
TuoTTajavasTuu palveluT: sähkö- ja  
elekTroniikkaroMu (ser), akuT ja parisToT 

kuluTTajaTuoTTeeT ja jälleenMyynTi
sähkö-, ja  elekTroniikkaTuoTTeeT

Osana vaatimustenmukaisuuspalveluitamme sähkö- ja elektroniikka-alan toimijoille SGS Finland tarjoaa ratkaisuja tuottaja-
vastuuvaatimusten täyttämiseen. Tuottajavastuuvaatimuksia ovat mm. EU:n WEEE -direktiivi (2012/19/EU) ja akku- ja paris-
todirektiivi (2013/56/EU) sekä muut, maakohtaiset vaatimukset. Jos myyt sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai akkuja/paristoja, 
sinulla saattaa olla velvoitteita joko tuottajana (valmistaja, ammattimainen maahantuoja, myyjä joka myy omalla tuotemerkil-
lään tai etämyyjä) tai jakelijana.

yMMärrä 
TuoTTajavasTuun 
sTraTeginen vaikuTus 

Tuottajan velvollisuudet on hoidet-
tava kussakin maassa erikseen ja 
ne vaihtelevat hieman maasta toi-
seen, mikä tekee velvoitteiden 
täyttämisestä monimutkaista.
On tärkeää tietää, miten logistiset 
vaihtoehdot vaikuttavat toimitus-
ketjun velvoitteisiin.
 

sgs voi Tehdä 
TuoTTajavasTuun 
hoiTaMisen 
yksinkerTaiseksi 

Meidän kanssamme saat selkeän 
käsityksen organisaatiosi ja toimitus-
ketjusi tuottajavastuuvaatimuksista ja 
toteutat huippuluokan vaatimusten-
mukaisuuden-hallintaohjelman.
 
SGS:ltä saat käytännönläheistä tietoa 
vaatimuksista. Me räätälöimme tuot-
tajavastuupalvelumme sinun tarpei-
desi mukaan, riippuen siitä kuinka 
paljon olet valmis käyttämään omia 

resurssejasi ja kuinka monen maan 
markkinoille olet saattamassa tuot-
teitasi. 

Otamme myös huomioon sinun 
tavoitteesi: pyritkö uusille markki-
noille, reagoitko uuteen lainsäädän-
töön, haluatko päivittää toimintosi 
uutta tuotetta varten vai optimoida 
jakeluketjusi? Meidän avullamme 
voit myös perustaa kokonais-
valtaisen hallintajärjestelmän 
käsittelemään kaikki tuotteesi vaa-
timustenmukaisuuden velvoitteet 
ml. turvallisuus, haitalliset aineet 
(RoHS, REACH) sekä EMC.



yhTeysTiedoT 

SGS Fimko Oy
Särkiniementie 3 
00211 Helsinki
Puh. 09 696361
sähköposti: sgs.fimko@sgs.com 

www.sgs.fi

sgs is The world’s leading 
inspecTion, verificaTion, TesTing 
and cerTificaTion coMpany

Palveluihimme kuuluvat räätälöity 
vaatimustenselvitys, vaatimusten 
seuranta sekä neuvonta- ja tukipal-
velu.

Vaatimustenselvitys
  Yhteenveto velvoitteista, joita 

sovelletaan määrittelemiisi tuot-
teisiin ja toimitusketjun toimijoihin 
valitsemissasi maissa.Kun suun-
nittelet jakeluketjuasi, voimme olla 
apuna päätöksenteossa analysoi-
malla ja vertailemalla vaihtoeh-
tojasi. Valmistelemme tuloksista 
sinulle raportin ja järjestämme 
tarvittavan koulutuksen henkilö-
kunnallesi tai liikekumppaneillesi.

 
Vaatimusten seuranta

  Vaatimustenselvityksen perus-
teella tarjoamme vaatimusten-
seurantapalvelua. Valvomme 
määrittelemiäsi tuotteita ja 
toimijoita koskevaa lainsäädäntöä 
valitsemassasi maissa. Ilmoit-
tamme tulevasta lainsäädännöstä 
ja uusista vaatimuksista, kun ne 
tulevat voimaan.

Neuvontapalvelu ja koulutus
  Neuvontapalvelut koostuvat 

teknisestä ja hallinnollisesta 
tuesta yrityksille tuottajavastuun 
hoitamiseen. Palvelut sisältävät 

mm. rekisteröinnin, teknisten 
tietojen keräämisen kehittämisen, 
erilaisten vaatimustenmukaisuus-
ratkaisujen vertailun, viestinnän 
toimitusketjun kanssa sekä koulu-
tuksen

Tuki vaatimustenmukaisuuden- 
hallintajärjestelmien suunnitteluun 
ja päivittämiseen

  SGS:ltä saat kattavaa ja ajantasais-
ta tietoa vaatimuksista. Sen perus-
teella voit suunnitella ja päivittää 
vaatimustenmukaisuuden-hallinta-
järjestelmääsi. Me tunnistamme 
sinulle soveltuvat vaatimukset ja 
analysoimme, miten niiden nou-
dattaminen vaikuttaa tuotesuun-
nitteluun, toimittajien valintaperus-
teisiin, sopimuksiin, logistiikkaan 
ja tiedonkeruuseen toimittajista. 
Järjestelmällisestä, jatkuvasti 
parannetusta vaatimustenmukai-
suuden-hallinnasta on valtavasti 
hyötyä. Tuotevaatimusten nou-
dattamista koskevat kysymykset 
ovat myös olennainen osa riskien 
hallintajärjestelmää.

 

kilpailueTua sgs:lTä

Meillä on merkittävä rooli sähkö- ja elekt-
roniikkateollisuuden pyrkimyksessä 
turvallisuuteen ja laatuun ja saat kiistä-
mättömän osaamisemme käyttöösi kil-
pailukykyiseen hintaan monipuolisten 
palvelujemme ansiosta.

Henkilökuntamme on monikielinen. 
SGS on maailman johtava testaus-, tar-
kastus-, verifiointi- ja sertifiointiyritys ja 
meidät tunnetaan kaikkialla maailmassa 
laadun ja luotettavuuden esikuvana.
 
Anna SGS:n olla luotettava ja tehokas 
yhden-pysäkin kumppanisi kun pyrit 
uusille markkinoille ja integroit vaatimus-
tenmukaisuudenhallinnan muihin proses-
seihisi.
 


