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Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Palmia Cateringin ympäristöohjelman tavoitteiden toteu-
tumista sekä tunnistaa niihin liittyvät kehitystarpeet.  Palmia Catering sai ympäristösertifi-
kaatin helmikuussa 2010, joten ympäristöasioiden nykytilan selvitys oli myös työn toimeksian-
tajan kehittämistyön kannalta tärkeää.  
 
Kartoituksella selvitettiin ympäristöasioiden nykytilan lisäksi myös mahdollisuudet kiinteistön 
osalta ympäristöasioiden huomioonottamiseen esimerkiksi lajittelun suhteen.  Ympäristökar-
toituksen lisäksi keskeisiksi asioiksi nousivat henkilökunnan tietoisuuden lisääminen kestävän 
kehityksen mukaiseen toimintaan ja tätä kautta ekologisuuden lisääminen päivittäisiin arkiru-
tiineihin.  
 
Työtä lähestyttiin kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen näkökulmasta. Ympäristöasioiden 
tilaa selvitettiin osittain strukturoidun haastattelulomakkeen, havainnoinnin ja avoimen haas-
tattelun avulla. Tutkimustyössä materiaalina käytettiin Palmian ympäristöohjelmaa 2010, 
ympäristöstrategiaa käsiteltiin yleisesti sekä sitä, kuinka ympäristöstrategia toteutuu Palmian 
ympäristöohjelmassa.  Empiiristä tutkimusaineistoa hankittiin haastattelemalla valittujen 
kohteiden ravintolapäälliköitä Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. 
 
Lopputuloksena tutkimuksesta tehtiin yhteenveto ja kehitysehdotukset syntyivät siitä, miten 
Palmia Cateringin toiminnoissa toteutui kestävän kehityksen mukainen toiminta ja mitä asioi-
ta voisi edelleen kehittää niin, että ne olisivat 14001 ympäristösertifikaatin mukaisia. Toimin-
nallisen osuuden lisäksi työssä pohdittiin, palvelisiko ympäristökartoituksesta saatu tieto toi-
mipaikkoja niin, että sen avulla voitaisiin kehittää ympäristöasioita jokapäiväisissä toimin-
noissa.  
 
Yleisellä tasolla tietoisuus ympäristöasioiden toteuttamisessa on erinomaisella tasolla. Ympä-
ristöasioiden seuranta ja tavoitteiden toteutumisen seuranta olivat poikkeuksetta jokaisessa 
kohteessa kuitenkin puutteellisia. Tämän opinnäytetyön avulla on saatu lisäselvyyttä siihen, 
millaisia ohjeistuksia cateringin toimintoihin tarvittaisiin jotta voitaisiin toimia ympäristöoh-
jelman mukaisesti.  
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The objective of this thesis was to research the realization of the set objectives, along with 
possible improvements, of Palmia Catering’s Environmental program. The mapping of the 
current environmental state was important regarding Palmia's development in the matter, as 
the company received its environmental certificate in February 2010. 
 
Besides the current environmental state, the purpose of the program was to map the possi-
bilities of taking the environmental issues into consideration.  This includes waste sorting in 
various school estates.  One of the central points was to increase the personnel's awareness 
and knowledge of unified and regular progress as well as, incorporating ecology into the daily 
work routines. 
 
The project was carried out as a qualitative research, and the material used was the "Palmia 
Environmental Program 2010". A research was conducted on general environmental strategies 
as well as how they had been implemented in the program. The used research methods were 
open interviews, observation and structured interviews. This material was acquired by inter-
viewing the restaurant managers in Espoo, Helsinki and Vantaa. 
 
An overview of how the actions of consistent progress are realized within Palmia Catering was 
accomplished, as well as which areas require additional work to meet the requirements of the 
environmental certificate 14001. Besides the functional aspect, the research also shows 
whether the information acquired from the environmental mapping would serve the employ-
ees developing the environmental matters in their routine functions. 
 
The research showed that current general knowledge of environmental issues and the realiza-
tion are excellent although follow ups on environmental issues and whether goals have been 
achieved were inadequate. This thesis provides with additional information on the future 
development of the Catering. 
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1 Johdanto  

 

Opinnäytetyön aiheena on ympäristöohjelman toteutuminen Palmia Cateringin toiminnoissa. 

Ympäristökartoituksen tarpeellisuus tuli ajankohtaiseksi Palmia Cateringin saatua ympäris-

tösertifikaatin helmikuussa 2010. Työssä pyritään selvittämään ympäristöasioiden nykytila ja 

tiedostamaan toimintojen kehittämistarve, jotta ne vastaisivat ympäristöohjelmaan asetettu-

ja tavoitteita. Ympäristöasioiden nykytilan kartoituksen lisäksi selvitettiin myös mahdollisuu-

det jätteiden keräyksen laajentamiseen kiinteistöissä. Ympäristökartoitus toteutettiin viides-

sä Metropolia Ammattikorkeakouluun Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla sijaitsevassa toimipis-

teessä. 

 

Ympäristöjohtamisen perusajatus sisältyy kokonaisvaltaisesti ympäristötyökalujen hyödyntä-

miseen organisaation toiminnassa sekä ekologisuuden huomioimiseen johtamisessa.  Metropo-

lia Ammattikorkeakoulu hakee Green Office sertifikaattia, jonka ulkoinen auditointi on maa-

liskuussa 2011.  Tästä syystä ammattikorkeakoululle on tärkeää sertifikaatille asetettujen 

tavoitteiden toteutuminen myös cateringtoiminnoissa. Tällä tutkimuksella saadaan tietoa työn 

toimeksiantajalle ja laatuasioiden kehitystyöryhmälle sekä laatukoordinaattorille ympäristö-

asioiden nykytilasta cateringtoiminnoissa ja siitä, kuinka ne toteutuvat Metropolia Ammatti-

korkeakoulun kohteissa. Opinnäytetyön yhteyshenkilönä ja tehtävän toimeksiantajana toimii 

Palmia Cateringin laatuasiantuntija. Laatuasiantuntijan tehtäviin kuuluu cateringpalvelujen 

laatu- ja ympäristöjärjestelmiin kuuluvien toimintatapojen eteenpäin vieminen ja kehittämi-

nen sekä standardien toteuttamisen varmistaminen catering-palveluissa. Laatuasiantuntija 

vastaa toimintaohjeista, koulutuksen järjestämisestä ja ympäristöasioista tiedottamisesta 

koko henkilöstölle.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka Palmian ympäristöohjelman mukaiset vaa-

timukset toteutuvat valituissa kohteissa. Tavoitteeksi asetettiin ympäristöasioiden nykytilan 

kartoitus. Opinnäytetyön tavoitteena on ympäristökartoituksen avulla tarkastella Helsingin 

kaupungin liikelaitoksen Palmian ympäristöohjelman ja ympäristöjärjestelmän tavoitteiden 

toteutumista henkilöstöravintolatoiminnassa. 

 

Ympäristökartoituksen tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon tietoa toimintaympäris-

tössä tapahtuvasta cateringtoiminnasta ja siitä, miten toiminnoissa voidaan huomioida, to-

teuttaa ja seurata Palmian ympäristöohjelman mukaisia tavoitteita. Keskeisiksi asioiksi nousi 

myös henkilökunnan tietoisuuden lisääminen kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta ja 

tätä kautta ekologisuuden siirtäminen osaksi päivittäisiä arkirutiineita. Näin opinnäytetyöllä 

pyritään saamaan kokonaiskuva ympäristöasioiden toteutumisesta Palmia Cateringin toimin-

noissa. 
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Tutkimusmenetelmäksi on valittu laadullinen eli kvalitatiivinen lähestymistapa. Laadullisella 

tutkimuksella pyritään ymmärtämään tutkittavaa asiaa. Aineiston keräämiseen käytettiin 

osittain strukturoitua haastattelua, jonka tukena oli havainnointi. Haastattelusta saatu mate-

riaali on analysoitu ja vertailtu saatuja tuloksia Palmian ympäristöohjelman tavoitteisiin. 

Aineistona myös aiheeseen liittyvä dokumentteja, jota on analysoitu nykytilan hahmottelussa. 

Tutkimuksen toteutus kulki ikään kuin pienimuotoisena sisäisenä auditointina valituissa koh-

teissa Palmian ympäristöohjelman nykytilan selvittämiseksi. 

 

Opinnäytetyö rajattiin koskemaan vain Palmia Cateringin ympäristöohjelman toteutumista 

catering- toiminnoissa ja syntyvien jätteiden lajitteluun sekä ohjeistukseen liittyviä asioita. 

Tästä alueesta muodostui myös opinnäytetyön ydin. Opinnäytetyöhön liittyviä asioita käsitel-

tiin Palmian ympäristöstrategian, ympäristöpolitiikan, ympäristöohjelman ja ympäristöjärjes-

telmän puitteissa. Energiankulutukseen tai energiatehokkuuteen ei laitettu kovin paljon pai-

noarvoa, koska niiden mittaaminen on mahdotonta mittalaitteistojen puuttuessa. Sen sijaan 

henkilöstön sitoutuneisuutta, aktiivisuutta ja tietoisuutta arvioitiin.  

 

Ympäristökartoitus toteutettiin Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla Metropolia Ammattikorkea-

koulun toimipisteissä, joissa Palmia Catering on palvelun tuottajana. Työssä ei käytetä toimi-

paikkojen nimiä, vaan puhutaan kohteista (kohde1., kohde 2. jne.) Kartoituksen kohteena 

oli neljä suurinta toimipaikkaa sekä vertailun vuoksi yksi pieni toimipaikka, jossa ympäristö-

asiat toimivat kierrätyksen ja keräyksen osalta ihanteellisesti. 

 

Ympäristölainsäädäntö sekä muut yrityksen toimintaa koskevat luvat määrittelevät yritysten 

ympäristötoiminnan vähimmäistason. Huolimatta siitä, onko yrityksellä kiinnostusta kehittää 

ympäristöasioitaan erillisen ympäristöohjelman avulla, tulee yrityksellä olla tiedossaan lakien 

ja asetusten asettamat vaatimukset. Lainsäädäntö on lähtötilanne, joka on täytettävä ja josta 

lähdetään liikkeelle ympäristöjärjestelmissä ja ympäristöohjelmaa laadittaessa. Yksinomaan 

lakien ja asetusten noudattaminen ei riitä, vaan toimintaa on kehitettävä koko ajan parem-

malle tasolle ympäristönsuojelua ajatellen. (Pesonen, Hämäläinen & Teittinen 2005, 27.) 

 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys käsittelee ympäristöohjelmaa, joka koostuu ympäristö-

lainsäädännöstä, lajittelusta, ympäristöjohtamisesta, sisäisestä tiedottamisesta sekä ympäris-

töjärjestelmän tavoitteista ja ohjelmista.  Ympäristöohjelmaa tarkastellaan lähteiden pohjal-

ta. Palmia Cateringin ympäristöohjelmaa on pyritty avaamaan siten, että lukijalle muodostuu 

näkemys sen keskeisistä linjoista. Teorian avulla saadaan tarvittavaa tietoa ympäristöasioista, 

koska ilman tätä tietopohjaa olisi mahdotonta käsitellä Palmian ympäristöjärjestelmää.  

 

Ympäristöjohtaminen on käsitelty osana teoriaa, koska ympäristöjohtaminen on perusta jat-
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kuvalle kehittämiselle ja ympäristöasioiden huomioimiselle. Jokainen yritys ja organisaatio 

joutuu miettimään omat johtamisen kriteerinsä sekä tavoitteensa omien arvojensa mukaisiksi. 

Kun ympäristökartoitus on yhtenä työkaluna ympäristöjohtamisessa, on mahdollista saada 

vuosittainen ympäristökartoitus osaksi muuta toimintaa, jotta se ei jää erilliseksi muista liike-

toiminnan johtamisen osa-alueista. 

 

Opinnäytetyön rakenne etenee johdannosta toimintaympäristön kuvauksen jälkeen teoreetti-

sen viitekehyksen esittelyyn. Viitekehys muodostuu tutkijoiden laatimasta teoriasta ja Palmia 

cateringin ympäristöohjelmasta. Kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta on tärkeää käsitellä 

nämä molemmat kohdat.  

 

Teoreettisen kehyksen jälkeen paneudutaan tutkimuksen kulkuun. Raportin luvussa viisi (5) 

on esitelty työssä käytetyt menetelmälliset ratkaisut ja kuinka niitä on tässä työssä käytetty. 

Luvussa esitellään myös tutkimuksen käytännön toteuttamistapaa ennen tulosten osuutta. 

Johtopäätöksissä saadaan esille tulosten yhteys teoriaan sekä toimeksiantajalle tuotetut kehi-

tysideat. 

 

2 Toimintaympäristönä Metropolia Ammattikorkeakoulu 

 

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Metropolia 

ammattikorkeakoulu antaa ammatilliset valmiudet kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja ter-

veysalan, sekä tekniikan asiantuntijoille ja kehittäjille. Kansainvälisessä yhteisössä syntyy 

oivalluksia ja osaamista työelämään. Erilaisten kulttuurien ja ihmisten kokonaisuus on voima-

vara ja rikkaus (Tietoa Metropoliasta, Metropolia Ammattikorkeakoulu Yhteisö, uudistaja ja 

kumppani 18.10.2010) 

 

Asiakkaat ovat pääsääntöisesti nuoriso-opiskelijoita. Aikuisopiskelijoiden ja täydennyskoulu-

tusopiskelijoiden määrä on jatkuvasti lisääntynyt, joten ei ole mitenkään ihmeellistä, että 

nuorten miesten ja naisten joukossa on varttuneempaakin väkeä päivittämässä tietojaan ja 

taitojaan. Lounasaika on kaikissa toimipaikoissa 10:30 – 14:00. Opiskelijoille tarjotaan kolmea 

eri lounasvaihtoehtoa, salaatti ja keittolounas sekä kevytlounaaksi ruokaisa salaatti. Iltaruo-

kailua ei ole järjestetty jokaisessa Metropolia ammattikorkeakoulun toimipaikassa, mutta 

muutamissa paikoissa tämä on mahdollista 15:00 – 17:00 välisenä aikana. Toimipaikoissa on 

Palmian tai oppilaskunnan ylläpitämät kahvilapalvelut. Opinnäytetyöhön valituissa kohteissa 

on neljässä valmistuskeittiö eli lounasruoka valmistetaan paikanpäällä keittiössä, laitetaan 

asiakkaille esille lounaslinjastoon, josta he voivat valita oman lounasvaihtoehtonsa. Päivittäi-

nen asiakasmäärä ammattikorkeakoulujen lounasravintoloissa vaihtelee 150 – 850 välillä. 
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Linjastossa lounasprosessi etenee aloituksesta kassalle, jossa asiakas voi maksaa lounaansa 

valitsemallaan maksuvälineellä tai tätä tarkoitusta varten varatuilla ennakkoon myytävillä 

lounaslipukkeilla. Kela-tuettuun ateriaan kuuluu yksi lounasvaihtoehto, lisäkesalaatti, ruoka-

juoma ja leipäannos levitteineen. Kela (Kansaneläkelaitos) myös määrittelee, mitä täysipai-

noiseen ateriaan tulee sisältyä. Ravintolasaleissa on astiapalautuspisteet, joiden läheisyydes-

sä on biojätteen ja sekajätteen keräysvaunu, johon jokainen voi lajitella lounaasta jääneet 

mahdolliset jätejaokkeet. Biojätteestä ja sekajätteestä on tekstimuotoiset opastetaulut suo-

meksi ohjaamaan asiakasta oikeaan lajitteluun.  Tutkimuksen yhdessä ammattikorkeakoulu- 

kohteessa on niin sanottu kuumennuskeittiö, johon lounasruoka toimitetaan valmiina toisesta 

valmistuskeittiöstä. 

 

Palmia puolestaan on Helsingin kaupungin omistama liikelaitos, jonka tuottaa catering- ja 

toimitilapalveluita. Palmia aloitti toimintansa kun Helsinki Catering, kiinteistöviraston kiin-

teistöpalvelukeskus ja opetusviraston palvelukeskus yhdistyivät vuonna 2003. Samalla yhdis-

tettiin kokemus ja ammattitaito uudeksi palvelukokonaisuudeksi, jolla pystytään vastaamaan 

tehokkaasti ja joustavasti asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Tarjottavien lounaiden 

ja palveluiden terveellisyys ja turvallisuus, kustannustehokkaiden järjestelmien käyttö sekä 

määrätietoinen laatu- ja ympäristöjärjestelmätyö, henkilöstön jatkuvan koulutuksen ohella 

ovat menestystekijöiden avaimet.  Palmian toimintaa ohjaavat arvot joihin kuuluvat asiakas-

palvelualttius, uudistumishalu, luotettavuus ja menestyminen yhdessä asiakkaan kanssa. (Me 

olemme Palmia 18.8.2010.) 

 

Opinnäytetyö keskittyi Metropolia Ammattikorkeakoulun eri pisteisiin Espoossa, Helsingissä ja 

Vantaalla. Objektiivisuus tutkimusta tehdessä on erityisen haasteellista, koska opinnäytetyön 

tekijä työskentelee itse yhdessä tutkittavassa kohteessa.  Tästä syystä oli haasteellista to-

teuttaa kyseisen kohteen havainnointi ja haastattelu. Apuna käytettiin kiinteistönhoitajan 

(Sokka, Tapiolan Lämpö) asiantuntemusta ympäristökartoitukseen liittyvässä haastattelussa 

niiltä osin kun katsottiin tarpeelliseksi, että pysyttäisiin tarpeeksi etäällä tutkittavasta ai-

heesta sekä vältyttäisiin vääristä olettamuksista aineistonkeruuvaiheessa. Hänen asiantunte-

muksestaan oli apua arvioitaessa jätteistä aiheutuvia kustannuksia sekä muita jätteiden kerä-

ykseen ja kiinteistöön liittyviä asioita. Tutkija pyrki pysymään passiivisena muiden henkilöi-

den haastatteluvaiheessa niin, ettei antanut omien mielipiteiden vaikuttaa haastateltavan 

vastauksiin tai mielipiteisiin. 

 

3 Ympäristöohjelma 

 

Ympäristöohjelma on käytännöntoimenpiteiden suunnittelua, jonka avulla varmistetaan ta-

voitteiden ja ympäristöpäämäärien saavuttaminen. Vastuuhenkilöt, keinot ja aikataulut tulee 

olla myös määriteltyinä. Päämäärät voivat olla koko yrityksen tasoisia, pitkällä aikavälillä 

toteutettavissa olevia joihin pyritään, mutta niiden ei tarvitse olla määrällisiä, eikä niille 
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välttämättä ole asetettu tarkkaa aikataulua. Tavoitteet sen sijaan ovat yksityiskohtaisempia, 

päämääristä johdettuja vaatimuksia. Tavoitteet on yleensä kirjattu yksityiskohtaisesti, ja ne 

on myös kirjattu selkeästi kuinka niihin päästään. Tavoitteet ovat aina määrällisiä ja myös 

sidottuja aikatauluihin. (Pesonen yms. 2005, 49.) Ympäristöystävällisyys ja ekologisuus ovat 

osa yrityksen arvomaailmaa, joten ne vaikuttavat kaikkeen päätöksen tekoon niin pienissä ja 

kuin isoissakin asioissa. (Taskinen & Tuikkanen, 2004, 45.) 

 

Yrityksen ympäristöstrategia määrittelee sen, miten ympäristöön liittyvät asiat liittyvät yri-

tyksen liiketoimintastrategiaan.  Ympäristöstrategiat voidaan jakaa neljään eri tasoon, joilla 

voidaan kuvata liiketoiminnan ja ympäristöasioiden välistä yhteyttä. Minimitasolla voidaan 

huolehtia vain määräysten mukaisten ympäristöasioiden noudattamisesta. Toiselle tasolle 

tultaessa yrityksen kiinnostus ympäristövelvoitteiden noudattamiseen, -riskien ja -vaikutusten 

ennaltaehkäisyyn on suurempi. Kolmannella tasolla ympäristöasiat ovat liiketoiminnassa kiin-

teästi mukana osana kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Yritys käyttää tietoisesti ekolo-

gista asemaansa myös kilpailuvalttina. Alla olevassa kuviossa 

(Kuvio 1) kuvataan yritysten ympäristöasioiden kokonaisuutta.  (Taskinen & Tuikkanen,  2004, 

44.) 

 

 

 

Kuvio 1: Ympäristöasioiden kokonaisuus organisaatiossa   

(mukailtu Taskinen yms. 2004, 45) 

 

Yrityksen ympäristöasioissa painopistealueiden tulisi sisältää kokonaiskuva ympäristövastuun 

määrittelystä, kuten esimerkiksi ydinliiketoiminnan ympäristökuormitusten aiheuttajista ja 
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tärkeimmistä sidosryhmistä. Mikäli yritykselle laaditaan ympäristöpolitiikka, tulisi sen puoles-

taan sisältää ympäristövastuun tärkeimpien osa-alueiden ympäristönäkökohdat sekä sidosryh-

mien tärkeimmät yhteistyömuodot. (Pohjola 2003, 54 – 55.) Ympäristöpolitiikka on julkinen 

selonteko organisaation ympäristövaikutuksiin liittyvien toimintojen periaatteista sekä vaiku-

tuksista. Ilman ympäristöpolitiikkaa ei saada määriteltyä hyväksyttyjä pelisääntöjä työnteki-

jöille.  Ympäristöohjelmassa tulee olla mukana ympäristönsuorituskyvyn kaikkien tekijöiden 

yksityiskohtaiset määrittelyt, sekä kehittämisen ja jatkuvan parantamisen mukaiset toiminta-

tavat ja tavoitteet, mitkä ovat oleellisia kokonaisvaltaisen ympäristövastuun toteuttamiselle.  

(Taskinen yms. 2004, 45; Lumijärvi & Kela 2000, 21 – 23.) 

 

Ympäristöjärjestelmät sisältävät käytännön toimenpiteet yrityksen ympäristöpolitiikan ja – 

ohjelman toteuttamiseen. Ympäristöjärjestelmä sisältää organisaation rakenteen, suunnitte-

lun, vastuut, käytännöt, menettelytavat, tuotantotavat ja prosessit, lisäksi myös yrityksen 

voimavarat. Toiminnan kehittäminen on koko henkilöstön asia. Työntekijöiden on ymmärret-

tävä ympäristöasioiden tärkeys ja merkitys yritykselle. Myös oman toiminnan ympäristövaiku-

tukset on tiedostettava. Koulutus, viestiminen ja tiedottaminen lisäävät ympäristötietoisuut-

ta. Ympäristöjärjestelmä ei sinällään takaa asenteisiin muutoksia, pitkällä tähtäyksellä ympä-

ristöasioihin paneutuminen kasvattaa myönteistä suhtautumista ympäristöasioita kohtaan. 

Asia on koettava tärkeäksi, jotta sitä voidaan viedä eteenpäin ja kehittää. Toiminnan tehos-

tuminen ympäristöjärjestelmien myötä kuitenkin lisää kustannushyötyjä. Taskisen & Tuikka-

sen (Taskinen & Tuikkanen 2004, 44) tutkimuksen mukaan yritykselle saatu imago etua, asen-

nemuutosta ja kustannussäästöjä pidettiin kuitenkin merkittävimpinä hyötyinä mitä ympäris-

töjärjestelmästä koitui ammattikeittiöille (Kuvio 2). ( Lumijärvi & Kela 2000, 25 – 33.) 
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Kuvio 2: Ympäristöjärjestelmien tuomat hyödyt Taskisen & Tuikkasen   mukaan. 

(Taskinen yms. 2004, 33.) 

 

Palmia Cateringin palvelut on sertifioitu ISO 9001 -laatustandardin mukaisesti. Sertifikaatin on 

myöntänyt Bureau Veritas (BVQI). Palmialla laatusertifikaatti kattaa opetusalan siivouspalve-

lut, kiinteistöpalvelut ja cateringpalvelut sekä hoitoalan ruokapalvelut, ravintola- ja lounas-

palvelut sekä Catering Pakkalan toiminnan. Sekä yrityksen arvot että sertifioitu toimintajär-

jestelmä edellyttävät, että toimintaa, tuotteita ja palveluja kehitetään systemaattisesti sovi-

tulla tavalla asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. (Palmian ympäristöohjelma 2010.) 

 

Ympäristöjärjestelmäsertifiointi tarkoittaa menettelyä, jossa virallinen toimielin antaa yrityk-

selle kirjallisen vakuuden siitä, että yrityksen ympäristöjärjestelmä täyttää tietyn standardin 

vaatimukset. Toimintaa on kehitettävä prosesseina, joita valvotaan ja kehitetään muun muas-

sa kuuntelemalla asiakkaiden mielipiteitä ja toiveita. Lisäksi toiminnan seuraamiseksi järjes-

tetään joka toinen vuosi tehtävä itsearviointi koko Palmiassa, EFQM -mallin (Euroopan laatu-

palkintomalli) mukaan. (Palmia ympäristöohjelma 2010.) 

 

Päämääränä on henkilöstön jatkuva kehittäminen vastaamaan asiakkaiden palvelemisen haas-

teisiin. Tämä toteutetaan hyvällä perehdyttämisellä, henkilöstökoulutuksella, kannustamisella 

omaehtoiseen lisä- ja täydennyskoulutukseen, työssä oppiminen, tehtävien kierto, oppisopi-

muskoulutukset ja sijaisuuksien hoitaminen. (Palmian ympäristöohjelma 2010.) Sertifioinnin 

tuoma hyöty saattaa olla vaatimattomampaa kuin sillä saavutetut edut, tästä syystä julkisen 

sektorin ympäristöjärjestelmät ja -sertifikaatit voivat olla tavoitteeltaan varovaisia. Taskinen 

(Taskinen yms. 2004, 46) mukaan olisikin tärkeämpää keskittyä päivittäisiin ympäristötekoihin 

kuin järjestelmien sertifiointeihin. (Taskinen yms.  2004, 46.) Liikelaitosten kohdalla sertifi-

oinnin tuomaa hyötyä koskevaa lausuntoa ei voida yleistää, koska liikelaitokset toimivat 100 % 

tulorahoituksella. 

 

3.1 Ympäristölainsäädäntö 

 

Ympäristölainsäädäntö asettaa liiketoiminnan harjoittajalle erinäisiä vastuita ja velvollisuuk-

sia joita on noudatettava. Velvollisuudet ja säädökset antavat myös turvaa ja varmuutta har-

joittaa liiketoimintaa. Ympäristönsuojelussa on erilaisia periaatteita, esimerkiksi kestävän 

kehityksen periaate, aiheuttamisperiaate ja varovaisuusperiaate. Tässä tehtävässä ekologi-

suuden kestävyyden periaate noussee selkeimmin esille. Toiminnan harjoittajia koskevat myös 

vaateet oman toimintansa mahdollisesti aiheuttamien ympäristöhaittojen tiedostamisesta ja 

niiden minimoimisesta. Ympäristönsuojelu on siis huomioitava jatkuvasti liiketoiminnassa. 

(Sarkkinen 2006, 186.) 
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Ympäristönsuojelulain tarkoitus ja tavoite on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista tai 

kokonaan poistaa tai vähentää ympäristön pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja. Ympäristön-

suojelulailla turvataan terveellinen, kestävä ja monimuotoinen ympäristö, ehkäistään jättei-

den syntyä ja niiden haittavaikutuksia, tehostetaan ympäristöä pilaavien toimintojen arvioin-

tia ja huomioon ottamista. Ympäristölainsäädännöllä saadaan myös parannettua kansalaisten 

vaikutusvaltaa ympäristöä koskevissa päätöksen teoissa, edistetään luonnonvarojen kestävää 

käyttöä, torjutaan ilmastonmuutoksia sekä tuetaan kestävän kehityksen periaatetta.  

(Ympäristönsuojelulainsäädäntö 2000.) 

 
Ympäristönsuojelulaki velvoittaa, että haitalliset ympäristövaikutukset on ehkäistävä ennakol-

ta, tai niitä on pystyttävä rajoittamaan mahdollisimman pieniksi, tällöin puhutaan ennaltaeh-

käisyn ja haittojen minimoinnin periaatteesta.  Varovaisuus- ja huolellisuusperiaatetta nou-

dattamalla organisaation toiminnassa tulee huomioida ympäristölle mahdollisesti aiheutuvat 

ympäristövaikutukset. Toiminnassa tulee käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa sekä 

ajanmukaista parasta käytäntöä. Laki määrittelee myös aiheuttamisperiaatteen, tämä tarkoit-

taa että liiketoiminnan harjoittaja vastaa kaikista toimistaan. Liiketoiminnan harjoittajalla 

tulee olla selkeää tietoa siitä, millaisia ympäristövaikutuksia ja riskejä hänen toimintansa 

mahdollisesti aiheuttaa, tällöin puhutaan selvilläolovelvollisuudesta. (Ympäristönsuojelulain-

säädäntö 2000.) 

 
Jätelain tarkoituksena on keskittyä edistämään luonnonvarojen järkevää käyttöä ja vähentää 

jätteistä aiheutuvaa vaaraa sekä ennaltaehkäistä niiden vaikutuksia terveydelle ja ympäristöl-

le. Myös syntyvän jätteen määrää pyritään rajoittamaan ja tehostetusti hyödyntämään synty-

vää jätettä. Jätelain mukaan yritysten tulee olla tietoisia tuotannon aiheuttamien jätteiden 

laadusta, määrästä sekä siitä, mitä vaikutuksia näillä jätteillä on ihmisten terveyteen ja ym-

päristöön. Laissa on erikseen mainittu tuottajan vastuu siitä, että raaka-aineita käytetään 

säästeliäästi, syntyvää jätettä on kyettävä hyödyntämään tehokkaasti ja minimoimaan kaato-

paikalle menevä jäte. Paras jäte on syntymätön jäte. Ympäristöministeriö ja ympäristökeskus 

ohjaavat ja valvovat lain noudattamista. Kunnissa valvonnan suorittavat ympäristösuojeluvi-

ranomaiset. (Jätteet ja jätehuolto 3.12.1993.) 

 

3.2 Lajittelu 

 

Omavalvontalaki määrittelee ammattikeittiöiden toimintaan muun muassa omavalvontasuun-

nitelman ja keittiön puhtaanapidon ja jätehuoltosuunnitelman (Linnanen, Boström & Mietti-

nen 1996, 36 – 39). Terveydensuojeluasetuksen (1994/1280) mukaan elintarvikehuoneistossa 

ei saa säilyttää pilaantuneita elintarvikkeita tai elintarvikkeiden pakkaamisessa, valmistukses-

sa tai muussa raaka-aineiden käsittelyssä syntyneitä jätteitä. Jätteet on poistettava keittiöstä 

kerran päivässä. Jätelain mukaan ammattikeittiön on jätteentuottajana huolehdittava asian-

mukainen jätteen keräys keittiössä. (Jätteet ja jätehuolto 13.12.1993.) 
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Kuvio 3: Ammattikeittiöiden  ruokajätteiden jakautuminen, mukailtu  

(Karlsson 2002, 25) 

 

Ammattikeittiöiden jäte muodostuu käytetyistä elintarvikkeista ja niiden osista, ruuanvalmis-

tukseen liittyvistä tarvikkeita ja elintarvikkeiden pakkausmateriaaleista. Ammattikeittiössä 

voidaan jätteen syntyä ehkäistä vähentämällä kertakäyttöisten astioiden käyttöä, luopumalla 

yksittäispakatuista tuotteista suosimalla sen sijaan suurpakkauksia ja kiinnittämällä huomiota 

ruuan valmistusmääriin suhteuttamalla se menekkiin. Elintarvikkeisiin liittyvä hävikki koostuu 

valmistuksen, varastoinnin ja tarjoilun aikana syntyvästä hävikistä sekä asiakkaiden lautasil-

leen jättämästä ruuasta. Suurin osa jätteestä syntyy juuri tästä sekä muusta tähderuuasta, 

toteavat Taskinen & Tuikkanen. (Taskinen & Tuikkanen 2004, 42.) 

 

Ruotsalainen Rebecka Karlsson (2002) on omassa tutkimuksessaan antanut hyvän esimerkin, 

millaisia määriä nämä tarjoilun ja asiakkaiden lautasilleen jättämät ruuan hävikit ovat. Karls-

sonin (2002) mukaan Ruotsissa tarjotaan vuosittain noin 1438 miljoonaa ateriaa, mikäli hävik-

ki on samansuuruista kaikissa Ruotsin ammattikeittiöissä, määrästä riittäisi lähes 290 miljoo-

naan ilmaiseen ateriaan. (Karlsson 2002, 12, 35 – 36.) 

 

Pelkästään tämän tutkimustuloksen valossa on ymmärrettävää, miksi liiketoiminnassa on kiin-

nitettävä huomiota jätteiden määrän vähentämiseen. Karlssonin esiin tuoma hävikki on myös 

Suomessa arkipäivää. Helsingin Sanomien Talous osaston artikkelissa (Aaltonen) esitti  ”Arviol-

ta joka neljäs ruokakassillinen heitetään roskakoriin”, että suomalaiset kotitaloudet heittävät 

ruokaa roskiin 107 000 - 430 000 tonnia joka vuosi (Aaltonen, 22.9.2010) 
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3.3 Ympäristöjohtaminen 

 
Linnanen yms. (1994, 68) määrittelevät ympäristöjohtamisen seuraavanlaisesti: ”Ympäristö-

johtaminen ottaa ympäristönsuojelulliset tavoitteet huomioon 

kaikessa yrityksen suunnittelussa, toteutuksessa ja kontrolloinnissa, pyrkimyksenä 

ympäristökuormituksen vähentäminen ja välttäminen sekä yrityksen pitkän aikavälin 

tavoitteiden saavuttaminen”. Ympäristöjohtamiskäsitteeseen liittyy kiinteästi myös markkina-

lähtöisyys, tavoitteellisuus, yrityksen sisäiset sekä yritysten väliset toiminnalliset rajat ylittä-

vä luonne. Ympäristökäsitteeseen on kytketty myös aikaulottuvuus. 

(Linnanen ym. 1994, 68.) 

 

Sarkkinen (2006, 119) puolestaan toteaa, että ympäristöjohtamisella yritys kykenee huomioi-

maan ympäristönäkökohdat paremmin ja selkeyttämään toimintaansa tarvittavien ympäristö-

suojelutoimien toteuttamiseen. Yksinkertaistettuna organisaation toiminnasta aiheutuvien 

ympäristövaikutusten hallinta tulee olla liitettynä kiinteäksi osaksi organisaation johtamisjär-

jestelmää. Ympäristöjohtaminen antaa työkaluja ja tavoitteita yritykselle johtamiseen sekä 

käytännön työtehtäviin. Yrityksen toiminnan laatu ja tehokkuus kohentuvat ympäristöjohta-

misen myötä. Yrityksen ottaessa ympäristöjohtamisen osaksi koko päivittäistä toimintaansa, 

kehitetään samalla yrityksen ja sen työntekijöiden ympäristötietoutta. On muistettava, että 

yritys joutuu tekemään töitä saavuttaakseen asetetut tavoitteensa, kuitenkin tavoitteiden 

saavuttamisen myötä yrityksen yhteistyö, henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa paranee. 

(Sarkkinen 2006, 118 – 119.) 

 

Jos ympäristölait ja asetukset eivät tunnu raskailta velvoitteilta, niin yhteistyö viranomaisten 

kanssa sujuu helpommin.  Asiakkaat saattavat huomata yrityksen ulkoisen kuvan muuttuneen, 

tällöin asiakkaiden keskuudessa mielletään yrityksen muuttuneen ”vihreämmäksi”. Nämä si-

säiset muutokset jäävät harvemmin asiakkailta tai sidosryhmiltä huomioimatta, muistuttaa 

Sarkkinen (2006, 119.). Ympäristöjohtamisen avulla yritys pystyy vastaamaan niihin vaatimuk-

siin, joita tänä päivänä yritykseltä vaaditaan ympäristön tilaa koskevissa asioissa. Parantunut 

kilpailutilanne on varteenotettava etu jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla. (Sarkkinen 2006, 

118 – 119.) 

 

Parviainen (1997, 8) muistuttaa kuitenkin, että kilpailutilanteeseen vaikuttaa oleellisesti 

myös tuotteen ja palvelun sisältö, palvelun toteutustapa eli arvot. Kun palvelua tai tuotetta 

tutkitaan tarkemmin, siitä tulee näkyviin ympäristöystävällisyys. (Parviainen 1997, 8.) 

 

Rohwederin mukaan (2004, 22) pehmeät arvot ovat alkaneet syrjäyttää perinteisiä materialis-

tisia arvoja kehittyneissä valtioissa kuten esimerkiksi Pohjoismaissa. Rohwederin mukaan 

(2004, 24.) pehmeät arvot ilmenevät usein käytännön tekoina ihmisen elinkaaren aikana. Ih-
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miset haluavat ilmaista itseään kulutustottumustensa avulla. Kulutustavalla on mahdollista 

ilmaista omaa tapaa tarkastella maailmaa tai ottaa kantaa erilaisiin vaihtoehtoihin. Voidaan 

kuluttaa tai jättää kuluttamatta, vaihtoehdot ovat erilaisia heijastuspintoja siitä miten kysei-

nen henkilö näkee ja kokee maailman. Henkiset arvot liittyvät läheisesti pehmeisiin arvoihin, 

jolloin kiinnostus ja arvostus luontoa kohtaan luonnollisestikin lisääntyy. Työn viedessä suu-

rimman osan ajasta, haluttaisiin että ne arvot joita työntekijät arvostavat ja pitävät itselleen 

tärkeänä vapaa-aikanaan, näkyisivät myös työpaikan arvomaailmassa. Tuotteen ostohetkellä, 

mietitään myös tuotteen arvoja, verraten niitä kuluttajien omiin arvoihin, miettimällä esi-

merkiksi tuotantotapaa. Hinta ei jää ainoaksi päävalintakriteerieriksi. (Rohweder 2004, 22 - 

24.) 

 
Yritysten ympäristöasiat sekä niiden huomioiminen on muuttunut viimeisten vuosikymmenten 

aikana rajusti. Vielä 1960-luvulla yritysten ympäristöasiat keskittyivät lähes yksinomaan teol-

lisen yhteiskunnan ympäristönsuojeluun. Vasta 1990-luvulla informaatioyhteiskunnan muotou-

tuessa alettiin puhua ympäristöasioiden hallinnasta. Ympäristöasioita mitattiin vain siinä mää-

rin kuin ne viranomaisvelvoitteiden ja lainsäädäntöjen vuoksi olivat välttämättömiä. Ympäris-

töasioiden ennakointi puolestaan on ollut vielä 2000-luvulle asti enenemänkin poikkeus kuin 

sääntö. Tämän vuoksi ympäristönäkökohtien sitominen tuotekehitykseen ja tutkimusprojek-

teihin ei ole vieläkään välttämättä vakiintunut toiminto.  Ympäristöasioiden kehittymisen 

luonnollisena jatkumona tähän voi pitää ympäristöasioiden ennakointia verkostoituneessa 

yhteiskunnassa. Yritysten toiminalle tämä asettaa kovan haasteen, koska organisaatioiden 

toimintaan ympäristöasiat tulevat vaikuttamaan siten, että yrityksen visioissa ja strategisessa 

suunnittelussa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota ympäristöasioiden hallintaan. (Pohjola 

2003, 11 – 15.) 

 

2000-luvun toiminnalle on ominaista, että yritykset keskittyvät omaan ydinliiketoimintaansa 

ja osaamiseensa. Tämä lisää yrityksille partnereita, toimittajia ja alihankkijoita. Yritysten 

verkostoitumisen ja globalisaation tarkoituksena on lisätä palvelun laatua tuottamalla asiak-

kaiden toivomusten mukaisia tuotteita ja palveluita. Verkkoyhteiskunta ei tunne valtion rajo-

ja. Yritykset joutuvat uuteen tilanteeseen, jossa ne joutuvat pohtimaan toimintaansa uudel-

leen, koska lainsäädäntö ei ohjaakaan toimintaa samalla lailla kuin aikaisemmin asettamalla 

rajoituksia liiketoiminalle. Nopean tiedonkulun avoimuus viestintäkulttuurissa asettaa myös 

toiminalle omat vaatimuksensa. Yrityksiltä edellytetään ympäristöasioiden vastuullista tiedot-

tamista toiminnassaan. Vastuullinen yritys määrittelee itselleen vahvan ympäristöstrategian 

ja kansainväliset pelisäännöt, ja huolehtii myös siitä, että niiden mukaan myös toimitaan. 

(Pohjola 2003, 12 – 13.) 

 

Henkilöstön työskentely yrityksen ympäristöasioiden vastuullisen hoitamisen puolesta on eri-

tyisen tärkeää. Organisaation on huomioitava integroitaessa ympäristöasioita toimintaansa, 
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että mikään työväline sellaisenaan, tässä tapauksessa ympäristöohjelma, ei poista yrityksen 

johdon ja henkilöstön halua tai asiaan sitoutuneisuutta ympäristöasioiden kehittämiseen.   

Liiketoiminnassa oleellinen osa on aina strategialla, niin myös ympäristöasioiden eteenpäin-

viennillä ja kehittämisellä tulee olla strateginen merkitys osana liiketoiminnan suunnittelua ja 

toteutusta. (Pohjola 2003, 15.) 

 

Organisaation sisäisellä viestinnällä on tärkeä rooli asioiden eteenpäinviemisessä, niin etteivät 

asiat jää vain työvälineiksi ja suunnitelmiksi yksittäisille henkilöille ja osastoille. Seuraavassa 

luvussa 3.4 (sisäinen tiedottaminen) käsitellään sisäisen tiedottamisen ja viestinnän tärkeyttä 

asioiden esiintuomisessa ja sitä kuinka oikea profilointi tuo asiat helpommiksi omaksua. Lu-

vussa 3.4 on käsitelty muutamia Palmian sisäisen koulutukseen sisältäviä asioita ja erityisesti 

mitä ympäristöasioihin liittyviä koulutuksia järjestetään koko henkilöstölle. Ympäristöasioiden 

koulutus kuuluu sisäiseen viestintään, samoin aktiivinen asioista keskustelu ja neuvonta. 

 
3.4 Sisäinen tiedottaminen 

 

Edellisessä luvussa mainittu tiedon jakaminen ja tämän kautta osaamisen kehittäminen liitty-

vät läheisesti ympäristöasioiden kehittämiseen. Åberg (2000, 108 – 109) on käsitellyt profi-

loinnin tärkeyttä viestinnässä. Ympäristöasiat profiloidaan organisaation arvojen mukaisesti. 

Tämä helpottaa viestintää sekä auttaa sisäistämään ja ymmärtämään ympäristöasioiden mer-

kityksen organisaatiokulttuurissa. Viestintä kuuluu olennaisena osana päivittäisjohtamiseen, 

työyhteisö tarvitsee viestintään liittyvää profilointia. Profiloinnilla rakennetaan yhteinen ke-

hystarina ja tavoitekuva.  Profiloivan viestinnän avulla luodaan työyhteisön viestinnän perus-

vire. ”Profilointi on siis pitkäaikaista viestintää, joka linkittää yhteen työyhteisön juuret, sen, 

millainen työyhteisö tänään on sekä sen, minne työyhteisö on menossa”, toteaa Åberg.  

(Åberg 2000, 108 – 109.) 

 

Profilointi eroaa ulkoisesta markkinoinnista ja tiedottamisesta siten, että se ei ole kampanjan 

omaista vaan jatkuvaa, myöskään sen tavoitteena ei ole myynnin välitön lisääminen tai työyh-

teisön tapahtumista tiedottaminen vaan mielikuviin vaikuttaminen pitkällä tähtäyksellä. Kai-

ken kaikkiaan profilointi viestii työyhteisön olemuksesta, tavoitteista ja kulttuurista. 

( Åberg 2000, 110.) 

 

Sisäisen tiedottamisen tärkein tehtävä on tuoda tietoa työntekijöille niistä asioista, jotka 

ensisijaisesti koskettavat häntä.  Sisäisen tiedottamisen tavoitteena on myös motivoida ja 

sitouttaa työntekijää huolehtimalla hänen tietotarpeistaan yleiselläkin tasolla, tarjota mah-

dollisuus tulla kuulluksi ja välittää työntekijöiden viestit johdolle. Keinoja sisäiseen viestimi-

seen ovat erilaiset palaverit, ilmoitustaulut tai esimiesten suullinen tiedottaminen. Ulkoisesta 

tiedottamisesta vastaa siihen valtuutettu henkilö. Hänen tehtävänään on suunnitella tiedo-

tusmateriaali yhdessä ympäristövastaavan kanssa. Laatu- ja ympäristöasioiden tiedotus ulkoi-
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sille tahoille tulee hoitaa vähintään pyydettäessä. Ympäristöraportointi on puolestaan oma-

aloitteista julkista viestintää. Laatu- ja ympäristöasioihin liittyvät yhteydenotot tulee doku-

mentoida niiden määrän ja sisällön tarkastelua varten, vähintään kerran vuodessa johdon 

katselmuksissa tai ympäristöauditoinneissa. Erilaiset ulkoiset vaatimukset ovat keskeisiä asioi-

ta, kun ajatellaan ympäristöasioiden kehittämistä ja parantamista. (Lumijärvi & Kela 2000, 32 

– 33.) 

 

3.5 Palmian ympäristöasioihin liittyvät koulutukset  

 

Palmia Cateringin ympäristöasioihin liittyvässä perehdytyksessä ja opastuksessa uusille työn-

tekijöille kerrotaan muun muassa oikeasta jätteiden lajittelusta. Koulutuksen tavoitteena olisi 

saada henkilöstö sisäistämään ympäristötehokkaamman toiminnan perusasiat, koska he vai-

kuttavat oleellisesti omilla valinnoillaan ja asenteellaan ympäristön tilaan. Jätteiden lajitte-

lua käsittelevä koulutustilaisuus on järjestetty tavoitteiden mukaisesti kaksi kertaa vuosien 

2008 – 2009 välisenä aikana. Palmian edustajat ovat osallistuneet myös opetusviraston ekotu-

kihenkilökoulutukseen. Kyseisessä koulutuksessa he ovat kertoneet Palmialla hyväksi havai-

tuista toimista, jolla ympäristön tilaa saadaan kohennettua. Ympäristökokous järjestetään 

säännöllisesti vuosittain opetusviraston kanssa, koollekutsujana, puheenjohtajana ja sihteeri-

nä toimii laatuasiantuntija. Mukana cateringpalveluiden lisäksi ovat kiinteistöpalvelut ja sii-

vouspalvelut. Palmia ja erityisesti cateringpalvelut, joka toimii Metropolia Ammattikorkea-

koulussa palvelun tuottajana, osallistuu Metropolian ”yhteiskunta- ja ympäristöosaamistii-

miin”. Palmian edustajana toimii laatuasiantuntija, toiminta aloitettiin syksyllä 2008 ja toi-

minta on jatkuvaa. (Palmia ympäristöraportti 2008 – 2009.) 

 

Ympäristöasiatietoisuutta henkilöstön keskuudessa lisätään koulutuksin ja jatkuvalla esillä 

ololla erilaisissa tilaisuuksissa ja kokouksissa. Ympäristöasioiden huomioiminen eli tiedon hyö-

dyntäminen ja käytäntöön vieminen tehdään osaksi jokapäiväistä toimintaa. Helsingin kau-

pungin hankintakeskus varmistaa omalla toiminnallaan kilpailuttamalla ja suunnittelemalla 

toimintaansa niin, että toimenpiteet vaikuttavat jätemäärien vähenemiseen. Energian seuran-

ta on toinen tärkeä ympäristöasia cateringtoimialalla. Energiankulutusta pystytään vähentä-

mään esimerkiksi toimintamenetelmäuudistuksilla. Tietoisuus, mahdollisuudet ja kehitettävät 

toimintatavat toimipaikoissa on yksi sisäisen auditoinnin tarkastettavia kohtia. Sisäisen audi-

toinnin kysymyksissä on useita ympäristöaiheisia kysymyksiä. Palmian toimintajärjestelmä 

sisältää laatu- ja ympäristöjärjestelmän, joita käsitellään yhdessä. Palmiassa seurataan ympä-

ristötietoisuutta kirjaamalla muistiin Palmian yhteiseen ohjelmaan kohderyhmä, henkilömäärä 

ja mitä ympäristökohtaa käsiteltiin. Kaikki ympäristöasioihin liittyvät koulutukset tai infotilai-

suudet joita järjestetään jollekin toimialalle, kirjataan laatuasiantuntijan toimesta ympäris-

töohjelmaan. 
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3.6 Ympäristöjärjestelmän tavoite ja ohjelmat 

 

Kuten Lumijärvi & Kela (2000, 7) toteavat ympäristöjärjestelmän tarkoituksena on ohjata 

yritystä huomioimaan ympäristöasiat kattavasti toiminnassaan sekä parantamaan ja kehittä-

mään ympäristömyönteisempään suuntaan toimintansa tasoa. (Lumijärvi & Kela 2000, 7.) 

 

ISO 1400 -standardi on kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO (International Organization 

for Standarsization) joka kehittää kansainvälisiä järjestelmiä eri aloille.  Organisaatioille ym-

päristöasioiden hoitamiseksi on valmisteltu ISO 1400 -sarja. Tähän sarjaan kuuluvat seuraavat 

standardit: Ympäristöjärjestelmät, laatu- ja ympäristöjärjestelmien auditointi (ISO 19001), 

ympäristömerkinnät, ympäristönsuojelun tason arviointi, elinkaari arviointi, termit sekä mää-

ritelmät ja tuotekohtaiset standardit. (Pesonen yms. 2005, 15.) 

 

ISO 1400 -sarjaan sisältyy kaksi ympäristöjärjestelmästandardia: ISO 14001 -

ympäristöjärjestelmät: vaatimukset ja opastusta niiden soveltamisesta, ja ISO 14004 -

ympäristöjärjestelmät: yleisiä ohjeita periaatteista, järjestelmistä sekä tukea antavista me-

netelmistä. ISO 14001 -standardi ei itsessään vaadi tai aseta vaatimuksia organisaation ympä-

ristönsuojelun tasolle. Standardi määrittelee yritykselle lakien ja asetusten vaativat tasot, 

jotka ovat verrattavissa muihin yritykselle asetettuihin vaatimuksiin. Erityisesti on huomioita-

va että standardi sisältää aina vaatimuksen ympäristönsuojelun jatkuvasta kehittämisestä ja 

ympäristönsuojelun tason kohottamisesta. (Pesonen yms.  2005, 15.) 

 

Sertifioinnin tarkoituksena on arvioida kansainvälisten ja kansallisten ohjelmien vaatimuksen 

mukaisuuden arviointia. Kohteena voivat olla tuotteet, palvelut, johtamisjärjestelmät tai 

raportit. Sertifikaatilla pystyy vakuuttamaan asiakkaille tai muille sidosryhmille oman osaami-

sen. Sertifiointi pitää sisällään arviointeja kohteessa, standardisoituja testauksia ja tarkastuk-

sia. Sertifioinnin suorittaa ulkopuolinen tarkastaja, joka vahvistaa yrityksen ympäristöjärjes-

telmän yhdenmukaisuuden ISO 14001 -standardin vaatimusten kanssa. Määräaikaistarkastuksia 

suoritetaan usein myös sertifikaatin voimassaoloaikana. (Bureau Veritas; Pesonen yms. 2005, 

172.) 

 

Ympäristöjärjestelmässä toimipaikka kartoittaa toimintansa ympäristövaikutukset ja asettaa 

itselleen ympäristötavoitteet. Toimipaikka myös laatii ja toteuttaa toimenpideohjelman ta-

voitteidensa saavuttamiseksi. (Sarkkila 2006, 121.) 

 

Tavoitteiden toteutumista on myös säännöllisesti seurattava, esimerkiksi sisäiset auditoinnit 

ovat hyvä keino seurata ja ylläpitää sitä kuinka näissä tavoitteissa pysytään. Auditoininilla 

tarkoitetaan tässä tapauksessa ympäristöjärjestelmän toimivuuden tarkastusta koko yrityksen 

tasolla. Auditoinnin suorittaa auditoija, eli henkilö joka tarkastaa yrityksen ympäristöjärjes-
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telmän. Toimintaa tulee myös jatkuvasti kehittää ympäristötehokkaammaksi asettamalla uu-

sia realistisia tavoitteita. Biojätteen vähentäminen on yksi merkittävä taloudellinen parannus 

mutta mikä on hyväksytty raja valmistus- ja jakeluhävikistä organisaatiotasolla? 

 

4 Palmia Cateringin toimintojen ympäristöohjelma 

 

Edellisessä luvussa saatiin hyvä kokonaiskuva siitä mitä ympäristöohjelman kokonaisuudessaan 

tulisi pitää sisällään. Tässä luvussa käsitellään ympäristöjärjestelmää yrityksen näkökulmasta. 

Lisäksi tarkastellaan niitä seikkoja, joita yrityksen on huomioitava ympäristöjärjestelmää 

suunniteltaessa. Ympäristöjärjestelmän perusideana on ohjata yritystä ympäristömyönteisem-

pään suuntaan. Jokainen yritys tai organisaatio luo itselleen sopivan ympäristömallin, johon 

asettaa omat tavoitteensa ja seurattavat asiat. Tässä luvussa keskitytään Palmia Cateringin 

ympäristöjärjestelmän kokonaisrakenteeseen. Palmia Cateringin ympäristöohjelma, päämää-

rät ja tavoitteet sekä seurannan kohteet ovat opinnäytetyön osalta niitä asioita joihin on kes-

kitytty myös haastattelulomakkeessa (Liite 3). 

 

4.1 Ympäristöohjelma ja ympäristöjärjestelmä 

 

Ympäristöohjelman tarkoitus on ylläpitää ja kehittää kestävän kehityksen mukaista toimintaa. 

Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa kehittää ympäristöasioiden hallintaa sekä ym-

päristösuojelutoimintaan liittyvää tuloksellisuutta. Palmia catering käyttää ISO 14001 ympä-

ristöjärjestelmämallia jonka avulla parannetaan ympäristönsuojelun tasoa ja kyetään osoit-

tamaan ympäristöasioiden olevan hyvässä hoidossa. ISO 14001 -standardi on osa EU -

asetukseen perustuvaa EMAS -järjestelmää. EMAS -asetus on Euroopan yhteisön asetus organi-

saatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallintajärjestelmään. Yritys 

saa myös EMAS -logon käyttöoikeuden, kun se on rekisteröity EMAS -rekisteriin. Suomessa 

Suomen ympäristökeskus ylläpitää rekisteriä EMAS -asetuksen täyttävistä yrityksistä. EMAS -

järjestelmään kuuluu ympäristöjärjestelmän lisäksi aina ympäristöraportti eli EMAS -

selonteko, jonka ulkopuolinen todentaja tarkistaa ja todentaa oikeaksi. Tämä lisää EMAS -

selonteon tietojen uskottavuutta ja luotettavuutta. Ympäristöjärjestelmä on osa normaalia 

järjestelmällistä toimintaa, jolla varmistetaan että yrityksen toiminnassa otetaan riittävässä 

määrin huomioon ympäristöasiat. (EMAS -Järjestelmä; Pesonen 2005, 170.) 

 

Ympäristöjärjestelmää varten määritellään erilaisia periaatteita, toimintatapoja ja toimin-

taan liittyviä menettelyjä ja ohjeita. Toiminnan ympäristönäkökohtia ja niiden kehittymistä 

seurataan säännöllisesti, tällöin kehittymisprosessista voidaan varmistua. 

Ympäristöjärjestelmä on dokumentoitava kirjallisesti, paperiversiona tai sähköiseen versioon 

tietokoneelle. Tehtävä on haasteellinen, mutta dokumentoinnin etuna on se, että tällöin 

kaikki asiat saadaan tehokkaasti ja huolellisesti mietittyä ja käytyä läpi kokonaisuuksina. Tä-

mä on myös hyvä keino saada yrityksen toimintaan tehokkuutta. Väistämättä positiivista tu-
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losta yritykselle tuottavat asioiden miettiminen, kirjaimellisesti määritellyt ja kurinalaisesti 

toteutettavat toimintatavat. Tämänkaltainen sääntöihin sidottu toiminta muuttaa ajan mit-

taan toimintaa entistä rationaalisemmaksi ja tehokkaammaksi. Toiminnan jatkuva kehittämi-

nen edellyttää nykytilan ja nykytason kuvaamisen. Ulkopuoliset tahot, viranomaiset tai asiak-

kaat voivat myös olla kiinnostuneita yrityksen ympäristöasioista. Ympäristöasioiden dokumen-

tointi on hyvä apuväline ympäristöasioiden kehittämisessä, sen tarkoitus on käytännön toimil-

la saada ympäristökuormitusta pienemmäksi. Dokumentti sisältää tavallisesti ympäristökäsi-

kirjan, ympäristöohjeet ja ympäristötiedostot.  (Lumijärvi yms.  2000, 41 – 43.) 

 

Palmia tekee sidosryhmiensä eli asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökump-

paneiden kanssa yhteistyötä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.  

Erityisen huomion ympäristöasioiden kehittämisessä on saanut palvelujen käyttäjien ja tilaa-

jien näkökulmat. Ympäristöasioiden kehittämisessä on myös otettu huomioon tekninen ja 

tieteellinen kehitys. Tuotteiden ympäristövaikutuksia ja tavarantoimittajien suhtautumista 

ympäristöasioihin tutkitaan ja selvitetään tarjouspyyntöjen avulla.  Ympäristöasioiden tärkey-

den ja ajankohtaisuuden vuoksi myös Palmian johto on sitoutunut kehittämään ja myös to-

teuttamaan suunniteltuja ympäristöperiaatteita.  Ohjauskeinona Palmiassa käytetään ISO 

1400 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää. Ympäristöohjelman mukaisia tavoitteita 

toteutetaan ja seurataan.  Palmialla on myös tapana kouluttaa ja opastaa henkilöstöään siten 

että he oppivat tuntemaan oman toimintansa vaikutukset myös ympäristön kannalta vastuulli-

sella tavalla. Ympäristöasioiden koulutuksen painopiste on toistaiseksi eri toimintayksiköissä 

kuin catering toiminnoissa. Palmia on sitoutunut toiminnassaan noudattaman myös Helsingin 

kaupungin ympäristöpolitiikkaa ja kestävän kehityksen toimintaohjelmaa sekä voimassaolevia 

lakeja ja asetuksia. (Palmia ympäristöraportti 2008 – 2009.) 

 

4.2 Ympäristön laadun mittaaminen ja seuranta 

 

Laatu- ja ympäristöasiat ovat yrityksen näkökulmasta asioita, joissa on selkeitä eroja. Laatu 

on pelkästään yrityksen ja asiakkaan välistä toimintaa, jota eivät säätele lait tai asetukset, 

laatua ohjaamaan on kehitetty mittareita ja erilaisia toimintatapoja. Ympäristönsuojeluun 

liittyy erilaisia lakeja ja säädöksiä, mitkä antavat raamit yrityksen toiminalle, säädellen sen 

eri toimintoja. Ympäristöjohtamisjärjestelmä ei siis korvaa lupa- ja lakijärjestelmiä ympäris-

töasioissa. (Linnanen yms.  1994, 33.) 

 

Helsingin Seudun Ympäristöpalvelun (HSY) mukaan ensisijaisena tavoitteena on syntyvän jät-

teen määrän vähentäminen. Erilaisista toiminnoista syntyvä jäte olisi lajiteltava jo syntypai-

kalla, josta se olisi ohjattava hyötykäyttöön aina kun se on mahdollista. ( Töissä. Paras jäte 

on syntymätön jäte.) 
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Hyötykäyttöön soveltumaton jäte käsitellään jätteenkäsittelylaitoksilla huomioiden käsittely-

tavan ympäristövaikutukset niin teknisesti kuin taloudellisestikin. Jätehuollon palveluiden on 

vastattava asiakkaiden tarpeita ja odotuksia ja varmistettava koko palveluketjun toiminta 

mukaan lukien oman toiminnan sisäinen laatu ja yhteistyö urakoitsijoiden kanssa.  

 

Palmia osallistuu aktiivisesti toimipaikoissaan asiakkaiden kanssa sovitulla tavalla kiinteistöjen 

jätteiden lajitteluun. Joissakin toimipaikoissa on mahdollista kerätä muun muassa ongelmajä-

tettä (esim. loisteputket, öljyjäte, voiteluaineet ja paristot). Ravintoloiden 

biojäte lajitellaan aina muista jätteistä erikseen. Koko Catering toimintaan sekä muihin toimi-

joihin vaikuttaa myös hankintoihin liittyvät pakkausjätteiden määrät. 

(Palmia ympäristöraportti 2008 – 2009.) 

 

4.3 Ympäristötoiminnan järjestelmällinen kehittäminen 

 

Ympäristöasioiden katselmus kertoo, missä tilanteessa yrityksen ympäristöasioiden hoitami-

nen on. Vasta sen jälkeen voidaan lähteä suunnittelemaan ja kehittämään uutta. Ympäristö-

asioiden katselmuksessa yrityksen tulee selvittää kahdesta eri näkökulmasta toimintaansa, 

yrityksen sisäiset ympäristöasiat sekä ulkoisten tahojen asettamat vaatimukset ja puitteet 

ympäristöasioiden hoidolle. Ympäristökatselmuksella yritys saa käsityksen oman toimintansa 

merkittävimmistä ympäristönäkökohdista mihin tulisi puuttua. On kuitenkin huomioitava, että 

ympäristökatselmus on toistuva menettely, esimerkiksi joka toinen vuosi tai vuosittain. (Lumi-

järvi yms.  2000, 9.) 

 

 

 

Kuvio 4: Ympäristöasioiden kehitys organisaatiossa, mukailtu Lumijärvi yms.  

(Lumijärvi yms. 2000, 7.) 
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Ympäristöjärjestelmän avulla selvitetään yrityksen tuotteisiin ja toimintaan liittyvät oleelliset 

ympäristöasiat. On myös mietittävä, miten keskeisimpiin ympäristöasioihin voitaisiin vaikuttaa 

ja toteutetaan nämä suunnitellut toimenpiteet. Ympäristöasioiden kehitystä on myös seurat-

tava, muuttuvatko toiminnat ympäristömyötäisemmiksi halutulla tavalla. Seurannan perus-

teella voidaan tehdä ympäristöasioiden kehittämisen kannalta tarvittavat muutokset, näin 

yritystoiminta kehittyy väistämättä entistä ympäristömyönteisemmäksi. Koko prosessi on jat-

kumo joka alkaa aina alusta (kuvio 4) (Lumijärvi yms.  2000, 7.) 

 

Ympäristöasioiden huomioimista toimipaikoissa varmistetaan vuosittaisilla sisäisillä 

auditoinneilla. Sisäisten ja ulkoisten auditointituloksien pohjalta lisätään ohjeistusta toimi-

paikkoihin, ja koulutusta henkilöstölle. Sisäiset tarkastukset eli auditoinnit ovat tärkeä osa 

järjestelmien kehittämistä myös ympäristöasioiden suhteen. Bureau Veritas tekee Palmialle 

vuosittain ulkoisen auditoinnin eli tarkastaa järjestelmien ylläpidon ja kehittämisen. 

(Palmia.) 

 

4.4 Päämäärät ja tavoitteet 

 

Kuten aikaisemmissa luvuissa kävi ilmi, ympäristöjärjestelmää varten organisaatio määrittelee 

itselleen erilaisia tavoitteita toteuttaakseen kestävän kehityksen mallia. Palmia Cateringin 

päämäärät ja tavoitteet on kirjattu ympäristöohjelmaan seuraavilla kriteereillä; ympäristö-

johtamisen kokonaisvaltainen kehittäminen, jätteiden synnyn vähentäminen ja lajittelun ke-

hittäminen, ympäristövalistuksen, -tiedotuksen ja yhteistyön kehittäminen, ympäristöä mah-

dollisimman vähän kuormittavat hankinnat, kuljetusten ja liikenteen optimointi, veden kulu-

tus ja päästöt veteen (Palmia.) Seuraavassa luvussa käsitellään niitä päämääriä ja tavoitteita, 

jotka ovat merkittäviä tämän opinnäytetyön ja ympäristökartoituksen kannalta. 

 

Cateringpalvelujen tavoitteita vuoden 2010 ympäristöohjelmasta 

• Jätteiden lajittelun tehostaminen 

• Hävikin seuranta otetaan käyttöön kaikissa keittiöissä 

• Puhdistusainetoimittajien kanssa yhteistyössä järjestetään koulutus 

siivousmenetelmien ja aineiden käytöstä keväällä ja syksyllä 

• Pyritään valitsemaan tuotevalikoimaan ympäristöä vähemmän rasittavia 

tuotepakkauksia 

• Kaikki cateringin laskut sähköisiksi 

 

Palmia Cateringin yhtenä tavoitteena ympäristöjohtamisessa on olla Helsingin kaupungin pa-

ras ympäristöasioiden hoitaja vuoteen 2014 mennessä. Lyhyen aikavälin tavoitteena on ympä-

ristötilinpäätös-hankkeen aloittaminen 2010. Ympäristötilinpäätös tehdään vuoden 2011 toi-

minnasta. Tavoitteena on myös jätteiden vähentämiseen tähtäävä toimintojen kehitys joka 
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olisi suhteutettu palvelutuotannon volyymiin sekä lajittelun parantaminen. Tähän päästäk-

seen valmistuskeittiöiden tulisi systemaattisesti seurata ruuanvalmistuksesta syntyvän hävikin 

määrää, ja aktiivisesti kehittää toimintojaan siten että syntyvän jätteen määrää saataisiin 

vähennettyä entisestä. Ympäristövalistuksen, -tiedotuksen ja -yhteistyön kehittämisen pää-

määränä on ekotukihenkilöstöverkoston kehittäminen. (Palmian ympäristöraportti 2008 - 

2009.) 

 

Palmialla on myös tavoitteena saada ekotukihenkilöiden määrä lisättyä vähintään viiteentois-

ta henkilöön vuoden 2010 aikana. Tähän tullaan pääsemään koska vuonna 2009 koulutettuja 

ja nimettyjä ekotukihenkilöitä oli jo 12. Catering palveluissa ekotukihenkilö on jokaisella 

toimintalinjalla. Ekotukihenkilöiden säännölliset yhteiset suunnittelupalaverit ovat kaksi ker-

taa vuodessa. Ensimmäinen työpaja pidettiin 2009. Ekotukihenkilöiden tehtävä on kannustaa 

ja tukea työyhteisöä ympäristötyöhön. Lisäksi heidän työhönsä kuuluu yhteistyön kehittämi-

nen sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä hyödynnetään osallistumalla yhteiseen jäteohjeistuksen 

tekoon (opetusvirasto ja tilakeskus). Ekotukihenkilöt jatkavat yhteistyötä opetusviraston ja 

sairaaloiden kanssa ympäristökoulutuksien muodossa. Save energy  EU -hankkeeseen osallis-

tuminen jolla pyritään löytämään esimerkiksi uusia energiaa säästäviä toimintatapoja keitti-

öihin. Suunnitellaan yhteisiä ympäristötavoitteita asiakashallintokuntien kanssa. Jatketaan ja 

edistetään Metropolia Ammattikorkeakoulujen kanssa aloitettua ympäristöohjelmaa. (Palmia 

Ympäristöraportti 2008 - 2009.) 
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4.5 Ympäristöpäämäärien seurannan kohteet 

 

Ruuan menekin seuranta ja hävikin seuranta on liiketaloudellisestikin ajateltuna tärkeää 

huomioida. Tärkein askel on kuitenkin henkilökunnan sitouttaminen ekologisesti järkevään 

toimintaan. Ympäristöohjelman kokonaisvaltainen toteutuminen laaja-alaisesti kuuluu pitkän 

tähtäyksen kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Ruuanvalmistukseen käytettävien lait-

teiden ja koneiden energian kulutus olisi pidettävä minimissä, ja käyttö tulisi suhteuttaa tar-

vittavaan volyymiin. Toisin sanoen esimerkiksi tarjoilulinjastossa olevia lämpöhauteita ei au-

tomaattisesti laitettaisi kuumenemaan jo aamusta, tai uuneja ja liettä pidettäisi kuumina 

tarpeettomasti. 

 

Kuten ruuanvalmistuksessa niin siivouksessakin olisi huomioitava veden järkevä käyttö sekä 

voimakkaiden puhdistusaineiden oikeaoppinen käyttäminen. Jätteiden kierrätyksen osalta 

keittiössä työskenteleville opastusta voidaan toteuttaa lisäämällä ohjeistukset jäteastioiden 

viereen tai seinään mitä jätettä saa laittaa mihinkin. Ohjeet olisi hyvä varustaa tekstillä ja 

tarvittaessa kuvilla, koska monikulttuuristen työntekijöiden osuus on lisääntynyt huomatta-

vasti toimipaikoilla. Ravitsemistoiminnan tilauslogistiikalla voidaan myös vaikuttaa ja edistää 

kestävän kehityksen mukaista toimintaa, tavaraa tilatessa huomioidaan määrä, pakkausmate-

riaali, pakkauskoko ja kuljetuskerrat. 

 

5 Menetelmälliset ratkaisut ja tutkimuksen toteutus 

 

Tutkittavan joukon ollessa pieni, strategiana voidaan puhua myös tapaustutkimuksesta, koska 

tutkimuksessa on yksityiskohtaista tietoa yksittäistä tapauksista tai pienestä joukosta jollain 

tapaa toisiinsa suhteessa olevista asioista. Kohteeksi voidaan valita joukko erilaisia tapauksia 

esimerkiksi jokin ryhmä joiden toiminasta voidaan tutkia esimerkiksi prosesseja tai yksittäis-

tapausta suhteessa ympäristöönsä luonnollisissa tilanteissa. Aineiston kerääminen suoritetaan 

usein havainnoimalla, haastatteluin ja dokumentteja tutkien toteaa Hirsjärvi. (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 1997, 130 – 131.) Tätä työtä on lähestytty kvalitatiivisen eli laadullisen tut-

kimuksen näkökulmasta. 

  

Toimintaympäristön ymmärtäminen ja hahmottaminen on tutkimustyössä erittäin tärkeää. 

Saumattomasti toimivien järjestelmien rakentaminen tuntemattomalle maaperälle on mahdo-

tonta. Jotta saataisiin hyviä tuloksia ja toimivia ratkaisuja on oltava tiedossa, millaisessa 

ympäristössä toimitaan ja mitkä ovat kaikki käytettävissä olevat resurssit. Tutkimuksen ai-

neistojen keräämiseen on monia erilaisia menetelmiä.  

 

Tässä tutkimuksessa menetelminä on käytetty haastattelua ja sen tukena havainnointia. Li-

säksi dokumenttina on käytetty vuosilta 2008 – 2009 olevaa Palmian ympäristöohjelmaa ja 
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ympäristöraporttia. Niiden pohjalta on laadittu osittain strukturoidun haastattelulomakkeen 

kysymykset sekä saatu havainnointiin tarvittavaa materiaalia.   

 

Heikkilän (1998, 13) mukaan empiirinen tutkimus on ongelmanratkaisua, joka pyrkii selvittä-

mään tutkittavan kohteen toimintaperiaatteita sekä lainalaisuuksia. Empiirisen tutkimuksen 

avulla pystytään selvittämään, toteutuuko teoreettisesta tutkimuksesta johdettu hypoteesi 

(olettamus) käytännössä tai löytyykö ratkaisua siihen miten jokin ongelma tulisi toteuttaa. 

Heikkilä (1998, 13) toteaa myös että tavoitteena on vastauksien saaminen tutkimusongelmas-

ta johdettuihin kysymyksiin. (Heikkilä 1998, 13.) Yleinen käytäntö osoittaa kuitenkin, että 

kuvailevissa ja kartoittavissa tutkimuksissa ei aseteta hypoteeseja (Hirsjärvi yms. 1997, 154). 

 

5.1 Aineistonkeruumenetelmät 

 

Ympäristökartoitukseen tarvittava materiaali koottiin dokumenteista, haastattelusta ja ha-

vainnoista. Dokumenttimateriaaleina käytettiin Palmian ympäristöraporttia 2008- 2009 sekä 

Palmian ympäristöohjelmaa 2010. Dokumenttien avulla selvitettiin tutkittavaa ja kehitettävää 

asiaa. Haastattelulomake suunniteltiin Palmian ympäristöohjelman sisällön ja tavoitteiden 

perusteella. Haastattelulomakkeen suunnittelussa oli otettava huomioon sen käyttö toimipai-

koilla ympäristöasioiden seurannan työvälineenä. Ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumis-

ta seurataan toimipaikkakohtaisesti sisäisten auditointien yhteydessä. Haastattelukysymysten 

laatimisessa käytettiin myös apuna Moision (2008, 15–25) kestävää kehitystä käsittelevää itse- 

arvioinnin työkirjaa. (Moisio yms. 2008, 15 - 25.)  

 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli myös saada tietoa siitä, mikä on henkilöstön tietoisuus 

Palmian ympäristöasioissa ja mitä puutteita toimipaikoilla on ympäristöasioiden hoidon suh-

teen? Tästä syystä haastattelulomakkeen kysymyksissä oli painotettu juuri niitä alueita, jotka 

ovat cateringtoiminnoissa heikommalla. Painottamalla puutteita on mahdollista saada ne nä-

kyviksi, jotta niihin alettaisiin kiinnittää enemmän huomiota.  

 

Haastattelulla saadaan nopeasti kerättyä tietoa kehittämisen ja tutkimisen kohteesta. Haas-

tattelulla on mahdollista sada myös uusia näkökulmia avaavaa aineistoa. Menetelmänä haas-

tattelu kannattaa kuitenkin yhdistää tutkimustyössä johonkin toiseen tutkimusmenetelmään, 

koska eri menetelmät myös tukevat toisiaan.  Haastattelulla saadaan selvennettyä asioita. 

Haastattelun tyylilaji tulee valita tutkittavan kohteen ja asian mukaan. Tutkimustarkoitusta 

varten haastattelu on systemaattinen tiedonkeruumuoto. Haastattelun tavoitteena on saada 

mahdollisimman luotettavaa ja pätevää tietoa tutkimuksen onnistumiseksi. (Ojasalo ym. 

2009, 95; Hirsjärvi yms. 1997, 202 – 203.) 
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Haastattelua tukevana menetelmänä käytettiin havainnointia. Havainnointia tehtiin järjes-

telmällisesti henkilöstön ja esimiehen asenteista ympäristömyönteiseen toimintaan. Havain-

noituja toimintatapoja olivat muun muassa vedenkäyttö ja käytännön lajittelu ruuanvalmis-

tustiloissa. Havainnoinnilla saadut tiedot kirjattiin muistiin erilliselle paperille jokaisessa koh-

teessa.  

 

Ojasalon (2009, 103- 104) mukaan havainnointi eli observointi on hyvä tutkimuksellisen kehit-

tämistyön menetelmä, jota käytetään ilmeisen vähän opinnäytetöissä. Havainnoinnin avulla 

saadaan selkeämpää tietoa siitä miten asiat toimivat, ja miten jokin tapahtuma konkreetti-

sesti tapahtuu omassa toimintaympäristössään. Havainnoinnilla päästään myös lähelle tukitta-

vaa kohdetta, ja saadaan oikeaa tietoa siitä tapahtuuko asiat ja toiminnot niin kuin on kuvail-

tu. Havainnoinnin etuihin kuuluu se, että sillä saadaan välittömiä vastauksia erilaista toimin-

noista koska sen avulla päästään luonnollisiin ympäristöihin. Havainnoinnin menetelmiä on 

paljon. Näistä voidaan erottaa kaksi eri ääripäätä, systemaattista ja osallistuvaa havainnoin-

tia. (Ojasalo yms. 2009, 103 – 107.) Tämän opinnäytetyön tutkimuksellinen havainnointi oli 

systemaattista.  

 

Hirsjärvi yms. (1997, 212) muistuttaa myös, että tutkijalle saattaa aiheutua havainnoidessa 

ristiriitaisia tuntemuksia siitä, että hänen olisi toimittava aidosti, ja kuitenkin hänen on ke-

rättävä tieteellistä aineistoa tutkimusta varten.  (Hirsjärvi yms. 1997, 211 – 212.) 

 

5.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

 Idea ympäristökartoituksen tekemiseen lähti alun perin tarpeesta tehdä ympäristöohjelman 

mukaiset kirjalliset ohjeet, kuinka toteuttaa ympäristöohjelman mukaista toimintaa päivittäi-

sissä toimissa koko catering ympäristössä. Tutkimuksen suorittaminen lähti liikkeelle keväällä 

2010 ensimmäisestä Palmian esimiehille suunnatusta ympäristökoulutuksesta. Koulutuksen 

jälkeen käyty keskustelu Palmian laatuasiantuntijan kanssa selvensi, mikä olisi tärkein asia, 

joka täytyisi saada tehtyä niin, että ympäristöasioiden kehitykseen tarvittavaa ajanmukaista 

tietoa saataisiin esimerkiksi koulutus- ja viestintämateriaaleja varten. Keväällä 2010 tehtiin 

alustava suunnitelma opinnäytetyötä varten. Siinä päädyttiin ympäristökartoitukseen cate-

ringtoiminnoissa ja nimenomaan kohteena olivat tietyt Metropolia Ammattikorkeakoulukoh-

teet. Alun perin oli tarkoitus, että ympäristökartoitus tehtäisiin kaikkiin Metropolian Ammat-

tikorkeakoulun toimipisteisiin, joissa Palmialla on sopimus palvelun tuottajana. Urakka olisi 

ollut kuitenkin yhdelle liian haasteellinen, joten tutkimuksen kohteiksi valittiin neljä suurinta 

toimipaikkaa sekä yksi pieni.  Haastattelut toteutettiin kesä - syyskuun aikana 2010. 

 

Haastattelulomakkeen kysymykset syntyivät Palmian ympäristöohjelmaan asetetuista tavoit-

teista ja sisällöstä. Niiden sisältöalueista muodostettiin neljä pääteemaa haastattelulomak-
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keeseen. Jokaisessa kohteessa noudatettiin samaa työjärjestystä kartoituksen- ja havainnoin-

tien kirjaamisessa.  Käytännössä haastattelut toteutettiin sopimalla tapaaminen toimintayksi-

köiden ravintolapäälliköiden kanssa. Jokaisessa kohteessa käytiin haastattelulomake (Liite 2) 

läpi ravintolapäälliköiden kanssa, ja kuljettiin hänen kanssaan jätejaokkeiden reitti keittiöstä 

jätteiden säilytyspaikkaan samalla havainnoimalla ympäristöä, ja kirjaamalla havaintoja. 

Haastattelun jälkeen keskusteltiin myös henkilöstön kanssa yleisesti jätteiden kierrätyksen 

toimivuudesta ja esimerkiksi heidän ekologista toimintaperiaatteistaan.  

 

Haastattelun tukena käytettiin havainnointia. Havainnoinnilla saatiin aineistoa henkilöstön ja 

esimiesten asenteesta ja käyttäytymisestä ympäristömyönteisistä toimintatavoista cateringin 

toiminnoissa. Havainnoinnilla saatiin myös kokonaisvaltaisesti tietoa tiloista ja muista puit-

teista, joilla saattaa olla merkitystä esimerkiksi kierrätyspisteiden määrään. Lisäksi havainnoi-

ja oli yhdessä kohteessa ryhmän toimintaan kiinteästi osallistuva henkilö. Aikaa kului jokaisen 

haastateltavan kanssa havainnointeineen ja vapaine keskusteluineen noin 2 - 2,5 tuntia.  

 

Puolivalmis raportti lähetettiin myös Palmian laatuasiantuntijan kommentoitavaksi ja hyväk-

syttäväksi. Hän sai noin kuukauden aikaa tutustua materiaaliin. Sen jälkeen raporttiin tehtiin 

tarvittavat korjaukset niin, ettei asia tai sisältövirheitä jäisi. Koko opinnäytetyö ja siihen liit-

tyvät materiaalit tulevat laatuasiantuntijan käyttöön. Opinnäytetyöstä saatava hyöty palvelee 

laatuasiantuntijan kehitystyötä.  

 

Havainnoimalla ja haastattelemalla saadun aineiston tarkastelu käydään läpi seuraavassa lu-

vussa. 

 

5.3 Aineiston analyysi 

 

Tässä opinnäytetyössä on käytetty analyysitapaa, jolla pyritään ymmärtämään tutkittavaa 

asiaa. Haastattelulomakkeella kerätty aineisto luokiteltiin haastattelulomakkeen pääteemo-

jen mukaan neljään eri ryhmään. Analysoinnissa hyödynnettiin myös havainnoinnista tullutta 

tietoa ja valmisteltiin näistä saadut tulokset. Haastattelujen tulokset tulkittiin pääteemojen 

mukaan siten, että tulokset saatiin suhteutettua tutkijan käyttämään teoreettiseen näkökul-

maan siten, että asiat pysyivät selkeinä kokonaisuuksina. Haastattelulla saatua aineistoa ryh-

miteltiin ja pelkistettiin siten, että aineisto selkeytyisi ja tiivistyisi. Aineiston abstrahoinnilla 

puolestaan saatiin eroteltua haastattelutuloksista tutkimukselle oleellinen tieto.  

 

Aineistolähtöiseen sisältöanalyysiin kuuluvat aineiston pelkistäminen, ryhmittely ja abstra-

hointi. Pelkistämisen tarkoituksena on selkeyttää ja tiivistää aineistoa. Pyritään tunnistamaan 

ja rajaamaan pieni määrä näkökulmia runsaasta aineistosta. Aineiston abstrahoinnissa erote-

taan tutkimuksen kannalta oleellinen tieto. Tutkimustyössä kerätyn aineiston analyysi, työhön 
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liittyvät tutkinnat ja näistä johdetut johtopäätökset ovat tutkimuksen ydinasia. (Ojasalo yms. 

2009, 18 - 20.)  

 

Palmian ympäristöohjelmaa ja ympäristöraporttia analysoitiin haastattelulomakkeen suunnit-

teluvaiheessa. Dokumenttien perusteella muodostettiin haastattelulomakkeen kysymykset. 

Tutkimalla ympäristöohjelmaan asettuja tavoitteita saatiin muodostettua ympäristökartoituk-

seen tarvittavat kysymykset. Havainnoista ja haastattelulomakkeesta saaduista tiedoista 

muodostettiin opinnäytetyön raportoinnissa esitetyt tulkinnat, johtopäätökset ja kehitysehdo-

tukset. 

 

Dokumenttianalyysin tarkoituksena on analysoida dokumentteja järjestelmällisesti ja luoda 

sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ja kehitettävästä asiasta. Dokumenttianalyysin vah-

vuus on sen herkkyys asiayhteydelle eli sille millaisena kehittämisen kohteena oleva ilmiö 

esiintyy luonnollisessa ympäristössään. (Ojasalo ym.  2009, 121 -122.)  

 

Havainnoimalla saatu aineisto pelkistettiin nostamalla keskeiset asiat esiin. Saatu aineisto 

yhdistettiin haastatteluaineiston kanssa. Tämän jälkeen saatua aineistoa tulkittiin haastatte-

luaineiston kanssa, koska havainnointi materiaalista ei yksinään olisi saanut loogista kokonai-

suutta. Havainnointimateriaalilla saatu tieto kuvaa sitä kuinka havainnoitavat käyttäytyivät 

tai toimivat havainnoinnin aikana (Ojasalo ym.  2009, 106 -107).  

 

Analyysissä järjestetään aineisto jonkin menetelmän avulla niin, että saadusta aineistosta 

voidaan tehdä kelvollinen raportti. Analyysissä voidaan puhua myös tulkinnasta, jossa tekstit 

suhteutetaan tutkijan käyttämään teoreettiseen näkökulmaan. Laadullisessa analyysissä ei 

nouse yhtään tulosta, kuten kvantitatiivista tutkimusta tehdessä. Tutkijan on itse työstettävä 

saadusta aineistosta analyysi ja tulkinta. (Hirsjärvi yms. 2008, 219; Aaltola & Valli 2001, 134.)  

 

Tulkinta esitellään tutkimuksen tulosluvussa. Tulkinta rakentuu haastattelulomakkeen pää-

teemoihin, joita havainnoinnit täydentävät.  

 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimus on edennyt tutkimussuunnitelman mukaisesti ja siinä on pyritty noudattamaan kvali-

tatiivisen tutkimuksen käsitteitä ja edellytyksiä käyttämällä luetettavia lähteitä. Luotetta-

vuutta lisää myös se, että tutkimuksen tuloksia voidaan jossain määriin siirtää myös muihin 

toimintayksiköihin, koska ammattikeittiöiden toiminta on samantyyppistä. Haastattelua ei voi 

toistaa samanlaisena, koska tilanteet olisivat toisenlaiset. Reliabiliteetin arvioimista hanka-

loittaa kvalitatiivisen tutkimuksen perusmääre jatkuvana muuntuvana ilmiönä ilman tulosten 
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toistettavuutta. Analysoinnit johtivat kuitenkin tulkintoihin, joista oli mahdollista tehdä joh-

topäätökset. Tuloksista saatiin kehitystyötä varten riittävästi aineistoa työn tilaajalle  

Tässä tutkimuksessa validiteetilla tarkoitetaan teoreettisen käsitteen ja lähtökohtateorian 

ristiriidattomuutta. Koska tutkija työskenteli tutkittavassa kohteessa vaarana voi olla, että 

asioiden näkeminen hämärtyy, toisaalta se voi myös auttaa näkemään asiat selkeämmin. Riit-

tävä objektiivisuus tutkittavaan asiaan oli helppo säilyttää, koska haastatteluun käytettiin 

myös muita työyhteisön jäseniä. Aineiston keruuta ja analysointia on myös helpottanut se, 

että tutkija tuntee ammattikeittiöiden toimintaympäristön ja ymmärtää siihen liittyvien asi-

oiden yhteyden sekä tärkeyden. Teoreettisen ja operationaalisen määritelmän ollessa saman-

laisia, on validiteetti riittävä (Uusitalo 1991, 84).  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää myös tutkijan tarkka kuvaus tutkimuksen suorit-

tamisesta, tutkimukseen käytetty aika ja olosuhteet. Tarkkuus koskee koko tutkimusta. (Hirs-

järvi yms. 2008, 226 – 227.) Opinnäytetyö on raportoitu suunniteltua kulkua vastaavaksi. 

 

6 Tutkimuksen tulokset 

 

Tämä luku käsittelee ympäristökartoituksesta saatuja tuloksia. Tarkastelun kohteena on vii-

den eri tutkimuskohteen jätteiden kierrätys ja keräysjärjestelmien toimivuus sekä kuinka ne 

vastaavat Palmian ympäristöohjelmaa, kun tarkasteltavana on osa yhdestä toimintalinjasta ja 

asiakaskohteesta. Luku (luku 6) etenee haastattelukysymysten pääteemojen mukaisessa jär-

jestyksessä, siten että ensin käsitellään opinnäytetyön tutkimuksen tuloksista saadut aineis-

tot. Havainnoinnista saadut dokumentit käsitellään erikseen, joten havainnoimalla saatuihin 

aineistoihin ei tässä paneuduta kovin syvällisesti.  

 

Haastattelun ja havainnoinnin perusteella on syntynyt käsitys Palmia Cateringin ympäristöasi-

oiden nykytilasta Metropolia Ammattikorkeakoulukohteissa. On myös saatu selkeää tietoa 

toimeksiantajalle, mihin toimiin tulisi panostaa ekologisempien toimintatapojen mahdollista-

miseksi cateringtoimintoihin. Henkilökunnan aktiivisuus ja sitoutuneisuus on myös saatu kar-

toitettua.  

 

Ympäristöasioiden toteutumisesta Palmia Cateringin toiminnoista ei ole tehty aikaisemmin 

kartoitusta. Vaikka nyt tehty kartoitus kohdistui muutamaan ammattikorkeakoulukohteeseen, 

saatiin sillä kuitenkin jonkinlainen kuva siitä missä tilassa ympäristöasiat nyt ovat. Positiivise-

na asiana nousi esille työyhteisöjen yhtenäinen ekologinen ajattelutapa. Jokaisessa kohteessa 

pidettiin kierrättämistä ja jätteiden jaottelua normaalina tapana toimia. Enemmän hämmen-

nystä aiheuttaa se, että yksiköissä ei ole kattavampaa jätteiden keräystä.  
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Tutkimuksella saatiin selvitettyä, että yleisesti ottaen toimipaikkojen jätteiden kierrätys - ja 

keräystoiminta toteutetaan lähes poikkeuksetta minimi vaihtoehdoilla, vaikka olisi mahdolli-

suutta kierrättää useampaa vaihtoehtoa. Tämä johtunee siitä, että jätekuljetussopimukset 

ovat kiinteistön vastuulla, eivätkä esimerkiksi palvelun tuottajan vastuulla. Osa rakennuksista 

on myös museoitu, joten rakenteelliset muutokset eivät ole mahdollisia. Näkökannat voivat 

erota eri syistä eri organisaatioiden kesken. Lisäksi jätteiden kierrätys ja keräys eivät välttä-

mättä ole olleet niitä asioita, joihin on kiinnitetty huomiota esimerkiksi yhteistyösopimuksia 

laadittaessa. Saaduilla tuloksilla voidaan kuitenkin lähteä kehittämään yleisellä tasolla koko 

organisaatioon soveltuvaa ja toimivaa ympäristöohjelmaa yksittäisille toimipaikoille, jonka 

sisällöt ja tavoitteet ovat realistisia. Palmia Cateringin tulevissa sisäisissä ja ulkoisissa audi-

toinneissa tullaan painottamaan ympäristöasioiden hoitoa ja seurantaa entistä tarkemmin. 

 

6.1 Ympäristöohjelmaan asetetut suunnittelu- ja vastuutehtävät 

 

Empiirisen aineiston perusteella voidaan olettaa, että osallistuminen ympäristöasioiden hoi-

toon koetaan henkilöstön keskuudessa niin arkipäiväiseksi toiminnaksi, ettei sen miettimiseen 

juuri käytetä aikaa. Monesti mielipide koulutuksesta katsottiin tarpeettomaksi, koska ” kaikki 

osaavat kierrättää”, ja jokainen tuntui ymmärtävän, miksi turhaa veden juoksutusta tulee 

välttää. Sähkön kulutuksesta nousi esiin kysymyksiä, kuten ”miksi laitteet ovat niin vanhoja” 

tai ”miksi niitä ei vaihdeta uudempiin energiatehokkaisiin laitteisiin”. Kysymykseen vastattiin 

myös vastakysymyksillä, kuten ”miten energian kulutusta voi seurata, ilman toimipaikkakoh-

taisia mittareita”. Hämmennystä ja epätietoisuutta aiheutti kysymys, joka koski Palmian ym-

päristöohjelmaa ja ympäristökartoitusta. Epätietoisuus tästä johtunee suurelta osin siitä syys-

tä, että toimipaikkojen käyttöön tulevaa materiaalia ei ole vielä julkaistu tai sitä ei ole ole-

massa, joten sitä ole henkilökunnalle vielä esitelty. Materiaalia on esillä Palmian sisäisillä 

intra-sivuilla, mutta henkilökunta harvemmin hakeutuu sivustoille. Esimiehen vastuulla on 

huolehtia, että koko henkilöstö saa haluamaansa tietoa ympäristöasioiden oikeanlaisesta to-

teuttamisesta niin halutessaan.  

 

Henkilökunnan osallistuminen ympäristökoulutuksiin oli jokaisessa kohteessa olematonta, 

koska varsinainen koulutusmateriaali cateringtoimintoihin puuttuu kokonaan, eikä kattavia 

henkilöstön koulutuksia tästä syystä ole vielä järjestetty. Kohteiden esimiehet ovat käyneet 

ympäristökoulutuksessa keväällä 2010. Koulutusmateriaalina oli henkilöstölle suunnattu ympä-

ristöopas. Lähitulevaisuudessa on tarkoituksena, että jokainen esimies kouluttaa oman henki-

löstönsä saadulla materiaalilla. Kohteiden esimiesten vastuulle on jäänyt ympäristöasioiden 

seuranta, tiedottaminen, valvonta ja opastus. Jokaisessa kohteessa henkilöstölle on jaettu 

catering-palveluiden ympäristöopas, jossa on tiivistetyssä muodossa Palmian ympäristöohjel-

man mukaisia asioita.  Ulkoinen auditoija oli antanut oppaasta hyvää palautetta tarkistuksen 

yhteydessä. Muutamassa kohteessa ympäristöopas oli käyty henkilökunnan kanssa läpi henki-

löstöpalaverissa, jossa oli myös sovittu keskeisimmät asiat joihin tullaan kiinnittämään huo-
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miota. Näitä asioita olivat muun muassa kuuman veden säästäminen, pesuaineiden järkevä 

käyttö ja valojen sammuttaminen, silloin kun niitä ei tarvita. Palmia on kouluttanut ekotuki-

henkilöitä, joiden tehtävänä on toimia kestävän kehityksen lähettiläinä omassa toimipaikas-

saan sekä lisätä tietoisuutta ja sitoutuneisuutta ympäristöasioiden hoitoon. 

 

Kierrätykseen liittyvät vastuut ja velvollisuudet olivat poikkeuksetta selvillä jokaiselle henki-

lökuntaan kuuluvalle, vaikka ketään ei ollut erikseen sitoutettu hoitamaan jotain osa-aluetta. 

Henkilökunta myös noudattaa annettuja ohjeita tarkasti. Yhdessä kohteessa oli muista poik-

keava tilanne koulutuksen suhteen. Ravintolan esimies oli itse kouluttanut työntekijänsä ym-

päristöoppaan mallin pohjalta. Koulutuksen jälkeen hän oli opastanut, valvonut ja myös to-

teuttanut ympäristömyönteisiä toimintatapoja henkilöstönsä kanssa. 

 

6.2 Ympäristöohjelman mukaisten tavoitteiden toteuttaminen 

 

Ympäristöasioiden toteuttaminen Palmia Cateringin ympäristöohjelman mukaisesti oli monen 

toimipaikan heikoin lenkki ympäristöasioiden hoidon suhteen. Toimiminen asiakasyrityksen 

tiloissa asettaa rajoitteet ympäristövastuullisten ja ekologisten toimintamallien toteutukseen. 

Viiden eri kohteen vaihtoehtoiset kierrätyspisteet olivat sekajäte (5), energiajae (3), biojäte 

(5), pahvin keräys (5), lasi (2), metalli (1). Yllättävintä oli huomata, että joidenkin toimipaik-

kojen keräyspisteistä puuttuu energiajakeen keräyspiste kokonaan. Sekajätteen ollessa kal-

leinta kerättävää jätettä, olisi voinut kuvitella, että jokaisessa kohteessa olisi ollut energia-

jaokkeen keräyspiste. Energiajaokkeen keräämisellä saataisiin kalliimman sekajätteen osuutta 

pienemmäksi, joten kiinteistöt saisivat säästöä jätekustannuksiin. Eräässä tutkimuksen koh-

teessa päästiin huomattaviin rahallisiin säästöihin vaihtamalla energiajaokkeenkeräyslaatikot 

puristustoiminnolla olevaan siirtolavaan. Samalla saatiin poistettua kalliimpia sekajätekeräys-

laatikoita. Vuosittainen säästö oli noin 30 tuhatta euroa. Sekajätteiden tyhjäykset maksavat 

keskimäärin noin 450 euroa kuukaudessa, ja energiajaokkeen tyhjäys noin 170 euroa kuukau-

dessa. Lasin- ja metallin keräys ei ollut kovin laajasti käytössä tutkituissa kohteissa. Tavoite-

tilasta tehty kuvio (Kuvio 5) voisi toimia mallina, mikäli kierrätyksen lisäämistä päädytään. 

 

Haastattelussa selvisi, että jokaisen kohteen henkilöstö oli erittäin sitoutunutta ja aktiivista 

osallistumaan ympäristömyönteisiin toimintatapoihin. Kiinnostus vihreisiin arvoihin ja ”save 

the planet”, ajattelutapa ohjaa monen toimintaa, työn ulkopuolisessa elämässä kuin työelä-

mässäkin. Kestävän kehityksen mukaista toimintaa pidetään itsestään selvyytenä. Vaikkakin 

Palmian ympäristöohjelman mukaiset tavoitteet olivat suurelle osalle täysin vieraita, ei se 

kuitenkaan estänyt henkilöstöä toimimasta oikein. Palmian ekologisista arvoista ja ympäristö-

ohjelmasta ei myöskään tiedetty mitään. Arveltiin kuitenkin niiden olevan ”aika vihreitä”. 

Koulutustarvetta ei myöskään ole kartoitettu, mutta oletusarvona voidaan pitää sitä, että 

kaikki tulevat käymään jossain vaiheessa ympäristökoulutuksen. Koulutuksesta kysyttäessä 
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yhdessä kohteessa oltiin sitä mieltä, että lisäkoulutus ei ole koskaan haitaksi, mutta pääosin 

kysymykseen suhtauduttiin neutraalisti. 

 

Organisaation yhteistyö kestävän kehityksen toteuttamiseksi liiketoimintayksiköissä asiakkaan 

kanssa on tärkeää työtä, jolla saadaan tuloksia aikaiseksi. Palmia harjoittaa toimintaansa 

asiakasyrityksen tiloissa. Asiakas, tässä tapauksessa Metropolia, harjoittaa toimintaansa jon-

kin toisen omistamissa tiloissa. On siis luonnollista, että kiinteistön omistajalla on sananvalta 

mitä kierrätyspisteitä rakennukseen jätehuoneeseen tulee. Metropolia ja Palmia ovat kuiten-

kin tiiviissä yhteistyössä kehittämässä yhteistä projektia (Green Office). Lisäksi heillä on yh-

teistyön alla yhteiset ympäristömyönteisemmät toimintatavat. Yhteistyöstä kertoo myös se, 

että yhdessä tutkimuskohteessa on koulutettu ekotukihenkilö, joka on kartoittanut Metropolia 

Ammattikorkeakoululle oman toimipaikkansa kartoituksen jätteiden kierrätyksestä, sen toimi-

vuudesta ja mitä siinä tulisi kehittää. Muutamissa kohteissa oli saatu vaihdettua vanhat lait-

teet uusiin energiatehokkaampiin laitteisiin.  Energian säästöä on saatu aikaiseksi myös siten, 

että on tehty rakenteellisia muutoksia, lisäämällä tarpeellisia tuuletuskanavia etteivät kylmä-

laitteet kuormittuisi liiasta ympäristön kuumuudesta.  Jokaisessa kohteessa noudatetaan 

poikkeuksetta sovittuja yhteisiä sääntöjä, koskien kierrätystä ja energiatehokkaita toiminta-

tapoja. 

 

6.3 Toimipisteiden tavoitteet ympäristöohjelmaan 

 

Haastattelulla saatiin selvitettyä, että toimipisteiden tavoitteet ympäristöohjelmaan olivat 

kaikilla lähes samankaltaiset. Jokaisen kohteen ylläpitotoiminnot olivat selkeät ja toimivat, 

näitä toimintoja ei ollut erikseen ohjeistettu. Kaikissa kohteissa kuitenkin toivottiin esimer-

kiksi kuvallisia ohjeita eri lajittelupisteisiin. Mikäli näissä lajitteluohjeissa olisi tekstiä, toivot-

tiin sitä suomeksi ja englanniksi. Teksti tulisi olla mahdollisimman lyhyttä ja kuvaavaa. Ko-

neissa ja laitteissa ei ole energiansäästöön tai vedensäästöön kehottavia tarroja tai muita 

ohjeita. Henkilökunnalla oli kuitenkin erinomainen tietämys omista laitteistaan. Jokaisessa 

kohteessa esimerkiksi monitoimiuunien ja patojen käyttäjät tiesivät, ettei uuneja tarvinnut 

esilämmittää, padat lämpiävät nopeasti ja sähköliettä ei automaattisesti laiteta aamulla työ-

vuoron alkaessa päälle. Sähköä voidaan säästää pienillä teoilla, kuten sammuttamalla valot 

sellaisista paikoista, missä niitä ei tarvita kuin hetkellisesti. Henkilökunnan oman aktiivisuu-

den ansiosta, valot eivät pala kokopäivää esimerkiksi sosiaalitiloissa, kylmiöissä tai siivousko-

meroissa. Jokainen ympäristöteko on rahansäästöä. 

 

Varsinaisia tavoitteita ympäristöohjelmaan ei ole kirjattu eikä seurattu.  Tämä opinnäytetyö-

hön liittyvä alkukartoitus on ensimmäinen, jossa jouduttiin miettimään kertyvien jätteiden 

määriä. Biojätteen määrää oli pilottimaisesti tarkasteltu joissakin kohteissa, mutta siitäkään 

ei ollut mitään konkreettista näyttöä tai materiaalia saatavilla. Kohteissa pidettiin puutteena 
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sitä, että tavoitteita ei ole ohjeistettu selkeästi toimipaikoille. Esimerkiksi biojätteen hyväk-

sytty määrä voitaisiin määritellä vaikka 1,5- 2,5 % / liikevaihto. Biojäte on osa hävikkiä, joka 

on laskettavissa euromääräisenä pois toimipaikan tuloksesta. Tutkimuksen kohteissa pidettiin 

mielenkiintoisena asiana sitä, että saataisiin toimiva ympäristökartoituslomake, jolla voitai-

siin seurata oman toimipaikan jätteiden määrän kertymistä. Seurannalla voitaisiin kuukausit-

tain viestittää asiakkaille kuinka ympäristöasiat ovat kehittyneet, lisääntyykö biojätteen mää-

rä tai laskeeko sen määrä. Voisiko biojätteen määrän pienentymiseen vaikuttaa omilla valin-

noillaan, miettimällä oman lounaansa määrää niin, ettei lautaselta jäisi hävikkiä. Syksyllä 

2010 vietetty energiansäästöviikko antoi ensimmäiset varmat tiedot asiakkaan lautasilleen 

jättämästä ruuasta. Toimipaikat mittasivat viikonajan asiakkaan jättämän biojätteen määrän. 

Saatujen tuloksien perusteella voitiin arvioida onko energiansäästökampanjalla saatu tuloksia. 

Viidestä kohteesta jokaisessa biojätteen määrä pieneni loppuviikkoa kohti, samassa suhteessa 

kuin ruokailijamäärät pienenivät. Keskimääräiseksi biojätteen määräksi saatiin laskettua noin 

125 g/ henkilö. Pitkällä aikajänteellä tämänkaltaisilla teemoilla on merkitystä siten, että 

myös asiakas miettii oman hiilijalanjälkensä muodostumista. 

 

6.4 Jätehuollon toimivuus 

 

Jätehuolto toimi moitteettomasti jokaisessa kohteessa. Tyhjennyskerrat olivat riittäviä ja 

keräysastioita oli jokaisessa kohteessa tarpeeksi. Toimipaikoissa myös tiedettiin keneen ottaa 

yhteyttä, mikäli jätteiden tyhjäyksessä tulee jotain ongelmia. Lasin ja metallin keräyspisteitä 

toivottiin jokaisessa kohteessa, missä niitä ei ollut. Lisäksi muutamasta paikasta puuttui jopa 

energiajaokkeen keräyspiste. Jätteiden keräyshuoneet olivat siistejä, ja poikkeuksetta ne 

sijaitsivat ulkotiloissa. Jätehuoneiden siisteydestä vastasi kiinteistöhuolto. Tiloihin toivottiin 

kuitenkin jonkinlaista informaatiota siitä, kuka vastaa jätehuoneen siisteydestä ja kenelle 

kuuluu eri jaokkeiden tyhjäykset.  

 

Kahdessa tutkimuksen kohteessa jätteiden keräyshuone oli kokonaan sisätiloissa. Näissä koh-

teissa biojätehuone oli erillinen kylmä tila. Yleensä jätehuoneet sijaitsevat cateringtoiminto-

jen välittömässä läheisyydessä. Kolmessa kohteessa jätehuoneeseen oli erittäin haasteellinen 

reitti, yhdessä kohteessa matkaa kertyi käveltynä noin 10 minuuttia sokkeloisten käytävien ja 

ovien kautta. Toisessa kohteessa jouduttiin kulkemaan ulkokautta noin 50 metrin pituinen 

reitti keittiöstä jätehuoneeseen, tämä herätti kysymyksiä; kuinka reitti sujuu lumessa ja jääs-

sä? Millä jätteet kuljetetaan? On selvää ettei jätehuoneita voida siirtää ja muuttaa vain siitä 

syystä, että Suomessa on neljä vuodenaikaa, mutta Palmian tulee itse huolehtia siitä, että 

jätteiden kuljetusvälineet ovat käyttäjäystävällisiä. Niiden tulee olla suunniteltu siten, että 

niillä voidaan kuljettaa turvallisesti tavaraa paikasta toiseen. Kolmannessa kohteessa hankalat 

rappuset ja askelmat aiheuttivat työntekijöille ongelmia. Ergonomiaa ei ole mietitty lainkaan 
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erinäisistä syistä, kuten rakennuksen museoinnin vuoksi joten tilojen toimivuus jää sille ra-

kenteelliselle tasolle, mitä se kiinteistössä sattuu olemaan. 

 

6.4.1 Havainnoinnin tulokset  

 

Ympäristöohjelmaan asetetut suunnittelu- ja vastuutehtävät 

  

Ympäristöasiat synnyttävät yleensä henkilöstön keskuudessa paljon keskustelua. Yleisesti ot-

taen ja koko tutkimuksen ajan havainnoidessa työkohteita, huomio kiinnittyi erityisesti veden 

ja sähkön kulutukseen. Vaikka kyseisiä asioita ei mitattu, tai niihin ei erityisesti kiinnitetty 

huomiota esimerkiksi kysymyslomakkeessa, pystyi havainnoimalla pääsemään hyvään koko-

naiskuvaan. Vaikkakaan varsinaista koulutusta ei ollut koko henkilöstölle vielä järjestetty eikä 

toimipaikoissa ollut ympäristötyöhön varsinaisesti sitoutettuja henkilöitä, ei se ollut esteenä 

ympäristöasioiden oikeaoppiselle hoitamiselle  

 

Henkilökuntaa ei suoranaisesti haastateltu, mutta syntyneet keskustelut olivat yleensä erit-

täin informatiivisia. Positiivisena huomiona selvisi myös kiinnostus ja halu toteuttaa oikeanlai-

sia  ympäristöystävällisiä toimintoja. Havainnoinnin tuloksena voidaan sanoa, että henkilö-

kunnan suhtautuminen ja asennoituminen ympäristöasioiden edelleen kehittämiseen ja to-

teuttamiseen ympäristöohjelman mukaiseen toimintaan oli myönteistä.  

 

Ympäristöohjelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen 

 

Henkilökunnalla oli myös poikkeuksetta hyvä tietämys omista ja globaaleista ekologisista ar-

voista. Havainnoinnilla saatiin myös selvitettyä henkilökunnan toimintatapoja esimerkiksi 

veden- ja energian käytön suhteen. Huomiota kiinnitettiin myös toimipaikkojen valaistukseen, 

ja siihen kuinka henkilökunta toimi valojen sytyttämiseen ja sammuttamisen suhteen esimer-

kiksi työpäivän loppuessa. Myös toimipaikan käytännön toimia seurattiin lajittelun oikeaoppi-

sen toteutumisen osalta ruuanvalmistustiloissa. Havainnoimalla saatiin esille tieto siitä, että 

käytännön toimet toteutuvat vaikka ympäristöohjelman mukaisia tavoitteita ei ollutkaan hen-

kilöstön tiedossa. Henkilökunta osasi esimerkiksi lajitella syntyneet jätteet oikein.  

 

Toimipisteiden tavoitteet ympäristöohjelmaan 

 

Toimipaikoissa ei ollut kuvallisia tai muita ohjeita esimerkiksi energian-, veden tai materiaa-

lien säästöistä. Tästä huolimatta henkilökunnan toiminnoissa oli kuitenkin havaittavissa oikeat 

toimintaperiaatteet. Aamulla keittiöhenkilökunnan tullessa töihin ruuanvalmistukseen tarvit-

tavia uuneja tai liesiä ei automaattisesti kytketty päälle. Keittiöhenkilökunta ei myöskään 

käyttänyt ruokaillessaan tai juodessaan kertakäyttöastioita.  
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Jätehuollon toimivuus 

 

Havainnoimalla ympäristöä, saatiin haastattelulomakkeeseen lisäkysymyksiä, esimerkiksi koh-

taan 4. jossa aihealue on jätehuollon toimivuus. Haastattelulomakkeen vapaassa keskuste-

luosuudessa yleensä keskustelu kääntyi siihen suuntaan, jossa mietittiin, miksi kierrätystä ei 

voitaisi laajentaa. Tutkimuksen kannalta oli mielenkiintoista huomioida, kuinka vähän koh-

teissa oli itse asiassa tietoa siitä, paljonko cateringtoiminta tuottaa jätettä viikossa tai kuu-

kaudessa. Yleinen tietoisuus siitä, kuinka ympäristöasioita tulisi hoitaa, on vahvassa ristirii-

dassa käytännön toteutuksen kanssa. Ongelmaksi ei muodostu henkilöstön aktiivisuus tai asi-

aan sitoutuneisuus, vaan poikkeuksetta kiinteistöistä puuttuvat keräyspisteet. 

 

Jätehuolto toimi jokaisessa kohteessa hyvin. Kuljettaessa ravintolapäällikköjen kanssa jättei-

den kuljetusreittejä, saatiin tietoa esimerkiksi siitä kuinka haasteellisia joidenkin kohteiden 

jätteiden kuljetusreitit olivat. Tutkimus tehtiin kesällä, jolloin maassa ei ollut lunta ja kul-

keminen oli helppoa. Joidenkin kohteiden jätteiden kuljetusmatkat olivat huomattavan pit-

kiä. Itse jätehuoneet olivat siistejä ja tilavia. Havainnoinnin perusteella voidaan päätellä että 

suurimpaan osaan jätehuoneita voitaisiin lisätä kierrätyspisteitä siten että kaikkiin saataisiin 

ainakin energiajaokkeen keräyspiste. Muutamiin kohteisiin voisi myös sijoittaa lasin- ja metal-

linkeräyspisteet. 

 

6.4.2 Dokumenteista saadut tulokset 

 

Tässä opinnäyteyössä käytettiin Palmian ympäristöohjelmaa 2010 ja ympäristöraporttia 2008 - 

2009 haastattelulomakkeen suunnitteluvaiheessa. Dokumenteilla saatiin hyvä kokonaiskuva 

Palmia Cateringin tahtotilasta ympäristöasioiden suunnitelmallisuuden ja toteuttamisen suh-

teen.  Dokumenteista voidaan päätellä, että Palmia Cateringilla on systemaattinen suunni-

telma kehittää omaa ympäristöjohtamistansa.  Päämäärät ja tavoitteet on määritelty selkeäs-

ti ja niiden toteuttamista varten on tehty merkittäviä parannuksia ympäristöasioiden tilan 

kohentamiseksi. Ympäristöohjelmaan on myös kirjattu ne toimenpiteet, joilla näihin asetet-

tuihin tavoitteisiin tullaan pääsemään, kuinka ja millaisella aikataululla ne tullaan toteutta-

maan.  

 

Ympäristöohjelma sisältää selkeitä kehityskohteita esimerkiksi cateringtoimintoihin. Opinnäy-

tetyössä keskityttiin ympäristökartoituksen tekemiseen, Palmia Cateringin ympäristöohjelman 

mukaisien päämäärien ja tavoitteiden ollessa keskeisessä asemassa. Ympäristökartoituslo-

makkeeseen saatiin tästä dokumentista ajan tasalla olevaa tietoa. Ympäristökartoitus mah-

dollistettiin näiden dokumenttien avulla. 
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Ympäristöraportista saatiin varmaa tietoa siitä, että Palmia tekee sidosryhmiensä kanssa yh-

teistyötä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ympäristöasioiden kehittämisessä 

huomioidaan palvelujen käyttäjien ja tilaajien näkökulmat sekä tekninen ja tieteellinen kehi-

tys. Tuotteiden ympäristövaikutuksia ja tavarantoimittajien suhtautumista ympäristöasioihin 

selvitetään järjestelmällisesti tarjouspyyntöjen avulla. Palmia noudattaa myös Helsingin kau-

pungin ympäristöpolitiikkaa ja kestävän kehityksen toimintaohjelmaa sekä voimassa olevia 

lakeja ja asetuksia. Ympäristöraportin mukaisesti Palmiassa on noudatettu vuoden aikana 

ympäristöohjelmaa, jonka kautta on toteutettu myös Helsingin kestävän kehityksen toiminta-

ohjelmaa ja Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelmaa. Ympäristöohjelma perustuu kokonai-

suudessaan Palmiassa aiemmin tehtyyn ympäristönäkökohtien tunnistamiseen. 
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7 Johtopäätös 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Palmia Cateringin ympäristöohjelmaan asetettujen ta-

voitteiden toteutumista, sekä tunnistaa niihin liittyvät kehitystarpeet. Kartoituksella selvitet-

tiin ympäristöasioiden nykytilan lisäksi myös mahdollisuudet kiinteistön osalta ympäristöasioi-

den huomioonottamiseen esimerkiksi lajittelun suhteen. Ympäristökartoituksen lisäksi keskei-

siksi asioiksi nousivat henkilökunnan tietoisuuden lisääminen kestävän kehityksen mukaiseen 

toimintaan ja tätä kautta ekoloogisuuden lisääminen päivittäisiin arkirutiineihin.  

 

Teoriaosuuden pohjalta muodostettu empiirinen viitekehys antoi selkeän kehyksen käsitellä 

Palmian ympäristöohjelmaa ja siihen liittyviä asioita. Yleinen teoria ympäristöohjelmasta 

vastasi hyvin Palmian ympäristöohjelman sisältöä.  Johtopäätöksenä voidaan sanoa että ym-

päristöstrategian merkitys liiketoiminnan suunnittelun huomioimisessa on ensiarvoisen tärke-

ää.  Tietoisuus lisääntyi opinnäytetyön edetessä siitä, että ympäristöohjelma on tosiaankin 

pelkistettynä käytännön toimenpiteiden suunnittelua, jonka avulla varmistetaan tavoitteiden 

ja päämäärien saavuttaminen. Ympäristöasioiden suunnittelu ja vastuutehtävät olivat poikke-

uksetta jokaisessa tutkimuksen kohteessa se alue mihin ei osattu ottaa kantaa, koska toimi-

paikoilla ei ollut jaettu vastuualueita kenellekään erityisesti. Jätejaokkeiden liikutteluun 

liittyvät toimet olivat jakautuneet eri työntekijöille sen mukaan missä he työskentelivät. Esi-

miesten vastuulle oli lähinnä jäänyt käytännön toimien mahdollistaminen, esimerkiksi hank-

kimalla jätteiden keräykseen soveltuvia astioita, jotka täyttävät myös ergonomiset vaatimuk-

set. Pienillä parannuksilla voidaan saada paljon asioita eteenpäin.  

 

Tutkimustuloksien avulla saatiin selvitettyä, että käytännön toimenpiteiden seuranta ja seu-

rannan toteutus olivat puutteellisia. Epätietoisuus vastuuhenkilöistä, aikatauluista ja keinois-

ta nousi myös yhdeksi kehittämiskohteeksi.  Ympäristöohjelman mukaisia tavoitteita nouda-

tettiin jokaisessa tutkimuksen kohteessa huolimatta siitä, että yhdessäkään tutkittavassa koh-

teessa ei tiedetty Palmian ympäristöohjelmaan määriteltyjä tavoitteita. On tarpeellista huo-

mioida, että ympäristöasioita toteutettiin jokaisessa tutkimuksen kohteessa erinomaisesti. 

Ympäristötietoisuus oli korkealla tasolla. Ympäristökoulutukseen suhtauduttiin neutraalisti, 

koska koulutuksen ei arveltu koskaan olevan turhaa.   

 

Haastateltavien mielipiteet olivat yhteneväiset siitä, että jätteiden määrän pieneneminen 

olisi positiivinen asia. Seurantaa ei toteutettu yhdessäkään toimipaikassa systemaattisesti, 

vaan arvioitavat asiat olivat summittaisia ja perustuivat olettamukseen. Biojätteen ja hävikin 

seuranta ei myöskään kuulunut normaaliin päivärutiiniin, koska se koettiin hankalaksi toteut-

taa ilman oikeanlaisia seurantalomakkeita ja välineitä (esimerkiksi iso vaaka). Tästä huolimat-

ta arveltiin, että systemaattinen jätemäärien seuraaminen voisi vaikuttaa jätteiden vähenty-
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miseen. Kun biojätemäärä kiloissa muutetaan euroiksi, herättää se jokaisen ajattelemaan sitä 

kuinka paljon oikeasti ”rahaa” kannetaan roskiin.  

 

Selkeänä yksittäisenä kehitystoimenpiteenä voitaisiin ajatella erilaisten kierrätysinfotarrojen 

suunnitteleminen ja lisääminen toimipaikkoihin. Tällaisia tarroja haluttaisiin esimerkiksi ra-

vintolasalin jätelajittelu pisteisiin asiakkaita varten, sekä lisäinfoksi henkilöstölle. Lajittelu-

tarrat kertoisivat myös asiakkaalle toimipaikan ja organisaation halusta olla ympäristömyön-

teinen toiminnoissaan. Cateringtoimintojen haastatteluissa käytetty ympäristökartoitusloma-

ke voisi toimia pelkistetympänä ympäristöasioiden seuranta- ja kehityslomakkeena päivittäi-

sissä toiminnoissa. Palmia Cateringin ympäristöasioiden laadusta vastaavat ovat kehittäneet 

cateringtoimintoihin ”ympäristötehokas toimipaikka” -lomaketta joka odottaa hyväksymistä 

catering-palveluiden johdolta, sekä cateringpalveluiden ympäristöohjeistuslomaketta (Liite 

4), johon on kerätty ympäristöohjelman keskeisimpiä tavoitteita ja asioita erittäin kattavasti.  

 

Keskustelua herätti haastatteluiden aikana myös se, miksi kohteissa ei ole laajempaa jättei-

den kierrätystä. Yleisesti oltiin kuitenkin kaikkiin niihin toimintoihin tyytyväisiä, mitä jätekul-

jetuksiin liittyi. Tutkimuksella saatiin selvitettyä eri jätejaokkeiden keräyspisteet, ja tietoa 

mitä jätettä ja kuinka paljon toimipaikkakohtaisesti muodostuu. Kustannustehokkaissa toimi-

paikoissa olisi syytä panostaa edullisempaan keräysjaokkeeseen, lisäämällä jokaiseen toimi-

paikkaan myös energiankeräyspiste.  Viimevuosina on keskusteltu median taholta laajasti 

kierrätyksestä ja erilaisten jaokkeiden uusiokäytöstä, joten luonnollisesti joidenkin kierrätys-

pisteiden puuttuminen on kysymyksiä herättävää.  

 

Koska Palmia Catering saadessa toiminnoilleen ympäristösertifikaatin helmikuussa 2010, tar-

koittaa se sitä, että ympäristösertifikaatti ohjaa toimintaa kestävän kehityksen mukaisesti 

kolmen vuoden sykleissä. Ympäristöjärjestelmien sertifiointi ei ole organisaatiolle pelkkä 

päätepiste tai tavoite, mihin aktiivisesti pyritään, vaan ainoastaan kirjallinen vakuus siitä, 

että yrityksen ympäristöjärjestelmä täyttää tietyn standardin vaatimukset. Sertifiointi edel-

lyttää jatkuvaa toimintojen kehittämistä prosesseina sekä valvontaa, että toiminta täyttää 

saavutetut vaatimukset. Tällä opinnäytetyöllä on saatu tätä kehitystyötä varten tärkeää tie-

toa työn toimeksiantajalle niistä toiminnoista joita cateringtoiminnoissa tulisi edelleen kehit-

tää. Kehitystyössä tulisi ottaa myös huomioon Palmian sisäisissä auditoinneissa ja tuloskortissa 

olevan vahva painoarvo ympäristöasioissa, siten että saataisiin käyttökelpoiset lomakkeet, 

joilla ympäristöasioiden seuraaminen mahdollistettaisiin. 
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