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SGS AKATEMIA KEVÄT 2013 
 

SEMINAARI KESTO AIKA  JA 
PAIKKA 

TURVALLISEN TUOTTEEN OSTAMINEN 

Seminaarin tavoitteena on antaa kokonaiskuva, miten ostajat voivat varmistua 
ostamiensa tuotteiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta. 

1pv 31.1.2013 

Helsinki 

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUSKOULUTUS  

Koulutuksessa käydään läpi standardin SFS 6002 sisältö, sähkön aiheuttamat 
vaarat ja tapaturmat, tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset, 
ohjeet, työn organisointi ja henkilöiden vastuut. 

1 pv 13.2.2013 

Helsinki 

50191 SÄHKÖISTEN TESTAUSLAITTEIDEN ASENNUS JA KÄYTTÖ 

Koulutuksessa käydään läpi standardin perusvaatimukset ja niiden soveltaminen 
käytännössä, esim. tuotekehitystilat, tuotannon lopputestauspaikat, 
henkilöturvallisuus ja automaattisten testauspaikkojen liittäminen konelinjoihin. 
 

1/2 pv 11.3.2013 

Helsinki 

LÄÄKINTÄLAITESEMINAARI  

Ajankohtaista tietoa standardin EN IEC 60601-1 Amendment 1:n vaikutuksista 
sekä kansainvälisten markkinoiden vaatimuksista lääkintälaitteille, esimerkiksi 
USA:n, Kanadan, Venäjän, Kiinan ja Brasilian vaatimukset. 

1pv 20.3.2013 

Helsinki 

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUUS, VASTUUT JA CE-MERKINTÄ 

Seminaarissa käsitellään vaatimustenmukaisuusvakuutusta,  
mitä vaatimustenmukaisuusvakuutus kertoo tuotteen turvallisuudesta ja mitä sen 
pitää sisältää.  
 

1pv 10.4.2013 

Helsinki 

TEKSTIILIT TURVALLISESTI MARKKINOILLE – UUSIMMAT TUULET 
TARKASTUKSESTA TESTAUKSEEN 

Seminaarissa käydään läpi yleisimmät ja ajankohtaiset tekstiilituotteita koskevat 
laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Seminaarissa annetaan suuntaviivat yrityksen 
valmistamien tai markkinoimien tuotteiden laadun- ja vaatimustenmukaisuuden 
varmistamiseksi esimerkiksi suorituskyky- ja haitta-ainetestausten, tarkastusten 
sekä tehdasauditointien avulla.  
 

1pv 23.4.2013 

Helsinki 

VENÄJÄN SEMINAARI  

Venäjä on sekä WTO:n että Tulliliiton jäsen. Miten se vaikuttaa 
sertifiointijärjestelmään? Onko GOST sertifikaatti voimassa vai pitääkö jo hakea 
Tullilliton vastaavuustodistus? Mm. näitä kysymyksiä käsitellään kevään 
seminaarissa. Seminaarin ajankohta on alustava ja tarkentuu myöhemmin. 

1 pv 14.5.2013 

(alustava)Helsin
ki  

LELUSEMINAARI 

Seminaarissa käydään läpi kesällä voimaanastuvat, uuden leludirektiivin 
kemialliset vaatimukset sekä teknisten asiakirjojen sisältö ja katsaus yritysten 
velvollisuuksiin. 

1 pv 28.5.2013 

Helsinki 

Lisätietoja SGS Akatemian seminaareista Petra Tihinen, puh. 09 6963 242 petra.tihinen@sgs.com  
Seminaariin ilmoittautuminen. Lähetä sähköposti osoitteeseen sgs.fimko@sgs.com  


