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tec.nicum asiantuntijapalvelut kouluttaa 
 
tec.nicum on liiketoimintayksikkö joka kouluttaa ja toteuttaa koneturvallisuuteen liittyviä 
asiantuntijapalveluita kaikkialla maailmassa. Koulutuksien kautta asiakas saa 
viimeisimmän tiedon koneturvallisuudesta liittyen mm. vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseen, CE-merkintään, riskien hallintaan, ohjausjärjestelmän luotettavuuden 
todentamiseen (SIL ja PL laskenta), yksittäisten turvaratkaisujen toteuttamiseen ja koneen 
modernisointiin. 
 
Koneiden turvallisuus alkaa lainsäädännön ja standardien sekä hyväksi koettujen 
turvallisuusratkaisujen teoreettisesta hallinnasta. Kun nämä teoriat liitetään käytännön 
läheiseen ratkaisujen käsittelyyn, on koulutukseen osallistujalla hyvät valmiudet koneiden 
riskien hallintaan omassa työssään. 
 
Koulutusmoduulit on suunniteltu käyttäjäkunnan ja/tai aihealueen mukaisiin tyypillisesti 
yhden päivän kestäviin tapahtumiin. tec.nicum toteuttaa myös yksilöllisiä yrityskohtaisia 
koulutuksia asiasisällön ja koulutuksen keston suhteen. 
 
Tutustu yleisimpiin koulutusmoduuleihin seuraavilla sivuilla sekä tarkasta 
koulutusaikataulut sekä koulutusten yksityiskohtaiset sisällöt osoitteesta 
www.tecnicum.fi/koneturvallisuuskoulutus. 
 
Ota yhteyttä mikäli koulutusmoduuleista tai koulutusaikatauluista ei löydy juuri sinulle 
sopivaa tapahtumaa, voimme järjestää sen. 
 
Koulutukset Suomessa pitää sertifioitu koneturvallisuuden asiantuntija 
Raimo Hevosmaa, FS Eng (TÜV Rheinland, # 11669/15, Machinery) 
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Asiantuntijaksi koneturvallisuudessa 
Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi oleelliset koneiden turvallisuusvaatimukset, 
lainsäädäntö ja standardit. Koulutuksessa aiheita lähestytään toiminnallisen turvallisuuden 
(Functional Safety) näkökulmasta. Koulutusaiheet käsitellään uuden koneen valmistajan/ 
suunnittelijan, käytössä olevan koneen modernisoijan ja koneen ylläpitäjän vastuut huomioiden. 
Koulutuksessa otetaan esille runsaasti esimerkkejä käytännön ratkaisuista. 
Koulutus on tarkoitettu sähköisten, hydraulisten ja pneumaattisten järjestelmien suunnittelijoille, 
modernisoijille ja ylläpitäjille..  
Koulutus toteutetaan tec.nicum/Advancetec Oy, Apex Automation Oy ja Festo Oy yhteistyönä. 
 
EN ISO 13849-1 ja EN ISO 13849-2 käytännössä 
Koulutuspäivän aikana perehdytään käytännönläheisesti koneen turvallisuuteen liittyvän 
ohjausjärjestelmän suunnittelun sekä toteutuksen vaatimuksiin standardien EN ISO 13849-1 ja EN 
ISO 13849-2 mukaisesti. Kurssilla tuodaan esiin standardien oleelliset asiat uuden koneen 
ohjausjärjestelmän suunnittelussa ja käytössä olevien koneiden ohjausjärjestelmien 
modernisoinnissa. Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää mm. PL, SIL, PFHD, MTTFD, B10D, DCavg 
ja CCF tekijöiden osuuden ohjausjärjestelmän suunnittelussa sekä kelpuutuksen merkityksen 
vaatimuksen mukaisen ohjausjärjestelmän toteutuksessa. 
 
Johtajan/päällikön rooli koneen turvallisuuden hallinnassa  
Työsuojelun peruslaki on työturvallisuuslaki (738/2002), joka määrittelee työpaikan 
työturvallisuuden vähimmäistason sekä eri osapuolten velvollisuudet. Laki velvoittaa yrityksen 
johtoa toteuttamaan mm. koneiden turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä. 
Johtaja/päällikkö, tunnetko oman vastuusi koneiden turvallisuuden hallinnassa? Mikä on 
turvallisuusvaatimuksien asema tehtäessä investointipäätöksiä? Miten koneturvallisuusvaatimukset 
olisi otettava huomioon konehankinnoissa ja niiden sopimuksissa?  
Koulutuksessa käydään läpi monipuolisesti oikeustapausesimerkkejä jotka auttavat tulkitsemaan 
koneturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. 
Saat koulutusmateriaalin sähköisessä muodossa, jolloin voit hyödyntää siinä olevia runsaita 
viitteitä hakiessasi tietoa koneturvallisuuden hallintaan 
 
Koneen riskin arviointi 
Koneen valmistajan ja sen hyödyntäjän (omistajan) on tiedettävä koneeseen liittyvät vaarat ja 
vaarojen aiheuttamat riskit. Vaarojen ja riskien selvittäminen tapahtuu riskin arvioinnilla, jonka on 
oltava järjestelmällistä ja kattavaa.  
Koneen riskin arviointi – koulutuksessa käydään läpi koneiden riskin arviointia standardin SFS-EN 
ISO 12100:2010 ja sen käyttöä opastavan teknisen raportin SFS-ISO/TR 14121-2 mukaan. 
Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee vaihtoehtoisia riskin arvioinnin työkaluja, ymmärtää riskin 
arviointiin liittyviä tekijöitä ja kykenee toimimaan riskin arviointityöryhmän vetäjänä tai 
osallistumaan työryhmätyöskentelyyn jäsenenä. 
Koulutus soveltuu henkilöille jotka osallistuvat koneen suunnittelun, asentamisen tai muutosten 
aikaiseen turvallistamiseen. 
 
Käytössä olevan koneen turvallisuuden hallinta 
Koulutuksessa käydään läpi Käyttöasetuksen (VNa 403/2008) vaatimukset 
koneen omistajalle, hyödyntäjälle, kunnossapitäjälle ja modernisoijalle. 
Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää koneasetuksen, käyttöasetuksen ja 
koneturvallisuus-standardien keskinäiset suhteet. Osallistuja tuntee käyttöasetuksen 
sisällön ja hän osaa soveltaa asetuksessa olevia vaatimuksia koneen turvallisuuden 
arvioimiseen ja turvallistamisen toteuttamiseen. 
Koulutuksessa on pyritty ottamaan runsaasti esimerkkejä käytännön ratkaisuista. 
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Uuden koneen turvallisuus ja CE-merkintä  
Koulutuksessa käydään läpi Koneasetuksen (VNa 400/2008) vaatimukset koneen 
suunnittelijalle, valmistajalle ja kokoonpanijalle. Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää 
koneasetuksen, käyttöasetuksen ja koneturvallisuusstandardien keskinäiset suhteet. Osallistuja 
tuntee koneasetuksen sisällön ja hän osaa soveltaa asetuksessa olevia vaatimuksia koneen 
vaatimustenmukaiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Koulutuksessa on pyritty ottamaan runsaasti esimerkkejä käytännön ratkaisuista. 
 
SISTEMA-ohjelmistotyökalu 
Koulutuksessa käydään läpi SISTEMA – ohjelmistotyökaluun liittyviä taustoja ja sen käyttöön 
liittyviä tekijöitä. Koulutuksessa tutustutaan ohjelmistotyökalun malliratkaisuiden kautta SISTEMA 
ohjelman käyttöön ja soveltamisen. 
Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee SISTEMAan liittyvän terminologian ja niiden merkityksen 
ohjausjärjestelmän luotettavuutta arvioitaessa. Osallistuja osaa käyttää SISTEMA ohjelman 
toimintoja sekä hänellä on valmiudet luoda oma projekti työkalulla. 
Koulutuksessa on hyvä olla oma tietokone mukana ja toivottavaa on, että sille on asennettu 
SISTEMA - ohjelma. Tarvittaessa ohjelma voidaan asentaa koulutuksen yhteydessä muistitikulta. 
 
Tietoa koulutuksien ajankohdista ja hinnoista saat ”Koulutuskalenteri 2017 Syksy” esitteestä sekä 
tarkemmat koulutussisällöt ao. koulutuksen koulutussisällöt esitteistä. Em. dokumentit on 
ladattavissa www.tecnicum.fi/koneturvallisuuskoulutus sivulta. 
 
 
 
 


