopuminen vuoden 2001 aikana

6.7.2 Analyysi

1. Selkeys

Tavoitteet on molemmissa selonteoissa esitetty omina kappaleinaan selkeinä luetteloina, joista 

tavoitteet on helppo ymmärtää. Tavoitteiden esittämistavassa ja määrällisten yksiköiden 

käytössä on myös havaittavissa jatkuvuutta, jolloin vertailu eri selontekojen välillä on 
helppoa.

2. Konkreettisuus ja mitattavuus

Tavoitteet on molemmissa selonteoissa ilmaistu konkreettisesti ja määrällisiä yksiköitä 
käyttäen. Lisäksi tavoitteille on asetettu aikarajat.

3. Kunnianhimoisuus

Edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen on raportoitu vuoden 2002 selonteossa. Tätä 

osiota ei luonnollisesti ole vuoden 1998 selonteossa sen ollessa toimipaikan ensimmäinen. 

Vuoden 2002 selonteossa verrattaessa toteutuneiden tavoitteiden tasoa ja uusia tavoitteita, 

voidaan huomata, että tavoitteita on kiristetty. Kuparipäästöjen vähentämisen tavoitetta on 

tiukennettu vuodesta 1998. Kaksi seuraavaa tavoitetta ovat pysyneet samoina ja saaneet uudet 

aikarajat. Tämä kertoo osaltaan, että tavoitteet olivat alunperinkin kunnianhimoisesti
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asetettuja. Seleenin tislauksesta luopuminen on uusi tavoite ja joitakin tavoitteita on 

puolestaan jätetty pois vuoden 1998 jälkeen. Tämä saattaa johtua tavoitteiden täyttymisestä. 

Esimerkiksi jätehuoltoon tai energian säästöön liittyviä tavoitteita ei vuonna 2002 ole. 

Tavoitteita on asetettu muutaman vuoden aikaperiodeille. Tämä kertoo keskipitkän aikavälin 

huomioimisesta ympäristötavoitteiden asetannassa.

4. Monipuolisuus ja olennaisuus
Tavoitteet liittyvät päästöjen pienentämiseen, jätehuollon kehittämiseen ja energian 

säästämiseen, mitkä lienevät yleisimpiä tuotantolaitosten ympäristötavoitteita. Kuitenkin 

esimerkiksi Outokumpu Research Oy:n toimesta tapahtuva alueen muiden yhtiöiden jätteiden 

käsittelyn lisääminen osoittaa Porin yhtiöiden laajakantaisen näkemyksen ympäristöohjelman 

tarkoituksesta. Aikaisempien tavoitteiden toteutumista kuvaavasta osiosta nähdään, että 

tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty tuotekehitystä (kuparivalimon savukaasulaitoksen 

modernisointi) sekä uusia teknisiä ratkaisuja (vesikiertojen parantaminen ja lisääminen, 

suodatinlaitteiston asentaminen). Tavoitteet ovat määrällisesti vähentyneet vuoden 2002 

selonteossa. Useita tavoitteita on jäänyt pois, mutta mukaan on tullut ainoastaan yksi uusi 

tavoite. Mukana ei ole myöskään tuotekehitystä tai alihankkijoiden ympäristökäytäntöjä 

koskevia tavoitteita. Tavoitteet on johdettu suoraan keskeisten ympäristönäkökohtien 

pohjalta.

5. Pohjautuminen päämääriin ja asetetut toimenpiteet

Tavoitteet on eritelty kummassakin selonteossa omaksi osiokseen päämäärien jälkeen, eli 

yleiset päämäärät on asetettu tavoitteissa konkreettiseen, mitattavaan muotoon. Tavoitteiden 

saavuttamiseksi määritettyjä toimenpiteitä ei mainita kummassakaan selonteossa.

6.8 Stora Enson Oyj:n Veitsiluodon tehtaat

Stora Enson Veitsiluodon tehtaat tuottavat sellua, päällystämätöntä hienopaperia, päällystettyä 

painopaperia, sahatavaraa sekä pakkauslavoja. Veitsiluodon tehtaat liitettiin EMAS-rekisteriin 

vuonna 1997. Vertailtavat selonteot ovat vuosilta 1996 ja 2002.
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6.8.1 Tavoitteet

Vuoden 1996 selonteossa asetetaan tavoitteet, jotka olisi määrä saavuttaa vuoteen 2000 
mennessä. Tavoitteet ovat (luvut ovat % vähenemiä vuoden 1996 tasosta):

Jätevedet
• Kiintoaine 40
• BHK7 40
• COD cr 20
• Fosfori 30
• Typpi 10
e AOX 10

Ilmannäästöt
• Hiukkaset 50
• SO2 40
• TRS 60

Jätteet

Kaatopaikkajätteen määrä 80

Vuoden 2002 selonteossa tavoitteet on kuvattu graafeina, joissa näkyy myös aikaisempien 
vuosien taso sekä luparajat. Tavoitteet ovat:

BHK7-kuormitus: 6 t 02/d 

COD-kuormitus: 32 t 02/d 

Fosforikuormitus (P): 31 kg/d 

AOX-kuormitus: 0,1 t/d 

Rikkipäästöt ilmaan: 5001 S/a 

Kaatopaikkajätteen määrä: 4000 t/a

6.8.2 Analyysi

1. Selkeys

Tavoitteet ilmaistaan kummassakin selonteossa omissa kappaleissaan. Vuoden 1996 

selonteossa tavoitteet on esitetty perinteisesti omana taulukkona, kun taas vuoden 2002
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selonteossa graafeina. Graafit ovat havainnollinen tapa esittää etenkin pitkän aikavälin 

kehitystä päästöjen määrässä, mutta tavoitteiden ymmärtämistä selkeyttäisi ehkä graafien 

purkaminen myös numeeriseen muotoon, jolloin tavoitearvot olisi suoraan luettavissa. 

Myöskään tavoitearvojen yksiköiden käytössä ei ole jatkuvuutta. Vuoden 1996 selonteossa 

tavoitearvot ilmaistaan prosentuaalisina vähennyksinä edellisen vuoden tasoon, kun taas 

vuoden 2002 selonteossa määrällisinä vähennyksinä. Tämä vähentää vertailukelpoisuutta.

2. Konkreettisuus ja mitattavuus

Kummassakin selonteossa tavoitteet on hyvin yksityiskohtaisesti eritelty eri päästöjen suhteen 

ja ilmaistu mitattavina arvoina. Tavoitteiden saavuttaminen on myös aikataulutettu.

2. Kunnianhimoisuus

Etenkin vuoden 1996 selonteon tavoitteet vaikuttavat hyvin kunnianhimoisilta. 

Kaatopaikkajätteen määrän vähentämisessä pyritään jopa 80 prosentin ja ilmanpäästöjen 

osalta 50-60 prosentin vähentämiseen. Kuitenkin ympäristö]äijestelmän käyttöönoton 

yhteydessä vähennyksiä on usein mahdollista tehdä radikaalistikin, varsinkin jos lähtötaso on 

ollut heikko. On kuitenkin hyvä että tavoitteet on asetettu kunnianhimoisesti, sillä niiden 
saavuttamiseenkin on varattu useampi vuosi. Vuoden 2002 selonteossa esitettävät graafit 

havainnollistavat päästöjen kehitystä muutaman vuosikymmenen aikana. Ne kuvaavat hyvin 

sitä, kuinka päästöjen ja jätteiden väheneminen on aina alkuvaiheessa nopeaa ja radikaalia, 

kun taas viime vuosina merkittävää vähenemistä ei ole enää tapahtunut. Oikeastaan vuodelle 

2003 asetetut päästötavoitteet ylittävät vuoden 2002 toteutuneet määrät. Se, etteivät päästöt 

enää olennaisesti vähene, on normaalia tietyn pisteen jälkeen ja tällöin huomio 

ympäristöasioiden suhteen tulisi suunnata tuote- sekä prosessikehitykseen sekä 

alihankkijasuhteisiin. Graafeissa on kuvattu myös luparajat, mikä osoittaa sen että luparajat 

alitetaan jokaisen päästön suhteen reippaasti. Tämä osoittaa, että tavoitteita ei ole asetettu vain 

minimitason saavuttamiseksi, vaan luparajat on pystytty alittamaan jo vuosia. Tämä saattaa 

kuitenkin johtua myös luparajojen tiukkuuden puutteesta.

4. Monipuolisuus ja olennaisuus

Asetetut tavoitteet kattavat monipuolisesti toimipaikan erilaiset päästövaikutukset. Kuitenkin 

tavoitteiden todellisen monipuolisuuden arvioimiseksi, tulisi tietää toimenpiteet, joita 

tavoitteiden saavuttamiseksi on kaavailtu. Se, millaisilla toimilla asetettuihin
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päästötavoitteisiin pyritään on keskeistä ympäristönsuojelun tason arvioinnissa. Tavoitteet 
kattavat hyvin keskeiset ympäristönäkökohdat.

5. Pohjautuminen päämääriin ja asetetut toimenpiteet

Vuoden 1996 selonteossa tavoitteiden saavuttamiseksi käydään läpi erilaisia toimenpiteitä. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi ei vuoden 2002 selonteossa ole asetettu toimenpiteitä. 

Tavoitteet, jotka koskevat päästöjen määrällisiä vähentämisiä, jäävät melko kauas yleisen 
tason päämääristä.

6.9 Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaat

Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaat valmistavat sanomalehti- ja luettelopapereita, 
päällystettyjä ja päällystämättömiä hienopapereita, hylsykartonkeja, kuitupakkauksia sekä 

näiden raaka-aineiksi tarvittavaa sellua, hioketta ja kuumahierrettä. Saha tuottaa 

kuusisahatavaraa. Varkauden tehtaat hyväksyttiin EMAS-rekisteriin vuonna 1998 ja 

toimipaikka on sen jälkeen julkaissut kaksi selontekoa ja lisäksi vuosittain päivitettäviä 

raportteja. Vertailtavina ovat vuoden 1997 selonteko ja vuoden 2002 vuosiraportti, jossa 

julkaistaan ajantasaistetut ympäristönäkökohtiin liittyvät tiedot.

6.9.1 Tavoitteet

Varkauden tehtaiden vuoden 1997 selonteossa käydään systemaattisesti läpi edellisen vuoden 

tavoitteiden toteutuminen ja niiden eteen tehdyt toimenpiteet sekä asetetaan uudet tavoitteet 

periodille 1998-2000 (3 vuotta). Tavoitteet vuosille 1998-2000 ovat seuraavat:

- Jätevesikuormitus alle seuraavien arvojen BOD: 3t/d, COD: 35t/d, Fosfori: 35kg/d, 
AOX: 200kg/d

Vedenkäyttöä tuotetonnia kohden vähennetään 5 % vuoden 1997 tasosta. 
Ympäristöriskien vähentäminen.

- Sellutehtaan hajuhaittaa vähennetään.

- Kaatopaikalle menevän jätteen määrää vähennetään 25 % vuoden 1997 tasosta 
tehostamalla tuotantojätteiden hyötykäyttöä.

Saatetaan loppuun tehdasalueen maaperän likaantumistutkimukset ja totetutetaan 

tarvittavat kunnostustoimet.

58



- Saatetaan loppuun suunnitelmat tehtaan kaatopaikan ympäristövaikutusten 

vähentämiseksi ja toteutetaan tarvittaessa kaatopaikan jätevesien käsittely.

Y mpäristöj äij estelmän EMÄS -hyväksyntä vuoden 1998 aikana.

Vuoden 2002 raportissa käydään samaan malliin läpi vuosien 2002-2004 tavoitteiden 

toteutuminen ja asetetaan uudet tavoitteet vuosille 2003-2005. Uudet tavoitteet ovat 

seuraavat:
- puhdistamolle tulevan jätevesimäärän (m3 /vrk) ja happea kuluttavan kuormituksen 

(COD) vähentäminen

tehtaan oman kaatopaikan sijoitus 2007

vuonna 2004 haettavan uuden ympäristöluvan asettamat haasteet

6.9.2 Analyysi

1. Selkeys

Tavoitteet on kummassakin selonteossa esitetty omana osionaan ja asetettu kolmen vuoden 

periodille. Vuoden 1997 selonteossa tavoitteet on kuitenkin selkeämmin esitettyjä niitä on 

myös määrällisesti enemmän. Vuoden 2002 selonteossa tavoitteita on vain kolme kappaletta, 

eikä niiden esittämisessä ole noudatettu jatkuvuutta mittayksiköiden tai esittämistavan 

suhteen. Esimerkiksi jäteveden tavoitearvo oli vuoden 1997 selonteossa eritelty eri 

kuormittavien ainesosien suhteen, kun taas vuoden 2002 selonteossa ilmaistu vain tavoitteena 

vähentää jäteveden kuormitusta. Tavoitteet ovat myös hyvin erityyppisiä vuoden 2002 

selonteossa, mikä saattaa johtua aikaisempien tavoitteiden täyttymisestä. Lisäksi osa 

tavoitteista on hieman epämääräisiä. Esimerkiksi ympäristöriskien ja hajuhaitan 

vähentäminen ei aseta mitään määrällistä tavoitetta, mikä vaikeuttaa seurattavuutta. 

Aikaisempien tavoitteiden toteutumista kuvaava osio on puolestaan selkeä ja analyyttinen. 

Tavoitteiden tulisi kuitenkin olla selkeitä jo siinä vaiheessa, kun ne asetetaan - ei vasta kun 

käydään läpi ovatko ne toteutuneet.

2. Konkreettisuus ja mitattavuus

Vuoden 1997 selonteossa tavoitearvot on ilmaistu määrällisinä yksiköinä tai tavoiteltava 

vähennys on esitetty prosentteina. Tavoitteet on myös ainakin osin aikataulutettu. Vuoden 

2002 selonteossa ilmaistut tavoitteet ovat hyvin yleisluontoisia, eivätkä sisällä seurantaa tai
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mittaamista tukevia yksiköitä. Tavoitteiden konkreettisuuden suhteen selontekojen välillä on 
menty huonompaan suuntaan.

3. Kunnianhimoisuus

Selontekojen välillä tapahtunutta tavoitteiden kiristymistä on vaikea vertailla tavoitteiden 

määrällisen muodon puuttumisen vuoksi vuoden 2002 selonteossa. Kuitenkin kummassakin 

selonteossa esitetään aikaisempien tavoitteiden toteutuminen selkeästi ja analysoidaan myös 

syitä toteutumatta jääneiden tavoitteiden taustalla. On siis asetettu myös tavoitteita, jotka eivät 

ole toteutuneet, mikä viittaa kunnianhimoisuuteen. Lisäksi vertailtaessa jo toteutuneita 

tavoitteita uusiin vuosille 1998-2000 asetettaviin tavoitteisiin, huomataan, että esimerkiksi 

jätevesikuormituksen arvoja on kiristetty. Varkauden tehtailla on tavoitteiden joukossa myös 

pitkän aikavälin tavoitteita. Esimerkiksi tehtaan oman kaatopaikan sijoitus vuonna 2007 
voidaan nähdä tällaisena.

4. Monipuolisuus ja olennaisuus

Vuoden 1997 selonteossa asetetut tavoitteet kattavat monia ympäristövaikutuksia ja niiden 

yhteyteen on lisäksi liitetty toimenpide-ehdotuksia kyseisten tavoitteiden aikaansaamiseksi. 

Tämä parantaa tavoitteiden uskottavuutta. Kuitenkin useat tavoitteista liittyvät tutkimuksiin ja 

kartoituksiin, eivätkä itsessään ympäristöhaittojen vähentämiseen, mihin toki nämä 

tutkimuksetkin aikanaan tähtäävät. Tulisi kuitenkin tarkastella myöhempiä raportteja, jotta 

voisi arvioida tutkimusten hyötyä ympäristön tilan kannalta. Yleisesti ottaen tavoitteet ovat 

kuitenkin monipuolisia. Vuoden 2002 selonteossa esitetyt kolme tavoitetta antavat 
huomattavasti suppeamman näkökulman toimipaikan ympäristönäkökohtien huomioimisesta. 

Toisaalta, koska tavoitteet on jätetty hyvin yleisluontoiseen muotoon, on mahdollista, että ne 

todellisuudessa kattavat useampia ympäristönäkökohtia. Tätä on kuitenkin selonteon 

perusteella vaikea arvioida. Vuoden 1997 selonteossa tavoitteet on asetettu tärkeimpien 

ympäristönäkökohtien pohjalta. Vuoden 2002 selonteossa tavoitteet eivät kata suurinta osaa 

ympäristönäkökohdista. On kuitenkin vaikea sanoa, mitä näkökohtia esimerkiksi tavoite: 

uuden ympäristöluvan asettamat haasteet pitää sisällään.

5. Pohjautuminen päämääriin ja asetetut toimenpiteet

Vuoden 1997 selonteossa ympäristöpäämääristä puhutaan ympäristöperiaatteina. Ne ovat 

hyvin yleisluontoisia kuvauksia toimipaikan suhtautumisesta ympäristöön. Siksi on vaikea
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arvioida, pohjautuvatko tavoitteet ympäristöperiaatteisiin. Periaatteet ja tavoitteet esitetään 

myös selonteon eri osissa. Vuoden 2002 selonteossa ei päämääriä mainita lainkaan. Vuoden 

1997 selonteossa on ansiokkaasti esitetty tavoitteiden yhteydesä niiden saavuttamiseksi 

asetetut toimenpiteet. Vuonna 2002 toimenpiteitä ei ole asetettu.

6.10 Stora Enso Packaging Boards Enocellin sellutehdas

Enocell Oy on Stora Enso Oyj:n tytäryhtiö ja tuottaa valkaistua sellua niin Stora Enson kuin 

ulkopuolistenkin asiakkaiden tarpeisiin. Enocell Oy on rakentanut omat 

ympäristöperiaatteensa ja toimintamallinsa Stora Enson arvojen ja politiikan kautta. Enocell 

liitettiin EMAS-rekisteriin vuonna 1996. Sen jälkeen se on julkaissut neljä selontekoa. 

Vertailtavat selonteot ovat vuosilta 1997 ja 2002.

6.10.1 Tavoitteet

Vuoden 1997 ympäristöselonteossa käydään läpi vuoden 1996 ja 1997 tavoitteiden 

toteutuminen ja asetetaan uudet tavoitteet vuodelle 1998. Uudet tavoitteet ovat: 
prosessiveden käytön vähentäminen tasolle 34 m3/t

- väkevien hajukaasujen käsittelykatkojen vähentäminen korkeintaan kahteen kertaan 

kuukaudessa

kaatopaikan kunnostaminen

- jätemäärän pienentäminen tasolle alle 15 kg ka/ts

Vuoden 2002 selonteossa vuosille 2003-2006 asetetut tavoitteet puolestaan ovat: 
prosessij ätevesimäärät 35 m3/t 

väkevien hajukaasujen polttokatkot alle 25 min/kk 

AOX-päästö 120 g/t

6.10.2 Analyysi

1. Selkeys
Tavoitteet on ilmaistu molemmissa selonteoissa selkeästi. Kuitenkin väkevien hajukaasujen 
mittayksikkö on vaihtunut vuoden 1998 tavoitteista, mikä vähentää vertailukelpoisuutta
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selontekojen välillä. Tavoitteet on esitetty kummassakin selonteossa omina kappaleinaan 
selkeinä luetteloina, joista tavoitteet on helppo ymmärtää.

2. Konkreettisuus ja mitattavuus

Tavoitearvot on ilmoitettu selkeästi määrällisinä yksiköinä. Tavoitteiden saavuttamista ei ole 
kuitenkaan kummassakaan selonteossa aikataulutettu.

3. Kunnianhimoisuus

Tavoitteita on määrällisesti hyvin vähän; vuoden 1997 selonteossa 4 ja vuoden 2002 

selonteossa vain kolme kappaletta. Vuoden 1997 selonteossa käydään läpi vuosien 1996 ja 

1997 tavoitteiden toteutuminen. Tästä huomataan, että uusien tavoitteiden joukossa esiintyy 

aikaisempien vuosien tavoitteita. Tämä saattaa johtua siitä, ettei edellisinäkään vuosina 

esimerkiksi hajukaasuille asetettuja tavoitteita ole saavutettu. Myös kaatopaikan 

kunnostaminen on siirtynyt vuodella. Kuitenkin määrällisesti tavoitteita on tiukennettu ja 

mukaan on otettu uusia tavoitteita, kuten prosessiveden käytön vähentäminen. Myös jo 

saavutetut tavoitteet on poistettu uusien tavoitteiden listasta. Tämä kertoo 

ympäristötavoitteiden seurannasta. Verrattaessa vuoden 1997 ja vuoden 2002 selontekojen 
tavoitteita, on prosessi vesimääriä koskevaa tavoitetta jouduttu jopa hieman nostamaan 

vuodelle 1998 asetetuista tavoitteista. Tämä saattaa johtua esimerkiksi alkuperäisten 

tavoitteiden epärealistisuudesta tai tuotannon laajenemisesta. Uutena tavoitteena on AOX- 

päästö. Voidaan olettaa, että tavoitteet, joita ei mainita enää uusimpien joukossa on saavutettu 

ja niiden tilalle tuodaan jotain uutta. Kuitenkin vuosille 2003-2006 asetetut tavoitteet eivät 

pidä sisällään uusia osa-alueita tai laajempia projekteja. Ajanjakso, jolle tavoitteet on asetettu 

on lisäksi sen verran pitkä, että tavoitteita olisi luultavasti voinut laajentaa ja tiukentaa. 

Toivottavasti asetettuja tavoitteita päivitetään vuosittain, ettei ympäristöjärjestelmä jämähtäisi 
staattiseen tilaan.

4. Monipuolisuus ja olennaisuus

Tavoitteet koskevat ainoastaan päästöjen ja jätteiden hallintaa ja ovat kummassakin 

selonteossa samankaltaisia. Tavoitteisiin ei kuulu tuote- eikä prosessikehitystä eikä 

alihankkijoiden ympäristökäytäntöjen arviointia. Asetetut tavoitteet pohjautuvat kyllä 

toimipaikan keskeisiin ympäristönäkökohtiin, mutta osalle näkökohdista ei ole kuitenkaan 
asetettu tavoitteita.
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5. Pohjautuminen päämääriin ja asetetut toimenpiteet
Enocellin päämäärät ja tavoitteet ovat melko kaukana toisistaan. Myöskään toimenpiteitä 

tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole mainittu. Olisi hyvä tietää enemmän toimenpiteistä, joilla 

tavoitteisiin aiotaan päästä, jotta osaisi paremmin arvioida päämäärien ja tavoitteiden 

suhdetta. Kuitenkin selonteosta saatavien tietojen perusteella päämäärien laaja-alaiset 

ympäristönäkökulmat eivät konkretisoidu tavoitteissa.

6.11 Stora Enso Kotkan tehtaat

Stora Enso Kotkan tehtailla toimivat tuotantoyksiköt ovat Stora Enson tytäryhtiöitä tai niiden 

liiketoimintayksiköitä. Kotkan tehtaisiin kuuluvat Stora Enso Timber Oy Ltd: n 

kuusisahatavaraa valmistava Kotkan saha, ruskeaa laminaattipaperia valmistava Laminating 

Papers Oy, puupitoista painopaperia valmistava Stora Enso Publication Oy Ltd sekä erilaisia 

tukipalveluja tuottava Kymenso Oy. Stora Enson Kotkan tehtaat julkaisevat EMAS-asetuksen 

mukaista ympäristöselontekoa. Kotkan tehtaat hyväksyttiin EMAS-rekisteriin vuonna 1997. 

Tutkimuksessa vertailtavat selonteot ovat vuosilta 1997 ja 2000.

6.11.1 Tavoitteet

Vuoden 1997 raportissa ympäristötavoitteita ei ole esitetty yhtenä kappaleena, vaan ne on 

sijoitettu kunkin Kotkan tehtaiden tuottaman ympäristövaikutuksen yhteyteen. Tavoitteet on 

asetettu kiinteiden jätteiden, sekä veteen ja ilmaan kulkeutuvien päästöjen hallitsemisen 

osalta. Tavoitteet ovat seuraavanlaisia:

- Vuosina 1998-2000 jätteiden lajittelua kehitetään edelleen. Tavoitteena vähentää 

teollisuusjätteiden määrä puoleen vuoden 1995 tasosta. Pastajätteelle tehdään 

hyötykäyttösuunnitelma ja soodasakan määrää vähennetään.

- Tärkein tavoite j ätevesikuormituksen vähentämiseksi lähivuosina on Jätevesi 2000- 

projektin toteuttaminen

- Laadimme vuosina 1998-2000 ilmansuojelun kokonaissuunnitelman, jossa otamme 

huomioon ilmansuojelulain uudistukset. Suunnitelmaan sisältyy mm. soodakattilan 

hiukkaspäästöjen parempi hallinta ja laimeiden hajukaasujen käsittely.
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Vuoden 2002 selonteossa ympäristötavoitteet esitetään omana osionaan. Kotkan tehtaiden 

tavoiteohjelma päivitetään vuosittain, mutta toimenpiteet suunnitellaan kolmen vuoden 
jaksoille. Selonteossa asetetaan tavoitteet vuodelle 2003.
Asetetut tavoitteet ovat:

- Pidämme tehtaan j ätevesikuormituksen vuoden 2002 tasolla tuotantokapasiteetin 

nostosta huolimatta, tehostamalla jätevedenkäsittelyä, vähentämällä prosessiveden 
käyttöä ja minimoimalla häiriötilanteet

- Teetämme edelleen melumittauksia tehtaan ympäristössä ja tarkastelemme niiden 
pohjalta mahdollisuuksia ympäristömelun pienentämiseen.

- Varustamme hiertämön varaventtiilin äänenvaimentimella ja vähennämme kohteen 
aiheuttamaa ympäristömelua.

- Jatkamme energiankäytön tehostamiseen tähtäävää työtä toteuttamalla vuonna 2002 

päivitetyssä energiakatselmuksessa esille tulleita energiankäytön 
tehostamistoimenpiteitä.

- Pidämme kaatopaikalle vietävän jätteen määrän vuoden 2002 tasolla tuotantotason 
noustessa.

- Rakennamme aidan purukentän ja läheisen naapuruston väliin pyrkiäksemme 

vähentämään purujen kulkeutumista talojen pihalle ja vaimentamaan melua.

- Varmistamme, että tehtaiden hyvä ympäristöimago säilyy. Toimimme vastuullisesti ja 

informoimme aktiivisesti sidosryhmiämme ympäristöpäämääristämme ja niiden 
toteutumisesta.

6.11.2 Analyysi

1. Selkeys

Tavoitteiden esittäminen on selkiintynyt huomattavasti kahden selonteon välillä. Vuoden 

1997 selonteossa tavoitteet on esitetty kunkin ympäristönäkökohdan alla, kun taas vuonna 

2002 tavoitteet on esitetty omana kappaleenaan. Tavoitteiden esittämistavassa ei ole ollut 

jatkuvuutta, mikä toisaalta vaikeuttaa vertailua, mutta tämä on kuitenkin tässä tapauksessa 

johtanut tavoitteiden esittämisen selkiintymiseen. Etenkin vuoden 1997 selonteon tavoitteissa 

on epämääräisiä ja tulkinnanvaraisia ilmauksia kuten "..kehitetään edelleen" ja "lähivuosina". 

Nämä ilmaukset vaikeuttavat tavoitteiden yksiselitteistä ymmärtämistä.
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2. Konkreettisuus ja mitattavuus

Tavoitteet eivät ole kummassakaan selonteossa kovin konkreettisia tai mitattavia, mutta 

konkreettisuus on kuitenkin parantunut vuoden 2002 selonteossa. Vuoden 2002 selonteossa 
käydään läpi edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen. Vuoden 1997 selonteossa osio 

puuttuu, sillä selonteko oli toimipaikan ensimmäinen. Lisäksi tavoitteiden osalta puuttuu 

selkeä aikataulu, mihin mennessä niiden tulisi olla saavutettu. Tavoitteiden konkreettisuutta 

tulisi parantaa sekä aikataulujen että tavoitteiden mitattavuuden ja määrällisinä yksiköinä 

esittämisen suhteen.

3. Kunnianhimoisuus

Kahden selonteon välisissä tavoitteissa ei ollut yhtäkään samaa asiaa koskevaa tavoitetta. 

Tämä voidaan nähdä merkkinä siitä, että tavoitteiden täytyttyä, on asetettu uusia tavoitteita. 

Tavoitteiden kiristämistä ei voida tavoitteiden erilaisuuden ja niiden yleisluontoisuuden 

vuoksi arvioida. Vuoden 1997 selonteossa tavoitteet oli asetettu kolmen vuoden aikavälille, 

mutta vuoden 2002 selonteossa ainoastaan seuraavaa vuotta koskemaan. Tavoitteita ei ole 

täten asetettu pitkälle aikavälille. Niitä on myös määrällisesti vähän. Määrä ei sinänsä takaa 

tavoitteiden laatua, mutta usein muutama tavoite tarkoittaa, että ne ovat jääneet hyvin yleiselle 

tasolle. Näin on käynyt tässäkin tapauksessa. Edellisen vuoden tavoitteiden läpikäynti vuoden 

2002 selonteossa osoittaa, että osa asetetuista tavoitteista ei ole toteutunut, mitä voidaan pitää 

eräänlaisena merkkinä asetettujen tavoitteiden kunnianhimoisuudesta.

4. Monipuolisuus ja olennaisuus

Tavoitteet ovat monipuolistuneet vuoden 2002 selonteossa. Mukaan on tullut monia uusia 

tavoitteita, kun taas vuoden 1997 selonteko piti sisällään ainoastaan kolme hyvin yleistä 

tavoitetta. Vuoden 2002 selonteossa tavoitteet pitävät sisällään prosessikehitystä ja 

sidosryhmien informointia. Kuitenkin tavoitteiden yleisyyden vuoksi on vaikea arvioida 

niiden todellista monipuolistumista. Tavoitteet pohjautuvat kummassakin selonteossa 

tärkeimpiin ympäristönäkökohtiin, vaikka näkökohtien pohjalta olisi luultavasti voinut asettaa 

useampiakin tavoitteita.

5. Pohjautuminen päämääriin ja asetetut toimenpiteet

Vaikka vuoden 1997 selonteossa päämäärät koskivat hyvin laaja-alaisia 

ympäristönsuojelutoimenpiteitä, keskittyvät tavoitteet ainoastaan jätteiden ja päästöjen
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vähentämiseen. Vaikka tavoitteiden olisi tarkoitus konkretisoida yleisen tason päämäärät, ei 

tässä tapauksessa tavoitteita ole asetettu päämäärien pohjalta. Syynä saattaa olla raportin 

epäsystemaattinen rakenne. Jos tavoitteet olisi asetettu omaksi kappaleekseen, olisi niitä ehkä 

mietitty kokonaisvaltaisempina ympäristö]äijestelmän osina. Vuoden 2002 selonteossa 

ympäristöpäämääriä ei ole erikseen mainittu. Itse tavoitteet muistuttavat toisaalta yleisen 

luontonsa vuoksi päämääriä. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi esitetään tavoitteiden 

yhteydessä. Näin tavoitteet ja niiden toteuttaminen eivät jää toisistaan irralliksi asioiksi.
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7. TUTKIMUSTULOSTEN ANALYSOINTI

Tässä luvussa esitetään keskeisimmät tutkimusosiossa esiin tulleet tulokset. Tavoitteiden 

arvioinnissa käytettyjen viiden kriteerin toteutumisen tasosta pyritään muodostamaan kuva 

kaikkien toimipaikkojen arvioinnit yhdistämällä. Kriteerit ja niiden toteutuminen 

toimipaikkojen tavoitteiden asetannassa käydään yksitellen läpi ja lopuksi tarkastellaan 

jatkuvan parantamisen toteutumista kaikkien kriteerien tasoa analysoimalla.

Toimipaikkojen tavoitteiden tasolle on annettu analyysissa kouluarvosanoja sen mukaan, 

miten hyvin toimipaikka on selonteossaan kutakin arvioinnissa käytettävää kriteeriä 

toteuttanut. Arvosanojen anto perustuu tutkimuksen toteuttaminen - luvussa määritettyihin 

tekijöihin, mitä kukin kriteeri pitää sisällään. Kutakin kriteeriä käsittelevän luvun kohdalla 

arvosanan pohjana olevat tekijät täsmennetään. Kriteerien täsmentämisellä pyritään 

vähentämään tutkijan henkilökohtaisten mielipiteiden ja subjektiivisuuden vaikutusta. Joissain 

tapauksissa samojen kriteerien täyttämisellä voi saada useamman arvosanan. Tällöin 

arvosanan anto perustuu siihen, miten hyvin toimipaikka on kyseisiä kriteereitä toteuttanut.

7.1 Tavoitteiden selkeys

Tutkimuksen toteuttamista käsittelevässä luvussa tavoitteiden selkeyden arvioimiseksi 

asetettiin seuraava kriteeri:
Tavoitteet tulee ilmaista ja esittää tavalla, jolla ne on helppo ymmärtää. Tavoitteiden 

esittämistavassa tulisi lisäksi pyrkiä jatkuvuuteen niiden vertailukelpoisuuden 

varmistamiseksi. Tilastointimenetelmien ja tunnuslukujen käytön suhteen on pyrittävä samaan 

käytäntöön eri selontekojen välillä.

Tavoitteiden selkeyttä on siis arvioitu seuraavilla kriteereillä:

• Tavoitteet on ilmaistu omana kappaleenaan

• Tavoitteet on ilmaistu yksiselitteisellä ja selkeällä kielellä

• Tavoitteiden esittämistavassa on jatkuvuutta (viittaa graafisen/sanallisen/numeerisen 

esittämistavan j atkuvuuteen)

• Mittayksiköiden ja tunnuslukujen käytössä on jatkuvuutta
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Toimipaikkojen tavoitteet on arvioitu edellä mainittujen kriteerien perusteella ja sitä miten 

selkeästi toimipaikka on esittänyt tavoitteet, arvostellaan kouluarvosanoin seuraavalla tavalla:
4-5 nolla - yksi edellä mainituista kriteereistä toteutuu
6-7 kaksi kriteereistä toteutuu
8-9 kolme kriteereistä toteutuu
10 kaikki kriteerit toteutuvat

Seuraavassa taulukossa esitetään tulokset toimipaikkojen tavoitteiden selkeyden suhteen. 
Taulukko 2. Tavoitteiden selkeys
Toimipaikka 1. selonteko 2. selonteko
Ekokem 7 6
Kiertokapula 7 4
Tikkurilan tehtaat 7 6
SICPA 10 10
Nokian Renkaat 5 5
Rautaruukki-konsernin Raahen terästehdas 9 8
Outokumpu-konsernin Porin yhtiöt 10 10
Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaat 5 5
Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaat 5 5
Stora Enso Packaging Boards Enocellin sellutehdas 9 9
Stora Enso Kotkan tehtaat 5 7
KESKIARVO 7,2 6,8

Tavoitteiden selkiintymistä ei tutkimuksen mukaan ole keskimäärin kahden selonteon välillä 

tapahtunut. Keskiarvot (7,2 ja 6,8) selkeyden suhteen ovat tyydyttäviä. Heikoiten selkeys on 

toteutunut tavoitteiden mittayksiköiden käytön jatkuvuudessa. Molemmissa selonteoissa 

samanlaisia mittayksiköitä oli käyttänyt vain kolme yhdestätoista toimipaikasta. Tämä on 

ongelmallista vertailukelpoisuuden heikentymisen vuoksi selontekojen välillä. Tavoitteiden 

kiristymistä on vaikea arvioida, jos niiden yksiköiden käyttö ei ole jatkuvaa. Toki on 

mahdollista, että toimipaikka löytää uuden, paremman tavan esittää tavoitteet. Tällöin olisi 

kuitenkin hyvä esittää tavoitteet sekä aikaisemmalla että uudella tavalla, jolloin 

vertailukelpoisuus säilyisi. Ongelmia oli myös tavoitteiden yksiselitteisen kielen suhteen. 

Viisi toimipaikkaa oli ilmaissut tavoitteensa selkeällä ja yksiselitteisellä kielellä. Muiden 

tavoitteissa esiintyi epämääräisiä ja tulkinnanvaraisia ilmauksia. Tavoitteet tulisi pyrkiä 

esittämään mahdollisimman täsmällisesti, jotta väärinkäsitykset voitaisiin välttää. Sen sijaan
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tavoitteet oli esittänyt omana kappaleenaan ensimmäisessä selonteossa yhdeksän ja toisessa 

selonteossa kymmenen toimipaikkaa. Tavoitteille on syytä varata selonteossa oma osio, 

jolloin niiden tärkeys tulee selväksi myös asettamisvaiheessa. Tavoitteiden esittämistavan 

jatkuvuutta oli toteuttanut puolet arvioitavista toimipaikoista.

7.2 Tavoitteiden konkreettisuus ja mitattavuus

Tutkimuksen toteuttamista käsittelevässä luvussa tavoitteiden konkreettisuuden ja 

mitattavuuden arvioimiseksi asetettiin seuraava kriteeri:

Kullekin tavoitteelle tulee asettaa selkeät mittarit. Tavoitteet on syytä ilmoittaa määrällisinä 

yksiköinä ja eritellä eri tavoitteet selkeästi toisistaan. Tavoitteiden saavuttaminen tulee olla 

aikataulutettu.

Tavoitteiden konkreettisuutta ja mitattavuutta on täten arvioitu seuraavien kriteerien 

perusteella:

• Tavoitteet on ilmaistu määrällisinä yksiköinä

• Tavoitteet on selkeästi eroteltu toisistaan

• Tavoitteiden saavuttaminen on aikataulutettu

Toimipaikkojen tavoitteet on arvioitu edellä mainittujen kriteerien perusteella ja sitä miten 

konkreettisesti ja mitattavasti toimipaikka on esittänyt tavoitteet, arvostellaan 

kouluarvosanoin seuraavalla tavalla:

4-5 nolla - yksi edellä mainituista kriteereistä toteutuu

6-7 yksi - kaksi kriteereistä toteutuu

8-9 kaksi - kolme kriteereistä toteutuu

10 kaikki kriteerit toteutuvat erinomaisesti

Tavoitteiden konkreettisuuden ja mitattavuuden taso kuvataan seuraavassa taulukossa.
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Taulukko 3. Tavoitteiden konkreettisuus ja mitattavuus

Toimipaikka 1. selonteko 2. selonteko
Ekokem 8 5
Kiertokapula 10 9
Tikkurilan tehtaat 8 7
SICPA 8 8
Nokian Renkaat 6 8
Rautaruukki-konsernin Raahen terästehdas 10 10
Outokumpu-konsernin Porin yhtiöt 10 10
Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaat 10 10
Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaat ^8 5
Stora Enso Packaging Boards Enocellin sellutehdas 8 8
Stora Enso Kotkan tehtaat 5 6
KESKIARVO 8,3 7,8

Tavoitteiden konkreettisuuden ja mitattavuuden suhteen on tavoitteiden asetannassa menty 

myös huonompaan suuntaan. Yleisesti ottaen keskiarvot konkreettisuudessa ovat melko 

hyviä. Heikoimmin konkreettisuus on toteutunut tavoitteiden aikataulutuksessa. Tavoitteensa 

oli aikatauluttanut ensimmäisessä selonteossa kuusi ja seuraavassa neljä toimipaikkaa. 

Tavoitteiden aikataulutus olisi tärkeää, jotta olisi mahdollista tarkastella tavoitteiden 

kunnianhimoisuutta ja asettaa tarvittavia välitavoitteita. Aikataulutus selkeyttää myös 

henkilöstölle, mihin suuntaan ympäristöasioissa ollaan menossa ja millä aikataululla. Muuten 

tavoitteet oli ilmaistu kiitettävän konkreettisesti. Tämä on positiivista, sillä tavoitteiden 

mitattavuus ja konkreettisuus ovat tavoitteiden toteutumisen kannalta ehkä tärkeimpiä asioita. 

Määrällisin yksiköin tavoitteensa ilmaisi ensimmäisessä selonteossa yhdeksän ja toisessa 

kahdeksan toimipaikkaa. Tavoitteet oli selkeästi erotellut ensimmäisessä selonteossa 

kymmenen toimipaikkaa ja toisessa selonteossa kaikki toimipaikat.

7.3 Tavoitteiden kunnianhimoisuus

Tavoitteiden kunnianhimoisuutta on tutkittu seuraavan viidennessä luvussa asetetun kriteerin 
pohjalta:

Tavoitteiden tulee olla realistisia, mutta kuitenkin kyetä nostamaan ympäristönsuojelun tasoa. 

Tavoitteita tulisi kiristää niiden saavuttamisen jälkeen. Edellisen vuoden tavoitteiden
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toteutuminen olisi syytä raportoida uusien tavoitteiden asettamisen yhteydessä, jolloin 

tavoitteiden kehitystä on helppo seurata. Tavoitteita tulisi myös asettaa pitkälle aikavälille.

Tavoitteiden kunnianhimoisuuden arvioinnissa on käytetty seuraavia kriteerejä:

• Tavoitteita on kiristetty kahden selonteon välillä

• Edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen on raportoitu selonteossa

• Toimipaikka on asettanut myös tavoitteita, jotka eivät ole toteutuneet

• Tavoitteita on asetettu myös pitkälle aikavälille

Arvosanat tavoitteiden kunnianhimoisuudesta perustuvat seuraavaan luokitteluun:

4-5 nolla - yksi edellä mainituista kriteereistä toteutuu

6-7 kaksi kriteereistä toteutuu

8-9 kolme kriteereistä toteutuu

10 kaikki kriteerit toteutuvat

Taulukossa kuvataan tavoitteiden kunnianhimoisuuden taso toimipaikkojen kahden selonteon 

osalta.
Taulukko 4. Tavoitteiden kunnianhimoisuus
Toimipaikka 1. selonteko 2. selonteko

Ekokem 8 8

Kiertokapula 5 8

Tikkurilan tehtaat 6 6

SICPA 7 10

Nokian Renkaat 9 9

Rautaruukki-konsernin Raahen terästehdas 10 7

Outokumpu-konsernin Porin yhtiöt 7 9

Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaat 7 7

Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaat 10 9

Stora Enso Packaging Boards Enocellin sellutehdas 8 6

Stora Enso Kotkan tehtaat 5 7

KESKIARVO 7,5 7,8

Tavoitteiden kunnianhimoisuus on ainoa kriteeri joka on kehittynyt kahden selonteon välillä 

parempaan suuntaan. Kunnianhimoisuutta kuvaavat keskiarvot lähentelevät hyvää. 

Tavoitteiden kunnianhimoisuuden arviointi on toisaalta ehkä vaikeinta, sillä toimipaikkojen
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ominaispiirteitä ja toimintaa tarkemmin tuntematta, on vaikea arvioida, mikä on jollekin 
toimipaikalle kunnianhimoista ja mikä ei. Lisäksi tärkein kunnianhimoisuuden kriteeri, 

tavoitteiden kiristyminen, oli toteutunut heikoiten. Vain puolet toimipaikoista oli kiristänyt 

tavoitteitaan. Tämä johtui useimmissa tapauksissa siitä, että tavoitteita ei voinut vertailla 

niiden erilaisen esittämistavan tai mittayksiköiden suhteen. Voi siis olla, että tavoitteita on 

kiristetty, mutta huonon vertailukelpoisuuden vuoksi tätä ei ole voitu selvittää. Totetutumatta 

jääneet tavoitteet olivat yksi tekijä tavoitteiden kunnianhimoisuuden arvioimisessa. 

Toteutumattomia tavoitteita oli ensimmäisessä selonteossa kuudella ja toisessa kymmenellä 

toimipaikalla. Tästä voidaan toisaalta päätellä, että tavoitteiden kunnianhimoisuus on 

kasvanut, mutta toteutumatta jääneet tavoitteet voivat toisaalta johtua myös huonoista 

toimenpideohjelmista tai epärealistisista tavoitteista. Näin ollen tämä kehitys ei välttämättä 

ole ollut positiivista. Tavoitteiden toteutumisen raportointi on kehittynyt positiiviseen 

suuntaan. Ensimmäisessä selonteossa aikaisempien tavoitteiden toteutumista on raportoinut 

seitsemän ja toisessa yhdeksän toimipaikkaa. Pitkälle aikavälille tavoitteita oli asettanut 

ensimmäisessä selonteossa kahdeksan ja toisessa kuusi toimipaikkaa. Pitkän aikavälin 
tavoitteet ovat ympäristön suojelun tason parantamisen karmalta erityisen tärkeitä, sillä ne 

tähtäävät usein johonkin suurempaan prosessimuutokseen tai investointiin, joka tulee 
muuttamaan toimipaikan ympäristökäytäntöjä radikaalisti.

7.4 Tavoitteiden monipuolisuus ja olennaisuus

Tutkimuksen toteuttaminen-luvussa tavoitteiden monipuolisuuden ja olennaisuuden 
arvioinnille asetettiin seuraava kriteeri:

Tavoitteiden tulisi olla laadullisesti monenlaisia eli koskea päästöjen ja jätteiden 

vähentämisen lisäksi esimerkiksi tuotteen elinkaareen, tuotantomenetelmien kehittämiseen ja 

alihankkijoiden ympäristökäytäntöihin liittyviä seikkoja. Tavoitteiden tulisi koskea 
toimipaikan arvioimia keskeisiä ympäristövaikutuksia.

Tavoitteiden monipuolisuutta ja olennaisuutta on siis arvioitu seuraavien kriteerien 
perusteella:

• Tavoitteet ovat laadullisesti monipuolisia

• Tavoitteet koskevat toimipaikan keskeisiä ympäristövaikutuksia

• Tavoitteisiin on pyritty monipuolisilla toimenpiteillä
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Arvosanat tavoitteiden monipuolisuudesta ja olennaisuudesta on annettu seuraavalla tavalla: 

4-5 nolla - yksi edellä mainituista kriteereistä toteutuu

6-7 yksi - kaksi kriteereistä toteutuu

8-9 kaksi - kolme kriteereistä toteutuu

10 kaikki kriteerit toteutuvat erinomaisesti

Seuraava taulukko kuvaa toimipaikkojen tavoitteiden monipuolisuuden ja olennaisuuden 

tasoa.
Taulukko 5. Tavoitteiden monipuolisuus ja olennaisuus
Toimipaikka 1. selonteko 2. selonteko

Ekokem 6 7

Kiertokapula 8 4

Tikkurilan tehtaat 8 9

SICPA 8 8

Nokian Renkaat 8 6

Rautaruukki-konsernin Raahen terästehdas 8 7

Outokumpu-konsernin Porin yhtiöt 9 7

Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaat 8 8

Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaat 9 5

Stora Enso Packaging Boards Enocellin sellutehdas 5 5

Stora Enso Kotkan tehtaat 5 9

KESKIARVO 7,5 6,8

Tavoitteiden monipuolisuus ja olennaisuus ovat myös heikentyneet kahden selonteon välillä. 

Keskiarvot ovat tyydyttäviä. Huonoiten tavoitteiden monipuolisuus on ilmentynyt 

toimenpiteiden kautta, joilla tavoitteisiin pyritään. Ensimmäisessä selonteossa tavoitteiden 

saavuttamiseksi asetettuja monipuolisia toimenpiteitä oli viidellä ja toisessa kahdella 

toimipaikalla. Monipuolisten toimenpiteiden puute johtuu myös siitä, ettei toimenpiteitä 

tavoitteiden saavuttamiseksi ylipäätään ollut asettanut moni toimipaikka. Koska tavoitteiden 

monipuolisuuden arviointi sellaisenaan on melko vaikeaa, olisi hyvä, että niiden 

saavuttamiseksi olisi asetettu toimenpiteitä, jotka kertovat ympäristönsuojelun tasosta jo 

paljon enemmän. Tavoitteiden laadullista monipuolisuutta oli toteuttanut ensimmäisessä 

selonteossa seitsemän ja toisessa selonteossa viisi toimipaikkaa. Arviointi on perustettu siihen 

yleisvaikutelmaan, minkä toimipaikan tavoitteista saa. Jos tavoitteita on vain muutama tai ne 

ovat hyvin yleisluontoisia, ei niitä voida pitää monipuolisina. Tavoitteet oli asetettu
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kiitettävästi keskeisten ympäristövaikutusten pohjalta. Ensimmäisessä selonteossa näin olivat 

tehneet kaikki toimipaikat ja toisessakin yhdeksän toimipaikkaa. Useassa tapauksessa 

tavoitteet oli selvästi asetettu keskeisten ympäristövaikutusten pohjalta, mutta tavoitteita ei 

kuitenkaan ollut asetettu kaikille ympäristövaikutuksille. Nämä tapaukset on kuitenkin luettu 
mukaan periaatetta toteuttavien ryhmään.

7.5 Tavoitteiden pohjautuminen päämääriin ja asetetut toimenpiteet

Viimeistä kohtaa on arvioitu seuraavan kriteerin perusteella:

Tavoitteet tulisi asetettaa päämäärien pohjalta, eli toimipaikan ympäristöpäämäärien ja 

tavoitteiden tulisi noudattaa samaa linjaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi esittää 
toimenpiteet.

Arvioinnin pohjana ovat olleet seuraavat kriteerit:

• Pohjautuvatko tavoitteet ympäristöpäämääriin?

• Onko tavoitteiden toteutumiseksi asetettu toimenpiteet?

Arvosanat on annettu seuraavalla tavalla:

4-5 kumpikaan edellä mainittu kriteeri ei toteudu

6-7 yksi kriteeri toteutuu

8-9 kaksi kriteeriä toteutuu

10 kaksi kriteeriä toteutuu erinomaisesti

Seuraavassa taulukossa esitetään, miten hyvin tavoitteet ovat pohjautuneet päämääriin ja onko 
tavoitteille asetettu toimenpiteitä.
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Taulukko 6. Tavoitteiden pohjautuminen päämääriin ja asetetut toimenpiteet

Toimipaikka 1. selonteko 2. selonteko

Ekokem 7 7

Kiertokapula 7 4

Tikkurilan tehtaat 5 7

SICPA 7 7

Nokian Renkaat 7 4

Rautaruukki-konsernin Raahen terästehdas 7 7

Outokumpu-konsernin Porin yhtiöt 7 7

Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaat 7 4

Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaat 8 5

Stora Enso Packaging Boards Enocellin sellutehdas 4 4

Stora Enso Kotkan tehtaat 5 7

KESKIARVO 6,5 5,7

Tavoitteiden pohjautuminen päämääriin sekä tavoitteille asetetut toimenpiteet ovat toteutuneet 

huonoiten toimipaikkojen ympäristötavoitteiden asetannassa. Keskiarvot kriteerin 

toteuttamisesta ovat huonoimmat ja lisäksi kriteeri on huonontunut eniten kahden selonteon 

välillä. Ensimmäisessä selonteossa toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi oli asettanut 

viisi ja toisessa vain kaksi toimipaikkaa yhdestätoista. Muutamassa selonteossa mainittiin, että 

toimenpideohjelmat on tehty, muttei niitä esitetä selonteossa. Koska toimenpiteet antavat 

toimipaikan ympäristönsuojelun tasosta monipuolisen kuvan ja auttavat toteuttamaan ja 
konkretisoimaan tavoitteita, olisi niiden esittäminen selonteoissa erittäin suotavaa. Tavoitteet 

oli asettanut päämäärien pohjalta puolestaan molemmissa selonteoissa neljä toimipaikkaa 

yhdestätoista, mikä sekin on huomattavan vähän. Tosin päämäärien ja tavoitteiden välistä 

yhteyttä on hyvin vaikea arvioida etenkin, jos toimipaikka ei ole asettanut toimenpiteitä 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin ollen arvioinnissa käytetyt kriteerit ovat toisistaan osittain 

riippuvaisia. Parhaiten tavoitteiden pohjautuminen päämääriin tuli ilmi selonteoista, joissa 

päämäärät oli tavoitteiden kanssa samassa kappaleessa purettu konkreettisemmiksi 

alatavoitteiksi. Koska ympäristöjärjestelmä on kokonaisuus, jossa ympäristöpolitiikan ja 

ympäristöohjelman tulisi nivoutua yhteen, olisi tärkeää, että tavoitteet olisi asetettu 

päämäärien pohjalta.
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7.6 Jatkuvan parantamisen ilmentyminen tavoitteiden kehityksessä

Taulukko 7. Jatkuvan parantamisen toteutuminen
Tavoitteiden arviointikriteerit 1. selonteko / keskiarvo 2. selonteko / keskiarvo Muutos
Selkeys 7,2 6,8 -0,4
Konkreettisuus, mitattavuus 8,3 7,8 -0,5
Kunnianhimoisuus 7,5 7,8 +0,3
Monipuolisuus, olennaisuus 7,5 6,8 -0,7
Pohjautuminen päämääriin,

asetetut toimenpiteet
6,5 5,7 -0,8

KESKIARVO 7,4 7,0 -0,4

Kaikki edellä tarkastellut kriteerit yhdistämällä saadaan käsitys jatkuvan parantamisen 

toteutumisesta tavoitteenasetannassa. Taulukko 7 ja kuva 5 tiivistävät tulokset kahden 

selonteon välillä tapahtuneesta tavoitteiden kehityksestä. Parantumista on tapahtunut 

ainoastaan yhden kriteerin, kunnianhimoisuuden, suhteen ja tämäkin parannus on pienehkö 

verrattuna muiden kriteerien huononemisen tasoon. Näin voidaan todeta, ettei jatkuvaa 

parantamista kahden selonteon välillä ole juurikaan tapahtunut. Tulokseen vaikuttavat 

arvioinnin pohjaksi valitut kriteerit, jotka olisi voinut asettaa myös jollain muulla tavalla. 

Kuitenkin yleiskuva, minkä kahta selontekoa vertaamalla sai, oli, että tavoitteiden esittäminen 

on kehittynyt huonompaan suuntaan. Koska tavoitteet luovat pohjan ympäristönsuojelun tason 

jatkuvalle parantamiselle, on kehitys järjestelmien uskottavuutta ja toimivuutta ajatellen 
huolestuttavaa. On kuitenkin huomioitava, että tavoitteiden esittämisen tasot ovat keskiarvoja 

yhdentoista toimipaikan tavoitteiden kehityksestä. Yksittäiset toimipaikat ovat kehittyneet 

hyvin erityyppisesi!, vaikka parantamisen varaa tavoitteiden esittämisessä olisi yleisesti ottaen 
kaikilla.
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Jatkuvan parantamisen toteutuminen

Kriteeri

□ 1. selonteko 
■ 2. selonteko

Kuva 5. Jatkuvan parantamisen toteutuminen

Taulukkoon 8 on koottu toimipaikkakohtaiset keskiarvot viiden kriteerin toteuttamisesta. 

Taulukosta nähdään, että kolme yhdestätoista toimipaikasta on kehittynyt 

tavoitteenasetannassaan. Yhdellä toimipaikalla tavoitteenasetannan taso on pysynyt samana ja 

seitsemällä toimipaikalla taso on laskenut. Suurin parannus on tapahtunut Stora Enson Kotkan 

tehtailla. Tosin ensimmäisen selonteon osalta sen keskiarvo oli huonoin kaikista 

toimipaikoista, joten parantamisen varaa olikin runsaasti. Eniten tavoitteenasetannan taso on 

puolestaan huonontunut Stora Enson Varkauden tehtailla. Tästä voidaan päätellä, ettei Stora 

Enso-konsemin tavoitteenasetanta noudata yhtenäistä linjaa.

Toimipaikkakohtaisia keskiarvoja tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että etenkin toinen 

analysoitava selonteko oli monilla toimipaikoilla täyspitkää selontekoa suppeampi 
vuosikatsaus. Ympäristötavoitteet ovat kuitenkin ympäristöjärjestelmää eteenpäin vievä 

voima, jotka luovat pohjan toimipaikan ympäristöohjelmalle. Siksi niiden esittäminen
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ansiokkaasti myös vuosikatsauksissa on tärkeää. Lisäksi vertailuvuosien aikaväli ei ollut 
vakio toimipaikkojen välillä. Tämä saattaa aiheuttaa tuloksiin pientä hajontaa.

Taulukko 8. Toimipaikkakohtaiset keskiarvot
Toimipaikka 1. selonteko 2. selonteko Muutos
Ekokem 7,2 6,6 -0,6
Kiertokapula 7,4 5,8 -1,6
Tikkurilan tehtaat 6,8 7,0 +0,2
SICPA 8,0 8,6 +0,6
Nokian Renkaat 7,0 6,4 -0,6
Rautaruukki-konsernin Raahen terästehdas 8,8 7,8 -1,0
Outokumpu-konsernin Porin yhtiöt 8,6 8,6 -
Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaat 7,4 6,8 -0,6
Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaat 8,0 5,8 -2,2
Stora Enso Packaging Boards Enocellin sellutehdas 6,8 6,4 -0,4
Stora Enso Kotkan tehtaat 5,0 7,2 +2,2
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET

8.1 Yhteenveto tutkimustuloksista ja suhde aikaisempaan tutkimukseen

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, ovatko tavoitteet ja niiden esittäminen kehittyneet 

kahden ympäristöselonteon välillä laadullisesti parempaan suuntaan ja mitä parannettavaa 

niissä olisi. Tavoitteita ja niiden kehitystä analysoimalla pyrittiin muodostamaan kuva siitä, 

ilmentyykö tavoitteiden kehityksessä ympäristönsuojelun tason jatkuva parantuminen. 

Tutkimus toteutettiin arvioimalla tavoitteita viiden eri kriteerin avulla. Tutkimustulosten 

mukaan tavoitteet ovat keskimäärin kehittyneet heikompaan suuntaan ja eivät tätä kautta 

myöskään todenna jatkuvan parantamisen periaatetta.

Tarkastelu tuo osittain uuden näkökulman jatkuvan parantamisen tutkimuksen kenttään. 

Aikaisemmin tehdyt tutkimukset jatkuvan parantamisen toteutumisesta, ovat yleisesti ottaen 

päätyneet tulokseen parantamisen onnistumisesta. Niskanen (2000) toteaa tutkimuksessaan 

toimipaikkojen päästö-ja jätemäärien kehityksestä jatkuvan parantamisen olevan kohtuullista. 

Myös Kuisman, Lovion ja Niskasen (2001) mukaan jatkuva parantaminen jatkuu järjestelmän 

käytön myötä, vaikka sen onkin todettu ajan myötä hidastuvan.

Tutkimus puolestaan tukee Kuisman, Lovion ja Niskasen (2001) havaintoa tuotekehitykseen 

liittyvien tavoitteiden vähäisyydestä ympäristötavoitteiden joukossa. Samaan tulokseen ovat 

päätyneet myös Kämä, Kuisma, Kautto & Heiskanen (2004). Tuotekehitystä esiintyi 

ympäristötavoitteissa hyvin vähän. Tähän saattaa olla myös osasyynä se, että tutkitut 

toimipaikat ovat suurimmaksi osaksi tuotantolaitoksia, joiden ympäristövaikutukset 

kohdistuvat erityisesti tuotantoprosesseihin. Varsinaisia tuotantoprosessin kehitykseen 

tähtääviä tavoitteita oli kuitenkin myös vain muutamia. Tutkimus vahvistaa tavoitteiden 
kehittämisen sekä jatkuvan parantamisen merkityksen ympäristöjäijestelmien toimivuuden 

kannalta keskeisinä tekijöinä (vit. Honkasalo 1997).

8.2 Kehittämisehdotuksia ja syitä tulosten takana

Tavoitteenasetantaa toimipaikoilla tulisi selvästi kehittää. Ensinnäkin järjestelmän tulisi tuoda 

esiin tavoitteiden merkitys jatkuvan parantamisen toteuttamisessa. EMAS-asetuksessa tulisi
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korostaa enemmän tavoitteiden asetannan merkitystä ja esittää toivottuja kehityssuuntia 

tavoitteenasetannan suhteen. Vaikutti ikään kuin osalle toimipaikoista tavoitteenasetannan 

tarkoitus olisi ollut hyvin epäselvä. Järjestelmän tarkempi ohjeistaminen todennäköisesti 

auttaisi yrityksiä rakentamaan ympäristöjäijestelmänsä yksiselitteisemmiksi, mutta tämä ei 

yritysten liiketoiminnan ja resurssien heterogeenisyyden vuoksi ole toivottavaa. Sen sijaan 

raportointikäytäntöä voisi selkiyttää hieman. Selonteon muodon standardisointi saattaisi 

auttaa yrityksiä keskittymään olennaisiin seikkoihin ja sitä kautta selkiinnyttämään myös 

toimenpiteitään. Tiettyjen asioiden esittämisen edellyttäminen selonteoissa toimipaikan 

valitsemalla tavalla olisi yksi ratkaisu, joka ei kuitenkaan vaarantaisi itseohjautuvan 

järjestelmän joustavuutta. Tämä parantaisi myös selontekojen luettavuutta sekä 
vertailukelpoisuutta.

Tavoitteenasetannan ja jatkuvan parantamisen merkityksen nostaminen julkiseen 

keskusteluun korostaisi kyseisten asioiden merkitystä. Jatkuvan parantamisen tutkimista olisi 

myös kehitettävä ja lisättävä. Aiheen vieminen julkiseen keskusteluun tekee selväksi asian 

merkityksen myös yrityksille, jotka voivat ottaa sen huomioon ympäristöohjelmiaan 

laatiessaan. Koska markkinoilla on suuri valta vaikuttaa, minkä tyyppisiin ympäristöasioihin 

yritykset panostavat (vrt. ympäristöjärjestelmien käyttöönotto), tulisi aktiivista tiedottamista 

ja keskustelua jatkuvasta parantamisesta lisätä. Kuten Howardin ym. (1999) tutkimuksesta tuli 

ilmi, ympäristöohjelmaan suhtautuivat vakavimmin yritykset, joiden ympäristömaine oli 

uhattuna. Julkisen keskustelun kautta asiakaskunta oppisi arvioimaan yrityksiä myös 

pitkäjänteisen ympäristönsuojelun tason parantamisen perusteella.

Ongelmia ympäristönsuojelun tason kehittymisen suhteen on ollut etenkin heikon lähtötason 

yritysten jatkuvassa parantamisessa (Howard ym., 1999). Tämä herättää kysymyksen olisiko 

lähtötasoa nostettava korkeammaksi, jolloin mukaan ohjelmiin pääsisivät jo 

ympäristöasioitaan kohtuullisesti hoitavat yritykset. Tämä lähestymistapa syrjisi kuitenkin 

yrityksiä, joilla on aikomuksena kehittää ympäristönsuojeluaan ja joille ohjelma tai 

järjestelmä voisi toimia tehokkaana työkaluna näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi 

järjestelmän hyödyn ympäristölle voidaan ajatella olevan sitä suurempi, mitä useampi yritys 
sitä käyttää. Tässä tutkimuksessa Stora Enson Kotkan tehtailla oli heikoin keskiarvo 

tavoitteiden laadussa ensimmäisessä selonteossa, mutta toimipaikan parannus seuraavaan
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selontekoon oli määrällisesti suurin. Näin ollen keskeiseksi tekijäksi nousee yritysten 

motivointi ympäristöasioidensa kehittämiseen.

Tavoitteenasetanta on ensisijaisesti esimiesten vastuulla ja myös tavoitteiden toteutumisen 

kannalta esimiesten sitoutuminen toimenpideohjelmiin on tärkeää. Täten ympäristöasioista 

vastaaville tulisi järjestää koulutusta. Ympäristöjärjestelmän toimivuuden kannalta olisi 

tärkeää, että järjestelmä nähdään toimipaikassa koko yritystä palvelevana apuvälineenä, jonka 

eteen halutaan nähdä vaivaa. Jatkuvan parantamisen tulisi pitkällä tähtäimellä kytkeytyä 

kiinteäksi osaksi yrityskulttuuria ja kehittyä jatkuviksi ajattelumalleiksi ja toimintatavoiksi 

erillisen kertaluontoisen arvioinnin sijaan. Larikka ym. (1995) kirjoittavat jatkuvasta 

parantamisesta lean-yrityskulttuurin hengessä. Tällaisessa yrityskulttuurissa jatkuva 

parantaminen toteutuu esimiesten aktiivisuuden ja tuen, nopean reagoinnin, avoimen 

tiedottamisen, aloiteaktiivisuuden ja operatiivisen toiminnan sekä kehitystoiminnan 

yhdistämisen kautta. Jatkuva parantaminen on täten osa kaikkea toimintaa, johon koko 

henkilöstö on sitoutunut. Jatkuvan parantamisen onnistumisen kannalta on tärkeää, että 

henkilöstö on motivoitunut toteuttamaan ympäristöj ärj estelmän vaatimuksia. 

Ympäristöjärjestelmän näkeminen arvokkaana työkaluna koko organisaation liiketoiminnan 

kannalta pelkän tulosvaikuttajan sijaan motivoi henkilöstöä kehittämään järjestelmää ja 

ympäristönsuojelua. Jotta halutut muutokset voitaisiin toteuttaa, täytyy myös henkilöstöä 

kouluttaa. Taitojen kartuttamisen lisäksi koulutus voidaan nähdä motivoivana tekijänä. Myös 

parantamiseen sidotut palkitsemisjärjestelmät tuovat jatkuvan parantamisen lähelle 

jokapäiväistä työtä ja myöskin osaltaan motivoivat ympäristönsuojelua kehittävään 

toimintaan.

Ympäristöselonteon tiedot vahvistaa aina ulkopuolinen, pätevä ympäristötodentaja. Tietojen 

oikeellisuuden vahvistamisen lisäksi todentajan työnkuvaa olisi hyvä laajentaa kattamaan 

myös selonteon laadullista arviointia. Jos tavoitteet ovat heikentyneet edellisestä selonteosta 

tai päästö- ja jätemäärät ovat kasvaneet, olisi hyvä jos todentaja keskustelisi toimipaikan 

edustajan kanssa syistä tapahtuneen kehityksen takana. Tämä ohjaisi myös yritysten huomiota 
paitsi oikeelliseen tietoon perustuvaan raportointiin, myös mahdollisiin ongelmiin 

ympäristönsuojelun tason kehittymisessä.
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Tavoitteiden asettamista ohjaavat monet tiedostamattomat ja tietoiset tekijät. 

Viranomaismääräykset ja tiettyjä aloja erityisesti koskevat säännökset ovat esimerkkejä 

ympäristötavoitteenasettelua ohjaavista tekijöistä. Esimerkiksi Salmimiehen (1996) mukaan 

etenkin metsätalouden alalla korostuvat markkinoille pääsyssä seuraavan tyyppiset 
vaatimukset, jotka sitten konkretisoituvat ympäristötavoitteissa:

1) Resurssien erityisesti luonnonvarojen käytön sääntelyä koskevat vaatimukset
2) Jätteiden kertymisen vähentämiseen liittyvät vaatimukset
3) Energian käyttöä koskevat vaatimukset.

Koska nämä tekijät ovat keskeisiä markkinoille pääsyn suhteen, on todennäköistä, että 
yritykset keskittyvät näihin vaatimuksiin tavoitteissaan. Näin ollen voidaan ajatella tiettyjen 

kannustimien voivan ohjata yritysten tavoitteiden asettamisen suuntaa. Oikeanlaisilla 

kannustimilla tavoitteita voitaisiin ehkä myös ohjata laadullisesti jatkuvan parantamisen 

suuntaan. Yhteiskunnallisen ohjauksen tulisi vaikuttaa yritysten päätöksentekoon 

ympäristöasioiden suhteen niin, että toimipaikat siirtyisivät tuotantokeskeisestä ajattelusta 

tuotekeskeiseen ajattelumalliin ja lopulta tarvekeskeisyyteen, jossa tuoteportfolioita, 

tuotantotapoja ja palvelukonsepteja ollaan valmiita ajattelemaan ympäristömyönteisemmistä 
lähtökohdista (Linnanen ym. 1997). Esimerkkejä yhteiskunnallisesta ohjauksesta ovat 
julkinen keskustelu medioissa sekä eri alojen ammattiliittojen vaikutusmahdollisuudet kunkin 
alan ympäristökäytäntöihin.

8.3 Tutkimuksen rajoitteet ja yleistäminen

Ohessa esitettyjä tutkimustuloksia voidaan pitää monesta syystä varauksellisina ja 

yleistämistä niiden pohjalta on varottava. Ensinnäkin, tutkimus keskittyy ainoastaan 

selontekojen arviointiin ja täten palkitsee hyvän raportoinnin, vaikka todellinen tila olisi 

mahdollisesti erilainen. Tämä tarkastelutapa palvelee samalla myös ympäristöraportoinnin 

laadun arvioimista, mutta jättää huomioimatta myös monia seikkoja. Selonteossa esitettyjen 

tavoitteiden ja toimenpiteiden perusteella on vielä vaikea muodostaa oikeaa kuvaa 
toimipaikan tavoitteenasetannasta ja tavoitteiden toteutumisesta käytännössä. Jollain 

toimipaikalla raportointi on saatettu hoitaa huolimattomasti, mutta todellisuudessa 

ympäristöjärjestelmä toteuttaa jatkuvan parantamisen periaatetta. Epäilemättä hyvän
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raportoinnin ja selkeiden tavoitteiden ja päämäärien sekä todellisen ympäristönsuojelun tason 

välillä on yhteys, mutta kyseinen seikka on kuitenkin hyvä tiedostaa tuloksia tarkasteltaessa.

Tutkimuksen aineisto on melko pieni - noin neljäsosa Suomen EMÄS-järjestelmän piiriin 

kuuluvista toimipaikoista. Näin ollen tässä havaittuja tuloksia tulee yleistää varoen 

koskemaan kaikkia toimipaikkoja. On kuitenkin huomioitava, että näinkin pienen otoksen 

sisällä esiintyi paljon vaihtelua raportointikäytäntöjen suhteen, mikä osaltaan kertoo 

järjestelmän hajaantuneisuudesta. Näin ollen yleistys, mikä tutkimuksen pohjalta on 

mahdollista tehdä on, että käsitys jatkuvasta parantamisesta ei ole yritysten kesken yhtenäinen 

ja että raportointikäytännöt vaihtelevat yhä paljon.

Selontekojen analysoinnissa on keskitytty ainoastaan tavoitteille varattuihin osioihin. 

Toimipaikat raportoivat ympäristönsuojelunsa tason kannalta olennaisia asioita, muuallakin 

selonteossa. Hyvän kokonaiskuvan muodostamiseksi toimipaikan ympäristönsuojelun tason 

jatkuvasta parantamisesta tulisi käydä läpi koko ympäristöjäijestelmä. Tämän tutkimuksen 

tavoite on kuitenkin ollut arvioida myös raportoinnin tasoa, jolloin niitä käsitteleviin osioihin 

keskittyminen on ollut perusteltua. Lisäksi tavoitteita on tutkittu käyttämällä tiettyjä 

kriteerejä. Kriteerit olisi myös voitu valita toisin, jolloin tulos olisi saattanut olla toisenlainen. 

Kriteerit pohjautuvat kuitenkin johtamiskirjallisuudessa esitettyihin hyvän 

tavoitteenasetannan ominaisuuksiin, joten niiden käyttämistä arvioinnissa voidaan puoltaa.

8.4 Jatkotutkimuksia

Tutkimustuloksien tarkentamiseksi on monia jatko tutkimusmahdollisuuksia. Toimipaikoille 

kohdistettujen haastattelujen ja kyselytutkimuksien avulla voitaisiin varmentaa selontekojen 

pohjalta saatu käsitys yrityksen jatkuvan parantamisen tasosta sekä korjata mahdollisia 

väärinkäsityksiä. Haastattelut auttaisivat myös saamaan kuvaa siitä, miten yritykset itse 

näkevät jatkuvan parantamisen ja miten ne suhtautuvat siihen. Tämä havainto olisi 

mielenkiintoinen myös EMAS-asetusta ajatellen. Olisi hyvä pohtia, riittääkö nykyinen 

jatkuvan parantamisen määrittely periaatteen toteutumiseen yrityksissä vai olisiko sitä 

mahdollisesti syytä tarkentaa.
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Esimerkki toimipaikkoja tutkimalla voitaisiin myös tarkastella toimipaikan tavoittenasetannan 
prosessia. Olisi mielenkiintoista tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat ympäristötavoitteiden 

asettamiseen ja miten asetanta on organisaatiossa jäljestetty. Myös tavoitteiden viestintä 

henkilöstölle ja henkilöstön sitoutuminen tavoitteisiin ovat hyviä jatkotutkimuskohteita.
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