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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:

Saamme lähes päivittäin kuulla uutisia 
Suomen ja suomalaisten tuotteiden 
huonosta kilpailukyvystä. Riippumatta 
siitä onko Suomen huono kilpailukyky 
totta vai ei, on tuotteiden vaatimusten-
mukaisuus ja sen osoittaminen tärkeä 
kilpailutekijä. 

Teimme heinäkuussa merkittävän 
investointipäätöksen uuden EMC 
testauslaboratorion rakentamisesta. 
Tämä lähes kahden miljoonan euron 
investointi lisää EMC testauskapasi-
teettiamme sekä mahdollistaa suurten 
ja painavien tuotteiden testaamisen 
pääkaupunkiseudulla. Tällä inves-
toinnilla haluamme varmistaa, että 
suomalaisella teollisuudella on saatavilla 
tarvittavat testaus- ja sertifiointipalvelut, 
joita tarvitaan tuotteen vaatimustenmu-
kaisuuden varmistamiseksi ja osoittami-
seksi maailmalla.

Tavoitteenamme on olla alamme paras 
palveluyritys ja siten omalta osaltamme 
mukana varmistamassa ja parantamas-
sa suomalaisten yritysten kilpailuky-
kyä. Toivon, että tekemämme mittava 
investointi siivittää asiakkaidemme 
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tuotteiden menestystä maailmalla ja 
valaa uskoa Suomen ja suomalaisten 
tuotteiden valoisaan tulevaisuuteen.

Mukavia lukuhetkiä.

Mika Richardt
toimitusjohtaja
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jANNe NyMANILLe SeSkO-
TUNNUSTUSPALkINTO

SGS Fimko Oy:ssä työskentelevä Jan-
ne Nyman palkittiin ansioistaan EMC-  
ja radiohäiriöiden standardoinnissa.  
Hän on EMC-mittaustekniikan ja EMC-
laitteiden sekä niihin liittyvien viran-
omaisvaatimusten johtavia asiantunti-
joita Suomessa. Nyman työskentelee 
maailmanlaajuisten radiolaitehyväksyn-
töjen projekteissa sekä EMC/RF-alueen 
tuotesertifioijana. Hänen tekniseen 
pätevyysalueeseensa kuuluu mm.  
CB EMC-laboratorioiden IECEE 
 
CB -järjestelmän vertaisarviointi.   
Nyman on toiminut pitkään sähkömag-
neettista yhteensopivuutta (EMC) ja 
radiohäiriöitä koskevan kansallisen  
SK CISPR-komitean puheenjohtajana, 

IEC CISPR -alakomitean työryhmän sih-
teerinä sekä jäsenenä useissa CISPRin 
muissa alakomiteoissa ja työryhmissä.  
 
Lähes parinkymmenen komiteavuoden 
aikana Janne Nyman on saavuttanut 
arvostetun EMC-asiantuntijan ase-
man kollegojen keskuudessa. Hän on 
huolehtinut myös tulevista sukupolvista 
esittelemällä oppilaitoksissa EMC-
alueen mittausmenetelmiä ja standar-
dointia. 

Nymanin lisäksi palkittiin professori 
Leena Korpinen Tampereen teknillises-
tä yliopistosta.
 

SESKO palkitsi sähköteknisessä standardoinnissa  
ansioituneita 50-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi perustetulla  
SESKO-tunnustuspalkinnolla 1.12.2015
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heLSINGIN TOIMIPISTe:
Haverinen Emil, Testing Engineer 
Safety Testing
Kuusisalo  Kauko, Testing Engineer 
Safety Testing
Villanen Lasse, Testing Engineer 
Safety Testing
Rönnqvist Niklas, Project Manager 
Safety Testing
Latva Kirsi, System Specialist
Karjalainen Aarni, Testing Engineer 
Consumer Testing Services  
Anttila Jani, Inspector  
automotive

kOTkAN TOIMIPISTe:
Aalto Rami, assisting Chemist  
Environment 
Ahokas Pauliina, Laboratory  
assistant, Environment
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MIkä IhMeeN FI-MeRkkI?  

 
FI-merkki on merkki, joka osoittaa että 
tuote on turvallinen käyttää, asentaa ja 
huoltaa. 

MILLe TUOTTeILLe FI-MeRkkI  
VOIDAAN MyöNTää?  
 
SGS Fimko Oy myöntää merkin sähkö- 
ja elektroniikkalaitteille ja komponen-
teille sekä kaasulaitteille. Inspecta Oy 

FI-MeRkkI PähkINäNkUOReSSA

Yhdeksän kysymystä SGS Fimkon sertifiointijohtajalle, Tom Törnille
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myöntää FI-merkin mm. rakennustuot-
teille ja hisseille. 

kUINkA FI-MeRkkIä hAeTAAN?  

 
Jos haluat sähkö- tai elektroniikkalait-
teellesi FI-merkin, ota yhteyttä SGS 
Fimkoon. asiantuntijamme kertovat 
mitä tuote- ja mallikohtaisia vaatimuk-
sia tuotteesi pitää täyttää FI-merkin 
saadakseen. vaatimusten täyttyminen 
varmistetaan testaamalla. Myös valmis-
tusta arvioidaan. Ennen merkin myön-
tämistä arvioidaan, että myös tuotteen 
valmistus täyttää vaatimukset. 

MITä TeSTejä LAITTeeLLe TehDääN 
eNNeN MeRkIN MyöNTäMISTä? 

Euroopassa voimassa olevat standardit 
määrittelevät, mitä testejä millekin 
laitteelle tehdään. Mekaanisilla testeillä 
arvioidaan esimerkiksi tuotteen iskun-
kestävyyttä. Pienten laitteiden täytyy 
kestää pudottaminen, sen akku ei saa 
aiheuttaa vaaraa (ei saa polttaa tai 
syövyttää käyttäjää), eikä sen aiheutta-
man säteilyn taso saa olla haitallinen. 
Se ei saa myöskään aiheuttaa sähkö-
iskun vaaraa käyttäjälle, asentajalle tai 
huoltohenkilölle. Tuotteita testataan 
myös vikatilanteissa, niin että ne eivät  
rikkoontuessaankaan aiheuta vaaraa. 

ONkO FI-MeRkkI IkUINeN? 
 
Edellyttäen että kaikki on kunnossa, 
FI-merkki on voimassa maksimissaan 
5 vuotta. 

kUINkA FI-MeRkIN käyTTöä  
VALVOTAAN? 

Laitteen valmistuspaikka käydään 
arvioimassa vuosittain. Lisäksi käymme 
tekemässä säännöllisesti pistokokeita 
kaupoissa ja maahantuojilla. valvomme 
myös, että mainonta esimerkiksi netis-
sä myytävien tuotteiden yhteydessä on 
asianmukaista. 

MITä hyöTyä FI-MeRkISTä ON  
kULUTTAjALLe?

FI-merkki osoittaa kuluttajalle, että 
tuote on turvallinen, ja sopii Suomen 
olosuhteisiin, sekä Euroopan markki-
noille.

MITä hyöTyä FI-MeRkISTä ON  
VALMISTAjALLe TAI  
MAAhANTUOjALLe? 

valmistaja pystyy merkillä osoitta-
maan että tuote täyttää sitä koskevat 
vaatimukset. Se on riippumaton osoitus 
tuotteen turvallisuudesta ja se antaa 
valmistajalle varmuuden siitä, että tuo-
te on sopiva sille aiotuille markkinoille. 

MISTä TIeTää, ONkO TUOTTeeLLA  
FI-MeRkkI? 

Merkki löytyy yleensä laitteen arvokil-
vestä. SGS:n kotisivuilta löytyy myös 
linkki Turvallisten tuotteiden rekisteriin, 
jossa on listattu kaikki ne tuotteet, jois-
sa SGS Fimkon myöntämää FI-merkkiä 
voidaan käyttää.

Lisätietoja:
Tom  Törn
Certification director
tom.torn@sgs.com
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Halpa voi tulla kalliiksi. Varmista sähkölaitteesi        -merkki
www.fi-merkki.fi

Valokatkaisija  
400 000 €
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Ne ovat ei-haluttuja yhdisteitä, jotka 
eivät yleensä paranna materiaalin 
ominaisuuksia. PaH- yhdisteitä esiintyy 
epäpuhtauksina joissakin raaka-aineis-
sa, joita käytetään kuluttajille tarkoitet-
tujen esineiden muovi- ja kumiosien 
valmistuksessa kuten esimerkiksi käsi-
työkaluissa, urheiluvälineissä, vaatteis-
sa, leluissa ja toimistotarvikkeissa. 

Koska vaarallisimmat PaH -yhdisteet 
on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, on 
Eu päättänyt pari vuotta sitten kieltää 
niiden käytön tietyissä kuluttajatuottei-
den materiaaleissa.  

PaH-yhdisteitä sisältävät tarvikkeet tai 
niiden osat saattavat aiheuttavat riskin 

kuluttajille nielemisen, hengityksen tai 
ihokosketuksen kautta. 

RAjOITUkSIA kAhDekSALLe  
yhDISTeeLLe

Kahdeksan PaH- yhdisteen rajoitus, 
joka astuu voimaan 27.12.2015, keskit-
tyy kuluttajatuotteiden (esineet) kumi- 
tai muoviosiin, jotka tavanomaisessa 
käyttöolosuhteissa ovat pitkän aikaa tai 
toistuvasti lyhyen aikaa suorassa koske-
tuksessa ihmisen ihon tai suunontelon 
kanssa. Näissä kumi- tai muoviosissa 
saa olla enintään 1 mg/kg mitä tahansa 
kahdeksasta PaH:sta.

Seuraavassa esimerkkejä esineistä, 

joiden on täytettävä uudet PaH- vaati-
mukset (lueteltu virallisessa Eu asetuk-
sessa no. 1272/2013)

  Kotikäyttöön tarkoitetut työkalut ja 
urheiluvarusteet kuten polkupyörät, 
golfmailat ja muut mailat

  Kotitalousvälineet, työntökärryt, 
kävelytelineet

  vaatteet, jalkineet, käsineet ja 
urheiluasut

  Kellon rannekkeet, rannenauhat, 
naamarit, pääpannat

  Lisäksi lapsille tarkoitetuissa leluissa 
ja lastenhoitotarvikkeissa on määri-
telty kaksi kertaa pienempi raja-arvo 
eli 0,5 mg/kg.

PAh -yhDISTeILLe LAAjeMPI käyTTöRAjOITUS 
eU:SSA 27.12.2015 ALkAeN

PaH -yhdisteet on todettu paitsi vaarallisiksi ihmisten terveydelle myös 
ympäristölle haitallisiksi.
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UUSI ReACh- RAjOITUS NAhkATUOTTeISSA VOIMAAN 1.5.2015 ALkAeN 
 
Nahkatuotteiden maahantuojien on syytä tarkistaa, etteivät ihokosketukseen joutuvat nahkatuotteet tai niiden osat sisällä 
kromi vI:ta enempää kuin 3 mg/kg nahkaosan kokonaiskuivapainosta. Kuudenarvoista kromia koskeva REaCH-rajoitus perustuu 
aineen mahdollisesti kuluttajalle aiheuttamaan yliherkkyyteen ja allergiseen reaktioon.

Kromiyhdisteitä sisältäviä kemikaaleja saatetaan yhä käyttää nahkatuotteiden monessa valmistusmaassa. Tietyissä olosuhteissa 
voi myös muodostua kuudenarvoista kromia, joka on todettu allergiaa aiheuttavaksi aineeksi. 

SGS pystyy analysoimaan nahkatuotteiden kromi vI-pitoisuudet viitaten analyysimenetelmään EN ISO 17075. 

kANSALLISIA eROjA SeURANNASSA

PaH -rajoitus on voimassa kaikissa Eu 
maissa. Sen lisäksi pitää kuitenkin ottaa 
myös huomioon eri markkina-alueet. 
Itse asiassa Saksa on ollut aktiivinen 
maa PaH:in suhteen, ja seurannut 18 
PaH -yhdisteen pitoisuuksia tietyissä 
kuluttajatuotteissa. Saksa on myös 
asettanut raja-arvoja niiden pitoisuuk-
sille. Sen lisäksi eräiden sähkölaittei-
den vapaaehtoiseen GS- sertifiointiin 
kuuluu PaH -riskinarviointi ja tiettyjen 
tuotteiden komponenttien PaH-testi 
tarvittaessa.

Tämä uusi rajoitus liittyy osana kulut-
tajatuotteissa esiintyvien vaarallisten 
aineiden pitoisuuksien laajempaan 
rajoitusmenettelyyn Euroopan unionis-
sa. REaCH-asetuksen Liite XvII asettaa 
rajoituksia markkinoille saattamiselle. 
Se koskee etupäässä kuluttajatuotteita, 
joissa ei saa esiintyä tiettyjä aineita eikä 
aineryhmiä.  

Tästä liitteestä löytyvät mm. ftalaatit, 
kadmium, lyijy, tolueeni ja polysykliset 
aromaattiset hiilivedyt (PaH:t). Näistä 
osa täyttää erityistä huolta aiheuttavien 
aineiden kriteerit (SvHC), ja niiden käyt-
tö on ollut jo aiemmin rajoitettu muilla 
säädännöillä. 

kUINkA SGS VOI AUTTAA?

SGS tarjoaa seuraavia palveluja ja 
testauksia:

  Riskinarviointiin perustuvan testaus-
suunnitelman laatiminen 

  PaH (polysykliset aromaattiset hiili-
vedyt) kumi- ja muovimateriaaleissa

  Ftalaatit leluissa ja lastenhoitotarvik-
keissa

  atsoväriaineet ja atsovärit tekstiili- ja 
nahkatuotteissa

  Nikkeli koruissa, lävistyksissä ja 
rannekelloissa
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  Kadmium ja lyijy koruissa, pakkaus-
materiaaleissa, muovituotteissa, 
maaleissa

  Kuudenarvoinen kromi (kromi vI) 
nahkatuotteissa

  Minkä tahansa aineen testaus, joka 
kuuluu liitteeseen XvII (asiakkaan 
tarpeiden mukaisesti) 

Lisätietoja:
Florent Trilles
REaCH Specialist
florent.trilles@sgs.com
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Kun ostat Saksassa vesipullon, suklaa-
patukan tai teepakkauksen, on varsin 
todennäköistä, että tuote on tätä ennen 

MADe IN GeRMANy: SGS hAMPURIN 
TOIMIPAIkASSA ANALySOIDAAN eLINTARVIkkeITA

SGS:llä on Hampurissa yksi Saksan johtavista elintarvikelaboratorioista. Noin 160 työntekijää analysoi yli 250 000 
näytettä vuodessa sekä kotimarkkinoita että myös ympäri Eurooppaa toimivia tuottajia ja myyjiä varten.

sGs maaiLmaLLa s. 8

testattu SGS:n laboratoriossa. SGS 
onkin yksi johtavista elintarvikealan labo-
ratoriopalveluiden tarjoajista Saksassa. 
asiantuntijat tutkivat tunnettujen tuote-
merkkien valmistajien tuotteita samoin 
kuin maataloustuottajien, jalostusyritys-
ten ja kauppaketjujen tuotteita. Yhteen-
sä SGS-ryhmän Saksan elintarvike- ja 
rehulaboratorioissa tutkitaan vuosittain 
yli 500 000 näytettä. 
 
Yksi maatalous- ja ruoka-alan suurim-
mista laboratorioista sijaitsee Hampu-
rissa. uudisrakennus otettiin käyttöön 
loppuvuodesta 2003. vajaan 2 000 ne-
liömetrin tiloissa käytetään moderneinta 
analyysitekniikkaa. Kolmessa kerrokses-
sa tehdään mikrobiologisia ja kemiallisia 
tutkimuksia elintarviketeollisuudelle ja 
maataloudelle.  

 
Yli 160 asiantuntijaa hoitaa asiakkaiden 
tilauksia. Hampurin toimipisteessä 
työskentelee biologeja, kemistejä, 
eläinlääkäreitä, ravitsemusterapeutteja 
ja laborantteja sekä myös teknikoita ja 
asiakaspalvelijoita.  
Erityisiä painopistealueita ovat makeis-
teollisuuden tuotteiden sekä viljan, 
murojen, öljyjen ja rasvojen, teen, 
mausteiden, pähkinöiden, kuivattujen 
hedelmien, lihatuotteiden ja rehujen 
analyysit. 

kATTAVA LAADUNVARMISTUS 
 
SGS:n laboratorioasiantuntijat avustavat 
elintarvikkeiden tuottajia, myyjiä sekä ra-
vintoloita kaikissa laadunvarmistukseen 
liittyvissä asioissa. useimmiten on kyse 
tuotteiden virheettömyyden varmista-

Laborantti tutkii näytteen kromatogrammia
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Lisätietoa:
Timo Leismala
tiimipäällikkö  
Energian siirto- ja ohjaustuotteet 
timo.leismala@sgs.com

Sami Hakonen
projektipäällikkö 
Energian siirto- ja ohjaustuotteet
sami.hakonen@sgs.com

Näytteiden punnitus mikrobiologisella osastolla

Märkäkemiaan liittyvä happo-emästitraus

misesta ja lakisääteisten velvoitteiden 
täyttämisestä. Monet asiakkaat suoritta-
vat vapaaehtoisia lisätarkastuksia varmis-
taakseen, että heidän elintarvikkeidensa 
korkea laatu säilyy. Tämän takia SGS 
valvoo esimerkiksi monien asiakkaidensa 
toimeksiannosta raaka-aineiden soveltu-
vuutta, etsii tuotteista epäpuhtauksia ja 
suorittaa laajoja markkinakelpoisuuteen 
liittyviä tutkimuksia.

varsinkin mikrobiologisilla tutkimuksilla 
on tässä yhteydessä suuri merkitys. 
Tuotteista otetuista näytteistä tutkitaan 
esimerkiksi, ettei niissä ole pilaantu-
misen aiheuttamia tai patogeenisiä 
mikro-organismeja, kuten salmonellaa 
tai listeriaa. Myös hygieniatarkastuksissa 
otettuja näytteitä tukitaan esimerkiksi 
mahdollisen suurkeittiöiden työtasoilta ja 
laitteista peräisin olevan mikrobikontami-
naation havaitsemiseksi.
Laboratoriossa on myös laaja analyyt-
tisen kemian osasto, jonka laitteisto 
on huipputasoa. Osastolla tutkitaan 
näytteistä esimerkiksi raskasmetalleja 
massaspektrometrian avulla indukti-
ivisesti kytkettyä plasmaa (ICP-MS) 
hyväksikäyttäen. Säilöntäaineiden ja vita-
miinien määrien mittaamiseen käytetään 
nestekromatografiaa (HPLC). Kaasu- ja 
nestekromatografia tekniikoita (GC-MS 
/ LC-MS/MS) käyttäen määritetään mm. 
rasvahappopitoisuudet, kolesteroliarvot 
tai PaH-yhdisteiden, mykotoksiinien tai 
torjunta-aineiden määrät. Hampurissa 
suoritetaan myös perinteisiä tutkimuk-
sia, kuten märkäkemiaa, mikroskopiaa ja 
aistinvaraisia testejä.

kANSAINVäLINeN MAINe 
 
SGS:n Hampurin elintarvikelaboratorio 
on akkreditoitu dIN EN ISO/IEC 17025:n 
mukaisesti ja sillä on hyvä maine myös 
ulkomailla. Laboratorio on tiettyjen para-
metrien tutkimuksessa niin johtavassa 
asemassa, että se vastaanottaa näytteitä 
eri puolilta Eurooppaa ja jopa maail-
manlaajuisesti. Siellä on mm. kehitetty 
3-MCPd:n ja glysidyylin määrittämiseen 
menetelmä, joka on vakiinnuttanut ase-
mansa kansainvälisenä alan standardina. 

Kyseessä on toksikologisesti arveluttavi-
en prosessin epäpuhtauksien osoittami-
nen, joita syntyy rasvaa ja suolaa sisäl-
tävien elintarvikkeiden kuumentamisen 
yhteydessä. Hampurissa on analysoitu 
myös elintarvikkeiden ja pakkauksien 
mineraalijäämiä (MOSH/MOaH) sekä 
pyrrolitsidiinialkaloidien aiheuttamaa 
kontaminaatiota, jotka ovat vasta viime 
aikoina saaneet huomiota julkisuudessa 
ja tulleet virallisen valvonnan piiriin. 

Hampurin toimipaikka kuuluu SGS-ryh-
män Saksan laboratorioverkostoon. Kaik-
ki näytteet, joita ei voida käsitellä paikan 
päällä, lähetetään automaattisesti muihin 
SGS:n laboratorioihin. Kyse voi tällöin 
olla puuttuvasta käsittelykapasiteetista 
tai erikoisten parametrien määrittämises-
tä. Esimerkiksi Berliinissä on vitamiinien 
ja torjunta-aineiden analyysiin erikoistu-
nut osaamiskeskus. vastaavasti Bayreut-
hin toimipaikka on erikoistunut dioksiini-
en tutkimiseen, Freiburgin toimipaikka 
aromien tutkimiseen ja Taunussteinin 
toimipaikka allergeenien analyyseihin ja 
pakkausmateriaalien migraatiotesteihin. 

vaikka käsittely on monimutkaista, asiak-
kaalla on yksi kiinteä yhteistyökumppani. 
Näin varmistetaan, että testitilaukset 
käsitellään nopeasti ja huolellisesti ja 
luotettavat tulokset ovat käytettävissä 
milloin tahansa. Myös palveluja optimoi-
daan tässä yhteydessä yhä uudestaan 
ja niitä mukautetaan yhä tarkemmin 
asiakkaiden tarpeisiin. Niinpä esimerkiksi 
Hampurissa sijaitsevassa laboratoriossa 
on makeisten mikrobiologisia analyyse-
jä tehty jo muutaman kuukauden ajan 
myös viikonloppuisin.  

Koska asiakaspalvelu on korkealla tasolla 
ja erilaisten analyysien kirjo on hyvin 
laaja, ei ole yllättävää, että SGS:n Ham-
purin laboratoriossa testitilausten määrä 
on viime vuosina jatkanut kasvuaan – ja 
entistä useammin tilauksia tulee muista 
Euroopan maista, kuten Itävallasta, Tans-
kasta ja Suomesta. 

Teksti ja kuvat: SGS Hampuri
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UUSIA VeRSIOITA STANDARDeISTA 

IeC 60601-1-2 eD. 4.0 (2014)

Lääketieteen laitteiden EMC-standardin 
neljäs painos sisältää paljon muutoksia, 
jotka vaikuttavat monella tavalla laittei-
den markkinoille saattamiseen. aiempiin 
testeihin on tullut uusia vaatimuksia ja 
lisäksi painos sisältää uusia testejä. 

Koko standardin lähtökohta on muuttu-
nut. aiempi kolmas painos perustui lait-
teen käyttötarkoitukseen, neljäs painos 
perustuu laitteen käyttöympäristöön. 
Ympäristöjä on kolme: ammattimaiset 
hoitopaikat (sairaalat, klinikat), kodin-
omaiset hoitopaikat sekä erikoisympäris-
töt (sotilas, teollisuus, ym.).

uutta on myös riskien arviointiin ja hal-
lintaan perustuva filosofia. Neljäs painos 

perustuu lääkinnällisen laitteen olennai-
sen toiminnan varmistamiseen laitteen 
tarkoitetussa käyttöympäristössä. Ennen 
ensimmäistäkään testiä, tulee valmista-
jan ja testauslaboratorion käydä yhdessä 
läpi riskianalyysi ja laitteen olennainen 
toiminta. Näiden perusteella määräyty-
vät tarvittavat testit ja testitasot.
uudet testausvaatimukset:

  Häiriönpäästötestit perustuvat  
CISPR 32 standardiin.

  Informatiivinen liite kuvaa mitta-
usmenetelmän potilaskaapeleiden 
häiriönpäästölle.

  Staattisen sähkönpurkauksen sieto-
testissä on korkeammat tasot  
(8/15 kv)

  Säteilevän häiriön sietotestin  
taajuusaluetta on laajennettu.

  Lisätty uusi testi matkaviestimien  
aiheuttaman säteilevän häiriön 
siedolle.

  Johtuvat RF-häiriön sietoon on tullut 
korotettu testitaso ISM-taajuuksille.

  Magneettikentän sietotestin rasitus-
tasoa on korotettu oleellisesti.

  Jännitekatkosten sietotestin  
parametrit ovat muuttuneet.

  ajoneuvoon asennettaville laitteille 
on määritelty transienttitestausvaati-
mukset. 

MILLOIN UUTTA PAINOSTA PITää 
NOUDATTAA?

IEC:n sääntöjen mukaan uusi painos kor-
vaa vanhan heti ilmestyttyään. Kuitenkin 
esim. CB-järjestelmässä voi käyttää 
uutta tai aiempaa painosta. Euroopassa 

useista standardeista on julkaistu uusia versioita. uudet versiot tuovat 
muutoksia vaatimuksiin ja mittausmenetelmiin
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neljäs painos ei vielä ole harmonisoitu-
jen standardien listalla. Sitä voi kuitenkin 
jo soveltaa, sillä ilmoitetut laitokset suo-
sittelevat neljännen painoksen käyttöä jo 
nyt. SGS Fimko auttaa valmistajia riskien 
hallinnan sekä olennaisen toiminnan 
määrittelyssä.

eN 300 328 V1.9.1 (2015)

uusin versio 2.4 GHz alueella toimivi-
en Bluetooth ja WLaN radiolaitteiden 
standardista uudistaa monella tavalla 
vaatimuksia. aiemman version epäsel-
vät määritelmät on selkeytetty. uusien 
määritelmien myötä myös mittausme-
netelmät ovat muuttuneet. varsinkin 
taajuushyppelylaitteet vaativat uuden 

testauksen. uusi versio on julkaistu har-
monisoitujen standardien listalla ja sitä 
pitää noudattaa viimeistään 30.11.2016. 
SGS Fimko on investoinut uusien mitta-
usmenetelmien vaatimiin laitteisiin ja on 
valmis testauksen aloittamiseen vuoden 
2015 viimeisellä neljänneksellä. 

eN 61000-6-3 eD. 2.0 (2007) + A1 (2011) / 
eN 61000-6-4 eD. 2.0 (2007) + A1 (2011)

Kotitalous- ja teollisuusympäristön 
yleiset standardit ovat täydentyneet 
liitteessä 1 määritellyillä uusilla vaihtoeh-
toisilla mittausmenetelmillä. valmistaja 
voi käyttää perinteisen avoimen tilan 
mittapaikan (OaTS, SaC) lisäksi täysin 
vaimennettua kammiota (FaR) tietyille 

eUROOPAN kOMISSIO hALUAA SeLkeyTTä 
eNeRGIATehOkkUUSMeRkINTöIhIN

Energiamerkintäjärjestelmässä käyte-
tään nykyään eri asteikkoja (a:sta G:hen, 
a+++:sta d:hen jne.). Tavoitteena on 
myös saada valmistajat ja vähittäis-
kauppiaat noudattamaan paremmin 
vaatimuksia. Ehdotettuun tarkistettuun 
järjestelmään kuuluvat seuraavat osat:
Yhtenäinen a–G-energiamerkintäasteik-
ko: Euroopan Komissio ehdottaa, että 
energiatehokkaiden tuotteiden merkin-
nässä palataan tunnettuun ja toimivaan 
a–G-merkintäasteikkoon ja että nykyiset 
merkit skaalataan uudelleen. 

SähköINeN TIeTOkANTA UUSIA eNeR-
GIATehOkkAITA TUOTTeITA VARTeN  
 
Euroopan Komissio ehdottaa myös, että 
kaikki Eu:n markkinoille saatetut uudet 
tuotteet rekisteröidään sähköiseen 
tietokantaan, mikä lisäisi avoimuutta ja 

helpottaisi kansallisten viranomaisten 
harjoittamaa markkinavalvontaa. 
 

MITä SeURAAVAkSI? 
 
Euroopan komission ehdotus toi-
mitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, jotka keskustelevat siitä 
päästäkseen siitä yhteisymmärrykseen. 
Tähän arvioidaan kuluvan yksi vuosi. Jos 
lainsäätäjät hyväksyvät ehdotuksen,  
Euroopan komissio panee muutokset 
täytäntöön viiden vuoden kuluessa 
useimpien tuotteiden osalta niissä 
tuoteryhmissä, joissa energiamerkkiä 
käytetään.

Lisätietoja:
adeline Maijala
Senior Specialist
adeline.maijala@sgs.com

Euroopan komissio ehdotti 15.7.2015  tarkistettua 
energiamerkintäjärjestelmää, jonka tavoitteena on selkeyttää kuluttajien 
kannalta tuotteiden energiatehokkuusluokitusta.
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laitteille (pöydällä pidettävät) tai TEM-
kammiota paristokäyttöisille laitteille (ei 
kaapeleita). uudet menetelmät eivät vie-
lä ole saaneet kaikkien sertifiointitahojen 
hyväksyntää, joten kannattaa keskustella 
testauslaitoksen kanssa ennen kuin 
alkaa käyttää uusia menetelmiä.

Lisätietoja:
Janne Nyman
Compliance Specialist
janne.nyman@sgs.com
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Larvio on osa neljän hengen Kuluttaja-
tuotepalvelut -tiimiä, jonka kaksi jäsentä 
keskittyy tekstiileihin, yksi REaCH:iin ja 
elintarvikekontaktimateriaaleihin, ja yksi 
kuluttajatuotteisiin yleisesti. 

Larvion osaamisaluetta ovat tekstiilien 
mekaaniset ja kemialliset testaukset, 
lainsäädännön vaatimuksenmukaisuus-
selvitykset sekä vaatteille ja muille kulut-
tajatuotteille tehtävät tarkastukset.

keMIALLISIA jA MekAANISIA  
TeSTejä 
 
Tekstiileille voidaan tehdä sekä mekaani-
sia että kemiallisia testejä. Mekaanisista 
testeistä tavallisimpia ovat värien kestoa 
ja materiaalin kulutuskestävyyttä arvi-
oivat testit. varsinkin voimakasvärisistä 
tekstiileistä on hyvä testata värin pesun-
kestävyys sekä hankauksen-, valon- ja 
hienkesto. Hankaus- ja vetolujuustesteil-

lä tutkitaan materiaalin kulutuskestävyyt-
tä sekä lujuusominaisuuksia. vaatteille ja 
kankaille ominainen testi on myös mitta-
pysyvyystesti, joka kertoo kuinka paljon 
materiaali kutistuu tai venyy pesussa.
Kemiallisilla testeillä selvitetään valmii-
den tuotteiden haitta-ainepitoisuuksia. 
Esimerkiksi värjäyksestä tai homeh-
tumisenestokäsittelystä saattaa jäädä 
luvattoman suuria jäämiä kankaisiin. 
Formaldehydi kannattaa testauttaa aina, 
koska sen käyttö tekstiileissä on yleistä. 

Työ OSANA MAAILMANLAAjUISTA 
VeRkOSTOA

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

henKiLöstO s. 12

Hanna Larvio valmistui tekstiili- ja vaatetustekniikan insinööriksi 
Tampereen aMK:sta vuonna 2009. Hän on työskennellyt SGS:n 
tekstiililaboratoriossa testausinsinöörinä maaliskuusta 2012 lähtien. 
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Formaldehydiä käytetään mm. paranta-
maan kankaan siliävyysominaisuuksia. 
Testauskokonaisuutta suunniteltaessa 
täytyy ottaa huomioon koko tuote. 

valmiissa vaatteissa on usein muovia, 
kumia, vetoketjuja, jne. Myös näille osil-
le täytyy tehdä lain vaatimat kemialliset 
testaukset. Muun muassa ftalaattien 
esiintymismahdollisuus pitää huomioida, 
mikäli vaatteessa on printtejä.
Kaikkia testejä ei suoriteta Suomessa. 
varsinkin Turkin ja Hongkongin laborato-
rioiden kemiallista osaamista käytetään 
säännöllisesti hyödyksi.  

– SGS:llä on todella laaja laboratorio-
verkosto, Larvio kertoo. – Mitä tahansa 
testiä asiakas tarvitseekin, meillä on 
todennäköisesti jossain päin maailmaa 
laboratorio, jossa se voidaan tehdä.
Kun saamme asiakkaalta tilauksen, 
teemme testaussuunnitelman, hoi-
damme näytteet testauslaboratorioon 
tai laboratorioihin, kokoamme tulokset 
yhteen ja lopuksi lähetämme asiak-
kaalle yhden raportin. asiakkaalle on 
usein helpompaa, kun saa hoitaa kaiken 
suomalaisen yhteyshenkilön kanssa, 
eikä tarvitse itse tietää kaikesta kaikkea, 
Larvio jatkaa.

eI kAhTA SAMANLAISTA PäIVää 
 
– Työpäivät eivät ole koskaan saman-
laisia, Larvio kertoo. – Tässä työssä 
pitää olla valmis joustamaan tilanteen 
mukaan. Samalla kun testit valmistu-
vat laboratorion puolella, Larvio hoitaa 
asiakaskirjeenvaihtoa, tekee tarjouksia 
ja raportoi tuloksista. Sama henkilö 
hoitaa aina tilauksen alusta loppuun. 
Työt jaetaan tiimin kesken työtilanteen 
perusteella.

– Parasta tässä työssä on monipuoli-
suus, ja se että koko ajan täytyy pysyä 
ajan tasalla, Larvio sanoo. – ala muuttaa 
muotoaan ja vaatimukset päivittyvät 
jatkuvasti. 

TUOTe-eRIeN TARkASTUkSIA 
 
Toisinaan tuotteet vaurioituvat matkalla 
Suomeen. Tuote-erä saattaa esimerkiksi 
kastumisen seurauksena homehtua tai 
siihen voi tulla muita ei-toivottuja omi-
naisuuksia. – Muun muassa tällaisessa 
tapauksessa meidät voi kutsua paikan 
päälle tarkastamaan virheelliseksi epäil-
tyjä tuote-eriä. Kaikki tuote-erät eivät 
tietenkään ole virheellisiä. Tarkastuksilla 
voidaan myös varmistaa toimittajan 
lupaama laatu. 

Tulevaisuutensa SGS:llä Larvio näkee 
kiinnostavana. – Meillä on maailmanlaa-
juinen verkosto, jonka osaamista voisi 
hyödyntää vielä nykyistä enemmän. 
Jossain vaiheessa haluaisin kokeilla 
työvaihtoa ulkomaille. 

Lisätietoja:
Hanna Larvio
Testing Engineer
hanna.larvio@sgs.com
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ISO 9001 jA ISO 14001 UUDISTUIVAT

Molemmista julkaistiin uusi versio 
syyskuussa 2015. Myös ISO 9001:een 
kiinteästi liittyvä sanastostandardi ISO 
9000 uusiutui. vaikka julkaisut eivät 
tapahtuneetkaan täsmälleen samaan 
aikaan, kaikkien standardien virallinen 
julkaisupäivämäärä on 15.9.2015. 
 
uusien standardien sisältömuutoksia 
on käsitelty asiakaslehdessä 2/2014 
dIS-luonnosversioiden pohjalta. 
Lopulliset standardit eivät pääkohdil-
taan eroa juurikaan luonnosversioista, 
mutta erityisesti ISO 14001:n sisältö on 
selkiytynyt.  
 
Lisää tietoa muutoksista on saatavilla 
SGS:n internetsivuilta (sgs.com). Myös 
kansainvälinen standardisoimisjärjestö 
ISO on koonnut tietoa omille sivuilleen 
(iso.org). 

VAIkUTUS SeRTIFIOINTeIhIN
Standardien ISO 9001:2008 ja ISO 
14001:2004 mukaan myönnetyt serti-
fioinnit tulee päivittää 2015-versioiden 
mukaisiksi siirtymäajan puitteissa. Siirty-
mäaika on kolme vuotta, eli takaraja on 
15.9.2018. On kuitenkin suositeltavaa, 
että työ sertifioitujen järjestelmien päi-
vittämiseksi aloitetaan mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa. Tällöin voidaan 
varmistaa, että auditoinnit ja sertifioin-
nit ehditään tehdä ennen määräajan 
päättymistä. 
 
Sertifiointien päivityksessä noudatetaan 
SGS:n kansainvälisiä ohjeita. Päivitys 
voidaan tehdä erillisenä auditointina tai 
säännöllisten auditointien yhteydes-
sä. Jos päivitys tehdään seuranta- tai 
uudelleensertifiointiauditoinnin yhtey-
dessä, on uusien vaatimusten auditoin-

tiin varattava lisäaikaa. Tarvittavan ajan 
pituus on tapauskohtainen ja määräytyy 
auditointiin käytettävien henkilötyöpäi-
vien mukaan. useimmissa tapauksissa 
puolen päivän lisäys on riittävä, mutta 
suurissa tai monimutkaisissa organisaati-
oissa tarvitaan enemmän aikaa.  
Erillisen auditoinnin mitoitus lasketaan 
aina tapauskohtaisesti.

Sertifiointeja voidaan uusia ja myöntää 
vielä myös edellisten standardiversioi-
den mukaan. Näiden voimassaoloaika on 
kuitenkin rajoitettu siirtymäajan loppuun, 
eli 15.9.2018 saakka.

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

Järjestelmäsertifioinnissa eniten käytettyjen standardien ISO 9001 ja 
ISO 14001 uusimistyö on saatu päätökseen.
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UUSI eMC-LABORATORIO TUUSULAAN

Rakennamme uuden 10 metrin 
EMC-mittaushuoneen vantaan ja 
Tuusulan rajalle, lähelle Helsinki-
vantaan lentokenttää. 

Tällä investoinnilla vastaamme poh-
joismaisen teollisuuden kysyntään, ja 
valmistaudumme myös tulevaisuuden 
teknologian vaatimuksiin. Esimerkiksi 
uusiutuvaa energiaa hyödyntävän tekno-
logian tarpeet pyritään huomioimaan jo 
rakennusvaiheessa. 

Nyt pystytettävä 10 metrin EMC-
laboratorio on suunniteltu ensisijaisesti 
isojen ja raskaiden sekä suuritehoisten 
tuotteiden testaukseen. Euroopan mitta-
puullakin kyseessä on poikkeuksellisen 
iso mittaushuone. Toiminta Tuusulan la-
boratoriossa alkaa suunnitelman mukaan 
alkukesästä 2016. 
 
uusi laboratorio täydentää jo olemassa 
olevien EMC-laboratorioidemme palvelu-
tarjontaa ja mahdollistaa lisäkapasiteetin 
ansiosta entistä joustavamman palvelun.

Lisätietoja:
Tomi Nyberg
director, Business development
tomi.nyberg@sgs.com

Kuvassa Metropolian opiskelijoiden suunnittelema ja rakentama Biofore-konseptiauto  
tyyppihyväksyntätesteissä.

RANSkALAINeN Le BRIGAND 
NDT SGS:LLe
Ranskalainen Le Brigand on siirtynyt 
SGS:n omistukseen. Le Brigand on 
Ranskan johtava itsenäinen rikkomatto-
man aineenkoestuksen (NdT) palvelun-
tarjoaja, jonka erikoisosaamisalueena 
ovat lentoteollisuuden komposiitti- ja 
metallirakenteet.

vuonna 2006 perustettu Le Brigand 
työllistää 106 ammattitaitoista teknik-

koa, jotka työskentelevät asiakkaiden 
tuotantotiloissa. 
– ”Le Brigand on SGS:lle merkittävä as-
kel lentoteollisuuden pariin, ja se tekee 
palvelupaletistamme entistä monipuo-
lisemman tällä strategisesti tärkeällä 
sektorilla”, sanoo Frankie Ng, SGS:n 
pääjohtaja.
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UUSIMMAT MyöNNeTyT 
jäRjeSTeLMäSeRTIFIOINNIT

s. 16

Viimeisimmät SGS Finlandin järjestelmäsertifiointiyksikön myöntämät sertifioinnit:

asiakas Sertifiointipäivä-
määrä

Järjestelmä

ahlstrom Glassfibre Oy 2/27/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSaS 18001:2007

aLLu Finland Oy, aLLu StamiX Oy 6/6/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSaS 18001:2007

alsiva Oy 6/1/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

diter Oy 5/6/2015 ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012

E avenue Oy 5/10/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Ellego Powertec Oy 6/23/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Elwira Oy 7/4/2015 ISO 14001:2004

Ensto 9/10/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Furuno Finland Oy 6/13/2015 ISO 9001:2008, ISO/IEC 90003

Fysra Oy 7/14/2015 ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012

Genelec Oy 8/28/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Idman airfield Lighting Oy 7/3/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

IS-vet Oy 10/20/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSaS 18001:2007

Jotwire Oy 10/26/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Kaarinan Työttömät ry 6/9/2015 ISO 14001:2004

Khimaira Oy 9/1/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Masijet Oy 7/1/2015 ISO 9001:2008

Meriser Oy, Pasi Kuusinen Oy 3/25/2015 ISO 9001:2008
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Viimeisimmät SGS Finlandin järjestelmäsertifiointiyksikön myöntämät sertifioinnit:

asiakas Sertifiointipäivä-
määrä

Järjestelmä

ahlstrom Glassfibre Oy 2/27/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSaS 18001:2007

aLLu Finland Oy, aLLu StamiX Oy 6/6/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSaS 18001:2007

alsiva Oy 6/1/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

diter Oy 5/6/2015 ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012

E avenue Oy 5/10/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Ellego Powertec Oy 6/23/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Elwira Oy 7/4/2015 ISO 14001:2004

Ensto 9/10/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Furuno Finland Oy 6/13/2015 ISO 9001:2008, ISO/IEC 90003

Fysra Oy 7/14/2015 ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012

Genelec Oy 8/28/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Idman airfield Lighting Oy 7/3/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

IS-vet Oy 10/20/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSaS 18001:2007

Jotwire Oy 10/26/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Kaarinan Työttömät ry 6/9/2015 ISO 14001:2004

Khimaira Oy 9/1/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Masijet Oy 7/1/2015 ISO 9001:2008

Meriser Oy, Pasi Kuusinen Oy 3/25/2015 ISO 9001:2008

Viimeisimmät SGS Finlandin järjestelmäsertifiointiyksikön myöntämät sertifioinnit:

asiakas Sertifiointipäivä-
määrä

Järjestelmä

Masijet Oy 7/1/2015 ISO 9001:2008

Meriser Oy, Pasi Kuusinen Oy 3/25/2015 ISO 9001:2008

Metalli Hänniset Oy 10/8/2015 ISO 3834-2:2005, EN 15085-2:2008

Moventor Oy 5/28/2015 ISO 9001:2008

Mylab Oy 6/20/2015 ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012

Oilon Oy 11/21/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Ouneva Oy 10/26/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Oy Hedengren ab 10/26/2015 ISO 9001:2008

Pedihealth Oy 9/30/2015 ISO 14001:2004

Pikotec Oy 5/4/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Pikval Oy 11/18/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSaS 18001:2007

Pond Healthcare Innovation aB 9/16/2015 ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012

Powernet Oy 5/20/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Sanako Oy 11/18/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Sarco Oy 9/25/2015 ISO 9001:2008, aQaP-2100

Satmatic Oy 7/19/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Sisu akselit Oy 10/26/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Suisto Engineering Oy 6/23/2015 ISO 9001:2008, ISO 3834-2:2005

Suomen Euromaster Oy 5/1/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Suomen Kasviöljykierrätys Oy 10/3/2015 ISO 14001:2004

Supersteel Oy 7/28/2015 ISO 9001:2008

Teknoware Oy 11/18/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Telemerkki Oy 8/10/2015 ISO 9001:2008

Teleste Oy 10/6/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Terässaari Oy 1/16/2015 ISO 9001:2008, ISO 3834-2:2005

vacon Oyj 4/24/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSaS 18001:2007

valtavalo Oy 10/26/2015 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

valukumpu Oy 2/4/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 13485:2003

viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy 8/22/2015 ISO 9001:2008

viialan vesi ja Lämpö Oy, Tarkastus - Expertit 4/28/2015 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

virtain Kiinteistöpalvelu Oy 5/12/2015 ISO 9001:2008
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100% SGS -tapahtumia järjestettiin kon-
sernin toimipisteissä ympäri maailmaa. 
Jokainen maa sai rakentaa tilaisuudesta 
itsensä näköisen. Filippiineillä leivottiin 
muffineja, venäjällä taas pidettiin teekut-
sut. Suomessa järjestettiin eri paik-
kakunnilla tilaisuuksia, joihin osallistui 
lähes 70% henkilöstöstä.  Tilaisuudessa 
oli mahdollisuus irtautua hetkeksi arjen 
työstä, napostella mansikoita ja tuulihat-
tuja sekä tavata kollegoja. 

ARVOjA jA ASeNTeITA 
 
Tilaisuuksissa tuotiin esille SGS:n arvoja, 
ja kerättiin osallistujien mielipiteitä 
SGS:stä työnantajana. Henkilöstömme 
mielestä parasta SGS:ssä on työteh-

SGS OTTAA heNkILöSTöN SITOUTUMISeN 
100 % TOSISSAAN

Maailmanlaajuisen 100 % SGS -kampanjan tavoitteena oli parantaa 
yhteishenkeä ja vahvistaa henkilöstön näkemystä SGS:stä työnantajana. 

tävien mielenkiintoisuus, työkaverit ja 
yhteishenki.
Tilaisuuksien lisäksi järjestimme 100% 
SGS valokuvauskilpailun, johon osallis-
tui yli 20 otosta. Kuvien aiheina olivat 
SGS:lle tärkeät aihealueet: Menestys, 
henkilöstön kehittäminen, luottamus, 
maailmanlaajuinen verkosto, avoin 
kulttuuri, yrittäjähenkisyys ja tekemisen 
halu.

heNkILöSTöN SITOUTTAMINeN  
VAATII PITkäjäNTeISTä TyöTä

Yhdellä yksittäisellä tapahtumalla ei tie-
tenkään ole suurta vaikutusta henkilös-
tön sitoutumiseen. 
 – Näillä tapahtumilla haluamme muis-

tuttaa henkilöstöä siitä mikä meillä on 
hyvin, sanoo henkilöstöpäällikkö Petra 
Tihinen. varsinainen sitouttaminen vaatii 
paljon pitkäjänteistä työtä. Pyrimme tar-
joamaan henkilöstöllemme monipuolisia 
ja sopivan haastavia työtehtäviä. Huoleh-
dimme siitä, että työyhteisömme toimii 
hyvin, ja että henkilöstömme kokee, 
että heillä on mahdollisuus vaikuttaa ja 
kehittyä työssään. 

Lisätietoja:
Petra Tihinen
HR Manager
petra.tihinen@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 80 000 henkilöä ja sillä on yli 1 650 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
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