Rakennushankkeen projektikohtainen sertifiointi ISO 9001
laadunhallinnan periaatteiden mukaisesti

Rakennushankkeen tai sen osan projektikohtaisen sertifioinnin tavoitteena on auttaa yritystä luomaan prosessimainen,
omaa toimintaa tukeva ja kehittävä toimintamalli hankkeen toteuttamiseksi sekä osoittamaan asiakkaalle/tilaajalle
hankkeen vaatimustenmukaisuus.
Rakennushankkeen tai sen osan projektikohtaisen sertifioinnin tavoitteena on auttaa yritystä luomaan prosessimainen, omaa
toimintaa tukeva ja kehittävä toimintamalli hankkeen toteuttamiseksi sekä osoittamaan asiakkaalle/tilaajalle hankkeen
vaatimustenmukaisuus.
Projektikohtaisen sertifioinnin tavoitteena on myös muodostaa kokonaiskuva projektin johtamisesta sekä varmistaa projektin eri
osapuolien yhteistyön ja rajapintojen toimivuus. Sertifioinnissa todennetaan myös rakennushankkeen vaiheiden ja kelpoisuuden
toteamisen dokumentoinnin riittävä laajuus.

Projektikohtaisen sertifioinnin periaatteita
Rakennushanke suunnitellaan, toteutetaan ja dokumentoidaan ISO 9001 prosessimaisen toimintamallin mukaisesti. Suunnittelun
lähtökohtana on asiakasvaatimuksien sekä muiden hanketta koskevien velvoitteiden tunnistaminen ja huomioiminen.
Suunnittelussa tulee tunnistaa ja määrittää hankkeen keskeiset vaiheet ja niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä varmistaa
riittävät resurssit. Riskiperusteinen ajattelu on keskeinen vaatimus hankkeen johtamisessa, suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Projektikohtainen sertifiointi edellyttää myös kattavaa hankkeen eri vaiheiden dokumentoitua kelpoisuuden osoittamista sekä
tilaajalle että yrityksen omien vaatimuksien mukaisesti hankkeen käynnistymisestä valmistumiseen saakka.

Soveltuvuus
Projektikohtainen sertifiointi soveltuu yrityksille, jotka haluavat kehittää ja vahvistaa projektin hallinnan ja projektin johtamisen
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toimivuutta.
Projektikohtainen sertifiointi voidaan tehdä myös yrityksille, joilla ei ole sertifioitua ISO 9001 laadunhallintajärjestelmää.
Yrityksellä, jolla on sertifioitu ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä, voidaan projektikohtaisen arvioinnin tuloksia hyödyntää ISO 9001
järjestelmäsertifioinnin kokonaiskuvan muodostamisessa.

Projektin arvioinnit
Jokainen sertifioitava projekti arvioidaan. Jokaisen sertifioinnin laajuus sovitaan ja määritetään yksityiskohtaisesti yhdessä
arvioitavan organisaation ja arviointilaitoksen kanssa.
Hankkeen alussa: suunnittelu, asiakasvaatimusten ja muiden velvoitteiden tunnistaminen, riskienarviointi, projektin
johtaminen
Hankkeen aikana: hankkeen kriittisiksi määriteltyjen vaiheiden vaatimustenmukaisuuden arviointi. Arviointien laajuuden ja
määrän määrittämisessä huomioidaan hankkeen laajuus / kesto
Hankkeen lopussa: projektin toteutumisen ja dokumentaation vaatimustenmukaisuus arvioidaan sekä todetaan, että
arvioinneissa mahdollisesti havaitut poikkeamat on korjattu ja korjaavat toimenpiteet on hyväksytty. Arvioija esittää todistuksen
myöntämistä projektille.
Todistus ISO 9001 projektijohtamisesta
Hankkeen päätyttyä myönnetään projektille todistus ISO 9001 mukaisesta projektijohtamisesta.
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