
Miksi lähteä mukaan sähkötekniseen 
standardointiin?  

18.3.2022
Anna Tanskanen, 

toimitusjohtaja



yhdessä, kestävästi

kilpailukykyä edistävät

sähkö- ja elektroniikka-
alan standardit

turvallisuuden,

järjestelmien yhteensopivuuden

globaalin liikkuvuuden.

MISSIO

Luomme

, jotka varmistavat

, yhteiskunnan

ja tuotteiden



VISIO
OLEMME ASIANTUNTEVIN KUMPPANI SÄHKÖALAN 

STANDARDOINNISSA.



OLEMME TÄÄLLÄ 
SINUA VARTEN

Kansallisesti sähköteknisen standardoinnin 

pääasiallinen tehtävä on huolehtia siitä, että 

suomalaisesta yhteiskunnasta ovat oikeat 

toimijat vaikuttamassa standardien 

valmisteluun ja sisältöihin oikea-aikaisesti 

kansainvälisillä valmistelufoorumeilla.

Tällä turvataan osaltaan yhteiskunnan eri toimijoiden 

kilpailukyky, pääsy markkinoille, menestyminen ja 

vaikutusmahdollisuudet sekä esimerkiksi 

valtiovallan/viranomaisten kansallisen edun mukaiset 

turvallisuus-, energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet.

TARKOITUS



SÄHKÖALAN SFS-
STANDARDEJA

7000+

40

AKTIIVISIA
SK-KOMITEOITA

473

OSALLISTUVAT 
ASIANTUNTIJAT

LUVUT

Lisää teksti napsauttamalla
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6 SESKOn jäsenyhteisöt
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Moniuloitteinen standardointijärjestelmä

18.3.2022 Anna Tanskanen 

IEC = International Electrotechnical Commission

CENELEC = European Committee for Electrotechnical Standardization
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Osallistumalla standardointiin voit vaikuttaa…
1) YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa 

18.3.2022 8Anna Tanskanen 

https://www.iec.ch/sdg
https://www.iec.ch/sdg
https://www.iec.ch/sdg
https://www.iec.ch/sdg
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Osallistumalla 
standardointiin voit…
2) Nähdä tulevaisuuteen 

SESKOn Näe Tulevaisuuteen-kampanja 
kutsuu Puhtaan Energian vaikuttajat 
mukaan

18.3.2022 Anna Tanskanen 
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Osallistumalla standardointiin… 
3) Saat uusinta tietoa, vaikutat tulevaan ja 
kansainvälistyt

• Standardointiin osallistumalla hyödyt 
ammatillisesti – kasvatat omaa 
osaamispääomaasi. 

• Työssäsi olet ratkaisevasti edellä 
muita, sillä näet useita vuosia 
etukäteen tuotettasi koskevat 
vaatimukset.

• Osallistumalla verkostoidut 
standardien käyttäjien, tarkastajien ja 
testaajien kanssa sekä vaikutat 
standardien sisältöön niitä 
valmistelevissa työryhmissä.

• Kasvatat omaa arvoasi asiantuntijana 
ja erotut eduksesi alan 
ammattilaisena.

18.3.2022 Esittäjän nimi
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Kiinnostuitko?

Vi betjänar också på svenska

Anna Tanskanen 

Puh. 040 1529648 

Kiitos, tack, thank you 

Osoitteemme

Takomotie 8

00380 Helsinki

SESKOn

asiakaspalvelu

+358 50 571 6048

asiakaspalvelu@sesko.fi
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