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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:

meillä SGS:llä on tavoitteena olla alam-
me paras palveluyritys. Testaaminen, 
tarkastaminen ja sertifiointi vaativat 
laaja-alaista ja syvällistä osaamista, joten 
toisaalta myös asiantuntijaorganisaatio 
kuvaa hyvin yritystämme. hyvää palve-
lua tai asiantuntemusta ei synny ilman 
ihmisiä ja siksi henkilöstö on tärkein 
voimavaramme, vaikka se saattaakin 
jonkun korvaan jo kalskahtaa kliseeltä.

Ilman tervettä ja toimivaa työyhteisöä, 
jossa yhteistyö pelaa ja jossa kukin 
pystyy parhaimpaansa, ei palveluyritys 
ole menestyvä. Jokainen palvelutilan-
ne on ainutkertainen ja tyytyväisyys ja 
luottamus palveluihin lunastetaan joka 
päivä, jokaisessa palvelutilanteissa. hyvä 
työyhteisö auttaa onnistumaan tässä 
tehtävässä.

henkilöstö on keskeisessä osassa 
strategiaamme. Panostamalla osaami-
seemme, johtamiseen ja työhyvinvoin-
tiin luomme edellytykset erinomaiselle 
palvelulle. Toivomme tämän näkyvän 
myös asiakkaille niin, että ansaitsemme 
tavoittelemamme tittelin alan parhaana 
palveluyrityksenä.

PääkIrjOITUS

mukavia lukuhetkiä.

mika richardt
managing Director

PITäISIkö SähköLAITTeISIIN LISäTä ”vIIMeINeN käyTTöPäIvä”?             SIvU 3

UUSI TekSTIILILAbOrATOrIO INDONeSIAAN           SIvU 3

UUSI ASbeSTILAINSääDäNTö kIrISTää ASbeSTIPUrkUTyöN vAATIMUkSIA           SIvU 4-5

hAITTA-AINeeT kULUTTAjATUOTTeISSA            SIvU 6-7

eMC -TeSTAUS vArMISTAA SähköISTeN LAITTeIDeN yhTeeNSOPIvUUDeN     SIvU 8-9

jOhTAMISeN kehITTäMISTä jA kAAMOkSeNkArkOTUSTA                     SIvU 10-11

NIMITykSeT                   SIvU 11

UUSIMMAT MyöNNeTyT järjeSTeLMäSerTIFIOINNIT         SIvU 12

yLIPAINeeLLA TOIMIvIeN Sekä MUIDeN LAITTeIDeN veNäjäN jA TULLILIITON SerTIFIOINTI 

(eAC) - MyöS OSANA PrOjekTIA          SIvU 13

Sähkö- jA eLekTrONIIkkArOMUN (Ser) TUOTTAjAvASTUU            SIvU 14

jOkO SINä TILAAT SGS:N UUTISkI rjeITä?       SIvU 15



s. 3ajanKOhTaisTa

UUSI TekSTIILILAbOrATOrIO 
INDONeSIAAN
SGS on avannut uuden tekstiililaboratorion Semarangiin, joka on yksi Indonesian 
tärkeimmistä tekstiili-ja vaatetuotantoalueista. Uusi laboratorio täydentää jo olemassa 
olevaa tarjontaa Jakartassa.

SGS:n uusi  tekstiililaboratorio on ISO 17025 akkreditoitu ja se kykenee toimittamaan 
laajan valikoiman fyysisiä testauksia niin tekstiileille kuin vaatteillekin. Kuluttajien lisään-
tynyt tietoisuus tekstiileiden ja vaatteiden laadusta ja turvallisuudesta, sekä kattava 
maailmanlaajuinen sääntely haastavat vähittäiskauppiaat ja valmistajat vastaamaan 
asiakkaiden odotuksiin ja lain vaatimuksiin. 
Indonesia on tekstiiliteollisuuden keskus, jossa valmistetaan tekstiilejä ja vaatteita niin 
Yhdysvaltoihin, Eurooppaan kuin Japaniinkin. SGS:n vahva läsnäolo alueella varmistaa, 
että paikallisilla tekstiili- ja vaatevalmistajilla, joiden täytyy noudattaa kansainvälisiä mää-
räyksiä ja vaatimuksia, on mahdollisuus laadukkaaseen ja nopeaan testaukseen.

 PITäISIkö SähköLAITTeISIIN LISäTä 
”vIIMeINeN käyTTöPäIvä”? 
Sähkölaitteiden jatkuvasti lyhenevä käyttöikä asettaa luonnolle ja 
ilmastolle koko ajan enemmän paineita. Saksan ympäristövirasto Umwelt 
Bundesamt (UBA) julkaisi helmikuussa raportin, jossa suositellaan 
sähkölaitteiden käyttöiälle vähimmäisaikaa.  

raportti perustuu tutkimukseen, jossa pyrittiin selvittämään sähkölaitteiden käyttö-
ikää, keräämään tietoa sähkölaitteiden vaikutuksesta ympäristöön, sekä kehittämään 
strategioita liian aikaisen käytöstä poistamisen ehkäisemiseksi. 

75% kuluttajista ostaa uuden tuotteen pysyäkseen ajan hermolla, ei niinkään siksi että 
vanha tuote olisi rikki tai korjauskelvoton. Suuri osa kodinkoneista korvataan uudella 
viiden vuoden kuluessa hankinnasta. Vuosien 2004 ja 2013 välillä suurikokoisten ko-
dinkoneiden käyttöikä lyheni 14,1 vuodesta 13 vuoteen. Vuonna 2004 57,6% suurista 
kodinkoneista korvattiin uudella vian vuoksi. Vuonna 2012 tämä luku oli 55,6%. Lähes 
kolmannes kodinkoneista oli korvattaessa toimintakunnossa. Taulutelevisioissa trendi 
on sama. Vuonna 2012 yli 60% uudella laitteella korvatuista televisioista oli edelleen 
kunnossa. 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteen valmistus, markkinoille saattaminen, käyttö ja käytöstä 
poistaminen vaikuttavat kaikki ympäristöön. mitä lyhyempi käyttöikä laitteella on, sitä 
huonompi ympäristölle. UBA:n johtaja maria Krautzberger tiivistää raportin suositukset 
sanomalla, että sekä kuluttajien että ympäristön kannalta olisi hyötyä merkintäjärjes-
telmästä, josta selviäisi tuotteen odotettavissa oleva käyttöikä. Tällainen järjestelmä 
olisi valmistajien vastuulla, mutta kuluttajatkaan eivät pääsisi kokonaan pälkähästä. 
heidän velvollisuudekseen tulisi varmistaa, että aina kun toimiva laite korvataan uu-
della, vanha kierrätettäisiin joko lahjoittamalla, vaihtamalla tai lainaamalla se eteenpäin.
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Asbesti on useiden kuitumaisten sili-
kaattimineraalien yhteisnimitys. Asbes-
timineraaleja ovat krysotiili (valkoinen 
asbesti), aktinoliitti, antofylliitti, amosiitti 
(ruskea asbesti), krokidoliitti (sininen as-
besti), tremoliitti ja zeoliitteihin kuuluva 
erioniitti.
Asbesti lisää materiaalin palonkestoa 
ja lujuutta. Se myös suojaa kosteus-
haitoilta ja kemialliselta rasitukselta ja 
parantaa akustisia ominaisuuksia. Siksi 
sitä on käytetty rakennusmateriaaleissa, 
mm. putkieristeissä, ruiskutettuna eris-
teenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, 
maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, 
ilmastointikanavissa, muovimatoissa, 
saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyy-
lilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa, 

UUSI ASbeSTILAINSääDäNTö kIrISTää 
ASbeSTIPUrkUTyöN vAATIMUkSIA
Vastaisuudessa asbestin purkutöiden tekemiseen ja johtamiseen 
tarvitaan koulutus ja lupa. myös asbestikartoitus tuli pakolliseksi.

etenkin palo-ovissa, proppausmassois-
sa, sekä vesikatto- ja julkisivumateriaa-
leissa. 

Suomessa asbestia käytettiin rakenta-
misessa 1920–1990-luvuilla. Krokidoliitin 
käyttö kiellettiin jo vuonna 1976, mutta 
kokonaan asbestin käyttö kiellettiin 
vasta vuonna 1994. Käytännössä jokai-
nen ennen vuotta 1994 rakennettu talo 
sisältää asbestia jossain muodossa.

ASbeSTI MUUTTUU ONGeLMAkSI kUN 
rAkeNTeeT heIkkeNeväT TAI  
Ne PUreTAAN

Asbesti ei aiheuta terveyshaittoja kiin-
teistön normaalissa käytössä. Se muut-

tuu ongelmaksi vasta, kun asbestipitois-
tenrakenteiden kunto heikkenee, tai kun 
se poistetaan käytöstä. Kaikki asbesti-
laadut luokitellaan ongelmajätteiksi.

Asbestimateriaaleja käsiteltäessä ilmaan 
leviää hienopölyä ja ohuita asbestikui-
tuja, jotka kulkeutuvat hengityksen 
mukana keuhkoihin ja kerääntyvät sinne. 
Asbestipöly läpäisee tavalliset hengitys-
suojaimet ja suodattimet, joten asbes-
tipölyltä on kotikonstein käytännössä 
mahdotonta suojautua. Yleisin tiedos-
tamaton asbestialtistuksen aiheuttaja 
lienee kylpyhuoneremontit, jossa pur-
kuvaiheessa saattaa huoneistoon levitä 
merkittäviä määriä asbestipölyä. 

Asbestin tekee erityisen vaaralliseksi 
sen poistumattomuus kehosta, joten 
kerran kehoon joutuessaan asbesti-
kuidut aiheuttavat jatkuvaa ärsytystä 
solutasolla, mikä altistaa syövälle. 
Pitkäaikainen runsas altistuminen voi 
aiheuttaa keuhkosyöpää, keuhkopussin 
tai vatsakalvon syöpää, asbestoosia ja 
keuhkopussin sairauksia. Tupakointi 
ja asbesti yhdessä moninkertaistavat 
keuhkosyöpäriskin jopa 50-kertaiseksi. 
Pienintä terveydelle haitallista altistusta 
ei tunneta. Sairaudet puhkeavat tyypilli-
sesti vasta 10–20 vuoden altistumisajan 
jälkeen. Vaikka asbestin käyttö on ollut 
kiellettyä jo kauan, asbestista johtuvia 
sairauksia ilmenee siis vielä pitkään.

ASbeSTILAINSääDäNTö SUOMeSSA 
 
1.1.2016 astui voimaan uusi asbestilain-
säädäntö. Uuteen lakiin eräistä asbes-
tipurkutyötä koskevista vaatimuksista 
(684/2015) on keskitetty säännökset 
asbestipurkutyöluvasta ja asbestipurku-
työntekijän pätevyydestä sekä määräyk-
set näistä pidettävistä rekistereistä.

Valtioneuvoston uudella asetuksella 
asbestityön turvallisuudesta (798/2015) 
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puolestaan säädetään asbestityön 
menettelyistä sekä purkutyön suunni-
telmien, menetelmien, työvälineiden ja 
henkilösuojainten käyttövaatimuksista.

UUSI LAkI eDeLLyTTää  
ASbeSTIkArTOITUkSeN eNNeN  
TyöN ALOITTAMISTA

Uuden lainsäädännön mukaan raken-
nuttajan tai muun tahon, joka ohjaa tai 
valvoo rakennushanketta, johon voi 
sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdit-
tava asbestikartoituksen tekemisestä.
Asbestikartoituksessa on

 paikallistettava purettavassa  
kohteessa oleva asbesti

 selvitettävä asbestin ja sitä  
sisältävien materiaalien laatu ja määrä

 selvitettävä rakenteissa olevan  
asbestin ja sitä sisältävien  
materiaalien pölyävyys niitä  
käsiteltäessä tai purettaessa

Asbestikartoitus on dokumentoitava ja 
se on luovutettava asbestipurkutyöhön 
ryhtyvän työnantajan tai itsenäisen 
työnsuorittajan käyttöön. Tähän asti sel-
vitystä ei ole tarvinnut tehdä, jos purku 
tehdään asbestityönä. Vastaisuudessa 
asbestin purkutöihin myös tarvitaan 
lupa, eikä purkutyötä saa tehdä eikä 
johtaa ilman koulutusta.
Asbestin tunnistaminen paljain silmin on 

vaikeaa. Asiantuntevassa laboratoriossa 
tehtävä materiaalianalyysi antaa tarvitta-
essa varmuuden sekä asbestin laadusta 
että pitoisuuksista.

SGS:LLä ON OMA  
ASbeSTILAbOrATOrIO  
eNGLANNISSA

Englannin consettissa, SGS mIS Envi-
ronmental Ltd:n laboratoriossa asbestia 
on tutkittu jo yli 25 vuotta. Laboratorio 
tuottaa pelkästään asbestianalytiikaa ja 
analysoi noin 60 000 näytettä vuodessa. 
Näytteitä laboratorioon saapuu joka puo-
lelta maailmaa, suurin osa SGS -verkos-
tolta. Laboratoriossa työskentelee 10 
laboranttia. 

Sen lisäksi, että SGS mIS Environmen-
tal Ltd:n laboratoriossa etsitään asbestia 
näytteistä ja tunnistetaan eri asbestilaa-
tuja, myös näytteiden asbestipitoisuuk-
sia pystytään analysoimaan. Asbesti 
pystytään tunnistamaan ilma-, maa- ja 
materiaalinäytteistä. Tyypillisiä materiaa-
linäytteitä ovat mm. kaakelit ja eristys-
materiaalit. Ilmanäyte otetaan erityisellä 
näytteenottopumpulla niin, että ilmassa 
mahdollisesti olevat kuidut tarttuvat 
pumpun suodatinmateriaaliin. Laborato-
rioon lähetetään suodatinkotelo suodat-
timineen analysoitavaksi. maanäytettä 
tarvitaan noin 500 g, materiaalinäytettä 
tarvitaan noin 10 grammaa tai noin 2 

cm x 2 cm pala levymäistä materiaalia. 
Näyte tutkitaan ensin visuaalisesti, ja 
sen jälkeen erilaisilla mikroskoopeilla.
Tulokset näytteen asbestipitoisuudesta 
saadaan parhaimmillaan samana päivänä 
näytteestä ja näytemäärästä riippuen. 

Lisätietoa:
Otto Ahonen
customer Service chemist
otto.ahonen@sgs.com
Kuvat:  
Steven Davison & Deborah milburn
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Ongelmana on tietää velvollisuudet ja 
vastuut, kuten vaikkapa mitä rEAch 
-asetuksen luvanvaraisten aineiden 
kandidaattilista merkitsee minun tuot-
teeni kohdalla? Tai mitä velvollisuuksia 
liittyy ns. erityistä huolta aiheuttaviin 
aineisiin? Entä mitä varten on rohS 
-direktiivi ja mitä kaikkea sen puitteis-
sa on säädetty? Olet todennäköisesti 
kuullut molemmista säädöksistä, mutta 
kaipaat ehkä lisätietoa. haluaisit todella 
ymmärtää kumpaa sovelletaan valmis-
tamaasi tai maahan tuomaasi tuottee-
seen tai materiaaliin. mitä jos tuotteesi 
joutuu kosketukseen ihon kanssa? Tai 
mitä tulee huomioida, mikäli tuote on 
tarkoitettu joutuvaksi kosketukseen 
elintarvikkeiden kanssa?

Kemikaalilainsäädännön asettamat 
vaatimukset ovat herättäneet paljon 
kysymyksiä ja huolta viime vuosien 
aikana. Tiedotusvälineissä on lähes joka 
kuukausi juttu, jossa epäillään jotain hai-
tallista ainetta löydetyn jostain tuottees-
ta. Kyseessä voi olla joko ympäristöön 
liittyvä asia tai, kuten suuressa osassa 
tapauksia, halutaan tuoda esille kulut-
tajaturvallisuus ja erityisesti kuluttajille 
altistumisen kautta tulevat terveysvai-
kutukset.

keMIkAALITUrvALLISUUS kIINNOSTAA 
 
Kemikaaliturvallisuus on viime aikoina 
selvästi noussut suosituksi valvonta-
kohteeksi EU:ssa. Tietoa kemikaaleista 
ja niiden terveysvaikutuksista on saatu 
valtavasti esimerkiksi rEAch -asetuk-
sen rekisteröintimenettelyn kautta. 
Tämän entistä laajemman tietoisuuden 
ansiosta monet kuluttajatuotteiden val-
mistajat ovat pyrkineet laatimaan omia 
listojaan haitta-aineista, jotta niiden 
hallinta tulisi helpommaksi. muutoksia 
lainsäädäntöön tulee säännöllisesti, 

KUlUTTajaTUOTTeeT

hAITTA-AINeeT 
kULUTTAjATUOTTeISSA
Kuluttajatuotteissa olevia 
haitta-aineita rajoitetaan EU:n 
toimesta monin eri tavoin.

joten ei ole helppoa pysyä ajan tasalla. 
Listoja ja rajoitusehtoja laajennetaan 
uusiin tuoteryhmiin tai samoja aineita 
useampaan listaan.

haitta-aineiden määrää voi silti yrittää 
rajoittaa ja pienentää hyväksyttävälle 
tasolle yksinkertaisesti selvittämällä 
tuotteen sisältämät materiaalit ja kom-
ponentit. Täten varsinaiselle haitta- 
ainelistalle jää todellakin vain mah-
dolliset riskiaineet. Kuitenkaan ei ole 
olemassa ohjelmistoa tai työkalua, joka 
antaisi suoraan tuotekohtaiset testaus-
suositukset. Niiden laatiminen täytyy 
tehdä huolellisesti ottaen huomioon 
tuotteen käyttötarkoitus sekä sen sisäl-
tämien komponenttien materiaalitiedot. 
Valitettavasti ei ole olemassa myöskään 

testausmenetelmää, jolla saisi määritet-
tyä yhdellä kertaa kaikki haitta-aineet. 
Usein mainittu XrF-skriinausmenettely 
saattaa antaa mielikuvan, että eri haitta-
aineiden pitoisuudet saadaan helposti 
tunnistettua muutamassa minuutissa. 
Todellisuudessa tämä ei ole ihan näin 
yksinkertaista. 

TeSTAUSSUUNNITeLMASSA  
keSkITyTääN rISkIMATerIAALeIhIN 

Kaiken kattavaa testausta ei yleensä 
kannata toteuttaa esimerkiksi sellaisen 
tuotteen kohdalla joka sisältää suuren 
määrän komponentteja. Sen sijaan 
kannattaa suunnitella asiantuntijoiden 
kanssa testaussuunnitelma hyvissä 
ajoin ennen kuin tuotteen jakelua ollaan 
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aloittamassa. muutamaan keskeiseen 
riskimateriaaliin keskittyvä testaus on 
tehokas strategia, joka antaa varsin 
hyvän kuvan tuotteen sisältämistä 
haitta-aineista. Kemialliset testit ovat siis 
edelleen luotettavin tapa varmistua tuot-
teen tai komponentin vaatimustenmu-
kaisuudesta mikäli kyseiselle aineelle on 
olemassa testausmenetelmä. Jos et saa 
helposti kerättyä tietoa komponenttien 
valmistajilta, sinun kannattaa kartoittaa 
riskimateriaalit. mikäli toteat että riski on 
suuri joidenkin materiaalien osalta, voit 
teettää testejä, joilla saat selville, onko 
etsimääsi ainetta havaittu testatusta 
näytteestä ja onko sen pitoisuus jäänyt 
alle viiteraja-arvon.
Selvitä ensiksi mikä lainsäädäntö tulee 
ottaa huomioon juuri sinun tuotteesi 
kohdalla. Tästä pystyt jo hahmotte-
lemaan onko yritykselläsi useampia 
lainsäädännön asettamia velvollisuuksia. 
Yleisin menettely on pystyä osoittamaan 
valvontaviranomaisten, mutta myös 
asiakkaiden sekä kuluttajien, pyynnöstä 
että tuote tai komponentti täyttää sille 
asetut kemialliset vaatimukset. Kun 
asiat on etukäteen hyvin selvitetty, 

niin on helppoa antaa vastaus nopeasti 
ja luotettavasti. Tuotedokumentaatio, 
tekniset asiakirjat ja testausraportit ovat 
esimerkkejä vaadittavista asiakirjoista, 
joita saatetaan tarvita kunkin tuotteen 
osalta. SGS:n asiantuntijat pystyvät 
avustamaan yritystäsi mikäli tarvitset 
tukea näissä asioissa. 
 
kUINkA SGS vOI AUTTAA?  

SGS tarjoaa seuraavia palveluja ja testa-
uksia:

 riskinarviointiin perustuva testaus-
suunnitelman laatiminen.

 Yrityskohtaiset koulutukset kuluttaja-
tuotteiden kemiallisista vaatimuksista.

  rohS testaukset (XrF-skriinaus ja/tai 
märkäkemialliset analyysit).

 SVhc testaus orgaanisista materiaa-
leista.

 PAh:t (polysykliset aromaattiset 
hiilivedyt) ja ftalaatit kumi- ja muovi-
materiaaleissa.

 Elintarvikekontaktimateriaalitesta-
ukset muovi-, silikoni-, kartonki- ja 
metallitarvikkeille.

  Atsoväriaineet ja atsovärit tekstiili-  
ja nahkatuotteissa.

 Nikkeli koruissa, lävistyksissä ja ran-
nekelloissa.

 Kadmium ja lyijy koruissa, pakkaus-
materiaaleissa, muovituotteissa ja 
maaleissa.

 Kuudenarvoinen kromi (kromi VI) 
nahkatuotteissa.

Yllä lueteltujen palveluiden lisäksi 
pystymme testaamaan paljon muitakin 
rajoitettuja aineita. Ota meihin yhteyttä 
niin tehdään testaussuunnitelma sinun 
tuotteellesi. 

Lisätietoja:
Florent Trilles
restricted Substances Specialist
florent.trilles@sgs.com

matti Paananen
Business manager
matti.paananen@sgs.com

U
W

IT
 N

G
A

O
K

A
E

W
/S

h
U

TT
E

r
S

TO
c

K
.c

O
m



henKilösTö s. 8s. 8KUlUTTajaTUOTTeeT

eMC -TeSTAUS vArMISTAA SähköISTeN 
LAITTeIDeN yhTeeNSOPIvUUDeN

Valmistuttuaan tietoliikennetekniikan 
insinööriksi vuonna 1987 hietala aloitti 
Posti- ja Telelaitoksen testauslaboratori-
ossa, josta hän useiden yrityskauppojen 
jälkeen päätyi SGS:lle vuonna 2014. 
hietala kotiutui SGS:lle helposti, vaikka 
rutiinit uudessa yrityksessä olivatkin 
erilaiset. Työtä on riittänyt, ja se on 
helpottanut uusiin toimintatapoihin 
sopeutumista.

TyöNkUvAAN kUULUU erILAISTeN 
TUOTTeIDeN eMC- jA rF-TeSTAUS

Sähkömagneettinen yhteensopivuus 

(Electromagnetic compatibility, Emc) 
tarkoittaa laitteen kykyä toimia luotetta-
vasti toimintaympäristössään. Laadukas 
ja standardien mukaan testattu laite 
sietää tietyn määrän ympäristössä 
esiintyvää sähkömagneettista säteilyä, 
eikä aiheuta muille ympäristössä oleville 
laitteille tai esimerkiksi yleisradiovas-
taanottimille häiriöitä. Jos laitetta ei ole 
suojattu kunnolla sähkömagneettista 
säteilyä vastaan, jopa staattinen sähkö 
saattaa rikkoa laitteen tai aiheuttaa sille 
toimintahäiriöitä. Emc koskee käytän-
nössä kaikkia sähköisiä laitteita niin 
patteri-, akku- tai verkkosähkökäyttöisiä.

radiotaajuustestejä (radio Frequen-
cy, rF) taas tehdään laitteille, jotka 
lähettävät tai vastaanottavat radioaaltoja 
(langattomat laitteet). radiotaajuustesta-
ukset on nykyään lähes täysin auto-
matisoitu. radiolähetin tai -vastaanotin 
kytketään mittapaikkaan, joka suorittaa 
laitteelle ohjelmoidut testit. rF -testei-
hin kuuluvat mm. tehon, taajuuden ja 
adaptiivisuuden testaaminen. 

Laitteiden Emc- ja rF -vaatimukset 
määrätään erilaisissa EU- direktiiveissä. 
Sähkölaitteet ja –laitteistot kuuluvat 
Emc -direktiivin alaisuuteen, radioaaltoja 

Timo hietala toimii SGS Fimko Oy:n Emc/rF -laboratoriossa vanhempana 
Emc -asiantuntijana.

KUVA: JUhA LOIKKANEN
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lähettävät tai vastaanottavat laitteet 
radiolaitedirektiivin alaisuuteen. Lisäksi 
ajoneuvojen Emc- vaatimuksille on 
omat säännöstönsä kuten myös EU:n 
ulkopuolelle toimittaville laitteille
hietalan työnkuvaan kuuluvat tällä het-
kellä sekä Emc- että rF -testaukset.

LISääNTyNyT eLekTrONIIkkA  
LISää häIrIöITä

Lisääntynyt elektroniikan määrä lisää 
myös häiriöiden määrää. mm. langatto-
man tekniikan (Bluetooth, WiFi, rFID 
jne) yleistyminen on lisännyt potenti-
aalisten häiriölähteiden määrää. Suuri 
osa ongelmista pystytään paikantamaan 
halvalla tehtyihin laitteisiin tai huolimat-
tomiin asennuksiin. Laitteiden sähkö-
magneettinen yhteensopivuus pitäisikin  
huomioida jo suunnitteluvaiheessa. 

TAvALLINeN PäIvä LAbOrATOrIOSSA 
 
Tavallisesti hietala aloittaa testaamisen 
tutustumalla laitteen dokumentteihin. 
Usein asiakkaan edustaja on mukana 
laitteen testauksessa. Näin he pääsevät 
itse monitoroimaan laitteen toimintaa 
testauksen aikana. 

SGS:n Espoon Karaportin Emc -labo-
ratoriossa on kolme radiokaiutonta 
testaustilaa, joissa voidaan testata mm. 
jännitteen alenemia, jännitekatkoksia, 
radiolähettimien aiheuttamaa säteilyä ja 
kytkentäilmiöitä sekä laitteen aiheut-
tamia häiriöitä. Ympäristöolosuhde-
kaapissa puolestaan testataan, kuinka 
radiolaite reagoi eri lämpötiloihin. 
Yhden laitteen testaamiseen menee 
keskimäärin kolmesta viiteen päivään, 
jonka lisäksi raportointiin kuluu jonkin 
aikaa. Toisaalta esim. radiolaitteen 
testaus Euroopan ja Pohjois-Amerikan 
vaatimusten mukaan saattaa helposti 
viedä parikin viikkoa. Parasta työssä 
on hietalan mielestä sen vaihtelevuus. 
Emc- ja rF -testausten lisäksi hietala 
kalibroi laitteita. Asiakkaiden osallistu-
minen jokapäiväiseen työhön tuo siihen 
oman suolansa.

UUSI TehTävä TUUSULASSA 
 
Kun SGS:n uusi Emc -laboratorio Tuusu-
lassa otetaan käyttöön kesällä 2016, hie-
tala siirtyy sen mittapaikkavastaavaksi. 
hän varmistaa, että laboratorion laitteet 
toimivat, kalibroinnit ovat kunnossa ja 
aikataulut ovat ajan tasalla. Lisäksi hän 
vastaa asiakaspalvelusta ja siitä että  

homma toimii kokonaisuudessaan. hän 
myös osallistuu tarjousten valmisteluun 
seuraamalla työtuntiarvioita ja hintoja, 
sekä ottaa kantaa tarjouksiin testauksen 
näkökulmasta. 

-”On mielenkiintoista olla mukana 
avaamassa uutta laboratoriota, hietala 
sanoo. Uusi mittahuone on tarkoitettu 
erityisesti suuremmille laitteille: trakto-
reille, moottorikelkoille, metsätyökoneil-
le, trukeille ja isoille teollisuustuotteille 
”Ovesta mahtuu sisään kaikki mikä 
mahtuu moottoritien sillan alta, kunhan 
pituus ei ylitä kymmentä metriä.”

UUSI eMC –DIrekTIIvI vOIMASSA 
 
Uusi Emc –direktiivi 2014/30/EU 
astui voimaan 20. huhtikuuta 2016. Se 
tarkoittaa sitä, että 19.4.2016 jälkeen 
markkinoille saatettavien Emc-direktiivin 
alaisten laitteiden on täytettävä uuden 
direktiivin vaatimukset. myös laitteiden 
vaatimustenmukaisuusvakuudet on 
päivitettävä. 

UUSI rADIOLAITeDIrekTIIvI reD 
 
rE-direktiivi 2014/53/EU tulee korvaa-
maan yli 15 vuotta voimassa olleen ra-
dio- ja telepäätelaitedirektiivin 13.6.2016. 

Direktiivillä on kuitenkin vuoden siirtymä-
aika, jonka aikana radiolaitteet voidaan 
saattaa markkinoille joko r&TTE- tai rE-
direktiivin mukaisesti. 13.6.2017 alkaen 
on kaikkien markkinoille saatettavien 
radiolaitteiden täytettävä rE-direktiivin 
vaatimukset.

Lisätietoa SGS Fimkon Emc- ja rF 
testauspalveluista:
Petri Lehtinen
Product Line manager 
petri.lehtinen@sgs.com

Lisätietoa Emc- ja rE- direktiiveistä:
Jari merikari
Technical manager
jari.merikari@sgs.com

KUVA: SOILE NÄPPI
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Työhyvinvointitoimintaan panostaminen 
näkyy henkilöstön työtyytyväisyytenä 
ja sitoutumisena ja tätä kautta sillä 
on vaikutusta niin asiakastyöhön kuin 
liiketoiminnan tuloksellisuuteenkin. 
Suunnitelmallisella ja laaja-alaisella tyhy-
toiminnalla voidaan varmistaa henkilös-
tön työhyvinvointi ennakolta, mutta jos 
ongelma-alueita löytyy, niihin kiinnitetään 
erityistä huomiota. Toiminnan mittaa-
minen ja seuraaminen on tärkeää joka 
tapauksessa.  

Työhyvinvointitoimintaa Suomessa 
koordinoi SGS Finlandin tyhy-ryhmä. Se 
määrittää toiminnan suuntaviivat, seuraa 
toimenpidesuunnitelmien toteutusta 
ja arvioi toimintaa kokonaisuudessaan. 
Paikalliset tyhy-ryhmät laativat vuosittain 
toimenpidesuunnitelmat sekä vastaa-
vat näiden toteutuksesta, seurannasta 
ja arvioinnista omien toimipisteidensä 
osalta. SGS Finlandin tyhy-ryhmä koos-
tuu paikallisten ryhmien, johdon ja eri 
toimintojen edustajista.

Tyhy-TOIMINTA kyTkeyTyy  
STrATeGIAAN

 -Tyhy-toiminta ei ole SGS Finlandissa 
irrallista toimintaa vaan se kytkey-
tyy suoraan meidän strategiaamme, 
toimitusjohtaja Mika Richardt toteaa. 
haluamme olla erinomainen työpaikka, 
ja tämä edellyttää hyvää johtamista. 
Esimiehillä tulee olla hyvät valmiudet 
varmistaa työn sujuvuus ja edistää hyvää 
ilmapiiriä. 

jOhTAMISeN kehITTäMISTä jA 
kAAMOkSeNkArkOTUSTA

Testausinsinööri hanna Larvio testaa tekstiilejä ja vaatteita SGS:n 
Lauttasaaren tekstiililaboratoriossa.

henKilösTO s. 10

Tyhy-toiminnalla on monet kasvot. Työhyvinvointi on laaja ja moniulotteinen kokonaisuus, johon vaikuttavat mm. 
hyvä esimiestyö, mielekäs ja motivoiva työn sisältö, työn sujuvuus ja työstä palautuminen. Työhyvinvoinnin 
edistämisessä tarvitaan johtamista ja esimiestyötä, mutta myös yhteistyö ja henkilöstön aktiivisuus on tärkeää.  
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Kehitämme jatkuvasti johtamista, kiinni-
tämme huomiota työyhteisön toiminnan 
kehittämiseen ja järjestämme erilaisia 
kampanjoita ja tempauksia. 
-Johtamisen kautta voidaan vaikuttaa 
työhyvinvointiin, mutta jokaisella meistä 
on myös vastuu omasta hyvinvoinnis-
ta ja siitä että pyrimme vaikuttamaan 
omaan työhömme liittyviin asioihin, 
muistuttaa henkilöstöpäällikkö Petra 
Tihinen.

TyöhyvINvOINTIA eDISTeTääN  
MONeLLA TASOLLA

Työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä 
tehdään monella tasolla. Johdon tehtä-
vänä on varmistaa SGS Finland-tasoisten 
kehittämishankkeiden toteutuminen. 
Parhaillaan menossa on johtamisen ke-
hittämishanke, jossa panostetaan mm. 
innovatiivisuuden, vuorovaikutuksen ja 
osallistamisen kehittämiseen. Työhy-
vinvointia edistävää toimintaa tehdään 
myös työyhteisöissä niin esimiesten 
kuin henkilöstönkin toimesta. 

Esimerkkinä henkilöstön aktiivisuudesta 
mainittakoon suuren suosion saanut 
viimesyksyinen kaamoksenkarkotus-
viikko, jonka suunnittelusta ja toteutuk-
sesta vastasivat paikalliset tyhy-ryhmät. 
Kaamoksenkarkotusviikolla järjestettiin 
jokaisessa toimipisteissä erilaisia työ-
hyvinvointia edistäviä tapahtumia pitkin 
viikkoa. Ohjelmassa oli mm. smoothie- 
ja hedelmätarjoilua, taukojumppaa, 
luento jaksamiseen liittyen, kirkasvalo-
hoitoa, ja pieni kävelylenkki työkaverei-
den kanssa. 

-Työpaikalla saa olla myös hauskaa, ja 
työkin sujuu paremmin pieni pilke silmä-
kulmassa, vinkkaa Tihinen. 

Lisätietoja:
Petra Tihinen
hr manager
petra.tihinen@sgs.com

NIMITykSeT

eSPOON TOIMIPISTe
Ahonen Otto, customer Service 
chemist
Haverinen Emil, Testing Engineer,  
rF & Emc
Kuitto Antti, Testing Engineer,  
Emc

kOTkAN TOIMIPISTe
Hurri Janika, Instrument Service / 
Laboratory Assistant
Mäkinen Krista, Office Assistant

rAUMAN TOIMIPISTe
Vuorio Jussi, Area manager

TAMPereeN TOIMIPISTe
Erjanne Mika, Team Leader
Huhtamäki Maija, coordinator

heLSINGIN TOIMIPISTe
Fagerstedt Peter, certification  
manager
Niskanen Aki, Team Leader,  
Lighting Products
Nyberg Tomi, Global Key Account 
manager
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UUSIMMAT MyöNNeTyT 
järjeSTeLMäSerTIFIOINNIT

s. 12

viimeisimmät SGS Finlandin järjestelmäsertifiointiyksikön myöntämät sertifioinnit:

Asiakas Sertifiointipäivä-
määrä

Järjestelmä

Ahlstrom Tampere Oy 30.11.2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OhSAS 18001:2007

Efla Oy 28.12.2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Elkamo Oy 23.11.2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Fouga IT Oy 31.12.2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

huber Packaging Oy 23.2.2016 ISO 9001:2008

Lyreco Finland Oy 22.12.2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

mecsalo Oy 15.2.2016 ISO 9001:2008

merikarvian LVI-Tuote Oy 7.1.2016 ISO 9001:2015

Napapiirin Energia ja Vesi Oy 13.11.2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OhSAS 18001:2007

Potwell Oy 29.12.2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Printal Oy 21.4.2016 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

SK Tuote Oy 23.3.2016 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Taloustutkimus Oy 2.12.2015 ISO 9001:2008, ISO 20252:2012

Tramel Oy 5.4.2016 ISO 14001:2004

Trelleborg Industrial Products Finland Oy 22.3.2016 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Uunila Oy 3.2.2016 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
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viimeisimmät SGS Finlandin järjestelmäsertifiointiyksikön myöntämät sertifioinnit:

Asiakas Sertifiointipäivä-
määrä

Järjestelmä

Ahlstrom Tampere Oy 30.11.2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OhSAS 18001:2007

Efla Oy 28.12.2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Elkamo Oy 23.11.2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Fouga IT Oy 31.12.2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

huber Packaging Oy 23.2.2016 ISO 9001:2008

Lyreco Finland Oy 22.12.2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

mecsalo Oy 15.2.2016 ISO 9001:2008

merikarvian LVI-Tuote Oy 7.1.2016 ISO 9001:2015

Napapiirin Energia ja Vesi Oy 13.11.2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OhSAS 18001:2007

Potwell Oy 29.12.2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Printal Oy 21.4.2016 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

SK Tuote Oy 23.3.2016 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Taloustutkimus Oy 2.12.2015 ISO 9001:2008, ISO 20252:2012

Tramel Oy 5.4.2016 ISO 14001:2004

Trelleborg Industrial Products Finland Oy 22.3.2016 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Uunila Oy 3.2.2016 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Koneille ja laitteille on voimassa muuta-
ma tulliliiton tekninen määräys. Teknisen 
määräyksen mukaan myönnetty EAc:n 
vastaavuussertifikaatti tai vastaavuus-
vakuutus on voimassa kaikissa tulliliiton 
maissa. Aina ei riitä yksi todistus vaan 
on otettava huomioon laitteen tekniset 
ominaisuudet, käyttötarkoitus sekä 
kansalliset vaatimukset, erityisesti kun 
puhutaan projektiviennistä. Ei ole aina 
ihan helppoa arvioida mitä todistusta 
missäkin vaiheessa tarvitaan. Saattaa 
käydä myös niin, että kaupan toinen 
osapuoli ei ole tietoinen tuotetta koske-
vista määräyksistä ja voi vaatia todis-
tuksia, joita ei tarvita tai joita ei ole enää 
olemassa. 

hyvänä esimerkkinä voisi olla tekninen 
määräys Tr cU 032/2013 koskien 
Ylipaineella toimivia laitteita, joka on 
ollut voimassa vuodesta 2014. Tämä 
tekninen määräys on tulkinnanvarainen 
ja on erityisesti alkuvaiheessa aiheut-
tanut väärinymmärrystä ja erimielisyyt-
tä.  Kuuluisa rTN käyttölupa ”menetti 
valtaansa” Tulliliiton vastaavuustodistuk-
selle, mutta samalla jätti paljon avoimia 
kysymyksiä kuten esimerkiksi: 

  missä tapauksessa vastaavuusto-
distus on riittävä ja milloin tarvitaan 
kuitenkin Eksperttilausunto tai 
Eksperttiarviointi teollisuuslaitteiston 
turvallisuudesta? 

  mistä syystä ja missä tapauksessa 
valmistajan testauksia ei hyväksytä?

  mikä on ”Venäjän federaation normit 
ja säännöt FNiP” dokumentti ja mis-
sä vaiheessa sen vaatimukset pitää 
ottaa huomioon?

yLIPAINeeLLA TOIMIvIeN Sekä MUIDeN LAITTeIDeN 
veNäjäN jA TULLILIITON SerTIFIOINTI (eAC) - MyöS 
OSANA PrOjekTIA
Vuonna 2010 Tulliliiton (Venäjä, Valko-Venäjä, Kazakstan) perustamisen 
jälkeen Venäjän lainsäädäntö on sertifioinnin osalta siirtynyt Tulliliiton 
sääntelyyn. Viime vuonna myös Armenia ja Kirgisia liittyivät Tulliliitoon. 

Sertifiointia varten tarvittava asiakirja-
luettelo sekä sertifiointiprosessi ovat 
ehkä jo jotenkuten selviä, mutta mitkä 
asiakirjat tarvitaan laitteiston käyttöön-
ottovaiheessa ja mitkä ovat tämän 
vaiheen ”riskikohdat”? Ongelmana on 
se, ettei rostechnadzorin tarkastaja sitä 
aina itsekään tiedä. Tässä vaiheessa 
asiatuntijan selitys tai apu on enemmän 
kuin tarpeellista. 

Näiden ja muiden kysymysten osalta 
voitte kääntyä SGS:n puoleen, joka on 
mukana Venäjän kaupassa jo yli 20 vuot-
ta. Järjestämme räätälöityjä yritys – ja 
projektikohtaisia koulutustilaisuuksia. 

Lisätietoja
Nina Pihlman
Operations manager
 nina.pihlman@sgs.com
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Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirek-
tiivi (WEEE -direktiivi 2012/19/EU) on 
osa EU:n tuottajavastuulainsäädäntöä. 
Sen tarkoituksena on ennaltaehkäistä 
sähkö- ja elektroniikkaromun syntymistä 
sekä edistää romun uudelleenkäyttöä ja 
kierrätystä. 

SE-romun kohdalla tuottajavastuu 
tarkoittaa sitä, että sähkö- ja elektro-
niikkalaitteiden valmistajilla, maahan-
tuojilla ja yrityksillä, jotka saattavat 
laitteita markkinoille omalla nimellään tai 
tavaramerkillään ja vastaavat direktii-
vissä annettua tuottajan määritelmää 

on muun muassa velvollisuus järjestää 
käyttäjille maksuton keräys ja kierrätys 
käyttäjien käytöstä poistamalle sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromulle omalla kustan-
nuksellaan. 

Lisäksi heiden täytyy liittyä SEr 
-tuottajarekisteriin. EU:n ulkopuolinen 
valmistaja tai maahantuoja, tai toiseen 
Euroopan unionin jäsenvaltioon sijoit-
tautunut tuottaja voi nimetä Suomesta 
valtuutetun edustajan huolehtimaan 
tuottajavastuuta koskevien velvollisuuk-
sien täyttämisestä Suomessa. Jakelijoil-
lakin on velvollisuuksia.

Sähkö- jA eLekTrONIIkkArOMUN (Ser) 
TUOTTAjAvASTUU

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen tai paristojen myyjällä saattaa 
olla velvollisuus kerätä ja kierrättää käyttäjien käytöstä poistamia tuotteita.   

MITä TUOTTeITA Weee -DIrekTIIvI 
kOSkee?

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat ko-
dinkoneet, tieto- ja teletekniset laitteet, 
kuluttajaelektroniikka, valaistuslaitteet, 
sähkö- ja elektroniikkatyökalut, lelut, 
vapaa-ajan- ja urheiluvälineet, lääkin-
nälliset laitteet, tarkkailu- ja valvonta-
laitteet sekä automaatit. Soveltamisala 
muuttuu avoimeksi 15. elokuuta 2018 ja 
koskee silloin kaikkia laitteita, jotka vas-
taavat direktiivissä annettua määritel-
mää ”sähkö- ja elektroniikka laitteelle”. 
Nämä laitteet on merkittävä erilliskerä-
ysmerkinnällä. Erilliskeräys-merkintä on 
jäteastia, jonka yli on vedetty rasti. 

Soveltamisalan ulkopuolelle on jätetty 
mm. hehkulankalamput, suuret kiinteät 
teollisuuden työkoneet ja sellaiset 
sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka ovat 
osana muuntyyppistä laitetta. 

Tuottajan velvollisuudet on hoidettava 
jokaisessa jäsenvaltiossa, johon laite 
lasketaan ensimmäistä kertaa markki-
noille. Velvollisuudet poikkeavat hieman 
toisistaan maasta riippuen, mikä tekee 
niiden täyttämisestä monimutkaista.

kUINkA SGS vOI AUTTAA?  
 
SGS:llä on merkittävä rooli sähkö- ja 
elektroniikkateollisuuden pyrkimykses-
sä turvallisuuteen ja laatuun. Suomessa 
SGS Fimkon palveluihin kuuluvat neu-
vonta- ja tukipalvelut tuottajavastuun 
hoitamisesta, räätälöity vaatimustensel-
vitys sekä vaatimusten seuranta. 

Lisätietoja:
Adeline maijala
Senior Specialist
adeline.maijala@sgs.com
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SGS on maailman johtava tarkastus-, verifiointi-, testaus- ja sertifiointiyritys. SGS tunnustetaan laadun ja lahjomattomuuden kansainvälisenä 
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, Kotkassa ja raumalla.

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

s. 15

SGS tuottaa säännöllisesti useita 
uutiskirjeitä liiketoimintoihimme 
liittyvistä aiheista.

Kansainvälinen consumer compact 
e-lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Se 
sisältää kuluttajatuotteisiin ja crS -toi-
mialaan liittyviä uutisia maailmalta sekä 
tarinoita 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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