
Ekokompassilla kestävä suunta
- ympäristövastuullisuus kilpailueduksi



Ekokompassi

• pk-yrityksille, julkisille toimijoille ja yleisötapahtumille suunnattu 
kevennetty ympäristöjärjestelmä 

• sen avulla voidaan johtaa organisaation ympäristötavoitteiden 
toteuttamista ja jalkauttaa asetetut strategiat käytännön toimintaan

• räätälöidään yhdessä, sopii kaikille toimialoille
• tukee yrityksen ympäristötyössä
• sisältää 10 kriteeriä, joiden noudattamiseen yritys tai tapahtuma 

sitoutuu
• auditoidaan ja siitä saa sertifikaatin
• pohjautuu kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin sekä 

vastaaviin pohjoismaisiin kevennettyihin järjestelmiin
• kehitetty pääkaupunkiseudulla, SLL koordinoi Ekokompassia 2018 

alkaen. Pohjois-Savossa palvelua tarjoaa ja koordinoi Savon 
koulutuskuntayhtymä.

• www.ekokompassi.fi

http://www.ekokompassi.fi/


Pohjois-Savon Ekokompassi-yritykset

• Kiinteistö-KYS Oy

• Koivumäen Kartano Oy

• Kuopion Ravirata Oy

• Liikuntakeskus Kunnonsali Oy

• Lunawood Oy

• Puijon Kiinteistöpalvelut Oy

• SanMat Kunnossapito Oy

• Teho-Posako Oy

• Tulilyhty Oy



Ekokompassin rakentaminen ja ylläpito



Ekokompassin 10 kriteeriä

1. Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa 
ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä.

2. Organisaatiolla on nimetty ympäristövastaava, joka on 
kouluttautunut tehtäväänsä.

3. Organisaatio kartoittaa ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä 
tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset.

4. Organisaatiolla on ympäristöpolitiikka, jossa organisaatio sitoutuu 
ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen 
periaatteen mukaisesti.

5. Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat 
huomioon toiminnassaan.

6. Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii 
jätesäädösten mukaisesti.

7. Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään 
toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen 
käsittelyyn.



Ekokompassin 10 kriteeriä
8. Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön 

velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla 
ja henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.

9. Organisaatio laatii ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain. 
Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein.

Tavoitteet asetetaan vähintään kahdelle alla olevista osa-alueista ja niiden tulee 
pohjautua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin. Tapahtumissa tavoitteet 
asetetaan kaikkiin osa-alueisiin.

a. Jätteen määrän vähentäminen ja lajittelu
b. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia
c. Vastuulliset hankinnat
d. Materiaalitehokkuus
e. Logistiikka ja liikkuminen
f. Viestintä ja vaikuttaminen
g. Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen
h. Muu osa-alue

10. Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta 
ja tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä.



Mitä hyötyä Ekokompassista

• Tunnistetaan toiminnan ympäristövaikutukset ja hallitaan niitä
 pitkäjänteinen kehittäminen ja jatkuva parantaminen

• Kustannustehokkuus ja kannattavuuden parantaminen
• Riskien hallinta
• Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys
• Toimintakulttuurin kehittäminen
• Imagon/maineen parantaminen ja kilpailuedun hankkiminen

– Vastuullisen toiminnan tulosten hyödyntäminen myös uusilla 
markkinoilla

• Arvojen mukainen toiminta



Ekokompassin hinnoittelu



Ekokompassi verrattuna ISO 14001-järjestelmään

• Mitä yhteistä järjestelmissä?
- edellyttää toiminnan ympäristönäkökohtien tunnistamista (Ekokompassissa alkukartoitus) 
- edellyttää ympäristövaikutusten tunnistamista
- edellyttää ympäristöpolitiikan laatimista ja ympäristötavoitteiden asettamista (ympäristöohjelma)
- edellyttää toimintaa koskevan lainsäädännön ja viranomaisvaatimusten tunnistamista, seurantaa ja 

noudattamista sekä sen todentamista 
- edellyttää jatkuvaa parantamista
- edellyttää ulkoista auditointia (Ekokompassin osalta auditoinnissa todennetaan 10 kriteerin 

täyttyminen)

• Miten Ekokompassi eroaa ISO14011 –järjestelmästä?
- kevyemmät vaatimukset dokumentoinnille, tavoitteena on todentaa, että em. Ekokompassin 10 

kriteeriä täyttyvät 
- valmiit työkalut (lomakepohjat) vaatimusten kuvaamiseen ja todentamiseen (esim. alkukartoitus, 

ympäristövaikutusten arviointi, ympäristöohjelma, ympäristölainsäädännön tunnistaminen ja 
noudattaminen, jätehuoltosuunnitelma yms.)

- edullisempi yritykselle, rakentamismaksu vaihtelee yrityksen koon mukaan n. 1200 € - 2000 € ja 
vuosimaksu 350 €– 750 € (valtakunnallistaminen voi tuoda pieniä muutoksia, mutta suuruusluokka 
säilyy samana) + auditointimaksu

- Ekokompassi on kansallinen järjestelmä, ISO-järjestelmä kansainvälinen



Lisätietoja

Savon koulutuskuntayhtymä, kehityspalvelut

Kati Lundgren, 044- 785 3525
kati.lundgren@sakky.fi

Anu Salo, 044- 785 4019
anu.salo@sakky.fi

www.ekokompassi.fi
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