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Ekokem Oy Ab, lyhyesti 1/2

Perustettu vuonna 1979
Jätteiden käsittely alkoi vuonna 1984
Liiketoiminta-alueet

• Ongelmajätteiden hyödyntäminen, kierrätys,
käsittely ja loppusijoitus
• Öljyjätehuolto
• Valistus

Suurimmat osakasryhmät
• Elinkeinoelämä 38,3 %
• Suomen valtio 34,1 %
• Kunnat 27,6 %
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Ekokem Oy Ab, lyhyesti 2/2

Toimipaikat

• Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski

Tytäryhtiöt

• Ekokem-Palvelu Oy: Riihimäki, Anjalankoski,   
Pori, Turku ja Oulu

• Iisalmen Keräysöljy Oy: Iisalmi ja Kuopio

Ongelmajätteiden polttotekniikan edelläkävijä
maailmassa

ISO 9001, ISO 14001 ja EMAS-sertifikaatit sekä
laboratorion akkreditointisertifikaatti
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Ekokem Oy Ab, vuosi 2005

Liikevaihto 31,6 milj. €

Kirjanpidollinen tulos 6,2 milj. €

Henkilöstö keskimäärin:
Ekokem Oy Ab 184
Laboratorio 14
Konserni yht. 275

Vastaanotettu ongelmajätemäärä 134 400 t

Käsitelty ongelmajätemäärä 138 171 t

Kaukolämpöä tuotettiin 120,2 GWh

Sähköä tuotettiin 24,8 GWh
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Toimintojärjestelmän vaiheet

1987

1991

1992

1994

1995

1996

2000

Laatukäsikirja ISO 9001

periaatteiden pohjalta, laatuvastuut

ICC: Kestävän kehityksen 

peruskirja

Laatujärjestelmän rakentaminen alkaa

Responsible Care - Vastuu huomisesta

ISO 9001 ja BS 7750 –sertifikaatit,

Riihimäen ja Porin toimipaikat

Laboratorion akkreditointi EN 45001

Laatu- ja ympäristöjärjestelmä Jämsänkoskelle

EMAS ja ISO 14001

Prosessipesu EK Oy:n sertifikaatit

ISO 9002, ISO 14001 ja BS 8800

2001

Laatujärjestelmän laajennus Ekokem-Palvelu Oy

Laboratorion akkreditointi ISO 17025

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä (Asetus 59/1999)

Energiakatselmus,  Turva CD-rom valmistui

(Käytöstä poistetut logot)

(Voimassa olevat logot)

2003
Uudistettu toimintojärjestelmä

EMAS-laajennus  Pori ja Jämsänkoski,

Iisalmen Keräysöljy Oy:lle laatu- ja ympäristösertit

2004
Toimintoketjujen 

kehittäminen

2005 ISO 14001:2004

6.7.2006/RK
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Toimintojärjestelmän tavoitteet

1. kyky täyttää asiakkaiden odotukset

2. kilpailukyvyn parantaminen

3. kustannustehokkuuden ja työn tuottavuuden 
kehittäminen

4. jatkuvan parantamisen soveltaminen 
työterveys- ja turvallisuusasioissa, 
ympäristönsuojelussa ja taloudellisissa 
tuloksissa
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Toimintojärjestelmän perusta

• toimintoketjut ja niiden vaatimukset
• ISO 9001 -standardi ja sen vaatimukset
• rakenne perustuu EFQM:n perusteisiin

Lisäksi
• ISO 17025
• ISO 14001 ja EMAS
• Turvallisuusasiat
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Toimintoketjujen määrittäminen

Ydintoimintoketjut (-prosessit):
• Asiakkuuden hallinta 
• Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen –

kehittämisen toimintoketju – KEHTO
• Myynti-tilaus-toimitus-ketju 

(ongelmajätteiden käsittely ja muut palvelut)
Tukitoimintoketjut:
• Johtaminen ja muut tukitoimintoketjut

=> prosessimaisessa tarkastelussa mittarit ja  
indikaattorit otettiin uudelleen esille



26.1.2006Raili Kulmala

Markkinat & 

teknologiat
Valittujen 

asiakasryhmien 

tarpeet, teknologia-

mahdollisuudet,

viranomais-

vaatimukset

Uudet ratkaisut

Toimittaja

Myynti & 

markkinointi

Tekniikan

kehitys

TuotantoTalous ja 

hallinto

Ostot ja 

logistiikka

Ekokem-konserni

Ydintoimintoketjujen yleiskartta 

Sidosryhmät

Odotukset

Lisäarvo

Asiakas

Asiakastarve

Asiakas-

tyytyväisyys

Johtamis- ja tukitoimintoketjut

Innovaatioketju

Tuotanto-logistiikkaketju

Ideoiden 
luominen ja 
arviointi

Esitutkimus ja 
tuote/palvelu-
mallin kuvausTuote/palvelu/

liiketoiminta-
suunnittelu

Tuotteen/
palvelun 

toteuttaminen

Liiketoiminnan
käynnistäminen

Päätöstoimet 
ja tulosten 
arviointi

Versiot

• Vakio-

tuotteet

• Projektit

Ympäristön mahd. ja 
sidosryhmien 

odotusten hallinta

Strateginen 
suunnittelu

Toiminnan 
suunnittelu 
ja ohjaus

Kokonais-
tulosten 
seuranta

Henkilöstön ja 
osaamisen 
kehittäminen

Ulkoinen 
ja sisäinen 
viestintä

Talous-, henkilöstö-
hallinnon ja IT-
peruspalveluiden 

tuottaminen

EHS
kehittäminen

Versiot

10.9.2003

Tilauksen teko

Vastaanotto

Laskutus ja 
asiakaspalaute Varastointi

Esikäsittely
Käsittely Loppusijoitus 

ja hyötykäyttö

Kuljetus

Kuljetusten ja 
vastaanoton 
suunnittelu

Tuotannon 
sunnittelu

Versiot
* Vakiotuotteet

* Projektit

Myynti-tilaus-toimitus-ketju

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
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Toimintojärjestelmän rakenneosat

01 Johdanto (1)
02 Johtaminen ja strateginen suunnittelu (10)
03 Asiakkuuden hallinta (2)
04 Toimintojen, tekniikan ja menetelmien 

kehittäminen (22)
05 Toimintoketjut (352)
06 Henkilöstö, resurssit ja kumppanuudet (44)
07 Turvallisuusjärjestelmä (71)
08 Ympäristöjärjestelmä (59)
09 Toimintojärjestelmän ohjaus ja laatuohjeet (42)
10 Mittaristot (1)

Pääosa ohjeista pysyi entisellään, 
rakenneosittain ohjeita, yht. 604 kpl 
ja lisäksi liitteitä 220 kpl
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Toimintojärjestelmän tasot

Hallintajärjestelmä kuvataan kolmen tasoisilla
dokumenteilla:

1. taso Koko konsernia koskevat 
toimintojärjestelmän periaatteet (33 kpl)

2. taso Kyseistä yritystä koskevat kuvaukset ja 
menettelyt (114 kpl)

3. taso Toimintaa ohjaavat yksityiskohtaiset ohjeet 
ja tekniset asiakirjat (457 kpl)
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Johdon katselmusaineiston suunnittelua…
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Toimintojen valvontaa

• Johdon katselmukset (vähintään 2/a)
• Sisäiset auditoinnit (2005 yht. 20 kpl)
• Omat tarkastukset
• Suunnittelukatselmukset
• Sopimuskatselmukset
• Reklamaatioiden, y-tiedustelujen ja muiden 

palautteiden aiheuttamat toimenpiteet
• Toimittajien ja alihankkijoiden auditoinnit
• Ulkoiset auditoinnit (Insp.Sert.2/a, Finas ja Tukes 1/a)

• Viranomaisten valvonta
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Sisäiset auditoinnit: auditoitavat kohteet

• kaikki toimintoketjut (osastot ja yksiköt) 
toimintojärjestelmän mukaisesti

• laboratoriolla lisäksi ISO 17025 -vaatimukset

• erilliset ympäristöauditoinnnit Riihimäen, Porin 
ja Jämsänkosken toimipisteissä

• erillinen turvallisuusauditointi Riihimäen 
toimipisteessä

• edellisten lisäksi voidaan tehdä toiminto- ja 
tuotekohtaisia auditointeja.
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Toimintojen ja järjestelmän kehittäminen

• Ennakoiva 

• Reagoiva

• Yksiköiden oma seuranta ja kehittäminen
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Poikkeamien ja kehitysehdotusten käsittelymenettelyt

• asiakasreklamaatioiden ja tuotepoikkeamien käsittely
• sisäisten palautteiden käsittely 
• ympäristötiedustelujen käsittely 
• hankintareklamaatioiden käsittely
• auditointien ja muiden katselmusten tulokset 
• kalibroitavien laitteiden viat ja häiriöt 
• ympäristötarkkailu, päästö- ja lupaehtoylitykset 
• tapaturmien, onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden käsittely
• vaaran arviointi ja turvallisuusselvitys kemikaalilain säännösten 

mukaisesti
• ympäristönäkökohtien arvottaminen
• prosessihäiriöiden osastokohtainen seuranta 
• aloitetoiminta
=> Avoimien poikkeamien ja kehitysehdotusten käsittelyn 

helpottamiseksi on tehty järjestelmä, joka kokoaa avoimet 
asiakirjat ja lähettää automaattisesti muistutukset 
vastuuhenkilölle viikoittain.
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Vaatimustasoja

• LAKIREKISTERI

– kemian teollisuutta koskevat lait ja asetukset

– päivitetään jatkuvasti, linkit Finlexiin

• LUPAREKISTERI

– Ekokemin toimintaa koskevat luvat ja hakemukset

• OMAT SITOUMUKSET

– RC, ICC, EMAS

– sopimukset ja muut sitoumukset

– standardit
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Järjestelmät kokonaisuutena hyödyllisiä

Systemaattinen, kokonaisvaltainen laaduntarkkailu

Vaatimusten mukaisuuden osoittaminen

Kolmannen osapuolen arviointi

Ryhtiä toimintaan

Muuta hyötyä
• akkreditoinnissa mukana
• sertifioinneissa mukana
•mukana mm. standardien kehittämistyössä
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Kritiikkiä
Päällekkäisiä tarkastuksia
• Inspecta Sertifiointi, Finas, Tukes ja muut viranomaiset
• Lupa-asioiden tarkastajat
• Paineastiatarkastajat
• Erilaiset pätevyyden osoittamiset

Kustannuksia
• akkreditointi- ja sertifiointikustannukset
• vaatimustaso myös vaikuttaa kustannuksiin

Integroitu järjestelmä voi olla kovin laaja ja mas-
siivinen, olisi oltava selkeä ja helppokäyttöinen.
Käyttäjänäkökulma myös huomioitava.
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Vaativan ympäristöhuollon yhteistyökumppani


