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Infopaketti IATF 16949 -standardista 
ja järjestelmän rakentamisesta

• Mitä IATF on
• Mitä IATF lisää/muuttaa ISO 9001 mukaiseen 
laatujärjestelmään

• Mitä ovat core tools ja mihin niitä käytetään
• Järjestelmän rakentaminen, ensisijaiset vaatimukset, 
asiakaskohtaiset vaatimukset + liittyvä ohjeistus

• Auditoinnit  
• Sertifiointiprosessi  



IATF – International Automotive Task Force
IATF on autovalmistajia ja niiden kansallisia autoteollisuusjärjestöjä, jotka 
haluavat tarjota laadukkaampia tuotteita autoasiakkaille 
maailmanlaajuisesti. Erityinen fokus on seuraavissa asioissa: 
• Kehittää yksimieliset laatujärjestelmävaatimukset, erityisesti IATF:n

jäsen yritysten suorille tuotantomateriaalien, tuote- tai palveluosien 
toimittajille tai viimeistelypalveluille (esim. Lämpökäsittely, maalaus ja 
pinnoitus). Nämä vaatimukset ovat myös muiden autoteollisuuden 
toimijoiden käytettävissä  

• Kehittää käytäntöjä ja menettelyjä IATF: n yhteiselle kolmansien 
osapuolten rekisteröintijärjestelmälle yhdenmukaisuuden 
varmistamiseksi maailmanlaajuisesti.

• Tarjoaa koulutusta IATF 16949 –vaatimuksista yleisesti ja IATF –
rekisteröinti- ja sertifiointijärjestelmälle

• Ohjaa sertifiointielinten toimintaa IATF: n tavoitteiden tukemiseksi. 



IATF toimintamalli 
Työ tehdään Global Oversight Officen 
ohjauksessa alueellisesti (National 
Association): 

Hallinnoi ja ohjaa IATF:n ylläpitoa, mm:  

• Johtaa ja ylläpitää IATF tietokantaa

• Tulkitsee ja ohjaa standardin käyttöä (FAQ, 
SI) 

• Monitoroi luokituslaitokset
• Auditoinnit toimistoille
• Witness auditoinnit

• Pätevöi kolmannen osapuolen auditoijat (n. 
2800 maailmanlaajuisesti) 

• Ohjaa uusien luokituslaitosten 
hakuprosessit ja hyväksynnän 

Global oversight offices
-National associations above

Global training provides

Beijing 

Sertifioiduista yrityksistä n. 70% Aasiassa

Geely
Group 
(2021)  

Stellantis
EX PSA

Stellantis
EX FCA



IATF Vaatimukset toimittajille 
• IATF 16949 System standard

• Sama rakenne, kuin ISO 9001
• Täydennetty ja tarkennettu vaatimukset Automotive 

toimittajille eri standardin kohtiin. 

• Sääntökirja Rules for achieving and maintaining IATF 
reognition

• Soveltamisen pelisäännöt 

• Näiden kielletyt tulkinnat (julkaistu IATF sivustolla) 
• Asiakaskohtaiset vaatimukset

– Customer Specific Requirements



IATF Vaatimukset toimittajille 
Standardin vaatimus
Autoteollisuuden tuotteiden ja palvelujen 
toimittajilla tulee olla  
laadunhallintajärjestelmä (QMS)jonka 
kehityksen perimmäisenä tavoitteena on 
IATF:n hyväksyntä ja sertifiointi seuraavasti: 
• 9001 sertifointi
• 9001 sertifiointi ja asiakkaan määrittämät 

vaatimukset esim. minimum automotive
QMS requirements for sub-tier supplier

• Sertifiointi 9001+ IATF toisen osapuolen 
auditointi 

• IATF sertifiointi kolmannen osapuolen 
toimesta 

Asiakaskohtaiset vaatimukset – Customer
Specific Requirements
- Asiakkaan vaatimus toimitusketjun QMS 

tasosta ja kehityksestä 
- Täsmentävät spesifiset vaatimukset 

- Toimitusvarmuustaso
- Laaduntuottokyvykkyys
- Toimintatapoja esim. poikkeamien 

hallintaan, raportointiin 
- Ohjaus laatutyökalujen käyttöön

- Huom! Tuotteen tekniset vaatimukset ja 
spesifikaatio on tästä erillinen asia (Product 
Requirements) 



Toimitusketju 

Manufacturer
valmistaa ja myy valmiin lopputuotteet
OEM – original equipment maunufacturers (IATF 

jäsenet ensisijaisia) 

TIER 1

•Toimittaa osan, systeemin rakenteen OEM:lle
•Valmistaa, pakkaa ja toimittaa oikea-aikaisesti
•Erikoistunut ajoneuvokäyttöön tarkoitettujen 

laitteistojen valmistukseen (liike, lämpö, 
käyttöikä) 

•Toimittaa usein vain muutamalle 
autonvalmistajalle, mutta hallinnoi toimitusketjua 

TIER 2 – (n 
tasoa) 

•oman alansa asiantuntijoita, mutta toimittavat 
myös muille, kuin autoalan asiakkaille

•Ns. linjatoimitus menee tier 1 kautta. 

TIER 3 – (n) •Materiaali ja raaka-ainetoimittajat 
•Toimittavat kaikille tier tasoille

OEM CSR 

TIER 1 CSR 

IF needed CSR 

Joissain tapauksissa OEM:n CSR on 
koko toimitusketjun vaatimus 



ISO 9001 + IATF 16949, keskeiset lisäykset 

4. Organisaation 
toimintaympäristö

4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen

4.2 Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen

4.3 Laatujärjestelmän laajuuden määrittely
• Asiakaskohtaiset erityisvaatimukset tulee arvioida ja sisällyttää 

järjestelmän soveltamisalaan

4.4 Laadunhallintajärjestelmä ja sen prosessit
• prosessien vaatimuksenmukaisuus asiakasvaatimuksille, 

lakisääteisille vaatimuksille ja viranomaisvaatimuksille  
• prosessi tuoteturvallisuuteen liittyvien tuotteiden ja 

valmistusprosessien hallintaan 



ISO 9001 + IATF 16949, keskeiset lisäykset 

5. Johtajuus

5.1 Johtajuus ja sitoutuminen
• Yritysvastuu
• Prosessien tehokkuus ja vaikuttavuus määriteltävä ja mitattava
• Prosessien omistajat nimettävä
• Asiakkaan vaatimukset ja odotukset, näihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet keskiössä 

5.2 Laatupolitiikka

5.3 Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet
• sekä roolit, vastuut ja valtuudet dokumentoitava, 
• Vastuut ja valtuudet tuotevaatimuksiin ja korjaaviin toimenpiteisiin
• erityisvastuut huomioitava, kuten valtuutus estää virheellisen tuotteen  toimitus asiakkaalle 

9

Johtajuus
Tavoitteet ja mittaaminen
Riskien hallinta - sisäiset ja ulkoiset teemat



ISO 9001 + IATF 16949, keskeiset lisäykset 

6. Suunnittelu

6.1 Riskien ja mahdollisuuksien käsittely
• Riskianalyysit dokumentoidusti, sisältäen havainnot takaisinkutsuista, kenttätestien tuloksista,  

asiakkaiden palautteista sekä tuotannon poikkeamista
• Ehkäisevät toimenpiteet
• Valmiussuunnittelu tuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi ml.  

• Ilmoitusmenettelyt
• validoinnit tuotannon ylösajoon
• kyberturvallisuuden huomiointi 

6.2 Laatutavoitteet ja niiden saavuttamiseen tarvittavien toimien suunnittelu 
• Laatutavoitteet asiakasvaatimusten saavuttamiseksi kaikissa prosesseissa kaikilla tasoilla
• Sidosryhmien vaatimukset huomioitava vuosittaisessa laaduntavoitteiden asettamisessa 

6.3    Muutosten suunnittelu



ISO 9001 + IATF 16949, keskeiset lisäykset 

7. Tuki

7.1 Resurssit
• Tehdas-, tila- ja laitesuunnittelu Lean periaatteita soveltaen  

• Materiaalivirran optimointi 
• Prosessien tehokkuus
• Suojatut tietoverkot ja tietoturvallisuus
• Kapasiteettien suunnittelu 

• Valmistuksen toteutettavuuden arviointi ja kapasiteettisuunnittelun arviointi
• Valvonta- ja mittausresurssit 

• Mittauksen jäljitettävyys
• Mittausjärjestelmien analyysit MSA
• Kalibrointi/Todennus dokumentoitu prosessi ja tallenteet

• Sisäiset laboratoriot
• Ulkoiset laboratoriot 
7.2 Pätevyys
• Pätevyyden dokumentoituja prosesseja, joilla tunnistetaan koulutustarpeet, sisältäen tietoisuuden hankinnan
• Työpaikalla tapahtuva koulutus; mm. asiakasvaatimuksista  
• Sisäisten auditoijien pätevyys määritelty tarkasti eri auditointeihin 
• Toisen osapuolen auditoijan pätevyys 
7.3 Tietoisuus
• Tietoisuuden ylläpidosta tallenteet; työntekijöiden tietämyksen ylläpito heidän vaikutuksesta 

laaduntuottokylyyn sekä asiakasvaatimusten ja osaamisen yläpito 
• Työntekijöiden motivaatio- ja vaikutusmahdollisuudet  - dokumentoitu prosessi 
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ISO 9001 + IATF 16949, keskeiset lisäykset 

7. Tuki

7.4 Viestintä

7.5 Dokumentoitu tieto
• Laatukäsikirja; kirja tai dokumenttikokoelma

• Laatujärjestelmän laajuuden mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot ja perustelut kaikille poissulkemisille
• Dokumentoidut, laatujärjestelmälle vakiintuneet prosessit tai viittaus niihin (lueteltu std:ssa) 
• Yrityksen prosessit, niiden järjestys ja vuorovaikutus (syötteet ja tuotokset) sisältäen ohjauksen tyypin ja 

laajuuden kaikille ulkoistetuille prosesseille
• Dokumentin (esim. matriisin) osoittamaan standardin vaatimusten ja asiakaskohtaisten 

erityisvaatimusten soveltamisen yrityksen prosesseihin 
• Tallenteiden säilyttäminen; std:ssa mainitut

• Dokumentoitava menettelyt 
• Säilytysaika min 1v ellei asiakas tai lainsäädäntö muuta vaadi 

• Suunnitteluspesifikaatiot, dokumentoitu prosessi revisioiden hallintaan 
• Muutosten katselmointi (min. 10pv ilmoitetusta) käyttöönotto, dokumentoitava
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ISO 9001 + IATF 16949, keskeiset lisäykset 

8. Toiminta

8.1   Toiminnan suunnittelu ja ohjaus
• Toiminnan suunnittelu ja ohjaus, sisällytettävät asiat 
• Luottamuksellisuus, asiakassopimukset ja kehitysprojektit

8.2   Tuotteita ja palveluja koskevat vaatimukset
• Asiakasviestintä 
• Tuotteisiin ja palveluihin liittyvien vaatimusten määrittäminen, lueteltu huomioitavat asiat 
• Tuotteisiin ja palveluihin liittyvien vaatimusten katselmus, dokumentointi
• Asiakkaan nimeämät erityisominaisuudet
• Valmistuksen toteutettavuus analysointi ja katselmus       



ISO 9001 + IATF 16949, keskeiset lisäykset 

8. Toiminta

8.3   Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehittäminen 
• Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehittäminen - dokumentoitu prosessi
• Suunnittelun ja kehittämisen suunnittelu 

• APQP tms. sisältäen soveltuvat suunnittelumenetelmät ja core tools –käyttö 
• monitieteellinen edustus: organisaatiosuunnittelu, valmistus, suunnittelu, laatu, tuotanto, 

hankinta, toimittajat, kunnossapito ja muut tarkoituksenmukainen toiminta
• Tuotesuunnittelun lähtötiedot
• Valmistusprosessin suunnittelun lähtötiedot 
• Erityisominaisuudet (Special Characteristics) huomiointi 
• Suunnittelu ja kehittäminen 

• Seuranta
• Suunnittelun ja kehittämisen kelpuutus
• Prototyyppiohjelma
• Tuotteen hyväksymisprosessi

• Suunnittelun ja kehittämisen tulokset
• Valmistusprosessin suunnittelun tulokset 
• Suunnittelun ja kehittämisen muutokset

• Asiakasavaatimukset ja hyväksyntä 

Käyttöönotettava, vaikka tuotesuunnittelu olisi suljettu pois scopesta



ISO 9001 + IATF 16949, keskeiset lisäykset 

8. Toiminta

8.4   Ulkoistettujen prosessien ja ulkoisesti tuotettujen tuotteiden ja palvelujen ohjaus 
• Ulkoistettujen prosessien ja ulkoisesti tuotettujen tuotteiden ja palvelujen ohjaus
• Toimittajan valintaprosessi, dokumentoitu, kriteerit lueteltu 
• Asiakkaan nimeämät toimittajat (Directed-Buy) 
• Ulkoistettujen prosessien ja ulkoisesti tuotettujen tuotteiden ja palvelujen ohjaus, tyyppi ja laajuus 
• Lait ja asetukset, asiakkaan osoittaman kohdemaan mukaan noudattaminen
• Toimittajien laadunhallintajärjestelmän kehittäminen 
• Autotuotteisiin liittyvät ohjelmistot tai autotuotteet, joissa on sulautettu ohjelmisto
• Toimittajien ohjaus: dokumentoitu prosessi, kriteeristö 
• Toisen osapuolen auditointi 
• Toimittajien ohjaaminen kehittymiseen 

8.5   Tuotanto ja palveluiden tuottaminen
• Control plan, ohjaussuunnitelma
• Standardisoitu työ – työohjeet ja visuaaliset ohjeet
• Asetusten todentaminen

• Alasajon jälkeinen todentaminen 
• Tuottava kunnossapito (korjaus, ennakoiva, tavoitteet ja mittaus, ennustavat menetelmät) 
• Työkalujen, valmistuksen, testaamisen, tarkastusvälineistön ja laitteiden hallinta
• Tuotantoaikataulu – JIT 
• Tunnistettavuus ja jäljitettävyys valmisteille 
• Säilytys ja käsittely materiaalit – ja valmisteet 
• Palaute huoltoprosesseista 
• Huoltosopimukset
• Muutosten hallinta, prosessikontrollien muutos  



ISO 9001 + IATF 16949, keskeiset lisäykset 

8. Toiminta

8.6   Tuotteiden ja palveluiden luovutus
• Tuotteiden ja palveluiden luovutus 
• Layout tarkastus (auditointi) ja toiminnallisuuden testaus
• Visuaaliset osat määritykset 
• Toimittajien toimittamien tuotteiden ja palveluiden hyväksyntäprosessi  
• Lakisääteisten vaatimusten mukaisuus 
• Hyväksymiskriteerit tuotteen luovutukseen 

8.7   Poikkeavien tuotosten ohjaus
• Asiakkaan lupa hyväksytystä poikkeavaan prosessiin tai tuotteeseen
• Epäilyttävä tuote (suspednd) ohjaus
• uudelleen työstetty tuote (rework) ohjaus 
• Korjattu tuote (repair) ohjaus
• Asiakkaalle ilmoittaminen
• Poikkeavan tuotteen hävittäminen



ISO 9001 + IATF 16949, keskeiset lisäykset 

9. Suorituskyvyn 
arviointi

9.1 Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi
• Valmistusprosessien ohjaus ja mittaus (tilastollinen laadunvalvonta jos mahd.)

• Tilastollisten menetelmien tunnistaminen
• Tilastollisten käsitteiden soveltaminen 

• Asiakastyytyväisyyden mittaus, sisäiset ja ulkoiset suorituskykymittarit
• Toimitettujen osien laatuun liittyvä suorituskyky
• Häiriöt asiakkaalle
• Palautukset kentältä, takaisinkutsut, ja takuut
• Toimitusaikataulujen toimivuus (sisältäen maksetut ylimääräiset rahtikulut)
• Laatuun tai toimituksiin liittyvät asiakasvalitukset, sisältäen erityisaseman (Special Status)

9.2 Sisäinen auditointi
• Järjestelmäauditoinnit
• Valmistusprosessien prosessiauditoinnit 
• Tuoteauditoinnit

9.3 Johdon katselmus
• Vähintään vuosittain  - taajuutta lisättävä jos riskejä asiakasvaatimusten noudattamisessa 
• Tarkentavia vaatimuksia mm. laaduttomuuden kustannukset, prosessien tehokkuus ja 

suorituskyvykkyysmittaukset, ml. Kunnossapito ja suunnittelu, asiakaskohtaiset tulokset ja 
tulokset toimituksen jälkeisestä prosesseista eli takuut, kenttävikaantumiset. 

• Tuloksissa muutossuunnitelmat, jos asiakkaan suorituskykytavoitteita ei ole saavutettu



ISO 9001 + IATF 16949, keskeiset lisäykset 

10. Parantaminen

10.1 Jatkuva parantaminen

10.2 Poikkeama ja korjaava toimenpide 
• Ongelmanratkaisuprosessi
• Error prrofing – dokumentoittu prosessi virheiden estoon
• Takuiden hallinta järjestelmä 
• Asiakasvalitukset ja kenttävirhetestaus -analyysit

10.3 Jatkuva parantaminen 
• Jatkuvan parantamisen prosessi , sisältäen menettelyt, 

”työkalut” ja tulokset 



CORE TOOLS 



Core tools – laadunsuunnittelun työkalupaketti

Design FMEA 

Process Flow

Process FMEA 

Standard operations
stadardoidut, 

ohjeistetut työtavat  

MSA measurement
system analysis

Mittausjärjestelmän 
analysointi 

SPC 
Statistical process

control tilastollinen 
prosessin ohjaus 

Control plan

Spe
cial
Cha
ract
erist
ics

A
P
Q
P

PPAP – Production Part Approval Process – tuotanto-osan hyväksyntä asiakkaan prosessiin 



APQP on Prosessi
APQP – Advanced Product Quality Planning
Tuotteen laadunsuunnittelun prosessi

• Tuotteelle tai tuoteperheelle
• Tunnista asiakkaat ja asiakkaiden tarpeet, odotukset, vaatimukset (huom! 

Sisäiset ja ulkoiset)
• Määritetään projektin omistaja, projektitiimi ja tiimiläiset vastuut ja valtuudet
• Määritetään tarvittavat sidosryhmät, kumppanit, tekniset standardit, 

osaaminen, jota tarvitaan tiimin työn tueksi. 
• Aikataulutetaan läpivienti



APQP - Tuotteen laadunsuunnittelun rakentuminen
Konseptin
alkuperäinen/ 
Ensimmäinen
Määrittely

Eli Idean
hahomottelu

Ohjelman
hyväksyntä

Eli ylin johto päättää
investoinnin
tarpeellisuudesta ja
toteutuksesta

Protoyyppi

Muutaman tuotteen
kehittäminen
arviointia varten

Markkinoille
tuonti
Sarjatuotannon
käynnistys

Pilotointi

Muutamien
valmistus prosessin
evaluointia varten

Ideointi lähtötötiedot

Ideoinnin tulokset
Valmistusprosessin
suunnittelu ja kehitys, 
lähtötiedot

Valmistusprosessin
suunnittelu ja kehitys
tuloksiksi

Tuotteen ja
tuotantoprosessin
validointi lähtötiedot

Tuotteen ja
tuotantoprosessin
validointi tulokset

Tuotannon lähtötiedot

Tuotannon tuotteet ja tulokset

Tuotteen design ja
suunnittelu lähtötiedot

Tuotteen design ja
suunnittelu tuloksiksi

Vertikaalisia linjat kuvaavat virstanpylväitä, joita auton valmistajat tyypillisesti käyttävät uuden tuotteen kehitysprosessissa. 
Asioita tulee tuottaa ja tehdä limittäin tehokkaan prosessimaisen toiminnan toteuttamiseksi. 
Päätöksentekovaiheet on hyvä tunnistaa tuotteen ja sen valmistusprosessin konseptin rakentamiseen. Tällä varmistetaan 
siirtymät seuraavaan vaiheeseen ja yhteinen päätös (cross fuctional team)  

Alustava suunnittelu

Tuotesuunnittelu

Valmistusprosessin suunnittelu

Tuotteen ja valmistusprosessin validointi

Palaute ja jatkuva parantaminen

Valmistus



APQP vaiheet
Konseptin
alkuperäinen/ 
Ensimmäinen
Määrittely

Ohjelman
hyväksyntä Protoyyppi Markkinoille

tuonti -
Sarjatuotannon
käynnistys

Pilotointi

Suunnittele ja
määritä
toteutusohjelma

Luotettavuus- ja
laatutavoitteet

Prosessikaavio

Tuotteen ja/tai 
prosessin
erityispiirteet

DFMEA

Suunnittelu

- Tuotekuvat

- spesifiikaatio

Prototyypin
erityispiirteet

Valmistusprosessi

Tuotannon layout 

PFMEA

Ppk – seuranta
prosessin suunnittelu

Pre-launch vaiheen
ohjaussuunnitelma

MSA –
mittaustapahtumien
suunnittelu

Pakkaaminen

Asiakastyytyväisyys

QCD- laadun, 
kustannusten ja
toimitusvarmuuden
seuranta

Vaihtelun
vähentäminen

Koesarjatuotanto

MSA:n toteutus

Ppk koeasarjalle

Validointi

Tuotantovaiheen
ohjaussuunnitelma

PPAP hyväksyntä

Sign Off

Valmistusprosessin
suunnittelu ja
kehitys

Tuotteen ja
tuotantoprosessin
validointi

Palaute ja korjaavat
toimenpiteet

Tuotesuunnittelu ja -
kehitys

APQP-prosessin tiivistämiseksi käytännössä nämä vaiheet ovat päällekkäisiä, ja monet tehtävät tehdään rinnakkain 
resurssien käytön maksimoimiseksi.

Alustava suunnittelu

Tuotesuunnittelu

Valmistusprosessin suunnittelu

Tuotteen ja valmistusprosessin validointi

Palaute ja jatkuva parantaminen

Valmistus



PPAP – Production Part Approval Process

• PPAP on tapa varmistaa auton osan valmistusprosessi
• PPAP dokumentaatiolla varmistetaan, että tuote ja sen valmistusprosessi on 

suunniteltu tuotteen laadunsuunnitteluprosessia käyttäen (APQP). 
• Vaatimuksissa on asiakaskohtaisia eroja ja soveltamista käytettävistä 

menettelyistä. 
• PPAP dokumentaatiolle on laadittu tasoja dokumentaation säilyttämistä ja 

asiakkaalle toimittamista varten. 
• PPAP hyväksyntä varmistaa sarjatuotannon aloituksen ja tuotteen  valmiiksi 

markkinoille tuotavaksi. 
• PPAP hyväksynnän tekee asiakas dokumentaation perusteella. Sarjatuotantoon 

hyväksyttyä tuotetta tai sen valmistusprosessia ei muuteta ilman 
asiakashyväksyntää.



ASIAKAS PPAP prosessikaavioesimerkki 

Asiakkaan hankintasopimus /
CSR Asiakaskohtaiset 
erityisvaatimukset 

Asiakkaan osan 
suunnitteluvaatimukset

Asiakkaan 
prosessisuunnittelun 
vaatimukset

Asiiakkaan
tuotespesifikaatio 

Asiakkaan logistiset 
vaatimukset 

Projektin johtaja 
ja tiimi

Tiedon 
Keräys

PPAP Table 4 1 
Record

PPAP 
vaatimusten 
toteuttaminen

PSW 
dokumentaation 
valmistelu 

Hyväksytty PSW

PPAP Takuun 
Lähetys tai
uudelleen lähetys

Toimittajan 
tekemät 
muutokset

PSW
Hyväksymistallenteet

PSW Vastaanotto ja 
hyväksyntä 

Prosessin validointi 
(PSO/Run at rate)

Asiakkaan tekemät
muutokset osien 
spesifikaatioon etc

ASIAKAS

PPAP PROSESSI 



PPAP vaatimukset ja hyväksyntä AIAG:n mukaisesti: 
2.2.1    Design Record
2.2.2    Authorized Engineering Change documents
2.2.3    Customer Engineering Approval
2.2.4    Design Failure Mode and Effects Analysis (Design FMEA)
2.2.5    Process Flow Diagram(s)
2.2.6    Process Failure Mode and Effects Analysis (Process FMEA)
2.2.7    Control Plan
2.2.8    Measurement System Analysis Studies
2.2.9    Dimensional Results
2.2.10  Records of Material / Performance Test Results
2.2.11  Initial Process Studies
2.2.12  Qualified Laboratory Documentation
2.2.13  Appearance Approval Report (AAR)
2.2.14  Sample Production Parts
2.2.15  Master Sample
2.2.16  Checking Aids
2.2.17  Customer-Specific Requirements
2.2.18  Part Submission Warrant (PSW) 

Asiakaskohtaiset vaatimukset, kuten
dokumentointi ja raportointitavat tulee varmistaa

Dokumentit tulee arkistoida tuotteen aktiivisen toimitusajan + 1 kalenterivuosi, 

- ellei asiakaskohtaisissa vaatimuksissa ole jotain muuta määritystä. 



FMEA  - Vika-virhe analyysi  
FMEA on luotettavuustekniikka, jolla 
• määritetään, 
• tunnistetaan ja 
• eliminoidaan 
• tunnetut ja/tai potentiaaliset 
• virheet, ongelmat, erheet systeemistä, suunnittelusta, prosessista ja palvelusta
• ennen kuin tuote saavuttaa asiakkaan.

FMEA:n tarkoitus
• Määrittää ja painoarvottaa kaikki mahdolliset oleelliset virhemahdollisuudet 

tuotteessa tai prosessissa
• Arvioida tuotesuunnittelun ja tuotantoprosessin laatu sekä priorisoida tehtävät 

korjaustoimenpiteet virheiden vaikutusten ja/tai  esiintymisen todennäköisyyksien 
pienentämiseksi

• Toteuttaa uusi tuote tai tuotantoprosessi mahdollisimman häiriöttömästi 



• DFMEA – Suunnittelun vikavirheanalyysi
• Tarkastelee aiotun lopputuotteen toiminnallisuutta ja siinä mahdollisesti 

esiintyvää vikaantumista tai riskejä vikaantumisille 

• PFMEA – Valmistuksen vikavirheanalyysi  
• Tarkastelee tuotteen valmistusprosessia ja siinä olevia mahdollisuuksia 

virheisiin ja ongelmiin, joilla voisi olla vaikutusta lopputuotteen 
poikkeamiseen vaatimuksenmukaisuudesta 

FMEA  - Vika-virhe analyysi  

SYSTEEMIN ANALYSOINTI

1. 
Suunnittelu 
ja valmistelu

2
Rakenne-
analyysi

3.     
Toiminto-
analyysi

Vika-
analyysit Riskianalyysi Optimointi

RISKIEN ANALYSOINTI JA RISKIEN 
LIEVENTÄMINEN

Tulosten 
dokumentointi

RISKIEN 
VIESTINTÄ



Control plan - Laadunohjaussuunnitelma
• Valmistusprosessi vaiheittain, 
• Vaiheisiin sisällytetyt menettelyt dokumentoituna, joita käytetään 

prosessien ja tuotteiden vaihtelun minimoimiseksi ja 
• Vaiheet, jotka varmistavat tuotteen vaatimuksenmukaisuuden
• Minimisisältö IATF:n pakollinen liite A .
• Ohjaussuunnitelma ei korvaa standardityöohjeita

• Yksi valvontasuunnitelma voi koskea tuoteryhmää tai tuoteperhettä, jotka 
on valmistettu samalla menetelmällä samasta lähteestä.

• Ohjaussuunnitelma kuvaa toimenpiteet, joita vaaditaan prosessin 
jokaisessa vaiheessa, mukaan lukien prosessin aikana tapahtuva 
vastaanotto ja lähtö, jotta varmistetaan, että kaikki prosessitulokset ovat 
hallinnassa.

• Tavoitteena nk. Living document ”kirjattu muisti”  valvontamenetelmille ja 
mittausjärjestelmille => jatkuva ylläpito 



Control plan malli AIAG:n mukaisesti 
CONTROL PLAN

Control Plan Number Key Contact/Phone Date (Orig.) Date (Rev.)
CP ABW 001 B J Aim 07/08/2007 02/10/2008

Part Number/Latest Change Level Core Team Customer Engineering Approval/Date (If Req'd.)
54321234/B Nancy Drew, Ken Light, Ben Aim
Part Name/Description Supplier/Plant Approval/Date Customer Quality Approval/Date (If Req'd.)
Headlight Aim
Supplier/Plant Supplier Code Other Approval/Date (If Req'd.) Other Approval/Date (If Req'd.)
Blogs Automotive 12345

MACHINE,
PART/ PROCESS NAME/ DEVICE, SPECIAL

PROCESS OPERATION JIG,TOOLS, CHAR. PRODUCT/PROCESS EVALUATION/ SAMPLE REACTION
NUMBER DESCRIPTION FOR MFG. NO. PRODUCT PROCESS CLASS SPECIFICATION/ MEASUREMENT SIZE FREQ. CONTROL PLAN

TOLERANCE TECHNIQUE METHOD

5 Aiming 
Headlights

Aiming 
Device

Adjusted 
Lamp

X Lighting Inspection 
code SPE J599 May 
81

Bubble 
position on the 

level to be 
centered

100% Ongoing p-chart Adjust and reset

Aiming 
Device

Adjusted 
Lamp

X Lighting Inspection 
code SPE J599 May 
81

Bubble 
position on the 

level to be 
centered

5 Audit to 
check aim 
per 1000 
vehicles

Check sheet Contain and 
requalify

CHARACTERISTICS METHODS

Prototype Pre-Launch Production



Control Plan - ohjaussuunnitelma
• Prototyyppivaiheen ohjaussuunnitelma

• Kuvaus dimensioiden mittauksesta ja materiaalien ja toimivuuden 
testauksesta prototyypin valmistusvaiheessa

• Pre-launch, esisarjatuotannon ohjaussuunnitelma
• Kuvaus dimensioiden mittauksesta ja materiaalien ja toimivuuden 

testauksesta esisarjan tuotantoon

• Tuotannon ohjaussuunnitelma
• Kattava ohjaussuunnitelma, joka sisältää 
• Tuotteen erityispiirteet
• Valmistusprosessin erityispiirteet
• Prosessin ohjauksen
• Testaukset
• Mittausmenettelyt tuotantoon 



MSA Mittaustapahtuman analysointi 
• MSA (Measurement system analyisis) tapa lähestyä tilastollisesti mittaustapahtumaa. 

MSA:lla arvioidaan valitun mittausjärjestelmän tai mittaustavan toimivuutta valitussa 
mittauskohteessa.

• tavoitteena tunnistaa matemaattisesti mittausvirheen määrä ja lähteet 
mittaustapahtumassa, jotta voidaan olla luottavaisia mittauksen tulokseen tai korjata 
mittaustapahtumaa

• Part to part - variaatio mitattavien kappaleiden välillä
• Mittausjärjestelmän variaatio (koko mittausjärjestelmän variaatio)

• tutkinnan tulos kertoo mittaustapahtuman luotettavuudesta. Keskeiset tekijät 
mittausprosessissa ovat

• Mittaus hetki, jossa tehdään mitattavan arvon määritys
• mittalaite, jolla mittaus saadaan aikaiseksi, myös on/off mittaus
• Mittausjärjestelmä – koko tapahtuma, mitä tarvitaan mittauksen toteuttamiseen: viitestandardi, toiminta, 

menetelmät, ohjelmistot, henkilöt oletukset mittauksen kohteesta, mitattavan kappaleen ominaisuudet jne.

MSA:ta ei tule sekoittaa kalibrointiin. Kalibrointi keskittyy analysoimaan yksittäistä mittalaitetta. Kalibroinnissa 
verrataan mittalaitteen suorituskykyä, mittausarvoa johonkin standardiin, kuten todennettaviin ISO -mittoihin. 



MSA AIAG:n mukaisesti 
• Tilastollinen tarkastelu tulee tehdä vaihtelun analysointia varten jokaiseen 

tarkastukseen, mittaukseen ja testausvälineeseen, jotka on identifioitu control planissa.
• Analyyttisia menetelmiä tulee käyttää ja hyväksyntäkriteerien tulee vastata 

referenssimanuaalien hyväksyntöjä ( STD:n nimeämät referenssimanuaalit: AIAG Siniset 
kirjat, VDA volume 5 ja ANFIA AQ024)

• Muita menettelyitä voi käyttää. Mikäli käytetään IATF:stä poikkeavia menettelyitä, on 
näihin saatava asiakkaan kirjallinen lupa sekä hyväksyntä tuloksille.



Special characteristics – asiakkaan erityisvaatimukset 

Suunnittelutiedot • Prosessin 
virtauskaavio

DFMEA - PFMEA • Riskien arviointi

Control plan –
MSA - SPC

• Tuotantoprosessin 
ohjaus 

Tuotannon 
työohjeet

PPAP

Virheenkestävä 
prosessi 

Tunnistetaan läpi 
laadunsuunnittelun prosessin
Fokus virheiden syntymisen 
ennaltaehkäisyyn 
lopputuotteen tarkastamisen 
sijaan 
Erityishuomio 
turvallisuuskriittiset mitat



Asiakkaan erityisvaatimus tuotantoprosessissa, esimerkki 

Process Step

Function

Requirements Potential Failure Mode Potential Effect(s) 
of Failure

Se
ve

rit
y

C
la

ss Potential Cause(s) 
/ Mechanism(s) of 

Failure

O
cc

ur
re

nc
e

Current 
Process 
Controls 

Prevention

Current 
Process 
Controls 
Detection D

et
ec

tio
n

R. P. 
N.

Lopputarkastus
- tuotteen paino

Pinnoitetun 
tuotteen 
bruttopaino spec
rajat 2kg  +/- 100g

Pinnoitteen liian suuri 
imeytymismäärä
Pinnoitteen kariseminen

Tuote ei sovi 
asiakkaan 
prosessiin 

8C Pinnoite ei kiinnity 
sopivassa määrin 
tuotteeseen 
ulkoisten 
olosuhteiden 
vuoksi. 

4
Pinnoitemäärän 
seuraaminen 
punnitsemalla

Prosessivaaka 
2342, 
eräkohtainen, 
ensimmäinen, 
viimeinen sekä 
joka 10 
punnitaan

3

96
Vaihtoehtoinen 
mittalaite 
punnitsemiselle

Prosessivaaka 
2345, 
käyttöönotto 
ohjeen TO25 
mukaisesti

3

96

6. MSA –
molemmat 

mittaus-
tapahtumat

5. Molemmat mittalaitteet 
(päämittaus ja vaihtoehtoinen):
- Mittalaiterekisteri
- Kalibroinnit/
toimivuuden testaus

1. Tunnista DFMEA:ssa asiakaskriittinen vaatimus lopuutuotteesta toiminnallisesti  
2. Tunnista tälle kriittiset prosessin mittaukset PFMEA:ssa. 

4. Työntekijöiden toiminta 
ohjataan standardityöohjeella:
Mitä, milloin ja miten  
- vaiheen työohje
- Oikea mittausprosessi 
- vaihtoehtoisen mittaustavan 

käyttöönotto (voi olla osa 
vaiheen työohjetta, ohjetta 
mittalaitteiden hallinnasta tms.) 

3. Ohjaussuunnitelma, control plan ohjaa tuotantoa: 
Characteristics Methods

Part/ 
Process 
Number

Process Name/ 
Operation

Description

Machine, 
Device, Jig, 

Tools, for Mfg.

No. Product Process Special 
Char. 
Class

Product/Process 
Specification/ 

Tolerance

Evaluation/ 
Measuremen
t Technique Size Freq.

Control 
Method Reaction Plan

5. Lopputarkastus
Prosessivaaka 
2342, 5 Tuote N

Tuotantoko
ne/tuotanto
linja S C 2kg  +/- 100g Punnitus 

min 2 
/erä

Joka 
kymmenes 

ja erän 
ensimmäine

n ja 
viimeinen

SPC 
tuotannonohj
aus 
järjestelmäss
ä

100% 
tarkastus
STD työohje 
20

Varamittalaitte
en 
käyttöönotto 
STD työohje 
25

Hyväksyntä osana PPAP prosessin dokumentaatiota, mikäli asiakasvaade



Vaatimuksenmukaisuuden rakentuminen 
APQP – tuotteen 
laadunsuunnittel

u

•Sitoutuminen asiakkaan 
vaatimusten täyttämiseen 

DFMEA - PFMEA •Tunnistetaan riskit jolloin 
asiakasvaatimus ei täyty 

MSA •Arvioidaan, että voidaan mitata 
tunnistettuja riskejä

SPC •Ennakoidaan ja kontrolloidaan 
mahdollisten riskien esiintymistä

PPAPTodiste siitä, että vaatimukset täytetään 



Järjestelmän sertifiointi 



IATF:n sertifiointikelpoisuus – sääntökirja: 
Kaikki asiakkaan sijaintipaikat , joissa valmistetaan asiakkaan määrittämiä tuotanto-, huolto- ja/tai lisävarusteosia. 

"Asiakkaan määrittelemillä tuotanto -osilla" tarkoitetaan osia, jotka ovat kiinteä osa ajoneuvoa. Ainoat asiakkaan määrittämät 
osat, jotka eivät täytä tätä vaatimusta, mutta jotka voidaan sisällyttää, ovat seuraavat: sammutin, autonostimet ja lattiamatot,
käyttöoppaat ja varoituskolmiot.

”Sijaintipaikka" - on lisäarvoa tuottavien valmistusprosessien sijainti.

"Valmistuksella" tarkoitetaan "prosessia valmistusmateriaalien valmistamiseksi tai valmistamiseksi, huolto -osien, 
kokoonpanojen valmistamiseksi tai autoon liittyvien osien lämpökäsittelyä, hitsausta, maalausta, pinnoitusta tai muuta 
viimeistelypalvelua" huolto -osiksi ". 

OEM -spesifikaatioiden mukaisesti valmistettuina varaosina, jotka OEM hankkii tai luovuttaa huolto -osasovelluksia varten, 
mukaan lukien kunnostetut osat ovat sertifiointikelpoisia. 

Toimipaikat, jotka valmistavat vain jälkimarkkinaosia (Ei OEM:n tunnustama varaosa), eivät voi saada IATF 16949 -
sertifikaattia.”

Tukitoiminnot riippumatta siitä, sijaitsevatko ne tuotantolaitoksessa vai kaukana valmistuspaikasta, eivät voi saada 
riippumatonta IATF 16949 -sertifiointia, mutta ne kuuluvat IATF 16949 -sertifioinnin piiriin osana tutotantoa.

"Lisävarusteilla" tarkoitetaan lisäosia, jotka on valmistettu OEM:n spesifikaation mukaisesti, jotka ovat OEM: n hankkimia tai 
luovuttamia ja jotka on mekaanisesti kiinnitetty tai sähköisesti kytketty ajoneuvoon ennen toimitusta tai sen jälkeen 
loppukäyttäjälle. 

Ainoastaan ne valmistuspaikat, joissa valmistetaan, toimitetaan huolto -osia ja/tai lisävarusteosia, jotka on liitettävä 
mekaanisesti tai sähköisesti ajoneuvoon, voidaan sisällyttää IATF -järjestelmään. Jos toimittaja toimittaa asiakkaalle, joka 
vaatii IATF 16949 -standardin mukaista kolmannen osapuolen sertifiointia, myös kaikki muut autoalan asiakkaat on 
sisällytettävä auditoinnin scopeen.



Vaatimukset IATF:n mukaisen laatujärjestelmän
sertifiointiin

• Asiakas jolle valmistetaan
• Tuotteelle asiakashyväksyntä sarjatuotantoon  
• CSR – purettu ja käytössä 

Automotive tuote / 
asiakasvaade 

• Tulostieto automotive tuotteen valmistus min 12kk:tta 
• Jos alle 12kk, voi hakea LOC (letter of conformance)KPI 

• IATF:n mukaisesti min. 12kk:tta
• Järjestelmä, prosessi tuote Sisäiset auditoinnit

• IATF vaatimusten mukaan pidetty, viimeinen 12 kk:tta
Johdon katselmus 



Sertifiointiprosessi
Pre assessment

•Arvioidaan
•Edellytykset (vaatimusten 

täyttyminen)
•ymmärrys ja kyky 

sertifiointiprosessiin
•Lista havainnoista jotka 

tulee korjata

Readiness review

• Ensimmäinen osa 
sertifiointiauditointia

•IATF:n
”dokumenttikatselmus”

•Etukäteismateriaalit
• lista havainnoista 

korjattavaksi 
• Mahd. Luokan 1 

poikkeamaan on ”show 
stopper”

Initial audit

• Kaikkien prosessien 
auditointi 

• Poikkeamien raportointi 

NC management

•Max 60 päivää 
•Välitön korjaus, 
•Juuurisyyanalyysi
•Jatkuva parantaminen 

juurisyyn poistamiseksi
•Luokituslaitoksen 

hyväksyntä + 30pv max. 

Surveillance audits

•Prosessit otantana eri 
auditoinneissa 
sertifiointijaksoilla 6/9/12kk

•Johtaminen, suunnittelu (jos 
design responsibility) jne. 

•Poikkeamien korjaus 60pv 

Re certification audits

•Kaikkien prosessien auditointi 
joka kolmas vuosi  

•Poikkeamien korjaus 60pv 

Max 90pv 

Ylläpito

Major NC aiheuttaa  suspencion process tilan, eli mikäli poikkeaman korjaus ei onnistu aikataulussa sertifiointi perutaan.   



Iloa, Innostusta ja Innovointia tulokselliseen toimintaan!
Koulutusta, konsultointia ja palveluita

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmien 
kehittämiseen ja ylläpitoon



Pro Opus Oy www@proopus.fi

• Koulutusta, konsultointia ja ulkoistettua palvelua tarjoava yritys. 

• Toimintaa vuodesta 2015, yritys sijaitsee Keski-Suomessa, toimialueena Suomi / Pohjois-Eurooppa, työllistää 1,5 henkilöä

• Työkielet suomi ja englanti. 

Tarjonta: 

• Auditointi ja arviointi, sisäiset auditoinnit, toimittaja-auditoinnit sekä sopimusauditointi (Akreditointi DNVGL): 
• ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001

• Johtamisjärjestelmien koulutus, preppaus ja arviointi sekä kehitysprojektien toteutus

• PK -yritysten johtoryhmien toiminnan sparraus 

• Toistuvat operatiiviset tehtävät:  laatu-, ympäristö- ja TTT päällikköpalvelut

• Johdon “Hands on”  apua pienille ja keskisuurille yrityksille:
• Liiketoimintaprosessien parantaminen koko elinkaaren ajalle, asiakkaalta asiakkaalle
• Muutosjohtamisen projektit
• Tavoitteisiin perustuva toiminnan kehittäminen ja mittaus
• Laadun, ympäristön ja turvallisuuden hallintaa ja kehittämistä tukevien työkalujen käyttöönotto ja soveltaminen 
• Vahvuuksia: laaduttomuuden kustannukset, palautetoiminta, mittaaminen ja monitorointi sekä jatkuvan parantamisen 

projektit
• Koulutettu ja sertifioitu IATF pääauditoija Autoteollisuuden toimittajaketjuihin asiakasvaatimusten täyttämisen tueksi, 

• Lakirekisteri palvelu pk –yrityksille valmistavaan teollisuuteen. 

mailto:www@proopus.fi


Pirjo Rosvall, omistaja ja yrittäjä
Koulutus: 

DI, tuotantotalous, 1993, LTKK
Master of Quality, 1999 TKK
EFQM – Suomen laatupalkintoarvioija 2008
Six Sigma Champion 2013
ISO/TS 16949 Lead auditor
IATF 16949 Lead Auditor (certified)

Lead Auditor, 
• ISO 9001
• IATF 16949
• ISO 14001
• ISO 45001
• ISO 50001 / ETJ+

Mielenkiinnon kohteet: 
Golf, Perrot sekä puutarha

Työkokemus: 

Yrittäjä, Pro Opus Oy 2015 alkaen  

Moventas Gears Oy 2012-2014
Projektityyppinen konepajateollisuus
- Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen
- Prosessikehitys
- Asiakaskohtainen laadunvalvonta
- Toimittajaverkoston laadunvalvonta
Ecocat Oy 2008-2012 (nyk Dinex Finland Oy)
- Autoteollisuuden alihankinta TS16949
- Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen
- APQP
- Henkilöstöhallinto: kemianteollisuus ja teknologiateollisuus
Valmet Oyj ja Metso konserni
laatu- ja ympäristöjohtaminen 1995- 2008:
- Projektiliiketoiminta, konepajateollisuus
- Jatkuvan parantamisen prosessit
- Huoltoliiketoiminnan laatujärjestelmien kehitys
LTKK 1993

- tutkimusapul. logistiikka. 



Pro Opus Oy, tuloksia
Esimerkkejä toteutetuista palveluista:

• Yrityksen toimintajärjestelmän rakentaminen ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 and OHSAS 18001:2008: 
teollinen tuotanto, projektiliiketoiminta, ICT liiketoiminta, 
Rakentaminen ja kunnossapito

• Ulkoistettu laatupäällikkö, kehityspäällikkö, laatutyön 
ylläpito 

• Henkilöstön kehittäminen, tiedon hallinta, 
henkilöstökyselyt

• Liiketoimintamallin ja liiketoimintaprosessien 
muutosprojekti

• Konsultointi auditointiin valmistautumiseen ja 
asiakasauditointiin valmistautumiseen. Johdon tuki 
auditoinnissa.  

• Liiketoimintamuutoksen läpivienti
• Huoltoliiketoimintamallin rakentaminen ja liittyvä 

prosessikehitys 
• Johtoryhmän itsearvioinnin vetäminen
• PK -yrityksen Liiketoimintasuunnittelun preppaus 

(sidosryhmäanalyysi, riskien hallinta ja 
suorituskykymittaristo) 

• Laaduttomuuden kustannusten analysointi 
projektiliiketoiminnassa 

• Erityyppisten poikkeamien hallinta, menettelyt ja ohjaus  
• Riskien hallinta -menettelyjen yhdistäminen johtamiseen
• Toimittaja-auditointi ja vastuullinen hankinta
• Ulkoistetun prosessin vaatimuksenmukaisuuden arviointi 

Julkiset referenssit: 

Buildercom Oy Gebwell Oy

Cenmia Oy Coreplast Oy 

Oulun Energia Urakointi Oy Vision Group 

Pisla Oy M-Levy Oy

Al-Men Oy J Louko Oy

A-J Engineering Oy Ville Silvasti Oy

Tasowheel Oy KojairTech Oy 

Liiketoiminta-alue, joista kokemusta: 

Metalliteollisuus, autoteollisuus, ICT, Kunnossapito, Energia ja 
Kemianteollisuus

Valmistava teollisuus ja projektiliiketoiminta

Kunnallinen liikelaitos

Yhteistyössä: 

DNV-GL Business Assurance 

Taitotalo Oy (Ent AEL) 

LatuKari Oy 



Hytösenkuja 10, 41340 Laukaa
+358 40 563 8594 

pirjo.rosvall@proopus.fi



Tukimateriaalia vaatimuksenmukaisuudesta 



ISO 9001:2015 – 9 Johdon katselmus
Johdon katselmuksen lähtötiedot 9001

Johdon katselmus on suunniteltava ja toteutettava ottaen huomioon

a) aiempien johdon katselmusten vuoksi käynnistettyjen 
toimenpiteiden tilanne

b) laadunhallintajärjestelmän kannalta olennaisten ulkoisten ja 
sisäisten asioiden muutokset

c) tiedot laadunhallintajärjestelmän suorituskyvystä ja 
vaikuttavuudesta, mukaan lukien seuraavista kehityssuunnista:

1) asiakastyytyväisyys ja palaute olennaisilta sidosryhmiltä
2) organisaation tavoitteiden saavuttamisen taso
3) prosessien suorituskyky ja tuotteiden ja palveluiden 

vaatimustenmukaisuus
4) poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet
5) seurannan ja mittauksen tulokset
6) auditointien tulokset
7) ulkoisten toimittajien suorituskyky 

d) resurssien riittävyys
e) riskien ja mahdollisuuksien käsittelytoimenpiteiden vaikuttavuus
f) parantamismahdollisuudet.
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Johdon katselmuksen lähtötiedot  IATF 16949

a) Huonon laadun kustannukset (kustannukset sisäisestä ja ulkoisesta 
poikkeavuudesta)

b) Prosessien tehokkuuden mittauksista

c) Prosessien suorituskyvyn mittauksista kun mahdollista

d) Tuotteen vaatimuksenmukaisuudesta

e) Valmistuksen toteutettavuuden arvioinneista, jotka on tehty olemassa 
olevien toimintojen muutoksille sekä uusille tiloilla tai tuotteille

f) Asiakastyytyväisyys

g) Kunnossapidon tavoitteiden suorituskyvyn katselmointi

h) Takuut, missä käytettävissä

i) Asiakkaisen tuloskorttien katselmus, missä käytettävissä

j) Riskianalyyseissa tunnistetut mahdolliset kentällä tapahtuvat 
vikaantumiset (FMEA)

k) Todellisen kenttä vikaantumiset ja niiden vaikutus turvallisuuteen tai 
ympäristöön

l) yhteenveto tuotteiden ja prosessien suunnittelun ja kehittämisen 
vaiheiden mittausten tuloksista etenemisen vaiheista



Johdon katselmuksen tulokset
ISO 9001 / IATF 16949
Johdon katselmuksen tuloksiin on sisällyttävä päätökset ja toimenpiteet, jotka 
liittyvät

• parantamismahdollisuuksiin
• laadunhallintajärjestelmän mahdollisiin muutostarpeisiin
• resurssitarpeisiin.
• Toimintasuunnitelmat, jos asiakkaan asettamia suorituskykytavoitteita ei ole 

saavutettu 

Organisaation on säilytettävä dokumentoitua tietoa näyttönä johdon katselmusten 
tuloksista.
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IATF:n mukaisesti – Sisäiset auditoinnit 
• Järjestelmäauditointi 

• kaikki toiminta katettu suunnitelmallisesti 3v syklillä vuosittaisen ohjelman mukaan 
• Prosessimainen lähestyminen osoitettava
• Integroidaan mukaan asiakkaiden erityisvaatimukset / Customer Specific requirements

eli CSR’s

• Valmistuksen prosessiauditoinnit
• Vähintään kerran kaikki 3v syklillä  - menettely joko asiakkaan määräämä tai 

suunniteltava itse
• CSR:t usein sisältävät erityisvaatimuksia taajuuteen tai toteutustapaan
• Kaikki prosessit, kaikki vuorot – sisältäen vuoronvaihdot
• PFMEA, CTRL plan sekä liittyvät dokumentit

• Tuoteauditointi 
• Asiakkaan vaatimalla tavalla

• Jos ei asiakasvaatimusta, tulee yrityksen itse määritellä menettely ja taajuus
• Tuotteiden vaatimuksenmukaisuuden arviointi sisältäen tuotteen ja liittyvän 

dokumentaation läpikännin. 



IATF Sisäisen auditoijan pätevyys
• Ylläpidettävä – dokumentoidusti

• Myös todisteet koulutuksesta 

• Eroteltu pätevyysvaatimukset 
• Järjestelmäauditoijille
• prosessiauditoijille 
• Tuoteauditoijille  

• Kouluttajan pätevyysvaatimukset sisäisesti järjestetystä koulutuksesta organisaation henkilöstölle 
• dokumentoidut tiedot on säilytettävä kouluttajan pätevyyden osoittamiseksi kullekin 

vaatimukselle

• Auditoijien pätevyydessä on huomioitava organisaation itsensä asettamat vaatimukset ja/tai 
asiakaskohtaiset vaatimukset. 

• Osoitettava osaamisen jatkuva ylläpito
• Muutokset – päivitettävä osaamista 

• Tulkinta: esim auditointiryhmässä voi olla std osaaja ja tuotannon osaaja
• Tunnistettava, kuka ja millä perustein on pääauditoija 



IATF Sisäisen auditoijan pätevyys

• Minimivaatimus järjestelmäauditoijalle
• Autoteollisuuden prosessimainen lähestymistapa auditointiin, sisältäen riskiajattelun.
• Soveltuvat asiakkaan erityisvaatimukset
• Soveltuvat ISO 9001 ja IATF 16949 vaatimukset, jotka liittyvät auditoinnin laajuuteen
• Soveltuvat ydintyökaluvaatimukset (APQP, FMEA, MSA, PPAP), jotka liittyvät auditoinnin 

laajuuteen
• Auditointiprosessi: suunnitella, toteuttaa, raportoida ja sulkea auditoinnin havainnot

• Minimivaatimus prosessiauditoijille:  
• vähintään osoitettava tekninen tuntemus tarkastettavista tuotantoprosesseista
• prosessiriskianalyysi (kuten PFMEA) ja valvontasuunnitelma.

• Minimivaatimus tuoteauditoijille 
• osoitettava vähintään osaaminen tuotteen vaatimusten ymmärtämisessä ja 
• asiaankuuluvien mittaus- ja testauslaitteiden käytössä tuotteen vaatimustenmukaisuuden 

todentamiseksi



IATF Auditoijan pätevyys 
toimittajan, kumppanin, alihankkijan, urakoitsijan, 
ulkoistetun prosessin auditoija

• Minimivaatimus toisen osapuolen auditoija 
• Autoteollisuuden prosessimainen lähestymistapa auditointiin, sisältäen 

riskiajattelun.
• Soveltuvat asiakkaan erityisvaatimukset sekä organisaation itsensä asettamat 

erityisvaatimukset 
• Soveltuvat ISO 9001 ja IATF 16949 vaatimukset, jotka liittyvät auditoinnin laajuuteen
• tekninen tuntemus tarkastettavista tuotantoprosesseista, sisältäen PFMEA:n ja 

valvontasuunnitelman
• Soveltuvat ydintyökaluvaatimukset (APQP, FMEA, MSA, PPAP), jotka liittyvät 

auditoinnin laajuuteen
• Auditointiprosessi: suunnitella, toteuttaa, raportoida ja sulkea auditoinnin 

havainnot
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