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Sertifikaatti 
plakkarissa!

Päätös IP Kasvikset auditointiin läh-
temisestä oli meille helppo ratkaisu. 
Olimmehan olleet Sirkkalehti-mer-
kin käyttäjiä jo vuosia. Laatutarha-

auditointi olisi ollut edessä joka tapauksessa 
tänä vuonna, koska Sirkkalehti – jonka sisäl-
lön asiakkaamme tuntevat – on meille tärkeä 
osa markkinointia. Siksi oli helppo päätyä IP 
auditointiin, kun sen myötä merkin jatko-
käyttö varmistui.

UUDELLE TIELLE LÄHTEMINEN arvelutti ja 
huolestutti. Olemmeko haukkaamassa liian 
isoa palaa kaikkien kiireiden ja pakkaamore-
montin keskellä? Jaksammeko kirjata kaikki 
päivänselvät toiminnot? Päätimme kuitenkin 
ottaa härkää sarvista.

Auditointia edeltävä neuvontakäynti ja ma-
teriaalit olivat vertaansa vailla. Oikeastaan 
teimme jo ensimmäisen auditoinnin siinä 
vaiheessa. Huomasimme nopeasti, ettei toi-
mintatavoissamme ollutkaan juuri fiilaamista. 

Dokumentoinnin määrä oli kuitenkin hie-
noinen yllätys. Joku yhteistyökumppani ei ol-
lut tottunut kaikkien tarvittavien dokument-
tien toimittamiseen, mutta esimerkiksi geeni-
manipulointiin liittyvät dokumentit löytyivät 
valmiina kaikilta. 

Auditointi hoitui noin puolessa päivässä ra-
kentavassa ja ohjaavassa hengessä. Keskuste-
lut synnyttivät myös ajatuksia toiminnan ke-
hittämisestä. Ennen kaikkea saimme konk-
reettisia välineitä johtamiseen.  

”Dokumentointipakko” sai myös työnte-
kijät sitoutumaan sovittujen toimintamal-
lien noudattamiseen. Konkreettinen hyöty 
on esimerkiksi se, että meillä siivotaan nyt 
pyytämättä ja säännöllisesti. Hieno homma!

MYÖS EPÄILIJÖITÄ RIITTI kommentoimaan, 
että teemme turhaa työtä, eikä sertifikaatti 
nouse ennustettuun asemaan. Näin voi olla-
kin, mutta keskeinen näkökulma tässä audi-
toinnissa on tuoteturvallisuus. Olen vakuut-
tunut, että siihen kannattaa panostaa maa-
laisjärkeä unohtamatta. 

Laatutarhaan verrattuna suurin ero lienee, 
ettei tässä sertifikaatissa juurikaan sivuttu 
työntekijöiden oloja. Tämä on oikeastaan ny-
kyaikaista ja tehokasta, koska työlainsäädän-
tö ja työsuojelu pitävät huolen näistä asioista. 

Viime viikolla meilläkin piipahtivat työsuo-
jelupiiri ja rajavartiolaitos. Vierailu oli miel-
lyttävä ja asiat olivat kunnossa.

KAIKEN KAIKKIAAN AUDITOINNISTA jäi hy-
vä mieli – työmäärästä huolimatta. Saimme 
muutamiin toimintamalleihin uudenlaista 
ryhtiä, johtaminen jämäköityi ja myös uu-
sia kehitysideoita nousi esiin. Auditoinnin 
hintaa on kritisoitu, mutta kauppapuutarhan 
muihin kuluihin nähden kustannus on kui-
tenkin varsin kohtuullinen.

KAIKKI EI TIETENKÄÄN ollut täydellistä. Saim-
me kolme poikkeamaa, joiden todistettuun 
korjaamisen saimme kohtuullisesti aikaa ja 
ohjaavat neuvot. Innostuimmekin oikeastaan 
vähän nokittamaan ja tekemään korjausliik-
keet viimeisen päälle.

Yrittäjinä tunnemme mukavaa ylpeyttä, 
että saimme homman maaliin ja toimin-
tamme vastaa ulkopuolisen tahon asetta-
mia standardeja. 

Suosittelisinko tätä muille? Tietenkin, jos 
on tunne, että siihen on tarvetta syystä tai 
toisesta. 

Toisaalta vastuullista ja turvallista toimin-
taa on varmasti myös ilman auditointeja.
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