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TILAA ILMAINEN ASIAKASLEHTI!
Lähetä sähköpostilla yhteystietosi  
osoitteeseen sgs.fimko@sgs.com
Lähetämme sinulle jatkossa SGS  
Finlandin sähköisen asiakaslehden 
sähköpostiisi automaattisesti ja 
pysyt ajantasalla.

TILAUS:

Terveysteknologiassa ja siihen vaikutta-
vassa digitalisaatiossa on valtava liike-
toimintapotentiaali sekä Suomessa että 
globaalisti. Tulemme todennäköises-
ti näkemään lähivuosien aikana lukuisia 
terveysteknologian tuote- ja sovellusjul-
kistuksia, joista osa on tarkoitettu koti-
käyttöön. 

Kerromme tässä lehdessä milloin koti-
käytössä oleva laite katsotaan tervey- 
denhuollon laitteeksi. Määrittely on erit-
täin tärkeä valmistajien kannalta, koska 
jos tuotetta halutaan markkinoida terve-
ydenhuollon laitteena, on sen myös täy-
tettävä selkeästi tiukemmat vaatimukset 
kuin normaalin kotikäytössä olevan lait-
teen. Tämä on otettava huomioon tuote-
suunnittelun alkumetreiltä lähtien.

Terveysteknologiatoimiala on kasvanut 
Suomessa voimakkaasti ja investoin-
neista päätellen kasvu tulee jatkumaan. 
Markkinat ovat maailmanlaajuiset ja vaa-
timukset tiukat, joten tuotteiden vaa-
timustenmukaisuus on oleellinen osa 
yrityksiltä vaadittavia panostuksia. Kan-
sainväliseen menestykseen tarvitaan 
lisäksi luotettava kumppani vaatimus-
tenmukaisuuden varmistamiseen. 

Me olemme se kumppani Suomes-
sa. Tampereella, Espoossa ja Helsingis-

PÄÄKIRJOITUS

sä sijaitsevat terveydenhuollonlaitteiden 
testauslaboratoriomme sekä asiantun-
tijamme yhdessä kansainvälisen ver-
kostomme kanssa auttavat suomalaista 
teollisuutta maailmanmarkkinoille.

Kiintoisia lukuhetkiä lehtemme parissa!

Mika Richardt
Managing Director
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HOLLANTILAINEN 
ROOS + BIJL SGS:LLE

Vuonna 2000 perustettu yritys siirtyy 
SGS:lle yksityiseltä omistajalta.

Roos + Bijl tarjoaa mm. suunnittelu- ja 
projektinhallintapalveluja maanalaiseen 
infrastruktuuriin erikoistuneille yrityk-
sille. Yrityksen pääasiakkaat toimivat 
energia-, vesi-, öljy-, kaasu-, kuljetus- ja 
rakennusteollisuudessa. Yritys työllistää 
yli 60 asiantuntijaa ympäri Alankomaita. 
”Tämä kauppa sopii erinomaisesti 
SGS:n liiketoimintastrategiaan ja moni-
puolistaa tuotevalikoimamme Benelux 
alueella”, sanoo Frankie Ng, SGS:n toi-
mitusjohtaja.

ASTM -STANDARDI NESTEMÄISTEN 
PYYKINPESUTABLETTIEN PAKKAUKSILLE

Nestemäiset pyykinpesutabletit sisältävät voimakkaasti tiivistettyä 
pesuainetta kerta-annoksina liukenevan kalvon sisään pakattuna. 

Kalvo on suunniteltu liukenemaan kos-
teuden kanssa kosketuksiin joutuessaan, 
joten se alkaa liueta myös joutuessaan 
kosketuksiin syljen tai märkien käsien 
kanssa. 

Altistuminen pyykinpesutabletin sisällöl-
le voi aiheuttaa yskää, oksentelua, hen-
gitysvaikeuksia, tajuttomuutta, silmien ja 
sarveiskalvon palovammoja ja jopa kuo-
leman. Center for Injury Research and 
Policy (CIRP) of the Research Institute 
at Nationwide Children’s Hospital Ohi-
ossa on suorittanut tutkimuksia, joiden 
mukaan altistuminen yksittäispakattujen 
pyykinpesutablettien sisällölle aiheutti 
enemmän vakavia haittavaikutuksia kuin 
altistuminen muunlaisille pyykinpesu- tai 
astianpesuaineille.

Satojen raportoitujen tapausten jälkeen 
kansainvälinen standardoimisjärjestö 
ASTM julkaisi vapaaehtoisen standardin 

ASTM F3159-15, jossa suositellaan tur-
vatoimia nestemäisten pyykinpesutablet-
tien pakkauksille. Standardissa esitetään 
pakkauksissa tarvittavat merkinnät ja va-
roitukset, määrittelyt turvalliselle pak-
kaukselle ja testausmenetelmät, joilla 
voidaan varmistaa pakkausten turvalli-
suus. 

Tutkijoiden mukaan vapaaehtoinen stan-
dardi on hyvä alku, mutta turvatoimet 
pitäisi saattaa pakollisiksi. Lapsiperheis-
sä suositellaan käytettäväksi perinteisiä 
pyykinpesuaineita, kunnes turvallisuus-
vaatimuksista tulee sitovia. 

NIMITYKSET

HELSINGIN TOIMIPISTE
Antti Latomäki, Testing Engineer
Mikko Malinen, Factory inspections, 
Certification mark surveillance

TAMPEREEN TOIMIPISTE
Tyty Honkanen, Coordinator

KOTKAN TOIMIPISTE
Mervi Peltomäki, Laboratory 
Technician 
Heidi Leppänen, Assistant Chemist
Mio Alstela, Laboratory Technician
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Tässä ainutlaatuisessa laboratorios-
sa on yksi Pohjois-Euroopan kooltaan 
suurimmista kaupallisista EMC –mitta-
ushuoneista. Tuusulan EMC –testaus-
laboratoriossa testataan pääasiassa 
suurikokoisia ja painavia laitteita.

”Tehdyllä investoinnilla haluamme var-
mistaa, että suomalaisella teollisuudel-
la on paikallisesti saatavilla palvelu, joka 
takaa kilpailukyvyn kansainvälisillä mark-
kinoilla” totesi SGS Fimkon toimitusjoh-
taja Mika Richardt. 

Laboratorion mittauslaitteisto ja sähkön-
syötöt on suunniteltu vastaamaan suo-
malaisen teollisuuden nykyisiä ja tulevia 
tarpeita.
”SGS:n investointi on erittäin tervetullut. 
Se tukee monipuolisesti tärkeän vien-
tisektorimme teknologiateollisuuden 
tuotekehitystä ja kasvua.” sanoi alivaltio-
sihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinomi-
nisteriöstä avajaispuheessaan. 
Asiakkaan puheenvuoron piti ABB:n 
Lasse Mäkelin, joka kiitteli SGS:n rohke-
utta tarttua laboratorioprojektiin. 
Uusi mittaushuone on tarkoitettu erityi-
sesti suuremmille laitteille: traktoreil-
le, metsätyökoneille, trukeille, koneille 
ja isoille teollisuustuotteille ja se täyden-
tää SGS Fimkon Helsingin ja Espoon ole-
massa olevaa EMC –testaustarjontaa. 
”Mittaushuoneessa voidaan testata kaik-
ki mikä mahtuu moottoritien sillan alta, 
kunhan pituus ei ylitä kymmentä met-
riä.” EMC asiantuntija Timo Hietala SGS 
Fimkosta kertoi.

Itse mittaushuoneen lisäksi avajaisvie-
raat pääsivät tutustumaan suomalaiseen 
supersähköautoon, Toroidioniin, joka he-
rättikin paljon ansaittua mielenkiintoa 
vieraiden keskuudessa. Onhan kyseessä 
ainutlaatuinen suomalaisen kehitystyön 
tulos. Tällä kertaa Toroidion oli pelkäs-
tään näytteillä, mutta seuraavalla vierai-
lullaan tähän laboratorioon se pääsee 
testattavaksi.

Lisätietoja EMC testauspalveluistamme:
Petri Lehtinen
Product Line Manager
petri.lehtinen@sgs.com

Lisätietoja Tuusulan laboratoriosta:
Tomi Nyberg
Business Development Director
tomi.nyberg@sgs.com

YKSI POHJOIS-EUROOPAN SUURIMMISTA 
EMC-MITTAUSHUONEISTA TUUSULAAN

24.8. juhlistettiin Tuusulan Yrityskeskuksessa uuden EMC –laboratorion avajaisia. 
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Mitä on EMC? 
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (Electromagnetic Compatibility, EMC) tarkoit-
taa sähkölaitteen kykyä toimia luotettavasti toimintaympäristössään. Laadukas ja 
standardien mukaan testattu laite sietää tietyn määrän ympäristössä esiintyviä säh-
kömagneettisia häiriöitä, eikä aiheuta muille laitteille tai esimerkiksi radiovastaanot-
timille häiriöitä. Jos laitetta ei ole suojattu sähkömagneettisilta häiriöiltä, se saattaa 
rikkoutua tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. EMC koskee käytännössä kaikkia sähköisiä 
laitteita, olivatpa ne paristo-, akku- tai verkkosähkökäyttöisiä.
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Kotikäyttöön päätyy kuitenkin paljon laa-
jempi valikoima erilaisia laitteita, kuten 
sairaalasängyt, lihasstimulaattorit, ilman-
puhdistimet, pyörätuolit, happirikastimet, 
verensokerimittarit tai keinoraajat. Syk-
syn pimetessä monelle pöydälle nousee 
kirkasvalolamppu hoitamaan kaamosma-
sennusta. 

MILLOIN LAMPPU MUUTTUU  
TERVEYDENHUOLLON LAITTEEKSI?

Erona tavanomaisiin sähkölaitteisiin laki 
terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeis-
ta 629/2010 määrittelee, että kun valmis-
taja on tarkoittanut laitteen käytettäväksi 
mm. ihmisen sairauden diagnosointiin, 
ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai lievi-

tykseen, se on terveydenhuollon laite ja 
sitä koskevat tarkemmat vaatimukset. 
Valmistajan on osoitettava, että laite on 
turvallinen ja toimii tehokkaasti sen kliini-
sessä käyttötarkoituksessa. Kun valmis-
taja väittää, että sen kirkasvalolamppu 
estää kaamosmasennusta, väitteelle on 
oltava riittävään potilasaineistoon perus-
tuva kliininen näyttö. 

TIUKEMMAT VAATIMUKSET TURVALLI-
SUUDELLE JA KÄYTETTÄVYYDELLE

Kotikäyttöisten laitteiden perusolemus ei 
synny käyttöpaikasta, vaan siitä, että nii-
den niiden käyttäjänä saattaa ammatti-
henkilön sijasta olla kuka tahansa. Siksi 
niiden turvallisuudelle ja käytettävyy-
delle asetetaan normaalia tiukemmat 
vaatimukset. Perusturvallisuuden vaati-
musten täyttämisen lisäksi laitteen pitää 
mm. kestää muuttuvia ympäristöolosuh-
teita, kovakouraista käsittelyä, tippuvet-
tä ja erilaisia sähköisiä häiriöitä. Laitteen 
pitää olla niin helppokäyttöinen, että sen 

käyttö onnistuu ohjeiden lukemisen jäl-
keen ilman erityistä koulutusta. 

KÄYTTÖOHJEET, KÄYTETTÄVYYS JA  
RISKINHALLINTA KOMPASTUSKIVINÄ

Useimmat testeihin tulevat laitteet ovat 
teknisesti erinomaisia - insinöörien suun-
nittelemia. Sen sijaan ongelmat yleen-
sä syntyvät dokumentoinnin vaatimusten 
täyttämisessä. 
Kaikilta terveydenhuollon laitteilta vaadi-
taan riskinhallintaa. Tämä on dokumen-
taatio, joka laaditaan hallitun prosessin 
kautta ja kattaa koko laitteen elinkaaren 
suunnittelusta käyttöön ja kierrätykseen. 
Siinä valmistaja käy johdonmukaisesti ja 
kattavasti läpi erilaiset laitteeseen liitty-
vät riskitilanteet ja suunnittelee, miten 
tilanteet voidaan estää tai niiden seuraus-
ten vakavuus pienentää. 

Vahvasti riskinhallintaan kytkeytyvä vaa-
timus laitteelle on sen käytettävyyden 
suunnittelu ja osoittaminen. Kun valmis-

TERVEYDENHUOLLON LAITTEET KOTIKÄYTÖSSÄ

Tuttuja terveydenhuollon 
kotikäyttöisiä laitteita ovat 
esimerkiksi kuumemittarit ja 
verenpainemittarit. 
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taja on tunnistanut laitteen yleisimmät 
käyttötilanteet, on helpompi suunnitella 
laitteen hallintalaitteet, muotoilu ja käyt-
tölogiikka niin, että käyttäjä ei sen vuoksi 
aiheuta virheitä ja vaaratilanteita. Helppo 
esimerkki on ovenkahva. Kaikki olettavat, 
että ovi avautuu, kun kahvaa painetaan 
alaspäin. Jos valmistaja tekee ”väärin” 
avautuvan oven, siitä syntyy törmäilyä ja 
vaaratilanteita.

Hyvien ja selkeiden käyttöohjeiden kir-
joittaminen ei ole aina helppoa. Sen li-
säksi, että käyttäjän on ohjeiden avulla 
ymmärrettävä, miten hän käyttää laitetta, 
tarvitaan käyttöohjeissa pakollisia, stan-
dardien määrittelemiä tietoja. Esimerkik-
si käyttöohjeissa on selitettävä laitteessa 
ja sen pakkauksessa olevien merkintöjen 
tarkoitus. Kaikille ei ole itsestään selvää, 
mitä kotikäyttöisen laitteen päällä oleva 
merkintä ”IP22” merkitsee. Kyseessä on 
siis kosketussuojaus ja suojaus enintään 
15 asteen kulmassa tippuvalta vedeltä.

MITÄ KULUTTAJAN ON HYVÄ TIETÄÄ

Markkinoilla ei ole liikkeellä kovin paljon 
suorastaan vaarallisia kotikäyttöisiä ter-
veydenhuollon laitteita. Koska Euroopas-
sa ei ole enää käytössä sähkölaitteiden 
ennakkotarkastus vaan markkinaval-
vonta, mikään ei estä holtitonta maa-
hantuojaa ja asettamasta myyntiin 
testaamatonta tuotetta. Onneksi ter-
veysteknologian puolella on käytössä 
osittainen ennakkovalvonta. Tuotteet, joi-
den käyttöön liittyy suurempi riski, voi-
daan asettaa markkinoille vain ilmoitetun 
laitoksen arvioinnin kautta. Arviointi si-
sältää sekä teknisen turvallisuuden että 
kliinisen tehokkuuden arvioinnin. Sen 
tunnuksena laitteen CE-merkin yhtey-
dessä on tuotteen hyväksyneen ilmoite-
tun laitoksen nelinumeroinen koodi. SGS 
Fimkon arvioimat laitteet tunnistaa koo-
dista 0598.

Lisätietoa:
Seppo Vahasalo
Product Line Manager
seppo.vahasalo@sgs.com

KULUTTAJATUOTTEET
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Pelastustoimen Pronto-rekisteristä selvi-
ää, että palokunta lähtee sammuttamaan 
liesipaloja lähes tuhat kertaa vuodessa. 
Valtaosa tapauksista liittyy ruoanlaittoon. 
Lähes aina liesipalojen taustalla on huoli-
mattomuus tai vääränlaiset käyttötavat.

LIESIPALOT TAPPAVAT VUOSITTAIN 

Sähköpaloissa, joista suuri osa on liesi-
paloja, kuoli viime vuonna 16 ihmistä. 
Kuluvan vuoden tammikuussa liedestä 
syttynyt palo tappoi vanhan pariskunnan 
Vantaalla. Liesipaloja voidaan ehkäistä 
monin eri tavoin, niin käytön huolellisuu-
della kuin myös keittiötilojen suunnitte-
lulla ja erilaisilla teknisillä ratkaisuilla. 
Perinteiset liedet, joissa on valurautaiset 
keittolevyt, ovat ongelmallisimpia. Niissä 
ei välttämättä ole ajastimia, ja kuumen-
nuttuaan levyt jäähtyvät hitaasti. Usein 

myös säätimet ovat sellaiset, että ne voi-
vat kääntyä vahingossa päälle.

Induktioliedet ovat perinteisiä liesiä tur-
vallisempia. Niissä on useimmiten elekt-
roninen kytkin joka ei mene itsestään tai 
vahingossa päälle, vaan edellyttää kaksi 
toimintoa jotta lämmitys käynnistyisi.
Lisäksi induktioliedet eivät lähde toimi-
maan ilman että keittoalueen päällä on 
keittoastia. Induktioliesienkin kanssa on 
silti tärkeää varmistaa, että säätimet ovat 
turvalliset, ja että laitteessa on ajastin tai 
muita turvatoimintoja, kuten liesivahti.

LIESIVAHTI REAGOI LÄMMÖNNOUSUUN

Yksinkertaisimmillaan liesivahti katkaisee 
liedestä sähkön, jos lämpötila nousee 
liian korkeaksi tai liian nopeasti. Hienos-
tuneemmat mallit myös sammuttavat 

jo alkaneen tulipalon sammutusnesteen 
avulla.

Liesivahtien toiminta perustuu lieden ylä-
puolelle asennettuun lämpöanturiin, joka 
antaa lämpötilan noustessa hälytyksen 
virranhallintayksikölle, joka vuorostaan 
katkaisee liedestä sähköt. Mikäli kysees-
sä on sammuttava malli, liesituulettimen 
yläpuolelle on asennettu myös sammu-
tusnestesäiliö.

Standardissa EN 50615:2015 tunniste-
taan kolme liesivahtityyppiä:

 Tyyppin A liesivahti hälyttää alkanees-
ta palosta voimakkaalla äänellä, kytkee 
virran pois päältä, aktivoi sammutuk-
sen viimeistään 30 sekuntia syttymi-
sen jälkeen ja sammuttaa palon 15 
sekunnissa. 

 Tyypin B liesivahti sammuttaa virran 
liedestä ennen palon syttymistä, ja hä-
lyttää, kunnes hälytys kytketään pois 
päältä tai kunnes lämpötila laskee.

 Tyypin AB liesivahti kytkee virran 
pois ennen palon syttymistä, mutta 
jos palo silti syttyy, vahti sammuttaa 
palon.

VAKUUTUSYHTIÖT SUOSITTELEVAT

Suomessa vakuutusyhtiöt suosittelevat 
liesivahteja asiakkailleen, ja eräs vakuu-
tusyhtiö jopa hankki 150-vuotisjuhlansa 
kunniaksi kaikille kotivakuutusasiakkail-
leen liesivahdin. Muualla ollaan kuiten-
kin jo pidemmällä. Esimerkiksi Norjassa 
kaikki uudisasunnot ja saneerauskohteet 
tulee varustaa liesivahdilla, joka katkai-
see liedestä sähköt ylikuumenemistapa-
uksessa, ja Isossa-Britanniassa jaetaan 
riskiryhmille liesihälyttimiä ilmaiseksi.

Lisätietoa:
Seppo Lautamies
Project Manager
seppo.lautamies@sgs.com

LIESIVAHTI PELASTAA VAHINGOLTA

Sähköliesi on TUKESin mukaan kodin vaarallisin laite. Joka kolmas tulipalo saa alkunsa 
tavalla tai toisella liesistä tai uuneista. Tämä tekee liedestä yleisimmän tulipalon aiheuttajan 
kotitalouksissa. 

KULUTTAJATUOTTEET
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Halpa voi tulla kalliiksi. Varmista sähkölaitteesi        -merkki
www.fi-merkki.fi

Valokatkaisija  
400 000 €

KULUTTAJATUOTTEET
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Lead Auditor Ari Heinimäki tuli SGS:lle 
vuonna 2009. Koulutukseltaan Heinimä-
ki on alun perin automatiikka-asentaja. 
Merkonomin iltaopintojen myötä asen-
tajan työ vaihtui ensin myyntityöksi, ja 
myyntityö aikanaan auditoinniksi. Aiem-
massa työpaikassaan Heinimäki vastasi 
yrityksen ympäristöjärjestelmästä.

LAADUNHALLINTA PERUSTUU  
STANDARDEIHIN

Standardointijärjestö ISO on kehittänyt 
erilaisia standardeja, joiden avulla organi-
saatiot voivat suunnitella toimintaansa ja 
prosessejaan. Yritys joko laatii hallintajär-
jestelmän itse tai konsultin avustamana. 
Käytännössä hallintajärjestelmässä kuva-
taan yrityksen toiminta ja annetaan tälle 
toiminnalle tietyt toimintaohjeet ja mit-
tarit, joilla toimintaa voidaan mitata ja yl-
läpitää.

SGS myöntää asiakkailleen muun mu-
assa ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 
18001 –sertifiointeja. Auditointien avul-

la SGS varmistaa, että organisaation jär-
jestelmä vastaa standardin asettamia 
vaatimuksia ja että organisaatio toimii 
käytännössä sen mukaisesti. Vaatimuk-
set täyttävä organisaatio saa sertifikaa-
tin, jota se voi esimerkiksi hyödyntää 
viestinnässään Osa yrityksistä on luo-
nut itselleen oman standardin, jonka mu-
kaan esimerkiksi franchise -yrittäjien on 
toimittava. SGS käy tekemässä myös 
näitä niin kutsuttuja Second Party –audi-
tointeja.

TYÖ TEHDÄÄN ASIAKKAAN LUONA

TYÖ VIE AUDITOIJAA HANGOSTA SODANKYLÄÄN

Lead Auditorin työ on erilaisten 
laatu-, ympäristö- tai työterveys 
ja –turvallisuusjärjestelmien 
arviointia.
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Auditoijan tehtävä on käydä paikan päällä 
arvioimassa täyttääkö asiakkaan rakenta-
ma järjestelmä standardin vaatimukset, 
ja toimiiko organisaatio käytännössä oh-
jeidensa mukaisesti. Auditoija saattaa 
myös antaa kehitysehdotuksia.
-Pyrimme siihen, että olemme asiakkaal-
le yhteistyökumppani mieluummin kuin 
pelkkä tarkastaja, Heinimäki kertoo. 

Auditoinnissa tarkastetaan että toimin-
ta on ohjeiden mukaista, vaadittu doku-
mentaatio on olemassa ja toiminnasta 
annettu kuva vastaa todellisuutta.

Työ tehdään suurimmaksi osaksi asiak-
kaan luona. Yleensä Heinimäki matkus-
taa auditointipaikkakunnalle jo edellisenä 
päivänä, varsinkin jos matka on pitkä. 

Auditointipäivä alkaa aloituskokouksella, 
jossa käydään läpi päivän auditointisuun-
nitelma. Usein teoria ja käytäntö vuorot-
televat työpäivän aikana: välillä käydään 
läpi dokumentaatiota ja sitten taas ver-
rataan sitä toimintaan. Yhden asiakkaan 
luona kuluu 1-5 päivää, henkilöstömää-
rän ja käytössä olevien järjestelmien 
määrästä riippuen. 

Suurimpien asiakkaiden luokse lähtee 
useampi auditoija. Saman asiakkaan 
luona vieraillaan säännöllisesti, puolen 
vuoden tai vuoden välein. Sertifikaatti 
on voimassa aina 3 vuotta kerrallaan, jos 
seurannat on hoidettu asiallisesti. Isojen 
yritysten osalta kaikissa toimipisteissä ei 
käydä, mutta niistä järjestetään riittävän 
kattava otos. 

HOTELLEISSA EI ENÄÄ VIIHDY

-Parasta työssä on asiakkaiden kans-
sa touhuaminen, ja se että pääsee vai-
kuttamaan omaan työhönsä, Heinimäki 
kertoo. SGS Finlandin auditoijat tekevät 
omat aikataulunsa ja reittisuunnitelman-
sa melko itsenäisesti. Työkilometrejä 
kertyy 30 – 35 000 vuodessa, ja audi-
tointipäiviä n. 110-120. Hotelliasumisen 
Heinimäki näkee työnsä raskaampana 
puolena. Hotelleissa ei enää viihdy yh-
tään enempää kuin on pakko. ”Kun au-

ditointi on ohi, ajan aina samana päivänä 
kotiin”, Heinimäki nauraa. Toisaalta, jat-
kuva matkalaukkuelämä on opettanut 
matkustamaan kevyesti ja pakkaamaan 
tehokkaasti. Siitä on hyötyä myös moot-
toripyöräilyharrastuksessa, jossa tilaa 
matkatavaroille on rajoitetusti 

Toisinaan Heinimäki kuljettaa työ-
matkoilla mukanaan golfbägiä tai 
suksia, mutta usein illat menevät ho-
tellihuoneessa töitä tehden ja telkkaria 
katsellen.”Myönnän, että liikunnan suh-
teen tulisi aktivoitua”, Heinimäki nau-
rahtaa, ”kävelylenkille pääsee kuitenkin 
helposti.”

EKSOOTTISIN AUDITOINTIKOHDE  
LÖYTYI SUOMESTA

Ulkomaan keikkojakin tulee harvak-
seltaan, mutta säännöllisesti. Viroa 
Heinimäki ei osaa enää edes ajatella ul-
komaana. Kaukaisimmat auditointimat-
kat ovat suuntautuneet Tsekkiin. Tähän 
mennessä eksoottisin kokemus löytyy 
kuitenkin koti-Suomesta. Heinimäki kävi 
Sodankylässä auditoimassa malminet-
sintäfirman toimintaa, ja kairausrei’ille 
matkattiin moottorikelkalla 25 asteen 
pakkasessa. 

TAPA-SERTIFIOINNILLA TURVAA  
KULJETUKSILLE

Heinimäki tekee myös TAPA –auditointe-
ja. TAPA (Transported Asset Protection 
Association) on organisaatio, joka pyrkii 
vähentämään rahteihin kohdistuvaa rikol-
lisuutta ja parantamaan kuljetusten tur-
vallisuutta mm. erilaisilla terminaalien 
turvallisuuteen liittyvillä vaatimuksilla.  
Arvokkaita ja helposti rahaksi muutetta-
via tuotteita, kuten esimerkiksi lääkkeitä, 
vaatteita, tupakkaa ja pienelektroniik-
kaa säilyttävät jakelu- ja varastointikes-
kukset noudattavat TAPA -standardia 
varmistaakseen omien tilojensa sekä kul-
jetuspalvelujen tarjoajien tilojen turvalli-
suuden.

TAPA-sertifiointi käsittää mm. kulunval-
vonnan, työntekijöiden tarkastukset, 

murtohälyttimet, valvontalaitteet, arvok-
kaiden tuotteiden varastointialueet ja 
kuljetusten viivästykset. Auditoinnissa 
tarkastellaan myös mahdollisia varastoi-
hin sekä jakelu- ja logistiikkakeskuksiin 
liittyviä huolenaiheita sekä autetaan yri-
tystä määrittelemään kuljettajia koskevat 
vähimmäisturvallisuustoimenpiteet.

Lisätietoja:
Harri Kaartinen
Manager, Certification and Business En-
hancement
harri.kaartinen@sgs.com

JÄRJESTELMÄSERTIFIOINTI
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SERTIFIOINTIMERKIT JA NIIDEN VALVONTA

SGS Fimko myöntää sähkö- ja 
elektroniikkatuotteille yli 5 000 
tuotesertifiointia vuosittain. 

Tuotesertifiointiin sisältyy usein ser-
tifiointimerkin käyttö sertifioidussa 
tuotteessa. Sertifiointiin, johon sertifi-
ointimerkin käyttöoikeus liittyy, kuuluu 
myös tuotannon vuosittainen tarkastus 
sekä sertifiointimerkin käytön valvonta.

Tällaisia sertifiointeja ovat: 

 FI-sertifiointi (FI ja/tai SGS FI- merkin 
käyttöoikeus)

 GS sertifiointi (SGS GS merkin käyt-
töoikeus) 

 ENEC-sertifiointi (ENEC 16 tai ENEC 
16 FI-merkin käyttöoikeus)

MIKSI KÄYTTÖÄ VALVOTAAN ?

Yksi tärkeimmistä sertifiointimerkin oi-
kean käytön edellytyksistä on, että 
markkinoitava tuote on identtinen tes-
tatun ja sertifioidun tuotteen kanssa. 
Valvonnan tarkoituksena on varmentaa 
tämä samankaltaisuus. Valvonta on yksi 
perusedellytys myös tuotesertifiointitoi-
minnalle sitä kuvaavassa kansainvälises-
sä standardissa ISO/IEC/EN 17065.

Valvonta pitää yllä sertifioinnin ja serti-
fiointimerkin luotettavuuden ja laadun 
korkeaa tasoa. Tästä on etua kaikille 
osapuolille - asiakkaalle, valmistajalle, 
tuotteen asentajalle sekä käyttäjälle. 

Valvonnan tärkeimpinä keinoina ovat:

  tuotannon auditointikäynnit

  valvontatestaukset. Esimerkiksi 
ENEC-sertifiointijärjestelmään kuuluu 
säännöllinen valmistajan tekemä tes-
taus ja sertifiointitahon tekemä sään-
nöllinen testaus. FI-järjestelmässä 
valitaan kriittisiä tuotteita valvontates-
taukseen.

  käynnit vähittäismyymälöissä ja tuk-
kumyyntipaikoissa sekä 

	Internet-valvonta.

HAVAINTOJA VALVONNASTA 
 
Sertifiointi koskee vain tuotetta, joka on 
identtinen testatun ja sertifioidun tuot-
teen kanssa. Valvonnassa markkinoilta 
löydetään FI/SGS GS/ENEC 16-merkitty-
jä tuotteita, jotka poikkeavat testatusta 
ja sertifioidusta tuotteesta. 

Muutettu tuote ei ole sertifioitu eikä ser-
tifiointimerkkiä saa käyttää muutetussa 
tuotteessa. Kyseessä on sertifiointimer-
kin väärinkäyttö, jos muutoksia ei ole 
ilmoitettu sertifiointitaholle ja sertifiointi-
taho ei ole niitä hyväksynyt.

Yleisiä tuotemuutoksia ovat mm.

  kriittisiä turvallisuuskomponentteja on 
muutettu, eivätkä muutetut kompo-
nentit välttämättä täytä komponentti-
vaatimuksia,

  kriittisiä turvallisuuteen liittyviä materi-
aaleja on muutettu, eivätkä materiaalit 
enää täytä eristys/tulenkestoisuusvaa-
timuksia, 

  tuotteen rakennetta on muutettu ja 
siitä saattaa syntyä mahdollinen tur-
vallisuusriski; esim. pinta/ilmavä-
lit ovat liian pienet, jolloin voi syntyä 
sähköiskun vaara.

  mallimerkintöjä tai teknisiä tietoja on 
muutettu; tuotteen merkinnät eivät 
enää vastaa sertifioidun tuotteen mer-
kintöjä. 

Vahvistamattomien muutosten myötä 
saattaa myös tuotteen Pienjännitedirek-
tiivinmukaisuus vaarantua.

Me valvomme vuosittain useita sato-
ja tuotteita. Yllämainittuja tuotemuu-
toksia esiintyy säännöllisesti. Lisäksi 
löytyy tuotteita, joissa käytetään sertifi-
ointimerkkiä, vaikka niitä ei ole lainkaan 
sertifioitu. Yleensä yhteydenotto valmis-
tajaan riittää, ja asiat saadaan hoidettua 
kuntoon. 

Keinoina puuttua väärinkäytöksiin voi-
vat olla mm. sertifiointimerkin käytön 
lopettaminen tuotteessa, sertifioinnin 
peruuttaminen ja taloudelliset sanktiot 
tavaramerkin väärinkäytöstä.

Lisätietoja:
Tom Törn
Sertifiointijohtaja
tom.torn@sgs.com
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RAPEX koskee kuluttajatuotteita pois lu-
kien lääkkeet, lääkinnälliset laitteet ja 
tarvikkeet sekä elintarvikkeet, joille on 
omat ilmoitusjärjestelmänsä. Laki vel-
voittaa jokaisen Euroopan maan ylläpi-
tämään sitä. Kussakin jäsenvaltiossa on 
kansallinen RAPEX-yhteyspiste, Suo-
messa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes) toimii kansallisena yhteyspis-
teenä, mutta myös muut viranomaiset, 
kuten Tulli ja Trafi tekevät ilmoituksia jär-
jestelmään. 

Yhteyspiste välittää Suomen viran-
omaisten ilmoitukset järjestelmään sekä 
muiden maiden tekemät ilmoitukset 
Suomen viranomaisille. Jos ilmoitettu-
ja, vaarallisiksi todettuja tuotteita löytyy 
Suomen markkinoilta, ryhdytään niiden 
osalta tarvittaviin toimenpiteisiin. 

Eri maiden viranomaisilla on yhteinen ris-

kinarviointitapa. Jos riskiarvioinnissa on 
esimerkiksi testausten perusteella pää-
dytty siihen, että tuote aiheuttaa
vakavan vaaran kuluttajan terveydelle, 
syötetään sen tiedot  järjestelmään.

SUOMESTA NOIN SATA KIRJAUSTA  
VUODESSA 
 
Ylitarkastaja Reino Rinnemaa Tukesilta 
kertoo, että RAPEXiin kirjataan vuodes-
sa n. 2000 tuotetta. Suomesta niitä tulee 
satakunta. Näistä noin kolmasosa on 
sähkötuotteita. Varsinkin laturit ovat RA-
PEXissa vahvasti edustettuina.

Nettikauppa on ihan oma maailmansa. 
Kun tilaat netistä, et välttämättä tiedä 
mistä maasta tuotteita tilaat. Tuotteessa, 
joka tulee Euroopan markkinoille, pitäisi 
olla CE-merkki, joka kertoo että tuote on 
valmistettu eurooppalaisten vaatimus-

ten mukaiseksi. CE-merkki ei kuitenkaan 
välttämättä kerro koko totuutta, sillä 
lähes kaikissa niissä tuotteissa joista RA-
PEX-päätös on tehty, on ollut CE-merkki. 

Lista viikon aikana RAPEXiin syötetyistä 
tuotteista julkaistaan perjantaisin. Vaik-
ka järjestelmä onkin suunniteltu viran-
omaisten tiedonjakoa varten, RAPEX on 
julkinen joten myös kuluttajat pääsevät 
tietokantaan. RAPEXin viikkoilmoitukset 
voi tilata itselleen sähköpostiin, ja siitä 
pystyy tekemään hakuja. RAPEX löytyy 
Euroopan komission sivuilta.

Lisätietoja:
www.tukes.fi

RAPEX VIRANOMAISTEN APUNA

RAPEX eli Rapid Alert -järjestelmä on eurooppalainen, viranomaisten 
tiedonjakoon tarkoitettu järjestelmä, johon syötetään sellaiset markkinoilla 
havaitut kuluttajatuotteet, jotka aiheuttavat vakavan riskin kuluttajan 
terveydelle tai turvallisuudelle. 
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LÖYDÄ SÄHKÖMIES –PALVELU KANNUSTAA: 
KODIN SÄHKÖISTYKSET KUNTOON 
Koti on kullan kallis paikka, jota tuunataan rakkaudella. 

YHTEISTYÖARTIKKELI

Parempaa toimivuutta, energiate-
hokkuutta ja turvallisuutta arvostavi-
en korjauslistalle pääsee nykyään yhä 
useammin myös sähköistys. Se onkin 
aikaisemmin monesti jäänyt muun re-
montoinnin ”jalkoihin” ja jymähtänyt ra-
kentamisen aikaiselle tasolle. 
Suomalaisissa asuinkiinteistöissä ja –
huoneistoissa sähköturvallisuus on 
pääosin hyvä, jos vertaa vaikkapa vä-
hemmän kehittyneisiin maihin. Lähem-
pi tarkastelu kuitenkin paljastaa runsaasti 
puutteita: rikkinäisiä, mustuneita, toimi-
mattomia, sähköiskuja tuikkaavia pisto-
rasioita ja kytkimiä, seinästä irronneita 
kaapeleita, rätiseviä ja välkkyviä valai-
simia. Esimerkiksi pistorasioita on ko-
deissa järjestään liian vähän ja lattioilla 
kiemurtelee jatkojohtoja toisensa perään. 
Pahin ongelma ovat kuitenkin tee-se-it-
se miesten (tai naisten) viritelmät, joissa 
sähköturvallisuus voi olla todella heikois-
sa kantimissa. 

Kun kaikki kuitenkin jotenkuten toimii, 
sähköistyksen vanhentumiseen ei ole 
kiinnitetty huomiota eikä sähköurakoit-
sijoidenkaan taholta ole kovin aktiivises-

ti uusia ratkaisuja tarjottu. Tilanne on nyt 
muuttunut, kun sähköistysalan järjes-
töjen yhdessä perustama Löydä sähkö-
mies –palvelu on viestinnällään nostanut 
ihmisten tietoisuutta sähköistyksen mah-
dollisuuksista.
Palvelujen ostamisen eli tee-se-mulle 
-kulttuuri  lipuu hiljakseen suomalaiseen 
yhteiskuntaan ja sitä myöten opimme 
ostamaan myös sähköistyspalveluja alan 
ammattilaisilta sen sijaan, että yrittäisim-
me tehdä asennuksia itse. 
www.löydäsähkömies.fi  –portaalissa 
on hakutoiminto, josta voi hakea omalla 
alueellaan toimivan, oikeudet omaavan, 
osaavan ja luotettavan sähköurakoitsijan 
yhteystiedot. Mukana palvelussa ovat 
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n 
jäsenyritykset.

MILTÄS TEILLÄ NÄYTTÄÄ?

Missä kunnossa ovat Sinun kotisi säh-
köasennukset? Toimiiko kaikki niin kuin 
pitääkin vai syntyykö ongelmia esim. sil-
loin, kun useampia sähkölaitteita käyte-
tään samanaikaisesti?  
Lähtökohta tietysti on, että säh-

kön käytön pitää olla aina olosuhteis-
ta riippumatta turvallista niin sisä- kuin 
ulkotiloissakin. Tänä päivänä sähköis-
tykseltä kannattaa silti vaatia muutakin 
kuin turvallisuutta. Ajanmukainen taso-
kas sähköistys lisää tilojen toimivuutta ja 
helpottaa ylläpitoa nostaen näin raken-
nusten ja huoneistojen arvoa sekä hel-
pottaen elämää arjen askareissa.
Muistathan, että jos olet myymässä ko-
tiasi, edistyksellinen sähköistys on yksi 
myyntivaltti. Ja jos olet ostamassa uutta 
kotia, ota etukäteen selvää, millä tasolla 
sähköistykset ovat. 
Ammattilaisen tekemä sähköistyksen 
kuntokartoitus paljastaa piilevätkin vaa-
ranpaikat ja samalla saa opastusta uusis-
ta ratkaisuista.

www.löydäsähkömies.fi 

Lisätietoa:
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Paula Ihamäki
Viestintäjohtaja
paula.ihamaki@stul.fi
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Mainettaan arvostavassa yrityksessä tar-
vitaan toimintaperiaatteet, jotka ovat kai-
kille päivänselvät. SGS oli vuonna 2004 
ensimmäinen tarkastusyritys, joka alkoi 
kouluttaa eettisiä sääntöjään työntekijöil-
le maailmanlaajuisesti. Jokaisen SGS:n 
työntekijän velvollisuus on sisäistää eet-
tiset säännöt ja sitoutua niiden periaat-
teisiin.

Jo työpaikkahaastattelussa SGS:lle pyr-
kivä henkilö saa luettavakseen yrityksen 
eettiset säännöt. Uudet työntekijät suo-
rittavat eettisiin sääntöihimme perustu-
van e-learning-koulutuksen osana työhön 
perehdytystä. Kaikki työntekijät osallistu-
vat myös säännöllisesti aiheesta järjes-
tettävään koulutukseen. 

VASTUU ON JOKAISELLA

Esimiehet järjestävät omille tiimeilleen 
vuosittain koulutustilaisuuden, jossa 
käydään erilaisten esimerkkitapausten 

kautta läpi tilanteita, joissa eettinen ar-
viointikyky on tarpeen. Koulutuksessa 
pyritään luomaan selkeä yhteys eettis-
ten sääntöjen ja jokapäiväisen työn välil-
le. Jokaisella SGS:läisellä on vastuu siitä, 
että hän toimii omassa työssään eettis-
ten sääntöjemme mukaisesti.

-Me kannustamme avoimeen työkult-
tuuriin, jossa työntekijät voivat vaihtaa 
ajatuksia ja tietoja, pyytää neuvoja ja il-
maista huolensa ilman pelkoa ikävis-
tä seurauksista, toimitusjohtaja Mika 
Richardt kertoo. 

LUOTTAMUS ON AVAIN MENESTYKSEEN 

Riippumattomuus ja lahjomattomuus 
ovat meille SGS:läisille sydämen asia. 
Luottamus, jota herätämme asiakkais-
samme ja sidosryhmissämme, on avain 
menestykseemme niin organisaationa 
kuin yksilöinäkin. 

Alamme johtavana yrityksenä meillä on 
vastuu ylläpitää korkeaa ammattietiikkaa. 
Eettisissä säännöissämme esittelemme 
ne arvot, jotka ovat yhteisiä koko SGS:lle 
ja joita toteutamme kaikissa liiketoimin-
tayksiköissämme ja tytäryhtiöissämme. 
Saavuttaaksemme asettamamme tavoit-
teet pyrimme olemaan houkutteleva ja 
pitkäaikainen työpaikka ihmisille, jotka 
haluavat toimia työssään esimerkillisesti, 
oikeudenmukaisesti ja rehellisesti. 

Lisätietoja:
Petra Tihinen
HR Manager
petra.tihinen@sgs.com

EETTISET SÄÄNNÖT OHJAAVAT OIKEISIIN  
RATKAISUIHIN

Asiakkaidemme ja sidosryhmiemme meitä kohtaan osoittama  
luottamus vie meitä eteenpäin sekä yrityksenä että yksilöinä.
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UUSIMMAT MYÖNNETYT 
JÄRJESTELMÄSERTIFIOINNIT

Viimeisimmät SGS Finlandin järjestelmäsertifiointiyksikön myöntämät sertifioinnit:

Asiakas Sertifiointipäivä-
määrä

Järjestelmä

C.P.E. Production Oy 15.6.2016 ISO 9001:2008, AQAP-2110 ed.3

Casemet Oy 3.6.2016 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Combinostics Oy 8.9.2016 ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012

Eltete TPM Oy 15.6.2016 ISO 9001:2008

Embelin Oy 19.8.2016 ISO 9001:2015

Oy Esari Ab 22.4.2016 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Greenled Oy 9.5.2016 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Hyvinkään Kuumagalvanointi Oy 1.9.2016 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Jeven Oy 20.4.2016 ISO 9001:2008

Katko Oy 26.7.2016 ISO 9001:2008

Kat-Metal Oy 18.4.2016 ISO 14001:2015

Laser Gas Oy 6.9.2016 ISO 9001:2008, AQAP-2110 ed.3

Nomard Oy 16.9.2016 ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012

Onbone Oy
2.6.2016
8.9.2016

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2003, 
EN ISO 13485:2012

Polarcomp Finland Oy 31.5.2016 ISO 9001:2015

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 8.9.2016 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Refresco Finland Oy 16.10.2016 ISO 14001:2004

Skandi-Steel Oy 4.7.2016 ISO 9001:2015

Supersteel Oy 5.9.2016 ISO 3834-2:2005

Suomen Euromaster Oy 6.10.2016 ETJ+

Suunnittelu Laukka Oy 20.4.2016 ISO 9001:2015

Taksikuljetus Oy 19.9.2016 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Tarkmet Oy 5.9.2016 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Teleoptic PRC, Ltd 1.7.2016 ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012

UTU Oy 8.9.2016 ISO 9001:2008

Vaasan Sähköverkko Oy 16.11.2016 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Valukumpu Oy
2.2.2016
8.7.2016

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 13485:2003, 
EN ISO 13485:2012
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Viimeisimmät SGS Finlandin järjestelmäsertifiointiyksikön myöntämät sertifioinnit:

Asiakas Sertifiointipäivä-
määrä

Järjestelmä

C.P.E. Production Oy 15.6.2016 ISO 9001:2008, AQAP-2110 ed.3

Casemet Oy 3.6.2016 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Combinostics Oy 8.9.2016 ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012

Eltete TPM Oy 15.6.2016 ISO 9001:2008

Embelin Oy 19.8.2016 ISO 9001:2015

Oy Esari Ab 22.4.2016 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Greenled Oy 9.5.2016 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Hyvinkään Kuumagalvanointi Oy 1.9.2016 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Jeven Oy 20.4.2016 ISO 9001:2008

Katko Oy 26.7.2016 ISO 9001:2008

Kat-Metal Oy 18.4.2016 ISO 14001:2015

Laser Gas Oy 6.9.2016 ISO 9001:2008, AQAP-2110 ed.3

Nomard Oy 16.9.2016 ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012

Onbone Oy
2.6.2016
8.9.2016

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2003, 
EN ISO 13485:2012

Polarcomp Finland Oy 31.5.2016 ISO 9001:2015

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 8.9.2016 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Refresco Finland Oy 16.10.2016 ISO 14001:2004

Skandi-Steel Oy 4.7.2016 ISO 9001:2015

Supersteel Oy 5.9.2016 ISO 3834-2:2005

Suomen Euromaster Oy 6.10.2016 ETJ+

Suunnittelu Laukka Oy 20.4.2016 ISO 9001:2015

Taksikuljetus Oy 19.9.2016 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Tarkmet Oy 5.9.2016 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Teleoptic PRC, Ltd 1.7.2016 ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012

UTU Oy 8.9.2016 ISO 9001:2008

Vaasan Sähköverkko Oy 16.11.2016 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Valukumpu Oy
2.2.2016
8.7.2016

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 13485:2003, 
EN ISO 13485:2012

SERTIFIOINTI

Lain mukaan kaikilla Euroopassa myy-
tävillä tuotteilla täytyy olla CE-merkintä, 
jos niitä varten on olemassa yhdenmu-
kaistettu eurooppalainen standardi. CE-
merkintä osoittaa, että tuote täyttää 
asetuksen vaatimukset.

CE-merkinnällä varustettua rakennustuo-
tetta voidaan myydä koko ETA-alueel-
la, eivätkä alueen valtiot eivät saa estää 
myymistä tai asettaa tuotteelle lisävaa-
timuksia.

MITÄ EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS 
MERKITSEE MAAHANTUOJILLE, JAKELI-
JOILLE JA VALMISTAJILLE?

CE-merkintää vaativan tuotteen valmis-
taja on viime kädessä vastuussa siitä, 
että tuote täyttää kaikki vaatimukset. Val-
mistajan täytyy varmistaa, että kaikki 
näyttö on saatavilla ja esitetty oikeassa 
muodossa. Tämä sisältää CE-merkinnän 

hakemisen tuotteelle ja suoritustasoil-
moituksen laatimisen.
Maahantuojien ja/tai jakelijoiden täytyy 
varmistaa, että niillä rakennustuotteil-
la joilta sellaista vaaditaan, on CE-mer-
kintä, ja että tarvittava dokumentaatio, 
ohjeet ja turvallisuustiedot ovat muka-
na. Lisäksi jakelijoiden täytyy varmistaa, 
että valmistaja ja maahantuoja täyttävät 
rakennustuoteasetuksessa asetettavat 
vaatimukset.

TUOTANNON SISÄISEN LAADUNVAL-
VONNAN SERTIFIOINTI

FPC-sertifikaatti on tärkeä asiakirja mo-
nille CE-merkityille tuotteille. Voimme 
myöntää FPC-sertifioinnin, joka kattaa 
tuotteen menettelyjen ja tarkastusten 
laadunhallinnan. Onnistuneen ilmoitetun 
laitoksen suorittaman auditoinnin jälkeen 
valmistaja saa FPC-sertifikaatin, joka on 
osoitus eurooppalaisten standardien mu-

kaisten menettelyjen ja tarkastusten 
noudattamisesta.

Rakennustuoteasetus erottelee neljä CE-
merkinnän kannalta olennaista valvonnan 
tasoa. Valvonnan taso on osoitettu stan-
dardikohtaisesti. FPC-sertifikaatti vaadi-
taan vain kahdella korkeimmalla tasolla. 

Monissa standardeissa vaaditaan vain 
yhtä valvonnan tasoa. Toisissa standar-
deissa valmistaja voi valita tason, tai se 
määräytyy käyttötarkoituksen mukaan.
SGS Fimko on ilmoitettuna laitoksena 
valtuutettu myöntämään akkreditoidus-
ti kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden 
FPC-sertifiointeja EN 1090-1 mukaisesti. 
Samalla voimme tehdä laatu- ja ympäris-
töjärjestelmien sertifioinnit standardi-
en ISO 9001 ja ISO 14001 mukaan sekä 
hitsauksen laadunvarmistusprosessin 
sertifioinnin ISO 3834 mukaan. Toki kaik-
ki edellä mainitut palvelut ovat tarjolla 
myös erikseen.

Lisätietoa:
Justus Hirn, Specialist
justus.hirn@sgs.com

SGS FIMKOSTA RAKENNUSTUOTEASE-
TUKSEN MUKAINEN ILMOITETTU LAITOS

Euroopan talousalueella (ETA) myytävien rakennustuotteiden on täytettävä 
EU:n rakennustuoteasetuksen (EU) No 305/2011 (CPR) vaatimukset. 
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SGS INVESTOI UUTEEN 
LÄÄKETIETEELLISEEN LABORATORIOON 
BERLIINISSÄ

Uusi laboratorio laajentaa palvelutar-
jontaa tutkimus- ja tuotekehitys sekä 
laadunvalvonta-alueella, ja tarjoaa asiak-
kaille uusia analyyttisiä palveluja.

Lääkevalmisteiden vakaustestit ovat aina 
olleet Berliinin laboratorion ydinosaa-
mista, mutta uusi laitos antaa mahdolli-
suuden laajentaa tärkeillä kasvualueilla, 
kuten onkologian lääkevalmisteet ja säi-
lyvyystutkimukset. Investointi on tärkeä 
myös nykyisten ja tulevien asiakassuh-
teiden säilyttämisen kannalta. 

SGS avasi myös vastikään Saksan Wies-
badenissa uuden lääketieteellisiin tuot-
teisiin keskittyvän tutkimuslaitoksen.

Laboratorio on tarkoitus avata 
ensi vuoden puolivälissä ja se 
tulee korvaamaan nykyisen, 
vuonna 1985 avatun 2500 m2 
laboratorion.

Luvan saaminen parantaa huomattavas-
ti SGS:n olemassa olevia NDT–palveluita 
(Non Destructive Testing eli rikkomaton 
aineenkoetus), kuten silmämääräisiä tar-
kastuksia, rakennetarkastuksia ja lämpö-
kuvauksia.
Drone-teknologian käyttö tarkastustoimin-
nassa kasvaa nopeasti, ja sen tuottamat 
tiedot ovat palvelussa avainasemassa. 
Lennon aikana kerätty tieto käsitellään 

käyttämällä kehittynyttä data-analytiikkaa, 
jotta se tukisi tietoon perustuvaa päätök-
sentekoa. SGS lennättää koptereitaan ai-
noastaan sellaisissa olosuhteissa, joissa 
turvallisuus voidaan taata. 

SGS käyttää drone-teknologiaa myös esi-
merkiksi rakennusten tietomallintamiseen 
(BIM) Taiwanissa ja täsmämaatalouden 
tarpeisiin Etelä-Afrikassa ja Brasiliassa.

Hollantilainen Ilmailuhallinto (ILenT) on myöntänyt Alankomaiden SGS:lle 
luvan harjoittaa kaupallisia lentoja kauko-ohjattavilla drone-koptereilla. 

HOLLANNIN SGS:LLE LUPA 
KAUPALLISIIN DRONE-LENTOIHIN
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SGS on maailman johtava tarkastus-, verifiointi-, testaus- ja sertifiointiyritys. SGS tunnustetaan laadun ja lahjomattomuuden kansain-
välisenä mittapuuna. SGS:ssä työskentelee yli 85 000 henkilöä ja sillä on yli 1 850 toimistoa ja laboratoriota ympäri maailmaa.

Suomessa SGS-yhtiöissä (SGS Inspection Services Oy ja SGS Fimko Oy) työskentelee lähes 200 ammattilaista, jotka testaavat, sertifioivat 
ja analysoivat vuosittain tuhansia tuotteita ja näytteitä sekä arvioivat satojen yritysten toimintaa. SGS Finland hyödyntää tehokkaasti koko  
SGS-verkostoa ja sillä on toimipaikat Suomessa Helsingissä (pääkonttori), Espoossa, Tampereella, Tuusulassa, Kotkassa ja Raumalla.

sgs.fimko@sgs.com puh. 09 696 361
sgs.finland@sgs.com puh. 09 696 3701

SGS tuottaa säännöllisesti useita 
uutiskirjeitä liiketoimintoihimme 
liittyvistä aiheista.

Kansainvälinen Consumer Compact e-
lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Se 
sisältää kuluttajatuotteisiin ja CRS -toimi-
alaan liittyviä uutisia maailmalta sekä ta-
rinoita SGS:n toiminnasta.

Safeguards on tekninen uutiskirje, joka 
ilmestyy viikoittain ja keskittyy uusiin 
standardeihin, säännöksiin ja testausme-
netelmiin.

Käy osoitteessa www.sgs.com/subscri-
be ja valitse sinua kiinnostavat uutiskir-
jeet ja sähköpostiherätteet.

SGS:llä on LinkedIn-palvelussa yrityspro-
fiilinsa lisäksi ns. showcase-sivuja:

 SGS Agriculture and Food 

 SGS Life sciences 

 SGS Consumer Goods and Retail

SOSIAALINEN MEDIA

JOKO SINÄ TILAAT SGS:N UUTISKIRJEITÄ? 
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SEURAA SGS:ÄÄ LINKEDINISSÄTILAA SAFEGUARDSTILAA CONSUMER COMPACT



WWW.SGS.COM
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