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Yleistä  
Bureau Veritas Certification Finland tarjoaa asiakkailleen erilaisia 

arviointi- ja sertifiointipalveluja. Arviointivaatimuksina käytetään 

asiakkaan toimialaan soveltuvia yleisesti tunnustettuja 

vaatimuskokonaisuuksia tai määriteltyjä osia tällaisista 

kokonaisuuksista.  

Sertifioinnin myöntäminen ja sen säilyttäminen edellyttää, että 

asiakasyritys kehittää ja ylläpitää tuotteitaan/palvelujaan ja/tai 

johtamisjärjestelmäänsä sertifiointivaatimusten mukaisesti ja sallii 

Bureau Veritas Certification Finland:n arvioida niitä säännöllisesti. 

Asiakasyrityksen tulee sallia myös akkreditointiauditoijien tai 

auditoijaharjoittelijoiden läsnäolo asiakasyrityksen arviointikäynnillä. 

Bureau Veritas Certification Finland:n myöntämä sertifiointi kattaa 

normaalisti vain ne palvelut ja tuotteet, jotka on tuotettu sertifioitavan 

yrityksen hallinnassa. Muita yrityksen markkinoimia tai toimittamia 

palveluja ja tuotteita käsitellään järjestelmän ulkopuolisina tekijöinä. 

Nämä tekijät voidaan kuitenkin liittää sertifionnin alle, mikäli 

asiakasyritys pystyy todentamaan Bureau Veritas Certification 

Finland:lle niiden riittävän hallinnan.  

 

Bureau Veritas Certification Finland pidättää oikeuden käyttää 

sopimusarvioijia alihankkijoina sertifiointiprosessissa. Vaikka 

arvioinnit tai osan arvioinneista suorittaisi alihankkija, Bureau Veritas 

Certification Finland on asiakasyritykselle vastuussa sopimuksen 

mukaisen palvelun kokonaistoimituksesta. 

  

Sertifiointipyyntö  
Sertifiointia varten asiakasyritys täyttää Bureau Veritas Certification 

Finland:n sertifiointipyyntölomakkeen SF01. Tätä lomaketta tai 

vastaavia tietoja käytetään  tarjouksen ja sopimuksen  perustana. 

Asiakasta pyydetään täyttämään lomake mahdollisimman tarkasti ja 

selkeästi korostaen sitä, että lomakkeen tietoja käytetään hyväksi 

tarjottavaa palvelua hinnoiteltaessa.  

Mikäli asiakas  hyväksyy tarjouksen, asiakkaan edustaja allekirjoittaa  

tarjouksen ja palauttaa sen Bureau Veritas Certification Finland:lle. 

Tarjouksesta muodostuu sopimus ja sen palautuminen Bureau Veritas 

Certification Finland:lle käynnistää sertifiointiarvioinnin suunnittelun.  

  

Sertifiointiprosessi  
Sertifiointipalvelun yksityiskohdat määritellään asiakkaan ja Bureau 

Veritas Certification Finland:n välisessä sopimuksessa. Jotta yhteistyö 

asiakkaan  kanssa sujuisi joustavasti esittelemme sertifiointiprosessin 

pääkohdat lyhyesti.  

 
Vapaaehtoinen esiarviointi (pre-audit) 
Vapaaehtoinen esiarviointi on ylimääräinen auditointi, jolla 

katselmoidaan asiakkaan johtamisjärjestelmän mahdolliset puutteet 

sertifiointiin etenemiseksi. Havaituista puutteista toimitetaan raportti 

asiakkaalle. 

 
Esiarviointi (Vaihe 1)  
Esiarvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että asiakkaan 

johtamisjärjestelmää suunniteltaessa on huomioitu kaikki valitut 

arviointivaatimukset sekä varmistaa varsinaisen sertifiointiarvioinnin 

onnistuminen. Esiarvioinnin tulokset raportoidaan asiakasyritykselle, 

jotta asiakas voi korjata havaitut puutteet ennen varsinaista 

sertifiointiarviointia.  

Jos esiarviointi (vaihe 1) ja sertifiointiarviointi (vaihe 2) suoritetaan 

peräkkäisinä päivinä, on tälle edellytys se että esiarvioinnin lopputulos 

on hyväksytty. Muussa tapauksessa sertifiointiarviointia (vaihe 2) ei 

voida suorittaa seuraavana päivänä. Asiakas vastaa tällöin auditoinnin 

siirtämisestä tai peruuttamisesta aiheutuvista kuluista. 

Jos esiarvioinnilla havaitaan muutoksia esim. toimialakuvauksessa, 

haetun sertifioinnin laajudessa tai toimipaikoissa, sertifiointisopimusta 

voidaan joutua muuttamaan. 

 

Jos auditoinnilla tarvittavia tietoja ei ole saatavilla tai ne ovat 

huomattavan puutteellisia, tämä voi johtaa vakavaan poikkeamaan 

sertifiointiarvioinnissa (vaihe 2). 

 
Sertifiointiarviointi (Vaihe 2) 
Sertifiointiarviointiohjelma toimitetaan asiakkaalle ennen arvioinnin 

suorittamista.  

Sertifiointiarviointi pidetään aina asiakkaan luona ja se käynnistyy 

avauspalaverilla, jossa arviointiryhmä tapaa asiakkaan johdon 

edustajia. Palaverin tarkoituksena on informoida, miten arviointi 

suoritetaan ja mitä asioita arvioitaessa tulee ottaa huomioon. 

Avauspalaverin jälkeen aloitetaan varsinainen arviointi yrityksen 

nimeämien oppaiden ohjauksessa.  

Arviointiryhmä laatii arviointiraportin, jonka sisältö esitellään 

yritysjohdolle arvioinnin päätteeksi loppupalaverissa. Raportti sisältää 

arvioinnin aikana tehdyt havainnot, mahdolliset  

poikkeamat ja kuvauksen arvioinnin kattavuudesta. Mikäli järjestelmän 

vaatimuksenmukaisuudessa havaitaan vakava poikkeama, voidaan 

tarvita uusinta-arviointi.  

 

Sertifikaatin julkaiseminen  
Sertifikaatti voidaan myöntää ja julkaista kun kaikki arvioinnin aikana 

havaitut poikkeamat on korjattu hyväksytysti. Sertifikaatissa 

määritellään arviointivaatimukset ja tuotteet/toimiala/palvelut, jotka 

sertifikaatti kattaa. Sertifiointi ei koskaan vapauta asiakasta 

tuotteisiin/palveluihin liittyvien lakivaatimusten osalta. Sertifikaattien 

yhteydessä asiakasyritykselle toimitetaan Bureau Veritas Certification 

Finland:n sertifiointilogo ja ohjeet siitä, miten sertifiointilogoa tulee 

käyttää. Sertifiointilogon väärinkäyttö aiheuttaa poikkeaman ja saattaa 

johtaa sertifikaatin peruuttamiseen.  

  

Sertifioinnin ylläpito  
Sertifiointi on voimassa sopimuksessa määritellyn ajan, mikäli 

määräaikaisarvioinnit suoritetaan laaditun suunnitelman mukaan. 

Ensimmäinen määräaikaisauditointi tulee suorittaa 12 kuukauden 

sisällä sertifioinnin päätöspäivästä. Kun sertifiointikausi on ohi, 

suoritetaan uudelleensertifiointi ja laaditaan uusi suunnitelma 

seuraavalle määräaikaiskaudelle. Uudelleensertfiointiauditointi tulee 

suorittaa 3-4 kuukautta ennen sertifikaatin umpeutumista, jos halutaan 

sertifioinnin jatkuvan keskeytyksettä. 

Mikäli asiakasyrityksen järjestelmässä tai toiminnassa tapahtuu 

merkittäviä muutoksia, on asiakasyritys velvollinen ilmoittamaan niistä 

välittömästi Bureau Veritas Certification Finland:lle, koska muutokset 

saattavat vaikuttaa sertifioinnin tilaan tai kattavuuteen. Tällaisia 

muutoksia ovat esimerkiksi muutokset toimipaikoissa, prosesseissa, 

yrityksen omistajuudessa, toimialakuvauksessa tai työterveys- ja -

turvallisuusjärjestelmän osalta esimerkiksi vakava tapaturma tai 

velvoittavien asetusten noudattamatta jättäminen. Tällaiset muutokset 

tai tapahtumat saattavat aiheuttaa tarpeita suorittaa ylimääräisiä 

arviointeja ja/tai katselmoida sertifioinnin tilaa tai kattavuutta.  

Akkreditointivaatimusten mukaan Bureau Veritas Certification 

Finland:n on varmistettava, että asiakas ylläpitää tiedostoja 

asiakasvalituksista ja huolehtii siitä, että valitukset käsitellään ja niille 

laaditaan riittävät korjaavat toimenpiteet. Bureau Veritas Certification 

Finland:lla tulee olla mahdollisuus tarkastaa asiakasvalitusten käsittely 

jokaisen arviointikäynnin yhteydessä.  

  

Sertifioinnin keskeyttäminen tai peruuttaminen  
Bureau Veritas Certification Finland:lla on oikeus keskeyttää 

sertifiointi tai sertifioinnin kattavuutta voidaan rajata, mikäli asiakas ei 

noudata sertifiointiprosessia tai sitä koskevia menettelytapoja.  

Mikäli tällaisiin toimenpiteisiin on tarvetta ryhtyä, asiakkaalle 

toimitetaan tarkat tiedot toimenpiteen syistä ja seurauksista hyvissä 

ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Asiakkaalle annetaan riittävät 

mahdollisuudet korjata tilanne ennen kuin lopullinen päätös 

toimenpiteestä tehdään. Mikäli toimenpiteeseen ryhdytään, Bureau 

Veritas Certification Finland:lla on oikeus julkistaa tieto siitä, että 

toimenpide on tehty.  

  

Valitukset ja riita-asiat  
Bureau Veritas Certification Finland:lla on yhtenäinen 

valitusmenettelykäytäntö, mikäli asiakas haluaa valittaa Bureau Veritas 

Certification Finland:n päätöksistä, tai riitauttaa niitä. Valitusten ja 

muutoshakemusten käsittelyprosessi sekä yhteydenottolomake on 

saatavilla verkkosivuillamme. Mikäli valitus koskee Bureau Veritas 

Certification Finland:n toimintaa, valitus tulee toimittaa Bureau Veritas 

Certification Finland:n toimistoon Suomen verkkosivujen kautta. 

Mikäli asiakas ei jostain syystä halua jättää valitusta Suomen 

toimistoon, sen voi toimittaa Bureau Veritas Certificationin 

hallinnolliseen Pääkonttoriin Lontooseen Bureau Veritasin 

kansainvälisten verkkosivujen kautta. 


