KUINKA HYÖDYNTÄÄ
SERTIFIOINTITUNNUSTA
SERTIFIOINTITUNNUKSEN
KÄYTTÖOHJEET

MITEN JA MISSÄ

TUOKAA ESIIN

HUIPPUOSAAMISENNE
JA AMMATTITAITONNE

SERTIFIKAATTI TODENTAA
ORGANISAATION
SITOUTUMISEN
JOHTAMISJÄRJESTELMÄN
TEHOKKAASEEN
KÄYTTÖÖNOTTOON SEKÄ
JATKUVAAN PARANTAMISEEN.

SERTIFIOINTITUNNUSTA
VOI KÄYTTÄÄ?

KAIKILLE JÄRJESTELMILLE
ON SAATAVILLA
OMAT
SERTIFIOINTITUNNUKSET
LAATU
ISO 9001

Bureau Veritasin myöntämä
sertifikaatti on arvokas resurssi
sekä maailmanlaajuisesti tunnettu
ja tunnustettu erinomaisuuden
ja menestyksen symboli. Teille
myönnetty sertifiointitunnus ilmentää
ammattitaitoa ja luottamusta sekä
tuottaa lisäarvoa organisaatiollenne.

TYÖTERVEYS JA
-TURVALLISUUS
ISO 45001

Onneksi olkoon sertifikaatista!
Jotta saisitte suurimman hyödyn
sertifikaatistanne, voitte hyödyntää
sertifiointitunnusta esimerkiksi
mainonnassa, nettisivuilla,
esitteissä, ajoneuvoissa jne.

SOSIAALINEN
VASTUU
SA 8000

YMPÄRISTÖ
ISO 14001

TIETOTURVALLISUUS
ISO 27001
ALAKOHTAISET
STANDARDIT
Esimerkiksi:
ISO 3834 (Hitsaus),
ISO 22000 (Elintarvikkeala)
FSC® (metsä)

Sertifiointi todentaa, että johtamisjärjestelmä vastaa standardin vaatimuksia. Sertifiointi ei koske tiettyä tuotetta tai
palvelua. Sertifikaattia eikä sertifiointitunnusta saa käyttää harhaanjohtavasti eikä sertifioinnin laajuuden tai
toimialakuvauksen suhteen saa ilmetä epäselvyyksiä.

BUREAU VERITASIN SERTIFIOINTITUNNUKSEN
SALLITTU KÄYTTÖ ILMAN TAI YHDESSÄ
TUOTESELOSTEEN KANSSA.
YHDESSÄ TUOTESELOSTEEN
KANSSA*

Tuotteessa tai ensisijaisessa
(tuote-esittely- tai vähittäismyynti) pakkauksessa
Suurissa laatikoissa esimerkiksi kuljetusmateriaaleissa
(toissijainen pakkaus tai kuljetuspakkaus)
Ajoneuvoissa tai pysyvissä rakenteissa
kuten rakennuksissa mainoskäytössä
Esitteissä, nettisivuilla, mainonnassa...

*Tämä tuote on valmistettu laatujärjestelmän kontrollin
mukaisesti, joka täyttää ISO 9001:2015 standardin
vaatimukset ja on sertifioitu Bureau Veritas Certificationin
toimesta sertifikaatilla numero :XXXXX

Bureau Veritas Certificationin logoa ei saa käyttää tarkastusraporteissa tai kalibrointi- tai analyysitodistuksissa.
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OHJEISTUS DIGITAALISEEN
VIESTINTÄÄN

SERTIFIOINTITUNNUKSEN

GRAAFINEN OHJEISTUS

VÄRIT

MITAT

ALKUPERÄINEN VÄRI

KOKO

Burau Veritasin sertifiointitunnus on saatavilla
kaksivärisenä, jossa värit ovat:

Tunnuksen minimikorkeus on 12 mm.

Pantone 404 C grey

Pantone 200 C red

DIGITAALISESSA VIESTINNÄSSÄ ON
OMIA HAASTEITA. OHESSA SÄÄNTÖJÄ
JA VINKKEJÄ KUINKA HYÖDYNTÄÄ
SERTIFIOINTITUNNUSTA OIKEIN.

SUOJA-ALUE
Sertifiointitunnuksen visuaalisen eheyden
säilyttämiseksi suoja-alueen tulee olla
minimissään 50% punaisen palkin (h)
korkeudesta.
50% of h

MUSTAVALKOINEN

Minimikorkeus:
12 mm

h

50%
of h

Suoja-alue

Sertifiointitunnuksen voi laittaa
esille nettisivulle, jossa esitellään
tuotetta, joka on valmistettu
sertifioidulla toimipisteellä. Tässä
tapauksessa voi olla tarpeellista lisätä
tuoteseloste sertifiointitunnuksen
yhteyteen.

SOSIAALINEN MEDIA
Sosiaalisen median postaukset ovat
usein lyhyitä. Kun viitataan
Bureau Veritasin myöntämään
sertifikaattiin, tulee olla
täsmällinen ja mainita standardi:

Nettisivuilla, jossa on esillä monia
eri tuotteita voidaan sertifiointitunnus
laittaa esille, mikäli kaikki sivuston
tuotteet ovat valmistettu sertifioidulla
toimipisteellä.

Bureau Veritas on
sertifioinut ISO 14001:2015
ympäristönhallintajärjestelmämme!
Bureau Veritas on
antanut tuotteillemme
ympäristöhyväksynnän!

Responsiivisillä nettisivuilla tulee ottaa
huomioon:

MITÄ TIETOJA TUNNUKSESTA TULEE ILMI?
Sertifiointitunnuksessa on eriteltynä standardi, jota sertifiointi koskee (esim. ISO 9001, ISO 14001).
Sertifiointitunnusta voidaan käyttää joko yhdessä tai ilman sertifikaatin numeroa.
Sertifikaatin numeron lisääminen lisää sertifiointitunnuksen uskottavuutta ja jäljitettävyyttä.
TUNNUKSELLA VIITATAAN
YHTEEN STANDARDIIN

SERTIFIOINTITUNNUKSEN
KÄYTTÖ
NETTISIVUILLA

TUNNUKSELLA VIITATAAN
USEAMPAAN STANDARDIIN

Sertifiointitunnuksen ja
tuoteselostuksen tulee säilyä yhdessä
Sertifiointitunnuksen vähimmäiskoko
ei säily
Suositeltu kuvakoko: nettisivuille
(tietokoneversio) suosittelemme, että
sertifiointitunnus olisi 200 pikseliä
(maksimissaan 250 pikseliä) leveyssuunnassa.

Sertifiointitunnukset ovat saatavilla neljässä eri tiedostomuodossa : jpeg, GIF, EPS ja Illustrator.
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BUREAU VERITAS

MAAILMAN JOHTAVA
SERTIFIOINTIYRITYS
Teemme yhteistyötä eri toimialoilla toimivien asiakkaidemme kanssa. Globaalin verkostomme
avulla pystymme tarjoamaan ammattitaitoisia paikallisia auditoijia sekä laajan valikoiman
eri koulutuksia ja sertifiointipalveluita. Palveluidemme avulla asiakkaamme pystyvät parantamaan
liiketoimintaansa esimerkiksi varmistamalla tuotteidensa ja prosessiensa vaatimustenmukaisuuden.

KUINKA BUREAU VERITAS VOI AUTTAA
TEITÄ

SERTIFIOINTIPALVELUITA TARJOAVAT
TOIMISTOT MAAILMANLAAJUISESTI

SERTIFIOINTINNE
ESILLETUONNISA?
MIKÄLI HALUATTE TUODA ESIIN SAAVUTUSTANNE,
AUTAMME TEITÄ MIELELLÄMME
• Voimme tulla luovuttamaan sertifikaatin
järjestämässänne tilaisuudessa
• Voimme avustaa teitä sertifiointitunnuksen
käytössä
• Voimme julkaista teistä uutisen nettisivuillamme

TÄRKEÄ
HUOMIO

Akkreditoinnin/sertifioinnin ehdot ja ohjeet ovat ensisijaisia
sääntöjä sertifiointitunnuksen käytössä. Sertifiointitunnuksen
käyttö on sertifiointilaitoksen myöntämä oikeus. Mikäli sertifikaatti
peruutetaan väliaikaisesti tai lopullisesti, organisaation on lopetettava
sertifiointitunnuksen, sertifikaatin ja mainosmateriaalin käytön, jossa on
viittaus Bureau Veritasin myöntämään sertifikaattiin. Sertifiointitunnuksen
oikea käyttö on sopimukseen perustuva velvoite ja sitä voidaan tarkastaa
auditointien aikana.

Eurooppa

32
Amerikka

13

Aasia, Lähi-Itä &
Tyynenmeren alue

30
Afrikka

18

www.bureauveritas.fi
sertifiointi@bureauveritas.com

Bureau Veritas Certificationin logoa ei saa käyttää tarkastusraporteissa tai kalibrointi- tai analyysitodistuksissa.
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RAKENNAMME
LUOTTAMUKSEN MAAILMAA

SERTIFIOINNILLA KOHTI
JATKUVAA PARANTAMISTA

Olemme sitoutuneet rakentamaan luottamusta
asiakasyritysten, viranomaisten ja kuluttajien
välille. Bureau Veritas on yksi maailman
suurimmista tarkastus-, luokitus-, konsultointi- ja
sertifiointiyrityksistä. Ydinosaamistamme ovat
laatu, ympäristö, työympäristö ja -turvallisuus sekä
sosiaalinen vastuu, joihin liittyvillä palveluilla autamme
asiakkaitamme ylläpitämään ja kehittämään heidän
brändejään, arvojaan ja liiketoimintaansa.

Olemme maailman johtava sertifiointiyritys. Autamme
niin pieniä kuin kansainvälisiäkin yrityksiä vastaamaan
markkinoiden moninaisiin vaatimuksiin sekä tuemme
heitä muutoksissa, jotka auttavat riskienhallinnassa,
tuottavuuden ja kilpailukyvyn kasvussa sekä kestävän
kehityksen tavoitteissa.

Sörnäisten rantatie 29
00500 Helsinki
www.bureauveritas.fi
sertifiointi@bureauveritas.com

