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Tunnetko   jo   uuden   kansainvälisen  
ydinenergia-alan   laadunhallintastandardin?  

ISO   19443:2018   Erityisvaa�mukset   standardin   ISO   9001:2015  
soveltamiselle   ydinenergia-alan   toimijoille   
Koulutus   tarjoaa   �iviin   �etopake�n    ydinalan   erityispiirteistä   ja   -vaa�muksista ,   joiden   tuntemus   on  
eduksi   alan   osaajille,   johtajille   ja   asiantun�joille   toimenkuvasta   riippuma�a.   Osallistuja   saa   ensikäden  
�etoa   kansainvälisestä   alan   standardista   o�aen   huomioon   suomalaisia   näkökulmia.   Kuulemme   myös  
viranomaisen   näkemyksiä   toimi�ajien   laadunhallintajärjestelmästä   ja   kokemuksia   toimi�aja-  
auditoinneista.   Koulutus   sopii   ydinenergia-alan   kokeneiden   sekä   kokema�omien   yritysten   ylimmälle  
johdolle,   keskijohdolle,   laatupäälliköille   yms.   
 
ISO   19443-standardi   ( Quality   management   systems   --   Specific   requirements   for   the   applica�on   of  
ISO   9001:2015   by   organiza�ons   in   the   supply   chain   of   the   nuclear   energy   sector   supplying   products  
and   services   important   to   nuclear   safety   (ITNS) )   esi�ää   ydinenergia-alan   erityisvaa�muksia  
laadunhallintajärjestelmälle   ISO   9001:2015   -standardiin   sekä   IAEA:n   GSR   Part   2:n   (General   Safety  
Requirements,   Leadership   and   Management   for   Safety)   vaa�muksiin   pohjautuen.   
 
Pääkoulu�ajana   toimii    Markku   Pitko    Qualifinn   Oy:sta,   jolla   on   vuosikymmenten   kokemus  
projek�nhallinnan   ja   laadunhallinnan   parista.  

Aika:   16.4.2020  
Paikka:   Ilmoitetaan   osallistujille   myöhemmin,   Pääkaupunkiseutu  

Ohjelma  

Aika  Aihe  

8:30  Ilmoi�autuminen   ja   tulokahvi  

9:00  Laadunhallinta  
- Laadunhallinnan   perusteet   ja   periaa�eet  
- ISO   9000   ja   Iso   10000   -standardiperhe  
- ISO-standardien   termejä   ja   niiden   määritelmiä  
- Organisaa�on   toimintaympäristönä   ydinala  
- Ylimmän   johdon   ja   johtajuuden   merkitys   ydinalalla  

9:45  Ydinalalla   tarvi�avan   laadunhallinnan   suunni�elu  
- Laadunhallintajärjestelmän   vaa�muksien   yhdistäminen   organisaa�on  

liiketoimintaprosesseihin  
- Riskien   ja   mahdollisuuksien   käsi�ely  
- Laatutavoi�eet   ja   niiden   saavu�amiseen   tarvi�avien   toimien   suunni�elu  
- Muutosten   suunni�elu,   kun   tarve   laadunhallinnan   muutoksille  

projek�kohtaises�  

10:30  Tauko  
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10:45  Tukitoiminnot   sekä   opera�ivisen   toiminnan   suunni�elu   ja   ohjaus  
- Resurssit,   pätevyydet,   �etoisuus,   vies�ntä,   dokumentoitu   �eto  
- Opera�ivisen   toiminnan   suunni�elu   ja   ohjaus   tuo�eiden   ja   palveluiden  

tuo�amiseksi  

11:15  Tuo�eiden   ja   palveluiden   toteu�aminen  
- Tuo�eita   ja   palveluja   koskevia   erityisvaa�muksia  
- Tuo�eiden   ja   palveluiden   suunni�elun   ja   kehi�ämisen   erityisvaa�muksia  
- Ulkoiste�ujen   prosessien   ja   ulkoises�   tuote�ujen   tuo�eiden   ja   palvelujen  

ohjaus  

12:00  Tauko  

12:45  Tuo�eiden   ja   palveluiden   toteu�aminen  
- Tuotannon   ja   palveluiden   tuo�amisen   erityisvaa�muksia  
- Tuo�eiden   ja   palveluiden   luovutuksen   erityisvaa�muksia  
- Poikkeavien   tuotosten   ohjauksen   erityisvaa�muksia  
- Suorituskyvyn   arvioinnin   ja   parantamisen   erityisvaa�muksia  
- Standardin   ISO   19443   yhteiskäy�ö   standardien   ISO   10005,   ISO   10006   ja   ISO  

100007   kanssa  

13:45  Vierasluento:   STUKin   kokemuksia   toimi�ajien   johtamisjärjestelmästä   ja  
toimi�aja-auditoinneista   (lessons   learned)  
Seppo   Mahla,   STUK  

14:30  Keskustelu,   kysymykset  

15:00  Koulutus   pää�yy  

Pidätämme   oikeudet   muutoksiin  

Ilmoi�autuminen  
Sitovat   ilmoi�autumiset    1.4.2020    mennessä:   
h�p://www.finnuclear.fi/iso19443  

Hinta  
750,00€   +   ALV   /   hlö  Kysy   ryhmäalennusta!  
20%   alennus   FinNuclear   ry:n   jäsenyritysten   edustajille.   

Peruutusehdot  
Ilmoi�autuminen   on   sitova.  
Mikäli   osallistuminen   perutaan   3   viikkoa   ennen   koulutuksen   alkua,   on   osallistumisen   peruutus   maksuton.   Sen  
jälkeen   tehdyistä   peruutuksista   veloitamme   50%   koulutuksen   hinnasta   ja   koko   hinnan,   jos   osallistuja   peruu�aa  
tulonsa   0-1   viikko   ennen   koulutuksen   alkua,   keskey�ää   koulutuksen   tai   jä�ää   kokonaan   saapuma�a  
koulutukseen.   Ilmoi�autujan   �lalle   voi   ilman   lisämaksua   tulla   samasta   organisaa�osta   toinen   osallistuja.  
Peruutuksen   tulee   tapahtua   kirjallises�   osoi�eeseen    info@finnuclear.fi .  
FinNuclear   pitää   itsellään   oikeuden   peruu�aa   tai   siirtää   koulutusta,   mikäli   ilmoi�autumisien   määrä   on  
rii�ämätön.   Mikäli   joudumme   peruu�amaan   valmennuksen,   ilmoitamme   siitä   vähintään   viikkoa   ennen   kuin  
valmennus   on   määrä   toteu�aa   ja   jo   suoritetut   osallistumismaksut   korvataan   täysimääräises�.   

Lisä�etoa  
Megumi   Asano-Ulmonen    megumi.asano-ulmonen@finnuclear.fi    puh.    044  710   2061   
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