Sähköteknisen alan standardointijärjestö

SESKO on suomalaisen sähkö- ja
elektroniikka-alan puolestapuhuja
kansainvälisillä foorumeilla, kun yhteisiä
standardeja tehdään ja otetaan käytäntöön.
Organisaation tärkeä rooli on välittää
kotimainen teknologiaosaaminen mukaan
eri maiden yhteisiin standardointitiimeihin.
Suomi onkin fyysistä kokoaan suurempi maa
standardointiasioissa.

SESKO osallistuu sähköalan standardointiin
kansainvälisissä järjestöissä IEC:ssä ja
CENELECissä Suomen edustajana.

SESKO saattaa kansainväliset ja
eurooppalaiset standardit Suomen
kansallisiksi SFS-standardeiksi.

SESKO on Suomen Standardisoimisliitto
SFS ry:n jäsen ja toimialayhteisö.

SESKO laatii tarvittaessa itse SFSstandardeja, toimii sähköalan kansainvälisen
ja eurooppalaisen sertifiointiyhteistyön
suomalaisena koordinointielimenä sekä
välittää IEC-standardeja.

www.sesko.fi

SESKOn
standardointikomiteat
ja seurantaryhmät ovat
pysyviä ja avoimia kaikille.
Suomalaisen komitean
jäsenenä pääsee mukaan
vaikuttamaan myös IEC- ja
CENELEC-ryhmissä ja voi
siten hyödyntää maailman
parhaiden asiantuntijoiden
tietämystä. Komiteaan
tai seurantaryhmään
kuuluminen ei aiheuta
mitään velvoitteita.
Aktiivisuutensa tason
voi itse valita.
Vain SESKOn
asiantuntijaryhmässä
– näköalapaikalla –
voi ennakoida standardien
kehitystä ja olla mukana
kehittämässä uusia ratkaisuja.

Huomisen standardit
tehdään tänään
parhaiden asiantuntijoiden
voimin.
Tervetuloa mukaan!

Standardointi on kansainvälistä
Maailmanlaajuiseen IEC-järjestöön
(International Electrotechnical
Commission) kuuluu 82 jäsenmaata.
IEC valmistelee useimmiten standardien teknisen
sisällön. IEC-standardeja ja muita julkaisuja on
yli 6000 ja ne tunnetaan ja tunnustetaan kaikkialla maailmassa. IEC:n sertifiointitoiminta käsittää
kolme laajaa laiteryhmää:
• pienjännitelaitteet (IECEE),
• elektroniikan komponentit (IECQ) ja
• räjähdysvaarallisten tilojen laitteet (IECEx).
Eurooppalaisesta sähköalan
standardien valmistelusta
ja hyväksymisestä vastaa CENELEC-järjestö
(European Committee for Electrotechnical
Standardization), jonka jäseniä ovat EU:n jäsenmaat
sekä Islanti, Norja ja Sveitsi. Jokaisen CENELECin
jäsenmaan on erikseen julkaistava tai saatettava
EN-standardit voimaan määräajassa ilmoitusmenettelyllä. CENELECin valmistelemia standardeja
on nykyisin voimassa yli 6000 kappaletta.
Niistä 85 % perustuu IEC-standardeihin.

Standardit ja viranomaismääräykset
Standardien käyttö on harvoin lainsäädännön mukaan pakollista, mutta yhdenmukaistettua standardia noudattamalla täytetään Euroopan unionin
uuden menettelyn direktiivien ja niitten perus-

teella tehdyn kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Uuden menettelyn direktiiveissä annetaan
vain perusvaatimukset ja todetaan, että yhdenmukaistettu eurooppalainen standardi täyttää
nämä vaatimukset. Nämä standardit valmistelee
sähköalalla CENELEC. Vastaavaa periaatetta käytetään Suomessa mm. sähköasennuksia koskevissa
säädöksissä.
Direktiivinmukaisuuden osoittamiseksi
tuotteisiin tai niiden pakkauksiin on
kiinnitettävä CE-merkintä.

SESKO edustaa Suomea maailmalla
SESKO huolehtii Suomessa sähkö- ja elektroniikkaalan standardien valmistelusta ja saattaa valmistelun tulokset suomalaisen yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja viranomaisten käyttöön. SESKOn kautta
voivat Suomen edustajat olla mukana sähköalan
standardoinnissa IEC:ssä ja CENELECissä.
Kaikki Euroopassa valmistellut EN-standardit on
vahvistettava suomalaisiksi SFS-standardeiksi.
Valtaosa niistä saatetaan voimaan sellaisenaan.
Vain sellaiset standardit, joilla on Suomessa paljon
käyttäjiä, julkaistaan suomeksi. Niitä on nykyisin
noin 600 kpl (yli 20 000 sivua).
Kansainväliseen työhön osallistumista ja SFS-standardien valmistelua varten SESKOlla on kansallisia
säännöllisesti kokoontuvia standardointikomiteoita ja kansainvälistä työtä seuraavia seurantaryhmiä. Komiteoita on nykyisin 46, seurantaryhmiä yli
100 ja niissä jäseniä lähes 500.
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SESKO tiedottaa

SESKOn jäsenyhteisöt

SESKOn jäsenyhteisöt saavat kuukausittain sähköisen luettelon alan uusista kansainvälisistä, eurooppalaisista ja
suomalaisista standardiehdotuksista tiedoksi ja mahdollisia huomautuksia varten.
SESKOn standardointikomiteoiden sekä seurantaryhmien jäsenet saavat standardiehdotukset ja voivat vaikuttaa niiden sisältöön. Jäsenet pääsevät suoraan käsiksi
sähköisiin tiedostoihin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
SESKO julkaisee SESKO-lehteä, järjestää vuosittain kevätseminaarin sekä muita toimintaansa liittyviä tapahtumia.
SESKOn verkkosivuilla www.sesko.fi julkaistaan uutisia
sähköalan standardeista ja ajankohtaisista tapahtumista.

Energiateollisuus ry

Standardien hankinta

Sähkömestarien ja Sähköyliasentajien ry

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n verkkokauppa
http://sales.sfs.fi/sfs/ myy SFS-standardeja, IEC-standardeja,
ISO-standardeja sekä SFS-käsikirjoja.
SESKOn toimiston kirjastossa voi tutustua sähköalan IECja EN-standardeihin työpäivinä kello 9.00-15.00. SESKOn
kautta on mahdollista tilata IEC-standardeja myös kestotilauksena. Tilaus voi koskea joko tiettyä komiteaa tai
standardisarjaa.
SESKOn ryhmäpäälliköt opastavat standardien hankinnassa, valmistelevat standardeja ja ovat asiantuntijoina
mukana sähkö- ja elekroniikka-alan kansainvälisissä standardointikomiteoissa ja työryhmissä. Henkilökunnan yhteystiedot ja vastuualueineen seuraavalla sivulla.

Promaint ry
Radioteknillinen Seura ry
SGS Fimko Oy
Suomen Automaatioseura ry
Suomen Radioamatööriliitto ry
Suomen Valoteknillinen Seura (SVS) ry
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Sähköalojen ammattiliitto ry
Sähköinsinööriliitto ry

Sähkösuunnittelijat NSS ry
Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry
Sähköturvallisuuden
edistämiskeskus STEK ry
Teknologiateollisuus ry
TeliaSonera Finland Oyj
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
Viestintävirasto
VTT Expert Services Oy

SESKOn toimintaperiaatteet
Vastuullisuus
SESKO toimii
oikeudenmukaisesti,
rehellisesti, luotettavasti
ja pitkäjänteisesti ottaen
huomioon ympäristö-ja
turvallisuusvaatimukset
ja kilpailulainsäädännön,
sekä pitäen mielessä
yhteiskuntavastuun.

Asiakastyytyväisyys

Tavoitteellisuus

Osaaminen

SESKO on palvelualtis
ja palveluhenkinen
yhteisö.

SESKO on
aktiivinen
standardoinnin
edelläkävijä.

SESKOn henkilöstö ja
komiteajäsenet ovat alansa
asiantuntijoita, jotka omalla
avoimella toiminnallaan
edistävät luottamusta ja
standardoinnin arvostusta.
SESKO tukee ja kannustaa
yksilöiden kehitystä
standardoinnissa. Asiantuntijat
ovat standardoinnin voima.

Hyvä vuorovaikutus
ja teot luovat
uskottavaa
yhteisökuvaa.

Tuloksellinen
toiminta on
komiteajäsenten
ja henkilöstön
tavoitteena.

SESKOn henkilöstön yhteystiedot ja vastuualueet
Sinikka Hieta-Wilkman
toimitusjohtaja

+358 9 6963 951,
+358 40 502 8949

Hallinto- ja talousasiat, IEC, CENELEC, SESKO, SFS, TSK
Kansalliskomitean sihteeri
CENELECin teknisen valiokunnan (BT) pysyvä jäsen

Jukka Alve
ryhmäpäällikkö

+358 9 6963 965
+358 44 300 8267

Tehoelektroniikka, sähkölaitteiden ympäristöasiat,
teollisuusautomaatio, elektroniikkaliittimet,
tietoliikennekaapelit.

Ari Honkala
ryhmäpäällikkö

+358 45 1880 625

EMC, ESD, EMF, yhteisantennilaitteet, radiotekniikka,
terveydenhuollon sähkölaitteet, ympäristöolosuhdetestaus, ITE- ja mittauslaitteiden sähköturvallisuus.

Tinni Karakorpi
viestintäpäällikkö

+358 9 6963 957,
+358 40 576 5088

Viestintä ja markkinointi, SESKO-lehti.

Sanna Koivu
projektikoordinaattori

+358 45 657 8660

Terminologia, SESKOn toiminnanohjausjärjestelmä.

Marva Metsänoja
talous- ja asiakaspalvelupäällikkö

+358 9 6963 956,
+358 45 657 9969

Laskutus, käyttäjätunnukset, Suomessa pidettävien
kansainvälisten standardointikokousten järjestelyt.

Tapani Nurmi
tekninen johtaja

+358 9 6963 961,
+358 50 357 0380

Pienjännitesähköasennukset, koneiden sähkö
tekniikka, ilmajohdot, jakokeskukset, räjähdysvaaralliset tilat, sähkötyöturvallisuus.

Pia Rouste
johdon assistentti

+358 9 6963 955,
+358 50 532 3987

Hallinnon tukitehtävät, oppilaitosyhteistyö.

Arto Sirviö
ryhmäpäällikkö

+358 9 6963 954,
+358 40 525 5040

Dokumentointi, piirrosmerkit ja kuvatunnukset,
tuulivoima, aurinkosähköjärjestelmät, hälytys
järjestelmät, koti- ja rakennusautomaatio, painettu
elektroniikka ja nanoteknologia, Smart Grid.

Juha Vesa
kehityspäällikkö,
ryhmäpäällikkö

+358 9 6963 958,
+358 45 657 8661

Energiakaapelit, Smart Grid, sähköautot ja lataus
järjestelmät, akut ja paristot, asennustarvikkeet,
kotitalouslaitteet, valaistus, valaisintuotteet, sähköenergian mittaus- ja laboratoriolaitteet, sertifiointi.

Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)sesko.fi

SESKO, PL 134, 00211 HELSINKI puhelin: +358 9 6963 91, sähköposti: asiakaspalvelu(at)sesko.fi

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n verkkokaupasta, http://sales.sfs.fi/sfs/ voi hakea tietoa ja
ostaa SFS-standardeja, IEC-standardeja, ISO-standardeja sekä SFS-käsikirjoja.
Asiakaspalvelu ja neuvonta puhelimitse: +358 9 1499 3353 (arkisin klo 8–16).
Sähköposti: myynti (at) sesko.fi
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