
   

SGS AKATEMIA KOULUTUSKALENTERI KEVÄT 2017 
 

 

SGS Akatemia järjestää avoimia 

seminaareja ajankohtaisista aiheista 

sekä tarjoaa yrityskohtaista koulutusta, 

jossa koulutuksen sisältö on räätälöity 

asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi.  

 

Koulutustemme avulla henkilöstö pysyy 

ajan tasalla tekniikan, standardien ja 

määräysten muutoksista. Järjestämme 

koulutuksia useista eri aiheista, aina 

kuluttajatuotteiden turvallisuudesta ja 

vaatimustenmukaisuuden 

varmistamisesta 

sähkötyöturvallisuuteen.  

 

Kaikki kouluttajamme ovat oman alansa 

asiantuntijoita ja heillä on vankka 

käytännön kokemus alaltaan. 

Koulutuksemme ovat saaneet 

erinomaista palautetta mm. kouluttajien 

asiantuntemuksesta ja koulutusten 

käytännönläheisyydestä. 

 

 

 

 

 

 

Esimerkkejä koulutuksista: 

 Tuotteen vaat imustenmukaisuuden 

varmistaminen 

 EMC- ja Radiolaitedirekt iivien sekä 

standardien vaat imukset  

 REACH -asetuksen vaat imukset 

 MDR: Uusi eurooppalainen 

lääkintälaiteasetus  

 Uudistuneet ISO 9001 ja  ISO 14001 

standardit  

 LED –tuotteet ja turvallisuus 

 Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-

merkintä sähkö- ja elektroniikka-alalla 

 Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 

ja päivityskoulutukset  

 Tekst iilit  turvallisest i markkinoille 

 Hait ta-aineet kuluttajatuotteissa 

 Koulutus elintarvikekontakt i-

materiaaleista 

 Venäjän ja tulliliiton sert if ioint i ja uudet 

määräykset 

 Lääkinnällisten lait teiden standardit  ja 

turvallisuus 

 

SGS Akatemian ajankohtaiset koulutukset 

löytyvät SGS:n internetsivuilta w w w .sgs.f i 

 

 

 

 

Lisät ietoja: 

 

SGS FINLAND 

 

Petra Tihinen 

p. 09-6963 242 

petra.t ihinen@sgs.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgs.fi/
mailto:petra.tihinen@sgs.com


   

KURSSIN NIMI 
AIKA 

JA PAIKKA 
TAVOITTEET SISÄLTÖ KOHDERYHMÄ ILMOITTAUTUMINEN 

MDR: Uusi eurooppalainen 

lääkintälaiteasetus  

24.1.2017 

Helsinki  

Seminaarin tavoit teena on antaa 

osallistujille kokonaiskuva 

uudesta lääkintälaiteasetuksesta. 

Seminaarissa käydään läpi uuden 

lääkintälaiteasetuksen tuomia muutoksia  

lait teiden luokit telussa ja 

hyväksymismenettelyssä sekä uusia 

vaat imuksia esim. UDI - Unique Device 

Ident if icat ion ja yrityksen 

laatujärjestelmävaatimukset. 

Terveydenhuollon lait teiden 

valmistajat, maahantuojat 

ja myyjät. 

 

 

 

  9.1.2017 mennessä 

Uudistuneet ISO 9001 ja  

ISO 14001 standardit 

 

7.2.2017 

Helsinki 

Osallistuja saa ajankohtaista 

t ietoa standardien ISO 9001 ja 

ISO 14001 muutoksista.  

Seminaarissa käydään läpi ISO 9001 ja ISO 

14001 vuoden 2015 versioiden muutoksia 

verrattuna aikaisempiin ISO 9001:2008 ja ISO 

14001:2004 standardeihin.  

Laatu- ja 

ympäristöjohtamisen 

standardien käyttäjät  

23.1.2017 mennessä 

Tuotteen 

vaatimustenmukaisuuden 

varmistaminen 

 

10.3.2017 

Helsinki 

Seminaarin jälkeen osallistuja 

t ietää mitä 

vaat imustenmukaisuus tarkoit taa 

ja kuinka tuotteen 

vaat imustenmukaisuuden voi 

varmistaa. 

 

Seminaarissa käsitellään 

vaat imustenmukaisuusvakuutusta: mitä 

vaat imustenmukaisuusvakuutus kertoo tuotteen 

turvallisuudesta ja mitä sen pitää sisältää. 

Lisäksi käsitellään CE –merkintää. 

 

Sähkö - ja 

elektroniikkalait teiden 

valmistajat, valmistuttajat, 

maahantuojat ja 

sisäänostajat  

23.2.2017 mennessä 

Uudistunut ISO 13485:2016 

standardi  

 

21.3.2017 

Helsinki 

Osallistuja saa kokonaiskuvan 

uudistuneen standardin 

vaat imuksista yrityksen 

laatujärjestelmän rakentamiseksi 

sekä ylläpitämiseksi. 

Seminaarissa käydään läpi laatujärjestelmän 

perusteet, lähtökohdat ja tavoit teet sekä 

laatujärjestelmän rakentaminen ja 

prosessinomainen ajattelutapa. 

Käymme läpi myös ISO 13485 vaatimusten 

huomioimisen laatujärjestelmän suunnit telussa 

ja käytössä. Painopisteenä on uuden 2016 

painoksen muuttuneet vaat imukset ja niiden 

vaikutukset. 

Terveydenhuollon lait teiden 

valmistajat sekä 

valmistuksen ja 

suunnit telun alihankkijat  

 

6.3.2017  mennessä 

SFS 6002 

Sähkötyöturvallisuuskoulutus 

 

6.4.2017 

Helsinki 

Koulutuksen jälkeen osallistuja 

tuntee sähkötyöturvallisuutta 

koskevat keskeiset säädökset ja 

standardin SFS 6002 

vaat imukset sekä tärkeimmät 

sähkötyön tekemiseen liit tyvät 

määräykset. 

  

Koulutuksessa käydään läpi standardien SFS 

6002 sisältö, sähkön aiheuttamat vaarat ja 

tapaturmat, tärkeimmät sähkötyön tekemiseen 

liit tyvät määräykset, ohjeet, työn organisoint i ja 

henkilöiden vastuut. 

Koulutus sisältää myös keskeiset asiat SFS 

50191-standardista ja näiden kahden standardin 

välisistä eroista. 

Sähköalan töitä tekevät 

henkilöt, mukaan luettuna 

työjohto-, käyttö- ja 

asiantunt ijatehtävissä 

toimivat henkilöt  

 

22.3.2017 mennessä 

 


