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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:

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 90 vuot-
ta siitä, kun SGS aloitti toimintansa 
Suomessa. 90 vuotta on nykymaailmas-
sa pitkä aika ja voimme hyvällä syyllä 
sanoa, että meillä on pitkät perinteet 
Suomen teollisuuden, liike-elämän ja 
yhteiskunnan kumppanina toimimi-
sesta. Tämä ei olisi ollut mahdollista 
ilman pitkäjänteistä ja asiakaskeskeistä 
toimintamallia sekä osaavaa henkilö-
kuntaa. 

Aloitin SGS Finlandin toimitusjohtajana 
15. syyskuuta pitkäaikaisen toimitusjoh-
tajan Torsten Gustafssonin jäätyä hyvin 
ansaitulle eläkkeelle. Aivan untuvikkona 
en tehtävään astunut, sillä olen toiminut 
pitkään alalla ja SGS Finlandissakin jo yli 
14 vuotta. 

Tulemme jatkamaan asiakaskeskeiseen 
toimintaan panostamista myös tulevai-
suudessa. Näin varmistamme asiakkai-
demme tyytyväisyyden ja toimintamme 
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jatkuvuuden – ja pääsemme juhlimaan 
100 vuottamme Suomessa.

Antoisia lukuhetkiä tämän 90-vuotis 
juhlanumeron parissa.

Mika Richardt
toimitusjohtaja
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SGS FINLANDIN UUDeT TyöNTekIJÄT:

heLSINGIN TOIMIPISTe
Janne Kariniemi, Testing Engineer 
Safety testing
Jens Köchel, Electrical Safety Specialist 
Safety Testing
Seppo Nykänen, Testing Specialist 
Certification
Pekka Dahlgren, Laboratory Manager 
Calibration
Tapio Heino, Calibration Specialist 
Calibration
Jukka Hirvi, Calibration Engineer
Calibration
Heikki Huuhtanen, Calibration Engineer
Calibration
Jorma Järvinen, Calibration Engineer 
Calibration
Urpo Kostiainen, Calibration Engineer 
Calibration
Pauli Riepula, tekninen tuki
Helena Tirkkonen, kirjanpitäjä

eSPOON TOIMIPISTe
Jari Liukkonen, Testing Engineer 
EMC/RF
Jonas Dahlgren, Testing Engineer
EMC/RF
Timo Hietala, Testing Engineer 
EMC/RF
Pekka Kälviäinen, Testing Engineer
EMC/RF
Janne Nyman, Compliance Specialist
EMC/RF

kOTkAN TOIMIPISTe
Annika Borg, Laboratory Technician 
Environmental Laboratory
Sasu Jaakkola, Laboratory Technician 
Environmental Laboratory
Tanja Leino, Laboratory Technician 
Environmental Laboratory
Krista Mäkinen, Laboratory Technician 
Environmental Laboratory
Veli-Pekka Taimioja, Laboratory 
Technician, Environmental Laboratory
Tiia Harjula, välinehuolto
Environmental Laboratory
Heli Salo, Office Assistant

JyVÄSkyLÄN TOIMIPISTe
Lauri Selänne, Testing Engineer, EMC/RF

NIMITykSeT

SGS FINLANDILLe UUSI 
TOIMITUSJOhTAJA
SGS Finlandin pitkäaikainen toimitusjohtaja Torsten Gustafsson jäi 
eläkkeelle 15.9.2014

Uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty 
liiketoimintajohtaja Mika Richardt, DI.

Richardt on aiemmin toiminut SGS 
Finlandissa johtotehtävissä. Hän jatkaa 
toimitusjohtajan tehtävien ohella toistai-
seksi myös Kuluttajatuotetestauspalve-
luiden (CTS) liiketoimintajohtajana.

Uuden toimitusjohtajan valintaa on 
valmisteltu jo pitkään. Pitkällä valmis-
telukaudella haluttiin varmistaa SGS 
Finlandin palveluiden jatkuvuus sekä 
sovittujen strategisten tavoitteiden 
saavuttaminen. 

Lisätietoja:
Mika Richardt, toimitusjohtaja
mika.richardt@sgs.com

CArLA De GeySeLeer 
kONSerNIN TALOUDeN 
JOhTOON
SGS SA on nimittänyt talousjohtajaksi Carla De Geyseleerin 15.11. 
alkaen. 

De Geyseleer siirtyy SGS:lle Vodafone Libertel B.V.:ltä Hollannista. De Geyseleerillä 
on taloustieteen maisterin tutkinto brysseliläisestä Economische Hogeschool Sint 
Aloysius:sta (EHSAL) ja MBA lausannelaisesta IMD:sta. Aiempaa työkokemusta 
hänellä on mm. Ernst & Youngilta ja DHL Express Beneluxilta. 



kOLMekyMMeNTÄ VUOTTA rUOrISSA

Kun Torsten Gustafsson aloitti vuonna 
1987 SGS:n toimitusjohtajana, yrityksen 
toiminta oli huomattavasti pienempää: 
Lauttasaaressa oli töissä 17 ihmistä ja 
toimialoja oli vähemmän. Nykyään SGS 
on tarkastusalan johtava yritys Suomes-
sa. SGS:n leivissä on noin 200 ihmistä 
ja toiminta laajenee jatkuvasti uusille 
teollisuuden aloille.

– Paljon on menty eteenpäin vuodesta 
1987. Kyllä tässä on ihan jokaiselle päi-
välle riittänyt töitä, Gustafsson sanoo.
Kolmekymmentä vuotta sitten SGS:n 
toiminnassa kaikki oli paitsi pienempää 
myös aivan erilaista. Maailma oli suu-
rempi. Tuolloin ei tuosta vaan lennetty 
toiselle puolelle maapalloa. Yhteyden-
pitovälineenä olivat sähkeet. Niidenkin 
tuli olla mahdollisimman tiiviitä, koska 
jokainen merkki maksoi. 

– Ostajan ja myyjän välimatka oli pitkä, ja 
siihen väliin tarvittiin luotettava kolmas 
osapuoli. Tuolloin meillä olikin iso rooli 
edustajana. Jos ulkomaalainen yritys 
halusi tehdä kauppaa suomalaisen tuot-
tajan kanssa, me pystyimme toimimaan 
valvovana silmäparina heille.

Tänä päivänä SGS:n Suomen toiminnan 
painopiste on teknisissä palveluissa, 
kuten mittaamisessa, tarkastamisessa 
ja tuotesertifioinnissa. SGS toimii useilla 
paikkakunnilla, ja toiminnan kirjo on 
moninainen: SGS:llä on ympäristölabora-
torio, petrokemian laboratorio, lääke- ja 
sähkölaitteiden testaamista sekä paljon 
muuta. SGS:n tulevaisuuden Gustafsson 
näkee hyvin myönteisenä.
– Standardien ja vaatimusten määrä 
kasvaa jatkuvasti oikeastaan jokaisella 
alalla. Yhä enemmän tarvitaan hyväk-

Torsten Gustafsson luotsasi SGS Finlandia lähes 30 vuotta.  
Vuosien varrella aika ei ole ehtinyt käydä pitkäksi.

syntöjä, tarkastamista ja testaamista 
ja yhä harvemmin tätä työtä tekevät 
viranomaiset tai yritykset itse. Työ siirtyy 
siis ulkopuolisille testaajille, eli meille ja 
kaltaisillemme yrityksille.

Gustafssonin mukaan SGS:n erottaa 
kilpailijoista sen kansainvälisyys. SGS on 
alan ylivoimaisesti suurin toimija, ja se 
toimii kaikkialla maailmassa. Työntekijöi-
tä on yhteensä yli 80 000, laboratorioita 
ja toimistoja tuhansia. SGS tunnetaan ja 
siihen luotetaan. Ulkomaisista sisaryri-
tyksistä on myös hyötyä silloin, jos osaa-
mista ei löydy omasta maasta. Silloin 
apu on puhelinsoiton päässä.
SGS:n vahvuus Suomessa on myös se, 
että yritys toimii monella eri teollisuuden 
osa-alueella. 
– Olemme siksi taloudellisesti varsin 
tasapainoinen yritys. Jos yhdellä alalla 
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menee hetkellisesti huonommin, jollain 
muulla menee paremmin. Meillä on 
myös itsellämme hyvä asiantuntija- 
kaarti. Olemmekin satsanneet nimen-
omaan osaamiseen ja erikoistumiseen. 
Nämä asiat pitävät meidät alan johtava-
na toimijana. 

Entä mikä sai toimitusjohtajan viihty-
mään pestissään lähes 30 vuotta?
– Monipuolisuus. Tässä työssä on 
päässyt olemaan tekemisissä niin 
monenlaisten alojen ja ihmisten kanssa, 
että jokainen päivä ja vuosi on aina 
ollut erilainen kuin edeltäjänsä. Joskus 
90-luvulla laskin, että soitan päivittäin 
puhelimella vähintään kymmeneen 
eri maahan. Sellainen pitää ajatuksen 
virkeänä.

Torsten Gustafsson jäi eläkkeelle 
15.9.2014. Hänen seuraajakseen 
nimitettiin Mika Richardt, joka toimi ai-
emmin kuluttajatuotetestauspalvelujen 
liiketoimintajohtajana. 

SGS:N hISTOrIA

1924 - 2014
NINETY YEARS OF TRUST

YEARS

SGS FINLAND

1878 Nuori latvialaisemigrantti alkaa tarjota 
viljanviejille määrätarkastuksia Rouenin 
satamassa, Ranskassa.

1915 Yritys muuttaa pääkonttorinsa Pariisista 
puolueettomaan Sveitsiin.

1924 Geneveläinen Superintendence Company 
Ltd rekisteröi Suomen kaupparekisteriin 
yrityksen nimeltä Oy Suomalainen Tarkas-
tus – Finska Kontrol AB.

1939-1945 Sotavuosina maailmankaupan hiljeneminen 
vaikuttaa myös Oy Suomalainen Tarkastus 
– Finska Kontroll AB:n toimintaan.

1968 Toiminta siirretään Lars Krogiuksen  
agentuuriksi.

1984 SGS ostaa raumalaisen Saletra Oy:n  
liiketoiminnan

1987 Toiminta irrotetaan Krogiuksesta, yrityksen 
nimeksi vaihdetaan SGS Inspection Servi-
ces Oy. Yritys työllistää alle 20 henkilöä.

1993 Suomen Control Consultingin liiketoiminta 
siirtyy SGS:lle.

1995 SGS ostaa SOK:n tekstiililaboratorion liike-
toiminnan.

2000 SGS ostaa Fimko Oy:n.

2008 Nokia Siemens Network myy laboratorio-
toimintansa Espoossa ja Münchenissä. 
SGS ostaa molemmat. 

2013 Tampereelle avataan Medical-laboratorio, 
joka keskittyy terveydenhuollon laitteiden 
testaamiseen.

2014 SGS ostaa Nemko Oy:n.Tänään SGS 
Finlandilla on seitsemän toimipistettä ja se 
työllistää lähes 200 asiantuntijaa. 
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kANSAINVÄLISeT PALVeLUT 
TerVeyDeNhUOLLON LAITTeILLe

kANSAINVÄLISeT MArkkINAT

Suomi on kansainvälisessä vertailussa 
pieni markkina-alue. Vuonna 2014 ter-
veydenhuollon laitteiden markkinoiden 
Suomessa arvioidaan olevan noin 995 
M$. Siihen verrattuna esimerkiksi USA:n 
markkinat ovat noin 122-kertaiset ja 
Japanin noin 34-kertaiset. Siksi useim-
mat suomalaiset lääkintälaitevalmistajat 
tähtäävätkin alusta pitäen kansainvälisille 
kentille. Ongelmaksi tulee, että useim-
milla markkina-alueilla lääkintälaitteille on 

omat paikalliset vaatimukset.

Globaalina yrityksenä SGS on tunnis-
tanut valmistajien tarpeen tuntea ja 
täyttää kansainväliset vaatimukset. Siksi 
jaamme sivuillamme raporttia ”Medical 
Device Regulations in the Main Global 

Kansainvälinen CB-järjestelmä antaa mahdollisuuden testata ja sertifioida tuotteita yksillä säännöillä, jotka 
kelpaavat järjestelmän 57 jäsenmaan markkinoille. Lääkintälaitteille on tämän lisäksi eri markkinoilla runsaasti 
omia vaatimuksiaan. SGS:n yli 80.000 työntekijää eri puolilla maailmaa pystyvät auttamaan näiden vaatimusten 
täyttämisessä ja markkinoille pääsyssä.

Markets”. Raportin löytää helpoiten 
tekemällä nettihaun raportin nimellä. 

SGS toimii myös sertifioijana useimmilla 
markkinoilla, jolloin paikallisesti Suo-
messa tehdyt testit voidaan hyödyntää 
esimerkiksi NRTL- ja INMETRO-sertifi-
oinneissa USA:ssa ja Brasiliassa. 
 

eUrOOPPALAINeN  
LÄÄkINTÄLAITeDIrekTIIVI (MDD)

Suomalaisille Eurooppa on houkuttelevin 
markkina-alue. Täyttämällä suomalaiset 
vaatimukset laite kelpaa myyntiin myös 
muissa Euroopan maissa. 
Euroopassa kaikkien lääkintälaitteiden 
on täytettävä lääkintälaitedirektiivin vaati-
mukset. Eri riskiluokkiin kuuluville laitteil-
le menettelyt vaatimustenmukaisuuden 

osoittamiseksi ovat erilaiset. Mittaaville 
(Im), steriileille (Is) sekä korkeamman 
riskiluokan (IIa, IIb ja III) laitteille vaati-
mustenmukaisuuden osoittamiseksi on 
käytettävä ilmoitettua laitosta. 

SFS Fimko Oy on ollut lääkintälaitedirek-
tiivin mukainen ilmoitettu laitos vuodes-
ta 2013. Tätä tukee vahva aktiivisten 
sähkökäyttöisten laitteiden testaus- ja 
sertifiointiosaaminen.

USA:N JA kANADAN VAATIMUkSeT 
 
USA:ssa Food and Drug Administration 
(FDA) on lääkintälaitteiden lupaviran-
omainen. SGS ei ole katsonut tarkoituk-
senmukaiseksi pitää yllä näiden lupien 
hakemiseen liittyvää palvelua.
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USA:ssa työturvallisuusvaatimukset 
edellyttävät työpaikoilla käytettäviltä 
laitteilta NRTL-hyväksyntää. SGS North 
America on NRTL, jolla on oikeus ser-
tifioida tuote sekä USA:n että Kanadan 
vaatimukset täyttäväksi SGS Fimkon 
Suomessa tekemien testien perusteella.
Kanadassa kaikkien myytävien lääkintä-
laitteiden pitää täyttää Canadien Medical 
Device Regulations (MDR) ja Canadian 
Medical Devices Conformity Assess-
ment System (CMDCAS) -vaatimukset. 
SGS Fimko pystyy hoitamaan paikalli-
sesti CMDCAS:in vaatimat hyväksynnät 
ja auditoinnit.

brASILIAN VAATIMUkSeT 

Brasiliassa kaikki lääkintälaitteet pitää 
rekisteröidä ANVISA-vaatimusten 
mukaisesti. Tähän vaaditaan tiedot 
valmistajasta, pakollisesta paikallises-
ta edustajasta sekä tuotteen tekniset 
tiedot. Sähkökäyttöisiltä lääkintälaitteilta 
vaaditaan INMETRO-sertifiointi.

INMETRO-sertifiointiin kuuluu, että 
tuotetta valmistava tehdas arvioidaan 

ISO 13485 -standardin ja Brasilian omien 
vaatimusten mukaisesti. Tämän lisäksi 
arvioidaan paikallinen edustaja. Kun 
tuote on testattu SGS Fimkon toimesta 
akkreditoidusti korkeintaan kolme vuotta 
aiemmin ja sille on dokumentaatio pai-
kalliselle kielellä (portugaliksi), tuotteelle 
voidaan myöntää SGS Brasilian INMET-
RO-sertifikaatti ja -merkki. Sertifikaatti 
on voimassa viisi vuotta ja sen jälkeen 
turvallisuustestaus täytyy uusia.
SGS Fimko pystyy hoitamaan paikallises-
ti sekä tuotteen tyyppitestauksen että 
tehdasauditoinnit.

kIINAN VAATIMUkSeT 

Kiina on maailman neljänneksi suurin 
lääkintälaitteiden markkina-alue. Paikalli-
nen viranomainen, China Food and Drug 
Administration (CFDA) on juuri uudis-
tanut lääkintälaitteita koskevat määrä-
ykset. Uudistukset astuvat voimaan 1. 
lokakuuta 2014. 

Lääkintälaitteen myyntilupaa koskeva ha-
kemus ja tuotteen dokumentit tulee olla 
sekä kiinaksi että englanniksi. Tuotteella 

tulee olla Kiinassa valtuutettu rekiste-
röinti-, myynti- sekä huoltoedustaja. Ris-
kiluokan II ja III tuotteet testataan CFDA 
valtuuttamassa kiinalaisessa testausla-
boratoriossa. Mikäli tuotteeseen katso-
taan liittyvän erityisiä riskejä, valmistajan 
toimittamat kliinisen arvioinnin raportit 
eivät välttämättä riitä, vaan tuotteen 
kliininen testaus on tehtävä Kiinassa.
SGS Kiina pystyy palvelemaan suomalai-
sia valmistajia rekisteröintiprosessissa ja 
dokumenttien käännöksissä, avustamal-
la hakemuksen ja sen liitedokumenttien 
teossa sekä valvomalla testauksen 
edistymistä paikallisessa laboratoriossa.

Tässä artikkelissa on avattu tärkeimpien 
kansainvälisten markkinoiden vaati-
muksia. Ottamalla yhteyttä voitte kysyä 
myös muista tarpeisiinne sopivista 
kansainvälisistä palveluistamme.

Lisätietoja:
Seppo Vahasalo
Product Line Manager, Medical Devices 
NB MED 0598 Manager
seppo.vahasalo@sgs.com
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yLI 20 VUOTTA MUkANA VeNÄJÄN 
kAUPASSA

GOST R -sertifiointijärjestelmä tuli 
voimaan vuonna 1993. Samana vuonna 
SGS Group sai akkreditoinnin myöntää 
vastaavuustodistuksia Venäjälle mene-
ville tuotteille. SGS oli ensimmäinen 
kansainvälinen sertifiointilaitos, joka sai 
oikeuden sertifioida tuotteita venäläisten 
kansallisten standardien mukaisesti. 

Bonaparte 200 vuotta sitten. 
Tämä ilmaisu kuvastaa hyvin nykypäivän 
siirtymä-aikaa sertifiointialueella.

SeLVITySTyö kANNATTAA  

ALOITTAA AJOISSA

Nämä haasteet eivät kuitenkaan ole ylit-
sepääsemättömiä, kunhan yritys aloittaa 
selvitystyön hyvissä ajoin. Ongelman 
ratkaisu aloitetaan ottamalla yhteyttä 
SGS:ään ja käymällä läpi toimitustapaa, 
projektin sisältöä, laitteen tyyppiä, 
käyttötarkoitusta sekä muita kaupan 
yksityiskohtia. 

Joidenkin todistuksien hankkiminen voi 
viedä reilusti aikaa, joten kannattaa olla 
liikeellä jo ennen kauppasopimuksen 
allekirjoitusta. Myös ns. voimassaolevat 
todistukset voivat osoittautua käyttökel-
vottomiksi viimeistään tullausvaiheessa. 
Tavara jää tulliin ja tilanteen korjaaminen 
voi muodostua aika kalliiksi. Mainitta-
koon esimerkkinä että vuoden 2015 
maaliskuusta alkaen koneille ja laitteille 
sekä sähkölaitteille käy vain Tulliliiton 
vastaavuustodistus eikä kansallisia todis-
tuksia enää hyväksytä. 

Autamme teitä etsimään juuri sitä paras-
ta ja usein ainoaa oikeaa tietä määräys-
ten viidakossa kahdenkym- 
menen vuoden kokemuksella ja asian-
tuntemuksella. SGS pystyy suorittamaan 
sertifioinnin lisäksi projektihankintaan liit-
tyviä palveluja kuten teknisten asiakirjo-
jen tarkastusta, sertifiointia, tarvittavien 
lausuntojen hankkimista viranomaisilta 
ja asiantuntijatahoilta sekä teknisten 
passien laadintaa.

Lisätietoja:
Nina Pihlman, Operations  
Manager/ Russian and Customs  
Union certification
nina.pihlman@sgs.com

SGS:llä on pitkä historia Venäjän 
kaupan haasteissa. 

Kahdenkymmenen vuoden aikana 
vientituotteiden luonne on muuttunut ja 
sen mukana on laajentunut myös SGS:n 
akkreditointialue. Jos 1990-luvulla Venä-
jälle vietiin pääasiassa käyttötavaraa ja 
elintarvikkeita, niin nykypäivänä viedään 
myös prosessilaitteita, tuotantolinjoja 
sekä myös kokonaisia tehtaita. 

Venäjän kaupan pahana esteenä pide-
tään tullausta ja siihen liittyvää sertifi-
ointia. Pitkään odotettu Venäjän WTO:n 
jäsenyys ei tuonut toivottua helpotusta 
sertifiointiin. Tulliliiton perustaminen 
vuonna 2010 mullisti koko järjestelmän 
ja toi ei-toivottuja lisähaasteita suoma-
laisille valmistajille. Tulliliiton jäsenmaat 
ovat Venäjä, Valko-Venäjä ja Kazakstan. 

”VeNÄJÄLLÄ eI OLe TeITÄ  

VAAN SUUNTIA”

Venäjän lainsäädäntö on sertifioinnin 
osalta muuttunut viimeisten vuosien 
aikana voimakkaasti kohti Tulliliiton 
tasolla tapahtuvaa sääntelyä. Vielä 
tällä hetkellä Venäjällä on voimassa 
kolme tärkeää sertifiointijärjestelmää eli 
kansalliset GOST R ja Tekninen säätely 
sekä Tulliliiton tekninen säätely. Uusia 
tuoteryhmiä siirtyy tulliliiton säätelyn 
alaisiksi muutaman kuukauden välein. 
Sen lisäksi osa tuotteista voi vaatia 
Venäjän eri viranomaistahojen hyväksyn-
töjä, rekisteröintejä tai lupia. Esimerk-
keinä näistä voidaan mainita vaikkapa 
terveydenhuollon laitteet, mittauslaitteet 
ja tietoliikennelaitteet. Tulliliiton sekä 
Venäjän viranomaisten lakien, sääntöjen 
ja määräysten moniselitteisyys ja jopa 
päällekkäisyys aiheuttavat usein viejille 
hämmennystä. 

Ei ole ihan helppoa arvioida mitä to-
distusta missäkin vaiheessa tarvitaan. 
Saattaa käydä myös niin, että kaupan 
toinen osapuoli ei ole tietoinen tuotetta 
koskevista määräyksistä ja voi vaatia 
todistuksia, joita ei enää tarvitse tai joita 
ei ole enää edes olemassa. ”Venäjällä ei 
ole teitä vaan suuntia” sanoi Napoleon 



s. 9AjAnKOhtAistA

Tätä varten perustettiin projektiryhmä, 
joka kokoontui säännöllisin väliajoin 
ja koordinoi siirtymistä. Suurimman 
työmäärän näytti tuottavan mittalaittei-
den kartoittaminen ja niiden uudelleen 
sijoittaminen.

Perkkaan 10 metrin mittapaikka suunni-
teltiin purettavaksi siten, että se on mah-
dollista rakentaa uudelleen. Nyt huone 
on purettuna ja varastoituna odottamas-
sa mahdollista tulevaa käyttöä.

Mittalaitteisto on siirretty pääosin 
Karaporttiin ja osa myös Lauttasaaren 
EMC -tiloihin, täydentämään jo olemassa 
olevaa laitteistoa. 

Yhdistymisen jälkeen EMC -yksikössä 
palvelee yhteensä 18 henkilöä, joista 
EMC- ja RF -testaajina 12 henkilöä.  
Testauspalvelua tarjoamme nykyään 
sekä aamu- että iltavuoroissa, jotta 
voimme tarjota mahdollisimman lyhyet 
jonotusja kokonaistoimitusajat.

Jyväskylän toimipisteen tarjoamat EMC 
-palvelut jatkuvat ennallaan, keskittyen 
palvelemaan lähinnä tuotekehitysmitta-
uksia tarvitsevia asiakkaita.

Myös palveluvalikoimamme on laajen-
tunut. Nyt pystymme tarjoamaan mm. 
radiotaajuisen kentänsiedon testauksen 
aina 18 GHz saakka.

PerkkAAN eMC -LAbOrATOrIO MUUTTI 
kArAPOrTTIIN
Kun Nemko Oy:n EMC toimintojen 
siirtyminen osaksi SGS Finlandin 
toimintoja varmistui tämän 
vuoden tammikuussa, alkoi EMC 
-yksikössä välitön suunnittelu 
toimintojen siirtämiseksi, 
sillä kaikki toiminta Perkkaan 
toimipisteessä oli tarkoitus 
lakkauttaa 1.6.2014 mennessä.

Lisätietoja:
Petri Lehtinen, osastopäällikkö  
EMC & RF
petri.lehtinen@sgs.com

Tarjouspyynnöt ja testausaikojen  
varaukset:
Niklas Karpatskij, projektipäällikkö
+358 40 707 9368 
niklas.karpatskij@sgs.com

Jyrki Leino, projektipäällikkö
+358 400 577 905
jyrki.leino@sgs.com

SGS SIJOITTUI kÄrkeeN DOw JONeSIN 
keSTÄVÄN kehITykSeN INDekSeISSÄ

Dow Jonesin kestävän kehityksen indek-
sejä arvostetaan maailmalla. Yritykset 
valitaan niihin vastuullisuusarvioinnin 
perusteella, jonka tekee RobecoSAM. 

Arvioinnissa yritykset vastaavat noin 
sataan kysymykseen, joissa käsitellään 
niiden toimintaa talous-, sosiaali- ja 

SGS on luokiteltu alansa johtajaksi Dow Jonesin kestävän kehityksen 
indekseissä DJSI World ja DJSI Europe. SGS sai parhaat pisteet 
asiantuntijapalveluiden luokassa. 

ympäristövastuun kautta. Indekseis-
sä arvioidaan muun muassa ilmaston 
muutoksen hillitsemiseen liittyviä toimia 
ja yritysten käytäntöjä toimitusketjun, 
työvoiman, hallinnon ja riskienhallinnan 
parissa. 

Alueet, joilla SGS erityisesti loisti, olivat 

työmenetelmät, ihmisoikeuksien hallin-
ta, henkilöstön kehittäminen, korruption 
ja lahjonnan hallinta sekä ympäris-
töraportointi. Loistava sijoittuminen 
indekseissä kertoo SGS:n pitkäaikaisesta 
sitoutumisesta kestävään liiketoimintaan 
ja yrityksen pyrkimyksistä juurruttaa 
kestävä kehitys kaikkialle konsernissa. 
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Tarkastaja Jarkko Lalu hujauttaa 
itsensä tottuneesti 10 metrin 
syvyiseen tankkiin. Alhaalla 
odottaa metallinhohtoinen pimeä 
tila. Tarkastajalla on mukanaan 
taskulamppu, jolla hän valaisee 
tankin seinät. Lalu toteaa, 
että tankki on asianmukaisesti 
puhdistettu.

 – Melkein jos jotain likaa löytyy, niin sen 
haistaa jo kun laskeutuu alas, hän sanoo.
Olemme rahtialuksella Kotkan sata-
massa. SGS:n tarkastajan Jarkko Lalun 
työpäivä on aluillaan. Tänään hänen teh-
tävänään on tarkastaa kemikaalit, jotka 
lähtevät laivan mukana Antwerpeniin. 
Ensimmäisessä vaiheessa Lalu tarkas-
taa, että laivan tankit ovat puhtaat ennen 
kuin kemikaalit lastataan niihin. Tänään 
hän käy läpi viisi tankkia. Lalun työ käy 
urheilusta, eikä työpäivän jälkeen ole 
tarvetta mennä kuntosalille. Hiki on jo 
noussut pintaan.
– Viime kesän hellejakso oli välillä aika 
tuskaa, Lalu kertoo.

Päivän urheilusuoritus ei jää tähän, vaan 
lisää kiipeämistä on luvassa. Itse rah-
dattava tavara, eli kemikaalit, sijaitsevat 
logistiikkayritys Vopakin jättimäisissä 
säiliöissä satamassa. Niiden päälle pitäisi 
seuraavaksi kavuta. Tämä tapahtuu hui-
maavan korkeaa rautaportaikkoa pitkin. 
Lalun ilme ei värähdäkään.
– Ensimmäisiä kertoja kun tuonne 
kiipesin, niin totta kai se pelotti. Mutta 
rutiinilla tämäkin menee. Joskus talvisin 
portaat ovat jäässä, silloin pitää olla erityi-
sen varovainen.
Ylhäältä säiliön katolta avautuu näkymä 
kauas horisonttiin. Kotka näyttää myö-
häiskesän auringossa kauniilta. Merellä 
seilaa useampikin alus.

Säiliön päällä tarkastajan työvaihe on 
seuraava: Lalulla on mukanaan metalli-
nen mittanauha, jonka hän laskee alas 
säiliöön. Vopakilta on etukäteen annettu 

PÄIVÄ TArkASTAJAN MATkASSA 

tieto, kuinka syvä kemikaalimassa säili-
össä on. Sen tulisi olla reilut 11 metriä, 
ja nyt tarkastamme, pitääkö tuo luku 
paikkansa. Lalu vetää mittanauhan pois, 
ja oikean luvun kohdalla näkyy vaalean-
punainen jälki. Mitta on siis se, mikä 
pitääkin.

Tarkastajan työhön kuuluu hurjalta 
vaikuttavia työvaiheita, eikä homma ole 
muutenkaan ihan tavallista kahdeksasta 
neljään -rutiinia. 
– Työni on vaihtelevaa, ja melkein kos-
kaan en tiedä etukäteen, mitä päivä tuo 
tullessaan. Välillä on rauhallisempaa ja 
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välillä hektisempää. Parhaimmillaan olen 
tarkastanut kuusi laivaa päivän aikana, 
Lalu kertoo.

Tänään tarkastetaan kaksi, ja edessä on 
vielä muutama työvaihe. Seuraavaksi 
otetaan näytteet kemikaaleista ennen 
kuin ne siirretään laivan tankkeihin. 
Säiliöistä menee putket rantaan laivan 
juurelle. Siellä Lalu ottaa jokaisesta 
kolmesta tänään laivaan lähtevästä kemi-
kaalista pullolliset näytteitä. Tällä kertaa 
SGS:ltä on tilattu visuaalinen testi, eli 
Lalu tarkastaa silmämääräisesti, että 
näytteet ovat puhtaat. 

Sitten on vuorossa hieman odottelua, 

kuten päivän aikana monesti. SGS:llä on 
terminaalialueella pieni toimisto, johon 
Lalu menee taukojen aikana tekemään 
raportteja saaduista tuloksista. 

Kun puhelin soi, on aika lähteä suorit-
tamaan vaihe, jota tarkastajat kutsuvat 
ammattislangissaan sanalla ”jalat”. Säili-
öistä tulevista kemikaaleista otetaan siis 
vielä kerran näytteet. Laivan tankkeihin 
on ajettu jalan mitalta ainetta, ja Lalun 
tehtävä on tarkastaa, että nämä näytteet 
ovat kunnossa. 

Tuote on puhdasta, joten lastaus jatkuu. 
Kun lasti on saatu kokonaan laivaan, 
otetaan loppunäytteet täysistä tankeista. 

Vielä paperit kuntoon, ja laiva pääsee 
lähtemään kohti Belgiaa. Lalunkin työ-
päivä loppuu pian, ja yövuoroon hyppää 
toinen tarkastaja. 

Lalu on ollut töissä SGS:llä 14 vuotta, 
joista suurimman osan nykyisessä työs-
sään. Tarkastaja on viihtynyt hyvin. Työ 
on fyysistä ja itsenäistä, ja hän nauttii 
juuri siitä.
– Kivaa hommaa, en voi valittaa, Lalu 
hymyilee.

Lisätietoja:
Leif Karlsson, aluepäällikkö 
leif.karlsson@sgs.com
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STANDArDIeN UUDISTUSTArVe 
ArVIOIDAAN SÄÄNNöLLISeSTI 

Johtamisjärjestelmästandardien  uudis-
tustarve arvioidaan säännöllisesti, jotta ne 
pysyisivät ajan tasalla. Juuri nyt on käyn-
nissä mielenkiintoinen vaihe, kun ISOssa 
on päätetty uudistaa laajimmin käytetyt 
standardit. Sekä laatujärjestelmästan-
dardin ISO 9001 että ympäristöjärjestel-
mästandardin ISO 14001 uudistustyö on 
käynnissä. Lisäksi ISOssa on käynnistetty 
kokonaan uuden työterveys- ja työturvalli-
suusstandardin kehitystyö. Uusi standardi 
tulee saamaan tunnuksen ISO 45001.

Yhteistä näille standardeille on, että ne 
tulevat noudattamaan yhteistä sisältö-
rakennetta (”Annex SL”). Rakennetta 

Johtamisen ja standardisoinnin yhdistäminen samaan lauseeseen 
jakaa mielipiteitä. Lienee kuitenkin laaja yhteisymmärrys siitä, että 
järjestelmälliset toimintatavat ovat eduksi johtamisessa siinä missä 
muussakin toiminnassa.

JOhTAMISeN STANDArDIT UUDISTUVAT

jÄRjEstELmÄsERtiFiOinti

sovelletaan kaikissa uusissa ja uusitta-
vissa johtamisjärjestelmästandardeissa. 
Kappaleiden numerointi ja otsikot ovat 
yhdenmukaiset:

  Soveltamisala

  Velvoittavat viittaukset

  Termit ja määritelmät

  Organisaation toimintaympäristö 

  Johtajuus

  Suunnittelu

  Tukitoiminnot

  Toiminta

  Suorituskyvyn arviointi

  Parantaminen

Myös terminologia, määritelmät ja tietyt 
perustekstit ovat yhdenmukaisia. Tämä 
kaikki helpottaa standardien yhtäaikaista 
soveltamista.

ISO 9001 UUDISTUS ON eDeNNyT
 LUONNOSVAIheeSeeN

Laatujärjestelmästandardin ISO 9001 
uudistus on edennyt DIS-vaiheeseen 
(Draft International Standard). Uudis-
tukselle on asetettu vaativat tavoitteet, 
jotta standardi palvelisi yhä paremmin 
nykypäivän organisaatioita. Tavoitteiden 
saavuttamiseksi luonnokseen on otettu 
uusia näkökulmia. Keskeisimpiä näistä 
ovat riskilähtöisyyden periaate sekä ulko-
puolisten tekijöiden parempi huomiointi 
laadunhallinnan suunnittelussa.

Riskilähtöisyyden periaatteen mukaan 
organisaation tulee tunnistaa ne riskit ja 
mahdollisuudet, jotka vaikuttavat siihen, 
voiko laatujärjestelmä saavuttaa sille ase-
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ISO 14001 STANDArDISSA OLeNNAISIA 
MUUTOkSIA SeITSeMÄLLÄ ALUeeLLA

Myös standardin ISO 14001 uusi versio 
on edennyt DIS-vaiheeseen. ISOn mu-
kaan standardissa on olennaisia muutok-
sia seitsemällä alueella.

  Strateginen ympäristöjohtaminen, jolla 
tarkoitetaan vastaavaa lähestymista-
paa kuin edellä mainituissa ISO 9001 
näkökulmissa liittyen sidosryhmiin ja 
riskeihin.

  Johtajuus. Vaatimuksia johdon vas-
tuulle ja sitoutumiselle on määritelty 
tarkemmin.

  Ympäristön suojeleminen. Organisaati-
on edellytetään sitoutuvan ympäristön 
suojelemiseeen, ei pelkästään ympä-
ristön pilaantumisen ehkäisemiseen.

  Suorituskyky ympäristöasioissa. Paino-
piste on siirretty ympäristöjärjestelmän 
parantamisesta ympäristönäkökohtiin 
liittyvän suorituskyvyn parantamiseen. 
Suorituskyvyn seuraamiselle on ase-
tettu tarkempia vaatimuksia.

  Elinkaariajattelu. Ympäristövaikutusten 
hallinnassa tulee huomioida tuotteen 
koko elinkaari.

  Viestintä. Organisaation tulee määri-
tellä viestintäprosessinsa huomioiden 
yhtä lailla sisäinen ja ulkoinen viestintä.

  Dokumentointi. Aiemmin käytettyjen 
termien ”documents” ja ”records” 
sijaan käytetään käsitettä ”docu-
mented information”. Organisaatiolle 
on myös jätetty enemmän harkinnan 
varaa, mitä menettelyjä on tarpeen 
kuvata. Samat periaatteet ovat myös 
ISO 9001 luonnoksessa.

  ISO 14001 luonnos on seuraavan ker-

ran työryhmäkäsittelyssä helmikuussa 
2015. Standardin odotetaan valmistu-
van kesällä 2015.

TyöTerVeyS- JA TyöTUrVALLISUUS-
ASIOIDeN JOhTAMISeeN OMA  
STANDArDI ISO 45001 

Vaikka työterveys- ja työturvallisuusasi-
oiden johtamista käsittelevä ISO 45001 
on kokonaan uusi standardi, sen syksyllä 
2013 alkanut valmistelu pohjautuu 
pitkään käytössä olleeseen dokumenttiin 
OHSAS 18001. Tätä juttua kirjoitettaessa 
oli odotettavissa, että standardin laadinta 
etenee CD-vaiheeseen (Committee Draft) 
loppukesästä 2014. Jos ISOn aikataulu 
pitää, DIS-vaiheeseen päästään alkuke-
väästä 2015.

SGS ON MUkANA 
STANDArDISOINTITyöSSÄ

SGS on tiiviisti mukana standardisointi-
työssä niin kansainvälisesti kuin pai-
kallisestikin. Näin SGS pystyy hyödyn-
tämään viimeisintä tietoa standardien 
vaatimuksista. Esimerkiksi auditointeja 
pyritään kehittämään yhä liiketoiminta-
lähtöisemmiksi, mikä on hyvin linjassa 
edellä esitettyjen, odotettavissa olevien 
muutosten kanssa. Toisaalta on hyvä pi-
tää mielessä, että sertifiointien perustana 
olevien standardien muutoksiin liittyy aina 
siirtymäaika, eikä uusien vaatimusten 
huomioimisessa tarvitse hätiköidä.

Lisätietoja:
Harri Kaartinen, SSC Manager  
harri.kaartinen@sgs.com

jÄRjEstELmÄsERtiFiOinti

tetut tavoitteet. Lisäksi tulee suunnitella 
toimet riskien ja mahdollisuuksien varalta, 
ottaa ne osaksi järjestelmän prosesseja 
sekä arvioida toimien vaikuttavuus. 

ISO/DIS 9001 edellyttää, että laatujärjes-
telmää kehittäessään organisaatio

  tunnistaa olennaiset sisäiset ja ulkoi-
set tekijät, tunnistaa sidosryhmät ja 
ymmärtää näiden tarpeet ja odotukset,

  määrittelee laadunhallintajärjestelmän-
sä soveltamisalan sekä huomioi kaikki-
en näiden tekijöiden yhteisvaikutuksen 
ymmärtääkseen niiden tuomat riskit ja 
mahdollisuudet.

Ehdotetulla muutoksella pyritään siihen, 
että pelkästään organisaation sisältä 
lähtevän kehittämisen sijaan järjestel-
män kohdentamisessa ja priorisoinnissa 
annettaisi entistä suurempi painoarvo 
ulkoisille tekijöille. Näin järjestelmä pystyi-
si täyttämään sekä sisäiset että ulkoiset 
tavoitteet mahdollisimman tehokkaasti.

ISO/DIS 9001 -luonnoksesta on kuitenkin 
todettavissa, että uudistuksen tavoitteet 
toteutuvat siinä varsin vaihtelevasti. On 
siis odotettavaa ja jopa suotavaa, että 
sisältö vielä kehittyy ennen kuin lopulli-
nen versio julkaistaan. Yksityiskohtaisista 
vaatimuksista ei siis vielä kannata tehdä 
liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. 
Lopullinen äänestysversio standardista 
julkaistaan ISOn teknisen komitean  ensi 
marraskuun kokouksen jälkeen. Tavoittee-
na on saada valmis standardi julkaistuksi 
vuoden 2015 aikana.

eNTÄ ISO 13485? 

Johtamisjärjestelmästandardi ISO 13485 terveydenhuollon laite- ja tarvikevalmistajille on myös uudistumassa. Standardin päivitys 
on tällä hetkellä DIS-vaiheessa ja uudesta versiosta on jo kertaalleen äänestetty. Kommentteja standardiluonnokseen tuli yli 800 
kappaletta. Äänestyksen tuloksena uutta standardiehdotusta ei vielä hyväksytty. 
 
Tekninen komitea kokoontui syyskuussa 2014 Tukholmassa. Siellä työryhmä ehti käsitellä noin puolet standardiehdotuksen kom-
menteista. Kommenttien käsittely jatkuu ryhmän seuraavassa kokouksessa joulukuussa 2014. Tavoitteena on saada standardiluon-
nos toiseen DIS -äänestykseen Q1/2015 aikana 
 
Työryhmässä ja komiteassa hyväksyttiin, että ISO 13485 ei tule sisältörakenteeltaan vastaamaan uudistunutta ISO 9001 standardia 
ja liitettä (”Annex SL”), vaan noudattaa nykyistä ISO 13485:2003 rakennetta. Syynä tähän ovat mm. aikataulu ja standardin liitokset 
eri markkina-alueiden viranomaissäädöksiin. Tämä tarkoittaa, että lähivuosien ajan ISO 9001 ja ISO 13485 tulevat eroamaan sisältö-
rakenteeltaan toisistaan. Siitä aiheutuu lisähaasteita sekä valmistajille että sertifiointitahoille. 
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Kun Suomi vuonna 1994 liittyi 
Euroopan talousalueeseen, otettiin 
käyttöön EU:n direktiiveihin 
perustuva CE-merkintä. 

CE-merkintä on valmistajan tai EU 
maahantuojan omaan arvioon perus-
tuva ilmoitus siitä, että tuote täyttää 
sitä koskevat vaatimukset Euroopassa, 
ja se on pakollinen Euroopan talous-
alueella myytävissä sähkölaitteissa. 
CE-merkinnän tavoitteena on tuotteiden 
vapaa liikkuvuus EU/ETA-alueella. Sitä ei 
sähkölaitteille myönnä mikään taho eikä 
CE-sertifikaattia ole olemassa. 

CE-menettely ei ole kuitenkaan pystynyt 
takaamaan, että esimerkiksi Suomessa 
myytävät sähkölaitteet olisivat vaatimus-
ten mukaisia ja turvallisia. Siksi puolu-
eettoman osapuolen myöntämälle ja 
tiukkoihin testeihin perustuvalle FI-mer-
kille on edelleen tarvetta CE-merkinnän 
rinnalla. Sähkölaitteen ostajan kannalta 
FI-merkki tuo lisävarmuutta siitä, että 
tuote on pätevästi testattu ja soveltuu 
myös Suomen olosuhteisiin. Siksi  
tämän kotimaisen FI-merkin uusi  
slogan on: FI-elämäsi tärkein merkki.

FI-SerTIFIOITU TUOTe ON TUrVALLINeN 
JA SOPII SUOMeN OLOSUhTeISIIN

FI-merkki on Suomessa ja Euroopassa 
tunnettu ja arvostettu tuotteen turval-
lisuutta ja laatua osoittava sertifiointi-
merkki. Se on myös kansainvälisesti 
tunnustettu ja sähköalan ammattilaisten 
ympäri maailmaa arvostama. FI-sertifi-
kaatteja ja FI-merkin käyttöoikeuksia  
on myönnetty jo yli 30 vuoden ajan.  
FI-merkkiä myönnettiin alun perin vain 
sähkölaitteille, mutta nykyään sen voi 
löytää myös rakennustuotteista, his-
seistä ja leluista (ks. www.fi-merkki.fi). 
FI-merkin sanoma on pysynyt koko ajan 
samana: FI-sertifioitu tuote on turvalli-
nen ja sopii Suomen olosuhteisiin.

Pyöreä FI-merkki on turvallisuusmerkki 
ja sen käyttöoikeuksia myöntää SGS 

FI-MerkIN MeNeSTySTArINA: PAkOLLISUUDeSTA 
”eLÄMÄSI TÄrkeIMMÄkSI MerkIkSI”

Fimko sähkölaitteille ja -komponenteille, 
koneille, kaasulaitteille ja leluille. FI-tur-
vallisuusmerkkiä voidaan käyttää myös 
SGS-tuotesertifiointimerkin kanssa.

FI-MerkkI TUO kILPAILUeTUA 
 
Hankkimalla tuotteelle FI-sertifioinnin ja 
FI-merkin käyttöoikeuden maahantuojat 
ja valmistajat voivat osoittaa myymien-
sä tuotteiden turvallisuuden, laadun ja 
soveltuvuuden Suomen olosuhteisiin.  

FI-merkki myyntipaikkauksessa ja tuot-
teen markkinoinnissa erottaa FI-merkityn 
tuotteen muista tuotteista ja lisää siten 
laitteiden, komponenttien ja asennus-
tarvikkeiden myyntiä. SGS panostaa 
systemaattisesti FI-merkin tunnettuuden 
parantamiseen.  

Lisätietoja:
Tom Törn, sertifiointijohtaja
tom.torn@sgs.com

FI-merkin mannekiineina toimiva FI-perhe.

KULUttAjAtUOttEEt
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Myös esim. matkapuhelinvalmistajat 
edellyttävät autossa olevien latauslaittei-
den olevan tyyppihyväksyttyjä.

SGS Fimko tarjoaa avaimet käteen 
-ratkaisuna Euroopan Talouskomission 
(UNECE) määräysten (Reg. 10.4) mukai-
set tyyppihyväksyntäpalvelut (E-mark). 
Tyyppihyväksyntäviranomainen on 
nimennyt SGS Finlandin luokkien A ja C 
tutkimuslaitokseksi. 

Luokan A tutkimuslaitos tekee tyyppihy-
väksynnän (E-mark) edellyttämät EMC-
testit omassa laboratoriossaan, mutta 
hakijalla on mahdollisuus myös teettää 

SGS North America:n hyväksymänä 
testauslaboratoriona SGS Fimko voi testata 
tuotteenne USA:n ja Kanadan markkinoita 
varten ja järjestää tarvittavat Pohjois-
Amerikan sertifioinnit (ml. SGS NA NRTL-
sertifioinnin). 

SGS North America on OHSA:n (American 
Occupational Safety and Health Admi-
nistration) tunnustama NRTL- testausla-
boratorio (Nationally Recognized Testing 
Laboratory). 

AJONeUVOJeN JA AJONeUVOkOMPONeNTTIeN 
TyyPPIhyVÄkSyNTÄPALVeLUT (e-MArk) SGS:N AVULLA
E-mark on oletusarvoisesti pakollinen kaikille turvallisuuteen millään lailla 
vaikuttaville komponenteille tuulilasinpyyhkimistä auton CAN -väylään 
kytkettyihin laitteisiin, sekä tieliikenteeseen rekisteröitäville ajoneuvoille 
itsessään.

testit päteväksi todetussa laboratoriossa 
(Reqognized Automotive Laboratory for 
EMC, RALE). RALE -ohjelman mukaisia 
laboratorioita on mm. Euroopassa ja 
Aasiassa.

Luokan C tutkimuslaitos tekee tyyppi-
hyväksynnän (E-mark) edellyttämät CoP 
(Conformity of Production) -tuotannon 
arvioinnit tyyppihyväksynnän hakijoille/
valmistajalle globaalisti. 

Typpihyväksyntä (E-mark) on pätevä 
kaikissa UNECE -maissa, lisäksi sitä 
edellytetään useissa muissakin maissa. 
SGS Fimko on nimetty luokkiin A ja C 

sekä Suomen että Ruotsin viranomai-
sen taholta, joten palvelumme kautta 
tyyppihyväksyntää tuotteessa osoittavat 
merkit voivat olla  joko E17 (Suomi) tai 
E5 (Ruotsi). Tuotteilla, joissa on pohjois-
maissa myönnetty tyyppihyväksyntä  
(kuten E17 ja E5) on maailmalla uskot-
tavan ja laadukkaan tuotteen maine. 

Lisätietoja:
Tomi Nyberg
liiketoiminnan kehitysjohtaja
tomi.nyberg@sgs.com

SGS NOrTh AMerICA NrTL-SerTIFIOINTI  
SGS FIMkON TeSTAUkSeN PerUSTeeLLA

Sähkölaitteiden on täytettävä voimassa olevat standardit päästäkseen 
Pohjois-Amerikan (työpaikoilla käytetyt sähkölaitteet) ja Kanadan 
markkinoille. 

SGS NA NRTL sertifioinnin keskeiset edut: 

  SGS Fimkon testauksen perusteel-
la lyhyt toimitusaika: 5 työpäivää 
testauksen ja tuotannonauditioinnin 
jälkeen.

  Vuosittain tarvitaan ainoastaan kaksi 
tuotannonauditointia edellyttäen, 
että valmistuspaikalla on ISO 9001 
laatujärjestelmä.

  Vuosittainen lisenssimaksu (1000 
EUR vuonna 2014) on valmistuspaik-
kakohtainen ja riippumaton sertifioi-
tujen tuotteiden määrästä. 

  Siirtyminen olemassa olevasta NRTL-
sertifioinnista SGS NA NRTL-sertifi-
ointiin on joustava ja tehdään ilman 
lisäkustannuksia. 

NRTL-palvelun lisäksi SGS Fimko tarjoaa 
Pohjois-Amerikan markkinoita varten 
tarvittavat EMC/RF-testaukset.

Lisätietoja: 
Tom Törn, sertifiointijohtaja 
tom.torn@sgs.com

FI-merkin mannekiineina toimiva FI-perhe.

AjAnKOhtAistA



SGS:n nykyisten kalibrointilaboratorioi-
den K001 ja K042 pätevyysalueet muo-
dostavat yhdessä laajemman akkredi-
toidun pätevyysalueen sisältäen pien- ja 
suurtaajuustekniikan, valokuitutekniikan, 
ESD-testaustekniikan, EMC-testaustek-
niikan suureet mm. jännite, virta, resis-
tanssi, teho, vaimennus, aika, taajuus, 
lineaarisuus, aallonpituus, huippuvirta, 
nousuaika, ilmapurkaus/varausjännite. 
SGS tarjoaa myös jäljitettyjä kalibrointeja 
akkreditoidun suurealueen ulkopuolella. 
Kalibrointeja toteutetaan sekä SGS:n 
laboratoriossa että asiakkaan tiloissa. 

kALIbrOINTILAbOrATOrIO k001:N 
ALkUVAIheeT

Vuoden 1928 Suomen lain mukaan 
ministeriö saattoi antaa sähkölaitteiden 
valvonta- ja tarkastustehtävien hoi-

SGS Finlandin kalibrointipalvelut laajenivat 2014 alkupuolella akkreditoidun 
kalibrointilaboratorio K042:n siirryttyä osaksi sen kalibrointitarjontaa.
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SGS FINLANDIN kALIbrOINTeIhIN 
LAAJeMPI SUUre- JA LAITeALUe

tamisen erityisen tarkastusjärjestön, 
Sähkötarkastuslaitos r.y:n, tehtäväksi 
määräajaksi. Sähkötarkastuslaitoksen 
tehtävänä oli näin varmistaa Suomessa 
myytävien sähkölaitteiden turvallisuus.

Sähkölain muutosta valmisteltiin 
1970-luvulla pitkään, ja Tasavallan  
Presidentti vahvisti uuden sähkölain 
maaliskuun 16. päivänä 1979 ja se tuli 
voimaan tammikuun 1. päivänä 1980. 
Sähkötarkastuslaitoksen nimi muutettiin 
tuossa yhteydessä Sähkötarkastuskes-
kukseksi, joka tuli uuden lain mukaan 
jatkamaan Sähkötarkastuslaitos r.y:n 
toimintaa täsmennetyin tavoittein ja 
valtuuksin.

Omassa testauskäytössä olevien välinei-
den asianmukaisesta kunnosta alettiin 
huolehtia jokavuotisin varmistusmit-

tauksin syksyn 1979 aikana. Tehtävään 
nimettiin mittaritarkastaja Mikael Forss, 
joka oli aloittanut Sähkötarkastuslaitok-
sen palveluksessa asentajaharjoittelijana 
kesällä 1967.

1980-luvun alussa myös mittausteknii-
kan saralla järjestäydyttiin, syntyi Valtuu-
tettujen mittauspaikkojen järjestelmä. 
Sähkötarkastuskeskuksen omien mit- 
tauslalaitteiden vuositarkastuksesta vas-
taava toiminto saikin ensimmäisen Val-
tuutetun Mittapaikan tunnuksen, VMP 
01:n. Järjestelmää kehitettiin edelleen ja 
1991 annettiin asetus akkreditointitoimin-
nasta, missä yhteydessä VMP:t muutet-
tiin akkreditointivalvonnan alaisuuteen ja 
niiden rekisteröintinumeron eteen liitet-
tiin kirjain kuvaamaan toiminnan laatua. 
Kalibrointitoimijat tunnistettiin uudessa 
järjestelmässä akkreditointitunnuksella K.

PÄÄTehTÄVÄNÄ OMIeN  
TeSTAUSVÄLINeIDeN kALIbrOINTI

Akkreditoidun kalibrointilaboratorion 
K001:n päätehtävä oli edelleen Sähkötar-
kastuskeskuksen omien testausvälinei-
den kalibrointi, mutta palvelua myytiin 
myös talon ulkopuolisille asiakkaille. 
EU:n myötä sähkölaitteiden pakollinen 
ennakkotarkastus päättyi vuonna 1995. 
Sähkötarkastuskeskuksen viranomaistoi-
minta lakkautettiin ja valvovaksi elimeksi 
syntyi Turvatekniikan keskus, joka tun-
netaan nykyisin Turvallisuus ja Kemikaa-
livirastona (TUKES). Testaustoimintaa 
harjoittava yritys yksityistettiin nimellä 
Fimko Oy. Voittoa tavoittelemattomasta 
yhdistyksestä tuli toimija vapaasti kilpail-
luilla markkinoilla.

OSAkSI SGS:ÄÄ

Yrityksen kiinnostavuus huomioitiin 
myös kansainvälisesti. Vuonna 2000 
SGS Inspection Services Oy osti Fimko 
Oy:n koko osakekannan, ja yrityksen 
nimeen liitettiin kirjaimet SGS konsernin 
tavan mukaisesti. Yritykset muodos-
tivat yhdessä SGS Finlandin, osana 
maailmanlaajuista testaus-, tarkastus- ja 
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sertifiointitoimintaa harjoittavaa SGS-
konsernia.

Kalibrointitoiminta oli ollut niin pieni-
muotoista koko sen toiminnan historian 
ajan, että se oli hallinnollisesti toimi-
nut kiinteänä osana yrityksen muita 
toimintoja. Laboratorio eriytettiin vihdoin 
omaksi itsenäiseksi yksikökseen vuoden 
2010 alusta, jolloin sen suora henkilö-
kunta koostui kahdesta täysaikaisesta 
kalibroijasta, projektipäälliköstä ja labo-
ratoriopäälliköstä. Lisäksi toimintaa oli 
tukemassa kaksi teknistä asiantuntijaa ja 
yksi osa-aikainen kalibroija.

Vuonna 1983 Valtuutettuja mittapaikkoja 
oli kymmenen. Näistä toimintaansa jat-
kaa tänä päivänä akkreditointivalvonnan 
alaisuudessa enää kolme. Koko toimin-
nan aloittaja, Mikael Forss, on edelleen 
K001:n palveluksessa.

k042:N TOIMINNALLA JUUreT  
50-LUVULLA

Nykyisen kalibrointilaboratorio K042:n 
toiminta pohjautuu 1950-luvulta asiak-
kaiden silloisissa kaapeli- ja transmissio-
tekniikan siirtojärjestelmien rakentami-
sessa ja kunnossapidossa käyttämien 
analogisten mittauslaitteiden huoltoon  
ja määräaikaisiin tarkistuksiin. Posti- ja 
lennätinlaitoksissa.

1980- ja 1990-luvuilla digitaalisen ja 
langattoman tiedonsiirron yleistyminen 
toi mukanaan asiakkaiden suurtaajuus-  
ja valokuitutyövälineiden ja valokuitu-
mittauslaitteiden huolto- ja kalibrointitar-
peen. Laatutietoisuuden voimakas kasvu 
1990-luvulla lisäsi yleisesti laatujär-
jestelmien käyttöönottoa ja tarvetta 
mittauslaitekaluston laajamittaisille 
määräaikaisille kalibroinneille. Samalla 
syntyi tarve kalibrointien suurealueiden 
laajentamiseen ja kalibrointimittauksissa 
käytettävien mittausmenetelmien sisäl-
lyttämiseen akkreditoinnin piiriin.

Suurtaajuus- ja valokuitualueen kalib-
rointien jäljitettävyyden varmistami-

seksi kehitettiin mittausreferenssejä 
ja kalibrointimenetelmiä. Asiakkaiden 
mittauslaitteiden kalibrointien ja mit-
tauslaitekannan hallintaan kehitet-
tiin asiakaslähtöinen mittauslaite- ja 
kalibrointitietokanta sekä kutsupalvelu 
asiakkaan kalibrointikierrossa oleville 
mittauslaitteille. Asiakkaiden mittaus-
laitteiden kalibrointiajan lyhentämiseksi 
aloitettiin kalibrointien tekeminen myös 
asiakkaan tiloissa. 

1980-luvun alkupuoleen asti laboratorio 
palveli Posti- ja Lennätinlaitoksen ja 
myöhemmin Postin ja Telen sisäisiä yk-
siköitä. Siitä eteenpäin aina 1990-luvun 
alkupuolelle asiakkaina olivat pääasiassa 
muut valtionhallinnon laitokset.

1990-luvun loppupuolella asiakaskunta 
laajeni myös teollisuuden yrityksiin. 
Vuonna 1999 silloisen Sonera Oy 
tytäryhtiössä Emcec Oy:ssä laboratorion 
asiakaskunta laajeni käsittäen pääosin 
teollisuuden yrityksiä. Vuonna 2000 
laboratorio sai akkreditoinnin tunnuksella 

K042, mitä ennen laboratoriolla on ollut 
kansallinen mittapaikkastatus suurtaa-
juisten suureiden ja äänenpaineen osalta 
1990-luvun alkupuolelta saakka. Nämä 
suureet siirtyivät myöhemmin Mitta-
tekniikan keskukselle (MIKES). Samalla 
laboratorio sai akkreditoinnin pien- ja 
suurtaajuussuureiden sekä valokuitusuu-
reiden kalibrointiin. Myöhemmin päte-
vyysaluetta laajennettiin käsittäämään 
ESD- ja EMC-testaustekniikan suureita 
sekä sähköisten kalibrointien kenttä-
kalibrointitoiminnan. Vuodesta 2001 
lähtien laboratorio toimi Nemko Oy:ssä, 
jonka osakekanta myytiin vuoden 2014 
alkupuolella SGS Finlandille.

Lisätietoja:
Antti Kivikero
laboratoriopäällikkö (K001)
antti.kivikero@sgs.com

Pekka Dahlgren
laboratoriopäällikkö (K042)
pekka.dahlgren@sgs.com

TULeVAISUUDeN VISIOITA

  kahden osaajan yhdistäminen yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi lisää jousto
 mahdollisuuksia laajentuneiden resurssien myötä. Kokemusta on haettu  

kukin tahoillaan, nyt tietotaito löytyy saman katon alta.

  akkreditoinnin laajentaminen alueille, joilla nyt tarjotaan jäljitettyä kalibrointia

  kokonaisasiakkuuksista huolehtiminen siten, että asiakkaalla ei ole tarvetta 
usealle kalibrointi asioimiselle

SGS FINLANDIN kALIbrOINTITUOTANNON VAhVUUkSIA

  kahden pitkän kokemuksen omaavan kalibrointilaboratorion osaamisen  
yhdistyminen

  kalibrointiresurssien joustava käyttö laajalla laitealueella

  kokonaispalvelun toteuttaminen asiakaslähtöisesti

  laajentuminen uusille suure- ja laitealueille

  laite- ja kalibrointikutsutietokanta asiakkaan kalibrointien hallintaan 

  kalibrointien toteuttaminen myös asiakkaan tiloissa

  tekninen tuki kalibrointijärjestelmien rakentamisessa
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Olin aiemmin töissä toisessa laboratori-
ossa, joka osti SGS:ltä alihankinta-ana-
lyysejä. Silloin näin, miten monenlaisia 
analyyseja SGS:ssä tehdään. Nyt kun 
pääsen itse penkomaan tätä koko kirjoa 
huomaan, että täällähän tehdään vielä 
paljon enemmän kuin luulin.

Kotkan laboratorio on ympäristölaborato-
rio, jonne tuodaan analysoitavaksi muun 
muassa vettä, maa-ainesta, sedimenttiä, 
kulutustarvikkeita ja polttoaineita. Lai-
neen mukaan heiltä kysellään päivittäin 
todella erilaisten tuotteiden testaamista.
– Kerran kysyttiin meetwursteista, Laine 
kertoo. 

Meetwurstit eivät kuulu Kotkan labora-
torion toimialueeseen, mutta niitäkin on 
mahdollista testata maailmalla. SGS:n 
ehdoton vahvuus onkin sen maailman-
laajuinen organisaatio: jos jotain tiettyä 
testausta ei ole mahdollista tehdä 
Kotkassa, se voidaan hoitaa ulkomailla. 
Kotkan laboratorio haluaakin palvella asi-
akkaitaan yhden pysähdyksen taktiikalla. 

kOTkALAINeN ONe STOP ShOP
Asiakaspalvelukemisti Aleksi Laine vastaa SGS:n Kotkan laboratoriossa 
myynnistä ja markkinoinnista. Laine tuli taloon vuosi sitten. Sitä ennen 
hän seurasi laboratorion toimintaa asiakkaan näkökulmasta.

– Suurimman osan asiakkaidemme tar-
peista hoidamme paikallisesti. Aina tulee 
kuitenkin uusia tuotteita ja tapoja tehdä 
testejä, ja kaikkeen meillä ei luonnolli-
sesti ole kapasiteettia. Tällöin pystymme 
hoitamaan asian loppuun jossain toises-
sa laboratoriossamme. 

Asiakkaan ei tarvitse vaihtaa yritystä, ja 
meidän kauttamme hän saa asiantun-
tevan palvelun suomeksi, vaikka itse 
testaus tapahtuisikin ulkomailla. Etenkin, 
kun puhutaan laboratoriotoiminnasta ja 
kemiallisesta maailmasta, on tärkeää, 
että asiakas pääsee keskustelemaan 
aiheesta suomeksi asiantuntevan hen-
kilön kanssa, sanoo laboratoriopäällikkö 
Olli-Pekka Jaakola.

Laajoja verkostojaan kotkalaiset ovat 
käyttäneet hyväkseen muun muassa niin 
sanottujen liukoisuustestien kohdalla. 
Niiden kysyntä on kasvussa tarkentu-
neen lainsäädännön myötä.
Liukoisuustestejä tarvitaan esimerkiksi 
silloin, kun puretaan rakennuksia, jolloin 

syntyy purkubetonia. Betonille teh-
dään laboratoriossa ravistelutesti. Sillä 
saadaan selville, mitä aineita materiaa-
lista liukenee sen hajotessa maahan. 
Voidaanko betoni sijoittaa maahan tur-
vallisesti, vai aiheuttaako se esimerkiksi 
pohjaveden pilaantumisen? Millaiselle 
kaatopaikalle betoni saadaan viedä, jos 
liukoisuudet ylittävät laissa säädetyt 
raja-arvot? 

– Liukoisuustesteihin liittyy paljon erilai-
sia variaatioita ja uusia vaatimuksia. Me 
pystymme täällä Kotkassa hoitamaan 
helposti ja nopeasti rutiinitestit, sen mitä 
Suomen lainsäädäntö määrää. Erityisem-
missä tapauksissa hankimme palvelun 
muista laboratorioistamme. Asiakkaan 
ei siis tarvitse lähteä uudestaan nollasta 
liikkeelle, vaan me hoidamme homman 
loppuun asti, sanoo Olli-Pekka Jaakola.

Lisätietoja:
Aleksi Laine, asiakaspalvelukemisti
aleksi.laine@sgs.com



s. 19

Viimeisimmät SGS Finlandin järjestelmäsertifiointiyksikön myöntämät järjestelmäsertifioinnit:

Asiakas Sertifiointipäivämäärä Järjestelmä

Savox Oy 6.6.2014 ISO 9001:2008

Elsteel Oy 22.6.2014 ISO 9001:2008

Onbone Oy 2.6.2014 ISO 13485:2003

Medieta Oy 25.8.2014 ISO 13485:2003

Trafotek Oy 17.4.2014 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Aprisol Oy 3.4.2014 ISO 14001:2004

Remotea Oy 28.6.2014 ISO 9001:2008, ISO 13485:2003

Logonet Oy 26.8.2014 ISO 9001:2008

Tarratuote Oy 20.5.2014 ISO 9001:2008

SK Tuote Oy 16.5.2014 ISO 14001:2004

Printcom Oy 23.5.2014 ISO 14001:2004

Ykköstoimisto Oy 22.5.2014 ISO 14001:2004

Eurofasteners Oy 3.6.2014 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Admisol Oy 16.6.2014 ISO 9001:2008

Movaco Oy 5.9.2014 ISO 14001:2004

Viitasaaren Konttorikone Oy 5.9.2014 ISO 14001:2004

Eswire Oü 23.9.2014 ISO 9001:2008

Elenia Oy 25.8.2014 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Haapaveden Puukaluste Oy 11.9.2014 ISO 9001:2008

Polar Office Oy 29.8.2014 ISO 14001:2004

UUSIMMAT MyöNNeTyT 
JÄrJeSTeLMÄSerTIFIOINNIT

jÄRjEstELmÄsERtiFiOinti
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Lelut ovat lasten kehittymiselle elintär-
keitä. Uusia materiaaleja ja valmistustek-
niikoita otetaan käyttöön jatkuvasti. Val-
mistajien, maahantuojien, ilmoitettujen 
laitosten ja kansallisten viranomaisten on 
varmistettava, että ainoastaan vaatimuk-
set täyttävät lelut päätyvät kauppojen hyl-
lyille. USA:ssa tiukka lelujen testausohjel-

PAkOLLINeN TeSTAUS ON VÄheNTÄNyT 
LeLUJeN TAkAISINVeTOA yhDySVALLOISSA

ma on vähentänyt lelujen takaisinvetoja 
huomattavasti, kun vaaralliset lelut eivät 
pääse markkinoille asti. 

Euroopassa lelujen täytyy täyttää EU:n 
leludirektiivissä asetetut vaatimukset. 
Yhdysvaltojen ja Euroopan vaatimukset 
eroavat toisistaan, mutta tarkoitus mo-

lemmilla on sama: toimittaa markkinoille 
turvallisia leluja.

eUrOOPASSA TAkAISINVeDOT 
LISÄÄNTyNeeT 

Euroopan Unioniin tuotavien lelujen on 
läpikäytävä turvallisuusarviointi. Arvioin-

Tiukat säännökset ja vaatimukset lelujen turvallisuudelle vaikuttavat 
tuotteiden takaisinvetoilmoitusten määrään.
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MIkÄ ON rAPeX?
 
RAPEX on Euroopan yhteisön nopea tietojenvaihtojärjestelmä, jonka avulla komissio, 
jäsenvaltiot sekä muut järjestelmän piiriin kuuluvat maat vaihtavat tietoja vaarallisiin 
tuotteisiin liittyvistä toimenpiteistä. 
RAPEX -järjestelmä koskee kuluttajakäyttöön tarkoitettuja kulutustavaroita kuten 
leluja, sähkölaitteita, moottoriajoneuvoja ja kosmetiikkaa. Järjestelmä koskee myös 
ammattikäyttöön tarkoitettuja sekä ympäristöriskin aiheuttavia tuotteita. 
 
Jäsenmaiden valvontaviranomaisilla on lakisääteinen velvoite ilmoittaa markkinoilta 
löytämänsä vaaralliset tuotteet RAPEX -järjestelmään. Lisäksi on kerrottava, mihin 
toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi on ryhdytty. Suomessa ilmoitukset järjestel-
mään tekee Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES.

RAPEX-järjestelmän ulkopuolelle jäävät lääkkeet, terveydenhuollon laitteet ja tarvik-
keet, sekä rehut ja elintarvikkeet, joille on omat ilmoitusjärjestelmänsä.

nin tavoitteena on tunnistaa mahdolliset 
riskitekijät, joita lelu saattaa sisältää.
Vuosien saatossa lelut ovat olleet yksi 
yleisimmin Euroopan yhteisön nopeassa 
tietojenvaihtojärjestelmä RAPEXissa 
esiintyvistä tuoteryhmistä. Pelkästään 
vuosien 2012 – 2013 välisenä aikana le-
luista tehtyjen ilmoitusten määrä kasvoi 
58 %. RAPEXin tietojen mukaan yleisim-
mät vaaranaiheuttajat leluissa ovat olleet 
pienet osat ja ftalaattien määrä.

yhDySVALLOISSA VAIN 31  
TAkAISINVeTOA VUONNA 2013

Vuonna 2013 Yhdysvalloissa vedet-
tiin takaisin vain 31 lelua. Suurin osa 
takaisinvedoista johtui pienten osien 
nielemisriskistä. Yhdysvalloissa kaikki 
maahantuotavat lelut testataan kolman-
nen osapuolen toimesta sekä liittovaltion 
että osavaltioiden säännösten mukai-
sesti. Viimeisten viiden vuoden aikana 
pakollisilla testauksilla on estetty noin 
3 000 vaaralliseksi todetun lelun pääsy 
markkinoille.

kUINkA eSTÄÄ TAkAISINVeDOT?

Testaamalla lelua tuotekehityksen ja 
valmistuksen aikana mahdolliset ongel-
mat voidaan havaita jo ennen kuin tuote 
päätyy markkinoille. Näin takaisinvedon 
riski pienenee. Lelusta kannattaa testata 

SGS ON OSTANUT AMerIkkALAISeN 
GALSON LAbOrATOrIeS INC:N

Galsonin ratkaisut parantavat työnte-
kijöiden työturvallisuutta työpaikoilla 
ja edesauttavat hälytyshenkilökunnan 
turvallista työskentelyä.
Vuonna 1970 perustettu Galson La-

boratories Inc. työllistää 115 henkilöä 
ja sillä on 5 toimipistettä. ”Galsonilla 
on loistava maine asiakaspalvelussa ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämi-
sessä. Yritysosto vahvistaa paikkaam-

Galson tarjoaa ilman analysointipalveluja ja ilmanlaadun seurantaratkaisuja, joiden avulla pystytään huomaamaan 
vaaralliset epäpuhtaudet. 

me Yhdysvaltojen kotimarkkinoilla ja 
parantaa mahdollisuuttamme palvella 
asiakkaillemme kasvavalla teollisen 
hygienian alueella”, sanoo Chris Kirk, 
SGS:n toimitusjohtaja.

ainakin sen syttyvyys, mekaaniset ja 
fysikaaliset ominaisuudet, kemialliset 
ominaisuudet ja lelusta riippuen sähkö-
ominaisuudet.

Lisätietoja:
Merja Portaankorva
projektikoordinaattori
merja.portaankorva@sgs.com
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SHINE -perehdytysohjelma on kehitetty 
sen varmistamiseksi, että uudet työn-
tekijät saavat käyttöönsä kaiken sen tie-
don, jota he tarvitsevat menestyäkseen 
tehtävässään SGS:n tiimin jäsenenä. 
SHINE on tarkoitettu kaikille SGS:n uu-
sille työntekijöille, lyhyitä määräaikaisia 
työsuhteita lukuun ottamatta.

SHINE -perehdytyksen aikana uusi 
työntekijä saa tietoa SGS:n historiasta, 
yrityksen arvoista ja visiosta, sekä sen 
liiketoiminta-alueista. Uusi työntekijä 
tutustuu myös SGS:n turvallisuussään-
töihin ja -vaatimuksiin, lahjomattomuus-
periaatteisiin sekä omaan rooliinsa 
kestävän kehityksen toteuttajana. 

Perehdytysohjelman tavoitteena on 
auttaa uutta työntekijää pääsemään si-
sälle organisaatioon. Se pyrkii antamaan 
työntekijälle laajan näkökulman yrityk-
seen, syventämään oman organisaation 
tuntemusta ja lisäämään sitoutumista 
yritykseen. 

SHINE -perehdytysohjelman lisäksi 
jokaiselle työntekijälle tehdään tehtävä-
kohtainen perehtymissuunnitelma. 

PerehDyTyS eDISTÄÄ PySyVyyTTÄ 
 
SGS Finlandin henkilöstöpäällikkö 
Petra Tihisen mukaan kattava pereh-
dytys edistää henkilöstön pysyvyyttä. 
Tutkimusten mukaan uusi työntekijä 
tekee ensimmäisen kuuden kuukauden 
aikana päätöksen siitä, jääkö hän taloon 
vai ei. Sitoutuminen yritykseen tapah-
tuu ensimmäisen kuukauden aikana ja 

ShINe PerehDyTTÄÄ UUDeN 
TyöNTekIJÄN TALON TAVOILLe

SHINE on SGS:n 6 kuukautta 
kestävä maailmanlaajuisesti 
käytössä oleva perehdytys- 
ohjelma, jonka aikana uusi 
työntekijä oppii ymmärtämään 
yrityksen toimintatapoja ja 
sisäistämään oman roolinsa 
yrityksessä. 

mielipiteen muodostus siitä, onko hän 
tervetullut, ensimmäisten päivien ja 
viikkojen aikana.

SHINE -perehtymisohjelman aikana 
uuden työntekijän kehittymistä seurataan 
ja hän saa palautetta kehittymisestään. 
Hänellä on nimetty yhteyshenkilö, jolta 
voi pyytää apua ja kysyä neuvoja. Yhteys-
henkilö myös esittelee uuden työntekijän 
tämän tehtävän kannalta tärkeille avain-
henkilöille ja opastaa hänet talon tavoille. 
Myös uudella työntekijällä itsellään on 
aktiivinen rooli perehdyttämisessä. 

Tihinen kertoo, että yhteyshenkilöiden 
tuki koetaan tärkeänä. Uudet työntekijät 

ovat olleet tyytyväisiä mahdollisuuteen 
antaa ja saada palautetta perehdytyksen 
aikana, sekä mahdollisuuteen tavata ja 
verkostoitua kollegoiden kanssa.

SHINE -ohjelma on ollut käytössä SGS 
Finlandissa vuoden 2013 alusta, ja sen 
mukaisesti on perehdytetty tähän men-
nessä parikymmentä uutta työntekijää. 
Myös yritysostojen mukana tuleva henki-
löstö käy läpi perehdytysohjelman. 

Lisätietoja:
Petra Tihinen, henkilöstöpäällikkö
petra.tihinen@sgs.com



SGS on maailman johtava tarkastus-, verifiointi-, testaus- ja sertifiointiyritys. SGS tunnustetaan laadun ja lahjomattomuuden kansainvälisenä 
mittapuuna. SGS:ssä työskentelee yli 80 000 henkilöä ja sillä on yli 1 650 toimistoa ja laboratoriota ympäri maailmaa.

Suomessa SGS-yhtiöissä (SGS Inspection Services Oy, SGS Fimko Oy ja SGS Fimko EMC Oy) työskentelee lähes 200 ammattilaista, jotka tes-
taavat, sertifioivat ja analysoivat vuosittain tuhansia tuotteita ja näytteitä sekä arvioivat satojen yritysten toimintaa. SGS Finland hyödyntää tehok-
kaasti koko SGS-verkkoa ja sillä on toimipaikat Suomessa Helsingissä (pääkonttori), Espoossa, Tampereella, Kotkassa, Raumalla ja Jyväskylässä.

sgs.fimko@sgs.com puh. 09 696 361
sgs.finland@sgs.com puh. 09 696 3701
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SEMINAARI Aika ja paikka

ISO 13485 terveydenhuollon laitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
Tilaisuudessa käydään läpi standardin EN ISO 13485:2012 ja direktiivin 93/42/EEC (MDD) perusteita, mm. 
mitkä ovat tärkeimmät vaatimukset ja kriittisimmät prosessit. Valokeilassa ovat tuotteen suunnittelu, riski-
en hallinta, kliininen arviointi, tuotanto ja alihankinta, markkina-aikainen seuranta sekä johdon vastuut.

5.11.14 
Helsinki

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskoulutus
Koulutuksessa käydään läpi standardin SFS 6002 sisältö, sähkön aiheuttamat vaarat ja tapaturmat, tärkeimmät 
sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset, ohjeet, työn organisointi ja henkilöiden vastuut.
Koulutus sisältää myös keskeiset asiat SFS 50191 -standardista ja näiden kahden standardin välisistä eroista. 

20.11.14 
Helsinki

Koulutustemme avulla henkilöstö pysyy 
ajan tasalla tekniikan, standardien ja 
määräysten muutoksista. Järjestämme 
koulutuksia useista eri aiheista, aina 
kuluttajatuotteiden turvallisuudesta ja vaa-
timustenmukaisuuden varmistamisesta 
sähkötyöturvallisuuteen. 
Kaikki kouluttajamme ovat oman alansa 
asiantuntijoita ja heillä on vankka käytän-
nön kokemus alaltaan. Koulutuksemme 
ovat saaneet erinomaista palautetta mm. 

SGS AkATeMIAN kOULUTUSkALeNTerI SykSy 2014

kouluttajien asiantuntemuksesta ja koulu-
tusten käytännönläheisyydestä.

Esimerkkejä koulutusten aiheista:

  Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja 
CE-merkintä

  LED –tuotteet ja turvallisuus

  REACH -asetuksen vaatimukset

  Kuluttajatuotteiden (tekstiilit, lelut, 
elintarvikekontaktimateriaalit jne.) vaa-
timustenmukaisuuden varmistaminen

  Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 
6002 ja päivityskoulutukset

  Sähkökäyttöisten terveydenhuollon 
laitteiden vaatimukset

  Venäjän ja tulliliiton sertifiointi ja uudet 
määräykset

  50191 sähköisten testauslaitteiden 
asennus ja käyttö

SGS Akatemian ajankohtaiset koulutukset 
löytyvät SGS:n internetsivuilta www.sgs.fi

TÄNÄ SykSyNÄ JÄrJeSTÄMMe VIeLÄ SeUrAAVAT kOULUTUkSeT:

SGS Akatemia järjestää avoimia seminaareja ajankohtaisista aiheista sekä tarjoaa yrityskohtaista koulutusta, 
jossa koulutuksen sisältö on räätälöity asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. 

Lisätietoja: Nina Ikonen, koulutuskoordinaattori, nina.ikonen@sgs.com, puh. 09 6963 474



www.SGS.COM
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