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Esityksen kulku
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■ Lyhyt yhteenveto ulkoisesta auditointikierroksesta

■ Hyvä auditointitapa: Arviointistandardi ISO 19011 

■ LARA laaturavinnehankkeen mukaisen auditoinnin suunnittelu ja toteutus: 

■ sisäisen arvioinnin vuosisuunnittelu 

■ kysymyslistat 

■ havaintojen kirjaaminen ja raportointi 

■ korjaavien toimien seuranta
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Auditointikohteet ja palaverit
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■ 30.9. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Ämmässuo

■ 22.10. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä,  Metsäpirtti

■ 23.10.  Ab Stormossen Oy

■ 24.10. Lakeuden Etappi Oy

■ 25.10. Ecolan Oy

■ 22.8. aloituspalaveri ja 28.10. palautepalaveri 

■ laaturavinnehankkeen projektiryhmä

LARA laaturavinnehankkeen laatukäsikirja vr1.1.:

Ulkoinen auditointi on edellytys laatumerkin myöntämiselle. 

Ensimmäinen ulkonen auditonti hakuvaiheessa ja jatkossa joka toinen vuosi.
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Ohjelma
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Kysymyssarja 
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Laitosalue ja kulkuväylät Kyllä Lisätietoja

Ovatko laitoksen aukioloajat ja yhteystiedot nähtävillä alueelle saavuttaessa?

Onko portilla näkyvillä kartta laitosalueesta?

Onko vastaanotto- ja varastoalueet merkitty selkeästi?

Laitosalue ja kulkuväylät (VOISI OLLA NÄIN) Täyttyy
täysin

Täyttyy

osin

Ei 

täyty

Ei koske Perustelu/kommentti

Laitoksen aukioloajat ja yhteystiedot ovat nähtävillä alueelle saavuttaessa.

Portilla on näkyvillä kartta laitosalueesta.

Vastaanotto- ja varastoalueet on merkitty selkeästi

Onko/ei kysymyksen muuttaminen vaatimukseksi, jonka täyttymistä 

arvioidaan asteikolla: 

• Täytyy täysin

• Täyttyy osin

• Ei täyty
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Näytteenotto ja analysointi
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■ Näytteenotto-ohjeet sisäiseen näytteenottoon eivät ole yhteneväiset. Tämä 

saattaa aiheuttaa vaihtelua tuloksiin, koska tuote ei ole homogeeninen.

■ Esimerkkejä sisäisistä näytteenotto tavoista:

■ 3 eri kohtaa kasasta kolmelta eri korkeudelta (= 9 osanäytettä)

■ Aumasta otetaan lapiolla 20 osanäytettä (a n. ½ litraa)

■ Kauhakuormaaja kapea kauhaisu. Aumasta useampinäyte noin 3 per puoli siksak…muutama 

lapiollinen per kohta--kokoomanäyte 2l, joka pakataan kylmälaukkuun. 

Jokaisen näytteen jälkeen desinfiointi. 

Erikokoisesta aumasta eri määrä näytteitä.
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Tulosten analyysi
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■ Laboratoriotulosten kirjanpito ja tulkinta oli kirjavaa.

■ Toimijan tulee tarkastella tutkimustulosten trendejä (kehityssuuntauksia) pitkällä 

aika-välillä. Tarkastelu tulee tehdä analyysikohtaisesti. Omavalvontanäytteitä tulee 

ottaa riittävällä tiheydellä niin, että kehityssuuntien seuranta on mahdollista

■ Suositus Ruokaviraston (Eviran) ohjeen 10501/2 (nk. mikrobikriteeriasetuksen No 

2073/2005 tulkintaohje)  kohdan 4.4.1 mukaista trendiseurantaa suhteessa raja-

arvoon.
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Prosessin toimivuuden varmistus
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■ Kysymyssarjaan lisättiin Ruokaviraston ohjeen 12510/01 noudattamisesta:

■ Onko tehty prosessin vaarojen arviointi HACCP-menettelyn mukaisesti?

■ Mitkä ovat kriittiset hallintapisteet?

■ Miten niiden monitorointi ohjeistettu?

■ Prosessin validointiraportin tarkastelu.

▪ Validointia edellytetään biokaasu- ja kompostointilaitoksilta sekä lannan teknisiltä 

käsittelylaitoksilta, jos eläimistä saatavien sivutuotteiden hygienisointi halutaan tehdä muulla 

kuin sivutuotelainsäädännön mukaisella menetelmällä (lämpötila 70 oC, käsittelyaika 60 min, 

palakoko 12 mm). 

Näyte on aina pistokoe prosessin toimivuudesta. 

Prosessin toimivuus varmistetaan kriittisten pisteiden tehokkaalla 

valvonnalla.
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Monitorointi = seuranta

Valvontaa tai seurantaa, 

jolla varmistetaan, että 

prosessi on hallinnassa

Verifiointi = todentaminen

Varmennetaan, että 

vaatimukset on täytetty

Validointi = kelpuutus

Näyttö siitä, että 

valvontakeino on 

vaikuttava
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Kysymyssarjaan parannuksia
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■ Auditoinnin lomake on hyvin laaja. 

■ Sitä pyritään selkiyttämään eriyttämällä kysymykset, jotka katsotaan kierroksella paikan 

päällä alueella/tiloissa ja katsoen toimintaa käytännössä. 

■ Lisättiin jotain kohtia mm. 

▪ tuholaistilanne:

▪ jyrsijät, linnut, hyönteiset

▪ Miten toimenpiteet on dokumentoitu?

▪ Miten toimintaa koskeva lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistusta seurataan? Onko se 

tiedossa/saatavilla? 

■ Haasteellisiin kysymyksiin ohjeistusta/selkeytystä

▪ mm. ulkona säilytettäville aumoille: 

▪ Täyttääkö lopputuote laatujärjestelmän vaatimukset hukkakauran, kasvin osien ja 

rikkakasvien siemenien osalta (ei saa olla todettavissa)?

▪ Onko tuotteiden suojaaminen lentäviltä siemeniltä huomioitu?

▪ Onko tuotteet suojattu vedeltä siten, etteivät niiden ominaisuudet kastumisen takia 

muutu?

▪ Puhdistamolietteen sopimusvaatimus
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Auditointiohje
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■ Sisäiselle auditoijalle on hyvä tehdä käytännön auditointiohje. Esimerkiksi hyvä tapa 

on valita pistokokein kentällä oleva tuote (tai jo toimitettu erä) ja katsoa kaikki 

omavalvonta ja jäljitettävyystiedot kyseisen erän osalta.

■ Sisäisen auditoinnin jakaminen osiin. Esimerkiksi vuosineljänneksittäin erikseen:

■ Raaka-aineet, syötteet

■ Prosessin omavalvonta

■ Lopputuotteen näytteenotto – tulosten analysointi

■ Tilojen siisteys

■ Tähän voisi lisätä vaateen omavalvontapalaverista neljännesvuosittain 

(palaverikäytäntöjen tarkastelu)

■ Auditoinnit ristiin yrityksissä

■ Parhaiden käytäntöjen jakaminen
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Hyvä auditointitapa: Arviointistandardi ISO 19011:2018 
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Tämän osuuden aineisto poistettu pdf-versiosta
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Sisäinen auditointi
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■ Auditoinnin suunnittelu ja toteutus: 

■ sisäisen arvioinnin vuosisuunnittelu 

■ kysymyslistat 

■ havaintojen kirjaaminen ja raportointi 

■ korjaavien toimien seuranta

Laatukäsikirja kohta 4.7.

Sisäisen auditoinnin tarkoitus on varmistaa, että toiminta täyttää laatujärjestelmän vaatimukset 

raaka-aineiden jäljitettävyyden,lannoitteidenlaadun ja järjestelmän toteuttamisen osalta.
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Laatukäsikirja kohta 4.7. auditointi
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■ Sisäinen auditointi tehdään kerran vuodessa

■ On jaettavissa neljään osaan siten, että auditoinnit voi toteuttaa 

vuosineljänneksittäin

■ Yksi koko päivä vs. neljä kahden tunnin auditointia??

■ Kysymyslistat

■ Uusittu tammikuussa 2020

kysymykset 20200121.docx
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Sisäisten auditointien suunnitelma
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Laatujärjestelmä ja yleistä

Laatujärjestelmä

Laitoksen yleistiedot 

Tilojen siisteys

Raaka-aineet, syötteet

Raaka-aineiden vastaanotto, varastointi ja 
prosessointi

Raaka-aineiden laatu

Prosessin omavalvonta

Tuotantoprosessin valvonta

Hajupäästöt

Kohdennetut kysymykset:

(Mädätys/Laitoskompostointi/

Jälkikypsytys ja aumakompostointi)

Lopputuotteen näytteenotto –
tulosten analysointi

Lopputuote

Tuoteseloste

Tuotteiden varastointi ja toimitus

Tulosten analysointi

vuosineljänneksittäin
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Sisäisten auditointien suunnitelma
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Vastuu Aikataulu

Laatujärjestelmä ja yleistä

Laatujärjestelmä

Laitoksen yleistiedot 

Tilojen siisteys

Raaka-aineet, syötteet

Raaka-aineiden vastaanotto, varastointi ja prosessointi

Raaka-aineiden laatu

Prosessin omavalvonta

Tuotantoprosessin valvonta

Hajupäästöt

Kohdennetut kysymykset:

(Mädätys/Laitoskompostointi/

Jälkikypsytys ja aumakompostointi)

Lopputuotteen näytteenotto – tulosten analysointi

Lopputuote

Tuoteseloste

Tuotteiden varastointi ja toimitus

Tulosten analysointi

Tavoite: 

Henkilö ei 

arvioi omaa 

toimintaansa
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Auditoinnin toteuttaminen
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■ Osin toimistossa

■ Osin kierroksella

■ Kysymyslistassa on ehdotus, milloin vaatimuksen toteutuminen on hyvä 

tarkastaa kierroksella paikan päällä
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Näytteenotto
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■ Kun auditoit raaka-aineita, prosessia tai lopputuotetta

■ valitse pistokokein kentällä oleva tuote (tai jo toimitettu erä)

■ katso kaikki omavalvonta ja jäljitettävyystiedot kyseisen erän osalta

Tavoite: 

• Todellinen, 

tapahtunut tilanne

• Toimiiko ohjeistus

• Toimitaanko ohjeen 

mukaan
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B90

• Onko kyseisen erän parametrit mitattu?

• Miten ne on kirjattu?

• Kuinka ne tallentuvat?

• Millaisia tulokset ovat suhteessa raja-

arvoihin? 

• Jos on poikkeamia, mitä on tehty?

• Miten mittaaminen on  ohjeistettu? 

(kirjaa ylös ohjeen päivämäärä ja tekijä)

• Toimitaanko ohjeen mukaan? 

• Kuka on mittaustulosten kirjaaja?

• Miten hänen perehdytyksensä on 

dokumentoitu?

• Mitä hän tietää 

laaturavinnehankkeesta?

• Milloin mittari on kalibroitu/tarkastettu?

• Mitä näit kentällä?

• Mitä sinulle kerrottiin erillään pidosta? 

Katso ohje erillään pidosta.
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Poikkeaman/havainnon kirjaaminen ja 
korjaaminen (liite 6.5.)
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■ Auditoija kirjaa poikkeaman/havainnon

■ Auditoitavan kohde kirjaa poikkeaman syyn

■ Juurisyy

■ Käytä ongelmanratkaisutyökaluja mm. 5*miksi

■ korjaavat toimenpiteet

■ Toimenpiteet, joilla ehkäistään vastaavan poikkeaman syntyminen jatkossa

■ HUOM. Korjaava toimenpide ≠ Korjaus

■ Muista määrittää vastuuhenkilö ja aikataulu

■ Auditoitavan kohteen henkilö kuittaa toimenpiteet tehdyiksi

■ Tilanne tarkastetaan seuraavalla sisäisellä auditoinnilla
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LEAN ongelmanratkaisutyökaluja
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Basic Lean Tools 8:04 min (5S, A3, 5 Why’s, Morning Meetings):

https://www.youtube.com/watch?v=CBDzP00AS54

A3 problem Solving Tool Trueline Kaizen 3:35 min

https://www.youtube.com/watch?v=fqVNs2DbGVU

The 5 Whys - Lean Problem Solving 3:20 min

https://www.youtube.com/watch?v=SrlYkx41wEE

What is a Fish bone diagram? 3:08 min

https://www.youtube.com/watch?v=BW4qvULMJjs

https://www.youtube.com/watch?v=CBDzP00AS54
https://www.youtube.com/watch?v=fqVNs2DbGVU
https://www.youtube.com/watch?v=SrlYkx41wEE
https://www.youtube.com/watch?v=BW4qvULMJjs


© Kiwa Inspecta Kiwa Inspecta

Poikkeaman/havainnon kirjaaminen ja 
korjaaminen
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Raportointi
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■ Käytetään laatukäsikirjan pöytäkirjapohjaa

■ Toimitetaan laatujärjestelmän ylläpitäjälle vuosittain

Sisäisen auditoinnin pöytäkirja.docx
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Jatkuva parantaminen
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■ Kysymyslista ja raporttipohjat ovat uusia

■ Anna palautetta 

■ Kommentoi käytännön toimivuutta

■ Löytyykö kehityskohteita



© Kiwa Inspecta Kiwa Inspecta26

Trust, Quality &  Progress


