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YMPÄRISTÖASIOIDEN 
HALLINTA

Kansainvälinen 
ISO 14000 -standardisarja



Tekninen komitea 
ympäristöasioiden hallinta

ISO/TC 207 Environmental management 
vastaa ISO 14000 -standardisarjan 

kehittämisestä ja ylläpitämisestä. 

 Standardit ja niihin liittyvät 
 ohjejulkaisut käsittelevät 
 seuraavia aiheita:

•	 ympäristöjärjestelmät

•	 ympäristöauditoinnit ja -tarkastukset

•	 ympäristönsuojelun tason arviointi

•	 ympäristömerkinnät

•	 elinkaariarviointi

•	 kasvihuonekaasupäästöjen hallinta

•	 ympäristöviestintä

•	 suunnittelun ja tuotekehityksen ympäristö-
 näkökohdat

•	 materiaalivirtojen kustannusanalyysi 

•	 tuotestandardien ympäristönäkökohdat

•	 termit ja määritelmät.

Osallistu ja vaikuta 
standardisointiin 

Standardisoinnin palveluorganisaationa maassamme toimii 
Suomen Standardisoimisliitto SFS. Se vahvistaa, julkaisee, 
myy ja välittää standardeja. SFS ohjaa ja koordinoi kan-
sallista standardisoimistyötä ja edustaa Suomea alansa 
kansainvälisissä ja eurooppalaisissa järjestöissä. SFS:n 
komiteoiden ja seurantaryhmien tarkoituksena on edistää 
ja ohjata standardisointia suomalaisen yhteiskunnan tarpei-
den mukaan.

SFS:n komitea TK 113 Ympäristöasioiden hallinta seuraa 
ympäristöjohtamisen kansainvälistä standardisointia ja osal-
listuu ISO 14000 -sarjan standardien laadintaan. Komitean 
toimiala on sama kuin kansainvälisen standardisoimisjärjes-
tön komitealla ISO/TC 207 Environmental management. 

Ympäristöasioiden hallinta -komitean jäsenyys on avoin 
kaikille. Komitean kokoonpanossa pyritään laaja-alaiseen 
asiantuntemukseen eri elinkeinoelämän aloilta ja eri intressi-
ryhmistä. Osallistumismaksu on 1 200 €/vuosi.

Hyödyt komitean TK 113 jäsenyydestä:

• ajan tasaisen tiedon saaminen kansainvälisestä 
 standardisoinnista 

• ennakkotiedon saaminen tulevista työkohteista ja 
 valmisteilla olevista standardeista 

• mahdollisuus vaikuttaa standardien sisältöön 
 laadintatyön eri vaiheissa 

• oikeus osallistua ISOn työryhmiin ja kansain-
 välisiin kokouksiin 

• verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa.

TK 113:n kokouksissa laaditaan Suomen lausunnot ISO 
14000 -sarjan standardiehdotuksiin ja päätetään kannan-
otoista äänestyksiin. Jäsenet saavat käyttöönsä valmisteluun 
liittyvät aineistot kuten työasiakirjat, standardiehdotukset ja 
standardit. Suomella on muiden maiden tapaan oikeus ni-
mittää edustajiaan ISOn työryhmiin, joissa on parhaimmat 
mahdollisuudet vaikuttaa.  

Liity mukaan!

Yhteydenotot:
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

puh. 09 149 9331 (vaihde)
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Ympäristöstrategiansa suunnannäyttäjäksi ISO perusti vuon-
na 1993 uuden teknisen komitean Ympäristöasioiden hal-
linta (ISO/TC 207 Environmental management). Tämä oli 
osoitus ISOn sitoutumisesta kestävän kehityksen haastee-
seen, joka muotoiltiin YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssis-
sa Rio de Janeirossa 1992. 

ISO 14000 -standardisarja on näkyvin osa ISOn ympäris-
tötyötä. Standardit heijastavat kansainvälistä yhteisymmär-
rystä hyvistä ympäristöjohtamisen käytännöistä. Standardit 
ovat sovellettavissa kaikentyyppisiin ja kokoisiin organisaa-
tioihin niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. 

ISOn ympäristökomitean työhön osallistuu asiantuntijoita yli 
100 maasta. Lisäksi työssä on mukana noin 40 kansainvä-
listä järjestöä. Kansalliset edustajat ISOn työryhmiin nimeää 
kunkin maan standardisoimisjärjestö. Edustajat esittelevät 
oman maansa näkemyksen ISO/TC 207:n käsittelemissä 
asioissa. Kussakin maassa kansallinen yksimielisyys hae-
taan sidosryhmien kesken käytävissä neuvotteluissa.

ISO 14000 -sarja edistää 
kestävää kehitystä

ISO 14000 -sarjan standardit tarjoavat työkaluja ja teknii-
koita ympäristönäkökohtien hallintaan ja ympäristönsuojelun 
tason parantamiseen. Standardit kannustavat organisaatioi-
ta ottamaan aktiivisen roolin ympäristöasioissa. Ympäristö-
asioiden hallinnan standardeja hyödyntämällä organisaatio 
voi saavuttaa huomattavia liiketaloudellisia etuja, kuten

•	 raaka-aineiden ja muiden resurssien 
 tehokkaampi käyttö

•	 energiankulutuksen vähentyminen

•	 prosessien ja jakeluketjujen tehostuminen

•	 jätemäärien ja jätteen käsittelystä aiheutuvien 
 kulujen vähentyminen

•	 materiaalien uusiokäyttö.

Näin ISO 14000 -sarja edistää kestävää kehitystä sekä ym-
päristöön liittyvien että taloudellisten tavoitteiden suhteen.

Menetelmiä ympäristön 
tilan seurantaan

ISO tarjoaa myös laaja-alaisen valikoiman näytteenottoa ja 
testausmenetelmiä käsitteleviä standardeja ympäristön tilan 
seurantaan. ISO on laatinut noin 570 kansainvälistä stan-
dardia ilman, veden ja maaperän laadun seurantaan, melun 
ja säteilyn seurantaan sekä vaarallisten aineiden kuljetusten 
valvontaan. Ympäristölainsäädäntö käyttää monissa maissa 
hyväksi näitä standardeja.

ISO JA YMPÄRISTÖ
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ISO 14000 -STAndARdIen KÄYTTÖ

HYÖdYT ISO 14000 -STAndARdISARJASTA

Yhä useammat organisaatiot eri puolilla maailmaa tiedosta-
vat ympäristöasioiden hallinnan, yhteiskuntavastuun ja kes-
tävän kehityksen tarpeen.   

Kansainvälinen standardi on malli ja ohjeistus hyvästä käy-
tännöstä ja näin mittatikku organisaation ympäristöasioiden 
hallinnan kehittämiseen ja siitä viestimiseen. Standardit ovat 
luonteeltaan suosituksia, ja niiden käyttö on vapaaehtoista.

Kansainväliset standardit vakiinnuttavat yhtenäisiä ympäris-
töasioiden hallinnan käsitteitä, määritelmiä ja menetelmiä 
lisäten toimijoiden yhteisymmärrystä ja tietojen vertailukel-
poisuutta. Standardeilla myös luodaan yhteisiä pelisääntöjä 
maailmanlaajuisille markkinoille ja siten edistetään elinkei-
noelämän tasapuolista kohtelua ja poistetaan kaupan estei-
tä.

Arvioi Toteuta

Ympäristö-
vaikutusten
arviointi

Tuotteiden tai palveluiden
ympäristövaikutusten havain-
nollistaminen ja vertailu

Tuotteiden tai palveluiden 
ympäristökuormituksen 
vähentäminen

Ympäristöä vähemmän
kuormittavien tuotteiden 
ja palveluiden kysynnän 
ja tarjonnan lisääminen

Ympäristöviestinnän 
kehittäminen

Organisaation 
ympäristönsuojelun 
tason kuvaus

Ympäristö-
järjestelmän 
kehittäminen

ISO 14040 -sarja
Elinkaariarviointi 

ISO 14062
  

Ympäristöä huomioiva
suunnittelu

ISO 14020 -sarja
Ympäristömerkit 

ja ympäristöselosteet

ISO 14063
Ympäristöviestintä

ISO 14030 -sarja
Ympäristönsuojelun 

tason arviointi

ISO 19011
Ympäristöjärjestelmän

auditointi

Ympäristö-
näkökohtien 
yhdistäminen 
suunnitteluun 
ja kehittämi-

seen

Ympäristö-
asioista

viestiminen

Ympäristön-
suojelun tason

seuranta

Järjestelmän 
suorituskyvyn

seuranta

Suunnit-
tele

Toimi

Ilmaston-
muutoksen
hallinta

ISO 14064 - ISO 14069
Kasvihuonekaasupäästöjen 

laskenta ja raportointi

Kasvihuonekaa-
supäästöjen

seuranta

IS

O
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4
0
0
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m
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Materiaalitehokkuuden
parantamismahdollisuuksien
kuvaus

ISO 14051
Materiaalivirtojen
kustannusanalyysi

ISO 14004 Ohjeita 
ympäristöjärjestelmän 

rakentamiseen
ISO 14005 Ympäristö-
järjestelmän vaiheittainen 

käyttöönotto
ISO 14006 Eko-

suunnittelun sisällyttäminen 
ympäristöjärjestelmään
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mm. ympäristöauditoinnit, elinkaariarvioinnit ja ympäristömer-
kinnät. Vaikka standardit on laadittu toisiaan täydentäviksi, 
voidaan niitä käyttää myös erikseen organisaation ympäristö-
päämäärien saavuttamiseksi.

Ympäristösuojelun 
tason arviointi

Ympäristöauditoinneissa tarkastetaan, että ympäristöjärjes-
telmää toteutetaan ja ylläpidetään tehokkaasti. Auditoinnit 
välittävät organisaation johdolle tietoa ympäristöjärjestel-
män toimivuudesta ja kehittämistarpeista. ISO 19011 an-
taa ohjeita johtamisjärjestelmien auditointiperiaatteista, 
auditointiohjelmien laatimisesta, auditointien suorittamisesta 
ja auditoijien pätevyydestä. 

Ympäristönsuojelun tason seuranta ja arvioiminen ovat kes-
keinen osa jatkuvan parantamisen periaatetta. ISO 14031 
tarjoaa opastusta ympäristönsuojelun tason arviointiin ja 
mittareiden valintaan. Saatua tietoa voidaan hyödyntää ra-
portoitaessa ympäristönsuojelusta omalle organisaatiolle tai 
muille sidosryhmille. Ympäristöinformaation keräämiseen, 
käsittelyyn, tulkintaan ja esittämiseen annetaan ohjeistusta 
julkaisussa ISO/TS 14033.

elinkaariarviointi ja 
ympäristönäkökohdat huomioon 

ottava suunnittelu

Elinkaariarviointi on työkalu tuotteiden ja palvelujen ympä-
ristövaikutusten arvioimiseksi ”kehdosta hautaan” eli aina 
raaka-aineiden hankinnasta tuotteen käytöstä poistamiseen 
ja jätteiden käsittelyyn. ISO 14040 ja ISO 14044 anta-
vat organisaatiolle ohjeita elinkaariarvioinnin periaatteista 
ja suorittamisesta. Arviointi tarjoaa tietoa päätöksentekoon, 
kun organisaatio pyrkii vähentämään tuotteidensa ja palve-
lujensa ympäristöä kuormittavia vaikutuksia. ISO 14045 
puolestaan tuo yhtenäiset periaatteet ekotehokkuuden mää-
rälliselle arvioinnille tuotetasolla.

Ekosuunnittelustandardissa ISO 14006 annetaan ohjeis-
tusta ympäristönäkökohdat huomioon ottavan suunnittelun 
yhdistämisestä osaksi organisaation johtamisjärjestelmää ja 
liiketoimintaa. Tavoitteena on sisällyttää ympäristönäkökoh-
dat osaksi suunnittelua ja kehittämistä siten, että haitallisia 
ympäristövaikutuksia kyetään vähentämään tuotteiden ja 
palveluiden koko elinkaaren aikana. 

Ympäristöasioista viestiminen

Viestiminen tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksista on 
tärkeä keino parantaa ympäristöä markkinavetoisesti. Toden-
mukainen ja täsmällinen tieto antaa kuluttajille valmiudet teh-
dä ympäristömyötäisiä ostopäätöksiä. ISO 14020 -sarjan 
standardit käsittelevät ympäristömerkintää, ympäristöväittä-
miä ja ympäristöselosteita.  Ympäristöselosteilla esitetään 
määrällisesti mitattavaa ympäristötietoa tuotteen elinkaaren 

ISO 14001 – maailman tunnetuin 
ympäristöjärjestelmämalli

Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa kehittää ym-
päristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien 
tuloksellisuutta. ISO 14001 on maailman tunnetuin ym-
päristöjärjestelmämalli, joka auttaa organisaatioita sekä 
parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa että osoittamaan 
sidosryhmilleen hyvää ympäristöasioiden hallintaa.

Rakenteeltaan ISO 14001 on joustava: se sopii mikä tahan-
sa tyyppiselle ja kokoiselle organisaatiolle sekä yksityisellä 
että julkisella sektorilla. Ympäristöjärjestelmän keskeisiä pe-
riaatteita ovat sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen ja lain-
säädännön vaatimusten noudattamiseen. 

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän käyttöönotolla on saavu-
tettavissa monia liiketoiminnallisia hyötyjä. 
 
 Toimiva ympäristöjärjestelmä

• yhdistää ympäristöasiat entistä paremmin osaksi 
 johtamista ja toiminnan suunnittelua

• lisää kustannustehokkuutta tehostamalla 
 esim. raaka-aineiden ja energian käyttöä 
 sekä vähentämällä jätemääriä

• edistää henkilöstön ympäristötietoisuutta ja 
 osallistumista

• varmistaa ympäristölainsäädännön vaatimusten 
 noudattamista ja auttaa muutosten ennakoinnissa

• edistää ympäristövaikutusten huomioon ottamista
 tuote- ja palveluketjujen eri vaiheissa

• parantaa ympäristöriskien hallintaa ja turvaa 
 toiminnan jatkuvuutta

• osoittaa sidosryhmille (asiakkaille, yhteistyökump-
 paneille, yhteisöille, viranomaisille, rahoittajille 
 jne.) vastuullisuutta ympäristöasioiden hoidossa

• tukee organisaation ympäristöviestintää, yritys-
 kuvan rakentamista sekä markkinoille pääsyä.

Ympäristöjärjestelmien levinneisyydestä kertoo osaltaan ISO 
14001 -sertifiointien kehittyminen. Ulkopuolisen todennuksen 
vaatimus ei sisälly standardiin, mutta moni organisaatio kat-
soo sertifioinnin tuovan lisäarvoa julkikuvaan ja asiakassuh-
teisiin. Maailmanlaajuisesti ympäristöjärjestelmäsertifikaatti 
on myönnetty jo yli 250 000 organisaatiolle yli 150 maassa. 

Opastava standardi ISO 14004 tarjoaa ohjeita ja esimerk-
kejä standardin ISO 14001 soveltamisesta. Pk-yrityksille suun-
nattu ISO 14005 puolestaan opastaa ympäristöjärjestelmän 
vaiheittaisessa käyttöönotossa ja ympäristönsuojelun tason 
arvioinnissa.

Organisaation ympäristöjärjestelmä on usein perusta muiden 
ympäristöasioiden hallinnan työkalujen käytölle. Näitä ovat 
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ISO 14000 -sarjan ympäristöjärjestelmiä koskevat päästan-
dardit ISO 14001 ja ISO 14004 julkaistiin ensimmäisen ker-
ran vuonna 1996. Nyt voimassa olevat versiot ovat vuodelta 
2004, ja niiden uusiminen on aloitettu vuonna 2012. Myös 
elinkaariarvioinnin ala kehittyy jatkuvasti, ja ISO julkaisi uu-
distetut versiot elinkaariarviointia käsittelevistä standardeista 
vuonna 2006. Kaikkiaan ISO 14000 -sarjaan kuuluu jo yli 
25 julkaisua.

Käsityksemme ja huolenaiheemme ympäristöasioista ja kes-
tävän kehityksen kysymyksistä muuttuvat ajan myötä. ISO on 
sitoutunut pitämään ISO 14000 -sarjan ajan tasalla. ISOn 
ympäristökomitea seuraa standardien käyttöä voidakseen 
kehittää niiden sisältöä käyttäjien tarpeita ja odotuksia vas-
taaviksi. Keskeistä on myös uusien standardisointitarpeiden 
tunnistaminen. Odotuksia kohdistuu muun muassa vesijalan-
jäljen laskentamenetelmän standardisointiin. 

ISO 14000 -SARJAn TULeVAISUUS

ajalta. Ympäristömerkit ottavat suoraan kantaa siihen, täyt-
tääkö tuote tai palvelu ennalta asetetut ympäristökriteerit.

ISO 14063 opastaa organisaatiota viestimään ympäristö-
asioistaan niin sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille. Standar-
dissa ympäristöviestintää käsitellään osana organisaation 
kokonaisviestintää. Ohjeistus sisältää monia käytännön neu-
voja ympäristöviestintästrategian ja viestintäprosessien kehit-
tämiseksi.

Resurssien tehokas käyttö

ISO 14051 tähtää materiaalien ja energian käytön 
tehostamiseen sekä ympäristövaikutusten ja niihin liit-
tyvien kustannusten pienentämiseen. Materiaalivirtojen 
kustannusanalyysin avulla organisaatiot saavat tarkempaa 

tietoa materiaalivirroista ja -varastoista ja niihin liittyvistä 
kustannuksista. Analyysi auttaa organisaatioita niiden pyrki-
myksissä parantaa sekä ympäristönsuojelun tasoa että talou-
dellista kannattavuuttaan. 

Ilmastonmuutoksen hallinta

Standardit ISO 14064 (osat 1-3), ISO 14065 ja ISO 
14066 tarjoavat kansainvälisen ohjeistuksen kasvihuone-
kaasupäästöjen ja päästövähennysten määrittämiseen, seu-
rantaan, raportointiin ja todentamiseen.

Valmisteilla on myös hiilijalanjälkistandardi ISO 14067, jos-
sa annetaan ohjeet tuoteketjujen kasvihuonekaasupäästöjen 
laskennalle ja hiilijalanjäljestä viestimiselle. Samoin työn alla 
on ohjeistus organisaation hiilijalanjäljen määrittämiseen.

Tunnus Vuosi Otsikko

SFS-en ISO 14001 2004 Ympäristöjärjestelmät. Vaatimukset ja opastusta niiden soveltamisesta 
  (ISO 14001:2004)
  Standardin uudistaminen aloitettu ISOssa. 
SFS-en ISO 14004 2010 Ympäristöjärjestelmät. Yleisiä ohjeita periaatteista, järjestelmistä ja 
  tukea antavista menetelmistä (ISO 14004:2004)
  Standardin uudistaminen aloitettu ISOssa.
SFS-ISO 14005 2011 Ympäristöjärjestelmät. Ohjeet ympäristöjärjestelmän vaiheittaisesta 
  käyttöönotosta sekä ympäristönsuojelun tason arvioinnin käytöstä 
  (ISO 14005:2010)
SFS-en ISO 14006 2011 Ympäristöjärjestelmät. Ohjeita ympäristönäkökohdat huomioon ottavan 
  suunnittelun (ekosuunnittelun) sisällyttämisestä ympäristöjärjestelmään 
  (ISO 14006:2011)

SFS-en ISO 14015 2010 Environmental management. Environmental assessment of sites and 
  organizations (EASO) (ISO 14015:2001)

ISO 14000 -SARJAn JULKAISUT 

     Suomenkielisenä saatavien julkaisujen otsikko on suomen kielellä.
     SFS = standardi on vahvistettu Suomessa kansalliseksi standardiksi
     en = standardi on vahvistettu eurooppalaiseksi standardiksi
     ISO = standardi on vahvistettu kansainväliseksi standardiksi
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Tunnus Vuosi Otsikko
SFS-en ISO 14020  2001 Environmental labels and declarations. General principles 
  (ISO 14020: 2000)
SFS-en ISO 14021+A1 2012 Ympäristömerkit ja ympäristöselosteet. Omaehtoiset ympäristöväittämät
  (Tyypin II ympäristömerkit) (ISO 14021:1999 + Amendment 1:2011)
SFS-en ISO 14024  2000 Environmental labels and declarations. Type I environmental labelling. 
  Principles and procedures (ISO 14024:1999)
SFS-en ISO 14025 2010 Ympäristömerkit ja -selosteet. Tyypin III ympäristöselosteet. 
  Periaatteet ja menettelyt (ISO 14025:2006)
SFS-en ISO 14031 1999 Ympäristöasioiden hallinta. Ohjeita ympäristönsuojelun tason arviointiin 
  (ISO 14031:1999) 
  Uusi versio (2. painos) valmistunee vuoden 2012 lopulla.
ISO/TS 14033 2012 Environmental management. Quantitative environmental information.
  Guidelines and examples 
SFS-en ISO 14040 2006 Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Periaatteet ja pääpiirteet 
  (ISO 14040:2006)
SFS-en ISO 14044 2006 Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Vaatimukset ja suuntaviivoja 
  (ISO 14044:2006)
SFS-en ISO 14045 2012 Environmental management. Eco-efficiency assessment of product systems. 
  Principles, requirements and guidelines (ISO 14045:2012)
  Suomenkielinen käännös valmistuu vuoden 2012 lopulla.
ISO 14046 valmisteilla Water footprint. Requirements and guidelines
ISO/TR 14047  2012 Environmental management. Life cycle assessment. Illustrative examples 
  on how to apply ISO 14044 to impact assessment situations
ISO/TS 14048 2002 Environmental management. Life cycle assessment. 
  Data documentation format
ISO/TR 14049  2012 Environmental management. Life cycle assessment. Illustrative examples on how 
  to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis
SFS-en ISO 14050 2010 Environmental management. Vocabulary (ISO 14050:2009)
SFS-en ISO 14051 2011 Ympäristöasioiden hallinta. Materiaalivirtojen kustannusanalyysi. 
  Yleinen malli (ISO 14051:2011)
ISO/TR 14062:fi 2003 Ympäristöasioiden hallinta. Ympäristönäkökohtien yhdistäminen tuote-
  suunnitteluun ja tuotekehitykseen (ISO/TR 14062:2002)
SFS-en ISO 14063 2010 Ympäristöasioiden hallinta. Ympäristöviestintä. Ohjeita ja esimerkkejä 
  (ISO 14063:2006)
SFS-en ISO 14064-1  2012 Greenhouse gases. Part 1: Specification with guidance at the organization
  level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions 
  and removals (ISO 14064-1:2006)
SFS-en ISO 14064-2  2012 Greenhouse gases. Part 2: Specification with guidance at the project level 
  for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission 
  reductions or removal enhancements (ISO 14064-2:2006)
SFS-en ISO 14064-3  2012 Greenhouse gases. Part 3: Specification with guidance for the validation
  and verification of greenhouse gas assertions (ISO 14064-3:2006)
SFS-en ISO 14065 2012 Greenhouse gases. Requirements for greenhouse gas validation and 
  verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition 
  (ISO 14065:2007)
ISO 14066 2011 Greenhouse gases. Competency requirements for greenhouse gas 
  validation teams and verification teams
ISO 14067 valmisteilla Carbon footprint of products. Requirements and guidelines for 
  quantification and communication
ISO/TR 14069 valmisteilla Greenhouse gases. Quantification and reporting of GHG emissions for 
  organizations. Guidance for the application of ISO 14064-1
ISO/TS 14071 valmisteilla Life cycle assessment. Critical review processes and reviewer competencies. 
  Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006
ISO/TS 14072 valmisteilla Life cycle assessment. Additional requirements and guidelines for organizations
SFS-en ISO 19011 2011 Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet (ISO 19011:2011)
SFS-opas 11 2009 Ympäristöasioiden käsittely tuotestandardeissa (ISO Guide 64:2008)
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LISÄTIeTOJA 

SFS: www.sfs.fi

ISO: www.iso.org

ISO/TC 207 Environmental management: www.tc207.org

SFS/TK 113 Ympäristöasioiden hallinta on suomalainen vastinkomitea kansainvälisen 
standardisoimisjärjestön komitealle ISO/TC 207 Environmental management.
Komitean sihteeri: 
Sari Sahlberg
puh. 09 149 9331 (vaihde)
sähköposti: sari.sahlberg@sfs.fi
http://www.sfs.fi/iso14000

SFS-tiedotus
Standardisoimisliiton asiantuntijalehti käsittelee uutisissaan ja artikkeleissaan 
mm. ISO 14000 -standardien kehittämistä, soveltamista ja ajankohtaisia trendejä. 

Standardien hankinta
SFS:n asiakaspalvelu, puh. 09 1499 3353
SFS:n verkkokauppa, http://sales.sfs.fi

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY
Malminkatu 34, PL 130, 00101 Helsinki
Puh. 09 149 9331, faksi 09 146 4925
Internet www.sfs.fi, sähköposti sfs@sfs.fi


