”Älä pidä kynttilää vakan
alla! Nyt on hyvä hetki
ponnistaa pitkäjänteiseen
tuloksentekoon ja osoittaa
asiakkaille oma kyky
etunojaan myös oman
toiminnan kehittämisessä!
- Pirjo Rosvall 2016

Tarvitsetko osaamista
muutoksesi tueksi?
Standardikoulutukset sekä
suomeksi että englanniksi
Koko tai puolipäiväiset laatu, ympäristö,
turvallisuus ja energiastandardien
sisältökoulutukset
Työpajat, jossa koulutukseen yhdistetään oman
toiminnan itsearviointi

Järjestelmien Muutos -analyysit
Yrityksen olemassa olevan toimintajärjestelmän
muutos-analyysien teko peilaten päivittyneisiin
standardeihin
Tarvittavien kehitystarpeiden ja toimenpiteiden
raportointi

ISO 9001:2015 ja ISO
14001: 2015 on julkaistu

Viestintä ja dokumentointi: Mitä tuleekaan viestiä
yrityksen sisäisesti ja yrityksestä ulospäin sekä
sidosryhmille. Dokumentoinnin painopiste siirtyy
tulosten hallintaan ja kriittiseen ohjaukseen.

Mitä muuttuu ja vaikuttaako se meihin?

Johtaminen – Leadership – on käsitteenä uusi
toimintajärjetelmissä. Se haastaa jatkuvaan
valmentavaa otteeseen koko toimintaympäristössä.
Mahdollisuuksia on tunnistettava ja vietävä käytäntöön
sekä tavoitteita saavuttamalla että jatkuvalla
parantamisella; tavoitteena tuloksellinen toiminta!

ISO organisaatio on rakentanut toimintajärjestemien
standardiperheelle yhteisen rakenteen, HLS – High
Level Structuren. Rakenteellisesti näin suurta
muutosta ei laatuärjestelmissä ole koettu sitten
vuoden 2000.
Keskeiset sidosryhmät ja toimintaympäristö; Entistä
tarkemmin on tunnistettava yrityksen toiminnallinen
verkosto. Mitä haasteita nämä asettavat toiminnalle,
miten yritys vastaa tavoitteisiin? Tavoitteet ja
ohjelmat, olemme oppineet tekemään ympäristö ja
turvallisuustyötä tavoitteellisten kehitystoimien avulla.
Nyt myös laadun puolella.
Miten hallinnoimme riskit, ja mitä se tarkoittaa
laaduntuottokyvyn kannalta. Prosessit ovat koko
toiminnan ydin, jossa on nyt huomioitava osana
asiakkaalta asiakkaalle toimitettavaa kokonaisuutta
sekä omat että tuotteen tai palveluun oleellisesti
liittyvät prosessit ja niiden ohjaus. Miten
monitoroimme tavoitteidemme toteutumista ja
tarvittaessa korjaamme suuntaa?

Aikataulu yrityksille
Ympäristöstandardi julkaistiin 15.9.2015 ja
laatustandardi 23.11.2015.
Yrityksillä on kolmen (3 vuoden ajan siirtymä
aikataulu: Uusien standardien mukaiset Olemassa
olevat toimintajärjestelmät tulee olla sertifioitu uusien
mukaisesti 15.9.2018 mennessä. Sertifioinnin voi
sopia tehtäväksi oman luokituslaitoksensa kanssa
esimerkiksi määräaikaisarvioinnin yhteydessä. Ennen
sitä on hyvä perehtyä sisältöön ja tehdä tarvittavat
päivitykst omaan toimintajärjestelmään.
OHSAS 18001 on päivittymässä myös, siitä tulee ISO
45001. DIS versiota odotetaan julkaistavaksi 1/2016.

Laatu- ja kehityspäällikköpalvelut
Yrityksen toimintajärjestelmän toimivuuden
ohjaus sisältäen tarvittavan dokumentaation
Kehitysprojektien toteutus
Jatkuvan parantamisen työ: auditoinnit,
katselmoinnit, palautteet ja monitorointi
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DNV GL sertifioima Lead auditor:
• Laatu: ISO 9001 (+2015 revisio)
• Ympäristö: ISO 14001 (+2015 revisio)
• OHSAS 18001
• Energia ETJ+ ja ISO 50001
18 vuoden kokemus teollisuudesta:
• Metalliteollisuus, konepajateollisuus,
projektiliiketoiminta, autoteollisuuden
osavalmistus

