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Hyvä lukija

Tämä kirja on usean henkilön ponnistelujen tulos. Tekstit ovat
pääosin kirjoittaneet Sinikka Hieta-Wilkman ja Lauri Dammert, joka
on vastannut myös teoksen toimittamisesta ja taitosta. Historiikin
sisältöön ovat joko tekstein tai haastateltuina vaikuttaneet SESKOn
työntekijät, entiset ja nykyiset hallituksen jäsenet sekä lukuisat
SESKOn sidosryhmien edustajat. Kirjan toimittaja haluaa kiittää
SESKOn henkilökuntaa kärsivällisestä ja johdonmukaisesta
perehdyttämisestä standardoinnin hienosyiseen maailmaan.
Erityisen merkittävän panoksensa ovat antaneet
Tuomo Ilomäki, Kimmo Saarinen, Kenneth Hänninen, Pirkko Taavitsainen, Juha Vesa,
Eero Sorri, Tapio Viitanen, Kari J. Lång, Pertti Lindberg, Seppo Ahvenainen, Leo Laaksonen,
Lauri Mäki ja Olli-Heikki Kyllönen.
Kirja ei ole tyhjentävä kuvaus SESKOn toiminnasta ja vaiheista. Siinä keskitytään
standardoinnin ja SESKOn yleisiin kehityslinjoihin, standardoinnin merkitykseen Suomen
sähköalan toimijoille sekä toimintaan vaikuttaneisiin ulkoisiin, ajoittain voimakkaisiinkin,
tapahtumiin ja poliittisiin muutoksiin.
Tekstin ulkopuolelle jää iso osa konkreettista arkista työtä: standardointiin vuosikymmenten
vieriessä osallistuneiden satojen, ellei tuhansien henkilöiden omistautuminen tälle työlle
sekä heidän päättäväisyytensä ja tahtonsa edistää Suomen sähköalalle tärkeitä kysymyksiä
maailmalla. Heille kaikille arvostava kiitos.
Kuten standardointi itsekin, kehittyi siitä käytetty termistö puhtaalta pöydältä ja konkreettisiin
tarpeisiin vastaamalla. Sähköalan nuoruudessa 1800-luvun lopulla Suomessa puhuttiin
saksalaisen esikuvan mukaan ensin “normeista”, sitten “standardisoittamisesta”. Tässä
kirjassa käytetään kahta suomen kielen termiä ”standardointi” ja ”standardisointi”.
Kantasanasta ”standardi” muodostettua standardointi-termiä käyttää SESKO viestinnässään.
Vanhempaa perua oleva ”standardisointi”-termi on tässä teoksessa silti esillä joissain
menneitä aikoja kuvaavissa teksteissä, kun se asiayhteyden vuoksi on ollut luontevaa, sekä
suorissa lainauksissa silloin, kun haastateltava henkilö on omassa puheessaan käyttänyt
tätä termiä. ”Standardisointi” esiintyy myös nimissä, joihin se on aikoinaan valittu, kuten
standardisointilautakunta tai Suomen Standardisoimisliitto.
Siurossa 29. päivänä lokakuuta 2015
Lauri Dammert
Historiikin toimittaja
Umpihanki media
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ESIPUHE

SESKO saavuttaa 50 vuoden merkkipaalun itsenäisenä sähköteknisen alan
standardointiorganisaationa Suomessa marraskuussa 2015. SESKOn tarina alkoi
kuitenkin jo vuonna 1926, kun Suomen Sähköteknillinen Standardisoimiskomitea
asetettiin. Itsenäinen SESKO organisaationa syntyi, kun SESKO Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisjärjestö ry perustettiin ja merkittiin yhdistysrekisteriin 1965.
SESKOn pitkäaikainen puheenjohtaja Erkki Yrjölä kuvaa 1990 julkaistussa
historiikissa ”SESKO 25 vuotta” analyyttisesti ja tarkasti SESKOn alkuvuosikymmenien
kehitystä. Yrjölän historiakirjoitus täydentyy, kun SESKO julkaisee juhlavuotensa
kunniaksi tämän juhlakirjan ”SESKO – 50 vuotta asiantuntemusta ja luotettavuutta”.
SESKOn juhlakirjan tarkoituksena on kertoa nykyisille ja tuleville standardoijille,
millaisen matkan sähkötekninen standardointi Suomessa on kulkenut, kun se on
talkoovoimin tehdystä harrastelusta kehittynyt nykyaikaiseksi yhteiskunnan eri toimijoita
palvelevaksi ja kansainvälisesti laajasti verkottuneeksi yhteisöksi. Moninaisten
taloudellisten vaikeuksien ja resurssien puutteiden kautta se on käynyt pitkän ja
mutkaisen tien sähköteknisen standardoinnin ammattimaiseksi asiantuntijayhteisöksi.
Sähköteknisen standardoinnin keskeiset arvot – demokratia, avoimuus,
läpinäkyvyys, asiantuntijatiedon kokoaminen, syväosaajien sitouttaminen sekä
vapaaehtoisuus – ovat kuitenkin kestäneet hyvin aikaa 1920-luvulta tähän päivään.
Tämä kirja on kunnianosoitus Erkki Yrjölälle, Kalervo Rudangolle, Kimmo Saariselle,
Tuomo Ilomäelle sekä monille muille henkilöille, jotka menneinä vuosikymmeninä ovat
kaukonäköisesti ymmärtäneet sähköteknisen standardoinnin merkityksen Suomen
elinkeinoelämälle ja kilpailukyvylle. He ovat uskoneet asiaansa ja heidän ponnistelujensa tuloksena suomalaiset sähköteknisen alan toimijat ovat tänään arvostettu osa
eurooppalaista ja maailmanlaajuista sähköteknistä standardointiperhettä.
Kirja on kiitos myös niille sadoille yrityksille ja asiantuntijoille, jotka vuosikymmenien
saatossa ovat antaneet tietämyksensä ja aikaansa sähkötekniselle standardoinnille
edistääkseen suomalaisen yhteiskunnan kehitystä ja hyvinvointia. Yksin ei mikään
tällainen hanke voi onnistua, vaan se tarvitsee tuekseen monia toimijoita, laajat
verkostot sekä konsensuksen yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi.
Mennyt aika ja siellä tapahtunut antaa näkemystä nykypäivään ja tulevaisuuden
visiointiin, kun SESKO 50-vuotisjuhlien jälkeen tarkistaa missionsa ja asemoi itsensä
uudelleen suhteessa ympäristöönsä yhä globaalimmassa ja kiihkeärytmisemmässä
maailmassa.
Helsingissä 25. päivänä lokakuuta 2015
Sinikka Hieta-Wilkman
Toimitusjohtaja
SESKO ry
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Mitä standardointi on?
Standardointi on vapaaehtoista yhteistyötä, jossa kaikki asianosaiset
pyrkivät sopimaan yhteisistä säännöistä toistuvien tehtävien ratkaisemiseksi.
Standardit ovat merkittävä, mutta usein huomaamaton osa jokaisen ihmisen
arkipäiväistä elämää. Myös sähköalan toimijat – suunnittelijat, urakoitsijat,
asentajat, tarkastajat – ovat päivittäin tekemisissä standardien kanssa.
Samoin ovat sähkön käyttäjät aina kuluttajasta suurten kiinteistöjen ja
muiden rakennelmien rakennuttajiin ja käyttäjiin. Standardit eivät saa
vääristää markkinoita tai haitata kilpailua, vaan niiden pikemminkin
odotetaan edistävän innovaatioiden käyttöönottoa ja kaupallistamista
sekä teknologioiden kehitystä ja markkinoille pääsyä. Merkitykselliset
lainsäädännön ja markkinoiden tarpeet otetaan standardoinnissa
huomioon. Standardoitujen osien ja osajärjestelmien edellytetään
sopivan yhteen valmistajasta riippumatta ja ilman muutoksia.
Tästä koituu huomattavia säästöjä kaikille.

Standardit ja SESKO
Standardointi on yhteisten pelisääntöjen, ohjeiden ja
toimintatapojen luomista helpottamaan ihmisyhteisöjen toimintaa.
Yhteiskuntaa standardointi auttaa nostamalla kansallista
hyvinvointia, vähentämällä kaupan esteitä sekä keventämällä
lainsäädäntöä. Elinkeinoelämää standardointi tukee edistämällä
sekä kansallista että kansainvälistä liiketoimintaa: innovaatioiden
kaupallistaminen nopeutuu, toimintaympäristön hallittavuus kasvaa
ja markkinoille pääsy helpottuu. Sähköteknisessä standardoinnissa,
SESKOn piirissä on Suomessa mukana noin 500 sähköteknisen alan
syväosaajaa lähes 200 yrityksestä ja yhteisöstä. Standardit julkaistaan
asiakirjoina, joita kuka tahansa voi hankkia käyttöönsä.
Standardien käyttö on lähtökohtaisesti vapaaehtoista.

SESKO on kansainvälinen toimija
SESKO edustaa Suomea sähköalan kansainvälisissä standardointielimissä
IEC:ssä ja CENELECissä. Siksi se on suomalaisen sähköteknisen alan
puolestapuhuja maailmanlaajuisilla foorumeilla, kun yhteisiä standardeja
tehdään ja otetaan käyttöön. SESKOn yhtenä ydintehtävänä on välittää
kotimaista teknologiaosaamista eri maiden muodostamiin, kansainvälisiin
standardointitiimeihin. Suomalaisten yritysten aktiivisen osallistumisen
vuoksi voidaan sanoa, että Suomi on kokoaan suurempi kansainvälisessä
sähköteknisessä standardoinnissa. Toinen ydintehtävä on saattaa kansainväliset ja eurooppalaiset standardit SFS-standardeina julkaistaviksi sekä
tarvittaessa valmistella itse SFS-standardeja. Lisäksi SESKO toimii sähköalan kansainvälisen sertifiointiyhteistyön koordinointielimenä Suomessa.
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Sähköalan IEC-standardeja on
nykyään yli 6 000.
CENELEC-standardeja (EN/HD) on
myös yli 6 000 ja SFS-standardeja
yli 4 000. Niistä on julkaistu
suomen kielellä noin 600.

SESKOn toiminnan merkkipaaluja
1926 Suomen Standardisoimislautakunta asetti Suomen
Sähköteknillisen Standardisoimiskomitean (Sähkökomitean)
laatimaan sähköalan SFS-standardeja ja muita suosituksia.
Komitea laati Varmuusmääräykset kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksenä sekä Sähkötarkastuslaitoksen
Käsikirjana nro 1.

1975 SESKOn aloitteesta Suomen Standardisoimisliitto
ryhtyi maksamaan toimialayhteisöille laadintakorvausta
SFS-standardeista ja -käsikirjoista.

1933 Ensimmäiset sähköalan SFS-standardit, jotka

1979 SESKO järjesti CENELECin 5. yleiskokouksen
Finlandia-talossa, puheenjohtajana toimi järjestön
presidentti A.K. Edwards.

koskivat mm. standardijännitteitä, sähkömittayksikköjä ja
piirrosmerkkejä.

1943 Suomen Sähköinsinööriliitto asetti Suomen
Sähköteknillisen Standardisoimiskomitean jatkamaan
sodan johdosta keskeytynyttä standardisoimistyötä
– nyt myös puolustusvoimien tarpeita varten.

1978 SESKOn toimintaa laajennettiin elektroniikka-alalle
palkkaamalla toimistoon standardisoimisinsinööri.

1982 SESKO liittyi elektroniikan komponenttien
eurooppalaisen standardointi- ja sertifiointijärjestön (CECC)
jäseneksi. CECC sulautui CENELECiin 1995.

1983 Kalervo Rudanko valittiin CENELECin
1949 Suomi liittyi sähköalan kansainvälisen

varapresidentiksi vuosiksi 1983-84.

standardisoimisjärjestön (IEC) jäseneksi.

1984 SESKOn viralliseksi nimeksi vahvistettiin Suomen
1954 SESKO-lyhenne otettiin käyttöön sanojen Suomen,

Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry.

Elektrotekniska, Standardisoimis, Komitea alkukirjaimista.

1985 SESKO järjesti 20-vuotisjuhlaillallisen. Pitkäaikaiset
1960 Perustettiin EEC- ja EFTA-maat käsittävä sähköalan
eurooppalainen standardisoimisjärjestö (CENEL),
jonka jäseneksi SESKO tuli EFTAn kautta.

komiteapuheenjohtajat palkittiin kunniakirjoilla.

1987 Kimmo Saarinen valittiin CECC:n varapresidentiksi
vuosiksi 1987-89 ja uudelleen vuosiksi 1990 - 92.

1965 Perustettiin SESKO Suomen Sähköteknillinen
Standardisoimisyhdistys ry – Finlands Elektrotekniska
Standardiseringsförening rf. Perustajajäseninä oli 13
sähköalan yhdistystä. Perustamiskirjan allekirjoittajina
olivat Suomen Sähköinsinööriliitto ry, Suomen
Sähkölaitosyhdistys ry ja Suomen Sähköteollisuusyhdistys
ry. Sähkötarkastuslaitos ry palkkasi SESKOn toimistoon
toiminnanjohtajan, standardisoimisinsinöörin ja
osapäiväisen konekirjoittajan.

1966 SESKO ryhtyi julkaisemaan SESKO-tiedotusta.

1988 SESKO järjesti CENELEC-järjestön 24. yleiskokouksen
Helsingissä. Kokouksen avasi kauppa- ja teollisuusministeri

Ilkka Suominen ja sen puheenjohtajana toimi järjestön
presidentti Rudolf Winckler.

1990 25-vuotisjuhlaseminaari, pääpuhujana CENELECin
presidentti Gordon Gaddes. Kunniapuheenjohtajaksi
kutsuttiin Erkki Yrjölä ja kunniajäseneksi Matti Karttunen.
Erkki Yrjölän laatima sähköalan standardisoimistyön
historiikki ilmestyi.

Se ilmestyy edelleen, osittain myös sähköisesti.

1992 Kaikki sähköalan eurooppalaiset EN-standardit
1968 Suomen valtio liittyi SESKOon yhdeksi jäseneksi,
jota edusti aluksi viisi laitosta. Myöhemmin valtion laitokset
liittyivät suoraan jäseniksi.

saatettiin voimaan Suomessa ennen EU:n sisämarkkinoiden
avautumista.

1993 Suomi sai ensimmäisen kansainvälisen komitea1971 SESKOn toimintaa laajennettiin sähkölaitosalalle
palkkaamalla toimistoon standardisoimisinsinööri.

sihteeristön (IEC/SC 12G, nyk. TC 100/TA 5). SESKO julkaisi
ennätysmäiset 3 208 sivua SFS-standardeja.

1972 Suomi sai ensimmäisen kansainvälisen

1994 SESKO irtaantui taloudellisesti

komiteapuheenjohtajuuden (IEC/TC 62).

Sähkötarkastuskeskuksesta ja otti käyttöön
komiteakohtaisen osallistumismaksun.

1973 CENEL ja vain EEC-maat käsittävä CENELCOM
-järjestö yhtyivät sähköalan eurooppalaiseksi
standardisoimisjärjestöksi (CENELEC), jonka jäseneksi
SESKO tuli CENELin kautta. Pienjännitedirektiivi tuli
voimaan.

1995 30-vuotisjuhlaseminaari, pääpuhujana IEC:n
presidentti Hans Gissel. Kalervo Rudanko kutsuttiin
kunniapuheenjohtajaksi.

SESKOn toiminnan merkkipaaluja
1996 SESKO avasi yli 50 sivuisen www-sivuston.
1997 SESKOn toimintaa laajennettiin sähköasennusalalle
palkkaamalla toimistoon projektipäällikkö.

2008 Suomen Valoteknillinen Seura ry hyväksyttiin
SESKOn 22. jäseneksi. Markku Norhio valittiin komitean IEC
SC 34C puheenjohtajaksi. Sinikka Hieta-Wilkman valittiin
SFS:n standardisoimislautakunnan puheenjohtajaksi
kaudelle 2008–2010. SESKOn verkkosivut uudistettiin.

1999 SESKO julkaisi yhteistyössä Suomen
2009 Sähkömestarien ja Sähköyliasentajien yhdistys ry.

Standardisoimisliitto SFS:n kanssa pienjänniteasennuksia
ja sähkötyöturvallisuutta koskevat SFS-standardit. Ne
korvasivat entiset Sähkötarkastuskeskuksen määräykset.

hyväksyttiin SESKOn jäseneksi. Ennätykselliset yhdeksän
Sähköteknistä standardikäsikirjaa julkaistiin.

2000 SESKO järjesti 35-vuotisjuhlaseminaarin,

2010 SESKO järjesti 45-vuotisjuhlaseminaarin, jossa

pääpuhujana IEC:n presidentti Mathias Fünfschilling.
Otso Kuusisto kutsuttiin kunniajäseneksi.
Jaettiin ensimmäiset viisi Erkki Yrjölä -mitalia.

pääpuhujana esiintyi IEC:n johtaja Gabriel Barta.
Norjan sähköteknisen standardointijärjestön NEKin
toimitusjohtaja Tore Trondvold korosti EU:sta huolimatta
erinomaisen pohjoismaisen standardointiyhteistyön
tärkeyttä. Leo Laaksonen kutsuttiin kunniajäseneksi.

2001 IEC, CENELEC ja SESKO siirtyivät täydellisesti
sähköisiin työmenetelmiin. Suurjänniteasennuksia koskeva
SFS-standardi ilmestyi.
2002 SESKO ryhtyi järjestämään kevätseminaareja
vuosikokouksen yhteydessä. Standardisoimislakiesitys
eduskuntaan. Sähkösanasto ilmestyi CD-levynä.
2003 Yhdistyksen viralliseksi nimeksi vahvistettiin SESKO ry.
SESKO järjesti CENELEC-järjestön 43. yleiskokouksen
Helsingissä. Puheenjohtajana toimiCENELECin puheenjohtaja Ulrich Spindler. Sähkötyöturvallisuusstandardin
kokonaismyynti ylitti 25 000 kpl.

2004 Hallitus hyväksyi SESKOn kehittämissuunnitelman.
Yhdistystä alusta alkaen johtanut Tuomo Ilomäki jäi
eläkkeelle. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin
Sinikka Hieta-Wilkman.
2005 SESKO 40 vuotta. Juhlaseminaarissa kansainvälisiä
sähköalan standardointijärjestöjä edustivat pääjohtaja
Elena Santiago CENELECistä ja johtaja Alan Maislisch
IEC:stä. Rainer Smått kutsuttiin kunniajäseneksi.

2006 IEC:n 100-vuotisjuhlia vietettiin Berliinissä.
Jorma Rutanen ja Pekka Talmola palkittiin ensimmäisinä
suomalaisina IEC:n 1906 Awardilla. SESKOn matkaavustusjärjestelmä valittiin yhdeksi parhaista
eurooppalaisista käytännöistä satojen ehdotusten joukosta.
2007 Kimmo Saarinen valittiin viidennelle kaudelle
SESKOn hallituksen puheenjohtajaksi. Leo Laaksonen
valittiin CENELECin hallituksen CA:n jäseneksi.
Sähköammattilaiset hankkivat pienjännitesähköasennuksia
ja sähkötyöturvallisuutta käsittelevää SFS-käsikirjaa 600
ja 144 yhteensä yli 4 000 kappaletta. Tehtiin tutkimus
standardointityön osallistumismotiiveista.

2011 Sähköteknisen Kaupan Liitto ry hyväksyttiin
SESKOn jäseneksi. Smart Grid -koordinointikomitea
perustettiin seuraamaan eurooppalaista ja globaalia
älykkäiden sähköverkkojen standardien kehitystyötä.
Sähköautokomitea valmisteli ensimmäiset ohjeet
sähköajoneuvojen lataamiseksi kiinteistöjen
sähköverkoissa. Lauri Halme kutsuttiin kunniajäseneksi.
2012 IEC:n pääjohtajaksi lokakuussa 2012 nimitetty
Frans Vreeswijk vieraili Suomessa pidetyssä NOREK
Presidium -kokouksessa. Pienjännitesähköasennuksia
käsittelevä standardisarja SFS 6000 uudistettiin.
Ydinlaitosautomaatiota koskeva komitea perustettiin.
Järjestettiin ensimmäinen itsearviointi, jossa arvioitiin
SESKOn toimintaa CENELECin jäsenkriteeristöä vasten.
2013 SESKOn pitkäaikainen puheenjohtaja Kimmo
Saarinen kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi ja hänet
palkittiin Keskuskauppakamarin elämäntyömerkillä
pitkäaikaisesta ansiokkaasta työstään sähköteknisen
standardoinnin hyväksi. SESKO liittyi ”Hyvinvointia
sähköllä – Visio 2030”-hankkeeseen. Hasse Nordman,
Hannu Peiponen ja Arto Sirviö palkittiin IEC:n 1906
Awardilla. Sinikka Hieta-Wilkman nimitettiin SFS:n standardointilautakunnan puheenjohtajaksi kaudelle 2014 - 2016.
2014 Kenneth Hänninen (Energiateollisuus ry
aloitti ensimmäisen kolmivuotiskautensa SESKOn
puheenjohtajana. IEC ja SESKO järjestivät yhteisen
sähköteknisen standardoinnin workshopin. SESKO ja SFS
sopivat, että myös IEC- ja EN-standardit tulevat saataville
SFS:n standardien myyntiin vuoden 2015 aikana.

2015 SESKO 50 vuotta.
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Standardointityö asettaa
korkeat vaatimukset

”Tämä työ on sen verran erikoista, että on valittava henkilöitä, jotka
eivät pelkästään osaa sitä tehdä, vaan jotka myös viihtyvät sen parissa.
Vuosien mittaan minulle kehittyi aika selkeä henkilökohtainen näkemys
siitä, millaisia taitoja ja ominaisuuksia SESKOn työntekijällä pitää olla. Niitä
ovat monen muun ominaisuuden lisäksi tarkkuus, pitkäjänteisyys ja kielitaito.”

Tuomo Ilomäki
SESKOn toimitusjohtaja 1965–2004
”Fyysisesti ja henkisesti hyväkuntoinen, joustava, kärsivällinen, epävarmuutta
kohtuullisesti sietävä, ystävällinen, järjestelmällinen ja muita kulttuureja
kunnioittava. Äidinkieli on hallittava hyvin, kuten myös englanti. Muu kielitaito
on plussaa. Tekninen peruskoulutus on ryhmäpäällikölle välttämätön.
Standardit ovat kuitenkin usein niin laajoja, että kaikkea tekniikkaa ei voi
hallita, mutta jonkin erikoisalueen hallinnasta on hyötyä.
Standardointiprosessien ymmärrys ja tuntemus on tärkeää. Vaikka olisi
kuinka hyvä tekninen asiantuntija, menee ainakin kolme vuotta, ennen kuin
SESKOn työntekijä on standardoinnin asiantuntija. Kun standardeja tehdään
maailmanlaajuisesti, prosessit ovat usein monimutkaisia. Äänestämiset,
hyväksymiset ja muut kuviot ovat hyvin tärkeitä. Ja sitten kaksi johtotähteä:
Kysyvä ei tieltä eksy. Ei pidä nöyristellä, mutta on oltava nöyrä.”

Sinikka Hieta-Wilkman
SESKOn toimitusjohtaja 2005 –

”On tutkittava satoja standardisivuja, ja samalla perehdyttävä suureen
joukkoon viitestandardeja ja pidettävä silmällä standardien päivityksiä. On
osattava olla tarkka ja ajatella loogisesti. Asiat on kerrottava ymmärrettävästi.
Lisäksi tarvitaan kielitaitoa – kansainväliset standardit käännetään suomeksi,
ja terminologia on käännettävä. Hyvä suomen kielen taito on sekin tärkeää.

Tapio Viitanen,
SESKOn ryhmäpäällikkö, eläkkeelle 2003

sesko 50 vuotta
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1.

Pitkä, mutkainen tie

Sähkötekninen teollisuus on maallemme tärkeä. Se työllistää Suomessa noin
43 000 ammattilaista, joita palvelee suuri joukko muiden alojen työntekijöitä.
Lisäksi suomalaisyritysten ulkomaisissa tytäryrityksissä työskenteli vuonna 2014
noin 120 000 ammattilaista. Ala käyttää muita toimialoja enemmän voimavaroja tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja ylläpitää ja kehittää siten suomalaisten
ammattitaitoa. Se on myös tärkeä vientiala, jonka tuotannosta myydään maailmalle lähes 80 %. Sähköteknisen teollisuuden tuotannon arvo oli parhaimmillaan, Nokian puhenlinvalmistuksen menetysvuosina, noin 20 miljardia euroa,
ja se vastasi silloin noin 30 % Suomen viennistä. Vaikka sähköalan osuus kokonaisviennistä on nyt pudonnut noin kymmeneen prosenttiin, se on yhä kansantaloudellisesti hyvin merkittävä toimiala. Alan yritykset tekevät yhteistyötä
standardoinnissa, mutta ne ovat myös kilpailijoita. Jo 50 vuotta alaa ansiokkaasti
palvellut SESKO antaa yritysten käyttöön neutraalin, tehokkaan ja osaavan asiantuntijajärjestön ja kanavan, jonka kautta ”sähköteknisen Suomen ääni” kuuluu
maailmalla ja maailman ääni Suomessa. SESKOn asema velvoittaa yhdistyksen
palvelemaan suomalaista yhteiskuntaa sähköteknisessä standardoinnissa.
Tie tähän ei ole ollut suoraviivainen eikä helppo. Lyhenne SESKO ilmestyi
Suomen sähköalan historiaan ensimmäistä kertaa vuonna 1954, kun Suomen
sähköinsinööriliiton vuonna 1943 asettama Suomen sähköteknillinen standardisoimiskomitea kyllästyi pitkään nimeensä ja siirtyi lyhenteen käyttöön. Virallisesti lyhenne liitettiin komitean sääntöihin vasta 1963. Kaksi vuotta myöhemmin
komitea lakkautti itsensä ja sen tilalle perustettiin Suomen Sähköteknillinen
Standardisoimisyhdistys SESKO. Siten Suomen sähköalan standardointityölle
keskeinen yhdistys täyttää 50 vuotta nyt vuonna 2015.

Ihminen standardoi luonnostaan,
koska se on tehokkain tapa
valmistaa esineitä toistuvasti.
Kivikautiset nuolenkärjet ja kirveet
ovat yhdenmukaisia kullakin
kulttuurialueella.
Monilla aloilla on ikiaikaisia,
alueellisia standardeja, joita on
vaikea muuttaa. Iso-Britannia
tuskin koskaan luopuu pinteistään
ja vasemmanpuolisesta
liikenteestään.
Ensimmäinen kansainvälinen
sähköalan standardi oli
1840-luvulla Yhdysvalloissa
kehitetty Morse-koodi, joka on yhä
käytössä lähes muuttumattomana.

Sähköalan kuriton lapsuus

Se perustuu signaalin katkomiseen,

Sähköteollisuus syntyi 1800-luvulla. Olisi luullut, että alalle olisi voitu luoda
helposti yhteiset standardit, kun oltiin niin puhtaan pöydän äärellä. Uusi,
ihmeellinen voima lupasi paljon, ja innostus sen kehittämiseen ja sillä ansaitsemiseen oli sata vuotta sitten voimakas. Toisin kuitenkin kävi. Tuloksena oli paitsi
huimia, loistavasti toimivia innovaatioita ja kekseliäitä sovelluksia, myös villejä
tai parhaassa tapauksessa omituisia käyttö- ja tuotantotapoja. Markkinoille tuli
järjestelmiä, laitteita ja asennusmenetelmiä, jotka saattoivat olla hengenvaarallisia ja tulipaloille alttiita. Sähkön vaarallisuus oli toki jo silloin kaikkien tiedossa.
Sähköä ei näe eikä haista, mutta sen tuntee. Ja jos sen tuntee, saattaa olla liian
myöhäistä. Suomen ensimmäinen kuolemaan johtanut sähkötapaturma sattui
Jumalniemen sahalla vuonna 1897, kun työmies Jeremias Leskinen tahattomasti
tarttui eristämättömään voimajohtoon.
USA:ssa T. A. Edison demonstroi vaihtovirran vaaroja surmaamalla tammikuussa 1903 elefantti Topsyn newyorkilaisessa eläintarhassa 6 600 voltin sähköiskulla. Kuolema oli välitön. Viimeistään sen jälkeen ovat kaikki vakavasti otettavat sähköalan toimijat ja standardointijärjestöt painottaneet sähköturvallisuutta.

rakas tekstiviesti.

ja siitä jalostui sittemmin meille niin
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Hengen ja terveyden vaaran sekä
omaisuuden vahingon välttäminen
on ollut perusajatuksena kaikissa
myöhemmissäkin sähkölaeissa
ja ohjannut turvallisuusajattelua.
Näin oli myös vuonna 1928
sähkölaitoksista annetussa laissa.
Tämä laki oli voimassa yli 50 vuotta.

Sähkön tuotanto ja jakelu piti siis saada
turvalliseksi, järjestelmälliseksi, yhdenmukaiseksi ja mitattavaksi. Laitteet
oli saatava yhteensopiviksi. Suomessa
vilkuiltiin aluksi saksalaisten sähköinsinöörien kehittämiin normeihin.
Suomi oli vielä Venäjän suuriruhtinaskunta, mutta haki lainsäädännölliset
esikuvansa Euroopasta. Niinpä ensimmäisessä sähköturvallisuutta koskevassa
laissa vuodelta 1901, Laki sähkölaitoksista
valon synnyttämistä tahi voimansiirtoa
varten, määrättiin sähköturvallisuuden
taso ja siinä myös edellytettiin teknisiä
määräyksiä turvallisuuden takaamiseksi.
Ne annettiin nykyisin valtioneuvoston ja Topsy
ministeriöiden säädökseen verrattavassa
Keisarillisen Majesteetin Armollisessa julistuksessa, joka ”julkiluettiin saarnastuolista” kansalle.
Näinä vuosina Suomessa voimalat olivat tehdas-, kortteli- tai jopa talokohtaisia. Kellarissa saattoi jyristä höyrykoneen ja generaattorin yhdistelmä luomassa
lamppuihin valkeaa. Vaikka laki ja julistus olivatkin olleet askel eteenpäin kohti
yhteisiä standardeja, niistä ei ollut ratkaisevaa hyötyä. Ne olivat erittäin yleisluontoisia, mikä johti kirjaviin tulkintoihin. Yksi ja sama pienvoimala saattoi tarjota
kaikkia mahdollisia jännitteitä 64 ja 240 voltin väliltä. Tarkastustehtävissä hääri
sivutoimisina suntioita, räätäleitä ja suutareita. Asentajat tekivät omat piirrosmerkkinsä ja kaavionsa, kukin omanlaisensa. Menetelmät vaihtelivat huolellisesta
hutiloituun. Toisaalta kuluttajia oli vähän, ja vain harva kotitalous omisti sähkölaitteita. Vuonna 1910 keittimiä ja silitysrautoja oli Helsingissä käytössä kolmetoista ja seuraavana vuonna 166. Kotitalouksissa sähköä käytettiin lähinnä vain
sähkövalon tuottamiseksi. Sähkö oli myös melko kallista. Kilowattitunti maksoi
työmiehen, toki alhaisesta, päiväpalkasta kolmanneksen. Kulutusta mitattiin
esimerkiksi virtajohtoon kiinnitettyjen lamppujen voimakkuuden ja ilmoitetun
paloajan mukaan. Sehän tietysti houkutteli kuluttajia vaihtamaan lamput kiireen
vilkkaa pienempiin tarkastajan ilmestyessä yllättäen pihamaalle.

Sähköala järjestäytyy
Sähköalan standardien puute oli jo 1800-luvulla tunnustettu yleismaailmalliseksi
ongelmaksi. Miten myydä tässä sekasotkussa sähkölaitteita yli rajojen – tai edes
samoja laitteita samassa maassa? Miten hoitaa turvallisuus ja mille perustaa laskutus? Miten kehittää yhdenmukaisia sähkölaitteita? Näitä ja monia muita pulmia
ratkomaan perustettiin 1906 maailman ensimmäinen kansainvälinen standardoimisjärjestö, International Electrotechnical Commission IEC. Perustamiskokouksessa oli mukana asiantuntijoita 13 eri maasta. Lähes jokaisella valtiolla oli tuohon
aikaan käytössään erilaiset nimet ja yksiköt sähköteknisten suureiden ilmaisemiseen. Ensi töikseen komitea harmonisoi maailmanlaajuisesti nimistöt, suureet,
yksiköt ja symbolit, kuten voltit, ohmit, ampeerit ja watit.
Suomen Suuriruhtinaskunta ei ollut IEC:n jäsen, kuten ei emämaa Venäjäkään.
Komitean normit otettiin silti Suomessa mielihyvin vastaan, olivathan ne alan
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parhaiden asiantuntijoiden laatimia ja
teollisuuden vapaaehtoisesti hyväksymiä.
Suomessa standardien soveltamis- ja
toteuttamistyötä tekemään perustettiin
vuonna 1906 ruotsinkielisten insinöörien seura Tekniska Föreningen i Finland,
Fackklubben för Elektronik.
Se laati ja hyväksyi maamme ensimmäiset varsinaiset sähköalan standardit.
Ne olivat Ilmari Killisen vuosina 1911
ja 1912 saksalaisten normien pohjalta
kirjoittamat ja Suomen oloihin soveltamat ”Määrämittoja, ohjeita ja määräyksiä Vahvavirta-sähkölaitoksia varten” ja
”Määräyksiä Vahvavirta-sähkölaitoksia
varten”.
Vuonna 1924 perustetun Suomen
Standardisoimislautakunnan ensimmäinen puheenjohtaja oli silloinen Valtion
rautateiden insinööri Karl Strömberg.
Hän oli tehynyt aloitteen sähköteknisen standardoinnin aloittamiseksi Suomessa jo ruotsinkielisen ammattiklubin perustamisen yhteydessä. Standardisoimislautakunta kutsui vuonna 1926 sähköalan toimijoita Sähköteknisen
standardisoimiskomitean, lyhyesti Sähkökomitean perustavaan kokoukseen.
Sähköala riemastui. Toiveet olivat suuret ja sitoutumisen halu vankka. Kiirekin
oli. Vaikka sähköä kului maassa vain pari-kolme TWh vuodessa, kaikki tiesivät
käsittelevänsä tekniikkaa, jolla oli suuri yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys. Tulijoita riitti perustamiskokoukseen, kuten myös heidän mukanansa tuomaa
arvovaltaa. Ensimmäisen komitean kokoonpano ja arvovaltaisuus oli silmiinpistävä. Siinä oli 39 jäsentä, ja siihen kuuluivat kaikki sen ajan sähköalan tärkeimmät
vaikuttajat professori Bernhard Wuolteesta Ilmari Killiseen. Varapuheenjohtajana toimi silloinen Sähköinsinööriliiton puheenjohtaja, Länsi-Suomen Voiman
toimitusjohtaja G. M. Nordenswan. Standardoimiskomitea päätti perustaa neljä
jaostoa saadakseen kiireisimmät asiat kuntoon:
z Varmuusmääräykset
z Installaatiotarpeet, johdot ja kaapelit
z Sähkökoneet ja kojeet
z Heikkovirtalaitokset.

Kirjasia kutsuttiin Killisen
raamatuksi ja Killisen
Katekismukseksi.
Ilmari Killinen toimi myös kauppa- ja
teollisuusministerinä T. M. Kivimäen
hallituksessa 1932–1936.

Suomenkieliset insinöörit perustivat
Sähköteknillisen ammattiklubin
1918. Sen jäsenet totesivat
sähkölaitosten turvallisuustason
olevan niin alhainen, ettei moista
Teknillisen korkeakoulun sähkötekniikan professorin
Mikko Heikinheimon mukaan nähty
missään muualla maailmassa.
Innokkaan standardointimiehen,
Hämeen Sähkön toimitusjohtajan
Sampo Kyanderin näkemys oli,
että standardien puute oli syynä
sähköalalla silloin yleiseen
taloudelliseen ahdinkoon.
Ammattiklubi perusti komitean
valmistelemaan sellaisia. Sen
toiminta kuitenkin hiipui rahan,
ajan ja henkilöstön puutteeseen.

Jaostojen työskentelyn pohjalta syntyneet ehdotukset päätettiin julkaista Sähköinsinööriliiton lehden Sähkö&Tele edeltäjässä ”Voima ja valo” koko sähköalan
ammattikunnan arvioitavaksi. Ehdotus tuotiin komitealle hyväksyttäväksi vasta
saadun palautteen ja jaoston käsittelyn jälkeen. Sähköteknisessä standardoinnissa
pätevät yhä samat arvot: demokratia, avoimuus, läpinäkyvyys, asiantuntijatiedon
kerääminen ja syväosaajien sitouttaminen.
1920- ja 1930-lukujen aikana Suomeen syntyi lisää sähköteollisuutta. Suuri
osa tuotantolaitoksista toimi sähköllä. 1930-luvulla sähkö virtasi myös kaupunkikoteihin uudella voimalla Imatran suurvoimalan rakentamisen jälkeen. Sen tuottamaa, entistä halvempaa sähköä jaettiin Turkuun saakka Rautarouvaksi kutsutun
suurjännitelinjan avulla vuodesta 1929 alkaen. Rautarouva rakennettiin ilman
standardeja tai varmuusmääräyksiä. Sen rakenteita ei oltu kokeiltu missään.
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Alati täydentyvä sähkötermistö

Eräs SESKOn välttämättömistä toimista on ollut suomenkielisen sähkötermistön luonti ja kehittäminen. Termistö on tärkeä siksi, että kaikki
puhuisivat samasta asiasta ja voisivat ymmärtää asiat yhtenevästi.
IEC:n ensimmäinen komitea olikin 1911 perustettu termistökomitea
TC 1. Kansainvälinen sähkötekninen sanastostandardisarja IEC 60050
International Electrotechnical Vocabulary (IEV) sisältää nykyisin noin
20 000 käsitettä ranskaksi ja englanniksi. IEV:ssä on nykyisin myös 10 000
suomenkielistä termiä, joiden kääntäminen ja määrittely on ollut SESKOn
vastuulla.
IEV-termistö on kaikkien vapaasti käytettävissä IEC:n Electropedia-tietokannassa.
Sähköinsinööriliiton puhelinteknillinen osasto oli voimakkaasti 1940-luvulla
kehittämässä sähköteknistä sanastoa. Vaikka varsinaista sanastostandardia ei vielä
tuolloin syntynytkään, esiteltiin työn tuloksia Voima ja Valo -lehdessä. Tämä loi pohjaa
yhteiselle ammattikielelle ja osaltaan auttoi uuden terminologian omaksumista ja
levittämistä.
SESKO on 1960-luvulta lähtien laatinut suomenkielisiä SFS-standardeja IEV:n
pohjalta. SFS:ltä on saatavissa myös muita SESKOn laatimia sähköteknisiä sanastoja
kuin IEV:hen perustuvia. Sähköalan termit saattavat joskus muodostua pitkiksikin
yhdyssanoiksi, kuten avokolmiojännitemuuntaja, sammakonsäärikäämitys,
osittaismuotovyyhtikäämitys tai yksipylväsmaadoituserotin.
Joskus tarvitaan myös termejä, joita ei löydy sanastostandardeista. Ne
määritellään aina tapauskohtaisesti kussakin standardissa erikseen.

Termistön osoite:
www.sesko.fi/standardit/standardoinnin_aihealueita/sanastot
Sivulle on listattu kaikki tällä hetkellä voimassa olevat suomennetut sanastot.
Sanaston numerosta, esimerkiksi IEV 113 pääsee IEC:n ylläpitämään Electropedia
-sanastotietokantaan, josta löytyvät kaikki kyseisen sanaston vastintermit useilla
kielillä, myös suomeksi. w
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Työmenetelmät ja työkalut kehitettiin paikan päällä. Asentajien tärkein pätevyys
oli uskallus kiivetä tolppaan ja kyky pysyä siellä. 1925 - 1928 rakennettu linja on
osittain yhä käytössä.
Parantuneen virranjakelun myötä yleistyivät sähköliedet, pölynimurit, radiot
ja levysoittimet. 1930-luvun lopulla puolet maaseudun talouksista ja lähes kaikki
kaupunkikodit oli sähköistetty. Sähköä kului noin 5 TWh vuodessa. Standardisoimislautakunnan oli silti vaikea saada rahoitusta, eikä sähköalan toimijoilla
riittänyt aika tähän vapaaehtoistyöhön. Lautakunnan toiminta hiipui, mutta standardien tarve kasvoi. Siksi myös Standardisoimislautakunnan ulkopuoliset tahot
tukivat standardointityötä. Tärkein näistä oli Sähkötarkastuslaitos ry. Sähkökomitea keräsi voimalaitoksilta vapaaehtoisia avustuksia 100 000 markkaa, melkoinen
summa tuolloin.

Yksi Rautarouvan linjamestareista,
Heikki Heikkinen kirjoitti:
”…minulla oli tosi hyvä sakki …
pienen talon poikia ja ne osasivat
tehdä joka työtä. Minulla on
ollut myös hyviä esimiehiä ja
työnjohtajia. Parhaan työnjohtajan
saa ripeästä työmiehestä. Se osaa
kaikki työt ja kun sitä vähän kehuu,
niin tietää, että työ käy. Insinööri
pitää ensin opettaa töihin.”

Sähkötarkastuslaitos kiirehtii apuun
Kesällä 1929 Sähkökomitea valmisteli Sähkötarkastuslaitoksen tukemana maamme ensimmäiset, Ilmari Killisen laatimat sähköalan turvallisuusmääräykset
eli sähkölaitosten viralliset varmuusmääräykset. Ne käsittelivät voimajohtojen
kuparilankoja ja rakenteita, eristimiä ja vahvavirtajohtimia. Sähkötarkastuslaitos julkaisi myös ensimmäiset kaikille yhteiset sähköasennusten piirrosmerkit.
Varmuusmääräykset olivat voimassa aina vuoteen 1957 saakka, jolloin ne uudistettiin. 1974 silloisen sähköturvallisuusviranomaisen, Sähkötarkastuslaitoksen
(vuodesta 1980 Sähkötarkastuskeskus), antamat sähköturvallisuusmääräykset
korvasivat vanhat varmuusmääräykset. Tällöin yhteys vapaaehtoiseen standardointiin katkesi asennusvaatimusten osalta, sillä sähköturvallisuusmääräyksistä
tuli osa pakottavaa teknistä lainsäädäntöä. Varmuusmääräykset olivat Suomessa
ensimmäinen ohjeisto, jossa asetettiin sähköturvallisuusvaatimuksia sekä sähköasennusvaatimuksia valtakunnallisesti. Niissä oli vaatimuksia myös laitteiden ja
kojeiden asentamisesta sekä erilaisista sähkön käyttöpaikoista. Ennen varmuusmääräyksiä sähkölaitokset määrittelivät ohjeistukset sähköasennuksille paikkakunta- ja tapauskohtaisesti.
Koska Suomen Standardisoimislautakunnalla ei 1900-luvun alkuvuosikymmeninä ollut resursseja hoitaa yksin standardointia, erilaiset organisaatiot ottivat
huolekseen standardien kehittämisen ja laatimisen. Sähköalalla tällaisia organisaatioita oli useita, joista yksi keskeisimmistä oli Suomen Sähköinsinööriliitto SIL ry.
SIL valmisteli Valo ja Voima -lehdessä julkaistujen artikkelien ja kokouksissa
pidettyjen esitelmien pohjalta yhdessä Sähkölaitosyhdistyksen ja Sähkötarkastuslaitoksen asiantuntijoiden kanssa mm. seuraavia standardeja: katujen ja tehdaslaitosten valaistusohjeet, määräykset muuntaja- ja katkaisijaöljyistä sekä turvavalaistukset. Sähkökoneiden ja muuntajien normeja valmistelemaan perustettiin
vuonna 1932 arvovaltainen komitea.
Talvisodan alkaessa standardisointilautakunta oli omin avuin julkaissut vain
30 standardia. Ne olivat pääpiirteissään käännöksiä IEC:n standardeista. Viimeisin niistä oli julkaistu vuonna 1938. Sota lamautti sekä sähköalan kehityksen että
SFS:n standardointitoiminnan lähes täysin, kun rahanpuute paheni ja kantavat
voimat joutuivat rintamalle. Seurauksena oli, että keskitetyn, kaikki alueet kattavan standardisointilautakunnan toiminta loppui kokonaan ja eri aloille syntyi
hajautettuja, alakohtaisia standardointiorganisaatioita. Sähköinsinööriliitto asetti
keskellä sotaa SIL:n puhelinteknillisen osaston ja Radioinsinööriseuran ehdotuksesta komitean jatkamaan sähköteknistä standardointityötä, nyt myös puolustus-
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Varmuusmääräykset-standardissa
annettiin yksityiskohtaiset tekniset
spesifikaatiot. Ne julkaistiin vuonna
1930 sellaisinaan kauppa- ja
teollisuusministeriön päätöksenä
ja Sähkötarkastuslaitoksen
Käsikirjana nro.1. Määräykset
loivat pohjan sähkölaitosten,
asennusliikkeiden ja
sähköteollisuuden toiminnalle
ja Sähkötarkastuslaitoksen
valvonnalle ja tarkastuksille.
Samalla korotettiin laiksi alan
asiantuntijoiden laatimat
standardit.
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Suomessa on ollut lähes koko ajan
hajautettu standardointijärjestelmä:
eri alojen toimijat ovat laatineet
omien alueidensa standardit ja
osallistuneet oman toimialansa
kansainväliseen tekniseen
standardointiin. Eri aloja edustavia
standardointitahoja kutsutaan
SFS:n toimialayhteisöiksi,
joita SFS:llä on nykyisin 12.
SESKOllakin on toisaalta SFSstandardien laatijana rooli yhtenä
toimialayhteisönä, kuten konepajaja metallialan standardeja laativalla
METSTAlla. Sen lisäksi SESKOlla on
merkittävä rooli Suomea IEC:ssä
ja CENELECissä itsenäisesti
edustavana standardointijärjestönä
vastaavasti kuin toimialayhteisöjen
kattojärjestöllä SFS:llä on ISOssa ja

voimien signaalitoiminnan tarpeita varten. Kiireellisenä kohteena esitettiin
viestitekniikan piirrosmerkkejä koskevan standardin julkaiseminen, jota tarvittiin
yhtälailla puolustusvoimien kuin siviilikäytönkin tarpeisiin. Sen säännöissä ei
tätä kytköstä mainittu sanallakaan. Sähkökomitean sihteerin ja 1965 perustetun
SESKO ry:n ensimmäisen puheenjohtajan Erkki Yrjölän arvion mukaan taustalla
olivat ikuisilta vaikuttaneet taloudelliset vaikeudet. “Ilmeisesti ne säännöt oli laadittu erityisesti valtion avustuskelpoisuuden saavuttamiseksi, ja ne täyttivät siltä
osin tehtävänsä”, Yrjölä kirjoittaa SESKOn 25-vuotishistoriikissa.
Oli näytön paikka. Suurin osa sähkötarvikkeista oli tehtävä kotimaassa, ja varsinkin jännitteiden ja pienkoneiden standardointi nähtiin ensiarvoisen tärkeinä.
Komitean puheenjohtaja Väinö Veijola nosti jännitteiden standardoinnin koko
toiminnan lähtökohdaksi.
”Se pitäisi kojelajien lukumäärän pienenä, halventaisi niiden valmistusta ja
antaisi kuluttajille sen ilon, että heidän ostamansa koneet toimisivat kaikkialla.
Pienjännitteiden standardisointi on siis kaikesta tärkein asia”, Veijola totesi.
Komitea osoittautui siihen asti ahkerimmaksi sähköteknisten standardien
luojaksi. Vuosina 1943 - 1965 se valmisti 198 tuotestandardijulkaisua, yhteensä
600 sivua. Niiden lisäksi se valmisteli uusitut ja laajat standardit piirrosmerkeille
ja piirustusjärjestelmille ja käynnisti järjestelmällisen suomenkielisen vastikesanaston laatimisen.

CENissä.

Periaatteena kansainvälisyys
SESKO-lyhenne otettiin siis käyttöön komitean lyhenteenä jo 1954, ja virallistettiin 1965. Samalla sääntöihin sisällytettiin eräs keskeinen, yhä arvokas periaate:
sääntöjen mukaan kansallisia standardeja tehtäisiin vain, mikäli vastaavaa kansainvälistä standardia ei löytyisi, ja ne julkaistaisiin Suomen Standardisoimisliitto
SFS ry:n toimesta.

Viestimiehiä ja radiolaite-lähetin-vastaanotin P-12-8.
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1960-luvun alussa kaupungit olivat olleet valaistuja jo pitkään, raitiovaunut kulkivat sähköllä
ja ensimmäiset mainosvalot syttyivät kaduille.
Koteihin hankittiin kilvan sähkökäyttöisiä
kodinkoneita, hiustenkuivaajia, leivänpaahtimia,
parranajokoneita ja pölynimureita. Katoille ilmestyi harava-antenneja. Suomeen syntyi yhä lisää sähköteollisuutta, ja nämä yritykset halusivat
myydä tuotteitaan myös ulkomailla. Jakeluverkko laajeni kattamaan suurimman osan maata.
Sähkönkulutus ylti jälleen sotaa edeltävään
aikaan ja vähän ylikin rikkoen 5 TWh:n rajan
aivan 1950-luvun alussa. Se tulisi enemmän kuin
kaksinkertaistumaan 1965 ja nelinkertaistumaan
1970. Vuonna 1955 perustettu Energiakomitea
pohti ydinvoiman käyttöönottoa Suomessa, ja Helsingissä aloitettiin samana
vuonna keskustelut sähkökäyttöisen metron rakentamisesta. Matkapuhelimien
esiasteet ilmestyivät markkinoille. Vuonna 1960 avattiin Ruotsissa maailman
ensimmäinen osittain automatisoitu autoradiopuhelinjärjestelmä MTA. Suomeen
perustettiin käsivälitteinen Autoradiopuhelin (ARP) -verkko vasta 1971. Oli
selvää, että nopeasti laajenevan ja monimuotoistuvan sähköalan standardointityö
oli organisoitava tehokkaaksi.

Syrjäkylille sähkö tuli verkkaan.
Vielä 1970-luvulla oli esimerkiksi
Hämeessä paljon sähköttömiä
talouksia. Kun kylälle vihdoin
saatiin sähköt, vietettiin
”valojuhlia”. Kilpisjärvi liitettiin
valtakunnalliseen verkkoon vasta
vuonna 1981.
Kuva: Maanviljelijä Erkki Tirkkosen
talossa vietetään valonjuhlaa
Pyymäen, Kökönmäen, Tiejärven
ja Hyvölänjärven kuluttajien
sähköverkkoon liittymisen
kunniaksi. Vasemmalla istumassa
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n
toimitusjohtaja, teollisuusneuvos
Onni Mäkelä.
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Erkki Yrjölä -mitalilla
kunnioitetaan
standardoinnin
asiantuntijoita
Erkki Yrjölä -mitali myönnetään
tunnustuspalkintoina
henkilöille, jotka ovat erityisesti
ansioituneita sähköteknisessä
standardointitoiminnassa.
Ensimmäiset palkinnot on
jaettiin vuonna 2000. Mitaleja on
myönnetty tähän mennessä 37 kpl.
Palkinto on nimetty SESKOn hallituksen
pitkäaikaisen puheenjohtajan ja ensimmäisen
kunniapuheenjohtajan Erkki Yrjölän mukaan.

Erkki Yrjölä -mitalin saaneet
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Lauri Halme, Teknillinen korkeakoulu, 2000
Olavi H. Koskinen, SGS Fimko Oy, 2000
Reijo Mattinen, Turvatekniikan keskus, 2000
Kimmo Saarinen, Evox Rifa Group Oyj, 2000
Liisa Sillanpää, Työtehoseura, 2000
Seppo Kaukonen, ABB Oy Electrical Machines, 2002
Pekka Louko, RAMSE Consulting Oy, 2002
Pentti Uuspää, VTT Prosessit, 2002
Martti Aro, Teknillinen korkeakoulu, 2003
Juha Ristilä, Nokia Home Communications, 2003
Leif Seger, Lexel Electric Oy, 2003
Yrjö Rantanen, VTT Prosessit, 2004
Risto Sulonen, VTT Tuotteet ja tuotanto, 2004
Heikki Ahava, Nokia Oyj, 2005
Tuomo Ilomäki, 2005
Pekka Koivisto, Pekka Koivisto Oy, 2005
Soili Martikainen, Turvatekniikan keskus, 2005
Martti Tukiainen, Fortum Service Oy, 2005
Terttu Peltoniemi, Nokia Oyj, 2007
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20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)

Pekka J. Riisiö, Finnmast Oy, 2007
Tapio Siirilä, Uudenmaan työsuojelupiiri, 2007
Seppo Pyyskänen, Duocon Oy, 2008
Touko Salo, Landis & Gyr Enermet, 2008
Osmo Väyrynen, SGS Fimko Oy, 2008
Jarmo Elovaara, Fingrid Oyj, 2009
Markku Norhio Helvar Oy, 2009
Pentti Hautala, Sito Oy, 2010
Ari Honkala, SGS Fimko Oy, 2010
Kari Koskinen, Kari Koskinen Consulting, 2010
Matti Sundquist, Sundcon Oy, 2010
Esa Tiainen, STUL ry, 2011
Olli Tiainen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2011
Jari Hällström, Mittatekniikan keskus, 2012
Mika Mutru, Reka Kaapeli Oy, 2012
Jorma Rutanen, 2012
Timo Lehtonen, Conforman Oy 2014
Hasse Nordman, 2014

w

22

22

sesko
sesko––5050vuotta
vuottaasiantuntemusta
asiantuntemustajajaluotettavuutta
luotettavuutt

Diplomi-insinööri Erkki Yrjölä Sähkötarkastuslaitoksesta valittiin Sähkökomitean
sihteeriksi 1950. Hänen työuransa sähköteknisen standardoinnin piirissä kesti 40
vuotta. Vuodet 1961 - 1987 (26 vuotta) Erkki Yrjölä toimi SESKOn puheenjohtajana.
Vielä puheenjohtajuutensa jälkeenkin hän työskenteli SESKOn hyväksi kaapelien
sertifioinnin ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) alueella erityisesti
yhteistyössä eurooppalaisen CENELECin kanssa. Yrjölän katsotaan yleisesti luoneen
sähköteknisen standardointiyhdistyksen maahamme.
Osoituksena kansainvälisestä arvostuksesta on hänen ehdokkuutensa IEC:n
puheenjohtajaksi 1983. Pohjoismaiden yhteisestä kannatuksesta huolimatta
hän hävisi äänestyksessä ranskalaiselle. Tämän jälkeen ei ole koskaan ollut
pohjoismaalaista tarjolla tähän asemaan.
Erkki Yrjölä teki varsinaisen elämäntyönsä silloisen sähköturvallisuusviranomaisen,
Sähkötarkastuslaitoksen (myöhemmin Sähkötarkastuskeskus) palveluksessa aluksi
koestusosaston johtajana ja myöhemmin toimitusjohtajana.
Yrjölä muistetaan monikerroksisena henkilönä. Hän oli johtajana ajan hengen
mukaisesti jossain määrin autoritäärinen, mutta häntä luonnehdistaan samalla edistykselliseksi ja kaukokatseiseksi. Hänen työtään standardoinnin hyväksi arvostetaan
hyvin korkealle.
Erkki Yrjölä selvittää hyvinkin yksityiskohtaisesti sähköalan standardoinnin
alkuvaiheita historiikissaan ”Sesko 25 vuotta”. Kirja on ladattavissa tästä osoitteesta:
www.sesko.fi/files/384/sesko_25_vuotta_x.pdf w
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2.

Peruskivet paikalleen

1960-luvun alussa havaittiin, että kansainvälinen sähkötekninen standardointi,
kansallisten julkaistujen standardien määrä sekä niukat ja satunnaiset taloudelliset
resurssit edellyttivät, että Suomen sähkötekninen standardointi oli organisoitava
uudelleen ja päätoimisesti ammattimaiseksi toiminnaksi. Näistä syistä perustettiin
1965 SESKO Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys ry – Finlands
Elektrotekniska Standardiseringsförening rf.
Vuoden 1965 ensimmäisinä kuukausina komitean palveluksessa ei ollut yhtään päätoimista henkilöä. SESKOn ja Sähkötarkastuslaitoksen yhteisjärjestelyn
perusteella Sähkötarkastuslaitos saattoi palkata yhden standardointi-insinöörin
huhtikuun alusta 1965. Elokuussa palkattiin sähköteknisen standardointikomitean varsinaiseksi sihteeriksi pienen hakemisen jälkeen löytynyt ”mitat täyttävä
mies” Tuomo Ilomäki ja osapäiväinen konekirjoittaja, Christel Haarma. Eri
jäsenyhteisöjen kautta SESKOn toimintaan ja hallitukseen osallistui edustajia
useista niistä yrityksistä, jotka olivat olleet mukana standardien valmistelussa
alusta alkaen.
SESKOn perustamiselle itsenäisenä yhdistyksenä ja sen toiminnan turvaamiselle oli selvä tarve. Ensinnäkin oli hyvä syy olettaa, että sähkön kulutus ja
standardoitavien sähkölaitteiden ja -komponenttien määrä kasvaisivat tulevaisuudessa rajusti, kuten myös tapahtui.
Toiseksi sähköturvallisuudessa oli yhä puutteita. Kolmas paine syntyi kansainvälisen standardointiyhteistyön voimakkaasta kasvusta, mikä edellytti muun
muassa sitä, että standardointijärjestön piti kattaa sähköala laajalti. Nämä seikat
yhdessä edellyttivät aktiivista informaatiotyötä, koska kaikki tieto oli saatava avoimeksi ja kaikkien alan toimijoiden ulottuville. Lisäksi kansainvälisesti laadituille
sähköalan standardeille tarvittiin suomenkielinen julkaisukanava, minkä SESKO
tarjosi SFS:n toimialayhteisön roolissa.

Tuomo Ilomäki

Kaikki mukaan sähkökomiteaan
Sähkökomitean jäsenistöön oli kuulunut vain kapea, joskin hyvin keskeinen alue
Suomen sähköalasta. Puheenjohtajana toimi Sähkötarkastuslaitoksen toimitusjohtaja Väinö Veijola. Teollisuutta edusti Oy Strömberg AB:n johtaja ja Suomen
Teollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja Lauri Paavolainen, Suomen Standardisoimislautakuntaa sen sihteeri ja myöhemmin toimitusjohtaja Alfons Willberg.
Muita olivat esimerkiksi Radioinsinööriseuran edustajana YLEn yli-insinööri
T.K. Laakso ja Posti- ja Lennätinhallituksen yli-insinööri Veikko Haverinen.
Nyt Suomen sähköala oli saatava mukaan mahdollisimman laajalti. Se vahvistaisi suomalaisen yhteiskunnan roolia ulkomailla, ja olisi samalla kotimaan
standardointityön edellytys. Standardoinnin painopisteen siirtyminen kansainväliselle areenalle edellytti lisäksi, että standardointityöhön osallistuisi sille
omistautuneita ja kielitaitoisia sähköalan ammattilaisia.

25

sesko 50 vuotta 2. luku

Sähkökomitea hyväksyttiin IEC:n
jäseneksi vuonna 1949.
”Kuusikymmentäluvulla
vaatimukset olivat jo kiristyneet,
eikä silloinen komitea olisi
varmaankaan saavuttanut
jäsenyyttä”, Yrjölä toteaa
täsmälliseen tyyliinsä.
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Niukat resurssit
Sähkökomitean toimintaa oli rahoitettu keräämällä varoja niiltä, joita toiminta
hyödytti. Toinen rahalähde oli laajan mittaritaulustandardin ja sen yksityiskohtaisten työpiirustusten myynti, mikä osoittautui hyvinkin kannattavaksi. Komitean talouden kolmas jalka oli nk. Ahola-rivivarokkeen patentti, joka tuotti
sievoiset tekijänoikeustulot. Talous oli ollut suhteellisen vakaa vuosina 1951 - 61.
Rahaa riitti arkiseen työhön ja palkkioihin, mutta kansainvälisiin kokouksiin
osallistuttiin vain poikkeustapauksissa. Komitea palkkasi vuonna 1952 päätoimisen standardointi-insinöörin, mikä edisti kansallista standardointityötä suuresti.
Silti virka jouduttiin taloudellisista syistä lakkauttamaan 1960.
Komitean talouden jyrkkä alamäki alkoi 1962. Suomen Standardisoimisliitto
SFS:n kautta kanavoitu valtion matka-avustus kutistui niin vähäiseksi, että liitto
ei kyennyt jakamaan matka-avustuksia asiantuntijoille kansainvälisiin kokouksiin osallistumiseksi. Lisäksi sähköalan kiinnostus hiipui. Moni valmistajista ja
maahantuojista uskoi saavansa tarpeellisen hyödyn suoraan IEC-standardeista
ilman, että heidän piti osallistua standardien laadinnan kustannuksiin kotimaassa. Vuonna 1965 SESKO-komitea joutui allapäin ja pahoilla mielin toteamaan,
että sen ainoa tulo oli 48 markkaa talletuskorkoja.
”Jos tilanteen olisi annettu jatkua entisellään, komiteaa olisi kohdannut konkurssi vuonna 1966”, Erkki Yrjölä kirjoitti.

Talkoojoukosta organisaatioksi

Kotien koneistuminen oli Suomessa
vauhdikkaampaa kuin muualla
Euroopassa. Tämä saattoi
johtua suomalaisten naisten
osallistumisesta työelämään ja siitä
johtuneesta tarpeesta tehostaa
kotitöitä.

Erkki Yrjölä on kuvannut 1960-luvun loppupuolta edeltänyttä standardointia
”amatöörimäiseksi harrasteluksi”. Siitä vastasivat pääasiassa Sähkötarkastuslaitoksen insinöörit sivutoimisesti ja usein ilman eri korvausta. Aivan avuttomia
eivät nämä harrastelijat silti olleet. Kuten mainittu, komitea oli saanut aikaiseksi
600 sivua tuotestandardeja. Ne oli pidettävä alati kehittyvän sähkötekniikan
vaatimalla tasolla. Samalla piti laatia uusia standardeja. Sellaista työtä ei kukaan
pystyisi pitemmän päälle tekemään ilman kulukorvauksia, palkkioita ja pysyvää
toimistoa välineineen. Oli aika perustaa sähköteknisen alan toimialajärjestö.
Teknologinen kehitys edellytti sekin standardointityön vakiinnuttamista.
Sähköteknisellä alalla oli tulossa suuria projekteja ja uusia toimialoja, kuten
metro, ydinvoima, matkapuhelimet ja tietoliikenne. Alan yritykset tuottivat
satoja ellei tuhansia uusia sähkölaitteita ja komponentteja. Rautateiden sähköistäminen alkoi 1969, kun Helsinki-Kirkkonummi -rata otettiin käyttöön. USA:n
puolustusministeriön 1962 aloittamasta projektista syntyi myöhemmin internet.
Ensimmäinen pöytätietokone myytiin vuonna 1965 ja ensimmäinen kaupallinen
mikroprosessori 1971. Suomen ensimmäinen ydinvoimala käynnistettiin 1977.
Suomen kansantalous kasvoi voimakkaasti 1960-luvun puolen välin jälkeen.
Sähkö oli 1960-luvulla halpaa. Sähkölämmitys yleistyi. C-kasetit tulivat markkinoille, ja yhä uusia sähkölaitteita häämötti horisontissa. Koteihin raahattiin
valtavia säiliöpakastimia, stereoita, televisioita, kihartimia, pölynimureita, liesiä,
sähköhammasharjoja ja sähkökiukaita. Pulsaattoripesukoneet jymisivät kaikkialla. Sähkön tuotantoa lisättiin. Kaapeleiden, voimalinjojen, muuntajien ja pistorasioiden määrä kasvoi. Asennustöiden määrä, mittavuus ja vaikeusaste kasvoivat.
Sähköasennusten sähkötyöturvallisuus ja laitteiden yhteensopivuus sekä niiden
käyttöturvallisuus piti varmistaa. Ja standardeja sitten luotiinkin IEC:n piirissä.
SESKO-komiteassa tarkkailtiin, kuinka IEC:n tuottama paperipino kasvoi vuosi
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vuodelta. Mitattuna millä mittarilla tahansa nimikkeiden määrästä paperipinojen
paksuuteen, standardien volyymi oli vuosina 1949 - 1965 kasvanut 10-kertaiseksi.
Kansainvälisten järjestöjen ISOn ja IEC:n yhteenlaskettujen julkaisujen määrä oli
Erkki Yrjölän muistiinpanojen mukaan vuonna 1960 vain 322 kappaletta, mutta
vuonna 1965 jo 680 kappaletta. Kasvun arveltiin jatkuvan, ja siinä oltiin oikeassa.
Vuonna 1970 määrä oli kohonnut huimaavaa tahtia yli 2 800 julkaisuun.

Tuore ja vireä SESKO
SESKOlla riitti töitä. Tapio Viitanen työskenteli SESKOssa vuodesta 1971 eläköitymisvuoteensa 2003 saakka. Hän valvoi aluksi piirrosmerkkien, sitten vahvavirtakaapeleiden standardointia. Pitkän standardointiuransa aikana hän ehti olla
monessa mukana. Hän muistaa alkuvuosiensa valtavat paperipinot. Ne uhkasivat
aivan kirjaimellisesti kaatua toimiston työntekijöiden niskaan.
”Siihen aikaan oli toisenlaista kuin nyt. Sihteerit tekivät kirjoitustyötä, me insinöörit tehtiin prujut pöytäkirjoista ja valmistelimme ehdotuksia. Sitten konekirjoittajat kirjoittivat ne puhtaaksi sinikopiointia varten… Paperia liikkui toimiston
läpi riisitolkulla, kun kansainväliset järjestöt siirsivät työmääräänsä kansallisille
tahoille. Postilaitos oli varmasti iloinen olemassaolostamme”, Viitanen kuvailee.
SESKOn käytettävissä oli ajoittain myös paperinkäsittelijöitä. He olivat tarpeen, koska IEC:ltä ja vuodesta 1973 CENELECIltä tuli jatkuvalla syötöllä uutta
materiaalia. SESKOssa ne tarkistettiin, monistettiin ja postitettiin edelleen teknisille asiantuntijoille. Paperivuori hahmottuu, kun ajattelee konkreettisia määriä.
Vuonna 1989 IEC:llä oli 3 000 valmista standardia, yhteensä 80 000 sivua. Siitä
muodostui yli kahdeksan metrin korkuinen dokumenttipino. Vuosittain julkaistiin noin 250 uutta standardia. Lisäksi keskustoimisto lähetti teknisille asiantuntijoille 8 000 erillistä työpaperia useana kappaleena.
Moisen dokumenttimäärän vastaanotto, tarkastelu, sisäistäminen, kopiointi ja
jakelu käsityönä oli valtava urakka. Onneksi toimistoissa käytettävien laitteiden ja
atk-ohjelmien kehitys oli juuri niinä vuosina nopeaa ja tätä työtä suuresti helpottavaa. SESKO oli hyvinkin vikkelä hankkimaan käyttöönsä tietojenkäsittelyteknologiaa. Aluksi saatiin käyttöön Esselten konekirjoitusasema. Kuvat ja piirustukset
liimattiin erityisiin kehikkoihin, jotka valokuvattiin reprossa ja monistettiin.
Sitten tuli yhteinen muisti, mihin kirjoitettiin ja mistä tulostettiin valoladontamenetelmällä. 1980 - 90 -lukujen vaihteessa kaikki saivat omat tietokoneet.
”Ilomäellä oli jo
aikaisemmin henkilökohtainen PC. Minua
se harmitti niin, että
ostin omilla rahoilla
oman. Se joudutti
työtä paljon, sitä ehti
tehdä enemmän”,
Viitanen kertoo.
1971 toimintaa
laajennettiin sähkölaitosalalle palkkaamalla
toimistoon toinenkin
standardointi-insinööri. 1978 palkattiin
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Perustajajäsenten vakuuttava luettelo

SESKO-komitean jäsenistö edusti vain kapeaa osaa Suomen sähköalasta.
Uutta SESKOa perustettaessa tämä ongelma päätettiin ratkaista tiedotuksen
ja jäsenten värväämisen avulla. Käytännössä asia ratkaisi hyvin pitkälle itse
itsensä, koska perustajajäseniksi ilmoittautui 13 suurta ja keskeistä sähköalan
järjestöä. Lista oli voimallinen argumentti liittymisen puolesta.

Perustajajäsenet olivat
Suomen sähköteollisuusyhdistys ry
Suomen sähköinsinööriliitto ry
Oy Yleisradio Ab
Sähköliikkeiden liitto ry
Suomen sähkölaitosyhdistys ry
Sähkötarkastuslaitos ry
Suomen metalliteollisuusyhdistys ry
Puhelinlaitosten liitto ry
Suomen sähkötukkuliikkeiden liitto ry
Voima- ja polttoainetaloudellinen yhdistys Ekono
Elektroniikkainsinöörien seura ry
Suomen säätöteknillinen seura ry
Ensimmäiseen hallitukseen valitut jäsenet on merkitty edellä lihavoidulla tekstillä. Lisäksi
valtiolle varattiin yksi hallituspaikka. 1960-luvun lopulla yhdistys teki valtavasti työtä
saadakseen valtionkin jäseneksi. Yhdistyksen sääntöihin lisättiin hiukan huvittavalta
kuulostava pykälä: ’Valtio voi olla SESKOn jäsen’.
”Meni silti vuosia, ennen kuin keksimme miten,” Tuomo Ilomäki toteaa. Pulma ratkaistiin
vuonna 1968 erikoisjärjestelyllä. SESKO teki sopimuksen viiden valtionlaitoksen kanssa
(Posti- ja lennätinhallitus, Pääesikunnan sähköteknillinen osasto, Rautatiehallitus, Teknillisen
korkeakoulun sähköteknillinen osasto ja Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos). Ne muodostivat
kollektiivisen jäsenyyden mutta maksoivat vain yhden jäsenmaksun, ja niillä oli vain yksi ääni.
”Olihan se erikoinen järjestely, mutta se toimi. Eihän näistä asioista useinkaan äänestetty,”
Ilomäki sanoo.
1970-luvun lopulla SESKO pyysi kaikilta laitoksilta, haluaisivatko ne liittyä jäseneksi
itsenäisinä. Useimmat suostuivat, kaikki eivät. Pois jäivät mm. Teknillinen korkeakoulu sekä
Oulun ja Lappeenrannan yliopistot, jotka eivät halunneet maksaa korkeampaa jäsenmaksua.
Uusien jäsenien hankkiminen ei muutoin ollut vaikeaa. Perustajajäsenten luettelo toimi
tehokkaana argumenttina. Jäsenyyden edut pyyhkivät pois viimeiset epäröinnit.
”Otimme ainoana värväystoimena yhteyttä alan uusiin yhteisöihin ja kerroimme
olemassaolostamme”, Ilomäki kertoo. Jäsenyys velvoitti ja aiheutti kuluja sekä rahan että
työtuntien muodossa. Hyötyä sai, kun pystyi vaikuttamaan standardien sisältöön ja oli
mahdollisuus olla aloitteellinen. w
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insinööri vastaamaan elektroniikka-alasta. Henkilökuntamäärän kasvu on ollut
tarkoin harkittua. EU-jäsenyys aiheutti kuitenkin välittömän rekrytointitarpeen.
Aluksi työntekijät saatiin omien työpaikkailmoitusten kautta, mutta sittemmin
siirryttiin omaan aloitteellisuuteen.
”Moni nykyisistäkin työntekijöistä on ’noudettu’ SESKOon. Yhdistyksestä
otettiin heihin yhteyttä, ei päinvastoin”, Tuomo Ilomäki selittää.
Hän rekrytoi internetin tulon jälkeenkin työntekijöitä selaamalla työnhakuilmoituksia. Jos profiili näytti sopivalta, henkilöön otettiin yhteyttä. Valintaperusteina oli sarja kriteereitä, joihin nojaten etsittiin sopivan ammattitaidon ja oikeat
henkilökohtaiset ominaisuudet omaavia ihmisiä.
”On myönnettävä, että tämä työ on sen verran erikoista, että on valittava henkilöitä, jotka eivät pelkästään osaa sitä tehdä, vaan jotka myös viihtyvät sen parissa. Kovin spontaanit ihmiset esimerkiksi saattavat saada uusia mielenkiinnon
kohteita ja lähteä omille teilleen. Olen palkannut SESKOon kymmeniä henkilöitä,
ja moni heistä viihtyi ja menestyi.”

Tuomo Ilomäki muistaa
erään rekrytointitapauksen
70 - 80 -lukujen vaihteesta.
”Tänne haki juuri insinööriksi
valmistunut Heikki Silvan.
En muista oliko hän muualla
ollutkaan, mutta hänellä oli erittäin
hyvät todistukset ja kävi täällä
haastattelussa. Minusta kuitenkin
tuntui – koska tätä standardointia
pidetään, jos sitä ei tarkemmin
tunne, vähän semmoisena kuivana
alana jossa pyöritellään papereita ja
suuria määriä yksityiskohtia – että
Heikki ei olisi meillä kauaa pysynyt.
Siksi en valinnut häntä. Myöhemmin
hänestä tuli Sähköinsinööriliiton

Jäsenistö on aina hengittänyt samaan tahtiin SESKOn kanssa

toiminnanjohtaja, ja hän vaikuttaa

Aluksi Sähkökomitean jäsenistössä eivät olleet edustettuina kaikki sähköalan
toimijat. Uutta SESKOa perustettaessa tämä puute päätettiin ratkaista tiedotuksen ja jäsenten värväämisen avulla. Käytännössä asia ratkaisi pitkälle itse itsensä,
koska perustajajäseniksi ilmoittautui 13 merkittävää sähköalan yhteisöä. Lista
oli voimallinen argumentti liittymisen puolesta. Vuonna 1965 perustettiin siis
SESKO Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys ry. 13 jäsenyhdistyksestä perustamiskirjan allekirjoittajia oli kolme: Suomen Sähköinsinööriliitto ry,
Suomen Sähkölaitosyhdistys ry ja Suomen Sähköteollisuusyhdistys ry. Vuoden
1968 maaliskuussa hyväksyttiin Suomen valtio uudeksi SESKOn jäseneksi.
Jäsenyys velvoitti ja aiheutti kuluja sekä rahan että työtuntien muodossa. Etuna
oli mahdollisuus olla aloitteellinen ja vaikuttaa standardien sisältöön komiteoissa
toimivien edustajien kautta. Samalla asiantuntijat saivat käyttöönsä valtavan
sähköteknisen tietopankin: kansainvälisten standardien jatkuvasti laajentuvan
kokoelman. 1980-luvulle tultaessa SESKOn jäseniksi olivat liittyneet Suomen
Radioteollisuusyhdistys ry, Rakennushallitus, Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat ry
(joka sittemmin erosi ja liittyi uudestaan 2000-luvulla), Suomen sähköteknikkojen liitto ry, Ammattikasvatushallitus, Oulun yliopisto ja Tampereen Teknillinen
korkeakoulu. 1980-luvun lopussa SESKOn jäsenmäärä oli 21 ja jäsenistössä olivat
mukana kattavasti tuon ajan keskeiset sähköalan toimijat.
1990-luvulla Sähkötarkastuskeskuksen toiminnan lakattua SESKOn jäseniksi
hyväksyttiin Turvatekniikan keskus vastaperustettuna viranomaisena sekä Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry testaus- ja tarkastustoiminnan edustajana.
Lisäksi jäseneksi tuli Talotekniikkaliitto ry. 2000-luvun puolessavälissä monitoroitiin ympäristöä ja todettiin, että 1990-luvun sähköalan murroksessa syntyneet
kaikki uudet sähköalan toimijat eivät olleet mukana SESKOn toiminnassa. Tehtiin
värväyskampanja, jonka seurauksena Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry, Sähköenergialiitto Sener ry:n lakattua toimimasta tilalle tullut Energiateollisuus ry, Suomen
Valoteknillinen Seura ry, Sähkömestarien ja sähköyliasentajien yhdistys SAMSY ry
sekä Sähköalojen ammattiliitto ry ja Sähköteknisen Kaupan liitto STL ry.
2010-luvulla sähköalan toimintakentässä Suomessa tapahtui jälleen suuria
muutoksia, mikä vaikutti myös järjestöihin. Vuonna 2012 Digita Oy erosi
SESKOn jäsenyydestä, kun se myytiin kansainväliselle toimijalle. Suomen Sähkö-
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siellä yhä seniorina. Olemme siitä
siitä mitään kaunoja ole jäänyt.”

Vuonna 1984 SESKOn
viralliseksi nimeksi
merkittiin yhdistysrekisteriin
Suomen Sähköteknillinen
Standardisoimisyhdistys SESKO ry
ja lopulta vuonna 2003 viralliseksi
nimeksi vahvistettiin lyhyesti ja
ytimekkäästi SESKO ry.
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Ympäristö huomioidaan
standardoinnissa muun muassa
siten, että standardit kattavat
tuotteiden koko eliniän. Tästä hyvä
esimerkki ovat taulutelevisiot.
Ne saattoivat aikoinaan
syttyä palamaan. Valmistajat
ratkaisivat ongelman lisäämällä
palonestoaineita. Standardoinnissa
keskusteltiin näiden aineiden
määrästä. Ympäristönsuojelijat
vastustivat estoaineita, koska ne
tuottavat hävitysprosessin aikana
myrkkyjä.
Standardointityössä saatiin

teknikkojen liitto ry:n toiminta päättyi ja 2013 se fuusioitui Sähköinsinööriliittoon. Tämän jälkeen sähköteknikkojen edustus SESKOssa on kanavoitunut
Sähköinsinööriliitto ry:n kautta. Talotekniikkaliitto fuusioitui palvelualojen
työnantajien järjestöön PALTA ry:hyn ja PALTA tuli muutamaksi vuodeksi
SESKOn jäseneksi eroten vuonna 2014. VTT Teknologian tutkimuskeskuksen
jäsenyys siirtyi VTT Expert Service Oy:lle, joka jatkaa sen tehtäviä SESKOn jäsenenä. Teollisuuden Sähkö ja automaatio erosi SESKOn jäsenyydestä, koska liittyi
Promaint ry:hyn, joka puolestaan tuli SESKOn jäseneksi. Suurimmillaan SESKOn
jäsenmäärä oli vuonna 2011, jolloin jäseniä oli 24. Sittemmin jäsenmäärä on
edellä kuvattujen fuusioiden ja fissioiden jälkeen vakiintunut 20 jäseneen vastaten
kattavasti sähköalan toimintakenttää vuonna 2015.
SESKOn jäsenet ovat lähtökohtaisesti yhdistyksiä. Poikkeuksen muodostavat
yhtiöt, jotka on muodostettu aikoinaan viranomaisesta tai muusta julkisyhteisöstä, kuten SGS Fimko Oy (entinen Sähkötarkastuskeskuksen koestuslaboratorio),
VTT Expert Service Oy (entinen VTT Teknologian tutkimuskeskus) ja TeliaSonera Finland Oy (Posti- ja lennätinhallitus). Digita Oy, joka erosi SESKOn
jäsenyydestä kansainvälisen kaupan seurauksena 2012, oli Yleisradion seuraaja
SESKOn jäsenenä.
SESKOn jäsenissä on kaikkina aikoina ollut sähkötekninen ala todella kattavasti mukana. Se on tiennyt jäsenistön sitoutumista sähkötekniseen standardointiin ja standardoinnin arvostusta korkealle näiden toimijoiden keskuudessa.
Standardoinnilla on jäsenille iso merkitys toiminnan kehittämisessä, tuote- ja
palvelusuunnittelussa sekä turvallisuus-, ympäristö-, energia- jne. seikkojen huomioon ottamisessa omassa toiminnassaan. Vähäisin ei ole myöskään suomalaisen
yhteiskunnan toimijoiden vaikutusmahdollisuus standardien sisältöihin voimakkaalla sitoutumisella ja osallistumisella standardointiin. SESKOlla on jäsenistössään taustatukena Suomen sähköteknisen alan parhaat voimat.
Osoituksena jäsenten vahvasta sitoutumisesta on 1990-luvun puolenvälin
tilanne, kun SESKOn tulevaisuutta itsenäisenä toimijana, irrallaan Sähkötarkastuskeskuksesta suunniteltiin. Toiminnan rahoitus oli keskeinen tekijä taloudellisesti itsenäisen aseman saavuttamiseksi. Kun eri rahoitusvaihtoehtoja
suunniteltiin ja niiden toteutumismahdollisuuksia punnittiin, oli suomalainen
sähkötekninen teollisuus ABB edelläkävijänä valmis tukemaan taloudellisesti
alkuvuodet SESKOn toimintaa, jos suunnitellut rahoitusvaihtoehdot eivät toteutuisi. Näin haluttiin sähköteknisen standardoinnin itsenäinen toiminta Suomessa
turvata tulevaisuudessakin. Ilman jäsenistönsä myötävaikutusta SESKOn alkutaival olisi ollut myös taloudellisesti paljon takkuisempi.

pitkän pohdinnan jälkeen aikaan
kompromissi. Kimmo Saarisen
sanoin IEC:ssä pohdittiin,
”pelastetaanko ihminen vai
maailma?”

Tieto avataan kaikille
Standardointi oli 1960-luvulla monin tavoin kulisseissa tapahtuvaa toimintaa.
Edes sähköalan ammattilaiset eivät välttämättä olleet siitä selkeästi tietoisia.
Suuren yleisön kannalta työ oli vielä näkymättömämpää, koska standardointidokumenttien ymmärtäminen edellyttää lukijaltaan alan tietämystä. Tieto
standardeista ja niiden hyödyistä sekä maamme kannalta onnistuneista standardointiratkaisuista saavutti useimmiten vain ne henkilöt, jotka olivat jo osallisia
työssä. Alalla oli runsaasti yrityksiä, ammattilaisia ja viranomaisia, joiden käsitys
standardoinnin merkityksestä oli melko huteralla pohjalla. Siksi yhdeksi yhdistyksen työn keskeisistä päämääristä kirjattiin ”tehdä standardointityö ja sen merkitys tunnetuksi”. Tiedotuksessa tähdennettiin, että standardointi tukee suoma-
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laisten yritysten kehitystä. Samalla kerrottiin, mitä hyötyä yritykset, yhdistykset ja
asiantuntijat saisivat standardoinnissa mukana olosta.
Heti perustamisvuotenaan SESKO aloitti tiedotuskampanjan kertoakseen
yhdistyksen ja IEC:n toiminnasta sekä standardoinnin kasvavasta merkityksestä.
SESKOn edustajat pitivät esitelmiä sähköalan tapaamisissa ja toimittivat ammattilehdille artikkeleita. Sähköurakoitsija-lehdessä julkaistiin ”SESKOn kuulumisia”.
Yhdessä Insinöörijärjestöjen koulutuskeskuksen INSKOn kanssa järjestettiin
jatkokoulutuskurssi sähköalan piirrosmerkki- ja piirustusjärjestelmien standardeista. Kurssille oli niin paljon hakijoita, että se piti toistaa.
Yhdistys perusti myös oman SESKO-tiedotus -lehden. Tuomo Ilomäki teki
sitä yhdessä sihteerinsä Liisa Piipon kanssa ensimmäisenä vuonna viisi numeroa, myöhempinä kuusi numeroa vuosittain. Sivumäärä oli nelisenkymmentä
ja painos 1 000 kpl. Lehti oli melko yksinkertainen moniste. Siinä julkaistiin
komitearaportteja ja tiedotettiin voimaan tulevista ja työn alla olevista standardeista. Lisäksi lukija löysi tietoa standardointialan tapahtumista, kuten kansainvälisistä kokouksista sekä SESKOn sisäisistä tapahtumista, kuten uuden komitean
perustamisesta. Standardointityön perusteet tehtiin tunnetuiksi yleisesittein,
joista ensimmäinen julkaistiin 1975. 1600 kappaleen painoksina tehdyt toimintakertomukset olivat nekin merkittävä tiedotuskanava. Vuotuiset Komitea- ja
henkilöluettelot kaikessa arkisuudessaankin kertoivat sähköalalla työskenteleville,
että SESKOn toimintaan osallistui alan keskeisiä yrityksiä ja tunnettuja syväosaajia. Erkki Yrjölä totesikin, että valistustoiminta alkoi erittäin virkeissä merkeissä.

SESKOn peruspilareiksi
tulivat siten kansainvälisyys,
kattavuus, asiantuntemus ja
avoimuus. Yhdistyksen tarkoitus
muotoiltiin näin: Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys
z

laatii ja hyväksyy sähköalan
kansainväliset standardit ja
suorittaa määräysehdotusten
valmistelua

z

toimii Suomen kansalliskomiteana sähköalan
kansainvälisissä
standardisoimisjärjestöissä

z

osallistuu sähkölaitteiden
kansalliseen ja kansainväliseen sertifiointitoimintaan

z

harjoittaa julkaisu-, neuvonta- ja

z

toimii yhteistyössä Suomen

tiedotustoimintaa
standardisoimisliiton,
Sähkötarkastuskeskuksen,
Tekniikan sanastokeskuksen
sekä muiden standardointiin
osallistuvien koti- ja ulkomaisten
yhteisöjen kanssa.

1974 SESKOssa oli toimitusjohtaja, sihteeri, toimistoapulainen ja kolme insinööriä.
1978 palkattiin neljäs insinööri ja vasta 1987 seuraava. 1997 oli saavutettu lähes nykyinen
miehitys henkilöstömäärän noustua 11:een. 2015 SESKOssa toimii 13 henkilöä, joista
seitsemän insinööriä vastaa standardoinnista ryhmäpäällikköinä.
Kuvassa SESKOn toimiston henkilökuntaa 1990-luvulla. Eturivissä istuvat Tapio Viitanen,
Marva Metsänoja ja Mika Mutru. Takana seisovat Liisa Piippo, Lauri Wuoma, Maija Viljanen,
Jari Karjalainen, Juha Vesa, Pirkko Taavitsainen ja Tuomo Ilomäki.
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Panostetaan kansainvälistymiseen
Suomi oli liittynyt EFTAan
liitännäisjäseneksi 1961 Finn-EFTA
-sopimuksella, joten Suomesta tuli
CENELECin jäsen vanhan CENELjäsenyyden ansiosta. Sopimukseen
liittyvä vapaakauppasopimus sisälsi
periaatteen tavaroiden vapaasta
liikkumisesta sopimusalueella.

SESKO vastasi kansalliskomiteana kansainvälisestä toiminnasta yhä aktiivisemmin tultaessa 1970-luvulle. Huhtikuussa 1971 palkattiin toimistoon toinen
standardointi-insinööri kansainvälisen toiminnan tehostamiseksi. Sähköalan
eurooppalainen standardointijärjestö CENELEC aloitti toimintansa vuoden 1973
alussa, kun silloisten EEC- ja EFTA-maiden CENEL ja EEC-maiden CENELCOM
yhdistettiin. Suomen sähköteollisuuden piirissä oli sisäistäen ymmärretty perusasiat: kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien laatiminen ja noudattaminen on vapaaehtoisuudesta huolimatta viennin kannalta välttämätöntä. Jos emme
itse osallistu standardien laatimiseen, joku toinen tekee ne puolestamme, eikä
välttämättä eduksemme, ajateltiin. Siten standardointi kansainvälisellä areenalla
siirtyi osaksi teollisuuden keskeistä strategiaa ja oleelliseksi osaksi suunnittelua,
tuote- ja palvelukehitystyötä, valmistusta ja markkinointia. Erityisesti elektroniikka-alan standardoinnin tulevan ohjauksen kannalta oli tärkeää, että 1977 lopussa
saatiin Sähkötarkastuslaitokselta päätös yhden uuden insinöörin palkkaamisesta
SESKOn toimistoon. Kun Suomesta tuli EU:n jäsenmaa 1995, SESKO oli työskennellyt jo pitkään kansainvälisillä areenoilla. Panostus kansainväliseen standardointityöhön osoittautui siten äärimmäisen hyödylliseksi ja kaukonäköiseksi.
”CENELEC aiheutti 1973 SESKOn toimistolle valtavan lisätyön. Painetta purkamaan saatiin palkatuksi uusi standardointi-insinööri ja tukipalveluihin sihteeri.
SESKO-tiedotus -lehdestäkin oli yhdistettävä vuoden kaksi ensimmäistä numeroa, jotta olisi jotenkin selvitty arkirutiineista”, Tuomo Ilomäki kertoo.

Kylmää sotaa uhmaten

CECC:n ensimmäisen vuoden
jäsenmaksu 1982 oli 30 000
markkaa. Sen kokoaminen oli
SESKOlle hankalaa, joten sen
maksoivat yhdessä Evox, Nokia,
Perlos ja Strömberg.
Kauppa- ja teollisuusministeriön
osastopäällikkö Bo Göran
Erikson sai arvovallallaan 1988
SFS:n ymmärtämään CECC:n
merkityksen standardointi- ja
sertifiointijärjestönä ja sisällytettyä
sen jäsenmaksun valtion
avustukseen.

Suomi ei ollut 1980-luvun alussa elektroniikan komponentteja sertifioivan eikä
niiden standardeja laativan eurooppalaisen CECC:n (Cenelec Electronics Components Committee) jäsen, mutta seurasi sen toimintaa SESKOn CECC-toimikunnan kautta saaden tietoja muista Pohjoismaista, jotka olivat jäseniä.
”Työskentelin kondensaattoreita valmistavassa Oy Evox Ab:ssä ja olin CECC
-toimikunnan jäsen. 1980-luvun alussa törmäsimme kaupan esteisiin esimerkiksi
Englannissa, jossa emme voineet myydä komponenttejamme telekommunikaatioasiakkaille. British Telecom vaati nimittäin komponenteille CECC -hyväksynnän. Suomi ei ollut järjestön jäsen, emmekä yrityksenä voineet hankkia hyväksyntää komponenteillemme. Siksi päätimme yrittää saada Suomen jäseneksi.
Toimikunnan kokouksessa keväällä 1981 ehdotin asiaa. SESKOn Tuomo Ilomäki
puolsi liittymistä, koska kaupalliset intressit olivat olemassa,” luonnehtii SESKOn
hallituksen monivuotinen puheenjohtaja Kimmo Saarinen 80-luvun tilannetta.
CECC:ssä oli hyvin aktiivinen sotilaselektroniikan käyttäjien osasto
MUAHAG, joka yritti luoda USA:n MIL-standardeille eurooppalaista vastapainoa
erityisesti NATOn sisällä, itseasiassa menestyksekkäästi.
”Toimikunnan puheenjohtaja, puolustusvoimien insinöörieversti, ilmoitti
ykskantaan, että Suomi ei voi liittyä järjestöön, jolla on hänen mielestään liian
läheiset suhteet NATOon, jotta Suomen suhteet Neuvostoliittoon eivät vaarannu!
Hän ilmoitti eroavansa, jos Suomi hakee jäsenyyttä CECC:ssä. Minulle ei jäänyt
muuta vaihtoehtoa, kuin ilmoittautua vapaaehtoiseksi toimikunnan puheenjohtajan tehtävään, mikä sitten toteutuikin. Niinpä Suomi liittyi vuoden 1982 alusta
järjestöön. Ei tullut noottia naapurista, mutta kauppa alkoi käydä, kun sertifioinnit saatiin kuntoon,” muistelee Saarinen.
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3.

Raha ratkaisee

”Onko totta, että sähköteknistä standardointia pyöritetään noin tehokkaasti reilulla miljoonalla eurolla Suomessa?”, kysyi eräs CENELECin varapuheenjohtajista
joitakin vuosia sitten Reykjavikissa pohjoismaisen sähköalan standardoinnin
yhteistyöryhmän NOREKin kokouksessa SESKOn tilannekatsauksen esityksen
jälkeen. Totta on, että SESKOn toimiston kulut ovat nykyisin vuositasolla noin
1,2 - 1,4 miljoonaa euroa. Toimisto kuluineen on kuitenkin tutun sanonnan jäävuoren huippu. Sähköteknisten standardien valmisteluun osallistuu suuri joukko
yrityksiä ja yhteisöjä. Ne sijoittavat toimintaan runsaasti aikaa, työtä ja varoja.
Vuositasolla satojen standardien valmisteluun osallistuvat, teknisen taustan
omaavat asiantuntijat käyttävät standardointikokousmatkoihin ja kokouksiin
valmistautumiseen työaikaansa. Siksi todelliset kustannukset Suomessa, kuten
muissakin jäsenmaissa, ovat moninkertaiset verrattuina standardointia koordinoivan toimiston kuluihin. Tätä panostusta ei tehdä huvin vuoksi. Voimme
olla varmoja siitä, että yritykset ja yhteisöt ovat punninneet toiminnan hyödyt.
Panostus standardointiin on suoraan yhteydessä osallistumisesta ja standardien
käytöstä saatavaan hyötyyn.
SESKOn hallituksen ja jäsenistön jo yhdistyksen toiminnan alkuvuosina tekemän linjauksen mukaisesti sähköteknisestä standardoinnista hyötyvät yhteisöt
ja yritykset vastaavat myös niistä aiheutuvista kuluista. SESKOn toimintaa on
rahoitettu viimeiset 20 vuotta useista tulolähteistä, joita ovat:
z laadintakorvaukset SFS:ltä,
z IEC- ja EN-standardien myynnistä saatavat korvaukset,
z osallistumismaksutuotot sekä
z valtiovallan ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen avustukset.
SESKOn jäseniltään perimien jäsenmaksujen osuus (noin 2 %) on minimaalinen
verrattuna muihin tulolähteisiin. Tässäkin konkretisoituu periaate ”joka hyötyy myös kustantaa”. Hyöty syntyy palvelu- ja tuotekehityksessä sekä yritysten
ja yhteisöjen toiminnan laatuohjauksessa. Standardit toimivat siten yritysten
ydintoimintojen tukena. Tähän periaatteeseen perustuu myös SESKOn rahoitustoiminnan suunnittelu ja se, että valtiovalta osaltaan rahoittaa standardointitoimintaa. Valtiovallan näkökulmasta yhteiskunta saa hyötyjä standardeista
ainakin silloin, kun niihin päädytään viittaamaan lainsäädännössä.

Ei ole niin jaloa aatetta, jota voisi edistää ilman turvattua taloutta
Yhdistyksen rahoituksen turvaaminen oli ensiarvoisen tärkeää. Ilman ennustettavaa rahoitusta peruspilarit huojuisivat ja toiminnasta tulisi Erkki Yrjölän kuvaamaa ’harrastelua’. SESKOn hallituksen ensimmäisessä kokouksessa syntyi kuningasajatus: koska SESKO valmisteli SFS:n julkaisemat sähköalan standardit, pitäisi
sen saada myös osansa niiden myyntituloista. Tosiasiat tukivat tätä ajatusta. Omia
tuloja yhdistyksellä oli todella vähän. Jäsenmaksut olivat lähes nimelliset. Ne oli
otettu käyttöön SESKO ry:n ensimmäisenä varsinaisena toimintavuotena 1966.
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Sähkötarkastuslaitoksen
kanssa sovitusta järjestelystä
on kirjanpidollisia tietoja vasta
vuodelta 1972. Silloin henkilöstö
koostui toiminnanjohtajasta,
kahdesta standardointi-insinööristä
ja toimiston sihteeristä. Kulut
kasvoivat yhtä jalkaa standardien,
viranomaismääräysten ja sähkön
kulutuksen lisääntymisen kanssa.
SESKOn toiminta on
työvoimaintensiivistä, mistä seuraa
henkilöstökulujen suuri osuus sen
kuluista.

SESKO laati standardeja ja valmisteli sekä toimitti niitä myytäväksi SFS:lle ilman
minkäänlaisia korvauksia. Kaikki myyntitulot jäivät SFS:lle, joka niitä julkaisi ja
julkaisee yhä. SESKO ei saanut edes valtionapua silloiselta Kauppa- ja teollisuusministeriöltä. Yhdistys joutui hakemaan vuosittain erilaisia avustuksia. Se toi
talouteen sattumanvaraisuutta, mikä teki tulevaisuuden hyvin epävarmaksi.
Toiminnan jatkuvuuden pelasti napanuora silloiseen Sähkötarkastuslaitokseen
(myöhemmin Sähkötarkastuskeskukseen).
Sähkötarkastuskeskukseen perustettiin suoraan johdon alainen standardisoimistoimisto. Siten ainakin henkilöstön palkat tulivat aina ajallaan. Näitä kuluja
perusteltiin sillä, että Sähkötarkastuskeskus hyödynsi laadittuja standardeja
tuolloin laajemmin kuin mikään muu yhteisö Suomessa. Tämä ratkaisu oli myös
yritysten silmissä oikeudenmukainen. Sen kautta standardoinnin kulut jaettiin
muidenkin kuin yritysten ja niiden asiakkaiden maksettaviksi. Malli toimi ilman
soraääniä aina 1990-luvun puoliväliin, eli Sähkötarkastuskeskuksen lakkauttamiseen saakka. Arkisella toiminnalla oli siten pysyvä pohja. Rahapula tuli vastaan
heti ulko-ovella. Varsinkin ulkomaanmatkoihin piti Tuomo Ilomäen mukaan
aina haalia varoja mistä milloinkin. Niitä saatiin esimerkiksi Tekniikan edistämissäätiöltä ja Sähköinsinööriliitolta projektikohtaisina avustuksina. Vielä 1970 jopa
kolmannes yhdistyksen varoista saatiin satunnaisavustuksina. 1972 SESKOn
taloudellinen tila oli aiheuttamassa vakavan jarrun toiminnan myönteiselle kehitykselle. Ilomäki muistaa nämä pulavuodet hiukan erikoisina:
”Kyllä se huono rahoitus tuntui kaikessa. Jouduimme miettimään matkustamista tarkkaan. Työt oli pistettävä hyvin huolelliseen tärkeysjärjestykseen. Aina
ei tiedetty, mistä seuraavan vuoden rahat tulevat. Meistä oli käsittämätöntä,
että satalukuisen asiantuntijajoukon ollessa auliisti käytettävissä ja yhden jäsenyhteisön yksin ylläpitäessä SESKOn toimistoa, vaatimattomat ’katalysaattorivarat’
uhkasivat lamauttaa koko standardointitoiminnan.”
Kun taloudellinen yhdentyminen Länsi-Euroopassa johti CENELEC-järjestön
perustamiseen ja Suomen jäsenyyteen tässä järjestössä 1973 alussa, SESKO otti
vastuulleen tämänkin toiminnan. Alkuvuoden työvoimapulasta huolimatta
SESKOn toiminta vakaantui silti loppuvuodesta tyydyttävästi. Vuoden 1974
talousarviota hyväksyttäessä SESKOn jäsenistö katsoi, ettei talouselämän suoraa
rahallista tukea voitu enää merkittävästi lisätä, vaan SESKOn rahoitus oli järjestettävä julkaisutoiminnan ja valtion avustusten turvin. SESKO neuvotteli siksi
erittäin pontevasti SFS:n kanssa standardien laadintakorvauksista. Samalla vaadittiin osaa SFS:n omaan kassaansa saamasta standardointityön valtionavusta. Nämä
neuvottelut olivat sekä SFS:n oman historiikin että Tuomo Ilomäen mukaan sitkeitä ja aikaa vieviä. Lopulta saatiin sopimus prosenttiosuuksista myyntivoitoista.
Kolmiportaisella asteikolla SESKOn osuus kasvoi myynnin myötä. Tämä sopimus
solmittiin SESKOn viettäessä 10-vuotisjuhliaan vuonna 1975. Laadintakorvauksia
alettiin maksaa SESKOlle sähköteknisten standardien bruttomyynnin perusteella.
Ne eivät kuitenkaan aivan heti antaneet toivottua kassavirtaa: 1970-luvun lopussa
oli vielä tappiollisia vuosia. 1980-luvun aikana tilanne parantui, vaikkakin vielä
vuonna 1982 yhdistyksen taloudellinen tulos oli huomattavan alijäämäinen laadintakorvaustulojen vähäisyyden vuoksi.
SFS-standardien ja SFS-käsikirjojen tehostetun markkinoinnin ansiosta
SESKOn taloudellinen tilanne parani nopeasti, ja 1980-luvun lopulla yhdistyksen
todettiin olevan taloudellisesti kuivilla. Vaikka laadintakorvaukset ratkaisivatkin
standardointitoimiston rahoituksen aina 1990-luvun puoliväliin asti, ne olivat
vain osa yhdistyksen taloudellista pohjaa. Nykyisinkin SFS:ltä saatava laadintakorvaus kattaa toiminnan rahoituksesta vuodesta riippuen 20-30 %.
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SESKO on omalla aktiivisuudellaan lisännyt standardien menekkiä ja myynnistä saatavia tuloja. Kun 90-luvun puolivälissä SESKO otti hoitaakseen IECstandardien myynnin, niiden menekki nousi merkittäväksi ja on ollut yksi
keskeinen tulonlähde SESKOlle. Samoin 90-luvulla SESKO sai oman aktiivisen
toimintansa seurauksena vastuulleen sähköturvallisuuteen liittyvien asennusstandardien ja sähkötyöturvallisuusstandardin valmistelun. Näistä tulikin varsinaisia
menestystuotteita. Kun aiemmin sähköteknisen alueen standardeja oli vuositasolla myyty satoja kappaleita, niiden myynti turvallisuusstandardien valmistumisen
jälkeen nousi huimiin lukemiin. Niitä meni kaupaksi tuhansia vuosi toisensa
jälkeen. ”Tämähän oli meille erinomainen kultakaivos noina vuosina. SFS ei ehkä
arvannutkaan, että niiden myynti olisi mahdollista siinä mittakaavassa. Ne olivat
standardien maailmassa ennenkuulumattomia lukuja”, Tuomo Ilomäki muistelee.

Hallinnollisesti ja taloudellisesti riippumattomaksi
1970-luvun lopun ja 1980-luvun alun vuosien jäädessä tulokseltaan punaiselle
SESKOn hallitus ryhtyi kiinnittämään huomiota standardointikomiteoiden
tuottavuuteen. Siihen kannustivat myös julkishallinnossa odotettavissa olevat
muutokset. EU-jäsenyyden yhteydessä Suomi joutui hallinnollisesti eriyttämään
määräystenannon, markkinavalvonnan, standardoinnin ja testauksen. Sähkötarkastuskeskuksen tekemä sähkölaitteiden pakollinen ennakkotarkastus Suomessa
päättyi 1994 Sähköturvallisuuslain voimaantulon myötä, mikä ennakoi radikaalimpiakin muutoksia sähköturvallisuusviranomaisessa. Tulevat muutokset aiheuttivat merkittäviä lisäpaineita – ei vain SESKOn asemaan, vaan myös sen rahoituspohjaan. Ennen kuin sitä ongelmaa voitiin edes yrittää ratkaista, piti järjestön
asema vakiinnuttaa. Ratkaisumalleja selviteltiin Sähkötarkastuskeskuksen ja
SESKOn yhteisessä työryhmässä Suomen Sähkölaitosyhdistyksen toimitusjohtajan Esa Hellgrénin johdolla. SESKO ja Sähkötarkastuslaitos sopivat 1991, että
SESKO huolehti keskuksen rahoittamana sähköturvallisuustyössä tarvittavien
standardien laatimisesta. Siinä yhteydessä SESKOn hallituksen puheenjohtaja
Kalervo Rudanko (Nokia kaapeli Oy) suositteli SESKOn itsenäistymistä. Hänen
perustelunsa olivat selkeät: Pian standardoinnin merkitys kasvaisi voimakkaasti, ja sitä hoitamassa piti olla juridisesti ja taloudellisesti riippumaton järjestö.
Lopputulema oli, että SESKO itsenäistyi vuoden 1994 alussa niin hallinnollisesti
kuin taloudellisestikin. Siinä yhteydessä henkilöstön määrä väheni yhdestätoista
yhdeksään. Vuoden aikana kustannuksia karsittiin ja toimiston palveluja kehitettiin nojaamalla ISO 9000-sarjan mukaiseen laatujärjestelmään. Samalla SESKO
aloitti IEC- ja EN-standardien myynnin omana toimintanaan.
Uutta rahoitusmallia etsittäessä tajuttiin, etteivät jäsenmaksut voisi mitenkään
kattaa toimintaa. Jäsenmaksuja oli vuosien aikana korotettu, mutta harvakseltaan.
Oikea tie oli hyödyllisten palvelujen tuottaminen yrityksille ja asiantuntijoille.
Ilomäki summaa nopeasti, miten SESKO muuttui:
”Panostimme palveluun muuttumalla eräänlaiseksi palvelevaksi puhelimeksi.
Meiltä voitiin ja voidaan yhä kysellä kaikenlaista standardeista. Toisaalta markkinoimme tehtyjä standardeja ja IEC:n standardeja. Nekin olivat alun perin myynnissä SFS:llä, mutta IEC:n kansalliskomiteana saimme oikeuden ottaa senkin
myynnin itsellemme. Sekin oli ihan hyvä juttu. Siinä vaiheessa talous valkeni
pysyvästi.”
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Vuonna 1996 lakkautettu
Sähkötarkastuskeskus hajaantui
useaan eri osaan: SESKO
(sähkötekninen standardointi);
Turvatekniikan keskus, nykyisin
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto,
sähkölaite- ja -laitteistoyksikkö
(turvallisuusvalvonnan
viranomaistoiminnot); FIMKO,
nykyisin SGS Fimko Oy
(sähkölaitteiden tarkastus ja
sertifiointi); FIMTEKNO, nykyisin
Inspecta Oy (sähkölaitteistojen
tarkastus), Henkilö- ja
yritysarviointi Seti Oy (pätevyyden
arviointi); Sähköturvallisuuden
edistämiskeskus STEK ry
(sähköturvallisuuden edistäminen)
ja yksityiset valtuutetut tarkastajat
(sähkölaitteistojen tarkastus).
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Tuolloin SESKOn komiteoissa
ja seurantaryhmissä toimi
noin 700 asiantuntijaa. Kun
osallistumismaksu tuli voimaan
elokuussa 1994 jäi jäljelle
noin 300 maksuhalukasta
henkilöä. Tuosta määrästä
se on kasvanut ja vakiintunut
nykyisiin noin 500 asiantuntijaan.
He tulevat suomalaisen
yhteiskunnan eri alueilta, kuten
sähköteknisestä teollisuudesta,
verkkoyhtiöistä, sähkö- ja
telesuunnittelun ja -urakoinnin
piiristä, testaus-, tutkimus- ja
tarkastusorganisaatioista,
viranomaisista, yliopistoista
ja korkeakouluista. Suuri osa
lopettaneista oli asemassa, jossa
heitä ei mikään organisaatio
tukenut rahallisesti, vaan he olivat
mukana omasta harrastuksesta ja
osa oli jo eläkkeellä.
”Mukana oli myös joitain
demonstraatioita. Tähän aikaan
moni varmaan ajatteli, että
standardointi on jollain tapaa
viranomaistoimintaan liittyvää
toimintaa ja yhteiskunnan tulisi
kantaa kustannukset”,
Kimmo Saarinen sanoo.

Rahoitustilanteen ratkaisemiseksi SESKOssa etsittiin mallia muiden Pohjoismaiden ja muidenkin maiden rahoitusjärjestelmistä. Yhdistyksen hallitus päätti
käyttää sekä vyötä että henkseleitä:
”Vuonna 1994 oli päädytty siihen, että osallistumismaksut otettaisiin käyttöön.
Komiteoissa ja seurantaryhmissä mukana olevat järjestöt ja yritykset joutuisivat
maksamaan vuotuisen maksun. Siihen mennessä ne eivät olleet maksaneet
mitään, mutta antaneet asiantuntijoitaan standardointityöhön saadakseen etua
liiketoiminnalleen”, Ilomäki kertoo.
Riski oli suuri. Kukaan ei tiennyt, oliko kentällä maksuhalukkuutta. SESKOn
hallitus otti talouden varmistamiseksi yhteyttä sähköalan suurimpien yritysten
johtajiin hakeakseen standardoimistukea kolmeksi vuodeksi.
”Meitä oli kolme kaveria, Kalervo Rudanko, SESKOn hallituksen varapuheenjohtaja Otso Kuusisto ja minä”, Ilomäki luettelee.
Kolmikko kävi Imatran Voiman Kalevi Nummisen luona, silloisen Strömberg/
ABB:n toimistolla Matti Ilmarin puheilla, Posti- ja telelaitoksessa tapaamassa
Aulis Salinia sekä VTT:llä. Tulos oli toiveita herättävä. Yritykset sitoutuivat maksamaan merkittävän summan, mikäli osallistumismaksuja ei olisi saatu kokoon
suunnitellusti. Niitä kuitenkin saatiin. SESKO sai silti käyttöönsä teollisuuden
lupaaman tuen ja saattoi olla varma suomalaisten sähköalan toimijoiden sitoutumisesta SESKOn toimintaan. Teollisuudessa haluttiin ylläpitää puolueetonta,
suomalaista sähköteknisen standardoinnin järjestäjää ja koordinaattoria. Siksi
useimmat hyväksyivät osallistumismaksun. Vuonna 1995 vuotuinen osallistumismaksu oli 2 500 markkaa jokaisesta komiteajäsenyydestä. Ilkeämieliset sanoivat,
että ennen osallistumismaksun perimistä monet asiantuntijat tulivat SESKOn
komiteoihin pullakahveille viettämään aikaa ja seurustelemaan sekä väittelemään
sähköalan parhaiden asiantuntijavoimien kanssa työnantajan ajalla, kun osallistumisesta ei tarvinnut maksaa. Jotkut ovat sitä mieltä, että osallistumismaksun
käyttöönotto vähensi standardoinnin turhaa jarrutusta ja spekulaatiota ja on jopa
nopeuttanut kansallista standardointityötä. Mukana ovat nyt ne, jotka todella tarvitsevat standardointia omaa toimintaansa tukemaan ja jotka haluavat vaikuttaa
niiden sisältöön. Operaatio onnistui siten erinomaisesti.
Osallistumismaksu kerätään SESKOn komiteoiden ja seurantaryhmien jäseniltä vuosittain asiantuntija- ja komiteakohtaisesti. Osallistumismaksua vastaan
komitean ja seurantaryhmän jäsen saa pääsyn sähköteknisten standardien tiedon
lähteille jo niiden valmistelun alkuvaiheessa kansainvälisellä ja kansallisella tasolla, osallistumisoikeuden kansainvälisiin standardien valmistelukokouksiin sekä
vaikutusmahdollisuuden niissä. Asiantuntijan käytössä ovat lisäksi kaikki hänen
oman komiteansa standardien valmisteluun liittyvät asiakirjat ja valmiit standardit. Osallistuvan asiantuntijan on mahdollista hakea myös valtiovallan rahoittamaa matka-avustusta SESKOlta teknisiin standardointikokouksiin. Avustus voi
olla monessa tapauksessa suurempi kuin vuotuinen osallistumismaksu. Osallistumismaksujen osuus SESKOn toimintojen rahoituksesta on vuosittain 20-30 %.
Osallistumismaksut kattoivat SESKOn rahoituksesta vain osan. SFS:n kanssa
tehdyn toimialasopimuksen mukaiset standardien laadintakorvaukset muodostuivat talouden toiseksi jalaksi. Näiden kahden tulolähteen ansiosta yhdistyksen
talous oli ensimmäistä kertaa ennakoitavissa. Jäsenmaksuja pystyttiin jopa alentamaan vuonna 1998.
”Yritykset varmaankin halusivat ja haluavat yhä vaikuttaa standardeihin tai
ainakin saada niistä tuoretta tietoa”, Tuomo Ilomäki arvelee.
”SESKO auttaa valmistajia pysymään teknisen kehityksen kärjessä. Näin toiminta tänään laajalti käsitetään”, Tapio Viitanen lisää.
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Tulot ja kulut
Itsenäinen SESKO keräsi lisätuloja kaikista mahdollisista lähteistä. Samalla, kun
yhdistys otti vuonna 1994 käyttöön komiteakohtaisen osallistumismaksun, se
ryhtyi myymään kansainvälisiä IEC- ja EN-standardeja. Ennen vuotta 1994 SFS
oli huolehtinut niiden myynnistä Suomessa. IEC otti kuitenkin yhteyttä jäsenyhteisöönsä SESKOon ja ihmetteli, miksi Suomeen myydään niin vähän IECstandardeja. Asia selvitettäessä huomattiin, että SFS:stä ei löytynyt sähköteknisten
kansainvälisten standardien myyntiä tukevaa ja edistävää teknistä osaamista
ja markkinointitaitoja. Myyntiä yritettiin tarjota usealle sähköteknisen alueen
toimijalle, mm. Sähköurakoitsijaliitolle ja Sähkötarkastuskeskukselle, mutta huonolla menestyksellä. Silloin SESKOn henkilöstö ilmoitti reippaasti huolehtivansa
näiden standardien myynnistä Suomessa ja tarjosi vielä neuvontapalvelut kaupan
päälle. Myyntiä tukemaan perustettiin kattava päivystys- ja neuvontajärjestelmä.
Nopeasti IEC- ja EN-standardien myynnistä Suomessa muodostui onnistumistarina. IEC antoi useaan otteeseen positiivista palautetta erittäin merkittävästi kasvaneesta sähköteknisten standardien myynnistä Suomeen. Onnistuminen näkyi
tietysti myös taloudellisessa kasvavassa tuloksessa. Näiden standardien myynnistä
ja siihen liittyvästä teknisestä neuvonnasta on SESKOn henkilöstö saanut kautta
vuosien kiitosta myös säännöllisissä asiakaskyselyissä. Tämä tehtävä on myös
ollut kunnia-asia SESKOn tekniselle henkilöstölle. Yhdistys on palvelujärjestö, ja
asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen on ollut aina ensimmäinen prioriteetti.
Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen avustus
Sähkötarkastuskeskus (SETI) oli yksityisoikeudellisena yhdistyksenä käyttänyt
lainsäädäntöön perustuvaa viranomaisvaltaa sähköturvallisuuden valvonnassa. SETI oli myös kerännyt viranomaistehtäviin nojaten asetuksella säädettyjä,
veroluonteisia maksuja noin 60 vuoden ajan sähköalan eri toimijoilta: sähkölaitteiden valmistajat ja maahantuojat, sähkölaitteistojen haltijat, sähköurakoitsijat,
pätevyystodistusten haltijat, sähköturvallisuusmääräysten käyttäjät jne. Tätä
varallisuutta hallinnoimaan ja mm. sähköturvallisuutta sen avulla edistämään
perustettiin Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry vuonna 1996. Valtiovalta nimenomaan edellytti, että STEKin varoja sai käyttää sähköturvallisuuden ja
vastaavien asioiden edistämiseen STEKin sääntöjen mukaisesti.
Yhdeksi erittäin sopivaksi varojen käyttökohteeksi katsottiin sähkötekninen
standardointi, koska standardit olivat luonnollisia seuraajia Sähkötarkastuskeskuksen sähkölaitteiden testaus- ja koestusmääräyksille sekä sähkölaitteistoja
koskeville sähköturvallisuusmääräyksille. Taustalla vaikutti jo vuonna 1990 lisätty
Sähkötarkastuskeskuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen säännös, jonka
mukaan STEKin edeltäjän, Sähkötarkastuskeskuksen tehtävänä on myös sähköalan standardointitoiminnan tukeminen. SESKOn valmistelemat standardit olivatkin eräs STEKin merkittävimmistä avustamiskohteista heti perustamishetkestä
lähtien. STEK liittyi myös SESKOn jäseneksi. Näin aikoinaan veroluontoisena
sähköalan toimijoilta kerättyä varallisuutta palautetaan yhteisymmärryksessä takaisin niille tahoille, joilta sitä on aikoinaan kerätty: standardointiin osallistuville
ja niitä käyttäville.
STEKin avustusten osuus SESKOn toimintojen rahoituksesta vaihtelee vuosittain välillä 14 -16 %. Ilman tätä avustusta sähkötekniselle standardoinnille
sähköalan toimijoiden osallistumismaksut ja sähköteknisten standardien hinnat
olisivat merkittävästi korkeammat.
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Marraskuussa 1986 SESKOn
toimisto sai käyttöönsä uudet
tarkoituksenmukaisemmat
tilat Sähkötarkastuskeskuksen
lisärakennuksen valmistuttua
Helsingin Lauttasaaressa
osoitteessa Särkiniementie 3.
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SESKOn tasajakoperiaatteella
toimiva matka-avustusjärjestelmä
on valittu yhdeksi hyväksi
eurooppalaiseksi käytännöksi 300
ehdotuksen joukosta. SESKOn
avustus oli yksi niistä 23 hyväksi
todetusta käytännöstä, jotka
kannustavat pieniä ja keskisuuria
yrityksiä standardointityöhön.
Se toimii lyhyesti sanottuna siten,
että TEM kanavoi vuosittain
määrärahan, jonka SESKO jakaa
IEC:n ja CENELECin kokouksiin
osallistuville. Vastineeksi osallistuja
laatii SESKOlle kokousselostuksen.
Vuonna 2015 matka-avustus
Eurooppaan suuntautuvaan
SESKOn alueen tekniseen
kokoukseen oli 600 € ja muualle
kuin Eurooppaan 1 200 €.

Valtion avustus – työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) avustus
SESKOn talouden kannalta 1970-luvun loppupuoli osoitti vakuuttavasti, kuinka
tärkeää oli ollut saada aikaan sopimus SFS:n kanssa myös valtionavun jakoperusteista. Työ- ja elinkeinoministeriö (aikaisemmin kauppa- ja teollisuusministeriö) myöntää standardointiin vuotuisen määrärahan, koska katsotaan, että
standardit yhä enenevässä määrin tukevat erityisesti Euroopan talousalueen
lainsäädäntöä ja ovat jopa lainsäädännön jatkeena. Lähtökohtaisestihan standardit ovat vapaaehtoisia, mutta standardeihin voidaan viitata lainsäädännössä.
EU:n rakennustuoteasetuksessa vuodelta 2012 osa rakennusalan standardeista on
saatettu pakollisina osaksi lainsäädäntöä, mikä tekee poikkeuksen standardien
vapaaehtoisuusperiaatteeseen. Valtiovalta katsoo siis, että standardeista on hyötyä
lainsäädännön kannalta ja siksi standardointia tuetaan verovaroista. Trendinä on
kuitenkin viime vuosina ollut avustusmäärärahojen lasku. Esimerkiksi sähköteknisen alueen matka-avustusmäärärahat ovat laskeneet viiden viimeisen vuoden
aikana 58 % ollen 43 000 € vuonna 2011 ja 25 000 € vuonna 2015. Verrattuna
muihin SFS:n toimialayhteisöihin SESKOn matka-avustusmäärärahat ovat
laskeneet merkittävästi eniten. Kuitenkin sähköteknisen alueen standardoinnissa
SESKOn vastuualueella on eniten aktiivisia komiteoita ja seurantaryhmiä sekä
niissä asiantuntijoita verrattuna muihin SFS:n toimialayhteisöihin.
TEM maksaa SESKOn IEC- ja CENELEC-jäsenyydestä aiheutuvat vuotuiset
jäsenmaksut. SFS hallinnoi keskitetysti TEMiltä standardointiin suuntautuvia
avustuksia ja vaikuttaa niiden jakoon toimialayhteisöjen kesken. Lisäksi SESKO
saa matka-, sihteeristö- ja käännösavustusta sekä avustusta kansainvälisten standardointikokousten järjestämiseen Suomessa. Viimeksi mainitut avustukset eivät
jää suoranaisesti SESKOn käyttöön, vaan SESKO kanavoi ne edelleen yritysten
ja yhteisöjen edustajille ja hallinnoi avustusten jakamista sähkötekniseen standardointiin. Esimerkiksi matka-avustuksia myönnetään asiantuntijoille, jotka
osallistuvat kansainvälisiin tai eurooppalaisiin teknisen standardoinnin kokouksiin. Kasvavan niukkuuden vuoksi matka-avustuksia haetaan nykyisin enemmän
kuin niitä voidaan myöntää, koska määräraha loppuu yleensä kesken vuotta.
Avustuksia pyritään levittämään mahdollisimman laajalle kattamalla yleensä vain
osa todellisista kustannuksista. Valtion avustusten osuus SESKOn rahoituksesta
on 12 -16 %. Yhteiskunta on tukenut SFS:ää valtionavustuksella myös hallinnollisten kustannusten osalta – lähinnä osallistumisesta ISOn ja CENin hallintoon
sekä toimialayhteisöjen hallinnointiin. ISOn ja CENin jäsenmaksujen lisäksi SFS
on saanut huomattavan summan hallintokuluavustusta. SESKO ei aikaisemmin
saanut avustusta IEC:n ja CENELECin hallinnollisten kustannusten osalta lukuun
ottamatta jäsenmaksuja. Useita vuosia kestäneiden neuvottelujen tuloksena
SESKO sai näiltä osin ”pään auki” ja saa ensimmäisen kerran nimellisen korvauksen hallintokuluavustusta vuodesta 2015 lähtien. Tärkeintä oli, että SESKO tunnustettiin myös näiltä osin itsenäiseksi standardointitoimijaksi Suomessa.
Jäsenmaksut
Jäsenmaksut otettiin käyttöön yhdistyksen ensimmäisenä varsinaisena toimintavuotena 1966. Vuonna 1998 jäsenmaksuja päätettiin laskea, koska rahoitus
perustui yhä enemmän palvelutoimintaan ja standardien myyntiin.
”Jäsenmaksuja oli korotettu harvakseltaan, kunnes uudet tulolähteet vähensivät korotuspaineita ja jopa sallivat jäsenmaksujen alentamisen. Myöhemmistä
alentamisista luovuttiin erään hallituksen jäsenen (Pekka Sallinen) huomautettua, että jäsenmaksujen alentaminen ei ole järkevää psykologisista syistä, vaikka
mahdollisuuksia olisi”, Tuomo Ilomäki muistaa.
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Ennen vuotta 2011 SESKO peri jäseniltään kahdenlaista jäsenmaksua riippuen
siitä, minkälainen oli jäsenen rakenne ja toiminta. Esimerkiksi 2000-luvun alussa
eri toimialoja edustavien jäsenien vuotuinen jäsenmaksu oli 1 200 € ja aatteellisten ammatillisten jäsenien maksu oli 170 €. SESKOn jäsenrakenne oli perustunut
vuodesta 2003 alkaen aina vuoteen 2011 ryhmittelyyn kahdeksaan eri toimialaluokkaan: sähkö- ja elektroniikkateollisuus, sähköturvallisuus, sähkön siirto, jakelu ja käyttö, sähköinen rakentaminen, suunnittelu, viestintä, testaus, tarkastus ja
tutkimus sekä henkilöjäsenyhteisöt. Vuoden 2011 alusta otettiin käyttöön uusi jäsenryhmittely, minkä jälkeen SESKOn jäsenet on luokiteltu kolmeen pääryhmään
sen mukaan, kuinka aktiivisia toimijoita heidän edustamansa tahot ovat sähköteknisessä standardoinnissa sekä kuinka merkittäviä sähköteknisten standardien
käyttäjätahoja ne ovat. Tällöin jäsenmaksut myös luokiteltiin kolmeen ryhmään:
4 000 €, 2 500 € ja 250 €. Jäsenmaksut ovat pysyneet vuodesta 2011 ennallaan.
Jäsenmaksujen suhteellinen osuus SESKOn toiminnan rahoituksesta on laskenut, kun vertaa sitä SESKOn historian alkuaikoihin, ja on nykyisin noin 2 %.
SESKOn toiminnan kulut
SESKOn sääntöjen mukaan yhdistys ylläpitää hallituksen ja työvaliokunnan
apuna toimistoa, jonka esimiehenä on toimitusjohtaja. Toimiston henkilöstökulut
ja ylläpidon pakolliset menot ovat SESKOn merkittävimmät menoerät. Yli puolet
kaikista SESKOn kuluista on henkilöstön palkka- ja niiden sivukuluja. Jokaisen
uuden henkilön palkkaamista ja toiminnan laajentamista joudutaan harkitsemaan tarkoin, sillä aina pitää suunnitella, mistä saadaan lisätuloja uuden henkilön palkkakustannuksiin.
Muita merkittäviä kuluja ovat toimitilojen ja ajanmukaisen tietotekniikan
infrastruktuurin kulut. Tietotekniikka sekä alentaa että kasvattaa kuluja: Toisaalta
etätyö ja internet-kokoukset pienentävät infra- ja matkustuskuluja, toisaalta sekä
hallinnollisen että teknisen toiminnan vilkastuminen ja laajentuminen lisäävät
uusien tietotekniikan investointien ja kokouksiin osallistumisen määrää. Toiminnan kansainvälisen luonteen vuoksi myös matkakulut ovat yksi isoista kulueristä.
Resurssien (raha, henkilöstö, tieto jne.) optimointi ja tasapainottaminen vaativat
jatkuvaa suunnittelua ja huolellista arviointia.
Vaikka SESKO pyrkii vuosittaisissa talousarvioissaan nollabudjetointiin, tulot
ja menot eivät välttämättä ole vuosittain tasapainossa. Niinä vuosina, kun yhdistys julkaisee suurten myyntimäärien bestsellereitä on tulos ylijäämäinen ja varoja
saadaan säästöön. Hyviä tulosvuosia seuraa yleensä nollatulosvuosia tai alijäämäisiä vuosia, jos on tarvinnut investoida varusteisiin tai järjestelmiin tai palkata
uutta henkilöstöä. SESKOn tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä (8-10 vuotta)
tulos tasoittuu nollaan tai lievästi positiiviseksi.
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Rahaa on jäänyt ylikin. Esimerkiksi
vuonna 1991 tulos oli 4,25 Mmk,
josta ylijäämää jäi 157 000 mk.
Vuoden 1992 luvut olivat 4,53
miljoonaa ja 12 799.
Vuonna 1993 vararahastoon jäi
226 000 markkaa 4,38 miljoonan
markan liikevaihdosta. Näitä
varoja käytettiin myöhemmin
alijäämäisten vuosien tappion
kattamiseen.

sesko ––50
50vuotta
vuottaasiantuntemusta
asiantuntemustaja
jaluotettavuutta
luotettavuutta

SESKO osana eurooppalaista
sähköteknistä standardointia

Taloudellisen ja kaupan yhteistyön kehittyessä Euroopassa standardien
merkitys kasvoi ja vaikutti standardoinnin uudelleen asemointiin Euroopassa.
Jokaisen maan omia kansallisia standardeja pidettiin vapaan kaupan esteinä,
joilla haluttiin suojata maiden omia kotimarkkinoita. EEC- ja EFTA-maiden tärkeäksi tavoitteeksi tulikin standardien yhtenäistäminen, mikä koski Suomessa
myös sähköteknisiä standardeja. Kansainvälisen standardoinnin merkitys korostui
entisestään, kun teknisiä kaupanesteitä koskeva GATT-sopimus tuli voimaan Suomessa
1980.

SESKO CENELECin jäseneksi
Länsi-Euroopan taloudellinen
integraatio alkoi vuonna 1957, kun
Ranska, Länsi-Saksa, Italia ja kolme
Benelux-maata (Belgia, Alankomaat
ja Luxemburg) perustivat Euroopan
talousyhteisön EEC:n (European
Economic Communities). Tavoitteena
oli laajamittaisten poliittisten
ja taloudellisten tavoitteiden
lisäksi mm. poistaa kaupan
teknisiä esteitä sekä yhtenäistää
jäsenmaiden viranomaismääräyksiä
ja vapaaehtoisia standardeja.
EEC:n ulkopuolelle jääneet
maat (Iso-Britannia, Tanska,
Norja, Ruotsi, Itävalta, Sveitsi
ja Portugali) perustivat vuonna
1960 vastapainoksi Euroopan

Vuonna 1960 perustettiin EEC- ja EFTA-maat käsittävä sähköalan eurooppalainen
standardoimisjärjestö CENEL. Eurooppalaiset järjestöt CENEL ja CELECOM yhdistyivät
vuonna 1973 eurooppalaiseksi sähköalan standardointijärjestöksi CENELEC (European
Committee for Electrotechnical Standardization). Uudessa CENELECissä olivat
mukana siis kaikki EEC- ja EFTA-maat – niin myös SESKO, joka tuli jäseneksi CENELin
jäsenyyden kautta. CENELECin tehtävänä oli aluksi laatia IEC-julkaisujen pohjalta
harmonisointiasiakirjoja. Jos harmonisointiasiakirjan perustaksi ei ollut soveltuvaa
kansainvälistä standardia, CENELECillä oli oikeus laatia itse eurooppalaisia sähköteknisiä
standardeja. Niin CENELEC käytännössä menettelikin vuodesta 1973 lähtien.
Aina CENELECin (ja sen edeltäjien) perustamisesta alkaen sen jäsenet olivat hyvin
tekniikkaorientoituneita ja sitoutuneita sähköteknisten standardien valmisteluun.
Standardit tehtiin elinkeinoelämävetoisesti yhteiskunnan ja markkinoiden tarpeisiin.
Standardointi oli vapaaehtoista ja niiden valmisteluun osallistuivat maailmanlaajuisesti,
Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla sähköteknisen alan kantavat voimat niistä
CENELECin jäsenmaista, joilla oli hyötyä kyseisistä standardeista ja joiden elinkeinoelämän rakenteita standardit tukivat. Myös nämä samat tahot olivat edustettuina
CENELECin hallinnossa ja pystyivät päättämään sähköteknisen standardoinnin kehityksen linjauksista ja suunnista Euroopassa.

vapaakauppajärjestön EFTAn
(European Free Trade Association).
Suomi joutui silloisissa poliittisissa
olosuhteissa liittymään EFTAan
liitännäisjäsenenä FinnEFTAsopimuksella, joka toi Suomelle
samat edut kuin varsinaisille EFTAjäsenillekin.

Elektroniikka-ala mukaan sähkötekniseen standardointiin
1970-luvulla kasvoi elektroniikka-alan merkitys. SESKO oli ottanut palvelukseensa
elektroniikkainsinöörin jo 1978. Vuonna 1982 SESKO liittyi elektroniikan komponenttien
eurooppalaiseen standardointi- ja sertifiointijärjestöön CECC:hen, joka sulautui
CENELECiin 1995. Kimmo Saarinen toimi CECC:n varapuheenjohtajana kaksi
kautta vuosina 1987– 1992. Myöhemmin Kimmo Saarinen toimi pitkään SESKOn
puheenjohtajana (1996 - 2013). w
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4.

”... on terästettävä
Suomen kuvaa sähköalan
standardointimaana
kansainvälisesti.”

Ennen SESKO ry:n perustamista SESKO-komitean ja sen verkoston aktiivinen
osallistuminen kansainväliseen standardointityöhön oli ollut vähäistä. Vuonna
1965 osallistui Suomesta vain yksi henkilö IEC:n kokoukseen. IEC-komiteoiden
ja teknisten alakomiteoiden työskentelyyn osallistuttiin innokkaammin.
SESKO-komitean viimeisenä toimintavuonna komiteatyöhön osallistui eri
tavoin jopa 90 suomalaista asiantuntijaa. Miten osallistumista laajennettaisiin ja
miten terästettäisiin Suomen kuvaa sähkömaana kansainvälisesti, kuten yhdistyksen perustamiskokouksessa oli päätetty? Vaikka IEC-kokousten aiheuttamat kulut
olivat Erkki Yrjölän laskelmien mukaan vain noin 3 % standardoinnin kokonaiskustannuksista, oli niiden kattaminen joka vuosi yhtä hankalaa. Suurimmat vaikeudet oli löytää varoja ja aikaa IEC:n hallintoelimien kokouksiin sekä teknisten
komiteoiden asettamien työryhmien työhön.
Tärkeä päätös oli lähettää aina Suomen edustaja IEC:n hallinnollisten elinten
(Council ja Committee of Action) kokouksiin. Näin on tehty aukottomasti aina
vuodesta 1966 lähtien. Sinä vuonna Suomesta osallistui IEC:n yleiskokoukseen
kuusi suomalaista. Suomessa laadittiin tosin vielä 60- ja 70-luvuilla myös kansallisia standardeja. Tuolloin maaseutua sähköistettiin vauhdilla. Siihen työhön tarvittiin mm. pylväitä, ripustimia, johtoja ja eristeitä, joista ei edes ollut kansainvälisiä
standardeja. Myös pistokytkimet, kaapelit ja asennuspiirustukset standardoitiin
tuohon aikaan kansallisesti.

Jo vuonna 1968 SESKO esitti
konkreettisesti ensimmäisenä
Suomessa, että kansainvälinen
standardi vahvistettaisiin
alkuperäisjulkaisuna SFSstandardiksi.
Vuonna 1984 SESKOn hallitus
hyväksyi toimintaohjeen TO 4,
jossa annettiin ohjeet sähköalan
kansainvälisten standardien
käytöstä Suomessa.

Työryhmillä suuri valta
SESKOn toiminnan aloittaminen lisäsi merkittävästi teknistä standardointityötä,
mikä näkyi tietysti insinöörityövoiman voimakkaana kasvutarpeena. Jotta saataisiin kansalliset komiteat kaikille tarvittaville sähkötekniikan alueille, tarvittiin
SESKOn vakinaisen henkilöstön lisäksi apuvoimia komiteatyöskentelyyn osallistuvista asiantuntijoista sihteeristötehtäviä hoitamaan. Kansainväliseen työhön
panostettiin varsinkin siellä, missä vaikutusmahdollisuus oli suurin: työryhmätasolla. IEC:ssä ja CENELECissä standardointi on jaettu komiteoille sekä niiden
työryhmille. Jos alue on laaja, niillä on myös alakomiteoita. Kansainväliseen
toimintaan osallistuminen näkyi myönteisesti siinä, että kansainvälisten teknisten komiteoiden (TC) valmisteleviin työryhmiin nimettiin useita asiantuntijoita
erityisesti vuodesta 1970 lähtien. Standardointikomiteoiden ja seurantaryhmien
painopistealueet vaihtelevat vuosittain aihepiireittäin. Kaikkien ryhmien työssä
on tärkeää aktiivinen ja kattava osallistuminen IEC:n ja CENELECin äänestyksiin, lausuntojen laatimiseen sekä itse standardien valmisteluun työryhmätasolla.
Näin voidaan parhaiten vaikuttaa standardien sisältöihin ja valmistautua niiden
kansalliseen käyttöönottoon.
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SESKOn hallitus vahvisti vuonna
1976 toimintaohjeet SESKOn
ulkopuolelta tuleville sihteereille.

”Halusimme suomalaisia
työryhmiin ja jopa komiteoiden
puheenjohtajiksi ja työryhmien
vetäjiksi. Ja niin sitten asiat
muuttuivatkin 80-luvulla.”

Tuomo Ilomäki
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”Olemme aina halunneet korostaa tätä. Työryhmistä löytyy se paikka, jossa
lähdetään nollatilanteesta standardeja tekemään. Niissä voi vaikuttaa asioiden
kulkuun. Työssä tarvitaan asiantuntemusta, kielitaitoa ja tietysti neuvottelutaitoa
– tässä tulee luonnostaan kolme pääkriteeriä”, Ilomäki hahmottaa.
SESKOn hallitus teki 1973 kaukonäköiseksi osoittautuneen päätöksen siitä,
että kansallisten ja kansainvälisten standardien valmistelun hoitavat samat asiantuntijat. Tämä merkitsi ja merkitsee edelleen, että SESKOn komiteoiden ja työryhmien asiantuntijat ovat myös kansainvälisten ja eurooppalaisten vastaavien
foorumien jäseniä ja heillä on oikeus osallistua standardien valmisteluun kaikilla
tasoilla.

Suomalaisia kansainvälisillä areenoilla
Terästäytyminen huomattiin myös kansainvälisessä standardointiyhteisössä.
1972 Suomi valittiin IEC:n tärkeän Committee of Actionin jäseneksi kuusivuotiskaudeksi. Samana vuonna Suomi sai ensimmäisen kansainvälisen komiteapuheenjohtajuuden sairaalasähkötekniikan alueelle (IEC/TC 62). Suomi sai
ensimmäisen kansainvälisen komiteasihteeristönsä (IEC/SC 12G, nykyisin IEC
TC 100/TA 5) vasta vuonna 1993. Vuonna 2014 suomalaisia oli IEC:n puheenjohtajina seitsemässä komiteassa ja lukuisissa työryhmissä sekä sihteerinä yhdessä
IEC:n komiteassa. Vastaavia CENELEC puheenjohtajuuksia oli kaksi ja sihteeriyksiä kolme.
Toiminta IEC:n parissa vilkastui. Kun suomalaisia asiantuntijoita oli osallistunut
IEC:n komiteoihin 1971 vain 25, heitä oli 1980 jo 50 ja 1989 peräti 100. IEC:n
kokouksiin osallistui 1979 sata henkilöä, mutta 1989 heitä oli jo 188. Suomalaisia asiantuntijoita oli vuonna 2014 IEC:n työryhmissä kaikkiaan 420 ja heistä
osallistui IEC-kokouksiin lähes 300. IEC oli 70- ja 80-luvuilla erityisen uuttera, ja
postilaitos oli yhä tyytyväinen.
Vuonna 1982 SESKO liittyi elektroniikan komponenttien eurooppalaisen
standardointi- ja sertifiointijärjestön (CECC) jäseneksi. Kalervo Rudanko valittiin
CENELECin varapuheenjohtajaksi vuosiksi 1983 - 84. Rudanko valittiin myös
kahdelle kaudelle IEC:n talouskomitean jäseneksi, toisen kerran vuonna 1988
sekä IEC:n General Policy -komitean jäseneksi kolmivuotiskaudeksi vuonna
1990. Kehitysjohtaja Kimmo Saarinen (Evox Oy) valittiin Elektroniikan komponenttien standardointi- ja sertfiointijärjestelmän (CECC) varapuheenjohtajaksi
vuosiksi 1987 - 89 ja uudelleen vuosiksi 1990 - 92. Suomi oli liittynyt CECC:n
jäseksi vuonna 1982.
Suomalaisille osoitettiin arvostusta. Esimerkiksi vuonna 1994 Nokian teknologiajohtaja Kai Lindén kutsuttiin jäseneksi IEC:n uuteen huipputekniikan
strategiatyöryhmään. 2000-luvun alkupuolella Suomen edustajana usean vuoden
ajan IEC PACTissa (Presidents Advisory Committee on Future Technology) oli
Heikki Ahava (Nokia Oyj). 2000-luvun puolessa välissä Suomen edustajana
usean vuoden ajan televiestinnän rakenteita koskevassa ja markkinalähtöisyyteen
liittyvässä IEC SB4:ssä (SB = Sector Board) Kari J. Lång (Nokia Oyj). Vuonna
2007 SESKOn varapuheenjohtaja Leo Laaksonen (Teknologiateolllisuus ry) valittiin CENELECin hallituksen jäseneksi kaudelle 2007 - 2009.
CENELECin jäsenmäärän huomattavan kasvun vuoksi kymmenen vuotta
sitten SESKOn on ollut entistä vaikeampaa saada Suomen edustajia CENELECin
hallinnon luottamustehtäviin.
Leo Laaksonen
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Pienjännitedirektiivi edelläkävijänä
1970-luvun alussa Euroopassa tapahtui jotain, joka muutti standardointityön
puitteet. Samalla muuttuivat myös EY:n piiriin kuuluvien maiden sähköturvallisuusviranomaisten rakenne ja lainsäädännän periaatteet. Muutos alkoi vuonna
1964, kun EFTA teki päätöksen kansallisesti pakottavien standardien koordinoinnista jäsenmaissaan. Nämä olivat standardeja, joita viranomaiset turvallisuussyistä tai muista syistä käskivät kaikkien noudattaa. Näitä oli runsaasti juuri sähköalalla. Lait tai asetukset eivät sisältäneet standardeja, vaan viittauksen niihin. Tätä
käytäntöä oli ajoittain sovellettu Suomessa, mutta se ei ollut tuttu kaikissa jäsenmaissa. Lopullisen sysäyksen muutoksille antoi vuonna 1973 voimaan tullut pienjännitedirektiivi. Sen perussanoma on yksinkertainen: Sähkölaitteiden on oltava
turvallisia, ja kun ne ovat turvallisia, niiden on sallittava olla vapaasti kaupan. Ne
ovat turvallisia, jos ne täyttävät viranomaisvaatimukset sekä ovat harmonisoitujen
ja vapaaehtoisten standardien mukaisia.
Pienjännitedirektiivi oli esikuvana kaikille myöhemmille niin sanotun uuden
menettelytavan (New Approach) direktiiveille, joita ryhdyttiin laatimaan kaikilla
aloilla vuodesta 1985. Uusi menettelytapa perustuu Maastrichtin sopimukseen,
jossa taataan tavaroiden vapaa liikkuvuus EU/EFTA alueella. Sen jälkeisissä direktiiveissä viitataan aina CENELECin teknisiin standardeihin. Direktiivissä mainitaan, että jos standardeja noudatetaan myös direktiivin vaatimukset täyttyvät.
Uusi menettely määritteli eurooppalaisen sähköteknisen standardoinnin työjärjestyksen. Vaikka periaate on selkeä, käytännössä asia ei ole yksinkertainen. Teknologian kehittyminen kasvatti standardien määrää 1970-luvulta lähtien. Samalla
koneet ja laitteet integroituivat ja monimutkaistuivat, ja niissä on useita eri alojen
standardoimia osia. Siten laissa voi olla viittaus standardiin, joka sisältää viittauksen toiseen standardiin, ja sieltä kolmanteen. Ketjuista saattaa tulla pitkiäkin.
Vuonna 1974 Suomessa otettiin käyttöön uudet ja pakottavat sähköturvallisuusmääräykset, jotka muuttivat merkittävästi sähköistysmenettelyjä. Sähkötarkastuslaitoksen julkaisu A1-74 käsitti sekä kauppa- ja teollisuusministeriön

UUSI MENETTELYTAPA
1.

Vain olennaiset
turvallisuusvaatimukset
harmonisoidaan lakisääteisesti.

2.

Tekniset spesifikaatiot
tuotantoa ja markkinointia
koskevien olennaisten
vaatimusten täyttämiseksi
laaditaan standardointijärjestöissä CEN, CENELEC
ja ETSI.

3.

Standardit ovat statukseltaan
vapaaehtoisia.

4.

Viranomaisten on
hyväksyttävä harmonisoitujen
standardien mukaiset
tuotteet lainsäädännön
turvallisuusvaatimukset
täyttäviksi.

(lähde: Eurooppalaisen
standardoinnin perustiedot,
SFS-opas, SFS-käsikirja 3. 1989)

Pienjännitedirektiivin määräykset ovat osa arkeamme, koska sähkölaitteita on
kaikkialla ympärillämme. Niitä ovat myös sähköiset laidunaitaukset eli sähköpaimenet.
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päätöksen sähköturvallisuusmääräyksistä että sähköturvallisuusviranomaisen
antamat pakolliset soveltamismääräykset ja -ohjeet. Ne uudistettiin 1980, 1989 ja
1993. Vuoden 1993 muutos ja 1994 julkaistu Sähkötarkastuskeskuksen käsikirja
A2-94 ”Rakennusten sähköasennukset” enteili jo Euroopan unioniin liittymistä.
Siinä viitattiin sähkölaitevaatimusten osalta standardeihin aikaisempien Sähkötarkastuskeskuksen rakenne- ja koestusmääräysten sijaan. 1994 julkaistu A 2-94
perustui jo IEC:n ja CENELECin standardeihin. Tämä julkaisu korvasi suurelta
osin sähköturvallisuusmääräykset ja se valmisteltiin yhteistyössä Ruotsin sähköturvallisuusviranomaisen kanssa, koska myös Ruotsissa oli tarpeen uudistaa
sähköasennusmääräykset.
Pakottavista määräyksistä palattiin sittemmin takaisin vapaaehtoiseen standardien noudattamiseen, kun kauppa- ja teollisuusministeriö antoi vuosituhannen
vaihteessa sähköturvallisuuslain nojalla päätöksen sähkölaitteistojen turvallisuudesta (1193/99). Päätös määräsi sitovana normina, että mm. rakennusten sähköasennuksissa olennaisia, ministeriön päättämiä turvallisuusvaatimuksia on
noudatettava. Merkittävä asia tässä päätöksessä standardoinnin kannalta oli se,
että vahvistettujen standardien mukaisilla ratkaisuilla voitiin saavuttaa nämä
säädöksissä määritellyt olennaiset turvallisuusvaatimukset. Vaikka standardeilla ei
ole pakottavan säännöksen asemaa, monet niistä ovat käytännössä muodostuneet
lainsäädännön jatkeeksi. Näin kansainvälisiin esikuviin perustuvat sähköasennusstandardit saivat Suomessa korkean statuksen lainsäädännön viittausstandardeina.
Sähköasennusvaatimukset palasivat pakottavista vaatimuksista takaisin vapaaehtoisiin, mutta nyt kansainvälisiin esikuviin perustuviin ja lainsäädännössä
viitattuihin standardeihin. Siksi standardien käyttö on jatkuvasti yleistynyt ja
laajentunut.

Uudesta menettelytavasta tulikin vanha
Standardoinnin puitteiden uudelleenmäärittely jatkui. Vuonna 2008 katsottiin,
että 1980-luvulla lanseerattu uusi menettelytapa ei enää tuntunutkaan kovin
uudelta eikä ajanmukaiselta. EU modernisoi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella uutta lähestymistapaa niin sanotulla uudella, kokonaisvaltaisella
lainsäädäntöpuitteella (New Legislative Framework, NLF). NLF:ssä on kysymys
tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvästä akkreditoinnista ja markkinavalvontaa
koskevista vaatimuksista sekä niihin liittyvien sääntöjen ja periaatteiden puitteista. Näillä puitteilla tehostetaan yleisten etujen suojelemiseksi muun muassa
terveyttä, turvallisuutta, kuluttajansuojaa ja ympäristönsuojelua koskevien
säännösten toimivuutta. Kaikilla sektoreilla, esimerkiksi rakennusalalla, haluttiin
harmonisoida lainsäädäntö niin, että vain olennaisista vaatimuksista säädetään
lainsäädännöllä, jota täydennetään yhdenmukaistetuilla standardeilla.
Näin säädösten valmistelijat siirsivät sekä vastuun että oikeuden valmistella
tiukkoja, tuotetta koskevia teknisiä yksityiskohtia eurooppalaisille standardointiorganisaatioille CENille, CELENECille ja ETSIille. Standardien mukaan valmistetut tuotteet voidaan varustaa CE-merkinnällä, jolla tullille osoitetaan, että tuotteet
täyttävät niille asetetut vaatimukset ja ovat niitä koskevien standardien mukaiset.
Uuden- ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan direktiivit tekevät standardoinnin
tarpeelliseksi, käytännössä jopa joissakin tapauksissa lähes pakolliseksi aloilla,
joissa standardeja ei aiemmin ole tehty. Uusien EU-säännösten hyväksyminen
käynnistääkin yleensä laajuudeltaan merkittävän standardointityön, jossa samalla
kiinnitetään uusien tuotteiden ja palvelujen tekniset reunaehdot useiksi vuosiksi
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tai vuosikymmeniksi eteenpäin. Valmistaja voi hyödyntää yhdenmukaistettuja
standardeja, mutta niitä ei ole pakko noudattaa. Standardien käyttämisestä on
kuitenkin valmistajalle merkittävää etua, ja niiden hylkäämisestä mittavaa haittaa.
Standardien noudattamisesta seuraa nimittäin laillinen olettamus siitä, että
tuote on vaatimuksia vastaava (vaatimustenmukaisuusolettama), kunnes toisin
osoitetaan, ja EU-jäsenvaltioiden on päästettävä ne markkinoilleen. Jos valmistaja päättää poiketa tuotettaan koskevista standardeista, sen on pystyttävä muulla
tavoin osoittamaan, että tuote täyttää yhdenmukaistamislainsäädännössä säädetyt
olennaiset vaatimukset. Se on usein työläämpää ja kalliimpaa kuin standardien
mukaan toimiminen.
Euroopan yhdentymisen seuraavassa vaiheessa 1994 muodostettiin Euroopan
talousalue (ETA), jossa olivat mukana kaikki EEC- ja EFTA-maat Sveitsiä lukuun
ottamatta. ETA-sopimuksen myötä ylikansallisten direktiivien ja eurooppalaisten
standardien vaikutus ulottui myös Suomeen. Vuonna 1986 CEN ja CENELEC
hyväksyivät yhteiset säännöt, joiden mukaan niiden jäsenten tuli mm. hyväksyä
vahvistetut eurooppalaiset EN-standardit kansallisiksi standardeiksi ja kumota
ristiriitaiset standardit. ETA-sopimus oli valtiosopimus, joka velvoitti viimeistään nyt Suomenkin ottamaan harmonisoidut EN-standardit käyttöön kaikkien muiden ETA-maiden ohella. EN-standardeista poikkeavia standardeja sai
käyttää kansallisesti vain, jos muut ETA-maat sen hyväksyivät. Jo laissa sähkölain
muuttamisesta (1067/1990) silloinen sähköturvallisuusviranomainen Sähkötarkastuskeskus valtuutettiin antamaan teknisiä määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi noissa
määräyksissä ja ohjeissa voitiin viitata standardeihin.

Yhdenmukaistetulla standardilla
tarkoitetaan virallisen
standardointielimen vahvistamaa
standardia. Uuden lähestymistavan
yhdenmukaistettujen standardien
tavoitteena on vastata
harmonisointilainsäädännössä
edellytettyjä olennaisia vaatimuksia.
Uuden lähestymistavan ja
kokonaisvaltaisen lähestymistavan
direktiiveissä esitetään olennaiset
turvallisuuteen, terveyteen,
ympäristöön ja kuluttajansuojaan
liittyvät vaatimukset, jotka koskevat
samanlaisina monia tuotteita. Nyt
siis sähköturvallisuuden lisäksi tuli
mukaan myös muita vaatimuksia,
joilla haluttiin suojata Euroopassa

Direktiivien ja sertifioinnin foorumi

asuvia ihmisiä, kun tuotteet ja

SESKOn yhtenä tehtävänä on osallistua sähköteknisen alan kansallisen ja
kansainvälisen sertifiointitoiminnan koordinointiin. Tätä varten perustettiin 1991
Suomeen ELSECOM-valiokunta, joka muutettiin myöhemmin sertifiointikomiteaksi.
Suomalaiset testaus- ja sertifiointiyritykset toimivat kansainvälisissä ja eurooppalaisissa sertifiointijärjestelmissä varsin itsenäisesti, eivätkä tarvinneet SESKOn
ohjausta. Siksi katsottiin, että SESKOn sertifiointikomitean roolia voidaan laajentaa standardointia ja sertifiointia koskevaan eurooppalaiseen lainsäädäntöön.
Tarvittiin tietoa tulevista asioista ja direktiivien sisällön muotoutuminen vaikutti
myös standardointiin ja sitä kautta sertifiointiin. Perustettiin VD-neuvottelukunta palvelemaan edellä mainittuja tarpeita ja teollisuuden tuotesektoreista johtuvia
horisontaalisia koordinointitarpeita. Neuvottelukunnalle oli tilausta 2000-luvulla,
mutta 2010-luvulle tultaessa koordinointitarpeet ovat vähentyneet, kun Euroopan
tasolle on perustettu koordinointielimiä (Smart Cities, Smart Grids, e-Mobility,
Ecodesign, Lighting jne.) teollisuusjärjestöjen, ESOjen ja EU:n välille.

Euroopan alueella.

ihmiset saivat vapaasti liikkua
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Vääntöä viittausmenettelystä
Tuomo Ilomäki

Kuuluisa pienjännitedirektiivi
(LVD) oli annettu jo 1973.
Siinä esitettiin sähkölaitteiden
keskeiset turvallisuusvaatimukset,
mutta yksityiskohtien ja
testausmenetelmien osalta viitattiin
eurooppalaisiin, statukseltaan yhä
vapaaehtoisiin harmonisoituihin
standardeihin. Pienjännitedirektiivi
sai toimia runsaan
vuosikymmenen sähköalalla
eräänlaisena koekaniinina EY:n
(myöhemmin EU:n) yleisemmän
turvallisuuslainsäädännön
ja kansallisten standardien

Kun SESKOn toimitusjohtaja kesällä 2014 ehdotti minulle ”lennokkaan jutun
tekemistä viittausmenettelystä”, en ollut aluksi uskoa ehdotusta todeksi. Minusta
viittausmenettely tuntui silloin kovin kuivalta aiheelta ilman minkäänlaisia
dramaattisia käänteitä. Mutta kun rupesin lueskelemaan Sinikka Hieta-Wilkmanin
kokoamaa runsasta taustamateriaalia 1970 - 1990-luvuilta, tapahtumat alkoivat
elää uudelleen muistoissani. Täytyy myöntää, ettei Sinikka sittenkään ihan keksinyt
tätä aihetta. Määräyksiä antavilla viranomaisilla oli nimittäin vanhastaan yksinoikeus
säädellä erilaisten teknisten laitteiden ja asennusten turvallisuusvaatimuksia.
Standardit olivat vain suosituksia, jotka käsittelivät pääasiassa muita kuin
turvallisuusnäkökohtia. Kun laitteet kehittyivät yhä monimutkaisemmiksi, jäykät
määräykset eivät pystyneet seuraamaan kehitystä ja saattoivat suorastaan
jarruttaa uusien tuotteiden innovointia. Määräysten ja standardien saumaton
yhteen nivominen aiheutti kuitenkin kädenvääntöä melkein kymmenen vuoden
ajan standardisoimisjärjestöjen ja viranomaisten kesken. Viittausmenettely, joksi
määräysten ja standardien keskinäistä suhdetta alettiin vähitellen kutsua, oli
esillä Euroopan tasolla jo 1974, jolloin CENELECin neuvosto vahvisti muistion
Memorandum No.1 on Interrelation between Regulations and Standards. EU:n
neuvosto oli vuonna 1995 valmis laajentamaan standardien käyttöä direktiivien
tukena hyväksymällä uuden menettelytavan kaikkeen tekniseen lainsäädäntöön.
Tämä oli ratkaiseva käänne, joka antoi harmonisoiduille eurooppalaisille standardeille
entistä tärkeämmän aseman. Direktiiveissä voitiin tästä lähtien viitata joko sitoviin
eurooppalaisiin standardeihin (European Standard, EN) tai muodollisesti vähemmän
sitoviin harmonisointiasiakirjoihin (Harmonization Document, HD). Jokaisen
jäsenmaan piti julkaista tai vähintään vahvistaa EN-standardit kansallisesti. HDasiakirjojenkin sisältö piti vahvistaa kansallisesti, mutta muotoseikoista voitiin tinkiä.
Vähintäänkin HD-asiakirjojen kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit tuli kumota.

keskinäisessä sopeuttamisessa.

Kissanhännän vetoa
Suomessa siirtyminen viranomaismääräyksistä kansallisiin standardeihin ei käynyt
mutkattomasti. Kauppa- ja teollisuusministeriö piti aluksi tiukasti kiinni omasta
määräysvallastaan. Ministeriö esitti aiheellisesti kysymyksiä muun muassa siitä,
milloin standardi tai sen muutos määräyksenä tulee voimaan. Silloinko, kun standardi
tai sen muutos on vahvistettu vai silloin, kun viranomainen siitä erikseen päättää?
Asiaa oli käsitelty muun muassa Suomen Standardisoimislautakunnan työvaliokunnan
kokouksessa 3. tammikuuta 1983 ja SESKOn hallituksen kokouksessa 11. helmikuuta
1983. SESKOn hallitus oli katsonut yksimielisesti, ettei voimaantulopäivämäärää
tule merkitä viranomaismääräyksinä käytettäviin standardeihin. Kauppa- ja
teollisuusministeriö piti kuitenkin itsepintaisesti kiinni viranomaisen lopullisesta
päätösvallasta kirjaamalla uudistettavana olevaan standardisoimislakiluonnokseen
23.3.1983 seuraavan säännöksen: ”Ennen kuin Suomen Standardisoimislautakunta
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vahvistaa muutoksen sellaiseen standardiin tai standardin osaan, joka on säädetty
tai määrätty noudatettavaksi, tulee lautakunnan alistaa muutosehdotus tältä osin
asianomaisen valtakunnallisen valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi”.
Viittausmenettelyn sopivuudesta käytiin julkista keskustelua myös ammattilehdissä.
Esimerkkinä olkoon Sähköurakoitsijan numero 7/83, jossa muuten suuresti arvostamani
diplomi-insinööri Esa Hellgrén väitti, että ”asiakirja, joka on laadittu ja hyväksytty tiettyjen
sääntöjen mukaisesti suositukseksi (standardiksi), muuttuu valmisteluun ja laatimiseen
osallistuneiden tietämättä määräykseksi”. Toinen Hellgrénin esittämä epäkohta
oli, että ”käytetään Sähköturvallisuusmääräyslautakunnan ja sen jaostot ohittavaa
sähköturvallisuusmääräysten valmistelukanavaa”. SESKOn toimitusjohtajalle tarjoutui
oiva tilaisuus kumota Hellgrénin väitteet perusteellisesti saman lehden numerossa
8–9/83. Päätin vastineeni seuraavaan ennustukseen: ”Olen vakuuttunut, että
muutaman vuoden päästä valtaosa sähkölaitteiden tyyppitarkastuksista tehdään IEC:n
standareihin perustuvien ja CENELECin harmonisoimien SFS-standardien mukaisesti”.
Kahdeksan vuotta myöhemmin tuli voimaan laki sähkölain muuttamisesta
(1067/90), jossa ensinnäkin Sähkötarkastuskeskus valtuutettiin antamaan teknisiä
määräyksiä ja ohjeita ja toiseksi näissä määräyksissä ja ohjeissa voitiin viitata
standardeihin. Näin viittausmenettely oli saanut lain voiman ainakin sähköturvallisuuden
valvonnassa.
Mutta edelleen oli kantoja kaskessa. Esimerkiksi Sähkötarkastuskeskus
viranomaisena viittasi määräyksissään suoraan englanninkielisiin EN-standardeihin,
joita ei ollut sellaisenaan saatavissa. Jokaisen CENELECin jäsenmaanhan
piti julkaista EN-standardit kansallisina standardeina, siis Suomessa SFSstandardeina. Ja oliko mahdollista viitata suoraan SFS-EN-standardeihin ilman,
että niitä käännetään suomeksi ja ruotsiksi? SESKOn aloitteesta näistä asioista
järjestettiin korkean tason neuvottelu SESKOn, Sähkötarkastuskeskuksen (SETI) ja
Suomen Standardisoimisliiton (SFS) kesken 27. maaliskuuta 1991. Paikalla olivat
puheenjohtajana Tuomo Ilomäki, SESKO, Kari Kaartama, SFS, Kari Koskinen, SETI,
Mika Mutru, SESKO, Satu Simula, SFS, Risto Sulonen, SETI, Juha Vesa, SESKO ja
Matti Wilkman, SETI.
Neuvottelun tuloksena sovittiin, että Suomen Standardisoimisliitto SFS
julkaisee käyttötarpeeltaan merkittävämmät EN-standardit kaksikielisinä
(englanti + suomi) ja vähemmän tärkeät saatetaan SFS-standardeina voimaan nk.
voimaansaattamismenettelyllä. Kuin pisteenä i:n päälle täsmennettiin 11. elokuuta
1992 pidetyssä neuvottelussa, että ”Marita Keistinen viittaa laatimissaan SETIn
kiertokirjeissä EN-standardiin ja sen vuosilukuun, jos SFS-EN-standardia ei vielä ole
saatavissa. SFS-EN-standardi mainitaan, jos se on valmisteilla”.

”Pari vuotta myöhemmin
julkaistiinkin pienjänniteasennuksia
ja sähkötyöturvallisuutta koskevat
SFS-standardit, joilla korvattiin
entiset Sähkötarkastuskeskuksen
määräykset. Tämä täytti
Sähkötarkastuskeskuksen
lopettamisen aiheuttaman tyhjön.
Jos SESKO ei olisi ryhtynyt ajoissa

Viittaukset arkipäivää

tähän työhön, olisi joku kaupallinen

Viittausmenettelyn hyväksyntä ja yleinen käyttöönotto vei melkein kaksikymmentä vuotta
Suomessa ja koko Euroopan tasolla. Ratkaisevan sysäyksen antoi pienjännitedirektiivi
1973, ja lisäpotkua toi uusi menettelytapa 1985 koko tekniseen lainsäädäntöön. Suuria
periaatteellisia ristiriitoja viranomaisten ja standardisoimiselinten välillä ei koskaan
esiintynyt, mutta toisaalta lainsäädännön muutosten jähmeys ja monien, lähinnä
julkaisupoliittisten ja -teknisten yksityiskohtien ratkominen ottivat aikansa. Nykyisin
viittausmenettely on teknisen lainsäädännön arkipäivää ja samalla standardoimistyön
keskeinen kivijalka. w

alueella.”

toimija varmasti aktivoitunut
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Suomalaisia IEC:n ja CENELECin
puheenjohtajistoissa ja sihteeristöissä
IEC:n aikaisemmat
suomalaiset
puheenjohtajat
Lauri Halme
Raimo Kajander
Erkki Koivisto
Markku Norhio
Paavo Paloniemi
Harry Pettersson
Erkki Ripatti
Kimmo Saarinen
Arto Sirviö
Pekka Talmola
Erkki Yrjölä

IEC:n aikaisemmat
suomalaiset sihteerit
Lauri Halme, Harri Rasilainen
Liisa Sillanpää, Eero Sorri

CENELECin aikaisemmat
suomalaiset puheenjohtajat
Esa Barck
Lauri Halme
Risto Hienonen
Reijo Mattinen
Juha Ristilä
Kimmo Saarinen

CENELECin aikaisemmat
suomalaiset sihteerit
Kari Koskinen, Arto Sirviö,
Juha Vesa

IEC
Vuonna 2014 SESKOn vastuualueella oli yhteensä 18 IEC-komitean ja työryhmän sihteeristöt.
Suomalaisia toimi puheenjohtajina seuraavissa komiteoissa:
SC 3C Graphical symbols for use on equipment, Arto Sirviö, SESKO
SC 34C Auxiliaries for lamps, Markku Norhio, Helvar Oy
TC 40 Capacitors and resistors for electronic equipment, Kimmo Saarinen
TC 46 Cables, wires, waveguides, r.f. connectors, r.f. and microwave passive components and
accessories, Lauri Halme, Aalto University, Telecommunications Laboratory
SC 46A Coaxial cables, Lauri Halme, Aalto University
IEC/TC 100/T A 1, Terminals for audio, video and data services and contents.
Pekka Talmola, Nokia Corporation
IEC/TC 100/T A 5, Cable networks for television signals, sound signals and
interactive services, Lauri Halme, Aalto University

CENELEC
Vuonna 2014 SESKOn vastuulla oli yksi puheenjohtajuus ja neljä sihteeristöä,
joista kaksi raportoivia sihteeristöjä. Lisäksi oli yksi työryhmän vetovastuu.
CLC/TC 46X, Communication cables,
Lauri Halme, Aalto University, Telecommunications Laboratory, puheenjohtaja
CLC/TC 40XA, Capacitors and EMI suppression components, Kimmo Saarinen, SESKO, sihteeri
CLC/TC 11/WG 08-02, Maintenance of CLC TC 11 standards,
Pekka Riisiö, Finnmast Oy, työryhmän vetäjä
CLC/SR 3C, Graphical symbols for use on equipment, Arto Sirviö, SESKO, raportoiva sihteeri
CLC/TC 91, Electronics assembly technology, Arto Sirviö, SESKO, raportoiva sihteeri

IEC:n ja CENELECin raportoiva sihteeri

CENELECin avustava sihteeri

Arto Sirviö, SESKO

Jukka Alve, SESKO, Juha Vesa, SESKO

Suomen etuja valvomassa
vuosikymmenien ajan
Tekniikan lisensiaatti Lauri Halme on kiistatta yksi suomalaisen sähköteknisen standardoinnin
ansioituneimpia henkilöitä kautta aikojen. Hän on tullut mukaan standardointiin jo vuonna
1968 viestintäkaapelikomiteaan. Lauri Halme on Erkki Yrjölä -mitalilla palkittu SESKOn
kunniajäsen, joka osallistuu yhä erittäin aktiivisesti standardointiin kaikilla tasoilla niin
kotimaassa kuin kansaivälisilläkin areenoilla monissa rooleissa. Halmeella on mittava
työura erilaisissa tutkimuksen ja tuotekehityksen johtotehtävissä. Hän on kasvattanut ja
opettanut lähes 50 vuoden aikana Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa monia
asiantuntijasukupolvia ja toimii edelleen opettajana erikoisalueinaan tiedonsiirtotekniikka ja
EMC-kysymykset. w
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5.

Palveleva SESKO
sähköalan tukena

SESKO täytti 25 vuotta vuonna 1990. Juhlaseminaarin pääpuhujana toimi
CENELECin presidentti Gordon Gaddes. Juhlissa Erkki Yrjölä valittiin SESKOn
ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi ja professori Matti Karttunen ensimmäiseksi kunniajäseneksi. Samassa tilaisuudessa julkistettiin Erkki Yrjölän laatima
SESKO 25 vuotta -kirja. Juhlavuosi oli monin tavoin merkittävä. 1990 tehtiin ennätys hyväksymällä 1 317 sivua uusia SFS-standardeja, joista 60 % palveli sähkölaitteiden turvallisuustarkastusta. Nyt niiden yhteenlaskettu sivumäärä oli
8 212. Standardoinnin piiriin tuli uusi ala: sähkömagneettisten häiriöiden testaus
ja sertifiointi. SESKO asetti sitä työtä varten EMC-sertifiointitoimikunnan sähkömagneettisten häiriöiden kansallisen testaus- ja sertifiointitoiminnan koordinointia varten ja palkkasi EMC-asiantuntijan. SESKOn itsenäistyessä 1990-luvun
puolessa välissä standardointi-insinööreistä tuli ryhmäpäälliköitä ja heidän
tehtäväalueikseen määriteltiin komiteat ja seurantaryhmät.
Suomen sähköala oli näiden 25 vuoden aikana kasvanut voimakkasti ja menestyi maailmalla. Vuonna 1991 sähköisten koneiden ja laitteiden viennin arvo oli
Tilastokeskuksen mukaan 20,4 miljardia euroa. Tärkein markkina-alue oli, kuten
yhä, Eurooppa. Sähkö- ja elektroniikkateollisuus selvisi lamasta hyvin, ja 1990-luvun mittaan se ohitti metsäteollisuuden Suomen tärkeimpänä teollisuudenalana
– toki Nokian menestyksen siivittämänä. Nokia osallistui tietysti standardointiin,
mutta se rekisteröi myös runsaasti patentteja.
Euroopan integraation kehitys vaikutti SESKOn asemaan ja työhön jo ennen
Suomen jäsenyyttä EU:ssa. EY:n ministerineuvosto oli antanut vuonna 1992
julkilausuman, jossa todettiin standardointijärjestöjen palvelevan tehokkaasti
viranomaisia, minkä vuoksi näiden järjestöjen ja Euroopan yhteisön välille on
solmittava kiinteät taloudelliset ja toiminnalliset siteet. Samoihin aikoihin EY:n
niin kutsutussa Vihreässä kirjassa suositeltiin, että kansallisten standardointijärjestöjen voimavaroja vahvistettaisiin ja niiden työ suunnattaisiin kansainvälisiin
yhteyksiin. Kun Suomi muiden EFTA-maiden kanssa liittyi yhteismarkkinoihin vuoden 1994 alussa voimaan astuneen ETA-sopimuksen myötä, laajenivat
direktiivien ja eurooppalaisten standardien vaikutukset myös Suomeen. Jäsenyyden yhteydessä myös Suomen sähköturvallisuuslainsäädäntö muotoiltiin EU:n
kriteerit täyttäväksi. Samalla luovuttiin sähköturvallisuusmääräyksistä, joilla oli
säännelty yksityiskohtaisesti muun muassa sähkölaitteistojen ja järjestelmien
suunnittelua, asentamista, korjausta ja huoltoa. Suunnittelu- ja asennusmääräysten tilalle tulivat standardit.

Sähköasennusstandardit jokaisen työkalupakissa
Seurauksena kaikesta tästä SESKOlle tuli monen muun tehtävän lisäksi laaja ja
työläs, mutta mielenkiintoinen tehtävä huolehtia sähköasennusten kansallisista
standardeista. SESKO lisäsi toimintakykyään palkkaamalla toimistoon 1997 sähköasennusalan projektipäälliköksi standardoinnin jo hyvin tunteneen
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Tähän aikaan kansallisten
teknisten komiteoiden ja
seurantaryhmien määrä kasvoi
IEC:n komiteoiden lisääntyessä
voimakkaasti. Vuoden 1990
lopussa suomalaisia asiantuntijoita
oli eri kansainvälisissä
standardointielimissä jo 149.

Enimmillään nokialaisia
osallistui standardointyöhön
kolmisenkymmentä. Lisäksi
Nokia osallistui verkkotoiminnan
standardointiin. Microsoftilaisia,
eli entisiä nokialaisia, oli
SESKOn piirissä vuonna 2014
kymmenkunta.
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”Aikaa ennen asennusstandardeja
voidaan luonnehtia niin, että
lähtökohtaisesti määräyksissä on
kuvattu yksi ja ainoa oikea sallittu
tapa toimia ja muut tavat olivat
kiellettyjä. Asennusstandardien
käyttöönoton jälkeistä aikaa
voidaan kuvata niin, että
lähtökohtaisesti kaikki tavat
ovat sallittuja, jollei niitä ole
erikseen standardissa kielletty.
Asennusstandardien käyttöönotolla
oli suuret vaikutukset myös
sähköalan ammattilaisten
toiminnalle, mikä edellytti vuosia
kestävää laajaa kouluttamista
asennusstandardien käyttöön
sähköalalla. 1900-alusta
lähtien syntyneet kansalliset
asennuskäytännöt ja -menettelyt
asetettiin monilta osiltaan
kyseenalaisiksi, vaikka paljon
vanhaa hyväksi havaittua säilyikin.”

Sinikka Hieta-Wilkman

Sähkötyöturvallisuusstandardi
SFS 6002 ilmestyi 1999 ja on
uudistettu vuosina 2005 ja 2015.
Molemmat uudistukset perustuivat
eurooppalaiseen esikuvastandardiin
EN 50110-1 tulleisiin muutoksiin
sekä kansallisesti havaittuihin
parannuksiin.
Standardin valmistelusta on
alusta alkaen vastannut alan
pätevimmistä asiantuntijoista
koostuva SESKOn komitea SK 78.
Sen jäseninä on koko joukko tämän
alueen asiantuntijoita työntekijäja työnantajajärjestöistä sekä
opetusmaailmasta. Neljä heistä,
komitean puheenjohtaja
Martti Tukiainen (Fortum Oyj),
Martti Hallamäki (itsenäinen
kouluttaja), Pertti A Mäkinen
(Sähköinfo Oy) ja Leila Öhman
(TUKES) ovat olleet mukana
standardin jokaisen painoksen
valmistelussa.

Tapani Nurmen, joka on nykyisin SESKOn tekninen johtaja. Nurmi oli toiminut
tarkastuspiirin päällikkönä Sähkötarkastuskeskuksessa sen lakkauttamiseen (1996)
asti ja osallistunut jo tuolloin aktiivisesti standardointiin. Pienjännitesähköasennuksia koskeva standardisarja SFS 6000 julkaistiin näyttävästi lokakuussa 1999.
Tuolloin sarja käsitti 37 erillistä asennuksia koskevaa standardia. Standardisarja
on valmisteltu SESKOn komiteassa SK 64, jonka puheenjohtajana on toiminut Esa
Tiainen (Sähköinfo Oy) ja sihteerinä Tapani Nurmi. Standardisarjalla on suuri
merkitys sähköalalle, sillä käytännössä kaikki sähkösuunnittelijat ja -urakoitsijat
asentajineen soveltavat standardien vaatimuksia suunnittelussa, asentamisessa,
korjaamisessa ja huoltamisessa. Sillä on myös ollut hyvin ratkaiseva merkitys
SESKOn ja SFS:n rahoitukselle. SESKOn ja sähköalan kouluttajien yhteisvoimin
SFS 6000-sarjan menekki kasvoi ennen näkemättömiin lukemiin. Menekin kasvua
edisti ratkaisevasti myös se, että nämä standardit määriteltiin turvallisuusviranomaisen ohjeessa sähköpätevyyksiin liittyvien tutkintojen keskeisiksi vaatimuksiksi. Sähköasennusstandardien, standardikokoelmien ja käsikirjojen myynti on siitä
lähtien ollut sekä SESKOlle että SFSlle erittäin keskeinen tulonlähde.
Tämä siirtymä pakottavista määräyksistä vapaaehtoisiin standardeihin oli
sähköalan ja ennen kaikkea sähkösuunnittelijoiden ja -urakoitsijoiden kannalta
merkittävä kulttuurimuutos ja erittäin suuri muutos turvallisuusajattelussa. Muutos oli alkanut jo Sähkötarkastuskeskuksen aikana, kun kansainvälisiin esikuvastandardeihin perustuva rakennusten sähköasennuksia koskeva käsikirja (Sähkötarkastuskeskuksen julkaisu A2-94) otettiin käyttöön vuonna 1994. Julkaisua A2
täydentämään laadittiin vuonna 1995 Sähkötarkastuskeskuksen käsikirja D1-95
Rakennusten sähköasennuksista, jossa annettiin yksityiskohtaisempia soveltamisohjeita. Sen lisäksi, että siirryttiin määräyksistä standardeihin, muuttuivat
myös rakennusten sähköjärjestelmien suojausperiaatteet merkittävästi.

Sähkötyöturvallisuusmääräyksistä standardeiksi
Vuosien 1930 ja 1957 varmuusmääräykset eivät sisältäneet sähkötyöturvallisuusvaatimuksia. Siinä vaiheessa, kun Sähkötarkastuskeskus korvasi varmuusmääräykset sähköturvallisuusmääräyksillä vuonna 1974 ja julkaisi niitä A-sarjan
kokoelmassaan, sähkötyöturvallisuusmääräykset esitettiin julkaisussa A 5. Nämä
olivat silloin sähkölain nojalla pakottavia vaatimuksia.
Kun sähköturvallisuuslaki 1990-luvun puolivälissä tuli voimaan ja Sähkötarkastuskeskus lakkautettiin, myös sähkötyöturvallisuuden alueella siirryttiin
käyttämään standardeja määräysten sijasta. Niinpä sähkötyöturvallisuutta koskeva
standardi SFS 6002 ilmestyi kesäkuussa 1999. Se perustui eurooppalaiseen esikuvastandardiin CENELEC EN 50110-1 ”Operation of electrical installations” vuodelta
1996. Sen oli valmistellut CENELECin Technical Boardin työryhmä BTTF 62-3.
Useimmat Euroopan maat julkaisivat EU-sääntöjen sallimissa rajoissa standardiin liittyviä kansallisia osia. Niin myös Suomi, jonka kansalliset osat perustuivat
aiempiin sähkötyöturvallisuusmääräyksiin, mutta niiden status muuttui pakottavasta määräyksestä vapaaehtoiseksi standardiksi, kun standardi korvasi määräysjulkaisun A5. Myös sähkötyöturvallisuusstandardi nojautui sähköturvallisuuslakiin ja siitä tuli lainsäädännön olennaiset vaatimukset täyttävä standardi, johon
viranomainen viittaa säännöksissään. Suomessa valmistelusta vastasi SESKOn
komitean SK 78 erityinen työryhmä. Sähkötyöturvallisuusstandardin kansalliset
osat ovat ohjeena kaikille sähköalalla työskenteleville. Tästä syystä se on yksi
myydyimmistä standardeista Suomessa. Sitä ostettiin sähköalan käyttöön kahden
ensimmäisen vuoden aikana yli 25 000 kappaletta.
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Automaatiota ja insinööripornoa
1990-luvun alkupuolella selviteltiin Suomessa monellakin taholla, missä muodossa automaatioalan ohjeistus tulisi järjestää. Julkisuudessa puhuttiin paljon
automaatioalan negatiivisista vaikutuksista, aiheuttaahan sen käyttöönotto työttömyyttä. Automaatioalan suunnittelija ja konsulttiyrityksen Duocon-Electro Oy:n
omistaja ja toimitusjohtaja Seppo Pyyskänen puolusti automaatiota. Hänestä
monet automaatioalan kielteiseksi koetut seuraukset eivät johtuneet automaatiosta itsestään, vaan alan asiantuntijoiden harrastamasta ’insinööripornosta’. Pyyskänen siteerasi DI Keijo Mäenpään kirjoitusta MikroPC-lehdessä (9.12.1994):
”Pornonhan ymmärretään liittyvän intohimoon ja itsensä paljastamiseen.
Insinöörit pornoilevat tekniikan ja teknologian kanssa. Tekniset erinomaisuudet
ovat itsetarkoitus ja suuri intohimo. Insinöörit riisuvat itsensä teknologian
kautta”.
Seppo Pyyskänen vaikutti merkittävästi siihen, että automaatioalan IEC- ja CENELEC-esikuviin perustuvan standardoinnin keskukseksi tuli SESKO. Hän luovutti 18.12.1994 SESKOlle automaation suunnittelun intressiryhmiä edustavien
järjestöjen allekirjoittaman julkilausuman automaatioalan standardoinnin kansallisesta menettelystä. Julkilausumassa asetettiin suuret odotukset SESKOlle täyttää
mandaattinsa tällä alueella. SESKOn komitea SK 65 ”Teollisuusprosessien ohjaus”
on vastannut automaatioalan standardoinnista siitä lähtien. Seppo Pyyskänen
toimi pitkään komitean sihteerinä ja puheenjohtajana. Hänen aloitteestaan saatiin
aikaan kolmiosainen SFS-käsikirjasarja automaatioalan standardeista 2006. Seppo
Pyyskänen palkittiin Erkki Yrjölä-mitalilla 2008.

Pakollisesta ennakkotarkastuksesta standardinmukaisuuteen
Sähkölaitteiden ja installaatioiden eli sähköasennusten standardoinnin juuret ovat
1930-luvun varmuusmääräyksissä sekä vuonna 1933 julkaistuissa ensimmäisissä
jännitteitä, sähkömittayksikköjä ja piirrosmerkkejä koskevissa standardeissa. Sähköasennusstandardien kehityskulkua on kuvattu tässä kirjassa aiemmin. Aluksi
sähkökomitea ja sodan jälkeen Suomen Sähköteknillinen Standardisoimiskomitea
olivat keskeisessä roolissa sähkökoneita ja -kojeita koskevien standardien valmistelussa. Sähkölaitteiden sähköturvallisuus oli merkittävä standardoinnin arvon
nostaja aina New Approach -ajattelutavan käyttöönotosta lähtien. CENELECin
merkitys kasvoi erityisesti sähköturvallisuusstandardien harmonisointityössä
koko 1980-luvun. Tämän vuosikymmenen loppupuolella maailmanlaajuisen
IEC-standardoinnin suomalainen panos kasvoi erityisesti työryhmätasolla, sillä
uusia asiantuntijoita nimettiin 24 työryhmään.
1990-luvulla sähköturvallisuuden taso määriteltiin Suomessa vuonna 1996
voimaan tulleissa sähköturvallisuuslaissa (410/96) ja sähköturvallisuusasetuksessa (498/96). Näissä säädöksissä otettiin huomioon New Approach – ajattelutapa
ja Euroopan yhdentymisen vaatimukset. Sähkötarkastuskeskus lakkautettiin ja
uudeksi sähköturvallisuusviranomaiseksi perustettiin 1995 Turvatekniikan keskus (nykyisin Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES).
Ennen vuotta 1994 kaikki Suomessa myytävät ja maahan tuotavat laitteet olivat
sähkölakiin perustuen pakollisen ennakkotarkastuksen alaisia. Niitä koskivat
Sähkötarkastuskeskuksen (ennen vuotta 1980 Sähkötarkastuslaitoksen) rakenneja koestusmääräykset, jotka julkaistiin E-julkaisusarjana. Monien sähkölaitteiden
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EMC otettiin ensimmäistä kertaa
mukaan turvallisuusvaatimuksiin
lainsäädännön tasolle. Lain
mukaan ei enää riittänyt, että
sähkölaitteet ja sähkölaitteistot

ja -tarvikkeiden rakenne ja testaukset perustuivat jo 1980-luvulla kansainvälisiin
standardeihin. Kansallisia vaatimuksia oli silti vielä runsaasti, esimerkiksi jakokeskuksilla ja asennustarvikkeilla. Sähkölaitteiden pakollisesta ennakkotarkastuksesta luovuttiin siis 1994 ja Sähkötarkastuskeskuksen sähkölaitteita ja -tarvikkeita
koskevat rakenne- ja koestusmääräykset siirtyivät kaikilta osiltaan historiaan.
Kotitalouksissa käytettävien sähkölaitteiden olennaiset turvallisuusvaatimukset
määriteltiin EY:n pienjännitedirektiivissä (LVD). Direktiivien vaatimien olennaisten turvallisuusvaatimusten katsottiin täyttyvän, kun sähkölaitteet ja -tarvikkeet
oli valmistettu yhtenäistettyjen eurooppalaisten standardien mukaan. EU-direktiivien vaatimusten osoittamiseksi sähkölaitteisiin oli laitettava CE-merkintä.
EMC-direktiivin osalta vaatimus tuli pakolliseksi vuoden 1996 alussa. Direktiivin
mukaisuus oli tuolloin niin kuin nytkin helppo täyttää tekemällä laitteet eurooppalaisten standardien mukaisiksi.

suunniteltiin, valmistettiin, korjattiin
ja huollettiin niin, että niistä ei
aiheudu kenenkään hengelle,
terveydelle tai omaisuudelle vaaraa.
Niistä ei lain mukaan saa myöskään
aiheutua sähkömagneettisesti
kohtuutonta häiriötä toisille
laitteistoille eivätkä ne saa itse
helposti häiriintyä.

Kuluttajaa on kuultu ja kunnioitettu
Kotitalouden sähkölaitteiden turvallisuusvaatimukset julkaistiin vuoteen 1988
saakka Sähkötarkastuskeskuksen E-julkaisusarjassa. Tuona vuonna SESKO ja
SETI sopivat, että tärkeän kotitalouden sähkölaitteiden turvallisuusvaatimuksia
käsittelevän standardisarjan IEC 60335 osia ryhdyttiin julkaisemaan SFS-standardeina. Tällä alueella siirtymiseen määräyksistä standardeihin vaikuttivat pääasiassa yleisperiaate SESKOn toiminnasta ja vastuista, CENELECin julkaisuvelvoitteet,
yleistyvä viittausmenettely sekä siihen liittyvä EFTAn standardointipoliittinen
linjaus.
Sähkölaitteiden pakollisen ennakkotarkastuksen päättymiseen saakka 1994 kotitaloussähkölaitteiden turvallisuusstandardien lukuisat osat käännettiin suomeksi, mistä SESKO vastasi aina taloudellisia kustannuksia myöten. Tämän jälkeen
käännettiin suomeksi vain standardisarjan pääosia tarkan harkinnan perusteella.
20 vuotta toiminut kotitaloussähkölaitteiden kansallinen turvallisuuskomitea SK
61 muutettiin kansallisista asiantuntijoista koostuvaksi seurantaryhmäksi 1997.
Vaikka kansallisella tasolla toiminta ei ollut aktiivista, sai SESKO 1997 hoidettavakseen IEC:n kotitaloussähkölaitteiden suorituskykyasioita hoitavan komitean
sihteeristön. Sen pyykinpesukoneiden testausmenetelmiä kehittelevän alakomitean sihteeriksi nimettiin Liisa Sillanpää Työtehoseurasta.
2000-luvun alkupuoliskolla varsin tuore turvallisuusviranomainen TUKES
teki palotutkimuksen, minkä tulokset herättivät kiinnostuksen sähkölaitteiden
kansainväliseen ja eurooppalaiseen standardointiin. Samoihin aikoihin valmisteltiin taipuisia lämpöelementtejä koskevaa standardia, mikä kiinnosti suomalaisia
toimijoita. Samaan aikaan sähköliesien korkeat pintalämpötilat aiheuttivat paljon
kuluttajakyselyjä ja monien laitteiden säteilyturvallisuus nousi tärkeäksi asiaksi.
Edellä mainitut seikat vaikuttivat niin, että kansallinen komitea SK 61 perustettiin
uudelleen ja sen toiminta aktivoitui merkittävästi.
Komitean puheenjohtajaksi saatiin TUKESin sähköyksikön johtaja Reijo
Mattinen, joka oli vaikuttanut komiteassa jo sen edellisellä aktiivisella kaudella.
SESKOn kotitaloussähkölaitekomitea on kuunnellut herkällä korvalla turvallisuusviranomaisia, sillä he toimivat yhteiskunnan ja kuluttajien edunvalvojina
standardoinnissa. Aktiivisen komitean työskentelyllä ja kannanotoilla on ollut
vaikutusta turvallisuusstandardeihin myös IEC:n ja CENELECin tasolla. Tästä
esimerkkinä voidaan mainita suomalaisten toimijoiden merkittävä panos 2015
ilmestyneen liesivahtistandardin valmistelussa.
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Kaapeliteollisuus – kilpailukykyä ja yhteistyötä
Sähkön jakelu hoidettiin alkuunsa ilmajohdoilla käyttöpaikoille. Kaapelien rakenteet, materiaalit ja asennettavuus kehittyivät niin, että maakaapelointi alkoi yleistyä
1960- ja 1970-luvuille tultaessa. SESKOn vahvavirtajohtokomitea SK 20 perustettiin
1972 uudistamaan vanhat SFS-kaapelistandardit ja valmistelemaan kymmenkuntaa
uutta. Pari vuotta myöhemmin komitean toiminta laajennettiin käsittämään IEC:n,
CENELECin ja CEE:n toimintaan osallistumisen.
Ensimmäiset IEC:n kaapelistandardit otettiin Suomessa käyttöön 1975 sellaisenaan SFS-standardeina. Vuonna 1984 komitean nimi muutettiin muotoon ”Energiakaapelit”. 1980-luvulta lähtien pähkäiltiin, liittyisikö Suomi mukaan CENELECin HAR-järjestelmään, joka mahdollisti HAR-merkittyjen kaapeleiden käytön
sopimusmaissa ilman tarkastuksia – pakollinen ennakkotarkastushan oli tuolloin
vielä voimassa. Kynnyskysymyksiä liittymiselle olivat kaapeleiden pakkaskestoisuus
ja turvallisuusasiat. Jo tuolloin oltiin sitä mieltä, että kansalliset poikkeukset tuli
minimoida. Suomi liittyi HAR-sopimusjärjestelmään vihdoin vuonna 1991.
1990-luvun aktiivisen komiteatyöskentelyn tarkoituksena oli varmistaa, että
suomalaisille käyttäjille oli tarjolla maamme olosuhteisiin soveltuvia, luotettavia ja turvallisia sekä myös edullisia standardoituja kaapeli- ja johdinrakenteita.
Merkittävän suomalaisen kaapeliteollisuuden kannalta niiden piti olla myös
kilpailukykyisiä ulkomaan kaupassa. EU:n vaatima julkisten hankintojen avaaminen sekä muiden EU-vaatimusten huomioon ottaminen lisäsivät kaapelikomitean työn merkitystä. Eurooppalaiseen rakennustuotedirektiiviin (sittemmin
rakennustuoteasetus)
liittyvä kaapeleiden
paloluokituskysymys
alkoi 2005 ja johti
2014 valmistuneeseen,
palokäyttäytymistä
koskevaan standardiin.
Tulevaisuutta monitoroiva, 2014 perustettu työryhmä pohtii
maakaapeloinnin
yleistymisen tuomia
haasteita kaapelivaatimuksiin.

Sähköautot standardoituun lataukseen
SESKO kutsui 2009 sähköautoista kiinnostuneita toimijoita Suomessa keskustelemaan kansallisen komitean perustamisesta, mikä tapahtuikin heti samana vuonna. Sähköautojen latausjärjestelmiä käsittelevä komitea SK 69 valmisteli ensimmäiset kansalliset ohjeet sähköautojen lataamiseksi kiinteistöjen sähköverkoissa.
Ohjeet oli tarpeen tehdä, sillä valmiita standardeja ei tältä alueelta vielä ollut,
mutta sähköautoja myytin jo ja kotitalouksien oli mm. turvallisuussyistä saatava
ohjeistusta. Ohjeet julkaistiin suosituksena ja ne saivat laajasti huomiota niin Suomessa kuin Pohjoismaissakin. Suosituksen uudistetussa painoksessa keskitytään
aikaisempaa enemmän ohjeistamaan siihen, miten latausalueita suunnitellaan ja
rakennetaan esimerkiksi taloyhtiöiden ja kauppakeskusten parkkipaikoille.
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1970-luvulla pohjoismaisilta
valmistajilta tuli aloite ohjausjohtoja
koskevien standardien
yhtenäistämiseksi Pohjoismaissa.
Sittemmin kaapelistandardien
alueella tehtiin läheistä yhteistyötä
pohjoismaisella tasolla tiiviisti.
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Suomi on eräs maailman johtavia valaistusteknologian kehittäjä- ja valmistajamaita. Esimerkiksi
Loimaan keskuskoulu on saanut remontin yhteydessä Helvarin valonohjausjärjestelmän avulla
automaattisesti toimivat, itsesäätyvät valot. Koulu säästää runsaasti energiaa eivätkä lasten
silmät rasitu huonon valaistuksen vuoksi.

Valaistusteknologian uusi ilme
1980-luvulta lähtien Suomen valmistava teollisuus on ollut kiinnostunut ensisijaisesti valaisimien ja niiden liitäntälaitteiden standardoinnista. Kuluttajaturvallisuus on valaisintuotteissa ensisijalla, mutta energiatehokkuus ja ekologisuus ovat
viime aikoina nousseet merkittäviksi tekijöiksi. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat
valaisintuotteiden ja valaistusasennusten vaatimuksiin. SESKO huolehtii käytännössä komiteassaan SK CEN 169 valaistuksen energiatehokkuuteen liittyvistä
vaatimuksista sekä erilaisten tilojen valaistuskysymyksistä, kun taas valaisinkomitea SK 34 vastaa valaisinten ja liitäntälaitteiden standardeista. Suomalaista
osaamista arvostetaan maailmalla, sillä johtaja Markku Norhio Helvar Oy:stä on
toiminut kansainvälisen liitäntätarvikekomitean IEC SC 34C puheenjohtajana
vuodesta 2008 alkaen.
2000-luvun lopulla tapahtui ledivallankumous, kun energiatehokkuuden
nimissä päätettiin maailmanlaajuisesti luopua toistasataa vuotta valonlähteenä
toimineesta tuhlarista, hehkulampusta. Uusia valonlähteitä oli tarpeen kehittää ja
kiireesti tarvittiin parisenkymmentä uutta standardia uutta leditekniikkaa hyödyntäville tuotteille. Lisäksi vanhoja standardeja oli päivitettävänä koko joukko.
SESKOn valaisinkomitean työsarka lisääntyi merkittävästi ja kiinnostus IEC:n
valonlähteitä standardoivan komitean työskentelyyn kasvoi.
Uusi teknologia toi mukanaan paljon uusia, enemmän innostuneita kuin
osaavia toimijoita. Siksi led-lamppujen turvallisuusongelmat lisääntyivät selvästi
myös Suomessa. SESKOn valaisinkomitea kokosi IEC-esikuvista opasjulkaisut ja
standardit kahteen käsikirjaan, jotka julkaistiin 2012.
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SESKOsta standardipalvelujen tuottaja
ETA-sopimus edellytti, että harmonisoidut EN-standardit piti saada voimaan
kaikissa EU- ja EFTA-jäsenmaissa. EN-standardeista poikkeavat standardit oli
lähtökohtaisesti kielletty. Jos joku ETA-maa halusi tehdä kansallisia standardeja,
oli sen kysyttävä muilta jäsenmailta, olivatko ne kiinnostuneita tulemaan mukaan
standardin valmisteluun. Mikäli kolme tai useampia maita halusi tulla mukaan
standardin valmisteluun, oli se valmisteltava eurooppalaisena EN-standardina.
Jos taas riittävästi maita ei ilmoittautunut standardin valmisteluun, sai tehdä
kansallisen standardin. Järjestely nimettiin sopimuksen portugalilaisen syntykaupungin mukaan Vilamoura-menettelyksi.
Tämä kaikki aiheutti luonnollisestikin melkoisen työpaineen SESKOlle. Toimistossa etsittiin kiivaasti keinoja selvitä yhä lisääntyvästä paperisodasta. Toimistorutiineja yksinkertaistettiin ja henkilöstölle annettiin laatukoulutusta. Siinä yhteydessä
pohdittiin syvällisesti järjestön olemassaolon oikeutusta ja sitä, mitkä olisivat
SESKOn palvelut tulevaisuudessa. Pohdinnan tuloksena SESKO jatkoi muutostaan
standardeja laativasta yhdistyksestä standardointipalveluja tuottavaksi järjestöksi.
Päätuotteet olivat oikea-aikainen kansainväliseen työhön osallistuminen, yleiset
standardointi- ja tietopalvelut sekä kansainvälisten standardien välittäminen Suomeen. Jäsenillä oli pääsy SESKOn laajaan sähköalan kotimaisten ja kansainvälisten
yhteyksien tietokantaan sekä IEC- ja CENELEC-standardien luetteloihin. Siten jaettiin koordinoitua tietoa olemassa olevista standardeista sekä ennakkotietoa tulevista.
Olennaista sähköteknistä tietoa liikkui SESKOn välityksellä valtavia määriä.
Vuonna 1993 SESKO saavutti uuden ennätyksen julkaisemalla 3 208 sivua SFS-standardeja. Niitä oli nyt voimassa 14 000 sivua, eli lähes puolentoista metrin korkuinen
pino. Puhtaasti kansallisia niistä oli enää 3 %, sillä standardoinnin painopiste oli lopullisesti kansainvälisellä tasolla. Osallistuminen kansainväliseen valmistelutyöhön
oli kallista. Säästöt ja toiminnan tehostaminen olivat taas ajankohtaisia. IEC-standardien käsittelyaika puolitettiin mm. siten, että kaikki IEC-standardit saatettiin samalla
EN-standardeiksi. Hyväksymisprosessilla SFS-standardit yhdistettiin samaan vaiheeseen. Näin standardien valmisteluprosessi lyheni kolmanneksella.
”Vielä 1980-luvulla standardoinnissa oli kaksi järjestelmää: kansallisia standardeja tekevät kansalliset standardointikomiteat ja kansainvälinen osallistuminen.
Tällainen tuntui lopulta turhalta. SESKO perusti 80-luvun alkupuolella kansallisia standardointikomiteoita osallistumaan kansainväliseen työhön ja tarpeen
mukaan tekemään kansallisia standardeja. Se oli organisatorisesti merkittävä
muutos”, Tuomo Ilomäki painottaa.

Cassis de Dijon -periaate
Saksalaiset viranomaiset
olivat kieltäneet ranskalaisen
mustaherukkaliköörin
maahantuonnin, koska sillä oli
saksalaisia vastikkeita alhaisempi
alkoholiprosentti. Vuonna
1979 EY-tuomioistuin tuomitsi
seuraavaa: tuotteen, joka oli
hyväksytty yhdessä jäsenvaltiossa,
tuli päästä esteettä markkinoille
myös toisessa jäsenvaltiossa.
Tästä sai alkuunsa niin sanotun
vastavuoroisuuden periaate, joka
oli pohjana EY:n (EU) neljälle
vapaudelle: markkinoille pääsyn
voi estää vain perustelu terveyteen,
kuluttajansuojeluun, turvallisuuteen
tai ympäristönsuojeluun liittyvä
seikka. Tämän tuomion
innoittamana EY-komissio julkaisi
kesällä 1982 Valkoisen kirjan,
jolla määriteltiin käytännöt EY:n
toimivien sisämarkkinoiden
luomiseksi vuoteen 1992
mennessä. Valkoinen kirja käsitti
EY:n neljä vapautta: tavaroiden,
palvelujen, ihmisten ja pääoman
vapaan liikkuvuuden. Standardit
olivat oleellinen osa tätä uutta
integraatiokehitystä. Suomessa
kaikki sähköalan eurooppalaiset
EN-standardit saatettiin voimaan
määräajassa juuri ennen
sisämarkkinoiden avautumista
vuonna 1992.
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Standardit lainsäädännön jatkeeksi
Viittausmenettely sai oikeutuksensa ja virallistettiin sähköturvallisuuslainsäädännössä 1990.
Virallinen standardointielin
sähköteknisten standardien
osalta Suomessa oli tuolloin, ja on
edelleen, SESKO.

Vuoden 1990 lopussa Suomen eduskunta hyväksyi muutokset sähkölakiin, jossa
viittausmenettely otettiin virallisesti käyttöön. Lain mukaan voitiin teknisissä
määräyksissä ja ohjeissa nyt viitata standardeihin. Sähkölaitteiden pakollinen
ennakkotarkastus päättyi Suomessa ETA-sopimuksen myötä vuoden 1994 alussa.
Samalla EN-standardien mukaiset tuotteet saivat vapaasti liikkua Euroopan
markkinoilla.
Sähköturvallisuuslaki (410/1996) tuli voimaan 1996. Siinä, missä 1900 alussa
pärjättiin viidellä pykälällä, uuteen sähköturvallisuuslakiin tarvittiin yhteiskunnan monimutkaistumisen ja sähkön käytön monipuolistumisen vuoksi yli
60 pykälää. Laki valtuuttaa alemmissa säännöksissä määräämään turvallisuusvaatimukset täyttäviä tarkempia määräyksiä, joissa vahvistettiin sähköteknisten
standardien asema lainsäädännön jatkeena mm. seuraavin viittauksin:
z Sähkölaitteen, joka on Euroopassa yhdenmukaistettujen standardien
turvallisuusvaatimusten mukainen, katsotaan täyttävän määräysten
turvallisuusvaatimukset, jotka koskevat ihmisten, kotieläinten ja
omaisuuden suojaamista sähköiskun ja palonvaaralta.
z Sähkölaitteistojen (sähköjärjestelmien) katsotaan täyttävän lainsäädännön
edellyttämät olennaiset turvallisuusvaatimukset, jos ne suunnitellaan,
rakennetaan ja korjataan soveltaen virallisen standardointielimen
vahvistamia teknisiä eritelmiä (standardeja), jotka ovat julkisesti saatavilla.
z Sähköturvallisuusviranomainen (TUKES) vahvistaa olennaisia turvallisuusvaatimuksia vastaavien standardien luettelon ja pitää sitä saatavilla.

Euroopan unioniin
2000-luvulle tultaessa puhtaasti
kansallisia standardeja ei
enää julkaistu yhtään, vaan
Suomessa käytettävät standardit
perustuivat käytännössä IECesikuvastandardeihin tai ENstandardeihin.

SESKO täytti 30 vuotta 1995. Suomi oli juuri liittynyt jäseneksi EU:hun, mutta
SESKOn ja sen sidosryhmien aktiivisuuden ansiosta Suomessa tehty sähkötekninen standardointi oli jo valmiiksi kiinnitetty vahvasti Euroopan yhteisöä palvelevaan CENELECin ja IEC:n maailmanlaajuiseen standardointityöhön. Yhdistyksen kattavuus oli erittäin laaja: 18 jäsenyhteisöä edusti käytännöllisesti katsottuna
Suomen koko sähköalaa viranomaisia myöten. Lisäksi hallituksen kymmenellä
jäsenellä oli kullakin oma sidosryhmänsä takanaan. Jokaista IEC:n komiteaa ja
alakomiteaa varten oli perustettu vastaava suomalainen vastinkomitea, tai ainakin
nimetty asiantuntija seuraamaan IEC:n työtä. Näissä vastinkomiteoissa oli 1995
yhteensä noin 400 asiantuntijajäsentä.
CENELCin piirissä Suomi sai ensimmäisen puheenjohtajan paikkansa, kun
Nokia kulutuselektroniikan päällikkö Esa Barck nousi av-laitteiden turvallisuuskomitean johtoon. Jäsenyyden myötä myös CE-merkintä vakiintui. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) osalta merkintävaatimus tuli tammikuussa
1996 ja sähköturvallisuuden osalta vuoden 1997 alussa. Ei ihme, että tähän aikaan
kymmenen eniten myydyn standardin joukossa oli vain yksi, joka ei koskenut
EMC:tä.
SESKO oli nyt sekä kotimassa että kansainvälisesti arvostettu järjestö.
30-vuotisjuhliin saapui puhujaksi IEC:n puheenjohtaja Hans Gissel.
Kimmo Saarinen valittiin SESKOn hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi ja eläkkeelle siirtyvä Kalervo Rudanko kutsuttiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.
Samalla päättyi Rudangon 1993 alkanut kausi IEC:n Yleispoliittisessa komiteassa,
missä hän edusti kaikkia Pohjoismaita. SESKO sai kuitenkin toisen keskeisen
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aseman, kun Saarinen valittiin elektroniikan ja televiestinnän standardointia
ohjaavan, neuvoa-antavan komitean puheenjohtajaksi.

Dresdenin sopimuksella globaalimmaksi
Vuosi 1996 toi mukanaan taas kerran uuden, merkittävän muutoksen standardointiin: Dresdenin sopimuksen. Sen mukaan standardointityö tehdään ensisijaisesti kansainvälisesti. Sopimuksen vaikutuksesta standardien laatiminen siirtyikin
nopeasti pääasiassa IEC:n komiteoihin. Itsenäinen eurooppalainen työ aloitetaan
vain niissä tapauksissa, jotka eivät kiinnosta IEC:tä, tai joista EU antaa mandaatin
CENELECille.
”Tämä on johtanut siihen, että valtaosasta standardeita äänestetään rinnakkain
IEC:ssä ja CENELECissä. Positiivisessa tapauksessa niistä tulee IEC-standardien
lisäksi EN:standardeja”, Kimmo Saarinen toteaa.
Nykyään jo noin 80 % IEC- ja EN-standardeista on identtisiä ja lopuistakin
suuri osa ainakin perustuu IEC-esikuviin. Täysin eurooppalaisia standardeja
tehdään vain joillain erikoisaloilla ja erikoistapauksissa. Dresdenin sopimus
merkitsee, että kannattaa ensisijaisesti osallistua IEC:n työhön, koska silloin voi
alusta asti vaikuttaa dokumenttien sisältöön ja osallistua yhteisen kansainvälisen
ja eurooppalaisen mielipiteen muodostamiseen.
”Vuosien kuluessa SESKOn aktiviteetti siirtyi yhä voimakkaammin eurooppalaisesta työstä IEC:hen. CENELECin työhön on silti myöhemminkin osallistuttu
aktiivisesti muun muassa Leo Laaksosen hallituspaikan ja Sinikka Hieta-Wilkmanin aktiivisuuden kautta”, Saarinen kertoo.
CENELECissä Suomi kuuluu niiden jäsenmaiden ryhmään, joissa on oma
järjestö sähköalan standardointiin. Useimmissa EU-maissa sama järjestö vastaa
sekä CENELECin että CENin asioista.
2000-luvun alussa oli Suomessakin vastaavanlaisia pyrkimyksiä keskittää
kaikki standardointi yhden järjestön hoidettavaksi. Vuoden 2001 kesäkuussa
SFS:n hallituksen nimeämä työryhmä sai valmiiksi ehdotuksen Suomen kansallisen standardointijärjestelmän kehittämiseksi. Työryhmä ehdotti Suomen
Standardointikeskuksen perustamista silloisen SFS:n tilalle. Uuden yhdistyksen
piiriin olisi keskitetty SFS:n nykyisistä toimialayhdistyksistä muut paitsi SESKO
ja Viestintävirasto. SFS:n jäsenet kuitenkin torjuivat keskittämisehdotuksen. SFS
jäi sateenvarjo-organisaationa hallinnoimaan ISO-CEN -linjan standardointia
Suomessa ja standardien valmistelu säilyi edelleen yli kymmenellä, hyvinkin
erilaisella organisaatiolla. SESKO siis vastasi edelleen Suomessa sähköteknisestä
standardoinnista ja edusti Suomea eurooppalaisilla ja kansainvälisillä sähköteknisen alueen standardointifoorumeilla (IEC ja CENELEC).
Asia ei hautautunut kuitenkaan täysin – siitä puhuttiin eri tavoin vuosia.
Kuitenkin 2014 päästiin pitkällisten neuvottelujen jälkeen SFS:n kanssa sopimukseen siitä, että SFS voi myydä IEC-standardeja palvellen niitä asiakkaitaan,
jotka haluavat ostaa kaikki standardit yhdestä paikasta Suomessa. Kääntyminen
IEC:n suuntaan on johtunut myös poliittisista muutoksista, Kimmo Saarinen
selvittää:
”CENELECin toiminta ei ole kehittynyt SESKOn haluamalla tavalla. Aiemmin
oli täysin selvää, että CENELEC on insinööripohjainen itsenäinen eurooppalainen standardointielin. Euroopan komission mandaatteja standardien tekemiseen
ei erityisemmin tavoiteltu, vaan EU-rahoitus pyrittiin pitämään suhteellisen
pienenä, jotta itsenäisyys säilytettäisiin.”
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Reilusti yli 90 %
sähköteknisistä standardeista
on IEC-pohjaisia Dresdenin
sopimukseen perustuvana
rinnakkaismenettelyssä
hyväksyttyjä. Dresdenin sopimus
on IEC:n ja CENELECin välinen
sopimus, jossa on esitetty
periaatteet standardoinnin
päällekkäisyyden välttämiseksi.
Sitä edelsi Luganon sopimus
vuodelta 1990.

Euroopan tasolla sähköteknisen
standardoinnin korkein päättävä
elin on CENELECin tekninen
valiokunta, Technical Board (BT).
Jokaisella maalla on BT:ssä pysyvä
jäsen, Permanent Delegate (PD).
Suomesta pysyvinä jäseninä ovat
olleet SESKOn toimitusjohtaja
Tuomo Ilomäki (1970 - 2004) ja
nykyinen toimitusjohtaja
Sinikka Hieta-Wilkman
(2005 - edelleen).
Tuomo Ilomäki ehti 39-vuotisen
työuransa aikana osallistua 120
CENELECin BT-kokoukseen.
CENELECin Technical Board mm.
vahvistaa kaikki eurooppalaiset
sähkötekniset standardit.
CENELECissäkin standardien
valmistelu tapahtuu teknisissä
komiteoissa (TC) ja työryhmissä
(WG ja BTTF).
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Kun paperipinot katosivat

1996 SESKO siirtyi lopullisesti
digitaaliseen aikaan. Kaikki IECstandardeihin liittyvät tekniset
tiedostot avattiin käyttäjille
internetissä salasanaa vastaan.
Suomen postilaitos menetti hyvän
asiakkaan.
1999 verkkosivustoa uudistettiin
perinpohjaisesti. Niitä paranneltiin
vielä vuosina 2003, 2004 ja 2007.
Viimeisin verkkosivujen uudistus
tehtiin vuonna 2015. Esikuvana oli
IEC:n sivusto sekä tunnusmerkkinä
uusi ominaisuus, responsiivisuus,
jota uudet mobiililaitteet
edellyttivät. Nämä uudet sivut
avattiin kesällä 2015.

www.sesko.fi

Suurpoliittinen kehitys heijastui myös
SESKOn sisäiseen elämään. Vuonna 1992 tulevaisuuden ennakoitiin
monimutkaistuvan entisestäänkin, ja
toimiston toiminta oli kovassa syynissä. Toimistorutiineja – erityisesti
lausuntopyyntömenettelyjä – yksinkertaistettiin radikaalisti yhä lisääntyvästä
paperisodasta selviämiseksi. Syksyllä
1992 aloitettiin koko SESKOn henkilöstön laatukoulutus ja päätettiin luoda
SESKOlle laatujärjestelmä. Toimiston
henkilöstövahvuus oli pitkään ollut
yhdeksän, mutta vuoden 1992 alusta
lähtien päätettiin palkata tiedottaja muun muassa Euroopan yhdentymispaineiden ja siitä seuraavien standardointihaasteiden vuoksi. Pirkko Taavitsainen
nimettiin tehostamaan tiedotustyötä oman toimensa ohella. Seuraavan vuoden
alusta aikaisemmin konekirjoitettu ja monistettu SESKO-tiedote tuotettiin jo
tietokoneella. Sisältöä kehitettiin luetteloiden sijasta enemmän toimituksellisen
tekstin suuntaan. Samalla karsittiin turhat lähetykset, ja painetun lehden levikki
jäi 600 kappaleeseen. Komiteoiden ja seurantaryhmien jäsenet olivat saaneet
lehden osana palvelupakettia. 1994 lehden ulkoasu muuttui tyylikkäämmäksi ja
sisältö entistäkin työstetymmäksi.
SESKO on aina ollut kehityksen kärjen tuntumassa ja hyödyntänyt nopeasti
uutta teknologiaa. SESKO avasi tuon ajan mittapuulla katsottuna laajat verkkosivunsa jo 1996. Ne olivat luonnollisestikin nykyisiä suppeammat, mutta silti
peräti 50 sivua. Silloinen koodaustekniikka ei myöskään mahdollistanut nykyisen
kaltaisia, rikkaita ja monipuolisia sivustoja. Silti niiden kautta toiminnan hahmottaminen ja tarpeellisen tiedon levittäminen helpottuivat suuresti. Verkkosivut
mahdollistivat myös entistä nopeamman vuorovaikutuksen yhdistyksen ja sen
jäsenistön välillä.
Vuoden 1998 lopussa SESKO avasi IEC-standardien valmisteluun liittyvät
tekniset tiedostot internetin kautta käyttäjätunnuksin ja salasanoin asiantuntijoiden käyttöön. Samalla SESKO ryhtyi välittämään IEC-standardeja sähköisessä
muodossa verkon kautta. SESKO oli siis varsin varhain mukana verkossa ja käytti
kehitettyjä kansainvälisiä verkkotyökaluja ja sovelluksia. Vuonna 1997 julkaistiin
sähkösanaston 3. painos CD-levyllä. Paperipinojen käsittely väheni huomattavasti. Digitaalisen vallankumouksen kehittyminen helpotti sekä toimiston että
jäsenistön työtä: vuoden 2001 alusta IEC, CENELEC ja SESKO siirtyivät täysin
sähköisiin menettelyihin. IEC julkaisi sähköisen tietokantansa verkossa ja ryhtyi
myymään uusia standardeja internetissä. Työdokumenttejakaan ei enää lähetetty
paperilla, vaan ne olivat kaikki ladattavissa internetistä. Toki paperiversio oli yhä
saatavilla eri maksua vastaan. Alkujaan suomalainen Alan Maislisch, joka toimi
IEC:ssä informaatioteknologian johdossa Genevessä oli avainasemassa, kun IEC:n
tietokantoja rakennettiin ja aineistoa siirrettiin tekstinkäsittelyohjelmistoihin.
Muutos toimistorutiineissa oli valtava ja säästi sekä aikaa että varoja. Ennen
internetin käyttööonttoa SESKOssa oli neljä henkilöä hoitamassa kopiointia ja
postitusta. Kahden huoneen mittainen kopiokone, tai oikeammin kopiointilai-
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tos jyskytti jatkuvasti. Voimakkaasti kasvanutta dokumenttimäärää ei olisi sillä
tekniikalla voinut enää käsitellä. Toisaalta paperin käyttö rajoitti tekstin tuotantoa. Kirjoittajat miettivät kahdesti tai useamminkin, mitä kannattaa kirjoittaa,
ja dokumentteja levitettiin edelleen seulonnan jälkeen. Tietotekniikan avulla on
ehkä liiankin helppoa lähettää dokumentteja ja varustaa niitä lukuisilla liitteillä.
Siirtyminen digitaaliseen tiedotukseen ja tiedonkulkuun sisälsi varsinkin aluksi
muitakin ongelmia.
”Kun aloimme käyttämään tekstinkäsittelyohjelmia, niin hyödynsimme IEC:n
sääntöjä standardien laatimisesta, ne ovat eräänlaisia käsikirjoja siinä. Standardien kirjoittaminen oli siis standardisoitu. Siinä oli aluksi ongelmia, kun eri maissa
käytettiin eri ohjelmistoja. Eivätkä alkuaikana kaikki komiteoiden jäsenet edes
osanneet tekstinkäsittelyä”, Tapio Viitanen kertoo. Tieto saatiin kuitenkin pian
kaikkien ulottuville. Tiedonlevityksen motto oli sama kuin nytkin: Oikea tieto,
oikealla tavalla, oikeaan aikaan.
SESKOn 1965 määrittelemät neljä peruspilaria olivat kaikki hyvässä kuosissa
siirryttäessä uudelle vuosituhannelle. 30-vuotisen toimintansa aikana SESKO oli
kehittynyt pienestä, standardeja tuottavasta ja kääntävästä yksiköstä itsenäiseksi,
laajaan kansainväliseen työhön osallistuvaksi standardoinnin palvelujärjestöksi ja
Suomen viennin tukijaksi.
Tuomo Ilomäki tiivisti SESKOn tehtävän olevan ”palvella jäsenyhteisöjään
kansainvälisten standardien valmistelussa ja niiden kansallisessa käyttöönotossa”.
Vuonna 1998 kansallinen sähkötekninen standardointi Suomessa nojautui täysin
kansainväliseen standardointityöhön.
Tiivistelmä sen vuoden toiminnasta on monin tavoin myös yhdistyksen toimenkuvan ja yhteiskunnallisen tehtävän kuvaus. Sinä vuonna yhdistys:
z lähetti lausunnolle sähkötyöturvallisuutta koskevan standardiehdotuksen
z viimeisteli sähköasennuksia koskevat standardiehdotukset (n. 300 sivua)
lausuntokierrosta varten
z asetti uuden komitean käsittelemään sähköenergian mittausta
z vahvisti 425 uutta SFS-standardia
z julkaisi 1684 sivua uusia SFS-standardeja (+5 %)
z kasvatti suomalaisten määrää kansainvälisissä työryhmissä 4 %:lla
yli 210 henkilöön.
z otti vastuulleen uuden kansainvälisen komiteasihteeristön (pyykinpesukoneet)
z välitti Suomelle uuden kansainvälisen komiteapuheenjohtajuuden
(yhteisantennilaitteet)
z järjesti 7 kansainvälistä komiteakokousta Suomessa
z julkaisi 6 numeroa SESKO-tiedotusta
z järjesti koulutustilaisuuden komiteoiden ja seurantaryhmien edustajille ja
tuki ulkopuolista koulutusta
z päätti ottaa käyttöön sähköiset menetelmät standardien valmistelussa
z talouden vakiinnuttua päätti laskea jäsenmaksuja
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IEC valloitti Hanasaaren

SESKO on järjestänyt IEC:n n ja CENELECin teknisten komiteoiden kokouksia
Suomessa säännöllisesti vuodesta 1969 lähtien. Teknisten komiteoiden (TC)
ja alakomiteoiden (SC) kokouksia on pidetty toista sataa. Lisäksi on järjestetty
lukuisia komiteoiden työryhmien kokouksia. Usein niiden järjestelystä ovat
vastanneet työryhmien suomalaisten jäsenten omat työnantajat.
IEC:n ensimmäinen komiteakokous (TC 29) käsitteli sähköakustiikkaa. Se pidettiin
ISO-järjestön yleiskokouksen yhteydessä Helsingissä 1961 professori Jaarli Jauhiaisen
myötävaikutuksella.
Ajallisesti pisimpään Helsingissä viihtyivät dokumentointikomitea (piirrosmerkkikomitea)
TC 3. Kokousjakso alkoi 24. elokuuta 1971 ja päättyi vasta 9. syyskuuta. Hanasaaressa
6.–14. huhtikuuta 2000 pidetty TC 45:n kokous oli erityisen mittava. Osallistujia oli peräti
130. SESKO oli valloittanut koko kulttuurikeskuksen yli viikoksi IEC:n käyttöön. Kolmen
komiteakokouksen lisäksi kaikki liikenevät työtilat oli varattu 21 työryhmälle.
CENELECin yleiskokous on järjestetty Suomessa vuosina 1979, 1988 ja 2003. Vuodesta
2006 alkaen CENELEC ja CEN yhdistivät yleiskokouksen pitoajankohdan samalle viikolle.
Myöhemmin järjestöt päättivät järjestää vielä erillisten kokousten (CENELEC AG ja CEN AG)
lisäksi yhteisen yleiskokouksen (CEN-CENELEC Joint General Assembly) samalla
kokousviikolla. Tämä on kasvattanut osallistujamäärää niin paljon, että SESKOlla ei ole
enää mahdollisuutta yksin järjestää yleiskokousta.

CENELECin (ja CENin)
nykyinen pääjohtaja Elena
Santiago Cid (kuvassa
Tuomo Ilomäen kanssa)
valittiin tehtäväänsä
vuonna 2003 Helsingissä
SESKOn isännöimässä
yleiskokouksessa.
Osallistujia oli sata ja he
edustivat 35 eri maata.
Kokouksen budjetti oli
peräti 40 000 euroa,
mutta se voitiin toteuttaa,
koska SESKOlla oli ollut
tuottoisia standardeja
edellisinä vuosina.
Lisäksi sekä Kauppa- ja
teollisuusministeriö
että Nokia Oyj tukivat
järjestelyjä. w
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6.

Vain muutos on pysyvää

Standardoinnissa työn kompleksisuus kasvoi 1990-luvun edetessä. Koneissa ja
laitteissa oli yhä enemmän sähkökomponentteja ja automatiikkaa, joten sähköalan standardien oli entistäkin tiiviimmin sovittava yhteen myös konestandardien
kanssa. SESKOn talous oli vihdoinkin onneksi vakaalla pohjalla. Laadintakorvaukset kasvoivat vuosikymenen mittaan kolmanneksella ja kattoivat jo neljäsosan
kokonaisrahoituksesta. Valtiolta ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksesta tuli
toinen neljännes. IEC-standardien myynti kattoi 14 % rahoituksesta. Loput tuloista saatiin osallistumis- ja jäsenmaksuista. Myös henkilöstön piirissä huomattiin taloudellisen tilan kohentuminen. Nyt pystyttiin palkitsemaan henkilöstöä
joululounailla ja henkilöstöristeilyillä. Yhdistys ei silti halunnut tuhlata rahojaan
viihteeseen, joten huvitteluun yhdistettiin aina mahdollisimman usein muitakin
tapahtumia kuten työvalmennusta tai eläköitymisjuhlia.
”Sellainen toi henkilökuntaa yhteen. SESKOssa on ollut hyvä henki ja ilmapiiri
aina. Se tekee työskentelystä tehokkaampaa ja sujuvampaa”, Ilomäki painottaa.
Suomi sai lisää luottamustehtäviä IEC:ssä: Harry Pettersson Powerware Oy:stä
nimitettiin keskeytymätöntä tehonsyöttöä käsittelevän alakomitean puheenjohtajaksi ja Kimmo Saarinen elektroniikan kondensaattori- ja vastuskomitean
uudeksi puheenjohtajaksi.
Toiminnan tehostamiseksi SESKOn ITC-järjestelmiä kehitettiin. Yhdistykseen
palkattiin ryhmäpäällikkö, jonka tehtävänä oli vastata myös SESKOn ITC-laitteista ja infrasta sekä niiden kehittämisestä. Lisäksi palkattiin ryhmäpäällikkö
eläköityneen automaatioekspertin Tapio Viitasen tilalle. Uuden henkilön vastuulle tuli myös lääkintälaitteiden standardointi. Vanhempien standardien myynti
jatkui vilkkaana, ja sähkötyöturvallisuusstandardin myynnissä rikottiin 20 000
kappaleen raja. Sähköalan kansallisen standardoinnin tärkein tulos oli suurjänniteasennuksia koskevan yli satasivuisen standardin SFS 6001 valmistuminen
1999. Sillä oli pitkä historia. Sähkökoneiden ja muuntajien normeja valmistelemaan perustettiin niinkin varhain kuin 1932 arvovaltainen komitea. Sähkölaitosyhdistyksen ja Sähkötarkastuslaitoksen asiantuntijoiden kanssa valmisteltiin mm.
vaatimukset muuntaja- ja katkaisijaöljyistä. 1990-luvun lopulla julkaistu SFS 6001
perustui eurooppalaiseen harmonisointiasiakirjaan HD 637: ”Power installations
exceeding 1 kV a.c.” ja korvasi siis sähköturvallisuusmääräysten yli 1000 voltin
suurjänniteosuudet. Näin oli suurjänniteasennuksissakin siirrytty määräysten
aikakaudesta standardien aikaan.
2011 uudistettuun standardiin lisättiin vielä toinen, suurjänniteasennusten
maadoituksia koskeva esikuvastandardi EN 50522: 2011 ”Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c.”, joka voitiin täydentää kansallisilla vaatimuksilla. Näin
yhdistettynä suurjänniteasennusstandardin SFS 6001:n luettavuus ja käytettävyys
parani Suomessa huomattavasti.
Sähköä siirretään suurjännittellä sekä maakaapeleita että ilmajohtoja pitkin.
Kaapeleita koskevat vaatimukset on esitetty kaapelistandardeissa. Ilmahjohtoja
koskevat vaatimukset taas oli Sähkötarkastuskeskuksen aikana julkaistu niin
ikään pakottavina vahvavirtailmajohtomääräyksinä. Ajattelutapa ”määräyksistä
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Varsinkin pienjännitestandardit
ja sähkötyöturvallisuusstandardit
olivat kysyttyjä. Vuonna 1999
sähköala hankki käyttöönsä 16 000
sähkötyöturvallisuusstandardia ja yli
5 000 pienjännitesähköasennuksia
koskevaa SFS-käsikirjaa 139.
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Suurjännitelaitteistoja ja ilmajohtoja säänneltiin Sähkötarkastuslaitoksen vahvavirtailmajohtoja
koskevilla määräyksillä ja
Sähkölaitosyhdistyksen
verkostosuosituksilla aina
2000-luvulle saakka.
Kun SESKOn toimintaa
laajennettiin vuonna 1971
suurjännitelaitteistoihin

standardeihin” merkitsi sitä, että vuonna 2002 julkaistiin eurooppalaisiin esikuviin perustuva, yli 45 kV:n vaihtojänniteilmajohtojen yleiset vaatimukset sisältävä
ilmajohtostandardi. Vastaavasti yli 1 kV:n ja korkeintaan 45 kV:n vaihtosähköilmajohtoja koskevat yleiset vaatimukset saatiin julkaistua vuonna 2005 ja yli
45 kV:n Suomen kansallisesti velvoittavat määrittelyt vuonna 2006. Kun lopulta
vuonna 2008 pienjänniteilmajohtojen kansallinen standardi SFS 6003 saatiin
valmiiksi, voitiin vihdoinkin luopua vanhasta vahvavirtailmajohtoja koskevasta
määräysjulkaisusta VIM, joka oli toiminut edelleenkin normina Suomessa. Ilmajohtostandardeja on sittemmin päivitetty 2010, 2014 ja 2015. Viimeisimmässä uudistuksessa päästiin siihen, että standardeja onkin kaksi aiemman neljän sijasta.

ja ilmajohtojen alueille eli
sähkölaitosalalle, toimistoon
palkattiin standardointiinsinööri huolehtimaan tämän
alan standardeista. SESKOn
suurjännitesähköasennuksia
käsittelevä kansallinen komitea
SK 99 perustettiin vuonna 1997.

SESKOn jäsenyhteisöistä
Sähkö-, elektroniikka- ja
tietoteollisuus SET ry,
Sähköenergialiitto ry SENER,
Turvatekniikan keskus ja
Viestintävirasto antoivat
standardisoimislain
uudistushankkeesta kukin suoraan
oman lausuntonsa yhtenäisin
perustein.

Kädenvääntöä lainsäätäjän kanssa
SFS oli vuosituhannen vaihteessa ehdottanut keskitetyn organisaation, Suomen
Standardisoimiskeskuksen perustamista kuitenkiin niin, että SESKO ja Viestintävirasto säilyisivät omina organisaatioinaan. Ehdotus alleviivasi SESKOn itsenäistä
asemaa, koska sen mukaan yhdistys voisi toimia aivan omin päin. Ehdotus keskittämisestä ei menestynyt muidenkaan osalta.
Standardisoimislakia oli ehdotettu muutettavaksi viranomaisvetoisempaan
suuntaan jo vuonna 1974. Tuolloin SESKO paneutui perusteellisesti kauppa- ja
teollisuusministeriön asettaman standardisointikomitean valmistelemaan mietintöön. Laajassa lausunnossaan SESKO katsoi, ettei se voinut kannattaa uuden
standardisoimislain ja -asetuksen antamista komitean enemmistön ehdottamalla
tavalla, mikä olisi merkinnyt standardoinnin jäykistämistä painopistealoilla.
Lakia ei lopulta muutettu niiltä osin, jotka olisivat vaikeuttaneet standardointiyhdistysten ja niiden sidosryhmien työtä. Esivalta valmisteli lain uudistamista
standardointiasiantuntijoiden mielestä huonosti toimivaan suuntaan. Vaikka
toimialat antoivat ehdotuksesta kielteiset lausunnot, valtio päätti jatkaa lakiuudistuksen valmistelua. SESKO kääntyi lakiehdotuksen kannattajaksi vasta saatuaan
vakuutuksen siitä, että järjestö jatkossakin edustaisi Suomea sekä IEC:ssä että
CENELECissä. Tämä lakiehdotus ei tullut koskaan voimaan, ja vanha standardisoimislaki kumottiin lopullisesti vuonna 2014. Tämä toisen maailmansodan
ajalta peräisin oleva, sitkeähenkinen laki oli antanut valtioneuvostolle harkinnanvaraisen oikeuden määrätä noudatettavaksi jotain standardia sekä oikeuden antaa
teknisiä määräyksiä. Laki sisälsi myös säädökset valvonta- ja tutkimustoiminnasta. Kun lakia yritettiin uudistaa, SESKO katsoi lausunnossaan sen tarpeettomaksi:
”(….) SESKO ry toimii maamme kansallisena standardointielimenä sähköja elektroniikka-alalla. Emme näe erityisiä tarpeita säädellä toimintaa lakiteitse.
Yrityksille, laitoksille ja viranomaisille standardointi merkitsee nykyisin kansainvälistä strategista panostusta, jota voidaan hoitaa ja kehittää vapaaehtoisin
sopimuksin. Jos kuitenkin toiminnan vakaan julkisen rahoitustuen varmistaminen vaatii nykyistä vankempaa säädöspohjaa, pidämme lakia tältä osin tarpeellisena. Pidämme myös tarkoituksenmukaisena, että nykyinen standardisoimislaki
kumotaan vanhentuneena ja tarpeettomana.
Standardointi palvelee ennen kaikkea vientiteollisuutta. Sähköteknisen teollisuuden osuus Suomen koko teollisuuden viennistä on vajaa kolmannes. Alan
standardointityö tehdään lähes kokonaan kansainvälisessä IEC-järjestössä ja eurooppalaisessa CENELEC-järjestössä tai vastaavissa telealan järjestöissä. Suomen
luonnollisena edustajana IEC:ssä ja CENELECissä toimii alan kaikkia etupiirejä
edustava itsenäinen yhdistys SESKO. Järjestelmä toimii hyvin, mikä olisi tunnustettava selkeästi myös lainsäädännössä.”
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Sähköteknisen alan vuoristorata
SESKOn jäsenyhteisöjen yhteenlaskettu merkitys kansantaloudelle oli 1990-luvun
lopulla, aivan kuin nykyisinkin, erittäin suuri. Sähköteknisestä teollisuudesta oli
tullut Nokian myötä Suomen voimakkaimmin kasvava teollisuudenala, ja sen
osuus maan kokonaisviennistä oli jo neljännes ylittäen metsäteollisuuden. Matkapuhelimet olivat menestyneet maailmassa ennennäkemättömällä tavalla. Muukin
elektroniikkateollisuus kasvoi Nokian imussa tai siitä riippumatta. Alan liikevaihto oli vuonna 1995 jo 90 miljardia markkaa. Tuotannosta 75 % meni vientiin.
Elektroniikkateollisuuden volyymin kasvu jatkuisi pitkälle 2000-luvun puolelle.
Suomi toimi sähköllä, jota kulutettiin vuosittain lähes 80 000 terawattituntia.
Sähköalalla kilpailtiin pienasiakkaista, ja rakennusalan buumi toi paljon sähkö- ja
teleurakoita. Vuosituhannen vaihtuessa sähkötekninen ala vastasi kolmanneksesta Suomen kokonaisviennistä. Vaikka puhelinten myynti seuraavina vuosina
laantuikin hiukan, sähköala pysyi maamme merkittävimpänä teollisuudenalana.
2000-luvun ensimmäisten vuosien jälkeen sähköalan vienti kääntyi hienoiseen
laskuun. Syitä oli monia: kilpailu koveni, tuotantoa siirrettiin ulkomaille, puhelinten hinnat ja niiden menekki laskivat. Vuonna 2004 alan vienti oli ”vain” 16 miljardia euroa, kun se parhaimmillaan oli ollut yli 20 miljardia. Alan viennin osuus
maamme kokonaisviennistä oli 25 %. Osallistuminen kansainväliseen standardointiin oli silti vilkasta. 2004 Suomessa oli 43 sähköalan standardointikomiteaa
ja yli 80 seurantaryhmää, joissa oli yhteensä 426 asiantuntijaa. Monet komiteat
laativat useita kannanottoja ja lausuntoja IEC:lle, CENELECille tai Suomen viranomaisille ja osallistuivat lukuisiin äänestyksiin.
IEC-standardien myynti laski 23 % 2000-luvun alussa. Tätä kehitystä oli osattu
odottaa, koska se oli linjassa muiden maiden standardointijärjestöjen kokemuksen kanssa. Sähköalalla on runsaasti monikansallisia suuryrityksiä, jotka keskittävät standardien ostot IEC:n verkkokauppaan.Vaikka IEC-myynti vähenikin, SESKOn laatimat SFS-standardit olivat yhä kysyttyjä. SFS-standardien ja käsikirjojen
myynti kasvoi 17 %. Varsinkin uudet sähköasennusstandardit ja -käsikirjat olivat
myyntimenestyksiä. Niistä oli muodostunut toiminnan tukipylväitä. Pienjännitesähköasennusstandardit ja sähkötyöturvallisuusstandardi uudistettiin ja julkaistiin uusi standardi staattisen sähkön torjunnasta elektroniikkateollisuudessa ja
käsikirja jakokeskuksista. Kuudesta eniten myydystä SFS-standardista Suomessa
viisi oli SESKOn käsialaa. Ne koskivat kaikki sähköasennuksia ja sähkötyöturvallisuutta. Sähkötyöturvallisuusstandardia SFS 6002 myytiin yli 26 000 kappaletta
viidessä vuodessa (1999 - 2004) kokonaismäärän ollessa vuonna 2003 peräti 23
000 kpl ja seuraavana vuonna 25 000. Se oli poikkeuksellisen suuri myyntiluku.
Valtionavustus kasvoi yllättäen hiukan. Viivan alle jäi ylijäämää pahoja päiviä
varten. Laakereilla ei kuitenkaan jääty lepäilemään. Standardoinnin muuttunut
maailma ja aavistus tulossa olevista muutoksista sähköalalla saivat SESKOn
hallituksen aprikoimaan, miten järjestön toimintaa voitaisiin parantaa. Kehittämissuunnitelman painopistealueiksi valittiin kansainvälinen vaikuttaminen,
kansallinen hyödyntäminen ja organisaation tehokkuus.
Vuoden 2004 mittavimmaksi työmaaksi osoittautui EU:n uusien ympäristödirektiivien tuottaman standardointitarpeen kattaminen. Näitä olivat Sähkö- ja
elektroniikkaromudirektiivi, sähkölaitteiden vaarallisten aineiden direktiivi sekä
energiatehokkuusdirektiivi. Viimeksi mainitusta kuultaisiin seuraavina vuosina
paljonkin. SESKO perusti tätä varten IEC:n ja CENELECin vastinkomiteaksi
kansallisen komitean ”Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat”.

63

sesko 50 vuotta 6. luku

sesko – 50 vuotta asiantuntemusta ja luotettavuutta

IEC 1906 Award -palkinto myönnetään vuosittain sähköteknisessä
standardoinnissa erityisen
merkittävän panoksen antaneille
henkilöille. SESKOlaisista palkinnon
on saanut neljä.
2008 palkinnon sai diplomiinsinööri Jukka Alve. Hän on
ollut mukana valmisteltaessa
IP-pohjaista salausjärjestelmää
digitaalisiin tv-lähetyksiin. Alve
aloitti 1.12.2010 SESKOssa
ryhmäpäällikkönä. Aikaisemmin
hän työskenteli Nokia Oyj:ssä.
2009 palkinnon saivat SESKOn
hallituksen puheenjohtaja
Kimmo Saarinen ja SESKOn
ryhmäpäällikkö Eero Sorri.
Saarinen palkittiin pitkäaikaisesta,
aktiivisesta ja sitoutuneesta
työstään elektroniikan
kokoonpanotekniikkaa koskevassa
komiteassa ja sen työryhmissä.
Hänen jatkuva ja asioita
eteenpäin vievä toimintansa
on vaikuttanut merkittävästi
erityisesti pintaliitoskomponentteja
käsittelevän standardisarjan ja
juotosliitosten ominaisuuksien
testausta koskevien standardien
valmisteluun ja ylläpitoon.
Eero Sorri on taitavana ja
päämäärätietoisena neuvottelijana
saanut eurooppalaiset avautumaan
kansainväliselle standardoinnille
niin, että yhteistyö IEC:n ja
CENELECin teknisten komiteoiden
välillä on saumatonta ja erittäin
tehokasta.
SESKOn ryhmäpäällikkö Arto
Sirviö sai palkinnon 2013. Hän
on menestyksellisesti ohjannut
piirrosmerkkistandardin sisällön
uudelleen jäsentelyä sekä sen
käytettävyyden kehitystyötä.

SESKOlaisille kunniaa ja palkintoja
2004 oli Tuomo Ilomäen viimeinen vuosi SESKOn toimitusjohtajana. Ilomäki
oli johtanut yhdistystä alusta alkaen, ensin toiminnanjohtajana ja 1989 lähtien
itsenäisen SESKOn toimitusjohtajana – kaikkiaan 39 vuotta. Hän aloitti talousvaikeuksissa kamppailevassa, pienessä, Sähkötarkastuskeskuksen nurkissa
majailleessa ja alan heikohkosti kattavassa SESKOssa. Eläkkeelle lähtiessään hän
jätti seuraajalleen taloudellisesti vakaan, lähes koko Suomen sähköalan kattavan
SESKOn. Se oli kehitetty tehokkaaksi palvelujärjestöksi, joka oli luonut avoimet
ja luottamukselliset suhteet sähköalan yrityksiin ja viranomaisiinkin. Samalla
suomalaista sähköteknistä standardointitoimintaa oli tehty tunnetuksi niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. SESKO ry:n hallitus luovutti Ilomäelle Keskuskauppakamarin elämäntyömerkin.
Tuomo Ilomäki itse haluaa jakaa kunnian kaikkien niiden kanssa, jotka ovat
käyttäneet aikaa ja vaivaa standardoinnin kehittämiseen. 30 vuodessa SESKOn
työyhteisö ja sidosryhmät olivat yhteistyössä kehittäneet yhdistyksestä suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän vahvan puolustajan ja edunvalvojan
standardoinnin kansainvälisillä foorumeilla. Samalla oli käytetty hyväksi standardoinnin antamat mahdollisuudet tiedonsaantiin – SESKO työryhmineen oli ja on
ainutlaatuinen ja sähköteknisen alan asiantuntijaverkosto. Ilomäen asiantuntemus
ei kuitenkaan kadonnut eläkepäivien kiireisiin. Hän toimii vielä 2015 SESKOn
terminologiakomitean SK 1 puheenjohtajana.
Vuotta ennen Ilomäen eläköitymistä SESKOsta lähti niin ikään pitkään vaikuttanut standardoinnin asiantuntija, dokumentointikomitean puheenjohtaja ja
ryhmäpäällikkö Tapio Viitanen. Hänestä painopisteen siirtymisellä kansainväliseen työhön oli toimintaa elvyttävä vaikutus:
”Sen vaikutuksesta teollisuudesta saatiin lisää asialle omistautuneita asiantuntijoita työryhmiin. Kotimaassa oli ennen kokouksia kerran kuussa, ja loppuvaiheessa seurantakokous, jossa käsiteltiin vuoden aikana tehty työ. Kun SESKOsta
tuli EU:n myötä selkeämmin koordinoiva ja kanavoiva palvelujärjestö, standardointityö jäi enemmän työryhmien jäsenten aktiivisuuden ja kiinnostuksen
varaan. Kumpaakin on onneksi riittänyt”, Viitanen kiittää.
”Valmistajien kannalta on hyvin tärkeää, että on kansallinen organisaatio, joka
järjestää puolueettoman kansallisen osallistumisen kansainvälisiin ja eurooppalaisiin työryhmiin. Tämä asia on SESKOn olemassaolon oikeutus.”
Puolueettomuus onkin yksi SESKOn toiminnan avainsanoista. Alan yritykset kilpailevat keskenään. Siksi ne joutuvat jatkuvasti miettimään, mitä tuoda
standardoinnin piiriin ja mitä kannattaa patentoida itselleen. Näitä pohdintoja
helpottaa mahdollisuus kanavoida standardointityö puolueettoman ja ohjaavan
standardointiyhdistyksen kautta.
Vuonna 2004 tehty asiakastyytyväisyyskyselyssä SESKOn henkilöstö sai hienot
arviot palvelualttiudesta ja asiantuntevuudesta. Kokonaistyytyväisyys asiakaspalveluun nousi peräti 97 %:iin. Kyselystä saatiin myös palautetta toiminnan parantamiseen ja kehittämiseen. Palaute oli pontimena toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen. Mm. verkkosivujen uudistaminen ja päivittäminen on
jatkuva prosessi, sillä SESKOssa lähes kaikki tieto elää koko ajan.
”Haluamme myös pitää huolen siitä, että jos joku googlettaa tietoa sähköteknisestä standardoinnista, hän saa nyt voimassa olevan tiedon, eikä vanhentunutta
tietoa”, Sinikka Hieta-Wilkman huomauttaa.
Pelkkä tiedon jakaminen kotimaassa ei enää riitä. Työ rakentuu kansainvälisille prosesseille ja monikansallisten verkostojen hyödyntämiselle. Tarvitaan myös
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englanninkielistä aineistoa. Osa SESKOn englanninkielisen verkkosivun sisällöstä
tulee kansainvälisen verkoston kautta.
”Ulkomaiset kollegamme myös tutkivat verkkosivujamme ja antavat palautetta. He saavat niiden kautta tietoa meistä ja ajankohtaisista keskusteluista.
Yhteydenottoja tulee eri puolelta Eurooppaa ja kauempaakinkin”, Hieta-Wilkman
kertoo.

Pohjoismaisen yhdenmukaisuuden juurilla
Pohjoismaiden yhteistyöllä on eri tasoilla pitkät perinteet, joiden juuret ulottuvat poliittisella ja hallitusten tasolla 60 vuoden päähän. Tanska, Norja ja Ruotsi
perustivat Pohjoismaiden neuvoston vuonna 1952, ja kolme vuotta myöhemmin
Suomi liittyi siihen. Islanti seurasi perässä vuonna 1970. Tanska jätti EFTAn 1973
ja liittyi EEC:hen. Suomi ja Ruotsi jättivät puolestaan EFTAn 1995, jolloin liittyivät Euroopan Unioniin (EU). Kun EU laajeni ja tiivisti eurooppalaista yhteistyötä
1990-luvulla, arveltiin yleisesti, että pohjoismaista yhteistyötä ja sitä varten perustettuja yhteistyöelimiä ei enää tarvita. EU ei pystynyt selättämään pohjoismaista
standardointiyhteistyötä, vaan se jatkuu yhä – ehkä elinvoimaisempana kuin
aikaisemmin. Vuosina 1955 - 1982 Pohjoismaiden välillä solmittiin useita yhteistyösopimuksia, jotka takasivat sähkölaitteiden ja -komponenttien yhdenmukaiset
tekniset ja turvallisuustestit sekä arvioinnit. Jo ennen EU:ta Pohjoismaat pyrkivät
eliminoimaan kansallisia poikkeuksia niin, että Pohjoismaissa olisi yhdenmukaiset vaatimukset IEC:n eri komiteoiden standardien pohjalta asennustarvikkeille,
kotitalouden sähkölaitteille, elektronisille laitteille, lääkintälaitteille ja lampuille
sekä niihin liittyville muille laitteille.
”NOREKissa vaihdetaan tietoa ja pidetään neuvonpitoja, mutta kaikki tekevät
kuten haluavat. Käytännössä Pohjoismaat edustavat CENELECin Technical Boardissa usein samaa linjaa, mutta eivät aina”, Sinikka Hieta-Wilkman tiivistää.
Merkittävä kokous pidettiin jo vuonna 1969, kun CENELin Steering Committee kokousti Wienissä. SESKOn ja sen pohjoismaisten sisarorganisaatioiden
toimitusjohtajat tapasivat ennen varsinaista kokousta kartoittaakseen yhteistyön
mahdollisuuksia. Joidenkin IEC-komiteoiden pohjoismaiset edustajat tapasivat
samana vuonna Tukholmassa etsien yhteistä linjaa. Samalla enintään 1 kV:n
pvc-kaapeleille asetettiin yhteispohjoismainen komitea. Vuonna 1972 neljä pohjoismaata – Norja, Ruotsi, Tanska ja Suomi – perustivat NOREKin, eli pohjoismaisen teknisen valiokunnan (The Nordic Technical Board) sähköteknisen standardoinnin yhteistyöelimeksi (Islanti liittyi siihen 2001). NOREK virallistettiin
1976 Helsingissä pidetyssä kokouksessa. Pohjoismainen teknisen valiokunnan
rooli NOREKilla oli aina vuoteen 1995 saakka, minkä jälkeen tällä foorumilla on
käsitelty tulevaisuuden visioita ja strategioita, erilaisia standardointiprosesseihin
liittyviä kysymyksiä, hallinnollisia menettelyjä ja yhteistyömahdollisuuksia sekä
benchmarkattu toimintoja. Tarvittaessa on perustettu yhteistyöryhmiä eri teknisten komiteoiden alueille, kuten energiamittarit tai sähköautot.
Alun perin Pohjoismaisen teknisen valiokunnan ensisijaisena tarkoituksena
oli tietojen vaihto ja koordinointi kansainvälisten järjestöjen IEC:n ja CENELin
(myöhemmin CENELECin) asioissa. Nykyisin vuosittaiseen NOREK Presidium-kokoukseen osallistuvat viiden Pohjoismaan sähköteknisten standardointijärjestöjen hallitusten puheenjohtajat ja toimitusjohtajat. Näitä kokouksia on
45 vuoden aikana järjestetty yli 40 kertaa. Pohjoismaat isännöivät vuorotteluperiaatteella vuosikokouksia. NOREK Presidium -kokoukset ovat luonteeltaan
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Pohjoismaiden neuvosto päätti
vuonna 1964, että yhdessä
Pohjoismaassa hyväksytty
sähkölaite hyväksytään
automaattisesti myös muissa
Pohjoismaissa.
1969 perustettiin pohjoismainen
komitea NSS (Nordiska kommitteen
för Samordning av elektriska
Säkerhetsfrågor) valmistelemaan
turvallisuusmääräysten
yhtenäistämistä.

SESKOn toimitusjohtaja
Tuomo Ilomäki ja Norjan
sisarjärjestön NEKin toimitusjohtaja
Björn Ødegård tekivät yhteistyötä
sähköteknisen standardoinnin
parissa niin pohjoismaisella
kuin kansainväliselläkin tasolla
40 vuotta.
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NOREK-kokouksia:
2004

Helsinki: Mukana olivat
IEC:n puheenjohtaja
Renzo Tani ja IEC:n
pääjohtaja Aharon Amit.
Tämä oli Tuomo Ilomäen
viimeinen NOREK-kokous.

2007

Reykjavik

2008

Tukholma

2009

Norja (Huippuvuoret),

2011

Kööpenhamina

2012

Porvoo (Haikko):
Mukana oli IEC:n aloittava
pääjohtaja Frans Vreeswijk.

2013

Reykjavik

2014

Kista (Ruotsi)

2015

Oslo

nykyisin informatiivisia ja neuvoa-antavia. Lisäksi pohjoismaiden pysyvät
jäsenet CENELECin Technical Boardissa (BT) tapaavat kolme kertaa vuodessa
BT-kokouksen yhteydessä NOREK Minimötessä, jossa valmistellaan mahdollisia
yhteisiä linjauksia BT-kokouksia varten. Vuonna 2015 NOREK Presidium kokous
järjestettiin huhtikuussa Oslossa. IEC- ja CENELEC-asioiden lisäksi esillä olivat
tulevaisuuden aiheet, kuten Smart Grid, Electrical Vehicles, IECEx sekä SESKOn
esille ottamat Hyvinvointia sähköllä Visio 2030-hanke ja Suomen oikeusasiamiehen lausunto EU-oikeusasiamiehelle standardien maksuttomuudesta.

”Nordic Mafia”
Erilaiset yhteistyökuviot ovat hyvin tavallisia maailmanlaajuisessa toiminnassa
eri yhteyksissä – niin myös standardoinnissa. Usein tällaiset liittoumat nousevat
kulttuurisista lähtökohdista, maantieteellisistä alueista, kauppasuhteista tai jopa
kielialueista. Käytäntö on osoittanut, että pohjoismaista yhteistyötä tarvitaan
jatkossakin monilla eri tasoilla – myös sähköteknisessä standardoinnissa. EU:hun
liittyminen ei suinkaan poistanut tätä tarvetta. Standardointiyhteistyö pohjoismaisella tasolla aiheuttaa joskus ”kateellista” palautettakin, kun joidenkin muiden
maiden edustajat enemmän tai vähemmän leikillisesti kuittailevat
”Nordic Mafiasta”.
Vuonna 2010 SESKOn 45-vuotisjuhlaseminaarissa Norjan sähköteknisen
standardointijärjestön NEKin toimitusjohtaja vahvisti pohjoismaisen yhteistyön
merkitystä korostamalla ”EU:sta huolimatta erinomaisen pohjoismaisen standardointiyhteistyön” tärkeyttä.

2009 NOREK piti lämminhenkisen kokouksen Norjan Huippuvuorilla. Kuvassa vasemmalta
lukien: Trond Sollie (Norja), Thomas Korsell (Ruotsi), Sigurður Sigurðarson (Islanti), Jesper Jerlag
(Tanska), Åke Danemar (Ruotsi), Kimmo Saarinen (Suomi), Sinikka Hieta-Wilkman (Suomi),
René Nielsen (Tanska) ja Tore Trondvold (Norja).
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SESKO kummina Eesti Elektrotehnika Komiteelle
Viron valtiollinen itsenäisyys palautui vuonna 1991. SESKOn hallituksen varapuheenjohtaja Kalervo Rudanko otti jo samana vuonna esiin yhteistyön kehittämisen Viron perustettavana olevan sähköalan standardointiorganisaation kanssa.
Virolaisille tarjottiin heidän pyynnöstään malliksi SESKOn säännöt ja paljon
muuta aineistoa. Vuonna 1993 aloitti toimintansa Eesti Elektrotehnika Komitee (EEK). IEC:n puheenjohtajan ja pääsihteerin Suomen vierailun yhteydessä
– mukaan oli kutsuttu myös EEK:n toimitusjohtaja, professori Olev Tapupere –
käsiteltiin myös EEK:n mahdollista liittymistä IEC:n liitännäisjäseneksi. SESKO
kutsui kaksi Viron sähköalan edustajaa (Tapupere ja Gunnar Toomsoo) osallistumaan järjestämäänsä standardointiseminaariin Espooseen. Siitä alkoi SESKOn ja
EEK:n säännöllinen yhteistyö. Virosta osallistui vuosittain yleensä kaksi edustajaa
SESKO-seminaareihin.
Tutuiksi tulivat mm. Endel Risthein, Arvo Kübarsepp, Mati Meldorf,
Tiit Metusala ja Toomas Tuutma. EEK:n nuori toimitusjohtaja Toomas Tuutma
ehti vielä 1999 osallistua SESKOn järjestämään ja Jack Sheldonin vetämään IECseminaariin.
EEK:n talous ei kuitenkaan kestänyt toiminnan itsenäistä kehittämistä. Se
lakkautettiin vuonna 2001. Viron sähköalan standardointitoiminta keskitettiin
valtiolliseen Eesti Standardikeskukseen (EVS). EEK:n toiminnan päättyessä
yhdistyksellä oli sen verran varoja jäljellä, että ensimmäinen ja viimeinen toimitusjohtaja halusivat tarjota SESKOn silloiselle toimitusjohtajalle ruhtinaallisen
päivällisen Tallinnan hienoimmassa ravintolassa Raatihuoneen torin laidassa
kiitokseksi lähes kymmenen vuoden tiiviistä yhteistyöstä. EVS:n toimitusjohtajaksi nimitettiin Lennart-Sven Kasemaa ja standardointiosaston päälliköksi tuli
Raul Juhanson. SESKO kutsui vuonna 2003 heidät sekä kaksi muuta edustajaa
vierailulle SESKOon, ja 2004 koko SESKOn tekninen henkilöstö teki vastavierailun EVS:een.

Professori Mati Meldorf (kuvassa Tuomo Ilomäen seurassa) oli jo 1990-luvulla
ryhtynyt laatimaan monikielistä sähkötekniikan sanakirjaa, jossa viron, englannin,
saksan ja venäjän lisäksi tulisi olemaan myös suomen kieli. SESKO toimitti hänelle
2003 sähköisessä muodossa SESKOn, Sanastokeskus TSK:n ja SFS:n yhteistyönä
julkaiseman Kansainvälisen sähköteknisen sanaston suomalaisen CD-version.
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1992 sähköalan pohjoismaisten
standardointijärjestöjen
yhteistyöelin, NOREK päätti
hakea avustusta Pohjoismaiden
ministerineuvostolta Baltian maille
sähköalan standardointitoiminnan
järjestelyyn ja mahdollisuuteen
liittyä IEC:n ja CENELECin jäseneksi.
Vuonna 1995 IEC järjesti Riiassa
kaikkien Baltian maiden edustajille
seminaarin, jossa kerrottiin IEC:n
toiminnasta ja jäsenyydestä.
Sittemmin Viro, Latvia ja Liettua on
hyväksytty IEC:n affiliatejäseniksi ja
CENELECin varsinaisiksi jäseniksi.
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Young professionals
Nuoret asiantuntijat tulevat

Young Professionals -ohjelmaa voi kutsua standardoinnin korkeakouluksi, jonka kautta IEC vihkiyttää nuoria sähköammattilaisia standardoinnin
saloihin. Samalla nuoret voivat verkostoitua maailmanlaajuisesti. Myös SESKO
kantaa huolta uuden sukupolven asiantuntijoista ja heidän osallistumisestaan
standardointiin. SESKO on lähettänyt jo kahdeksan nuorta sähköalan asiantuntijaa maailmalle IEC:n YP-seminaareihin. Ensimmäisenä, vuonna 2010 Suomea
edusti ohjelmassa TUKESissa nykyisin ylitarkastajana toimiva Hanna Mustonen.
Vaikka hän oli jo mennessään tietoinen standardien olemassaolosta, IEC:n maailmanlaajuisuus ja yritysvetoisuus konkretisoituivat hänelle Kanadan Seattlessa pidetyssä
workshopissa.
”Ohjelma lisäsi osaamistani, joten sitä kautta siitä on hyötyä myös TUKESille. Huomasin
myös, että kansallisella tasolla Suomessa on yksittäisen henkilön helpompi vaikuttaa
standardeihin kuin erittäin suurta maata edustavan. Lisäksi Suomessa tuntee suuren osan
standardisoinnissa mukana olevista henkilöistä. Pienestä maasta voi siis myös olla etua,”
Mustonen kuvailee.
Vuonna 2013 workshop toteutettiin New Delhissä. Suomesta osallistuivat Certification
manager Markus Ahvenus SGS Fimkosta ja Senior Functional Safety Specialist Ilpo Kangas
ABB:stä. He kokivat saavansa samanlaista hyötyä kuin Mustonenkin: konkreettista tietoa IEC:n
rakenteesta ja toimintatavoista ja ilon verkostoitua.
SESKOn taloudellinen tuki mahdollisti kaikkien kolmen osallistumisen, ja yhdistys valmensi
heitä workshoppia varten. Markus Ahvenus luonnehtii Young Professionals -tapaamista
seuraavasti: ”Tuskin tulee toista samanlaista vastaan. Varsinaisista hyödyistä tulee mieleen
ensimmäisinä siellä luomani yhteydet sekä tietoisuuden lisääntyminen IEC:stä organisaationa
ja sen toimintatavoista.”
”YP:n kautta sai paljon kokeneiden ihmisten vinkkejä siitä, miten standardien sisältöön
pystyy parhaiten vaikuttamaan,” Ilpo Kangas lisää. w

IEC:n Young Professionals Programme -sivusto löytyy tästä
osoitteesta: http://www.iec.ch/members_experts/ypp/
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7.

Kohti avointa maailmaa

Vuonna 2004 erään tavaratalon sovituskopissa soi puhelin. Soittaja oli rekrytointiyrityksestä ja etsi SESKOlle uutta toimitusjohtajaa. Ehdolla oli kaikkiaan
kymmenen henkilöä. Puhelun vastaanottaja oli yksi ehdokkaista ja ryhmän ainoa
nainen, Sinikka Hieta-Wilkman.
”Aluksi emmin ja mietin pari päivää. Olin silloin sähkö- ja teleurakoitsijaliitossa (STUL) teknisenä johtajana. Siellä minua koulutettiin mm. Kauppakorkeakoulun johtamiskoulutuksessa mahdollisesti haasteellisempia johtotehtäviä
varten. STULin toimitusjohtaja oli vaihtumassa, mutta sähköurakoitsijat eivät
tuolloin olleet valmiita ottamaan naista johtajakseen. Ajattelin, että ehkä olisi aika
vaihtaa paikkaa. ”, Hän muistelee. Karsintojen jälkeen SESKOn toimitusjohtajaksi
valittiin Sinikka Hieta-Wilkman. Hänen vastuulleen tuli heti alusta hallituksen vuonna 2004 hyväksymä SESKOn kehittämissuunnitelman toteuttaminen.
Sinikka Hieta-Wilkman toimi aluksi varatoimitusjohtajana marras-joulukuussa
2004 perehtyen tuleviin tehtäviinsä Tuomo Ilomäen opissa. Toimitusjohtajana
SESKOssa hän aloitti 1.1.2005.
Tuohon aikaan SESKOn taloudellinen tilanne oli hyvä johtuen 2000-luvun
alun vuosien sähköasennusstandardien myyntimenestyksestä, joka oli ylittänyt

Valmistuttuaan sähköinsinööriksi 1976 Sinikka Hieta-Wilkman työskenteli
aluksi verkostosuunnittelijana sähkölaitoksessa kolme vuotta. Sieltä hän siirtyi
Sähkötarkastuskeskukseen valvonta- ja tarkastustehtäviin päätyen lopulta
urakointitoimiston päälliköksi. Se valvoi sähköurakoitsijoiden toimintaa ja
pätevyysjärjestelmiä. Työhön kuului valvonnan lisäksi sähköteknisten määräysten
tulkinta ja soveltaminen. STULin teknisenä johtajana Hieta-Wilkman aloitti 1994.
Siellä hän valmisteli opetus- ja
valmennusaineistoja sähköurakoitsijoille
ja muille alan ammattilaisille
standardien käytöstä ja soveltamisesta
sekä koulutti tuhansia sähköalan
osaajia alan standardien ymmärtämiseen. Samalla hän suoritti itse jatkoopintoja valmistuen Helsingin ylipistosta
valtiotieteen maisteriksi. Koska viestintä
oli kehittymässä tärkeäksi osaksi
kaikkien palvelevien toimialajärjestöjen
johtamista ja toimintaa, hän valitsi sen
pääaineekseen.
”SESKO oli siis luonnollinen jatkumo
työuralleni – tämä maailma oli minulle
tuttua.”
Sinikka Hieta-Wilkman.
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kaikki odotukset. Myynti oli kasvanut noina vuosina 28 %. Vuosina 2003 – 2004
ei ilmestynyt mitään merkittävää uutta tai laajaa asiakaskuntaa kiinnostavaa standardia, mikä näkyi myös SESKOn laskevina laadintakorvaustuottoina. Kuitenkin
samaan aikaan aherrettiin asennusstandardien muutosten parissa niin, että uudet
painokset saatiin voimaan 2005. Tuona vuonna julkaistiin 551 uutta sähköalan
standardia, joista käännettiin suomeksi 47. Muiden muassa uudistettujen asennusstandardien ja niistä koostettujen SFS-käsikirjojen myynti näkyikin sitten
seuraavien kolmen vuoden tuloksissa niin, että hyvänlainen kasvu jatkui aina
vuoteen 2008 saakka.
IEC-standardien myynti alkoi hiipua 2000-luvun alkuvuosina jatkuen aina
vuoteen 2005 saakka, mikä johtui kansainvälisistä trendeistä. Tämän jälkeen
näiden standardien myynti on kasvanut muun muassa IEC:n otettua käyttöön
verkkokauppansa myyntikanavana. Seskon kampanja IEC:n 100-vuotisjuhlien
aikaan 2006 vauhditti IEC-standardien myyntiä ja trendi on ollut kasvava aina
vuoteen 2015 saakka. Toivon mukaan kasvu jatkuu edelleen, kun IEC-standardienkin myynti on siirtynyt SFS:lle.
Johtajan vaihdos osui SESKOn 40-vuotisjuhlien aikaan. Yhdistyksen panos
Suomen sähkötekniselle teollisuudelle sekä suomalaisten yritysten tuotekehitykselle ja viennille oli noussut merkittäväksi. Useissa tapauksissa standardointi oli
otettu osaksi yrityksen kehitysstrategiaa. Kimmo Saarinen painottikin 40-vuotisjuhlapuheessaan satahenkisen, Suomen sähköalan keskeisistä toimijoista
koostuvan yleisön edessä, että itsenäinen standardointi sähköteknisellä alalla niin
kotimaassa kuin kansainvälisestikin on eräs SESKOn toimintakyvyn keskeisimmistä tekijöistä.

Oppilaitosyhteistyö kantaa hedelmää
SESKOn oppilaitosyhteistyö
Oppilaitosyhteistyöhön osallistuva
SESKO muun muassa

z

avustaa standardi- ja
standardointiluentojen
laatimisessa

z

järjestää tapahtumia

z

tuottaa opiskelijoille

opiskelijoille ja oppilaille
vihreäkantisia käsikirjoja
standardeista

z

hoitaa osaltaan oppilatoksille
tarkoitettua
standardointisivustoa
www.SFSedu.fi

z

avustaa lopputöissä ja

z

tarjoaa opiskelijoille ja

opinto-ohjelmissa
mahdollisuuden osallistua
standardointiin alennettuun
hintaan

z

tuottaa räätälöityä materiaalia

Viestinnän asiantuntijana uusi toimitusjohtaja nosti tiedotuksen profiilia entisestäänkin. Tiedonhallinnan ja tiedon välityksen lisääntyneiden vaatimusten sekä
yhä uusia muotoja saavan verkkomedian vuoksi SESKOon palkattiin vuoden
2005 lopussa viestintäpäällikkö, ja kaikkea informaatiomateriaalia kohennettiin
ja modernisoitiin. Tiedotuksessa avattiin myös uusi kanava viemällä standarditiedotus sähköammattilaisen uraansa aloittavien ulottuville. Sähköalan oppilaitoksille ja oppilaille tehtiin oppimateriaalia. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
opettajille järjestettiin koulutusseminaareja. Toimista saatiin hyvää palautetta,
ja SESKO päätti seuraavina vuosina vielä tehostaa oppilaitosyhteistyötä. Tärkeä
päätös oli tuoda standardit edullisesti opiskelijoiden saataville. Koulutuksessa
olevilla nuorilla ei tunnetusti ole paljoakaan ylimääräistä rahaa, ja jos on, heille
ei välttämättä juolahda ensimmäiseksi mieleen standardien ostaminen. Opiskelijoille suunnatut vihreäkantiset SFS-käsikirjat myivät hyvin. Tästä rohkaistuneena
SESKOssa ryhdyttiin laatimaan vastaavia standardikokoelmakäsikirjoja myös
elektroniikan ja yhä tärkeämmäksi nousevan automaation alueilta.
Oppilaitostyössä SESKO ei toiminut norsunluutornista käsin. Luettelo niistä
standardeista, joiden pitäisi aina olla opiskelijoiden saatavilla laadittiin yhteistyössä Kokemäenjoen ammattiopiston ja opiskelijoiden tulevien työnantajien
toimialajärjestön, STULin kanssa. Yhteistyötä tiedeyhteisöjen ja oppilaitosten
kanssa on vahvistettu vuosi vuodelta. Vuonna 2006 SESKO järjesti yhdessä SFS:n
ja Teknologiateollisuuden standardointiyksikön kanssa ”Standardeilla tuloksia”
-seminaareja. Niillä tavoitettiin 200 opiskelijaa ja opettajaa pääkaupunkiseudulla,
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Vaasassa ja Tampereella. Seuraavana vuonna seminaari järjestettiin Kokemäenjoen ammattiopistolla. Lisäksi SESKOn asiantuntijat luennoivat Vaasan ja Tampereen yliopistoissa ja Porin ammattikorkeakoululla. SESKO haluaa oppilaitosyhteistyön kautta kasvattaa opiskelijoiden pätevyyttä ja arvoa työmarkkinoilla.
”Työnhakijalle standardien osaaminen on selkeä etu, koska silloin yrityksen ei
tarvitse kouluttaa työntekijäänsä siinä. Opiskelijoilla on oikeus saada tietää, että
standardit ovat osa heiltä odotettavaa ammattitaitoa”, Sinikka Hieta-Wilkman
perustelee.
Opiskelijat ovatkin kiinnostuneita, he ovat hankkineet tuhansia standardeja
ja SFS-käsikirjoja vuosien mittaan. Oppilaitosyhteistyötä on vahvistettu johdonmukaisesti. Vuonna 2009 yhdistys järjesti opiskelijoille tiedotustilaisuuden
standardeista, energiatehokkuudesta ja IEC:n Care4it energiatehokkuuskilpailusta.
Laitilalaisen Kappelinmäen ala-asteen kuudes luokka voitti tässä maailmanlaajuisessa kisassa toisen palkinnon. Nuoret olivat tajunneet, että energiatehokkuus
lähtee pienistä teoista, ymmärtämyksestä ja järkevästä käyttäytymisestä.
Yhdessä SFS:n ja muiden toimialajärjestöjen kanssa laadittiin oppilaitoksille
suunnattu verkkosivusto SFSedu.fi, joka tarjosi nopean, jäsennellyn kanavan
standardointitiedon lähteille. Vuonna 2010 SESKO yhdessä Vaasan ja Tampereen yliopistojen kanssa esitteli Liettuassa pidetyssä sähköteknisten yliopistojen
kongressissa, miten yhteistyö standardoinnin ja opiskelun välillä voidaan totetuttaa.
2010-luvulle tultaessa havaittiin, että oppilaitosyhteistyö oli kantanut hedelmää. Sille on vuosien varrella kehittynyt runsaasti erilaisia muotoja: oppilaitosseminaarit, portaali SFSedu.fi, opetusaineistoja verkossa itseopiskeluun tai
opettajien tueksi, opiskelijoiden standardikäsikirjoja, luennointia ammatti- ja
tiedekorkeakouluissa sekä opinnäytetyöhankkeita. Oppilaitosportaali oli osoittautunut suosituksi myös muiden kuin opiskelijoiden keskuudessa. Varsinkin sen
sisältämän esitysaineiston hyödyntäminen kasvoi nopeasti. SESKO on vuosien
mittaan lisännyt siihen uutta opiskelumateriaalia esimerkiksi teollisuusautomaatiosta, sähkötyöturvallisuudesta, sähkösuureista ja paljon muusta.
Myös oppilaitosseminaareja jatkettiin. Tampereen ammattikorkeakoulun
(TAMK) sähköteknisen osaston yliopettaja Pirkko Harsia oli asettanut tavoitteekseen sen, että jokaisessa TAMKin sähköalan opinnäytetyössä viitataan ainakin yhteen alaa koskevaan standardiin. Tampereen teknillisen yliopiston professori Leena
Korpisen organisoimassa, kansainvälisessä sähkö- ja magneettikenttätutkimuksen
25-vuotisjuhlaseminaarissa 2013 todettiin, että tutkijoiden, yliopisto-opettajien ja
opiskelijoiden osallistuminen standardien valmisteluun on ensiarvoisen tärkeää.
He eivät ole vain saavana osapuolena, vaan voivat tuoda lisäarvoa standardointiin
ja standardien käyttäjille, esimerkiksi tutkimustulosten ja tutkimuksessa kehitettyjen mittausmenetelmien sekä innovaatioiden kautta.

Standardien lukumäärä kasvoi
voimakkaasti vuosikymmenen
loppupuolella. 2007 esimerkiksi
vahvistettiin peräti 602 uutta
kansainvälistä standardia. Niistä
71 julkaistiin suomeksi ja 34
ruotsiksi. Käytännön työhön
osallistuvista ei ollut pulaa, koska
alan asiantuntijat ja heidän
työnantajansa kokivat saavansa

Mediakynnys ylittyi

siitä hyötyä. Syksyllä 2007 tehty

2000-luvun alussa myös media heräsi huomaamaan standardoinnin merkityksen.
Ammattialan julkaisuissa kuvattiin yhä useammin sähköteknisten standardien
merkitystä ja SESKOn työtä. SESKOn 45-vuotisjuhlavuonna 2005 SESKO ja
standardit mainittiin alan lehdissä pitkin vuotta. Vuonna 2006 julkaistiin pääasiassa sähköteknisen alan ammattilehdissä yhteensä 46 ja vuonna 2014 jo yli 200
sähköteknistä standardointia ja standardeja käsittelevää artikkelia, ilmoitusta ja
tiedotetta. SESKO ja sähkötekniset standardit olivat esillä alan painojulkaisujen

asiantuntijat kokivat standardointiin

uusi tyytyväisyyskysely osoitti, että
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käyttämänsä työajan tavallista
aikaa hyödyllisemmäksi. Yritykset
kertoivat saavansa merkittävää
hyötyä ja pystyvänsä samalla
osaltaan vaikuttamaan standardien
sisältöön.
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lisäksi myös verkkosivuilla. SESKOn asiantuntijoita haastateltiin sähköisissä medioissa ja heiltä pyydettiin lausuntoja mitä erilaisimmista aiheista, kuten laidunaitauslaitteiden energiatasoista ja televisioiden tehonkulutuksesta.
Standardointi kiinnosti yhä useampia, koska standardeihin viitattiin direktiiveissä ja koska teknologinen kehitys tuotti yhä enemmän integroituneita laitteita.
Koneet ja jatkuvasti laajeneva ja älykkääksi kehittyvä automatiikka sulautuivat
entistä enemmän yhteen. Uudenlaisten teknologioiden vuoksi sähköteknisen
alueen standardointi laajeni uusille alueille, kuten turvajärjestelmiin, ympäristöteknologioihin jne. 2000-luvun lopussa SESKOon palkattiin tästä syystä uusi
ryhmäpäällikkö. 2010-luvulle tultaessa haluttiin turvata teknisten komiteoiden ja
työryhmien asiantuntijoiden jatkuvuus, ja siksi ryhdyttiin rekrytoimaan nuoria
sähköteknisen alan asiantuntijoita standardeja valmisteleviin komiteoihin ja työryhmiin. Saman aikaisesti IEC loi Young Professionals -ohjelman, jonka avulla
verkotetaan eri puolilta maailmaa tulevia nuoria asiantuntijoita ja perehdytetään
heitä kansainväliseen standardointiin. Opiskelijayhteistyön lisääntymisen sekä
Young Professionals -ohjelman vuoksi oli tarpeen palkata SESKOn tukipalveluihin hallintoassistentti.

SESKO kuuntelee asiakastaan herkällä korvalla
SESKO on tunnistanut heikkoja signaaleja toiminta-alueellaan herkästi. Myös
ympäristöasioihin, jotka nousivat yleisesti keskusteluun vuosituhannen vaihteessa, reagoitiin standardointipiireissä nopeasti. 2004 todettiin tarve luoda laajaalainen kansallinen keskustelufoorumi ja tiedonvälityskanava sähkölaitteiden
ympäristöasioihin liittyvien standardien ja standardoinnin tunnetuksi tekemiseksi. Kun seuraavana vuonna IEC perusti ympäristöasioita koskevan komitean, keräsi sen vastinkomitea Suomessa runsaasti osallistujia ja Suomi pystyi nimeämään
heti asiantuntijat IEC:n komitean kaikkiin työryhmiin. Materiaalitietokannan
ja -vakuutusten, ympäristötietoisen suunnittelun ja RoHS-menetelmien lisäksi
komitean aihepiiri on laajentunut kierrätettävyysasioihin. Ympäristökysymyksiin
liittyvä sähköalan standardointi sai 2000-luvun loppupuolella medioissa runsaasti
myönteistä näkyvyyttä.
2004 tehdyssä asiakaskyselyssä kansalliseen standardointiin tunsi voivansa
vaikuttaa kiitettävästi 7 % vastaajista, kun sama luku vuonna 2008 oli peräti 18 %.
Erittäin hyvin koki vaikuttavansa standardointiin vuonna 2004 kansallisella tasolla
20 % vastaajista, kun nyt määrä oli 34 %. Kansainväliseen standardointiin vaikuttamisessa huomattiin sama positiivinen suuntaus, vaikka se koetaan käytännössä
hankalammaksi kuin kotimaassa vaikuttaminen. Vuonna 2004 koki voivansa vaikuttaa kansainväliseen standardointiin erittäin hyvin 9 % ja hyvin 23 % vastaajista,
kun vuonna 2008 vastaavat määrät olivat nousseet 16 %:iin ja 32 %:iin.
Kyselyjä on toistettu sen jälkeen parin vuoden välein samansuuntaisin tuloksin. Tyytyväisyys yhdistyksen palveluihin ja standardoinnista saatavaan hyötyyn
on pysynyt korkeana. 2011 tehdyssä kyselyssä selvisi myös, että standardikäsikirjan käyttö oli useimpien vastanneiden mielestä välttämättömyys käytännön
työssä. Kyselyistä saadun palautteen pohjalta on tehty muutoksia henkilökunnan
saavutettavuuteen. Standardikäsikirjojen kustantajalle on välitetty toivomus niiden sidonnan vahvistamisesta, jotta ne kestäisivät käyttöä ammattilaisten käsissä
työpaikoilla. Myös sähköisiä standardipaketteja on kehitetty käyttäjiltä saadun
palautteen perusteella.
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Yksi asia on pysynyt tasaisesti hyvässä maineessa: SESKOn henkilöstön ammattitaito. Sitä on ylläpidetty ja osaamista jatkuvasti parannettu säännöllisesti pidettävillä valmennuspäivillä sekä vuosittaisilla kehittämispäivillä. Myös henkilökohtaisia työtaitoja on ollut mahdollista parantaa, sillä SESKO on suhtautunut
työntekijöidensä ammatilliseen kehitykseen erityisen myönteisesti ohjaamalla
tarvittaville kursseille ja koulutukseen, sekä suosimalla oppimista kokeneemman
standardoijan parina.

CEN ja CENELEC – yhteen vai erillään?
SESKO ja sen uusi toimitusjohtaja saivat heti vuonna 2005 ottaa kantaa
CENELECin uuteen toimintatapaan ja pyrkimyksiin yhdistää CENELEC ja CEN.
Vuonna 2004 EU:hun liittyi peräti 10 uutta jäsenmaata, Kypros, Latvia, Liettua,
Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro. Vuonna 2007 EU:hun
tulisi mukaan vielä Bulgaria ja Romania. Tämä merkitsi sitä, että CENELECin
jäsenmäärä lisääntyi 21 jäsenestä 33:een. Siten CENELECin hallintoon tuli päättäjiksi edustajia maista, joissa ei ollut ollenkaan mm. sähköteknistä teollisuutta
eikä intressejä sähkötekniseen standardointiin Euroopassa. Näillä CENELECin
jäsenillä oli kuitenkin päätöksenteossa yksi ääni kuten niilläkin jäsenillä, joiden
intressissä oli kehittää sähköteknistä standardointia ja standardeja.Tämä johti
CENELECin toimintapolitiikan muuttumiseen. EU edellyttää jäsenyytensä
ehtona, että jäsenmaat ottavat harmonisoidut EN-standardit käyttöön tullessaan
mukaan yhteisöön. Jäsenten on lisäksi liityttävä eurooppalaisten standardointijärjestöjen jäseniksi voidakseen huolehtia yhtenäisten standardien käyttöönotosta
maidensa alueilla. Monet uusista pienistä maista perustivat standardointiorganisaation, joka täytti EU:n asettamat minimivaatimukset ja kattoivat kaikki standardointialueet sähkötekniikasta maatalouskoneisiin.
”Usein sähkötekninen ala näytteli minimaalista osaa näiden maiden standardointiyksiköissä. Standardointiin osallistumisen traditio puuttui, mistä syystä
näiden maiden edustajat eivät osallistuneet yhtä aktiivisesti standardien valmisteluun teknisissä komiteoissa (TC) ja työryhmissä (WG). Osallistumisaktiivisuutta
on sähköteknisessä standardoinnissa aina mitattu tekniseen komiteatyöhön osallistumisena: jäsenenä, sihteerinä, puheenjohtajana tai komiteoiden ja työryhmien
kokousten järjestäjänä”, Sinikka Hieta-Wilkman kertoo.
Uusilla jäsenmailla oli siten omia ideoitaan standardoinnin järjestämiseksi. Jo
vuonna 2005 ne alkoivat vaatia eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden
ESOjen: CENin, CENELECin ja ETSIn yhdistämistä yhdeksi eurooppalaiseksi
standardointielimeksi. CENELECin yleiskokouksessa Budapestissa 2005 käynnistettiin ESOjen yhteishanke FLES I (Future Landscape of European Standardization) uusien CENELECin jäsenten sekä vanhojen CENin ja CENELECin
yhteisjäsenten enemmistöäänin. Tavoitteena oli yhdistää kolme eurooppalaista
standardointijärjestöä yhdeksi ESOksi (European Standardization Organization).
ETSI jättäytyi aika pian FLES-hankkeesta, mutta CENELEC ja CEN jatkoivat
yhteisen tulevaisuuden suunnittelua. Jäsenistö varsinkaan CENELECissä ei ollut
ollenkaan yksimielinen kehittämissuunnista tai tavoitteista. Järjestöjen liittämistä
yhteen perusteltiin mm. sillä, että kustannukset uusille jäsenille laskisivat, kun
heidän tarvitsisi osallistua vain yksiin kokouksiin, maksaa vain yhtä jäsenmaksua
ja järjestöjen toimistopalvelujen yhdistäminen toisi kustannussäästöjä.
CENELECin pelkästään sähköteknisellä alueella toimivat jäsenet (Saksa, Italia,
Itävalta, Ranska, Sveitsi, Hollanti, Belgia, Ruotsi, Norja ja Suomi) perustelivat
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CENELEC ryhmittelee jäsenensä
A-, B-, C- tai D-luokkaan maan koon
ja bruttokansantuotteen mukaisesti.
Suomi kuuluu ryhmään C, jossa
ovat myös Norja, Tanska, Bulgaria,
Irlanti, Tsekki, Unkari, Slovakia,
Liettua ja Kroatia. A-ryhmään
kuuluvat Iso-Britannia, Saksa, Italia,
Ranska ja Espanja. Jäsenmaksu
on suurin ryhmässä A ja pienin
ryhmässä D. Kaikilla on vaaleissa
käytettävissään yksi ääni. EU:n ja
samalla CENELECin laajentumisen
vuoksi Suomen tai Norjan ei ole
ollut helppoa saada ehdokastaan
läpi äänestyksissä, sillä entiset
Itä-Euroopan maat äänestävät
naapureitaan ikään kuin Eurovision
laulukilpailuissa.

2007 SESKOn varapuheenjohtaja
Leo Laaksonen (Teknologiateolllisuus ry) valittiin CENELECin
hallituksen (CA) jäseneksi kaudelle
2007– 2009. CA:n jäsenet
valitaan vaalilla ja noin kolmasosa
hallituksen jäsenistä vaihtuu
vuosittain.
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Joitakin vuosia myöhemmin
päätettiin, että CENin ja CENELECin
yleiskokoukset (General Assembly
= AG) pidetään samalla viikolla ja
samassa paikassa niin, että näiden
järjestöjen yhteisjäsenet saivat
pienennettyä matkustuskulujaan
ja CCMC:n valmistelutyötä saatiin
vähennettyä. Pian ryhdyttiin
erillisten yleiskokousten lisäksi
pitämään yhteistä yleiskokousta
(Joint CEN-CENELEC AG). Vuonna
2012 pidettiin yleiskokousten
yhteydessä ensimmäinen European
Standardization Summit, joka on
järjestetty siitä lähtien joka vuosi
ajankohtaisten teemojen ympärille.

sektoroitua mallia, jossa CEN ja CENELEC toimisivat erillisinä organisaatioina
sillä, että sähköteknisistä standardeista noin 80 % oli identtisiä IEC:n standardien
kanssa. EU-komission rooli ja sen antamien standardimandaattien osuus on pieni
sähköteknisen standardoinnin alueella. Sama koskee EU:n rahoitusta CENELECin
standardeille. Sähköteknisen standardoinnin rahoittavat yritykset ja yhteisöt, jotka
käyttävät standardeja ja osallistuvat niiden valmisteluun. Ne maat, jotka olivat
erityisesti ja yksinomaan CENELECin jäseniä halusivat taustavoimiensa tukemina,
että sähkötekninen standardointi säilyisi edelleen teollisuusvetoisena ja markkinalähtöisenä vapaaehtoisena, sektoroituna toimintana. CENin ja CENELECin
alueella toimivat yhteiset jäsenet (Iso-Britannia, Espanja, Irlanti, Portugali, Malta,
Kypros, Kreikka, Bulgaria, Romania, Viro, Latvia, Liettua, Kroatia, Slovenia,
Slovakia, Tsekki, Puola, Tanska, Islanti, Luxemburg) halusivat, että CENELEC
muuttaisi toimintatavat CENin mukaiseksi ja käyttäisi ISOn ja CENin yhteisesti
sopimia ICT-työkaluja standardien valmistelussa ja julkaisemisessa. CENillä
identtisten standardien määrä yhdessä ISOn kanssa oli noin 30 %, enemmistön
ollessa siten puhtaasti eurooppalaisia standardeja. EU:n mandatoimia standardeja on valtaosa CENin alueen standardeista ja näin ollen EU:n rahoitusosuus on
CENissä merkittävästi suurempi kuin CENELECissä. Varsinkin uudet CENin ja
CENELECin yhteiset jäsenet (Itä-Eurooppa) haluavat, että standardit olisivat yhä
enenevässä määrin EU-vetoisia, EU:n rahoittamia ja jopa viranomaisvetoisia.
FLES I -vaiheen seurauksena CENin ja CENELECin Back Office -toiminnot yhdistettiin.Vuonna 2007 järjestöt muuttivat yhteisiin tiloihin Brysselissä
osoitteeseen Marnix 17. Yhteistoimisto CCMC (CEN-CENELEC Management
Center) aloitti toimintansa. Näille järjestöille valittiin yhteinen pääsihteeri Elena
Santiago, joka oli aiemmin toiminut CENELECin pääsihteerinä. Tammikuussa
2015 käynnistivät CENin ja CENELECin yhteiset jäsenet (common members)
FLES II -vaiheen.
Jos FLES I -vaiheen tavoitteena oli lopulta yhdistää nämä kaksi eurooppalaista standardointiorganisaatiota CEN ja CENELEC, nyt FLES II tavoitteena oli
säilyttää nämä kaksi standardointijärjestöä itsenäisenä, mutta jatkaa yhdistämistä
hallinnon tasolla. Tämä merkitsisi sitä, että molemmilla järjestöillä olisi yhteisen
pääsihteerin ja keskustoimiston lisäksi yhteiset varapuheenjohtajat (Vice President), yhteinen hallitus (CA), yhteinen tekninen valiokunta (BT Technical Board)
sekä yhteinen yleiskokous (AG). Ainoastaan puheenjohtajat (President) olisivat
erilliset molemmissa järjestöissä. CENELECin ja CENin yhdistämishanke on siis
aktivoitunut uudestaan vuosina 2014 ja 2015. Nyt hanketta selvitetään kolmessa
molempien organisaatioiden työryhmässä.

Selkeyttä monimutkaistuvaan maailmaan
2010-luvun aattona yhdistys valmistautui jälleen kerran maailman monimutkaistumiseen. SESKOn hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudeksi kolmivuotiskaudeksi 2008 kokenut ja arvostettu Kimmo Saarinen. Yhdessä henkilöstön
kanssa uusi hallitus linjasi uudelleen SESKOn tehtävät, visiot ja arvot. Niissä
vahvistettiin SESKOn rooli nimenomaan standardoinnin palvelujärjestönä.
Tavoitearvoiksi asetettiin vastuullisuus, asiakastyytyväisyys, tavoitteellisuus
ja osaaminen. Syksyllä 2009 SESKOa päätettiin virtaviivaistaa tavoitearvojen
saavuttamiseksi. SESKOn jäsenrakenne oli perustunut vuodesta 2003 alkaen aina
vuoteen 2011 ryhmittelyyn kahdeksaan eri toimialaluokkaan: sähkö- ja elektroniikkateollisuus, sähköturvallisuus, sähkön siirto, jakelu ja käyttö, sähköinen
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rakentaminen, suunnittelu, viestintä, testaus, tarkastus ja tutkimus sekä henkilöjäsenyhteisöt. Vuonna 2011 jäsenet ryhmitettiin uudelleen selkeyttä tavoitellen.
Luokittelu perustuu siihen, kuinka aktiivisia toimijoita heidän edustamansa tahot
ovat sähköteknisessä standardoinnissa ja kuinka merkittäviä sähköteknisten
standardien käyttäjätahoja ne ovat. SESKOn jäsenet luokiteltiin kolmeen pääryhmään.
z Ryhmässä 1 ovat alan keskeiset toimijat: energia- ja teknologiateollisuuden
edustajat sekä sähköurakoitsijat. Niillä on neljä kiintiöitettyä paikkaa, koska ne
edustavat suurimpia standardien käyttäjäryhmiä ja osallistujatahoja.
z Ryhmässä 2 on runsaasti toimialajärjestöjä. Siihen kuuluvat myös sellaiset yhteisöt, viranomaiset ja vastaavat, jotka ovat sähköteknisten standardien merkittäviä
käyttäjiä. Ryhmällä 2 on hallituksessa neljä paikkaa, joista kolmasosa vaihtuu
vuosittain.
z Ryhmässä 3 ovat henkilöjärjestöt, kuten sähköinsinöörit ja sähköteknikot.
Tällä ryhmällä on kaksi hallituspaikkaa.
Samalla muuttuivat myös jäsenmaksut. Ennen vuotta 2011 SESKOlla oli käytössä
kaksi maksuluokkaa, jotka perustuivat jäsenten rakenteen ja toiminnan eroihin.
Muutoksen yhteydessä jäsenmaksut luokiteltiin kolmeen ryhmään. Jäsenmaksut
ovat pysyneet vuodesta 2011 ennallaan, ja niiden suhteellinen osuus SESKOn
toiminnan rahoituksesta on nykyisin noin 2 %.
Vuonna 2010 saatiin arkisen työn osalta hiukan hengähtää. Vuosi ei toisaalta ollut SESKOlle taloudellisesti helppo, sillä tehtävien hoitaminen oli vaatinut
lisähenkilökunnan palkkaamista. Koska palkat ovat merkittävä osa SESKOn
toiminnan kuluista, jäi vuoden tulos nousseiden palkkakulujen vuoksi pitkästä
aikaa alijäämäiseksi. Standardoinnin aikajänteet voivat olla pitkiäkin, ja SESKOn
työstään saama hyöty saavutetaan usein vasta vuosia työn aloittamisen jälkeen.
Yhtään bestselleriä ei 2010 julkaistu, joten myyntikin laski hiukan. Tänä suvantoaikana toimiston tietojärjestelmät modernisoitiin ja henkilöstöä koulutettiin
päteviksi kohtaamaan tulevat haasteet.
”Standardoinnissa vuodet eivät ole veljiä keskenään. Toisena vuonna julkaistaan laajoja joukkoja koskevia standardeja, toisena tärkeitä, mutta suppeille
tahoille merkityksellisiä standardeja”, Sinikka Hieta-Wilkman toteaa.
Vähäinen myynti pakotti SESKOn käyttämään menneinä vuosina kertyneitä
säästöjä. Ajat olivat ankarat muutenkin. Lama alkoi vaikuttaa kaikkialla yhteiskunnassa. Silti työryhmien ja komiteoiden asiantuntijamäärä pysyi entisellään ja
osallistuminen kansainväliseen työhön oli erittäin aktiivista. Sitä innoittivat uudet
standardointialueet energiatehokkuus (Energy Efficiency) ja älyverkot (Smart
Grid), joista jälkimmäinen aihe nousi nopeasti lukuisten komiteoiden asialistan
kärkeen. Uusi teknologia kattaa mittavan alueen ja ulottuu tiedonsiirrosta älykkäisiin rakennusjärjestelmiin. SESKOlla on tässä yhteydessä selkeä rooli puolueettomana, palvelevana ja neuvovana järjestönä.
Eurooppalaiset standardointijärjestöt CENELEC ja CEN täsmensivät jäsenkriteerinsä vuosina 2011 ja 2012, jolloin EU-komissio antoi kaikkia jäsenmaita
koskevan standardointiasetuksen 1025/2012. CENELECin jäsenenä SESKOn on
täytettävä toiminnassaan nyt ja jatkuvasti läpinäkyvyyteen, avoimuuteen, kehitykseen, puolueettomuuteen ja konsensusperusteisuuteen liittyvät kriteerit. Lisäksi
tehokkuus, tarpeellisuus sekä toiminnan johdonmukaisuus on osoitettava. Tärkeitä
kriteereitä ovat taloudelliset toimintaedellytykset ja taloudellinen vakaus. Yhdistyksen toimintaa kehitettiin näiden kriteerien pohjalta. 2012 SESKO teetti järjestön
historian ensimmäisen toimintajärjestelmän arvioinnin CENELECin asettamia
kriteerejä vasten. Toimintaa tutkineet SFS:n ja METSTAn edustajat totesivat,
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että SESKO täytti kriteerit hyvin, mikä myös ilmoitettiin CENELECille. Se jatkoi
jäsenensä SESKOn arviointia järjestämällä alkuvuodesta 2015 vertaisarvioinnin
(Peer Assessment). Siinä CENELECin valtuuttama, standardointitoimintaa hyvin
tunteva asiantuntija kävi arvioimassa monipuolisesti SESKOn toimintaa 150 kysymyksen listan avulla paikan päällä Lauttasaaren toimistossa. Arviointitilaisuudesta
saatiin arvokasta palautetta, jonka avulla toimintaa voidaan edelleen parantaa.
Uusia kehitysideoitakin syntyi keskustelujen seurauksena.

Kiitokset konkarille ja tervetuloa uusille voimille

SESKOn kunniapuheenjohtajalla,
Kimmo Saarisella on teknisen
standardoinnin lisäksi
vuosikymmenien aikana
kertyneet ansiot kansallisen ja
kansainvälisen sähköteknisen
standardoinnin – ja laajemminkin
yleisen standardoinnin –
kehittämisessä. Teknisen
standardoinnin edistämisen
lisäksi Kimmo Saarisella on
mittavat ansiot standardoinnin
hallinnollisella sektorilla. Hän
toimi kuusi kautta SESKOn
hallituksen puheenjohtajana sekä
kaksi kautta SFS:n hallituksen
puheenjohtajana sekä IEC:n
Council Boardin jäsenenä
2003 - 2005. Hän on ollut myös
neuvoa-antavan kansainvälisen
televiestintäkomitean ACETin
puheenjohtaja ja eurooppalaisen
CENELECin edeltäjän CECC:n
varapuheenjohtaja.
Kimmo Saarinen jatkaa vielä

Vuonna 2013 SESKOn hallituksen puheenjohtaja Kimmo Saarinen lähti eläkkeelle. Arvostettu Saarinen oli johtanut SESKOn hallitusta vahvalla asiantuntemuksellaan 18 vuotta. SESKOn jäsenyhteisöt kutsuivat Saarisen SESKOn kunniapuheenjohtajaksi.
”Hän on antanut riittävästi tilaa SESKOn organisaatiolle toimia, mutta ollut
tukena tarvittaessa. Hänen laaja kokemuksensa ja tietämyksensä niin teknisen
standardoinnin kuin kansainvälisen standardoinnin hallinnolliselta kentältä on
taannut SESKOlle varman ja ennustettavan jatkuvuuden myös pitkän aikakauden
yleisinä epävarmuuden vuosina”, SESKOn toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman kiitti.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Energiateollisuus ry:n sähköverkkotoimialan johtaja Kenneth Hänninen.
”SESKO on hyvin johdettu asiantuntijaorganisaatio, jossa on hyvin ammattitaitoinen henkilöstö. Yhteistyö hallituksen ja toimivan johdon välillä sujuu hyvin,
tieto kulkee ja voimme luottaa siihen, että asiat hoituvat.” Kenneth Hänninen
kehuu johdettaviaan. Samalla häntä huolettaa resurssien kireys. Tekemistä on
enemmän kuin tekijöitä. Valoa tähän tulee komiteoiden jäsenistöstä.
”Olen yllättynyt siitä, kuinka paljon nuoria niissä on. IEC:n Young Professionals -ohjelmaan pääsee vuosittain mukaan enintään kaksi henkilöä kustakin
maasta, mutta tästä rajoituksesta huolimatta ohjelma on hyvinkin toimiva. Sen
kautta standardoinnin merkitys korostuu ja tulee lähemmäksi ihmisiä. Siirrymme
enemmän ja enemmän sähköiseen viestintään, ja siinäkin SESKO on hyvin ajan
hermolla. Vuositiedotteet ja ajankohtaiset katsaukset tulevat sähköisesti.”
Hännisen silmissä tiedonvälitys ei ole ongelma. SESKOsta saavat kyllä tietoa ne, jotka sitä haluavat. Viestinnän ongelmat ovat aivan muualla: tarjottavan
tiedon määrässä. Hänninen toteaakin, että koska tietoa tulee nykyisin joka
suunnalta hyvin paljon, sen omaksuminen edellyttää, että on kiinnostunut itse.
Standardointitieto edellyttää vastaanottajaltaan sähköalan tuntemusta, koska alan
standardointi on aina ollut hyvin insinöörikeskeistä ja markkinalähtöistä.

eläköidyttyään sähköteknisen
standardoinnin parissa Senior
Adviserina mm. IEC:n komitean
TC 40 puheenjohtajana sekä
vastaavan eurooppalaisen
CENELECin komitean
TC 40XA sihteerinä.

sesko 50 vuotta 7. luku

76

sesko – 50 vuotta asiantuntemusta ja luotettavuutta

8.

SESKOn ja SFS:n yhteistyö

Vuoden 2013 alussa voimaan tulleen EU-komission standardointiasetuksen
1025/2012 pykälä 27 edellyttää, että EU:n jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle kansalliset standardointielimensä. EU-komissio julkaisee Euroopan Unionin virallisessa lehdessä (Official Journal) luettelon kaikista kansallisista standardointielimistä, jotka jäsenmaat ovat sille ilmoittaneet. Työ-ja elinkeinoministeriö (TEM)
ilmoitti EU:lle SESKOn sekä SFS:n ja Viestintäviraston Suomen kansallisiksi,
virallisiksi standardointielimiksi, joiden nimet julkaistiin alkuvuodesta 2013 EU:n
virallisessa lehdessä. SESKOlla on sekä IEC- että EN-standardien myyntiä koskeva sopimus Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n kanssa.
SESKO on yksi SFS:n 12 toimialayhteisöstä. Toimialayhteisönä SESKO toimittaa SFS:lle sähköteknisen alueen standardit, jotka on valmisteltu ja hyväksytty
maailmanlaajuisella tasolla IEC:ssä tai eurooppalaisella tasolla CENELECissä
ja SESKOn hallinnossa. Toimialayhteisösopimuksen mukaisesti SFS kustantaa
ja julkaisee myös sähköteknisen alueen standardit SFS:standardeina sekä myy
niitä. SESKO saa sähköteknisen alueen standardeista myyntimääriin perustuvaa,
sopimuksen mukaista laadintakorvausta SFS:ltä vastaamastaan sisällön valmistelutyöstä. SESKO osallistuu sähköteknisen alueen standardien markkinointiin ja
tiedottamiseen yhdessä SFS:n kanssa.
SFS-standardien status nousi voimakkaasti, kun kauppa- ja teollisuusministeriö antoi vuonna 2000 päätöksen, jossa viitataan eurooppalaisten standardien
kanssa harmonisoituihin kansallisiin SFS-standardeihin.

Sopimusten mukaisesti
suomalaisten osallistujien on
tultava kansainvälisten
sähköteknisten järjestöjen,
IEC:n ja CENELECin kokouksiin
SESKOn kautta.
Omin päin niihin ei pääse.

SESKO on yksi SFS:n
12 toimialayhteisöstä.
Suomessa on täysin eriytetty
standardointijärjestelmä, jossa SFS
toimii sateenvarjo-organisaationa.
Toimialayhteisöt ovat:
Kemesta ry
Luonnonvarakeskus Luke Mittaus ja
standardisointi (Vakola)

Yhteistyön muotoja

Muoviteollisuus ry

z SESKO on SFS:n jäsenyhteisö, ja sillä on yleensä edustaja SFS:n hallituksessa.
SESKOn edustaja Kimmo Saarinen oli pitkään myös SFS:n puheenjohtaja
samanaikaisesti kuin toimi SESKOn puheenjohtajana. 2013 - 2015 SESKOn
edustajana SFS:n hallituksessa toimi johtaja Paavo Tammisto ABB Oy:stä.

SESKO ry

Rakennustuoteteollisuus RTT
Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry
Suomen ympäristökeskus SYKE
Metalliteollisuuden
Standardisointiyhdistys ry

z SFS:n hallituksen työrukkasessa Standardisointilautakunnassa on
puheenjohtajana SESKOsta ollut toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman
vuosina 2008 - 2016 (kolme kautta). Standardisointilautakunta mm. hyväksyy
kaikki Suomessa julkaistavat SFS-standardit sekä jakaa standardointialueet
toimialayhteisöjen kesken.
z Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyö käynnistettiin vuonna 2006 SESKOn
aloitteesta. Se kohdistuu ensisijaisesti tiede- ja ammattikorkeakouluihin
mutta myös ammatillisiin oppilaitoksiin. SESKOn johdolla valmisteltiin SFS:n
ja kaikkien toimialayhteisöjen yhteinen SFSedu-portaali, joka on
tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoiden ja opettajien käyttöön. SESKOn
henkilöstöä on mukana SFSedu-seurantaryhmässä. Yhdessä on järjestetty
oppilaitosseminaareja.
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Liikennevirasto
Viestintävirasto
Yleinen Teollisuusliitto YTL
Öljy- ja biopolttoaineala
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z SESKO osallistuu toimialayhteisöjen kehittämiseen mm. vuotuisilla SFS:n
standardoinnin ja markkinoinnin Pajapäivillä.
z SESKO on mukana SFS:n ja sen toimialayhteisöjen yhteisessä vuositapahtumassa, standardiforumissa.

Ympäri käydään ja yhteen tullaan
SESKOn tulo- ja kulurakennetta on arvioitava lyhyellä tähtäimellä vuosittain
seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa ja budjettia valmisteltaessa. Jatkuvasti
on priorisoitava toimintaa sen mukaan, mitä vahvoja ja heikkoja signaaleja tulee
SESKOn toimintaympäristöstä: sähköteknisen alueen teknologioista ja innovaatioista, IEC:stä, CENELECistä sekä SESKOn jäsenyhteisöiltä ja asiakkailta. Samoin
jatkuvasti on seurattava kuukausitasolla, miten tulo- ja kulurakenne seuraa
suunniteltua. Osana tätä pitkän tähtäimen suunnitelmaa SESKO on yhdessä
SFS:n kanssa organisoinut sähköteknisten standardien myynnin uudelleen. Näillä
myyntituloilla on ollut ja on jatkossakin iso merkitys SESKOn toiminnan rahoittamisessa.
Nykyisin SESKO saa IEC:ltä osan sen verkkokaupan kautta Suomeen myytyjen
IEC-standardien myyntituotoista. Saatava prosenttikorvaus SESKOlle perustuu
näiden kahden väliseen sopimukseen. IEC- ja EN-standardien myynnistä saatava
osuus SESKOn toiminnan rahoituksesta on vaihdellut 14-22 %:n välillä. 2014
näiden standardien tuotot ylittivät ensimmäisen kerran SFS-standardien laadintakorvauksista saadut tuotot. Pitkällisten neuvottelujen jälkeen SESKO ja SFS
pääsivät vuoden 2014 aikana sopimukseen siitä, että myös IEC- ja EN-standardit
ovat saatavissa SFS:n myynnistä vuoden 2015 aikana.
Suurin kiinnostus saada standardit samasta paikasta on globaaleilla Suomessa
toimivilla yrityksillä, jotka hankkivat standardinsa verkosta laajoina lisensioituina
kokoelmina. Eri alojen standardien saanti yhdestä paikasta Suomessa on hyvää
palvelua isoille asiakkaille. Se tukee myös osaltaan sitä tärkeää päämäärää, että
SFS säilyy yhtenä toimituskanavana standardien välittäjien kovassa, maailmanlaajuisessa kilpailussa.
”Jatkossa IEC- ja EN-standardeja siis myy SFS, mutta SESKOn tasokas asiakasneuvonta säilyy edelleenkin. IEC:n verkkokaupasta voi – kuten tähänkin asti
– hankkia suoraan yksittäisiä standardeja ja standardikokoelmia. Myynnin siirto
SFS:lle vaikuttaa merkittävästi SESKOn töiden organisointiin ja järjestelyihin.
Toivottavasti standardimyynnin keskittämisellä voidaan palvella jatkossa kaikkia
asiakkaita entistä paremmin», Sinikka Hieta-Wilkman tiivistää.
SESKO opastaa myös SFS:n henkilökuntaa sähköteknisten standardien myynnissä ja markkinoinnissa, mutta ei enää ylläpidä omaa myyntitoimintaa. Se on
ollut ongelmallinen osa toimintaa, koska yleishyödyllisenä yhdistyksenä SESKOn
ei tule tuottaa voittoa. Myynnin jatkamiseksi yhdistyksen olisi pitänyt investoida
ohjelmistoihin ja henkilökuntaan, varsinkin kun SESKOn myyntipäällikkönä
toiminut Eero Sorri siirtyi eläkkeelle syksyllä 2015.
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SESKOn vahva rooli valmistelussa
SESKOn pitkäaikainen ryhmäpäällikkö ja kehittämispäälikkö Juha Vesa tiivistää
standardien laadintatyön tehtävät seuraavasti:
z Kansallisten standardointialoitteiden kerääminen ja yhteistyötahojen kannanottojen kuuleminen ennen standardointityön käynnistämistä koskevan
esityksen antamista.
z Kansainväliseen standardointiin liittyvästä kommentoinnista huolehtiminen ja
äänestysten järjestäminen.
z Kansallisten etujen valvominen kansainvälisessä standardoinnissa.
vaikuttamalla standardien muotoiluun jo valmisteluvaiheessa käyttäen apuna
parasta mahdollista kansallista osaamista ja tietämystä.
z Yhteydenpito Suomen Standardisoimisliittoon ja Viestintävirastoon niin,
että automaatioalan tarpeet ja vaatimukset poikkiteknisissä kysymyksissä
tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi näiden organisaatioiden työssä.
z SESKO konsultoi lisäksi yhteistyöyhteisöjen kanssa lähtien siitä periaatteesta,
että kaikilla on lausunto-oikeus alaansa sivuavista standardeista, ohjeista ja
määräyksistä. SESKOn tehtävänä on siten koordinoida ja auktorisoida toimintaa ja vastata hyväksyttyjen standardialoitteiden toteuttamisesta.
z Sellaisten aihealueiden valitseminen, jotka ovat ajankohtaisia vielä standardin
valmistuessa.
z Kohteen ja suorituksen määritteleminen niin, että päällekkäisyydet vältetään.
z Työn jäsenteleminen niin hyvin, että sen perusteella työ lähtee liikkeelle
oikeaan suuntaan ilman tulkintaerimielisyyksiä.
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Asiantuntijoiden merkitys on
keskeinen. Heidän täytyy olla
aktiivisia, tehdä ehdotuksia ja laatia
äänestyskommentteja. Valtaosa
standardeista laaditaan IEC:ssä,
joten on tärkeää, että osallistutaan
aktiivisesti IEC:n komiteoiden ja
niiden työryhmien toimintaan.
Yritysten ja muiden tahojen
täytyisi vähintäänkin osallistua
kansallisiin ryhmiin tiedonsaannin
vuoksi. Osallistujien olisi syytä olla
todellisia kokeneita asiantuntijoita,
jotta heidän vaikutuksensa olisi
mahdollisimman suuri.

Kimmo Saarinen

Kesäkuussa 2015 avautuivat SESKOn uudet ja entistä käyttäjäystävällisemmät
– responsiiviset internetsivut. Pikapainikkeet etusivun pääkuvan alla
johdattavat tutkimaan standardoinnin terminologiaa, hankkimaan standardeja
SFS:n verkkokaupasta sekä standardointikomiteoiden esittelysivuille.
Komiteajäsenet voivat omilla tunnuksillaan edetä Collaboration Tooliin,
kansainvälisten sähköteknisen standardoinnin järjestöjen yhteiseen
dokumenttien jakelu- ja arkistointipalveluun, sekä osallistumaan äänestyksiin
ja antamaan lausuntoja.
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9.

Hyvinvoinnin
tulevaisuus on sähköinen
Maailma monimutkaistuu ja poikkitieteellistyy.
Siksi standardointia on kehitettävä ja nopeutettava.
Emme voi enää hieroa jotain standardia vuositolkulla.
Kaikki on nykyisin paljon nopeampaa kuin ennen.
Emme voi kokoustaa pyörittelemässä asioita.
On otettava rohkeammin kantaa.
Standardointi on ala siinä missä muutkin.
Siinä on se riski, että tehdään vääriä ratkaisuja.
Ripeydessä ammutaan välillä ohikin.
Kenneth Hänninen

Vuonna 2015 SESKO on luotettu ja arvostettu palvelujärjestö. SESKOn vahvuutena on laajasti sähköteknisen kentän toiminnan kattava jäsenistö, Suomen parhaat
sähköteknisen alueen syväosaajat mukana standardien valmistelussa, aktiivinen
hallitus sekä osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Niin SESKOn jäsenet kuin
standardointiin asiantuntijoidensa kautta osallistuvat yritykset ja yhteisöt ovat
voimakkaasti sitoutuneet SESKOon ja sähkötekniseen standardointiin Suomen
yhteiskunnan etujen ajajana ja toimijoiden kilpailukyvyn edistäjänä. Tämä takaa
SESKOn olemassaolon oikeutuksen. Tarvetta on jatkuvasti kartoittaa uusia yrityksiä ja yhteisöjä niiden asiantuntijoiden saamiseksi sähköteknisen standardoinnin
piiriin ja siten osaksi IEC- ja SESKO-perhettä.
Nopeasti kehittyvän teknologian maailma antaa SESKOlle uusia rooleja sekä
velvoitteita niin jäsenistönsä kuin Suomenkin suhteen:
”SESKOn velvoitteen voi kuvata neljällä tehtävällä”, Sinikka Hieta-Wilkman
hahmottelee tilannetta. ”Ensiksikin SESKOn tehtävänä on palvella suomalaista
yhteiskuntaa sähköteknisessä standardoinnissa, mahdollistamalla suomalaisten
asiantuntijoiden osallistumisen kansainväliseen standardointiin. Toiseksi huolehdimme siitä, että kaikki relevantit eurooppalaiset ja maailmanlaajuiset standardit
ovat suomalaisten saatavilla. Näin SESKO varmistaa, että Suomen elinkeinoelämän ääni kuuluu oikeissa paikoissa oikeaan aikaan. Näiden perinteisten tehtävien ohella on myös kolmas ulottuvuus, jonka merkitys on kasvanut. SESKOssa
ennakoidaan tulevia teknologioita ja innovaatioita, jotka voivat vaikuttaa sähkötekniseen standardointiin ja suomalaisten toimijoiden kilpailukykyyn. Tämä alue
kasvaa jatkuvasti. Neljäs ulottuvuus on uuden sähköammattilaisten sukupolven
sitouttaminen ja valmentaminen kansainväliseen ja eurooppalaiseen standardointiin. Tämä on todella tärkeää, siihen kuuluu jatkuvuus. Jos nuorempi sukupolvi ei
sisäistä tätä edellisen sukupolven lailla – todella hyvin – ei meillä ole tällä alueella
tulevaisuutta. Jäämme muiden varaan”.
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Taloudellisesta taantumasta
huolimatta IEC:n piirissä toimi
2015 lähes 500 suomalaista
syväosaajaa. Heistä 11 toimi jonkun
teknisen komitean puheenjohtajana
tai sihteerinä ja 14 työryhmän
vetäjänä tai projektipäällikkönä.
”Minulla on se käsitys, että sekä
työntekijät että komiteoiden ja
seurantaryhmien asiantuntijat
tekevät innostuneena tätä työtä,
ovat ylpeitä siitä ja uskovat siihen”,
Sinikka Hieta-Wilkman painottaa.
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Tulevaisuus varmistettava
Huoli standardoinnin rahoituksen pysyvyydestä ja jatkuvuudesta on ollut vallitseva tila SESKOn historiassa, mutta aina on selvitty. Rahoituksen vakaudesta tulee
huolehtia myös jatkossa. Omalla toiminnallaan asiakkaidensa tarpeisiin vastaavana ja yhtenä niiden kilpailukykyä parantavana toimijana SESKOn täytyy lunastaa
paikkansa jatkuvasti myös tulevaisuudessa.
Myynnistä saatavat tulot ovat olleet kaikkialla tärkeä standardien valmistelun
rahoituslähde ja ovat edelleenkin. Periaate ”se maksaa, joka käyttää” pätee yhä.
Kilpailu maailmanlaajuisesti standardien myynnistä kasvaa. Isot kansainväliset myyntiorganisaatiot uhkaavat keskittää myyntiä yhä enenevässä määrin ja
pystyvät palvelemaan standardien käyttäjiä verkon välityksellä yhä helpommin
ja paremmin. Siksi on tärkeää, että Suomessa standardien myynti on kansallisesti
keskitetty SFS:n myyntiyksikköön ja standardeissa oleva tieto saadaan asiakkaille
mahdollisimman tarkoituksenmukaisten käyttöliittymien kautta ja käyttäjien
haluamissa muodoissa. Myynnin keskittämiseen tähdäten SESKO ja SFS solmivat
2014 sopimuksen myös IEC- ja EN-standardien myynnin siirrosta SFS:lle. Paperille painetuilla standardeilla on vielä jonkin aikaa kysyntää, mutta standardeissa
oleva tietosisältö siirtyy yhä enenevässä määrin sähköisiin tietokantoihin eri
tavoin jalostettavaksi erilaisiin mobiilikäyttöihin.
Toisaalta paineet myös siihen, että standardit saataisiin maksutta, ovat ainakin
Euroopassa kasvaneet. Vaatimukset siitä, että standardit olisivat osa pakottavaa
lainsäädäntöä eikä niiden status säilyisi vapaaehtoiseen perustuvana, kasvattavat
riskiä. Uhkakuvana on, että standardien valmistelu virkavaltaistuu ja EU-virkamiehet valmistelevat ne. Tällöin niiden sisällön tuottajina eivät olisikaan kaikkein
parhaat asiantuntijat. Standardit eivät olisikaan markkinalähtöisiä ja elinkeinoelämävetoisia, vaan osa lainsäädäntöä.
Standardeja hyödyntävät myös ne, jotka eivät ole mukana valmistelutyössä,
mutta käyttävät standardeja saadakseen omille tuotteilleen ja palveluilleen helpomman ja nopeamman pääsyn markkinoille. Myös kuluttajat saavat käyttöönsä
uusien teknologioiden suomia ympäristöä säästäviä ja energiatehokkaita standardoituja tuotteita ja järjestelmiä. Vaatimukset siitä, että niiden pitää tulla markkinoille yhä nopeammin, ovat lisääntyneet. Tämä luo paineita myös sille, että
standardeja pitää olla käytössä yhä kiihtyvällä tahdilla.

IEC:n tie on SESKOn
Sinikka Hieta-Wilkman näkee tulevaisuudessa useita standardointia kehittäviä
ja muuttavia elementtejä. Niitä ovat esimerkiksi järjestelmien integraatio ja siitä
aiheutuvat järjestelmästandardit, energiatehokkuusvaatimukset, sähköinen liikenne, älyverkot, kyberturvallisuus ja siirtyminen keskitetystä sähköntuotannosta
hajautettuun. Tulevaisuuteen tähyillään kaikilla standardoinnin tasoilla.
”Älykäs sähköistys – avain energiatehokkuuteen” on IEC:n visio vuodelle 2030.
IEC on julkaissut useita, laajoja kokonaisuuksia ja strategisesti tärkeitä alueita
käsitteleviä Valkoisia kirjoja (White Papers). Nämä kaikki luotaavat tulevaisuuteen ja arvioivat siellä olevia strategisia mahdollisuuksia ja uhkia. Ensimmäinen
Valkoinen kirja vuodelta 2010 selvittää niitä mahdollisuuksia, joita IEC:llä on
omassa roolissaan pärjätä energiaan liittyvien haasteiden kanssa seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana (2010 – 2030). Ilmaston muutos on tosiasia, johon
myös sähköteknisen alan on vastattava. Vastauksena tähän on energiatehokkuus
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ja älykäs sähköistys. Tulevaisuus tuo tullessaan sen, että standardoinnissa on
siirryttävä tuote- ja komponenttikohtaisesta turvallisuus- ja yhteensopivuusajattelusta monimuotoiseen järjestelmäajatteluun. Enää eivät tuotekohtaiset standardit riitä, vaan tarvitaan monipuolisesti verkottunutta ajattelua ja eri järjestelmiä
integroivia standardeja. Standardien rakenteet kehittyvät yksittäisistä dokumenteista tietovarastoiksi, joista voidaan koostaa eri tapauksia varten omat standardit,
jotka kuitenkin noudattavat yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja lainalaisuuksia,
esimerkiksi turvallisuudessa ja yhteensopivuudessa. Tämä kaikki vaatii huolellista
valmistelua ja terävästi fokusoitunutta asiantuntijatyötä.
IEC:n myöhemmin julkaisemat valkoiset kirjat käsittelevät energiavarastoja,
suuritehoisten uudistuvien energialähteiden ja -varastojen verkkojen integrointia,
sähkön jatkuvuuden turvaamista mikroverkkojen avulla suuronnettomuustilanteissa, esineiden internetiä langattomien verkkojen avulla, järjestettyä infrastruktuuria ympäristön kannalta kestävää älykaupunkia ja älykästä yhteiskuntaa
varten, strategisesti hallittuja voimaverkkoja sekä tulevaisuuden tehtaita.
Nämä valkoisten kirjojen käsittelemät aiheet muovaavat sähköteknisen standardoinnin tulevaisuuden ja viitoittavat myös SESKOn tulevaisuutta.

Ledeistä kyberturvallisuuteen
Uutta teknologiaa on standardoitu sähköteknisellä alueella aina. Viime vuosina
on valmisteltu led-tekniikan valaistussovelluksia ja automaatioalan toiminnallisen turvallisuuden standardeja. Näiltä alueilta SESKO on valmistellut käsikirjoja,
joihin on keskitetysti koottu tärkeä alueiden standardointitieto. Nyt ovat vuorossa
älykkäät sähköistys- ja tietojärjestelmät sekä sähköajoneuvojen latausjärjestelmät,
joissa kaikissa otetaan huomioon energiatehokkuus. Uusiutuvan sähkön pientuotannon vuoksi on valtavia paineita kehittää sähkön varastointijärjestelmiä. Näihin
SESKO on vastannut perustamalla uusia komiteoita ja seurantaryhmiä valmistelemaan standardeja ja seuraamaan kansainvälistä kehitystä.
Suomessa meneillään oleva uuden sukupolven ydinvoimaloiden kehitys- ja
rakennustyö ovat saaneet huomiota maailmanlaajuisesti. Näillä on vaikutusta
Suomen energiantuotantoon ainakin yli 50 vuoden päähän. SESKO perustikin
tätä varten 2013 kansallisen vastinkomitean, joka vaikuttaa alan turvallisuusasioihin, käyttöliittymiin ja automaatioarkkitehtuuriin kohdistuviin nykyaikaisiin
vaatimuksiin. Näin suomalaiset tuovat oman erityisosaamisensa tälläkin alueella
kansainväliseen standardointiin. Sähköisten järjestelmien lisäksi ajankohtaista on
ydinvoimaloissakin kyberturvallisuus.
”Tuotestandardointia tehdään vastaisuudessa vain sellaisissa tilanteissa, joissa
on odotettavissa tuotteelle merkittävä elinikä. Nopean kehitystahdin vuoksi työstä
jää ehkä enemmän epävirallisen standardoinnin puolelle, jota tekevät erilaiset
konsortiot ja forumit. Osa näiden tuloksista sitten standardoidaan virallisesti
myöhemmin”, arvelee Kimmo Saarinen.
”Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vahvat yritykset haluavat kehitystyönsä johtavan ”de facto” standardien syntymiseen. Sitten muiden täytyy valmistaa
tuotteita heidän tavallaan tai yhteensopivina – ja rojalteja maksaen. Juuri tällaiset
tuotteet ja menetelmät ovat niitä, joita standardoidaan jälkikäteen. Siksi standardeja saatetaan laatia uusien teknologioiden tai keksintöjen edistämiseksi siinä
vaiheessa, kun tuotteet on kehitetty lanseerauskuntoon. Standardit ovat kuitenkin
osa tuotekehitysprosessia, jota sähköalalla on vaikeaa tehdä kunnollisesti ilman
standardien tuntemusta. Riippuen kehitettävästä tuotteesta tai järjestelmästä täy-
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”Suomessa tarvitaan jatkossakin
Smart Grid -asioita koordinoivaa
järjestöä” Sinikka HietaWilkman kirjoitti vuoden 2010
toimintakertomuksessa.
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tyy tutustua laajaankin joukkoon standardeja, esimerkiksi elektroniikkalaitteissa
sähköturvallisuuden tai sähkömagneettisten häiriöiden siedon tai tuottamisen
osalta. Tällaisessa tilanteessa, joka on myös suomalaiselle yritykselle mahdollista
saavuttaa, vaikutus kilpailukykyyn voi olla suuri. Valmistusteollisuuden rakennemuutos on tuonut oman mausteensa standardointiinkin. 1990- ja 2000-luvuilla
sähköteollisuusyritysten määrä Euroopassa laski selvästi, samalla kun Kiinasta,
Etelä-Koreasta ja Japanista on tullut ”maailman tehtaita”. Sen myötä IEC-aloitteiden painopiste on siirtynyt Euroopasta Aasiaan. ”, Saarinen pohdiskelee.

Uudet sukupolvet
Sähköisten työkalujen yleinen
käyttöönotto (web-kokoukset,
dokumenttien sähköinen valmistelu
jne.) on mahdollistanut viime
vuosina helpomman osallistumisen
kansainväliseen työhön. Niiden
ansiosta kustannukset ovat sitä
paitsi alentuneet. Vielä 2000
-luvulla käytännössä lähes kaikki
kokoukset olivat kasvokkain
-kokouksia.

Erityisesti standardointiuransa alussa olevat nuoret asiantuntijat kokevat tärkeäksi tavata kokeneita asiantuntijoita ja esikuviaan sekä jakaa kokemuksiaan
heidän kanssaan. Sähköiset järjestelmät ja verkon yli tapahtuva kommunikaatio
eivät kuitenkaan voi kokonaan korvata ihmisten välistä, kasvotusten tapahtuvaa
vuorovaikutusta. Vaikka sähköiset järjestelmät tuovat nopeutta ja joustavuutta
asioiden hoitoon ja vähentävät kustannuksia, tapaamisille kokouksissa ja erilaisissa workshopeissa on edelleen tarvetta. Parhaimmillaan nämä kommunikaatiomuodot täydentävät toisiaan.
Suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn vuoksi standardoinnin tulevat
resurssit on turvattava ja sen tukemiseksi SESKO haluaa olla mukana nuorten
suomalaisten asiantuntijoiden perehdyttämisessä ja verkottamisessa maailmanlaajuisesti. Opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden osallistuminen standardien
valmisteluun on ensiarvoisen tärkeää. He eivät ole vain saavana osapuolena, vaan
tuovat lisäarvoa standardointiin ja standardien käyttäjille mm. tutkimustulosten
ja tutkimuksissa kehitettyjen testien kautta.

Itsenäisenä vai integroituna
Poliittisella tasolla standardointi sai merkittävän tunnustuksen, kun Euroopan
Parlamentti antoi standardointia koskevan asetuksen 1025/2012. Siinä vahvistettiin standardoinnin periaatteet Euroopan talousalueella, kuten vapaaehtoisuus,
avoimuus, läpinäkyvyys ja konsensus. Asetuksella haluttiin myös varmistaa,
että viranomaisten ja etujärjestöjen sekä myös pienten ja keskisuurten yritysten
näkemykset saataisiin esiin standardoinnissa. Toisaalta asetus voidaan nähdä yhä
tiiviimpänä standardoinnin kytkemisenä viranomaistoimintaan.
Euroopassa on 2015 valtavia paineita standardointiorganisaatioiden CEN,
CENELEC ja ETSI yhä tiiviimmälle integraatiolle, koska EU haluaisi, että se
neuvottelisi vain yhden osapuolen kanssa, kun sillä on tarvetta saada EU-alueelle
lainsäädäntöä täydentäviä mandatoituja standardeja. Toisaalta sähköteknisellä
alueella valtaosa eli yli 80 % eurooppalaisista, CENELECin EN-standardeista
perustuu IEC:ssä valmisteltuihin globaaleihin standardeihin. Vastaavasti noin 30
% CENin alueen EN-standardeista perustuu ISOn standardeihin. Lähitulevaisuus
näyttää, pitääkö globaali standardointi eurooppalaiset standardointiorganisaatiot
ESOt erillisinä itsenäisinä toimijoina vai vetääkö lainsäädännön jatkeena oleva
eurooppalainen standardointi ESOt yhteen yhdeksi keskitetyksi toimijaksi EU:n
tarpeita vastaavasti.
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Pakollisia vai vapaaehtoisia standardeja
Standardointityölle antaa oman erityisen mausteensa toistuvat pyrkimykset siirtää
standardointia osaksi lainsäädäntöä. Standardointia tuntevien piirissä pidetään
suurena uhkana sitä, että standardointi muutettaisiin sääntelyvetoiseksi ja lainsäädännön viittaukset standardointiin muutettaisiin pakollisiksi. Tällainen ennakkotapaus on jo olemassa liittyen EU:n rakennustuoteasetukseen. Siinä viitataan
standardeihin, jotka on määritelty pakollisina noudatettaviksi. Standardit eivät
ole enää tässä tapauksessa lainsäädännön jatke ja yksi tapa toimia, vaan ainoa
hyväksytty tapa toimia.
Jos standardit tulevat osaksi pakottavaa lainsäädäntöä, on niiden oltava
maksutta EU-kansalaisten ja niin myös kaikkien suomalaisten käytössä. Näin
standardien vapaaehtoisuudelta, markkinaohjautuvuudelta ja elinkeinoelämävetoisuudelta vietäisiin pohja pois. Standardien maksuttomuus rikkoisi suuren osan
standardoinnin rahoitusjärjestelyistä niin kansainvälisellä, eurooppalaisella kuin
kansallisellakin tasolla. Samoin kävisi valtavan syväosaajien asiantuntijapanoksen,
jos standardit kustannettaisiin verovaroin, laadittaisiin virkamiesvoimin ja annettaisiin kaikkien kansalaisten käyttöön ilmaiseksi. Se, mikä aikoinaan viittausmenettelyssä nähtiin suurena mahdollisuutena standardoinnille ja teollisuudelle,
saattaa siten näyttäytyä merkittävänä uhkana. Sellaisessa skenaariossa SESKO
muuttuisi jollain tavoin valtion rahoittamaksi tai käyttömaksuilla rahoitetuksi
standardien varmistusvirastoksi. Viranomaisilla ei kuitenkaan välttämättä ole sitä
teknistä pätevyyttä ja osaamista, jota standardointiin osallistuminen edellyttää.
SESKOn hallituksen puheenjohtajan Kenneth Hännisen mielestä yksi SESKOn
keskeisimmistä tulevaisuudenhaasteita on varmistaa, että standardointi jatkossakin tapahtuu vapaaehtoisesti ja teollisuuden ehdoilla.
”Aikoinaan minulla oli vahva käsitys siitä, että SESKO ja standardointi olivat
viranomaisluonteista toimintaa. Mutta näinhän se ei ole, standardointi on asiakkaiden oman aktiivisuuden varassa ja se lähtee elinkeinoelämän piiristä. Siitä
ei saa tehdä viranomaisluontoista, byrokraattista järjestelmää, jollaiseksi se on
Euroopan tasolla pikkuisen menossa”, Hänninen toteaa.
Painetta kohti viranomaisluontaisempaa järjestelmää tulee useista suunnista, ja
erilaiset asiantuntijaryhmät ovat viime vuosina miettineet standardointia direktiivien ja lainsäädännän osana.
”Painetta liittyy muun muassa älyverkkoihin ja energian mittauksiin. On siinä
hyvääkin, mutta se on osoitus siitä, että tämä homma ikään kuin ei toimisi vapaaehtoisesti. Se, että EU-komissio ottaa tässä näin vahvaa roolia, on eräänlainen
epäluottamuksen osoitus standardoinnille”, Hänninen sanoo. Nämä kaksi tekijää,
tietty epäluottamus vapaaehtoisuuteen ja maksullisuuteen kohdistuva kritiikki
ovat uhka vapaaehtoiselle, teollisuusvetoiselle standardoinnille. Se on vahva haaste sekä SESKOlle että koko standardointikentälle.
”Itse olen sitä mieltä, että asiat hoituvat paremmin, jos ei ole pakkoa”, Hänninen tiivistää.
Standardointijärjestöillä on toisaalta tarjota vastapainoa. Standardoinnista tähän
mennessä saadut kokemukset ovat hyviä ja nykyinen järjestelmä on toiminut.
Tänä päivänähän standardit syntyvät teollisuuden tarpeista. Asioiden tekeminen
samalla tavalla yhdessä nähdään siellä kilpailuhyötynä ja tehostamishyötynä. Ajatus
standardien siirtämisestä viranomaisvetoisiksi lisää epäsuorasti standardointiin
osallistuvien työmäärää: heidän on osattava tulevaisuudessa olla entistä paremmin
”etukenossa” ja osoitettava, että nämä asiat toimivat nykyisin järjestelmän puitteissa.
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“SESKOn kannalta on tärkeää, että
se pysyy ajan tasalla kehityksessä.
Hallitukseen tulisi löytää
henkilöitä, jotka tiedostavat myös
tulevaisuuden muutokset.
Sähköverkkojen kehitys on nopeaa
erityisesti ICT:n lisääntyessä
sekä verkossa että asiakkaiden
laitteistoissa. Älyverkkolaitteistoissa
ja ennen kaikkea tiedonsiirron
yhteensopivuudessa
standardisoinnilla on jatkuvasti
tehtävää. Standardisointi ei saa
kuitenkaan jarruttaa kehitystä.
Niihin tulee jäädä riittävästi
joustoa, jotta kansalliset, tekniset,
ilmastolliset yms. tarpeet voidaan
ottaa huomioon sovelluksissa.
Perussähköverkkokomponentit
tuotetaan nykyään globaaleille
markkinoille, joten standardisointi
on sitä kautta mennyt voimakkaasti
eteenpäin.”

Pertti Lindberg, Energiateollisuus
ry:n johtava asiantuntija.
Lindeberg on aikaisemmin
toiminut SESKOn hallituksen
jäsenenä edustaen verkkoyhtiöitä.
Hän on myös SESKOn teknisten
komiteoiden SK 78 ja SK 99 jäsen.
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Standardoinnin hektinen ja globaali tulevaisuus

IEC:n jäsenyyden ehtona on, että
jäsenmaassa on niin sanottu
sähkötekninen komissio (NC).
Perinteisesti jäsenmaat ovat
kaikki olleet sellaisia, että niissä
on alan teollisuutta tai muuta
merkittävää toimintaa. Standardit
ovat pääsääntöisesti teknisiä ja
usein teollisuudelle laadittuja.
Niiden laadinta vaati syvällistä
erikoisalojen tuntemusta, mistä
syystä työtä tekevät lähinnä
eri yritysten asiantuntijat
’näkymättömissä’. Kuluttajan ei
tarvitsekaan tietää kaikkia teknisiä
yhteystietoja, kunhan voi olla
varma siitä, että laite toimii ja on
turvallinen. Sopimusten mukaisesti

Nykyajalle on ominaista kaikkialla ja kaikkina vuorokauden aikoina tapahtuva,
yhä nopeutuva ja välitön kommunikointi sähköisten mobiililaitteiden avulla – halutaan sitä tai ei. Tietoa vaihtuu paitsi yksityisesti henkilöiden ja yritysten välillä
myös sosiaalisessa mediassa vapaasti kaikkien ulottuvilla. Tämä vaatii sopeutumista myös standardointiyhteisöiltä, kuten SESKOlta. Kaiken aikaa saatavilla olevat, maailmanlaajuiset tietoverkot ja sosiaalinen media mahdollistavat myös sen,
että standardointiprosessit voivat nopeutua ja saada kerättyä kaikkialta parhaan
mahdollisen tiedon myös standardointia palvelemaan. SESKO on esikuvansa
IEC:n lailla avannut verkkosivuilleen mahdollisuuden kommentoida valmisteilla
olevia standardeja vapaasti, mikä aiemmin ei ollut mahdollista. Tätä ovat edellyttäneet myös eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden CENELECin ja
CENin uudistetut jäsenyyskriteerit. Standardien on oltava entistä nopeammin
niitä käyttävien saatavilla, jotta uusia teknologioita ja niiden sovelluksia voidaan
ottaa ripeästi käyttöön.
Kenneth Hänninen uskoo SESKOn tulevaisuuden koostuvan samasta kuin menneisyydenkin: muutoksesta. Yhdistyksen on jatkuvasti uusiuduttava ja seurattava
aikaansa. Yhteiskunnassa ja työelämässä kaikki on muuttunut informaatioteknologian ja mobiililaitteiden myötä. Nuoret eivät enää lue paperilta, vaan laitteilta.
SESKOn on muututtava asiakkaidensa mukana. ”Jossain määrin voimme ottaa
tietosanakirjat rinnastukseksi. Ennen olivat kirjat kirjaston hyllyssä, nyt haetaan
Googlessa useista lähteistä. Kenties standardien ohjeet ja menettelyt tulevaisuudessa ovat verkossa ja ne haetaan hakusanalla. Tämäkin asia voi rappeuttaa
rahoituspuolta. Toisaalta ne ovat ammattilaisten aineistoa, emmekä me voi kuvitella mitään standardien Wikipediaa. Standardit ovat asiantuntijatekstejä muille
asiantuntijoille. Loppuasiakas, normaali kuluttaja saa edun, mutta ei huomaa
taustalla tehtyä mittavaa, laajaa ja uteliasta asiantuntemusta vaativaa työtä.”

suomalaisten osallistujien on
tultava kokouksiin SESKOn kautta.
Omin päin niihin ei pääse.

Hyvinvointia sähköllä
Asiantuntijavetoisena yhdistyksenä SESKO on aina ollut taitava ennustamaan tulevaa. Ja se on sähköinen. SESKO on mukana Hyvinvointia sähköllä – Visio 2030
-hankkeessa. Se on Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n, Sähkösuunnittelijat NSS
ry:n, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n, SESKO ry:n ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n näkemys tulevaisuudesta ja sähkön roolista osana
jokapäiväistä elämää vuonna 2030.
”Liityimme hankkeeseen, koska yhdistyksenä tuemme vision ideaa ja näkemyksiä”, Sinikka Hieta-Wilkman huomauttaa.
Hanke tukee myös sähköteknisen standardoinnin kansainvälistä visiota ”Älykäs sähköistys – avain energiatehokkuuteen”, jonka avulla IEC luotaa vuoteen
2030. Visio kumpuaa energiankäytön tulevaisuuden ennakoinnista. Lähitulevaisuudessa SESKOlle työtä tuottavat mm. energiatehokkuusvaatimukset sekä
energian tuotannon ja jakeluketjun uudelleen määrittely. Nämä asiat liittyvät
olennaisesti myös Visio 2030 elementteihin. Mainitut asiat vaativat tulevaisuudessa sähkölaitteilta ja sähköjärjestelmiltä aivan uudenlaisia ominaisuuksia nykyisten
perustoimintojen lisäksi.
Esimerkiksi kommunikointivaatimukset uusien tuotanto-, siirto-, jakelu- ja
käyttömuotojen välillä tulevat lisääntymään. Nämä ovat myös standardoinnin
uusia, suuria haasteita. Standardien on oltava myös entistä nopeammin niitä
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soveltavien saatavilla, jotta uusia teknologioita ja niiden sovelluksia voidaan ottaa
ripeästi käyttöön. Samalla kasvaa standardien kompleksisuus.Voidakseen vastata
tulevaisuuden haasteisiin SESKOn on jatkuvasti tunnusteltava ympäristöään ja
seurattava kehitystä omassa toimintaympäristössään sekä reagoitava muutoksiin.
Menneisyyden saavutusten muisteluille on aikansa ja tulevaisuuden suunnittelulle oma aikansa. Vuonna 2016 SESKO monitoroi maailmaa ympärillään
ja asemoi itsensä jälleen kerran uudelleen suhteessa ympäröivään maailmaan ja
tarkistaa elämäntehtävänsä. Tarkoituksena on selvittää, millainen SESKOn
halutaan olevan tulevaisuudessa ja mitä sen halutaan saavuttavan seuraavan
10 – 15 vuoden aikana. SESKO hoitaa tiulevinakin vuosina tehtäväänsä suomalaisen sähköteknisen standardoinnin asiantuntijaelimenä kuunnellen asiakasyrityksiään ja -yhteisöjään. SESKO palvelee jatkossakin jäseniään sekä komiteoiden,
seurantaryhmien ja työryhmien asiantuntijoita vastaten heidän tarpeisiinsa niin,
että asiantuntijat voivat keskittyä standardien sisältöön vaikuttamiseen ja niiden
soveltamiseen omassa toiminnassaan luottaen SESKOn tukeen. Sähköteknisen
alan asiantuntijat, yritykset ja yhteisöt sekä SESKOn toimiston henkilökunta
uskovat edistämäänsä asiaan ja auttavat yhteiskuntaa kehittymään standardien
avulla paremmaksi ja ihmisten tarpeet huomioon ottavaksi.

Lapset kasvavat suoraan digitaaliseen ja
monimutkaiseen maailmaan, standardien
varaan rakennettujen laitteiden ja
kommunikaatiolinjojen varaan.
Standardit ovat silti kuluttajalle lähes
aina näkymättömiä. Niin niiden pitääkin,
koska niitä laativat pätevät asiantuntijat.
Pätevyyden ongelma on itselleen selvän
tiedon jakaminen siten, että muut
ymmärtävät sen.
Hyvä esimerkki näkymättömästä
standardista on sähkölieden luukku.
Uuniluukun pintalämpö saattaa
aiheuttaa vauvoille itkua.
Suomessa valmistajat olivat sitä mieltä, että lämpö oli tarpeeksi alhainen.
Turvatekniikan keskus, eli siis viranomainen, oli kuitenkin sitä mieltä,
että uuninluukku on eristettävä tehokkaammin.
Pinta ei saa olla kuuma eikä antaa siten negatiivisia kokemuksia lapsille.
Kuluttajaa edusti siis viranomainen. Mutta koska juuri tällä
viranomaisella on teknistä tuntemusta, se voi puolustaa kuluttajaa.
Viranomaiset saivat tahtonsa läpi vaikka valmistajat hyväksyivät
sen pitkin hampain. Kansainvälisissä yhteyksissä Suomella oli tästä
yhteinen sopimus esiintyä yksimielisesti. Kuluttajan ei tarvitse tästä tietää
muuta kuin sen, että Suomessa myytävissä liesissä luukku ei polta.
Kimmo Saarinen
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”SESKO on yksi tärkeimmistä
yhteistyökumppaneistamme, ja
STUL on yksi SESKOn merkittävimmistä jäsenistä. Kyse on
symbioottisesta vuorovaikutuksesta,
jolla elinkeinoelämä kehittää
toimivia standardeja, joiden avulla
sähköistykset kehittyvät tekniikan
edistyessä yhteiskuntaa hyödyttäen
ja turvallisuuden taaten. SESKOn
kautta pystytään tehokkaasti
vaikuttamaan alamme kannalta
keskeisten kansainvälisten
standardien sisältöön.

Olli-Heikki Kyllönen
Toimitusjohtaja, Sähkö- ja
teleurakoitsijaliitto, SESKOn
hallituksen jäsen
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IEC-palkintoja
suomalaisille asiantuntijoille

SESKO järjesti IEC:n
100-vuotisjuhlan kunniaksi
kansainvälisyyskampanjan, josta
oli välillisenä seurauksena 21 %
kasvu IEC-standardien myynnissä
Suomessa.

Kun Pariisissa pidettiin ensimmäinen kansainvälinen Sähköalan Kongressi vuonna
1881, monissa maissa käytettiin jopa 12 erilaista sähkövoiman määrettä, 10 eri
jännitettä ja 15 eri vastuksen määrettä. Vyyhden selvittäjäksi astui viktoriaaninen
herrasmies ja buurisodan veteraani, polkupyöristä innostunut eversti Rookes Evelyn Bell
Crompton. Hän ehdotti vuonna 1904 pysyvän ja kansainvälisen sähköteknisen järjestön
perustamista. Se voisi yhdenmukaistaa sähkön tuotannon, laatia standardit laitteistoille
ja mittausmenetelmille ja luoda määreet ja merkkijärjestelmät. Ajatukseen tartuttiin
heti. IEC:n perustamiskokouksessa Lontoossa vuonna 1906 oli edustaja 14 maasta.
Suomen suuriruhtinaskunnasta ei ollut edustajia paikalla. Suomessa hyödynnettiin IEC:n
standardeja, aluksi kansallisten standardien pohjina, myöhemmin sellaisinaan mutta
Suomen oloihin sovellettuina. Suomi osallistuu nykyisin aktiivisesti IEC-työhön.
IEC täytti sata vuotta teemalla ”1906 - 2006 – Sähköinen vuosisata”. Juhlan
kunniaksi IEC perusti 1906 Award -palkinnon, jolla halutaan antaa tunnustusta
teknisten komiteoiden, alakomiteoiden ja työryhmien asiantuntijoille heidän arvokkaasta
panoksestaan käytännön standardointityössä. Juhlavuotenaan IEC palkitsi myös
suomalaisia asiantuntijoita. He olivat Jorma Rutanen (laboratoriolaitteiden yleiset
turvallisuusvaatimukset) ja Pekka Talmola (kännykkätelevisiostandardit). IEC 1906
Awardin arvoa korostaa se, että palkinnon saajan ovat nimenneet ja valinneet heidän
oman komiteansa asiantuntijat. Kansainväliset kollegat osoittavat mm. näin arvostustaan
poikkeuksellisen hienoa standardien kehitystyötä kohtaan. IEC:n 180 komiteassa ja
niiden sadoissa työryhmissä on mukana yli 15 000 sähköteknisen alan asiantuntijaa
ympäri maailmaa. w

IEC 1906 Award -palkinnon saaneet suomalaiset
Pekka Talmola, Nokia Oyj, 2006

Eero Sorri, SESKO, 2009

Jorma Rutanen, Thermo Electron Oy, 2006

Jari Uusitalo, Eaton Power Quality Oy, 2012

Jari Hällström, TKK Sähköverkostot ja

Hasse Nordman, ABB Oy, 2013

suurjännitetekniikka, 2007

Hannu Peiponen, Furuno Finland Oy, 2013

Jukka Alve, Nokia Oyj, 2008

Arto Sirviö, SESKO, 2013

Jukka Vuorinen, SGS Fimko Oy, 2008

Jafar Keshvari, Microsoft Oy, 2014

Kimmo Saarinen, Evox Rifa Group Oyj, 2009
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Hyvät ja huonot standardointiesimerkit

Puhelimen laturin liitin
on hyvä esimerkki standardoinnista. Suomen aloitteesta saatiin aikaan yhdenmukaiset
liittimet latureille: mini-USB älypuhelimille ja pieni pyöreä liitin peruspuhelimille. Aloite lähti
Nokialta. SESKOn ryhmäpäällikkö Eero Sorri valmisteli ehdotuksen, joka meni IEC:ssä läpi
nopeasti. Standardointiprosessien asiantuntijana Sorri oli linkki yritysten ja IEC:n välillä. SESKOn
ryhmäpäälliköt ovat niitä, jotka opastavat yrityksiä, miten toimia saadakseen haluamansa
standardointiasiat nopeasti käsittelyyn.

Pistokytlkin
on hyvä huono esimerkki siitä, kun standardointia ei tehdä oikeaan aikaan. Pistokytkinjärjestelmät
ovat useissa maissa omanlaisensa. Kun matkustaa maailmalla, tarvitsee repullisen adaptereita
mukaansa. Pistokytkinjärjestelmät otettiin historian saatossa eri maissa käyttöön eri aikoina
omina kansallisina standardeina. Koska sähköjärjestelmien sähköisku- ja palosuojaus perustuu
pistorasialta sähkökeskukseen johtavan verkon rakenteeseen, ei ole aivan yksinkertaista vain
päättää, että kaikissa maissa pitäisi ottaa käyttöön samanlaiset pistorasiat ja pistotulpat. Se
tarkoittaisi siis myös koko sähköverkon uudistamista. Rasiaa ei voi noin vain vaihtaa pistotulppaan
sopivaksi, sillä silloin voi suojausjärjestelmä mennä tehottomaksi. Samasta syystä pistotulppaa ei
saa itse muotoilla pistorasiaan sopivaksi, vaan pitää käyttää standardinmukaista adapteria.
IEC:n sivusto ”Maailman pistokytkimet”: www.iec.ch/worldplugs/list_bylocation.htm

Kulttuurierot vaikuttavat ajattelutapaan ja standardeihin
Sähkötyöturvallisuus on äärimmäisen tärkeä asia, mutta sen harmonisointi maailmanlaajuisesti
ei ole helppoa. Siinä vaikuttavat kulttuuritausta ja pitkien aikojen kuluessa kehittyneet kansalliset
käytännöt todella merkittävästi. Turvallisuusajattelu on hyvin erilaista eri maissa ja kulttuureissa.
Eräs suomalainen sähkötarkastaja oli 1970-luvulla Etelä-Koreassa tarkastusasioissa ja näki
keskellä tietä ison suojaamattoman muuntajan. Hän tiedusteli korealaiselta kollegaltaan: ”Miten
voi olla mahdollista, että suurjännitemuuntaja on keskellä tietä. Jos siihen koskisi, niin kuolisi”.
Paikallinen asiantuntija vastasi: ”Kuka hullu siihen menisi koskemaan?”
IEC ja CENELEC voivat esittää standardeissaan vain yleiset sähkötyöturvallisuuden periaatteet
ja tavoitteet. Jokainen maa on halutessaan saanut pitää omat käytäntönsä oman tapakulttuurinsa
pohjalta. Se on tärkeää muistaa, kun työskennellään globaalisti eri maissa.w
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Suomalaisia menestystarinoita
SESKO ja sen piirissä toimivat syväosaajat ovat vaikuttaneet useankin
standardin sisältöön. Muutamalla alueella Suomi on
saavuttanut tavoitteensa erityisen hyvin.

Yhteisantenni
1970-luvulla Suomi oli edelläkävijämaa yhteisantennijärjestelmien kehittämisessä.
Siihen aikaan Euroopassa katot olivat harava-antenneja täynnä, kun
jokaisella huoneistolla oli omansa. Sitten Suomessa kehitettiin yhteisantenni.
Puhelinverkkomonopoli ja antenneja valmistava Teleste ajoivat suomalaisen
yhteisantennijärjestelmän IEC-standardien pohjaksi.
Yhteisantennitarina jatkui Suomen osalta 1993, kun SESKO otti hoitaakseen
yhteisantennijärjestelmiä käsittelevän alakomitean. Silloinen SESKOn
standardointi-insinööri ja myöhemmin apulaisjohtaja, Harri Rasilainen valittiin IEC:n
yhteisantenni- ja kaapelitelevisioalueen komitean sihteeriksi. Hän toimii nykyisin
Viestintäviraston johtavana asiantuntijana.
”Suomessa alan panostus yhteisten standardien aikaansaamiseksi oli todella
merkittävä, ja niin myös osallistuminen niiden valmisteluun IEC:ssä,” kertoo Rasilainen.
”Sinnikkään työn tuloksena saimmekin aikaan sen, että CENELECin EN-standardeista
tuli maailmanlaajuisia IEC-standardeja”, Rasilainen toteaa.”
Harri Rasilainen osallistui yhteisantennien standardointiin sen vilkkaimpana aikana,
jolloin suomalaiset olivat aktiivisesti mukana. ”Kotimaisen työn pohjana oli IEC:n
standardi järjestelmäarvoista. Suomalaisissa standardeissa käsiteltiin järjestelmiä
IEC-standardeja kattavammin. Suomessa oli erityisesti tarpeen erottaa taloyhtiön
omistama jakoverkko erikseen muusta, kaapelitelevisio-operaattorin omistamasta
kaapelitelevisiojärjestelmästä. Tämä sama ero on edelleenkin olemassa”, Rasilainen
jatkaa.

Mobiilitelevisio
Kun Nokia oli voimissaan, sen aloitteesta saatiin paljon mobiililaitteisiin liittyviä
suomalaispohjaisia standardeja myös kansainvälisiksi standardeiksi. Kehitettiin mm.
mobiilitelevisio, ja sitä työtä veti SESKOn ryhmäpäällikkö Jukka Alve. Alve muistaa
tapauksen hyvin. Hänelle se on myös esimerkki standardista, josta kehitys ehti
karkuun:
“Tekijänoikeuskysymyksiä ei saatu ratkaistua. Oletettiin, että DVB-T-standardin
mukaan lähetetyt, vapaasti saatavana olevat ohjelmat voitaisiin lähettää myös
mobiililaitteille sopivassa DVB-H-muodossa ilman eri korvausta sisällön oikeuksien
omistajille. Oikeuksien omistajat taas näkivät mahdollisuuden rahastaa samasta
sisällöstä kahteen kertaan.
Samaan aikaan talousnäkymät synkkenivät ja kuluttajien into maksaa edes pieni
lähetystekniikan ylläpitoon menevä korvaus siitä, että näkevät kotitelevisiosta tulevat
ohjelmat myös mobiili-TV:stä hiipui. Samalla yleistyi mobiililaajakaistan yli tapahtuva
videon siirto. Kuluttajat tottuivat siihen, että ilmaista viihdykettä löytyy joka tapauksessa
aina kun sitä haluaa, ajasta ja paikasta riippumatta. Kiinteään lähetysaikatauluun
sidotulle mobiili-TV:lle ei siten ollut enää riittävää kysyntää.”
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Piirrosmerkit
1960-luvulla SESKO-komitea oli asettanut sähkölaitos- ja sähkönkäyttötekniikan
piirrosmerkkikomitean, jota Erkki Yrjölä johti Tuomo Ilomäen ollessa sihteerinä.
Siellä saatiin aikaan kansalliselta pohjalta ja joitain ruotsalaisia esikuvia hyödyntäen
piirrosmerkkien SFS-standardit. Seskolaiset katselivat niitä ja totesivat ne niin hyviksi,
että he halusivat ne laajempaan, mielellään kansainväliseen käyttöön. Teknisen
työn teki ennen kaikkea diplomi-insinööri Heikki Halme. Imatran Voima oli tuolloin
keskeinen vaikuttaja piirrosmerkkikomitean toiminnassa. Sen pääjohtaja Pentti Alajoki
ja myöhemmin Kalevi Numminen kävivät itse kokouksissa, kuten myös seuraava
Imatran Voiman pääjohtaja Kalervo Nurmimäki. Hänet nimitettiin sittemmin näitä
asioita käsittelevän työryhmän jäseneksi. ”Sanoisin kyllä, että Nurmimäen ansioista
suomalainen sähkölaitostekniikan standardisoitu piirrosjärjestelmä saatiin ajettua
IEC-standardin pohjaksi. Se oli erittäin merkittävä aikaansaannos”, Tuomo Ilomäki
painottaa.

Puhelimien latureiden standardit
Nokian ja Suomen aloitteesta
käynnistettiin IEC:ssä keväällä 2009
oman laturistandardin laatiminen.
Tässä standardissa hyödynnetiin
pyöreää 2 mm barrel-liitintä, jota
useat kännykkävalmistajat jo
käyttivät peruspuhelimissaan. Siitä
tuli eurooppalainen standardi EN
62637. Älypuhelinten micro-USBliitäntää ei saada peruspuhelimiin.
USB-foorumin ehdoissa nimittäin
määritellään, että liittymää saa käyttää
ilman lisenssimaksuja, jos USBliittimen kautta voidaan siirtää latausvirran lisäksi myös dataa. Näin ollen halpojen
peruspuhelimien varustaminen micro-usb-liittimellä olisi näiden ehtojen vastaista”,
SESKOn ryhmäpäällikkö Eero Sorri sanoo.
Micro-USB:n standardoinnissa lopullinen sysäys tuli poikkeuksellisesti EUkomissiolta, joka sopi kesällä 2009 johtavien kännykkävalmistajien kanssa yhteisen
laturistandardin laatimisesta älypuhelimille. Siten syntyi älypuhelinlatureiden
eurooppalainen standardi EN 62684 joulukuussa 2010. IEC on vahvistanut sen IEC
62684 -standardiksi. Nämä prosessit vahvistivat tilanteen, jossa kännyköiden latureita
on jatkossakin vähintään kahta mallia: toinen älypuhelimille ja toinen halvemmille
peruspuhelimille. Kuluttajia ärsyttänyt ja ympäristölle vahingollinen latureiden
monimuotoisuus ja roskiin heitto loppui standardoinnin ansiosta.
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Sähkösaunan
pelastusoperaatio
Suomalaisia varmaan hyvinkin
koskettanut, mutta vähän tunnettu
onnistuminen oli sähkökiukaan
pelastaminen kiellolta tai kalliiksi
käyviltä turvalaitteilta 1980-luvun
alkupuolella. Sen turvallisuus nimittäin
herätti huolta IEC:ssä. Erkki Yrjölä
osallistui tuolloin kiukaiden käytännön
standardointiin. Hän piti pitkän
esitelmän sähkökiukaista ja niiden
turvallisuudesta. Sen jälkeen saivat sähkökiukaat pysyä saunoissa, ainakin toistaiseksi.
Suomen etua sauna-asioissa puolustetaan yhä: vuonna 2005 SESKO asetti erityisen
sähkökiukaiden ja saunojen asennuskomitean, koska haluttiin vaikuttaa paremmin
tämän alueen standardien sisältöön. Komitea on aloitteellinen ja ohjaa aktiivisesti
kiuasstandardin kehitystä.
Sähkökiuas, muuten, on suomalainen keskintö: Maailman ensimmäinen sähkökiuas
otettiin käyttöön 1938 SOK:n Vaasan konttorin saunassa. Valmistaja oli Metos Oy. Laite
toimi hellanlevyn periaatteella, ja lämmitys piti aloittaa aamulla, jos mieli illalla saunaan.

Pakkasenkestävät ulkokaapelit
Merkittävä asia oli suomalainen
pakkaskestoisuus ulkokaapeleille
(-25 oC) . Tapio Viitanen muistaa niistä
käydyn väännön:
”Muodostimme seurantaryhmiä
liittyen CENELECin toimintaan.
Silloin fokus siirtyi – piti saada
vaikutusvaltaa komiteoiden kautta
CENELECin ehdotuksiin. Erkki Yrjölä ja
Nokian edustajana Kalervo Rudanko
kävivät CENELECissä puhumassa
asiasta. Alussa se oli Suomen
oma kansallinen poikkeus, tukea
ei tullut edes Ruotsista. Mutta nyt
se on levinnyt, koska Suomessa ja
Ruotsissa on markkinoita. Siksi moni
keskieurooppalainen valmistaja tekee
nykyisin pakkasenkestäviä kaapeleita. Mietimme välillä, että pitäisi saada CENELECin
johtohenkilöt tänne talvella kokoukseen. Yksi sellainen pidettiinkin, niin näkivät,
millaiset olosuhteet täällä on.” w
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Kännykkäteollisuuden
standardoitu ihme

1981 avatun NMT-matkapuhelinverkon
suunnitelleet pohjoismaiset telelaitokset
olivat päättäneet, etteivät valmistajat
saaneet patentoida mitään olennaista
NMT-tekniikkaa. Suomen kännykkäteollisuuden grand old man Jorma
U. Nieminen onkin pitänyt tätä
yhtenä olennaisimmista päätöksistä
matkapuhelinverkon kehittämisen
kannalta.
”Varsinaisia standardeja ei sovellettu.
Tuolloin käytettiin useimmiten
spesifikaatioita, eli keskinäisiä
sopimuksia tehdä asiat tietyllä
tavalla. Tavanomaisesta standardista
spesifikaation erottaa esimerkiksi se, että sitä ei kierrätetä yleisillä lausuntokierroksilla toisin kuin eurooppalaisia EN-standardeja”, SESKOn ryhmäpäällikkö Eero
Sorri täsmentää.
Amerikkalaiset olisivat voineet jyrätä Pohjolan kännykkämarkkinoilla. He
kuitenkin myöhästyivät. Kun meillä rakennettiin NMT-verkkoja, USA:ssa oli vasta
purettu puhelinverkkomonopoli. Siitä seurasi hirveitä patenttiriitoja. Ilman niitä ja
liiketoimiaan suojelevien lankapuhelinyhtiöiden vastustusta siellä olisi voitu luoda
matkapuhelinverkko jo 1970-luvulla. Kun USA:ssa avattiin AMPS-verkko vuonna
1983, Pohjoismailla oli jo kännykkävalmistuksen valta-asema. Suomen johtoasema
vahvistui 1980-luvun lopulla NMT900-verkon myötä. Se mahdollisti ”juppinallen”
eli Cityman 900-puhelimen, jolla hämmentynyt Mihail Gorbatšov soitti Helsingistä
Moskovaan koko maailman katsoessa.

SESKO panosti elektroniikkaan ja heikkovirtaan
Suomessa elektroniikka-alan tutkimustyöhön satsattiin, vaikka aluksi toiminta oli
pitkään tappiollista. SESKOssa elektroniikka-alan standardointiin lähdettiin mukaan
niinkin varhain kuin 1975, kun SESKOn hallitus asetti työryhmän kartoittamaan
elektroniikka-alan standardointitarvetta. Työryhmän selvityksen perusteella
perustettiinkin myöhemmin elektroniikka-alan standardointikomiteoita niin kansallista
kuin kansainvälistäkin työtä varten. Elektroniikan hyödyntäminen laajeni nopeasti,
mikä tiedostettiin myös SESKOn voimavarojen ohjailussa. Vuonna 1978 SESKO
laajensi konkreettisesti toimialaansa elektroniikka-alueelle palkkaamalla toimistoon
tämän alan tuntevan standardointi-insinöörin.
Elektroniikkateollisuuden mukaantuloa standardointiin korosti Suomessa tehty
päätös liittyä vuoden 1982 alusta jäseneksi eurooppalaiseen komponenttien
laadunvarmistusjärjestelmään (CECC). w

93

sesko 50 vuotta

sesko – 50 vuotta asiantuntemusta ja luotettavuutta

SESKOn jäsenet ja hallitus
Jäsenet
Energiateollisuus ry
Promaint ry
Radioteknillinen Seura ry
SGS Fimko Oy
Suomen Automaatioseura ry
Suomen Radioamatööriliitto ry
Suomen Valoteknillinen Seura ry
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Sähköalojen ammattiliitto ry
Sähköinsinööriliitto ry
Sähkömestarien ja Sähköyliasentajien 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

Hallituksen puheenjohtajat
1965 - 1987 Erkki Yrjölä, Sähkötarkastuskeskus
(Suomen Sähköteknillisen Standardisoimiskomitean puheenjohtajaksi 1961)
1988 - 1992 Matti Tuuri, Sähkötarkastuskeskus
1993 - 1995 Kalervo Rudanko, Nokia Kaapeli Oy (Sähköinsinööriliiton edustaja)
1996 - 2013 Kimmo Saarinen, Evox Oy (Sähköinsinööriliiton edustaja)
2014 - 2016 Kenneth Hänninen, Energiateollisuus ry.

Kunniapuheenjohtajat
Erkki Yrjölä, 1990
Kalervo Rudanko, 1995
Kimmo Saarinen, 2013

Kunniajäsenet
Matti Karttunen, 1990
Otso Kuusisto, 2000
Rainer Smått, 2005
Leo Laaksonen, 2010
Lauri Halme, 2011
SESKOn ensimmäiset kunniapuheenjohtajat
Erkki Yrjölä (vas.) ja Kalervo Rudanko
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SESKOn hallituksen jäsenet 2015
Puheenjohtaja: johtaja Kenneth Hänninen, Energiateollisuus ry
Varapuheenjohtaja: teknologiajohtaja Matti Rae, Teknologiateollisuus ry (Ensto Finland Oy)

Hallituksen jäsenet:
Teknologiajohtaja Heikki Uusitalo, Teknologiateollisuus ry (ABB Oy)
Toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Johtaja Tom Törn, SGS Fimko Oy
Toimialapäällikkö Vesa Haakana, Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry (Inspecta Oy)
Key Account Manager Esa Kankaanpää, Suomen Valoteknillinen Seura ry (SLO Oy)
Sähköinsinööri Seppo Puhakka, Sähkösuunnittelijat NSS ry (Sähkökuva Oy)
Toimitusjohtaja Mika Leivo, Sähköinsinööriliitto SIL ry (Karttakeskus Oy)
Toimitusjohtaja Sami Kujala, Promaint ry ja Suomen Automaatioseura ry (VEM Motors Finland Oy)

Varajäsenet
Asiantuntija Esa Niemelä, Energiateollisuus ry
Insinööri Patrick Frostell, Teknologiateollisuus ry
Valmistuspäällikkö, asiantuntija Peter Malmström, Teknologiateollisuus ry
Johtaja Esa Tiainen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Liiketoimintapäällikkö Antti Turtola, VTT Expert Services Oy
Yli-insinööri Harri Westerlund, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES
Erikoistutkija Jaakko Ketomäki, Suomen Valoteknillinen Seura ry (Teknologian tutkimuskeskus VTT)
Toimitusjohtaja Timo Tenninen, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry
(Insinööritoimisto Lausamo Oy)
Huoltopäällikkö Kimmo Ukkonen, Promaint ry (LSK Electrics Oy)
Projektipäällikkö Timo Heinelä, Sähkömestarien ja Sähköyliasentajien ry (Caverion Suomi Oy)

95

sesko 50 vuotta

sesko – 50 vuotta asiantuntemusta ja luotettavuutta

SESKO ry:n toimihenkilöt
vuosina 1965 - 2015

Alve, Jukka
Bondestam, Pia
Collin, Pirjo
Eriksson, Susanne
Eskelinen, Pentti
Haarma, Christel
Hieta-Wilkman, Sinikka
Honkala, Ari
Höyden, Eine
Ilomäki, Tuomo
Järvinen, Voitto
Jäynäs, Alpo
Kangasniemi, Leena
Karakorpi, Tinni
Karjalainen, Jari
Koivisto, Pekka
Koivu, Sanna
Laine, Päivi
Lanne, Erkki
Liljeroth, Kaj
Manninen, Raija
Mattila, Irma
Metsänoja, Marva
Mutru, Mika
Niemelä, Maria
Nurmi, Tapani
Piippo, Liisa
Rasilainen, Harri
Rouste, Pia
Sirviö, Arto
Sorkkala, Timo
Sorri, Eero
Sundholm, Mikael
Taavitsainen, Pirkko
Tanner, Taija
Tapaninaho, Kaisa
Torvelainen, Marja
Vesa, Juha
Viitanen, Tapio
Viljanen, Maija
Väyrynen, Osmo
Westerlund, Harri
Wuoma, Lauri
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ryhmäpäällikkö
talouspäälikkö
tekstinkäsittelijä
toimistoapulainen
standardointi-insinööri
toimistosihteeri
toimitusjohtaja
ryhmäpäällikkö
toimistoapulainen
toimitusjohtaja
standardointi-insinööri
standardointi-insinööri
konekirjoittaja
viestintäpäällikkö
ryhmäpäällikkö
standardointi-insinööri
projektikoordinaattori
sihteeri
ryhmäpäällikkö
standardointi-insinööri
konekirjoittaja
talouspäällikkö
talouspäällikkö
standardointi-insinööri
toimistoapulainen
tekninen johtaja
sihteeri
apulaisjohtaja
johdon assistentti
ryhmäpäällikkö
standardointi-insinööri
ryhmäpäällikkö
ryhmäpäällikkö
johdon ja toimiston assistentti
toimistoapulainen
talouspäälikkö
sihteeri
ryhmäpäällikkö
ryhmäpäällikkö
asiakasrekisterinhoitaja
standardointi-insinööri
standardointi-insinööri
ryhmäpäällikkö
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2010 2002 - 2003
1985 - 1986
1984 - 1984
1971 - 1973
1967 - 1973
2004 2015 1989 - 1993
1965 - 2004
1967 - 1971
1965 - 1967
1982 - 1982
2005 1990 - 2015
1980 - 1983
2003 1977 - 1978
1998 - 1999
1978 - 1980
1978 - 1979
2001 - 2002
1994 1990 - 1999
1985 - 1993
1997 1973 - 2006
1983 - 1994
2010 2001 1973 - 1982
1999 - 2015
2012 - 2014
1992 - 2015
1988 - 1989
2003 - 2004
1980 - 1981
1987 1971 - 2003
1973 - 2006
1973 - 1989
1982 - 1990
1994 - 1998
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SESKOn henkilökunta kuvattuna kehittämispäivillä kesäkuussa 2015.
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SK-komiteat puheenjohtajineen ja sihteereineen
SK 1 Terminologia

SK 23A Johtotiet

Ilomäki Tuomo, puheenjohtaja
Koivu Sanna, SESKO ry, sihteeri

Vesa Juha, SESKO ry, sihteeri

SK 31 Räjähdysvaaralliset tilat
SK 2 Sähkökoneet
Pekola Jari, ABB Oy, puheenjohtaja, sihteeri

SK 3 Informaatiorakenteet, dokumentointi ja
piirrossymboliikka
Viljanen Timo, Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy,
puheenjohtaja
Sirviö Arto, SESKO ry, sihteeri

SK 8 Sähköverkon
järjestelmävaatimukset
Hänninen Kenneth, Energiateollisuus ry, puheenjohtaja
Sirviö Arto, SESKO ry, sihteeri
Vesa Juha, SESKO ry, sihteeri

Sulonen Risto, VTT Expert Services Oy, puheenjohtaja
Nurmi Tapani, SESKO ry, sihteeri

SK 32B Pienjännitevarokkeet
Taimisto Martti, ABB Oy, puheenjohtaja
Karjalainen Jari, SESKO ry, sihteeri

SK 34 Valaisimet
Norhio Markku, Helvar Oy, puheenjohtaja
Vesa Juha, SESKO ry, sihteeri

SK 44 Koneturvallisuuden
sähkötekninen osuus

SK 11 Suurjänniteilmajohdot

Lindfors Hannu, Konecranes Oyj,
puheenjohtaja
Nurmi Tapani, SESKO ry, sihteeri

Riisiö Pekka J., Finnmast Oy, puheenjohtaja
Nurmi Tapani, SESKO ry, sihteeri

SK 45 Ydinlaitosautomaatio

SK 13 Sähköenergian mittaus

Takala Heimo, Säteilyturvakeskus STUK, puheenjohtaja
Sirviö Arto, SESKO ry, sihteeri

Vuokko Lassi, Caruna Oy, puheenjohtaja
Vesa Juha, SESKO ry, sihteeri

SK 17 Suurjännitekytkinlaitteet
Johanson Peter, Schneider Electric Finland Oy,
puheenjohtaja
Karjalainen Jari, SESKO ry, sihteeri

SK 20 Energiakaapelit
Nieminen Arto, Suur-Savon Sähkö Oy, puheenjohtaja
Vesa Juha, SESKO ry, sihteeri

SK 22 Tehoelektroniikan järjestelmät
ja -laitteet
Källman Jan, ABB Oy, puheenjohtaja
Alve Jukka, SESKO ry, sihteeri

SK 46 Metallijohtimiset
tiedonsiirtokaapelit
Vesala Timo, Helkama Bica Oy, puheenjohtaja
Aro Esko, sihteeri

SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden
turvallisuus
Mattinen Reijo, puheenjohtaja
Vesa Juha, SESKO ry, sihteeri

SK 61Z Sähkökiukaat ja
sauna-asennukset
Mattinen Reijo, puheenjohtaja
Vesa Juha, SESKO ry, sihteeri

SK 62 Sairaalasähkötekniikka
SK 23 Pisto- ja rasiakytkimet s
ekä liitäntätarvikkeet

Honkala Ari, SESKO ry, sihteeri

Mattinen Reijo, puheenjohtaja
Vesa Juha, SESKO ry, sihteeri

SK 64 Pienjännitesähköasennukset
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Tiainen Esa, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry,
puheenjohtaja
Nurmi Tapani, SESKO ry, sihteeri
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SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus
Hakkarainen Kari, Inspecta Tarkastus Oy, puheenjohtaja
Alve Jukka, SESKO ry, sihteeri

SK 106 Altistuminen
sähkömagneettisille kentille
Puranen Lauri, Säteilyturvakeskus STUK, puheenjohtaja
Kännälä Sami, Säteilyturvakeskus STUK, sihteeri

SK 69 Sähköautot ja latausjärjestelmät
Rae Matti, Ensto Oy, puheenjohtaja
Vesa Juha, SESKO ry, sihteeri

SK 108 Tietotekniikan ja viihde-elektroniikan
laitteiden turvallisuus
Honkala Ari, SESKO ry, sihteeri

SK 77 Sähkömagneettinen
yhteensopivuus (EMC)

SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
ympäristönäkökohdat

Honkala Ari, SESKO ry, sihteeri

Alve Jukka, SESKO ry, sihteeri

SK 78 Sähkötyöturvallisuus
Tukiainen Martti, Toiminimi Martti Tukiainen,
puheenjohtaja
Nurmi Tapani, SESKO ry, sihteeri

SK 121A Pienjännitekytkinlaitteet

SK 79 Hälytysjärjestelmät

SK 121B Jakokeskukset

Jokinen Sampo, ISS Security Oy, puheenjohtaja
Sirviö Arto, SESKO ry, sihteeri

Kauppinen Esa, E Avenue Oy, puheenjohtaja
Nurmi Tapani, SESKO ry, sihteeri

SK 86 Kuituoptiikka

SK CEN 169 Valaistustekniikka

Reinikainen Ville, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry,
puheenjohtaja
Koivisto Pekka, Pekka Koivisto Oy, sihteeri

Hongisto Pasi, Teknoware Oy, puheenjohtaja
Härkönen Heikki, Suomen Valoteknillinen Seura ry, sihteeri

Taimisto Martti, ABB Oy, puheenjohtaja
Karjalainen Jari, SESKO ry, sihteeri

SK 205 Rakennusten elektroniikkajärjestelmät
Vuorinen Vesa, Aalto-yliopisto, puheenjohtaja
Sirviö Arto, SESKO ry, sihteeri

Piira Kalevi, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy,
puheenjohtaja
Sirviö Arto, SESKO ry, sihteeri

SK 99 Suurjänniteasennukset

SK CISPR Radiohäiriöt (EMC)

Elovaara Jarmo, Fingrid Oyj, puheenjohtaja
Nurmi Tapani, SESKO ry, sihteeri

Nyman Janne, SGS Fimko Oy,
puheenjohtaja
Honkala Ari, SESKO ry, sihteeri

SK 91 Elektroniikan valmistustekniikat

SK 100 Yhteisantennilaitteet
Halme Lauri, Aalto-yliopisto, puheenjohtaja
Alve Jukka, SESKO ry, sihteeri

SK 215 Tietotekniikan kaapeloinnit ja infrastruktuurit

SK 101 Staattinen sähkö (ESD)

Reinikainen Ville, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry,
puheenjohtaja
Koivisto Pekka, Pekka Koivisto Oy, sihteeri

Peltoniemi Terttu, Nokia Solutions and Networks Oy,
puheenjohtaja
Honkala Ari, SESKO ry, sihteeri

SK VD Vaatimustenmukaisuus ja direktiivit
-neuvottelukunta
Vesa Juha, SESKO ry, sihteeri

SK 104 Ympäristöluokitus ja -testaus
Pitkänen Antti-Jussi, Vaisala Oyj, puheenjohtaja
Nevalainen Olavi, VTT Expert Services Oy, sihteeri
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Suomen P-jäsenyydet IEC:ssä 2015

TC 1
TC 2
TC 3
SC 3C
SC 3D
TC 5
TC 7
TC 8
SC 8A
TC 9
TC 10
TC 11
TC 13
TC 14
TC 15
TC 17
SC 17A
SC 17C
TC 18
SC 18A
TC 20
TC 21
SC 21A
TC 22
SC 22E
SC 22F
SC 22G
SC 22H
TC 23
SC 23A
SC 23B
SC 23E
SC 23G
SC 23H
SC 23K
TC 26
TC 29
TC 31
SC 31G
SC 31J
SC 31M

Terminology
Rotating machinery
Information structures and elements, identification and marking principles,
documentation and graphical symbols
Graphical symbols for use on equipment
Product properties and classes and their identification
Steam turbines
Overhead electrical conductors
Systems aspects for electrical energy supply
Grid Integration of Large-capacity Renewable Energy (RE) Generation
Electrical equipment and systems for railways
Fluids for electrotechnical applications
Overhead lines
Electrical energy measurement and control
Power transformers
Solid electrical insulating materials
High-voltage switchgear and controlgear
Equipment
Assemblies
Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units
Electric cables for ships and m obile and fixed offshore units
Electric cables
Secondary cells and batteries
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes
Power electronic systems and equipment
Stabilized power supplies
Power electronics for electrical transmission and distribution systems
Adjustable speed electric drive systems incorporating
semiconductor power converters
Uninterruptible power systems (UPS)
Electrical accessories
Cable management systems
Plugs, socket-outlets and switches
Circuit-breakers and similar equipment for household use
Appliance couplers
Plugs, Socket-outlets and Couplers for industrial and similar applications,
and for Electric Vehicles
Electrical Energy Efficiency products
Electric welding
Electroacoustics
Equipment for explosive atmospheres
Intrinsically-safe apparatus
Classification of hazardous areas and installation requirements
Non-electrical equipment and protective systems for explosive atmospheres
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SC 32B
TC 33
TC 34
SC 34A
SC 34C
SC 34D
TC 36
SC 36A
TC 38
TC 40
TC 42
TC 44
TC 45
SC 45A
SC 45B
TC 46
SC 46A
SC 46C
SC 46F
TC 56
TC 57
TC 59
SC 59A
SC 59C
SC 59D
SC 59K
TC 61
SC 61H
TC 62
SC 62A
SC 62B
SC 62C
SC 62D
TC 64
TC 65
SC 65A
SC 65B
SC 65C
SC 65E
TC 66
TC 69
TC 70
TC 72
TC 76
TC 77
SC 77A
SC 77B
SC 77C
TC 78

Low-voltage fuses
Power capacitors and their applications
Lamps and related equipment
Lamps
Auxiliaries for lamps
Luminaires
Insulators
Insulated bushings
Instrument transformers
Capacitors and resistors for electronic equipment
High-voltage and high-current test techniques
Safety of machinery – Electrotechnical aspects
Nuclear instrumentation
Instrumentation, control and electrical systems of nuclear facilities
Radiation protection instrumentation
Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, R.F. and microwave passive
components and accessories
Coaxial cables
Wires and symmetric cables
R.F. and microwave passive components
Dependability
Power systems management and associated information exchange
Performance of household and similar electrical appliances
Electric dishwashers
Heating appliances
Performance of household and similar electrical laundry appliances
Performance of household and similar electrical cooking appliances
Safety of household and similar electrical appliances
Safety of electrically-operated farm appliances
Electrical equipment in medical practice
Common aspects of electrical equipment used in medical practice
Diagnostic imaging equipment
Equipment for radiotherapy, nuclear medicine and radiation dosimetry
Electromedical equipment
Electrical installations and protection against electric shock
Industrial-process measurement, control and automation
System aspects
Measurement and control devices
Industrial networks
Devices and integration in enterprise systems
Safety of measuring, control and laboratory equipment
Electric road vehicles and electric industrial trucks
Degrees of protection provided by enclosures
Automatic electrical controls
Optical radiation safety and laser equipment
Electromagnetic compatibility
EMC – Low frequency phenomena
High frequency phenomena
High power transient phenomena
Live working
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TC 79
TC 80
TC 82
TC 85
TC 86
SC 86A
SC 86B
SC 86C
TC 88
TC 91
TC 95
TC 96
TC 97
TC 99

TC 100
TC 101
TC 103
TC 104
TC 105
TC 106
TC 108
TC 110
TC 111
TC 113
TC 116
TC 119
TC 121
SC 121A
SC 121B
CISPR
CIS/A
CIS/B

CIS/D
CIS/F
CIS/H
CIS/I

Alarm and electronic security systems
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems
Solar photovoltaic energy systems
Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities
Fibre optics
Fibres and cables
Fibre optic interconnecting devices and passive components
Fibre optic systems and active devices
Wind turbines
Electronics assembly technology
Measuring relays and protection equipment
Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes
System engineering and erection of electrical power installations in systems
with nominal voltages above 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c., particularly concerning
safety aspects
Audio, video and multimedia systems and equipment
Electrostatics
Transmitting equipment for radiocommunication
Environmental conditions, classification and methods of test
Fuel cell technologies
Methods for the assessment of electric, magnetic and electromagnetic fields
associated with human exposure
Safety of electronic equipment within the field of audio/video, information
technology and communication technology
Electronic display devices
Environmental standardization for electrical and electronic products and systems
Nanotechnology standardization for electrical and electronic products and systems
Safety of motor-operated electric tools
Printed Electronics
Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage
Low-voltage switchgear and controlgear
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
International special committee on radio interference
Radio-interference measurements and statistical methods
Interference relating to industrial, scientific and medical radio-frequency apparatus,
to other (heavy) industrial equipment, to overhead power lines, to high voltage
equipment and to electric traction
Electromagnetic disturbances related to electric/electronic equipment on vehicles
and internal combustion engine powered devices
Interference relating to household appliances tools, lighting equipment
and similar apparatus
Limits for the protection of radio services
Electromagnetic compatibility of information technology equipment,
multimedia equipment and receivers

ISO/IEC JPC 2

Energy efficiency and renewable energy sources
– Common international terminology
ISO/IEC JTC 1/SC 25 Interconnection of information technology equipment
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SESKO on sähköteknisen alan kansallinen standardointijärjestö ja kansainvälisen
sähköalan standardointijärjestön IEC:n (International Electrotechnical
Commission) sekä eurooppalaisen sähköalan standardointijärjestön CENELECin
(European Committee for Electrotechnical Standardization) jäsen.
SESKO edustaa Suomen sähköteknistä standardointia näissä kansainvälisissä
yhteisöissä ja osallistuu niiden organisoimaan standardointiin jäsensopimustensa
mukaisesti. SESKO edustaa laajemminkin Suomea maailmalla sähköteknisessä
standardoinnissa.
SESKO vastaa sähköalan standardoinnista Suomessa sekä IEC:n ja CENELECin
alueen EN-standardien saattamisesta SFS-standardeiksi. SESKO on myös Suomen
Standardisoimisliitto SFS ry:n jäsen ja toimialayhteisö.
IEC:n ja CENELECin jäsenyyssopimukset luovat SESKOlle oikeuksia ja
velvollisuuksia kansainvälisessä ja eurooppalaisessa sähköteknisessä
standardoinnissa.

SESKOn palvelulupaus
SESKO
z Varmistaa virheettömien ja alkuperäisiä esikuvia vastaavien sekä
tarvittaessa suomalaiset olosuhteet huomioonottavien standardien
tuottamisen käyttäjille.
z On nopea, ajan tasalla oleva sähköteknisen standardoinnin tietolähde.
z Tarjoaa tehokkaan kanavan osallistua sähkötekniseen standardointiin.
z Tunnistaa asiakastarpeet ja palvelee asiantuntevasti standardointiin
osallistuvia ja standardien käyttäjiä.
z Edistää kaikin tavoin standardien hyödyntämistä, käytettävyyttä ja
tunnettuutta. w

103

sesko 50 vuotta

