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1 JOHDANTO 

 

Tämä opinnäytetyö on osa Savonia- ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan opintoja. Tämän 

opinnäytetyön tarkoitus on palvella sekä Jätekukko Oy:tä, jolle työ tehdään, että osoittaa Savonia 

ammattikorkeakoulun opintojen tuomaa ammatillista osaamista.  

 

Toimintajärjestelmä on kooste yhdessä sovituista toimintatavoista ja sen tarkoituksena on selkeyttää 

ja yhtenäistää toimintamalleja. Toimiva toimintajärjestelmä tukee johtamista, sekä auttaa tulosten 

saavuttamisessa ja vapauttaa resursseja ydintoimintaan.  

 

Ympäristö-, laatu- ja työterveys- ja -turvallisuus standardit (ISO ja OHSAS) ovat osa kohdeyrityksen 

toimintajärjestelmään. Standardien rakenne on hyvin samankaltainen, mistä syystä ne rakentavat 

yhdessä loogisen kokonaisuuden. Toimintajärjestelmän on ajateltu koostuvan kokonaisuudesta, jo-

hon kuuluu käsikirja, joka sisältää standardien vaatimukset sekä vaatimukset täyttävistä dokumen-

teista. Käsikirja palvelee koko henkilöstöä ja sitä voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi perehdyttämi-

sessä, toimintojen kehittämisessä ja uusia toimintamalleja luotaessa.  

 

Tämän työn tavoite on kartoittaa kohdeyrityksen olemassa olevat ja puuttuvat dokumentit OHSAS 

18001 johtamisjärjestelmään liittyen. OHSAS 18001 työterveys ja -turvallisuus johtamisjärjestelmä, 

jonka pohjana toimii Suomen voimassa oleva työsuojelulainsäädäntö, joka puolestaan vastaa EU:n 

työolodirektiivin vaatimuksia. 

 

Toimivan toimintajärjestelmän ajatellaan olevan jatkuva prosessi, johon sisältyy jatkuvan parantami-

sen periaate. Toimintajärjestelmän päivittäminen tapahtuu sisäisten auditointien avulla ja järjestel-

mää voidaan auditoida ulkopuolisilla akkreditoiduilla tahoilla ja mahdollisesti saada hyväksynnästä 

sertifikaatti. Sertifikaatti on todistus, jolla yritys osoittaa noudattavansa niitä vaatimuksia, jotka serti-

fioinnissa ovat mukana.  

 

Jätekukko on panostanut vuosin saatossa paljon toimintajärjestelmäänsä ja laatuosio on ollut viimei-

simmäksi työn alla. Tässä yhteydessä on tunnistettu yrityksen prosessit, jotka palvelevat myös työ-

terveys ja -turvallisuus osiota. Koska työtä on tehty paljon, osioiden päivitys ja järjestelmän kokoa-

minen yhteen paikkaan, toisi tehdyn työn koko henkilökunnan näkyviin ja käytettäväksi.  
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2 JÄTEKUKKO OY 

 

Jätekukko on 16 kunnan yhdessä omistama yhtiö, joka tuottaa näiden kuntien noin 220 000 asuk-

kaalle jätehuollon palvelut Itä-Suomessa. Palveluihin kuuluvat jätteenkuljetukset, palveluneuvonta, 

lajitteluasemat sekä ekopisteet, jotka täydentävät Rinki- ekopisteverkostoa. Jätekukko on palvellut 

kuntalaisia jo vuodesta 2001, eli vuosi 2016 oli yhtiön 15. kokonainen toimintavuosi ja liikevaihto oli 

vuonna 2016 20,3 miljoonaa euroa. Yhtiö ei jaa osinkoa.  Savo-Pielisen jätelautakunta valvoo jäte-

huollon järjestämistä eli käytännössä Jätekukon palveluita.  

 

Jätekukon visio on toimia kiertotaloutta edistävänä palveluyhtiönä, joka palvelee asiakkaitaan paikal-

lisesti, mutta ajattelee globaalisti. Jätekukon arvot ovat ympäristövastuullinen, kehittyvä, turvallinen, 

palveleva sekä hyvinvoiva työyhteisö.  

 

Jätekukon toimitusjohtajana toimii DI Arto Ryhänen ja Jätekukko työllisti vuoden 2016 lopussa 41 

henkilöä. Henkilöstöstä 71 % on naisia ja 29 % on miehiä. Alla olevassa kuvassa (kuva 1) on kuvat-

tu Jätekukon hallintokaavio. (Jätekukon vuosikertomus 2016) 

 

 

Kuva 1. Jätekukon hallintokaavio (Jätekukon vuosikertomus 2016) 

 

Jätekukon organisaatiokaavio on esitetty kuvassa 2.  
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Kuva 2. Jätekukon organisaatiokaavio (Jätekukon vuosikertomus 2016) 

 

Jätekukko suorittaa 1,6 miljoonaa jäteastian tyhjennystä vuosittain ja kiinteistöjä jätteenkuljetuk-

seen oli vuoden 2016 lopussa 148 297 kpl. Käytännössä kiinteistöiltä voidaan noutaa jätteet kiinteis-

tökohtaisesta astiasta tai usean kiinteistön yhteisestä kimppa-astiasta. Näiden lisäksi sekajätettä kul-

jetetaan haja-asutusalueilta asukkaiden yhteisistä aluekeräyspisteistä, jotka palvelevat omako-

tiasujia, paritaloja sekä vapaa-ajankiinteistöjä. Näistä pisteistä ympärivuoden on käytössä 85 kpl ja 

lisäksi kesäaikana 58 kpl, yhteensä 143 kpl. (Jätekukon vuosikertomus 2016) 

 

Jätekukolla on paikallisia Pikkukukko lajitteluasemia 20 kpl, joihin voi tuoda jäteastiaan kokonsa tai 

ominaisuutensa vuoksi kelpaamatonta jätettä. Viime vuoden aikana lajitteluasemilla asioitiin 102 500 

kertaa ja niillä vastaanotettiin 17 840 tonnia jätettä, jonka hyödyntämisprosentti on 96 %. Tämän li-

säksi vastaanotettiin vaarallisia jätteitä 833 tonnia ja sähkö- ja elektroniikkaromua 1 458 tonnia. (Jä-

tekukon vuosikertomus 2016) 

 

Kuopion jätekeskus sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä Kuopion keskustasta Karttulan suun-

taan. Kuopion jätekeskuksella vastaanotettiin vuonna 2016 noin 131 700 tonnia jätettä, jonka hyö-

dyntämisprosentti on 95 %.  Jätekeskuksella jätteitä jalostetaan ja ohjataan uusiokäyttöön esimer-

kiksi materiaali- tai energiahyötykäyttöön sekä maarakentamiseen. Kuopion jätekeskus vastaanottaa 

rakennus- ja tuotantotoiminnanjätteet, maa- ja kiviainekset sekä yhdyskuntajätteet. (Jätekukon vuo-

sikertomus 2016) Lisäksi jätekeskuksella toimii muita yrityksiä mm. Oulun Biotehdas Oy sekä For-

tum.  
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3 EHQS - JÄRJESTELMÄ 

 

EHQS-järjestelmällä tarkoitetaan toimintajärjestelmää, joka sisältää ympäristö-, terveys-, laatu- ja 

turvallisuusasiat. Kirjainyhdistelmä tulee englanninkielen sanoista environment, health, quality ja sa-

fety. Toimintajärjestelmä on kokonaisuus, johon on kerätty yhteen yrityksen yhdessä sovitut toimin-

tamallit ja sitä parannetaan sekä kehitetään jatkuvasti. Tavoitteena on kuvata yrityksen toiminta sel-

keästi, jolloin voidaan keskittyä ydintoimintoihin. (Saarinen P. 2012) Toimintajärjestelmä on kooste 

laadun-, ympäristö- ja työterveys- ja -turvallisuushallinnasta (Moisio & Tuominen 2008) alla olevan 

taulukon 1 mukaan.  

 

Taulukko 1. Toimintajärjestelmä 

Toimintajärjestelmä 

OHSAS 18001:2007 työterveys- ja työturvallisuus (TTT) johtamisjär-

jestelmä 

ISO 14001:2015 ympäristöjohtamisjärjestelmä 

ISO 9001:2015 laatujohtamisjärjestelmä 

 

 

Yrityksen prosessit kuvataan toimintajärjestelmään ja siihen kuvataan myös millä mittareilla toimin-

taa seurataan ja yrityksen periaatteet. Lisäksi toimintajärjestelmään kerrotaan, kuinka jatkuvan pa-

rantamisen periaate toteutetaan. (Saarinen P. 2012) 

 

Toimintajärjestelmä koostuu ympäristö-, laatu ja työturvallisuus- ja -terveys järjestelmistä. Ympäris-

tö- ja laatujärjestelmät ovat yhdenmukaisia ISO standardeja ja työterveys- ja -turvallisuus standardi 

tulee muuttumaan vastaavanlaiseksi ISO-standardiksi (SFS verkkosivut). Osittain järjestelmissä on 

samoja asioita. Toimintajärjestelmää voi kuvata alla olevan kuvan (kuva 3) avulla, joka kertoo jär-

jestelmien osittaisesta päällekkäisyydestä. Standardeissa yhteistä on alla olevan kuvan mukaan 

johtaminen, toteuttamisen suunnittelu, toteuttaminen sekä mittaus, anaysointi ja jatkuva 

parantaminen (Kuva 4). 

 

 

Kuva 3. Toimintajärjestelmän sisältö 

 

OHSAS 
18001 

ISO 
14001 

ISO 
9001 
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Kuva 4. Toimintajärjestelmän rakenne (mukaillen Moisio & Tuominen 2008) 

 

3.1 Standardit toimintajärjestelmän pohjana 

 

Standardi on jokaisen saatavilla olevat kirjallinen julkaisu, jonka on hyväksynyt viranomainen, 

järjestö tai muu tunnustettu elin. Standardit ovat suosituksia, joilla pyritään yhtenäisiin 

toimintatapoihin ja menetelmiin. Standardisointi ja standardien käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen 

ja avoimeen yhteistyöhön.  Standardeja on eri tyyppisiä sisältönsä ja käyttötarkoituksensa mukaan.  

Standardityyppejä ovat perus-, tuote-, testaus-, palvelu-, turvallisus-, sanasto-, suunnittelu- ja 

järjestelmästandardit. Tässä opinnäytetyössä käsittelen standardeja ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 

18001, jotka kaikki ovat järjestelmästandardeja.  

 

Standardeja voidaa käyttää ja hyödyntää ilmaiseksi, mutta standardien hankinta maksaa ja tällä 

kustannuksella rahoitetaan kansallisten standardisointielinten työtä. Standardien laadinta tapahtuu 

moniammatillisissa työryhmissä, joissa on edustajia niin viranomaisista, teollisuudesta, kaupasta, 

käyttäjistä sekä oppi- ja tutkimuslaitoksista. Standardisoinnilla halutaan järkeistää toimintaa, lisätä 

turvallisuutta sekä parantaa taloudellisuutta.  

 

Sertifiointi on osoitus siitä, että standardin mukaisia vaatimuksia noudatetaan. Sertifioinnilla voidaan 

varmentaa järjestelmiä, palveluja, tuotteita sekä henkilöitä. Sertifiointi on erillinen yritystoiminta, 

jolla ei ole tekemistä standardisoinnin kanssa.  

  

(SFS edu sivusto) 
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3.1.1 ISO 9001 

 

ISO 9001 on laadun varmistamisen yleisstandardi, jota voidaan soveltaa toimialasta riippumatta. 

Laadunhallinnan tavoitteita on lisätä kokonaisvaltaistaista kilpailukykyä ja olla perustana hankkeille, 

jotka täyttävät kestävän kehityksen kriteerit. Laatua voidaan kehittää niin standardien avulla, kuin 

laatupalkintomallien antamilla ohjeilla tai muilla kehittämismalleilla. Laatu johtamisjärjestelmän 

toteutuessa laatuasiat jalkautuvat yrityksen jokaiselle työntekijälle ja erillisestä laatuyksiköstä 

voidaan luopua. ISO standardit sisältävät kahdeksan laadunhallinnan periaatetta, jotka ovat 

asiakaskeskeisyys, työntekijöiden sitoutuminen, johtajuus, prosessimainen toimintamalli, 

järjestelmällinen toimintatapa, jatkuva parantaminen, tosiasioihin perustuva päätöksenteko ja 

molemminpuolista hyötyä tuottavat suhteet toimittajiin.  

 

ISO 9001 on kansainvälinen standardi, joka perustuu prosessimaiseen toimintamalliin. Prosessien 

mallintamisella organisaation on mahdollista suunnitella erilliset prosessinsa ja tunnistaa prosessien 

vuorovaikutus. Tässä prosessimaisessa toimintamallissa on sisällä PDCA- malli eli "suunnittele, 

toteuta, arvioi ja toimi" - malli sekä riskiperusteinen ajattelutapa. PDCA mallin avulla voidaan 

prosesseille määrittää riittävät resurssit sekä hallinta ja hyödyntää kehittämismahdollisuudet.  

 

(SFS-EN ISO 9001:2015) 

 

3.1.2 ISO 14001 
 

ISO 14001 on ympäristöasioiden johtamisjärjestelmä, jolla tavoitellaan ympäristövaikutusten 

tunnistamista ja hallintaa sekä toimintaympäristön elinkelpoisuuden säilyttämistä. Lisäksi tavoitteena 

on ympäristöasioiden jatkuva parantaminen. Järjestelmällä voidaan vakuuttaa asiakkaita ja 

sidosryhmiä ympäristöasioiin perehtymisestä ja saada konkreettisia säästöjä materiaalien ja energian 

säästön myötä.   

 

Ympäristöjärjestelmän tavoitteena on luoda organisaatiolle viitekehys, jolla luodaan työkalut 

ympäristönsuojeluun ja muuttuviin ympäristöolosuhteisiin. Tavoitteena on organisaation tasapainoilu 

yhteiskunnan ja talousresurssien kanssa. Ympäristöjärjestelmä voi tarjota ylimmälle johdolle 

mahdollisuuden tiedon hankkimiseen, jolla varmistetaan menestys tulevaisudessa, sekä luodaan 

vaihtoehtoja kestävän kehityksen toteuttamiseen käytännössä. Kestävää kehitystä voidaan 

edesauttaa estämällä ja lieventämällä haittavaikutuksia, avustavilla toimenpiteillä sitovien 

velvotteiden täyttämiseksi, suunnittelemalla ja toteuttamalla tuotteet ja palvelut siten, että 

jakaminen, kulutus ja poisto tapahtuvat elinkaarinäkökulman mukaisesti, vaihtamalla ympäristön 

kannalta järkeviin vaihtoehtoihin ja viestimällä ympäristöasioista sidosryhmille. 

 

(SFN-EN ISO 14001:2015) 
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3.1.3 OHSAS 18001 

 

OHSAS 18001 on työterveyden- ja turvallisuuden standardi. Standardi lähtee lakisääteisten ja 

viranomaisten määritysten noudattamisesta, mutta vaatii myös vaarallisten aineiden sekä 

toimintariskien tunnistamisen ja poikkeuksellisten tilanteiden määrittämisen. Tämä on osa kestävää 

kehitystä sekä työssä jaksamisen ja viihtymisen edistämistä.  

 

Tavoitteena on antaa organisaatiolle tehokkaan TTT-järjestelmän rakenneosat, jotka voidaa liittää 

osaksi muita johtamisjärjestelmiä. Standardi määrittlee vaatimukset, joilla organisaation on tarkoitus 

kehittää ja toteuttaa toimintapolittiikkaa ja päämääriä, jotka ottavat huomioon niin lakisääteiset 

vatimukset kuin tiedot TTT-riskeistäkin.  Menestyminen edellyttää laajaa sitoutumista organisaation 

joka tasolla sekä kaikissa toiminnoissa, mutta erityisesti ylimmässä johdossa.  

 

(OHSAS 18001:2007) 

 

OHSAS 18001 standardi tulee uudistumaan ISO 45001 standardiksi. Standardin uusi versio saatanee 

julkaistua vuoden 2017 lopulla tai alkuvuodesta 2018. Tuleva ISO 45001 standardi tulee kantamaan 

nimeä Occupational health and safety management systems - Requirements with quidance for use 

ja korvaamaan tämän hetkisen OHSAS 18001 standardin. Tuleva standardi noudattaa samaa 

rakennetta ympäristöjärjestelmien standardin ISO 14001 ja laatujärjestelmien standardin ISO 9001 

rakennetta ja se tulee ottamaan huomioon myös muita alan standardeja, ohjeita sekä sopimuksia. 

Standardin uusiminen on aloitettu vuonna 2013 ja siihen on osallitustunut 68 maata.  

 

(sfs.fi sivusto) 

 

3.2 Riskien hallinta toimintajärjestelmässä 

 

Nämä kolme standardia lähtevät siitä, että ympäristönäkökohdat sekä työterveys- ja turvallisuus 

vaarat ja riskit eivät ole erillisiä tuotteesta tai prosessista. Sen sijaan ne tulee määritellä suunnitelun 

ja toteuttamisen yhteydessä. Käytännössä vaara tai riski usein aiheuttaa myös 

ympäristönäkökohdan, jolloin on luontevaa käsitellä nämä suunnittelun ja toteuttamisen 

yhteydesssä. Kaikissa standardeissa vaaditaan tunnistamista ja seuraamista sekä jatkuvaa toiminnan 

parantamista. 

 

Laatustandardin mukainen riskien käsittely vaatii vahvistamaan toivottuja vaatimuksia ja 

vähentämään ei-toivottuja vaatimuksia sekä saamaan aikaan parantamaan toimintaa. Organisaation 

on suunniteltava toimenpiteitä, jotka kohdistuvat riskeihin ja lisäksi toteutettava ne prosessissaan. 

Toimenpiteiden vaikuttavuutta tulee arvioida.  

 

Ympäristöstandardin mukaan yrityksen on määritettävä riskit, jotka liittyvät ympristönäkökohtiin tai 

muihin tunnistettuihin kohtiin, esimerkiksi velvoitteista tai vaatimuksista tulleisiin kohtiin. 

Ympäristöjärjestelmän on taattava, että halutut tulokset ovat saavutettavissa ja estää ja vähentää 
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ei-toivottuja vaikutuksia sekä toiminnan jatkuva parantaminen. Hätätilanteet, joilla voi olla 

ympäristövaikutuksia on märitettävä ja tieto dokumentoitava.  

 

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä vaatii ennakkosuunnitelmaaja tunnistamista 

mahdollisten hätätilanteiden varalle sekä tutkimaan ja tunnistamaan vaaratilanteet ja poikkeamat. 

Lisäksi on tehtävä korjaavia ja ehkäseviä toimenpiteitä. Toiminnan tasoa tulee mitata ja tarkkaille ja 

verrata päämääriin.  
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4 JÄTEKUKON TOIMINTAJÄRJESTELMÄ 

 

Jätekukolla on olemassa toimintajärjestelmä, joka sisältää ympäristö- (ISO 14001), laatu- (ISO 

9001) ja työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät (OHSAS 18001). Toimintajärjestelmä si-

sältää toimintakäsikirjan (toimintajärjestelmäkäsikirja.doc) sekä siihen liittyviä dokumentteja.  

 

Toimintajärjestelmää on rakennettu henkilökunnan käytössä olevaan Intra toimintaympäristöön ja 

sen lisäksi dokumentit sijaitsevat jaetulla verkkolevyllä (Y) tai tiedostonhallintaohjelmassa Therefore. 

Toimintajärjestelmää on kehitetty koko henkilökunnan voimin jo pidemmän aikaa, esimerkiksi vuosi-

na 2014 ja 2015, jolloin Jätekukon prosessit tunnistettiin. Alla olevan kuvan mukaan (kuva 5) Jäte-

kukko on kuvannut toimintajärjestelmänsä.  

 

 

Kuva 5. Jätekukon toimintajärjestelmä, joka koostuu ympäristö-, laatu- ja työterveys ja työturvalli-

suus osioista. (Jätekukon toimintajärjestelmän rakentamisen materiaali) 

 

Jätekukko on auditoinnut järjestelmäänsä ulkopuolisilla viimeisimmäksi vuonna 2010, jonka jälkeen 

auditointia ovat suorittaneet Savonia ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian opiskelijat. Opiske-

lijoiden suorittama auditointi luetaan sisäiseksi auditoinniksi, ja palvelee hyvin järjestelmän kehittä-

mistä.  
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Jätekukon toimintajärjestelmän vastuu on eri jaettu toimenkuvan mukaan. Hallintopäällikkö on 

vastuussa laatujärjestelmästä (ISO 9001).  Ympäristö- ja laatuvastaava sekä työsuojelupäällikkö 

ovat vastuussa sekä työterveys- ja työturvallisuus- (OHSAS 18001) että ympäristöjärjestelmästä 

(ISO 14001).  Vastuuhenkilöillä on suora yhteys ylimpään johtoon nimettyjen vastuualueiden osalta. 

Tämän lisäksi Jätekukon prosessit on tunnistettu ja niille on nimetty omistaja, joka on vastuussa 

kustakin prosessista.  

 

Jätekukon toimintajärjestelmän työturvallisuus ja -terveys osio rakentuu toimintakäsikirja.doc tiedos-

tosta, täydentävistä tiedostoista sekä Lawly järjestelmästä alla olevan kuvan mukaan, kuva  6.  

  

    

 

Kuva 6. Työterveys ja turvallisuus johtamisjärjestelmän kokonaisuus 

 

Käsikirja on raporttimuotoinen esitys Jätekukon toiminnasta ja sen prosesseista.  Käsikirja tulisi päi-

vittää siten, että se sisältäisi kaikkien kolmen standardin vaatimukset ja niihin liittyvien dokumentti-

en nimet ja tallennuspaikat. Käsikirja tulisi olla koko henkilöstön nähtävillä esimerkiksi Intrassa.   

 

Jätekukko on ottanut käyttöönsä keväällä 2017 Lawly palvelun tukemaan toimintajärjestelmää. Law-

ly on Ramboll Finlandin pilvipalvelu vaatimusten tunnistamiseen, hallintaan ja täyttymisen osoittami-

seen. Lawly on alunperin ENW management Oy:n kehittämä palvelu, jonka Ramboll Finland on os-

tanut 1.11.2017 (Lawly info). Palveluun saadaan ajastetut hälytykset esimerkiksi pätevyyksien ja 

koulutuksien vanhentumisesta. Palvelu sisältää Jätekukon toiminnan kannalta työturvallisuus- ja ym-

päristölainsäädännön vaatimukset. Palveluun on koottu lainsäädännöstä ja viranomaisohjeista ne 

kohdat, jotka koskettavat toimialaa ja jokaiseen kohtaan yritys täyttää miten se vastaa vaatimuk-

seen. Ohjelma näyttää kootusti kunnossa olevat kohdat sekä reagointia vaativat kohdat. Päivittämi-

nen tapahtuu kohta kerrallaan ja palvelussa voidaan antaa jokin kohta kollegalle hoidettavaksi, jol-

loin sähköpostiin tulee ilmoitus asian hoitamisesta. Lain tai asetusten muuttuessa palveluun tulee 

muuttuneet tai uudet kohdat, jolloin koko uudistuneen materiaalin läpikäynti jää pois. Käytännössä 

Toimintajärjestelmä 

Toimintakäsikirja.doc 

Täydentävät 
dokumentit 

Lawly 
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palvelu kokoaa yhteen viranomaisvaatimukset, jolloin hahmottaminen on helpompaa ja esimerkiksi 

työntekijän vaihtuessa materiaali on yhdessä paikassa. Lisäksi asioiden tarkastaminen nopeutuu, 

kun palvelu näyttää vain olennaiset kohdat eikä koko materiaalia tarvitse kahlata läpi.  (Kiema 2017) 

 

Liittyvät dokumentit ovat standardin vaatimuksiin vastaavia dokumentteja, joiden nimet ja tallen-

nuspaikat tulisi mainita käsikirjassa. Lisäksi dokumenttien arkistointipaikat ja säilytysajat on kerrottu 

arkistointisäännössä, jonka tallennuspaikka myös tulisi olla käsikirjassa mainittu. Nämä dokumentit 

olisi hyvä tallentaa yhteen paikkaan, esimerkiksi Therefore- tiedostojen hallintaohjelmaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
         17 (28) 

5 TOIMINTAOHJAUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILAN KARTOITUS 

 

Jätekukolla on käytössään sekä yhteinen levyasema (Y) että tiedonjakoon suunniteltu ohjelmisto 

Therefore. Vaikka Therefore on otettu käyttöön, löytyy dokumentteja edelleen molemmista tallen-

nuspaikoista. Lisäksi Jätekukolla on käytössä henkilökunnalleen Intra eli sisäiset www-sivut, joihin 

myös on nostettu tiettyjä aiheita. Henkilökunnalla on käytössä henkilökohtaiset sähköpostit sekä 

tunnukset Lawly- järjestelmään.  

 

5.1 Kartoituksen vaiheet 
 

Nykytilan kartoitus aloitettiin olemassa olevien dokumenttien etsinnällä. Löydetyt dokumentit on ke-

rätty taulukkoon (Liite 1), joka on rakennettu standardin (OHSAS 8001) kohtien mukaan. Dokument-

tien löytämisessä on ollut haasteita, sillä dokumentteja löydettiin myös henkilökohtaisilta työasemil-

ta. Nämä olisivat jääneet selvittämättä ilman ohjaajan apua ja neuvoja.   

 

Nykytilan kartoitus eteni standardin kohtien mukaisesti dokumenttien etsinnällä. Therefore ohjel-

maan tallennetaan sähköinen aineisto kansioittain ja toimintajärjestelmälle on oma kansio. (kuva 7) 

Toimintajärjestelmän dokumentteja voi olla myös muissa kansioissa, sillä Thereforen kansioraken-

netta ei ole suunniteltu toimintajärjestelmä edellä.  

 

 

Kuva 7. Therefore arkiston valinta 

 

Lisäksi dokumentille annetaan viitetieto, mihin toimintajärjestelmän osaan se liittyy. (kuva 8).  
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Kuva 8. Dokumenttityypin valinta 

 

Therefore järjestelmästä voi tarkastella tiedostoja myös kansioittain (kuva 9) alla olevan kuvan mu-

kaan.  

 

 

Kuva 9. Toimintajärjestelmä-kansion tarkastelu Thereforessa  

 

Thereforen lisäksi dokumentteja on tallennettu yhteiselle verkkolevylle (Y).  Vaikka Therefore on 

otettu käyttöön ja sen pitäisi olla pääasiallinen tallennuspaikka, niin toimintajärjestelmään liittyen 

valtaosa materiaalista on edelleen Y-asemalla. Intrassa on välilehti "Toimintajärjestelmä", joka sisäl-

tää tällä hetkellä toimintaprosessien kuvauksen kuvana (kuva 10 ja kuva 11).  
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Kuva 10. Intran toimintajärjestelmä- välilehdellä oleva prosessikaavio.  

 

 

 

Kuva 11. Intran toimintajärjestelmä-välilehdellä olevat palveluprosessien vastuuhenkilöt.  
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5.2 Dokumentit ja järjestelmät OHSAS 18001 standardiin liittyen / Vain tilaajan käytössä 

 

Selvityksen tuloksen havaittiin, että seuraavat dokumentit ovat olemassa OHSAS 18001 järjestel-

mään liittyen.  

 

Toimintakäsikirja.doc (Koko toimintajärjestelmän kuvaus, vaatii päivittämistä) 

- Vahinkoilmoituspohja 

- TTT-riskinarviointi 

- Turvallisuuskartoitukset 

- Pelastussuunnitelmat    

- Arkistosääntö 

- Valmiussuunnitelma 

- Työohjeet 

- Turvallisuuskatselmukset 

 

Edellä mainittujen dokumenttien lisäksi standardi vaatii seuraavia (sisältää viittauksen standardin 

kohtaan).   

 

- Ohje alueella vieraileville - 4.3.1 Vaaran tunnistaminen, riskin arviointi ja hallintatoimenpiteiden 

määrittäminen 

- Ohje alueella työskenteleville (urakoitsijat, uudet työntekijät) - 4.3.1 Vaaran tunnistaminen, riskin 

arviointi ja hallintatoimenpiteiden määrittäminen 

- Pätevyys ja koulutus tiedon seuranta - 4.4.2 Pätevyys, koulutus ja tietoisuus 

- Työohje; Toiminta hätätilanteissa Heinälamminrinne - 4.4.7 Valmius ja toiminta hätätilanteissa 

 

Lisäksi havaittiin, että organisaatiolta puuttuu järjestelmällinen toimintajärjestelmän katselmointi 

vuosittain sekä johdonkatselmus. Tälle tulisi nimetä vastuuhenkilöt, esimerkiksi yksikön esimiehet, 

jotka katsoisivat oman yksikkönsä vuosittain. Työsuojelupäällikkö voisi viedä tärkeimmät havainnot 

johtoryhmälle kahdesti vuodessa. Tämän toteuttamiseen voisi auttaa vuosikello, johon tapahtumat 

olisi merkattu kuukausittain.  

 

Toimintajärjestelmään liittyvät dokumentit tulisi mahdollisuuksien mukaan arkistoida yhteen paik-

kaan. Thereforeen tallennettaessa tiedostojen muokkaustieto jää näkyviin, mitä standardi vaatii, jol-

loin jatkuvan parantamisen periaatteen toteutumista on helppo seurata.  

 

5.3 Esimerkkejä havainnoista  

 

Jätekukon toimintajärjestelmä on suurelta osin jo tehty ja kaipaa vain päivittämistä tähän päivään, 

jotta jatkuvat päivittäminen on helppoa ja nopeaa. Järjestelmän vaatimista dokumenteista suurin 

osa on jo olemassa, mutta tallennettuna hajallaan eri paikkoihin. Päivittämisellä ja dokumenttien liit-

tämisellä saadaan kokonaisuus helposti hahmotettavaksi ja järjestelmä koko henkilöstön käyttöön. 
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Tämä olisi tärkeää siltäkin kannalta, että jos henkilökunta muuttuu, niin irrallisten dokumenttien tie-

dot ovat vaarassa kadota.   

 

Toimintajärjestelmän katselmointi voisi tapahtua vuosittain. Vaikka työohjeita ja riskinarviointeja 

päivitetään, niin kokonaisuuden katsominen vuosittain olisi paikallaan. Lisäksi tässä yhteydessä tulisi 

arvioida, että tuleeko järjestelmän eri osat ja vaatimukset päivittäisessä tekemisessä toteutettua ja 

dokumentoitua jos tarve vaatii. Hyvänä esimerkkinä tästä on palautejärjestelmä, joka on saatu päi-

vittäiseen tekemiseen rutiiniksi ja palautteiden käsittely prosessi sujuvaksi.  

 

Jätekukko pyrkii parantamaan toimintaansa jatkuvasti ja etsimään uusia ja parempia toimintamalle-

ja. Esimerkkinä tästä on vahinkoilmoituslomake, joka on uusittu. Vanha Excel pohja on korvattu In-

trassa linkillä olevaan nettilomakkeeseen (kuva 12). Uusi vahinkoilmoituspohja on Intrassa koko 

henkilöstön käytettävissä ja ohjeet sen käyttöön löytyvät samalta sivulta.  

 

 

 

Kuva 12.  Vahinkoilmoitus linkki ja ohjeet Intrassa.  

 

Linkistä avautuu nettipohjainen lomake (kuva 13). Lomakkeen täyttämällä saadaan kattava kuva ta-

pahtuneesta. Lomake lähtee täytettynä asiasta vastaavalle henkilölle, jolle tulee sähköpostiin ilmoi-
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tus täytetystä lomakkeesta ja jonka hän käy kuittaamassa Thereforeen, kun asia on käsitelty ja tar-

vittavat toimenpiteet on tehty.  

 

 

Kuva 13. Vahinkoilmoituslomake. (Jätekukon Intra) 
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6 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET  

 

Toimintajärjestelmä kaipaa päivittämistä ja puuttuvien dokumenttien luomista, jonka jälkeen  

toimintajärjestelmää voisi kehittää edelleen koko henkilöstöä palvelevaksi. Tätä edesauttaisi toimin-

takäsikirja -dokumentin tallentaminen Intraan. Tästä Intran toimintakäsikirjasta avautuisi liittyvät 

dokumentit vain katselutilaan, jolloin muokkaaminen ja tallentaminen tapahtuisi Thereforen kautta. 

Dokumenttien etsiminen Thereforesta olisi helppoa, kun dokumentin nimen löytyisivät Intran toimin-

tajärjestelmästä.  Näin koko henkilökunnan on mahdollista tutustua materiaaleihin helposti ja nope-

asti oman työn ohessa. Toimintajärjestelmä vaatii jatkuvaa kehittämistä ja katsomista. Tämä voitai-

siin toteuttaa esimerkiksi vuosikellolla yksiköiden esimiehille.  

 

Kaikki dokumenttien muokkaaminen ja tallentaminen tulisi tapahtua Therefore tiedostonhallinta oh-

jelman kautta, jolloin dokumenttien viitetiedot sekä tallennusajat tulevat dokumentoiduksi. Näin voi-

daan myös palata edeltäviin versioihin, jos tilanne niin vaatii. Tällöin muokkaaminen tapahtuu yksi 

kerrallaan ja kenelläkään ei voi olla uudempaa versiota kuin mitä Thereforesta löytyy.  

 

Thereforen viitetietoihin tulisi kiinnittää huomiota ja merkitä mihin toimintajärjestelmän osaan tie-

dosto kuuluu. Yhdellä dokumentilla voisi olla useampi viitetieto ympäristö-, laatu- ja työturvallisuus- 

ja -terveys osioissa.  

 

Aliurakoitsijoiden sopimuksissa on velvoite työterveys- ja turvallisuus asioiden ilmoittamisesta Jäte-

kukolle, mutta sanktio ilmoittamatta jättämisestä voisi olla mahdollista lisätä ja tehostaa tiedon kul-

kua. Jätekukko voisi tarjota myös mahdollisuutta ilmoittaa suoraan Jätekukon järjestelmään, esimer-

kiksi läheltä piti -tilanteet, jolloin havaitsijan tieto saataisiin kirjattua ylös viipymättä.  
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7 TURVALLISUUSASIOIDEN LIITTÄMINEN TOIMINTAKÄSIKIRJAAN  

 

Toimintakäsikirja tulee valmiina sisältämään kaikkien kolmen standardin vaatimukset sekä niihin lin-

kittyvät dokumentit. Tällöin koko järjestelmän hallinnointi, luettavuus sekä auditointi on helppoa ja 

sujuvaa. Käsikirja on selittävä teos standardeille, jolla asiat tuodaan käytäntöön.   

 

Turvallisuusasioiden liittäminen käsikirjaan toisi työntekijöille rutiinia turvallisuusasioiden hoitami-

seen. Samalla toimintakulttuuri myös läheltä piti -tilanteiden dokumentointiin vahvistuisi ja ennalta-

ehkäisystä tulisi päivittäistä tekemistä. Myös jokaisen työntekijän vastuu kirjaamisesta olisi perustel-

tua. Päivittämällä toimintajärjestelmä ja siihen liittyvät dokumentit saadaan selkeä kokonaisuus, jota 

on helppo pitää ajan tasalla. Toimintakäsikirjaa voidaan käyttää myös perehdytyksessä apuna sekä 

hyvänä yrityksen perustietoteoksena.  

 

Uutta teknologiaa voidaan käyttää avuksi esimerkiksi läheltä piti tilanteiden ilmoittamisessa. Tästä 

esimerkkinä on Nostopalvelu J. Helaakosken käyttämä Safetumin Oma Pelastusvalvoja- mobiilipalve-

lu, jolla ilmoitetaan tilanteesta sanallisesti sekä liitetään ilmoitukseen kuva. Ilmoitus menee vastuu-

henkilölle, joka kuittaa tilanteen aikanaan hoidetuksi. Tämän ilmoituksen voi tehdä nimettömänä tai 

omalla nimellään ja kaikki työmaalla työskentelevät työnantajasta riippumatta. Tätä samaa palvelua 

voidaan käyttää myös esimerkiksi konevikojen raportointiin tai sitä voidaan räätälöidä yrityksen tar-

peiden mukaan. Oma Pelastusvalvoja on vakuutusyhtiö Fennian tarjoama asiakasetu. (INFRA Uusi-

maa, Vaaratilanteet kiinni kännykällä. (1/2017) Tällainen ratkaisu sopisi yhteiselle työpaikalle, jossa 

on useita työnantajia.  

 

Työterveys ja -turvallisuusosion tavoitteena on hyvinvoiva työntekijä, mikä on yrityksen paras voi-

mavara. Toimivalla ja yhdessä tehdyllä toimintajärjestelmällä luodaan turvallisen työpaikan kulttuu-

ria. 
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8 YHTEENVETO  

 

Jätekukon toimintajärjestelmästä on olemassa ja suurelta osin jo tehty, mutta hajanainen ja pirsta-

leinen. Kokonaisuuden selkeyttäminen ja päivittäminen tulee tarpeeseen. Toimintajärjestelmään se-

kä työturvallisuus ja työterveys standardiin ja sen vaatimuksiin tutustuminen oli todella mielenkiin-

toista ja antoisaa. Useampi velvoite, että miksi jotakin tehdään, selveni kun tutustui tähän materiaa-

liin. Samalla yrityksestä oppi paljon uutta, ja esimerkiksi tavoitteet ja politiikka selvenivät. Toiminta-

järjestelmä kannattaa pitää helposti saatavilla ja päivitettynä, jotta koko henkilöstöllä on mahdolli-

suus tähän.  
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