Auditointi- ja sertifiointipalvelut kymmenien
vuosien kokemuksella
Meillä on kokemus tuhansista toimintajärjestelmäauditoinneista eri toimialoilta, joiden pohjalta on
muodostunut selkeä kuva laadukkaasta ja tehokkaasta pk–sektorin toimijoita palvelevasta
auditointipalvelusta. Finlog Audit Oy on FINAS-akkreditoimaton taho, mikä mahdollistaa asiakkaalle
räätälöidymmät ja joustavammat auditointi- ja sertifiointipalvelut:
•
•
•
•

Laatu- ja toimintajärjestelmien auditointi ja sertifiointi ISO 9001:2015 standardia vasten
Ympäristöjärjestelmien auditointi ja sertifiointi ISO 14001:2015 standardia vasten
Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien auditointi ja sertifiointi ISO 45001: 2018 standardia
vasten
Tarkastus- ja todentamispalvelut tuote- ja toimialastandardeihin sekä kriteeristöihin

Auditointiprosessi

Esiauditoinnin tavoitteena on selvittää ja arvioida vastaako toimintajärjestelmä:
•
•
•

standardin vaatimuksia ja onko valmis auditoitavaksi
organisaation toimintaa ts. järjestelmä kattaa kaikki auditoitavat toiminnat
organisaation määrittelemää politiikkaa

Sertifiointiauditoinnissa haetaan organisaatioin toiminnasta näytöt:
•
•
•
•
•
•
•

sovellettujen standardien noudattamisesta,
organisaation suorituskyvyn seurannasta, mittaamisesta ja raportoinnista,
lakisääteisten vaatimusten tunnistamisesta ja noudattamisesta,
prosessien määrittämisestä ja ohjaamisesta,
sisäisten auditointien ja johdonkatselmusten toteuttamisesta,
henkilöstön pätevyydestä,
johdon sitoutumisesta ja johdon vastuun toteutumisesta

Sertifikaattia ylläpidetään väli- ja seuranta-auditoinnein
Sertifikaatin taso (QQ tai QQQ) määräytyy yrityksessä paikan päällä toteutettavan väliauditointivälin
mukaan.
Väliauditoinneissa
painopiste
on
edellisissä
auditoinneissa
havaituissa
kehittämiskohteissa. Väliauditoinneilla varmistetaan yrityksen järjestelmän ajantasaisuus ja
kehittyminen.

Väliauditointi yrityksessä

Seuranta-auditointi yrityksessä

Sertifikaatin voimassaolo

QQ

18 kuukauden sisällä sertifioinnista
yrityksessä paikan päällä

36 kuukauden päästä
yrityksessä paikan päällä

36 kuukautta (3 vuotta)

QQQ

12 kuukauden sisällä sertifioinnista
yrityksessä paikan päällä

36 kuukauden päästä
yrityksessä paikan päällä

36 kuukautta (3 vuotta)

Hyödyt
Auditointi on ennen kaikkea yrityksen ja organisaation johdon työkalu. Auditoinnissa selvitetään
yrityksen toimintajärjestelmän ja toiminnan tila ulkopuolisen ammattilaisen toimesta. Sertifiointi on
paitsi kehyksissä oleva arvokas dokumentti myös arvostettu merkki käytännön osaamisesta alalla.
Sertifiointi osoittaa yrityksen rakentaneen standardit, asiakasvaatimukset ja lainsäädännön
velvoitteet täyttävän toimintajärjestelmän käyttöönsä.

Palvelut sopimusasiakkaille
•
•
•
•
•

Tiedottaminen sertifioinnin vanhentumisesta
Uuden auditointiajan tarjoaminen
Auditointiraportit
Kehystetty sertifikaatti
PDF- sertifikaatti.
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