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Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä

Maailma

Eurooppa

Suomi

Standardoint ijär jestelm ä

Juha Vesa

ISO-IEC JTC 1

IEC = International Electrotechnical Commission

CENELEC = European Committee for Electrotechnical Standardization

Viralliset standardointijärjestöt

CEN-CENELEC-ETSI                         -koordinointiryhmät                         

CEN-CLC JTC 1…20

7.12.2021

https://www.iso.org/home.html
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SESKO ry - Sähkö- ja elektroniikka-alan standardointijärjestö

SESKO kansallisena standardointiorganisaationa
• Rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys
• EU:n standardointiasetus (EU) N:o 1025/2012 eurooppalaisesta 

standardoinnista
• Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ilmoitus 6.6.2013 [EU:lle] Suomen 

kansallisista standardointielimistä (556/2013), jolla se on ilmoittanut 
SESKOn, SFS:n ja Viestintäviraston (Traficom) olevan Suomessa 
standardointiasetuksen tarkoittamia kansallisia standardointielimiä

• IEC:n ja CENELECin jäsen ja kansalliskomitea (NC)
• Sopimukset Suomen Standardisoimisliitto SFS:n kanssa
• Kattaa laajasti Suomen sähköteknisen alan toimijat

SESKO

Juha Vesa7.12.2021
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SESKO ry - Sähkö- ja elektroniikka-alan standardointijärjestö

Tehtävät

Osallistuminen sähköalan
kansainväliseen standardointiin

Kansainvälisten standardien
saattaminen SFS-standardeiksi

Sähköalan sertifioinnin
koordinointi kansallisesti

Sähkö- ja elektroniikka-alan SFS-
standardien laatiminen

Tiedottaminen standardoinnista
ja standardeista

Tekijät

Toimisto 1 + 7 + 4

41 SK-komiteaa ja > 110 itsenäistä IEC/CENELEC-
seurantaryhmää

500 suomalaista asiantuntijaa SESKOn komiteoissa, 
seurantaryhmissä ja työryhmissä

220 suomalaista asiantuntijaa on jäseninä kaikkiaan 430 
kansainvälisessä ja eurooppalaisessa työryhmässä 
(40 % asiantuntijoista jäseninä kansainvälisissä ja 
eurooppalaisissa työryhmissä!!!)
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Osallistumismahdollisuus
 Standardointi on läpinäkyvää, avointa, puolueetonta, 

konsensusperustaista, tehokasta ja johdonmukaista

 Standardointialoitteen voi tehdä yhteisö tai henkilö 
(laatiminen, muuttaminen, korvaaminen, kumoaminen)

 Sidosryhmillä yhtäläiset oikeudet osallistua standardien 
laadintaan

 Asiantuntijoilla käyttöoikeudet IEC:n, ISOn, CENELECin, 
CENin ja SESKOn dokumenttipalvelimille

 Mahdollisuus osallistua kansainvälisiin ja eurooppalaisiin 
työryhmiin (WG, PT, MT)

 Vaikutusmahdollisuus, tiedonsaanti ja resurssien säästö

 Vuotuinen osallistumismaksu (850 €/SK-komitea tai SR-
ryhmä, oppilaitosten edustajat 600 €)

Standardoint ijär jestelm ä
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Standardointiin osallistuminen vapaaehtoista

 Puheenjohtaja, sihteeri, jäsen (IEC, CLC, SESKO)
 Aktiivinen osallistuminen (SK)

 Seurantamahdollisuus (SK/SR)

 Ehdotusten kommentointi

 NP-aloitteiden tekeminen
 WG-/PT-/MT-ryhmän jäsenyys

 WG-/PT-/MY-ryhmän vetäjä

 Verkostot: Kilpailijat, kolleegat

 Komitean sihteeristö

 Mitä aktiivisemmin osallistut, sitä enemmän voit 
vaikuttaa

Vaikuttamisen keinoja
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 Jäsenyys SK-komiteassa sekä sen toimialueeseen kuuluvissa 
seurantaryhmissä (IEC:n, CENELECin ja CENin TC:t) tai jäsenyys 
itsenäisissä seurantaryhmissä.

 Käyttöoikeus IEC:n, CENELECin ja SESKOn dokumenttipalvelimiin 
(IEC- ja CENELEC-ehdotukset ja muut asiakirjat).

 Käyttöoikeus ISO- ja CENin dokumenttipalvelimiin SESKOlle
kuuluvien komiteoiden osalta.

 Standardointikäyttöön tarkoitetut standardit

 Komitean/seurantaryhmän toimialueen kansalliset ehdotukset ja 
suomenkieliset SFS-standardit.

 Komitean tai seurantaryhmän toimialueen EN-standardit ja muut 
CLC-julkaisut.

 IEC:n seurantaryhmien yhdyshenkilöille: IEC-komitean uudet IEC-
standardit.

Juha Vesa

Osallistumiseen liittyvät palvelut

 Osallistumismahdollisuus IEC- ja CENELEC-
komiteoiden kokouksiin ja näiden työryhmien 
toimintaan.

 Mahdollisuus hakea matka-avustusta IEC- ja 
CENELEC-kokouksiin.

 SESKOn vuosijulkaisu.

 SESKOn teknisten asiantuntijoiden neuvonta.

Dokumenttipalvelimien käyttöoikeudet 
ovat henkilökohtaisia. Ehdotuksia voi 
lähettää kommentoitaviksi omassa 
yrityksessään.
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Yhdistyskokous

Hallitus

Toimisto

SK 1

TC 1

SK 2

TC 2

TC 2

SK 3

TC 3

SR 21

TC 21, 120

TC 21X

SK 64

TC 64

TC 64

SR 80

TC 80

SR 82

TC 82, 117

TC 82

SK JTC 1/SC 41

ISO/IEC JTC 
1/SC 41

SR 125

TC 125

SESKOn komiteat ja seurantaryhmät
Seurantaryhmä (SR) koostuu 
yhteyshenkilöstä sekä ryhmään 
ilmoittautuneista jäsenistä. Se toimii 
pääsääntöisesti 
kirjeenvaihtoperiaatteella.

Standardointikomitealla (SK) on nimetty 
puheenjohtaja ja sihteeri ryhmään 
ilmoittautuneiden jäsenten lisäksi. Se 
kokoontuu säännöllisesti. 
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 Asiakastarve
 Suomalaisen kilpailukyvyn parantaminen
 Pk-yritysten etu- ja osallistumistarpeet
 Merkittävä suomalainen osaaminen
 Horisontaalius eli laaja käyttäjäkunta
 Merkittävä turvallisuus-, terveys-, ympäristö-, 

energiatehokkuusvaikutus
 Kansallisesti tärkeä alue
 Uusi tekninen alue
 Konsensuksen muodostaminen

Juha Vesa

Kriteerejä standardointikomitean (SK) perustamiseksi
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• SK 1 Terminologia

• SK 2 Sähkökoneet

• SK 3 Dokumentointi ja kuvatunnukset

• SK 8 Sähköverkkojen järj.vaatimukset

• SK 11 Suurjänniteilmajohdot

• SK 13 Sähköenergian mittaus

• SK 17 Suurjännitekytkinlaitteet

• SK 20 Energiakaapelit

• SK 22 Tehoelektroniikan järjestelmät

• SK 23 Pisto- ja rasiakytkimet

• SK 23A Johtotiet

• SK 31 Ex-tilojen laitteet  ja asennukset
• SK 34 Valaisimet

• SK 44 Koneturvallisuus, sähkötekniikka

Juha Vesa

SESKOn standardointikomiteoita

Lisäksi yli 110 seurantaryhmää, joissa 1...n asiantuntijaa.

https://www.sesko.fi/osallistuminen/standardointikomiteat_ja_seurantaryhmat/sk-_iec-_cenelec-komiteoiden_vastaavuus

• SK 45 Ydinlaitosautomaatio

• SK 46 Metallijohtimiset tiedonsiirtokaapelit

• SK 61 Kotitalouden sähkölaitteet
• SK 61Z Sähkökiukaat ja saunatilat
• SK 62 Sairaalasähkötekniikka

• SK 64 Pienjännitesähköasennukset

• SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus

• SK 69 Sähköautot ja latausjärjestelmät
• SK 77 Sähkömagneettinen yhteensopivuus

• SK 78 Sähkötyöturvallisuus

• SK 79 Hälytysjärjestelmät
• SK 86 Kuituoptiikka
• SK 91 Elektroniikan valmistustekniikat
• SK 99 Suurjänniteasennukset

• SK 101 Staattinen sähkö

• SK 104 Ympäristöluokitus ja -testaus

• SK 106 Altistuminen EMF-kentille

• SK 111 SE-laitteiden ympäristönäkökohdat

• SK 121A Pienjännitekytkinlaitteet

• SK 121B Jakokeskukset

• SK 205 Rakennusten elektroniikkajärjestelmät

• SK 209 Yhteisantennilaitteet

• SK 215 Tietotekniikan kaapeloinnit ja infra

• SK CISPR Radiohäiriöt

• SK CEN 169 Valaistustekniikka 

• SK JTC 1 SC 41 IoT ja Digital Twin

• SK VD-neuvottelukunta

https://www.sesko.fi/osallistuminen/standardointikomiteat_ja_seurantaryhmat/sk-_iec-_cenelec-komiteoiden_vastaavuus
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 Osallistuminen ja kannanotot IEC- ja CENELEC-ehdotuksiin

 IEC-/CENELEC-työn tulosten saattaminen kansallisiksi
standardeiksi tarkoituksen mukaisella tavalla (suomalaiset
käännökset tarvittaessa)

 SFS–standardien ajantasaisuudesta huolehtiminen

 Standardeista tiedottaminen ja niiden käytön edistäminen

 Yhteistyö viranomaisten yms. kanssa.

Juha Vesa
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Hallinto

 Suomi on IEC:n täysjäsen (yht. 62)

Juha Vesa

SESKO IEC:n jäsenenä 

Tekninen työ

 P-jäsen 123 komiteassa (TC)

 O-jäsen 63 komiteassa (TC)

 IEC: Komiteoita TC 110 + SC 102 = 212

 IEC: Työ-/projekti-/ylläpitoryhmiä >1600

 202 suomalaista jäseninä 363 WG/PT/MT:ssä

Suomalaiset puheenjohtajat: 

 TC 3C Arto Sirviö, SESKO, (varapuheenjohtaja)

 TC 80 Hannu Peiponen, Furuno Finland,

 24 suomalaista työryhmien ja projektiryhmien vetäjinä

 SD (SMB, SyC, TC, SC): SESKO (SK, SR)

 CA (CAB, IECEE, IECEx, IECQ, IECRE):
Sertifiointiyritykset (SGS Fimko, Eurofins 
Expert Service)
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IEC:n kriteerit osallistuville P-jäsenille 

P-jäsenen velvollisuudet Toimija

Äänestettävä ehdotuksiin ja SESKOn toimisto SK/SR-ryhmän päätösten
perusteella

osallistuttava TC/SC-kokouksiin tai Suomalainen asiantuntija

oltava asiantuntija jossain WG/MT/PT-
ryhmässä

Suomalainen asiantuntija

Etäosallistuminen mahdollista ja helppo tapa tutustua IEC:n kokouksiin.
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Hallinto

 Suomi on yksi CENELECin 34 jäsenmaasta

Juha Vesa

SESKO CENELECin jäsenenä

Tekninen työ

 Tekninen valiokunta (Technical Board, BT) 
(Arto Sirviö)

 70 teknistä komiteaa ja 300 työryhmää

 41 suomalaista asiantuntijaa 69 eri 
työryhmässä (101 työryhmäjäsennyyttä)

 Suomi hoitaa komitean TC 40XA 
sihteeristöä (Kimmo Saarinen)

CEN ja ISO

 SESKOn vastuulla 

 CEN TC 123/ISO TC 176 Laserilaitteet

 CEN TC 169/ISO TC 274 Valaistustekniikka 

 CEN-CENELEC JTC 18 NAWI 

 Suomalaisia WG-jäseniä CENissä kaikkiaan 4 
henkilöä, 4 työryhmässä
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Erilaisia sähköalan standardeja

IEC-standardit (maailmanlaajuisia)

 IEC, IEC/PAS, IEC/TS, CISPR, ISO/IEC

 Noin 7400 kpl

 Eurooppalaisen (ja kansallisen) työn pohja

 Kaksoislogostandardeja esim. ISO/IEC/IEEE (esim. 
tietotekniikka)

EN-standardit (eurooppalaisia)

 Identtisiä CENELECin jäsenmaissa, ristiriitaisia kansallisia ei saa 
olla (SFS-EN IEC, BSI-EN IEC, SS-EN IEC jne.)

 85 % perustuu IEC-standardeihin (EN IEC 6xxxx) ja 
(EN IEC 550xx), loput eurooppalaisia (EN 5xxxx) ja (EN 13xxxx)

 Voivat olla yhdenmukaistettuja direktiivin mukaan

HD-harmonisointiasiakirjat

 Voidaan vahvistaa kansallisiksi 
standardeiksi; ristiriitaisia kansallisia ei 
saa olla

 Energiakaapelit, asennusstandardit, 
varokkeet

SFS-standardit (suomalaisia)

 95 % identtisiä EN-standardien kanssa
(SFS-EN xxxxx ja SFS-EN IEC xxxxx)

 Puhtaasti kansallisia (sanastot) tai 
alueilta, joilla ei ole olemassa EN:iä
(asennusstandardit, 
kotitalouspistokytkimet) (SFS xxxx)
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WG/MT/PT-ryhmien  jäsenet 
DC-kyselykierros (SK/SR)

IEC CENELEC SESKO

Ehdotus uudeksi työkohteeksi (NP)

Äänestyskierros (CDV)

IEC-standardi EN IEC -standardi

Aloite tai äänestys ja kommentit 
NP-ehdotukseen (SK/SR)

Kansallinen lausuntokierros

Äänestykset (SK/SR) 
Lausunnot tarvittaessa (SK/SR)

Kansallinen lausuntokierros

Äänestykset (SK/SR)

SFS-EN IEC -standardi

Valmisteluvaihe (DC)

Y
L
L
Ä
P
I
T
O
J
A
K
S
O

Loppuäänestys (FDIS)

Ratifiointi (BT)

Lausuntokierros (CD)

Ylläpito

Parallel CDV-äänestys

Parallel FDIS-äänestys

Lausunnot ehdotukseen (SK/SR)

I EC- , EN- ja SFS-standardien valm istelu ( r innakkaism enet tely)
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EN- ja SFS-standardien valm istelu ( ilm an r innakkaism enet telyä)

CENELEC (CEN) SESKO

IEC-standardi

Teknisen valiokunnan (BT) 
hyväksyntä

Standardin valmistelu (TC tai BTTF)

Enquiry (prEN)

EN-standardi

Ryhmien kansalliset jäsenet

Kansallinen lausuntokierros. Jos Enquiry 100 %, 
äänestystä ei tarvita

SFS-EN-standardi

CLC TC:n aloite tai kansallinen 
aloite

Standardin ratifiointi (BT)

Formal Vote (FprEN)

Secretariat Enquiry

Mahdollisuus tehdä aloite ja kommentoida aloitteita

Kommentointimahdollisuus (Collaboration Platform)

Kansallinen lausuntokierros, äänestys (YES/NO)

SESKOn toimisto ottaa kantaa tarvittaessa

SESKOn toimisto ottaa kantaa
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20 Kansallisten standardien valm istelu (m m . asennukset , energiakaapelit )
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SESKO

IEC

CLC

Aloitusvaihe
(NWIP)

Äänestysvaihe
(CDV)

IEC-standardi

SFS-EN (IEC) -
standardi

Valmisteluvaihe 
(DC)

Loppuäänestys
(FDIS)

R
atifio

in
ti (B

T
)

Komiteavaihe
(CD)

Parallel CDV-
äänestys

Parallel FDIS-
äänestys

EN IEC -standardi

Vaikut tam inen standardin sisältöön ( I EC- ja EN-esikuvat )

Secretariat 
Enquiry

Enquiry (prEN) Formal Vote 
(FprEN)

LausuntokierrosSK/SR-
käsittely

LausuntokierrosWG-/MT-/PT-
jäsenet

EN-standardiValmisteluAloitusvaihe 
(NWIP)

Vaikutusmahdollisuus

Aika (max. 5 vuotta)

SK/SR-käsittely
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Standardien valmisteluperiaatteet

”Normaali” tapaus

IEC-standardi → EN-standardi → SFS-EN IEC -standardi

Kansallinen standardi laaditaan jo maailmanlaajuisella tasolla IEC:n 
työryhmissä! 
Osallistumalla IEC:n työryhmään voidaan vaikuttaa IEC-/EN-/SFS-
standardin sisältöön!

Äänimäärät
IEC (62 + 27 maata): 1 ääni/maa
CENELEC (34 maata): Väestömäärän perusteella 
painotettu (IS 3…FI 7…RO 14…DE 29)

Hyväksymiskriteerit
IEC: 1) Osallistuvia P-jäseniä puolesta yli 67 % ja 
2) Vastustavia maita enintään 25 %
CENELEC: Puolesta vähintään 71 % painotetuista äänistä

Suomen vaikutusmahdollisuus perustuu asiantuntemukseen, yhteistyöhön ja osallistumiseen – ei äänimääriin!
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 IEC-standardien kanssa identtisten eurooppalaisten CENELEC-standardien tunnukset 
täydentyvät muotoon EN IEC 6xxxx

 Eurooppalaiset muutokset ja direktiivin yhdenmukaistetuksi (harmonised) standardiksi 
saattaminen muutososalla EN IEC 6xxxx/A11

 IEC-standardeihin perustuvat EN-standardit, jotka ovat julkaistut ennen 1.1.2018, ovat edelleen 
muotoa EN 6xxxx

 Perusperiaate jatkossa:

 EN IEC 6xxxx (IEC-standardi voimaansaatetaan EN-standardiksi)

 EN IEC 6xxxx/A11 (yhteiseurooppalaiset muutokset tarvittaessa ja direktiiviliitteet)

Juha Vesa

IEC-standardeihin perustuvien EN-standardien tunnukset 
muuttuivat 

IEC:n ja CENELECin Frankfurtin sopimuksen mukaisesti rinnakkaismenettelyllä valmisteltujen 
EN-standardien tunnuksissa sovelletaan 1.1.2018 lähtien seuraavaa
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IEC-standardeihin perustuvien 
SFS-EN-standardien tunnukset 
muuttuivat 2018

Ylimenokauden aikana voi olla 
epäjohdonmukaisuutta jopa 
standardisarjojen sisällä.

* Liitteet ZZ voivat olla vaihtoehtoisesti 
joko päästandardissa tai muutososassa 
(A11).

SFS-EN IEC 6xxxx
1.1.2018 jälkeen ilmestyneet

SFS-kansi

+ CLC-voimaansaattamisilmoitus

+ Liite ZA (viitestandardit)

+ Liite ZZ (direktiiviliitteet) *

IEC-teksti 

SFS-EN IEC 6xxxx/A11

SFS-kansi

Eurooppalaiset muutokset 

+ Liite ZZ (direktiiviliitteet) *

SFS-EN 6xxxx
1.1.2018 ennen ilmestyneet

SFS-kansi

IEC-teksti 

+ CLC-voimaansaattamisilmoitus

+ Eurooppalaiset muutokset tarvittaessa

+ Liite ZA (viitestandardit)

+ Liite ZZ (direktiiviliitteet) mahdollisesti
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Tunnus Alkuperä Selitys

SFS-EN IEC 6xxxx IEC-julkaisun kanssa identtinen
EN-standardi

EN-voimaansaattamisilmoitus + IEC-standardi
Eurooppalaiset muutokset (CM) julkaistaan A11
Vahvistettu 1.1.2018 jälkeen

SFS-EN IEC 6xxxx/A11 CENELEC Eurooppalaiset CM-muutokset edelliseen
Vahvistettu 1.1.2018 jälkeen

SFS-EN 6xxxx IEC-julkaisuun perustuva, ennen 
vuotta 2018 julkaistu EN-
standardi

EN-voimaansaattamisilmoitus, (CM-muutokset ) 
+ IEC-standardi

SFS-EN 50xxx CENELECin ns. Home-grown -
julkaisu

Koko standardin teksti EN-julkaisussa.

SFS-EN IEC 550xx IEC/CISPR-standardiin
perustuva EN-standardi

EN-voimaansaattamisilmoitus + IEC/CISPR-
julkaisu. IEC-tunnus muotoa CISPR xx

Standardit  – SFS- EN- standardien eri variaat iot
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Ohjeita standardien käyttäjille

Periaate on se, että IEC-standardit
vahvistetaan identtisiksi EN-standardeiksi
(SFS-EN IEC 6xxxx) ja eurooppalaiset
muutokset julkaistaan muutososina
(SFS-EN IEC 6xxxx/A11).

Tarvittaessa CENELEC laatii homegrown 
eurooppalaisia EN-standardeja (SFS-EN  
5xxxx).

 Muistisääntö: 
SFS-EN IEC 6xxxx perustuu IEC-työhön
SFS-EN 50xxx perustuu CENELEC-työhön.

 Numero pysyy samana (SFS - EN - IEC)

 SFS-EN IEC –standardi sisältää kolme standardia!

 IEC:n muutososat numeroidaan A1 ja A2.

 Tarkistettava, onko eurooppalaisia muutoksia (A11).

 EN 50xxx muutososat numeroidaan A1 ja A2.
 IEC-tuotestandardin käyttöönotto yhdenmukaistettuna  

EN-standardina on usein kiusallisen hidasta (direktiivien 
juridiset seikat).

 Kannattaa soveltaa IEC-standardeja tuotesuunnittelussa.
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Päivämäärät

 Dor = Date of ratification
 Doa = Latest date of announcement of the existence of the standard at national level
 Dop = Latest date by which the document has to be implemented at national level by publication 

of an identical national standard or by endorsement

 Dow = latest date by which the national standards conflicting with the document have to be 
withdrawn

Juha Vesa

SFS-EN xxxxx:2020

SFS-EN xxxxx:2010 “siirtymäaika”

EN-standardeille määritellyt kansalliset käyttöönottopäivämäärät

EN xxxxx:2020 →

Dor (Doa) (Dop = Dor + 12 kk) Dow = dor + 36 kk
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Yhtenäistetyt EN-standardit ja niiden voimassaolopäivät (EU:n komissio)

Standardit  ja  la insäädäntö

Dor (Doa) Dow = dor + 36 kkDop = Dor + 12 kk

EN xxxxx:2010

EN xxxxx:2020

“Siirtymäaika”

Ei ole enää yleensä 
sama kuin DOR

Ei ole enää yleensä 
sama kuin DOW

Juha Vesa

Standardit ja lainsäädäntö, tarvittaessa lisätietoja SESKOn toimistosta!!!!
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Standstill

 Standstill tarkoittaa kieltoa julkaista kansallinen standardi tai aloittaa kansallisen 
standardin valmistelu, kun kyseisestä aiheesta on käynnissä eurooppalaisen standardin 
valmistelu.

Kansallisista standardointiprojekteista tehtävät ilmoitukset

 Kaikesta muusta kansallisesta standardoinnista paitsi suoraan CENELECin (tai CENin) 
”alaisena” tehtävästä standardoinnista on ilmoitettava.

 Vilamoura-ilmoitukset: BT/NC…/NOT ja BT/NC…/REV.

 Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman aikaisin (jo ennen kuin standardin laadinta 
aloitetaan).

Juha Vesa

CENELEC-ilmoitukset kansallisesta työstä, Vilamoura-prosessi



31 Standardit

7.12.2021 31

Tehdään

 Kaikista uusista kansallisista standardiprojekteista, joilla ei ole kansainvälistä 
esikuvaa (= SFS xxxx) (BT/NC…/NOT).

 Puhtaasti kansallisten standardien päivittämiseen liittyvistä projekteista (= 
SFS xxxx) (BT/NC…/REV).

 Kansainväliseen (IEC) esikuvaan perustuvista kansallisista projekteista (= SFS 
xxxx) (BT/NC…/NOT).

Juha Vesa

Vilamoura-ilmoitukset (BT/NC…/NOT ja BT/NC…/REV)
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EN-standardit
 Vaikuttaminen jo IEC:ssä

 Lausunto-/äänestysmenettely hoidetaan IEC-/EN-
standardin valmistelun yhteydessä.

 SFS-EN IEC –standardit vahvistetaan automaattisesti 
ja niitä voidaan kääntää myöhemmin.

Juha Vesa

Komitean/seurantaryhmän muistilista (1/2) 

HD-harmonisointiasiakirjat
 Ristiriitaiset kansalliset standardit on kumottava.

 Voidaan julkaista kokonaan tai osittain esikuvaan 
perustuva kansallinen SFS xxxx –standardi.

 Tarvitaan kansallinen lausuntokierros.

 SFS-standardi ei saa olla ristiriidassa HD:n kanssa.

SFS xxxx –standardit
 Olemassa olevan uusinta tai kokonaan uuden 

standardin laadinta.

 Tehtävä Vilamoura-ilmoitus (muilla mailla 
mahdollisuus osallistua standardin valmisteluun).

 Tarvitaan kansallinen lausuntokierros.

 Julkaistaan SFS-standardi, joka ei saa olla 
ristiriidassa EN-standardin kanssa.
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IEC-standardin vahvistaminen SFS-standardiksi

 Ilmoitus BT:lle julkaistavasta kansallisesta standardista
(NOT).

 Tarvitaan kansallinen lausuntokierros.
 Julkaistaan kansallinen standardi (SFS-IEC 6xxxx).

TR:n ja TS:n vahvistaminen SFS-standardiksi

 TCLC/TR tai CLC/TS sekä IEC/TR tai IEC/TS. 
 Poikkeustapaus!!!!
 Ilmoitus BT:lle julkaistavasta kansallisesta standardista

(NOT).
 Tarvitaan kansallinen lausuntokierros.
 Julkaistaan standardi (SFS xxxx). 

Juha Vesa

Komitean/seurantaryhmän muistilista (2/2) 
TR:n ja TS:n kääntäminen suomeksi

 CLC/TR tai CLC/TS sekä IEC/TR tai IEC/TS.

 Poikkeustapaus!!!!

 Onko todella tarpeen???

 Julkaistaan tunnuksella

 CLC/TR xxxxx:fi tai 

 CLC/TS xxxxx:fi tai 

 IEC/TR xxxxx:fi tai 

 IEC/TS xxxxx:fi.

 Käännöksellä ei ole standardin statusta.
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Horisontaalistandardit

 ISO/IEC 27001 “Information & Communication technology” 
(ISO/IEC JTC 1)

 IEC 62443 “Operational technology” (IEC TC 65)

Vertikaaliset (tuote-/järjestelmä) standardit

 Nuclear power plants, IEC SC 45A: IEC 62645 ja IEC 62859
 Electric power utilities, IEC TC 57: IEC 61850, IEC 60870, IEC 

62351.

 Healthcare, IEC SC 62: ISO/IEC 80001

 Shipping, IEC TC 80: IEC 61162, IEC 63154

 Industry, IEC TC 65: IEC 62443

 Devices for power metering and monitoring, data collection and 
analysis, IEC TC 85: IEC TS 63383 

 Muilta alueilta tulossa lukuisia standardeja….. 

 Horisontaalistandardit pohjana!!!

Juha Vesa

Komitea-/järjestörajat ylittävät aihealueet, esimerkkinä Cyber security 
Seuranta ja vaikutusmahdollisuus

 Osallistu komiteaan!!! Horisontaalikomiteat
(SK JTC 1 SC 41 IoT tai SK 65) seuraavat myös
tuotekomiteoiden projekteja!!!

 Liaison-komiteoiden dokumentit nähtävissä
“oman” komitean sivulla
www.iec.ch/tcxx  Working documents 

Other documents

 Pyydä dokumentteja SESKOn vastuuhenkilöiltä

 Lisätietoja https://www.iec.ch/cyber-security

 https://www.iec.ch  Advanced search 
(sanahaku)

http://www.iec.ch/tcxx
https://www.iec.ch/cyber-security
https://www.iec.ch/
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Patentit

 Standardit voivat sisältää patentein suojattuja ratkaisuja. Patentinhaltija sitoutuu antamaan lisenssejä 
standardin käyttäjille FRAND-ehtojen (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) mukaisesti.

 Standardisointiryhmän työkohteisiin liittyvistä tiedossa olevista patenteista on ilmoitettava 
käynnistysvaiheessa tai myöhemmin https://www.sesko.fi/osallistuminen/ohjeita_asiantuntijoille

IPR

 IEC:n toimintaan mukaan liityttäessä IEC pyytää hyväksymään sen, että asiantuntijoiden tuotamaa tietoa 
voidaan käyttää IEC-standardeissa.

Kilpailulainsäädäntö

 SESKOn asiantuntijaryhmien toiminnassa noudatetaan ohjetta ”Kilpailulainsäädännön huomioon 
ottaminen SESKOn komiteoiden ja työryhmien toiminnassa”. Ks. linkki edeltä

Tietosuoja

 SESKOn tietosuojaperiaatteet verkkosivulla https://www.sesko.fi/sesko_ry/tietosuoja

https://www.sesko.fi/osallistuminen/ohjeita_asiantuntijoille
https://www.sesko.fi/sesko_ry/tietosuoja
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Kaikki standardit SFS:stä

 SFS-standardit ja SFS-käsikirjat

 SFS-EN IEC-standardit

 IEC-standardit

 Muut CENELECin ja IEC:n laatimat julkaisut

 Yksittäisinä standardeina tai on-line-kokoelmina

 IEC-standardit saatavissa myös IEC:n verkkokaupasta https://webstore.iec.ch 

Juha Vesa

Sähkötekniset standardit SFS:stä

Kannattaa huomata, että
 Kaikista EN-standardeista julkaistaan automaattisesti englanninkielinen SFS-EN IEC-standardi (nimi englanniksi)

 Osasta tehdään lisäksi suomalainen käännös (nimi suomeksi)
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www.iec.ch
 Komitean dokumenttiarkisto http://www.iec.ch/tcxx (ehdotukset, yms.)

 IEC Collaboration Platform https://collaborate.iec.ch (työryhmien dokumentit, plenary-kokousten materiaalit yms.)

 Electropedia http://www.electropedia.org/ (IEV-sanastot)

 Meeting registration system http://meetings.iec.ch

 IEC Academy http://www.iec.ch/academy

 New docs → MyNewDocs → Setup

Juha Vesa

Komitean/seurantaryhmän työkaluja (1) 

www.cenelec.eu

 IEC Collaboration Platform (https://collaborate.iec.ch )

 prEN-ehdotukset sekä valmiit EN-standardit löytyvät CENELECin www-sivun kautta projex-tietokannasta 
käyttäjätunnuksilla https://projex.cencenelec.eu

Yhtenäistettyjen standardien listat (EU)
 https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en

 Kannattaa seurata tarkasti (EN-standardien soveltamispäivämäärät)

http://www.iec.ch/tcxx
https://collaborate.iec.ch/
http://www.electropedia.org/
http://meetings.iec.ch/
http://www.iec.ch/academy
https://collaborate.iec.ch/
https://projex.cencenelec.eu/
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en
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Komitean/seurantaryhmän työkaluja (2) 

www.sesko.fi
 IEC Collaboration Platform https://collaborate.iec.ch (SK-pöytäkirjat, kokousraportit yms.)

 Äänestykset http://www.sesko.fi/osallistuminen/ajankohtaiset_lausunnot_ja_aanestykset

 Kansalliset lausuntopyyntöluettelot
http://www.sesko.fi/osallistuminen/ajankohtaiset_lausunnot_ja_aanestykset

 Toimintaohjeita http://www.sesko.fi/osallistuminen/ohjeita_asiantuntijoille

 SESKO-akatemia https://www.sesko.fi/sesko-akatemia

https://collaborate.iec.ch/
http://www.sesko.fi/osallistuminen/ajankohtaiset_lausunnot_ja_aanestykset
http://www.sesko.fi/osallistuminen/ajankohtaiset_lausunnot_ja_aanestykset
http://www.sesko.fi/osallistuminen/ohjeita_asiantuntijoille
https://www.sesko.fi/sesko-akatemia
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Avoimet äänestykset
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Ohjeita asiantuntijoille

SESKOn toimintaohjeet ja muut ohjeet 
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IEC tools for the IEC Community https://www.iec.ch/standards-development/tc-tools

https://www.iec.ch/standards-development/tc-tools
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 Part 1 - Procedures for the technical work
 edition 17.0 (2021-05) contains the redline version

 Part 2 - Principles and rules for the structure and drafting of ISO and IEC 
documents 
 Edition 9.0 (2021-05)

 IEC Supplement - Procedures specific to IEC 
 edition 15.0 (2021-05) contains the redline version

 ISO/IEC Directives, Part 1:2021 + IEC Supplement:2021

 edition 17.0 (2021-05) consolidated with IEC Supplement, edition 15.0 (2021-05) 
contains the redline version

 Free download - https://www.iec.ch/members_experts/refdocs/

Juha Vesa

New editions of ISO/IEC Directives

https://www.iec.ch/members_experts/refdocs/
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 CENELECin säännöt https://boss.cenelec.eu/reference-material/RefDocs/Pages/

 CEN-CENELEC Guides
https://boss.cenelec.eu/reference-material/RefDocs/Pages/

 CENELEC Guides https://boss.cenelec.eu/reference-material/RefDocs/Pages/

Juha Vesa

Eurooppalaiset säännöt ja ohjeet

https://boss.cenelec.eu/reference-material/RefDocs/Pages/
https://boss.cenelec.eu/reference-material/RefDocs/Pages/
https://boss.cenelec.eu/reference-material/RefDocs/Pages/
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SK-kokoukset
 Pidetään säännöllisesti.
 Verkkokokouksia 2020 ja 2021. Jatkossa hybriridikokouksia, etäyhteysmahdollisuus järjestetään aina 

(Microsoft Teams).
 Kokousten välillä IEC/CENELEC-ehdotuksia ja muita asioita käsitellään sähköpostitse.

Seurantaryhmä

 Voivat pitää kokouksia (joko läsnä- tai verkkokokouksia).
 Pääsääntöisesti toimitaan sähköpostitse.

 Jokaisella ryhmällä on SESKOn toimistossa vastuuhenkilö, jolle voi esittää kommentteja ehdotuksiin, 
toivomuksia kokouksista jne.

 https://www.sesko.fi/osallistuminen/standardointikomiteat_ja_seurantaryhmat/sk-_iec-_cenelec-komiteoiden_vastaavuus 

Juha Vesa

SESKOn asiantuntijaryhmien kokoukset ja sähköpostiviestintä
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Esityslistassa suorat linkit IEC:n 

dokumenttipalvelimelle
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Komiteakokoukset
 Tieto kokouksesta (komiteadokumentit).
 Halukkuudesta osallistua voi ilmoittaa SESKOn vastuuhenkilölle tai SK-kokouksessa.

 Matka-avustusta voi hakea http://www.sesko.fi/osallistuminen/ohjeita_asiantuntijoille/matka-avustuslomakkeet_ja_ohjeet

 IEC-kokous: Ilmoittautuminen Meeting registration -järjestelmän kautta. CENELEC-kokous: Registration Form
täytetään ja palautetaan SESKOon.

 Osallistuja hoitaa itse matkaan liittyvät järjestelyt.
 Evästysten hankkiminen esim. SK-kokouksissa.
 Osallistuminen IEC-/CENELEC-kokoukseen Suomen edustajana.
 Komiteakokouksista on tehtävä kokousraportti ja lähetettävä SESKOn toimistoon.
 Jos olet saanut matka-avustusta, toimi ohjeiden mukaisesti.
 SK-komitean seuraavassa kokouksessa kokouksen tulokset käsitellään kokousraportin pohjalta.

Juha Vesa

IEC- ja CENELEC-kokouksiin osallistuminen (1/2)

http://www.sesko.fi/osallistuminen/ohjeita_asiantuntijoille/matka-avustuslomakkeet_ja_ohjeet
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Työryhmäkokoukset (WG, PT, MT)
 Kokouksiin voivat osallistua työryhmään nimetyt WG-jäsenet. SESKOn toimisto nimittää asiantuntijan WG-

jäseneksi.

 WG-jäsenet voivat osallistua kokouksiin kiinnostuksensa mukaan.

 Kutsut ja materiaalit tulevat suoraan WG:n convenerilta. SESKOlla ei ole tietoa WG-kokouksista eikä materiaaleja.

 Dokumenttijakelu Collaboration Platformin kautta https://collaborate.iec.ch .

 Kokoukseen ilmoittautuminen suoraan convenerille tai hänen ohjeiden mukaan. IEC Meeting registration –
järjestelmä otetaan käyttöön myös IEC:n työryhmäkokouksiin ilmoittauduttaessa.

 Matka-avustusta myös WG-kokouksiin http://www.sesko.fi/osallistuminen/ohjeita_asiantuntijoille/matka-avustuslomakkeet_ja_ohjeet  

 Kokouksissa jäsen toimii asiantuntijana.

 Jos kokousmatkaan on myönnetty matka-avustusta, niin silloin on tehtävä kokousraportti ja palautettava SESKOon.

 Työryhmien kokouksista on syytä raportoida kansalliselle asiantuntijaryhmän kokouksissa.

Juha Vesa

IEC- ja CENELEC-kokouksiin osallistuminen (2/2)
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Guidance for Remote Participation in IEC (AC/10/2020)
 ZOOM-sovellus alustana.

 Etäosallistuminen kokouksiin otetaan huomioon aktiivisuuskriteeriä arvioitaessa.
 Etäosallistujat voivat kommentoida ja äänestää käsiteltäviä asioita 

(päädelegaatti). 
 Etäosallistujien lukumäärää ei ole periaatteessa rajoitettu ja kokouksiin voi 

osallistua ”kuunteluoppilaina”.
 Etäkokouksissa osallistujat vastaavat yhteyksiensä toimivuudesta eikä esityslistan 

asioihin voi palata esim. yhteyksien katkettua.

Juha Vesa

Periaatteet IEC-kokouksiin osallistumiseen etänä
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IEC-ehdotukset

 SK-kokouksissa vaikuttaminen

 Tekniset kommentit DC- ja CD-vaiheissa.

 CDV-vaiheessa enää 1) toimitusteknisiä korjauksia tai 
2) negatiivisen äänestyskannanoton perusteluita.

 FDIS-vaiheessa enää 1) ”pieniä” painovirhekorjauksia 
tai 2) negatiivisen äänestyskannanoton perusteluita.

CENELEC-ehdotukset

 Parallel CDV-äänestys: Äänestys + ehdotukset 
yhteiseurooppalaisiksi muutoksiksi + Suomen 
erityisolosuhteet.

 Parallel FDIS-äänestys: Äänestys.

 SESKOn www-sivulla julkaistava luettelo
http://www.sesko.fi/osallistuminen/ajankohtaiset_lausunnot_ja_aanestykset/seskon_lausuntopyynnot  

Juha Vesa

Standardiehdotuksia koskevat käytännöt kommentoinnissa (1/4)
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CENELEC-ehdotukset

 SK-kokouksissa vaikuttaminen

 Tekniset kommentit Sec-
enquiry- tai prEN-enquiry-
vaiheissa.

 Formal Vote –vaiheessa vain 
äänestetään.

 SESKOn www-sivulla julkaistava 
luettelo
http://www.sesko.fi/osallistuminen/ajankohtaiset_lausunnot_ja_aanestykset/seskon_lausuntopyynnot  

Juha Vesa

Standardiehdotuksia koskevat käytännöt kommentoinnissa (2/4)
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Standardiehdotuksia koskevat käytännöt kommentoinnissa (3/4)

SFS-ehdotukset
 Komiteakokouksissa vaikuttaminen. Kansallisella 

lausuntokierroksella kommentoiminen.

 SESKOn www-sivulla julkaistava luettelo
http://www.sesko.fi/osallistuminen/ajankohtaiset_lausunnot_ja_aanestykset/seskon_lausuntopyynnot  

 SFS:n lausuntopalvelu (SFS xxxx) http://lausunto.sfs.fi/.
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Kommentoiminen
 Lausunto-/äänestyskierroksilla olevat dokumentit käsitellään SK-komiteoiden kokouksissa.

 Kaikkia ehdotuksia voi kommentoida sihteerille, yhteyshenkilölle tai SESKOn vastuuhenkilölle.

 Sähköposti on oiva väline tähänkin.

 Kommentit viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen ehdotuksen erääntymispäivää.

 Kommentit mieluusti englanninkielisinä ja IEC:n kommenttipohjalle, joka löytyy osoitteesta 
http://www.sesko.fi/osallistuminen/ohjeita_asiantuntijoille/standardiehdotusten_kommentoiminen

 Sihteeri, yhdyshenkilö tai SESKOn vastuuhenkilö toimittaa kommentit käsiteltäväksi ao. 
asiantuntijaryhmälle.

 SESKOn vastuuhenkilö äänestää sähköisesti joka perjantai.

Juha Vesa

Standardiehdotuksia koskevat käytännöt kommentoinnissa (4/4)
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 Saat käyttöösi standardit ja 
niiden valmisteluaineistot

 Tunnet standardin 
valmisteluhistorian ja 
sisällön

 Voit verkostoitua muiden 
standardien käyttäjien, 
tarkastajien ja testaajien 
kanssa

Tuntemalla standardit ja niiden 

taustat osaat käyttää niitä 

oikein. Vältät kalliit virheet.

Juha Vesa

Miksi osallistuisin?
TIEDOSTA
Hyödyt ammatillisesti

ENNAKOI
Säästät aikaa ja rahaa

 Saat tiedon uusien standardien 
valmisteluaikatauluista 

 Näet useita vuosia ennen 
standardin ilmestymistä 
tuotettasi koskevat vaatimukset

 Saat lopulliset standardien 
tekstit käyttöösi kuukausia 
ennen niiden ilmestymistä

Tuntemalla standardin sisällön 

etukäteen, voit ottaa sen huomioon 

tuotekehityksessä.

VAIKUTA
Hyödyt liiketoiminnassa

 Voit kommentoida ehdotuksia 
muiden suomalaisten 
asiantuntijoiden kanssa

 Voit vaikuttaa standardien 
sisältöön  työryhmässä

 Voit verkostoitua maailman 
parhaiden asiantuntijoiden kanssa

Mitä aikaisemmassa vaiheessa olet 

mukana, sitä paremmin pystyt 

vaikuttamaan.
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 Sähköturvallisuudesta ei tingitä.

 Uusiutuvien luonnonvarojen hyväksikäyttö (energiavarastot, hajautettu pientuotanto, energiatehokkuus, 
maalämpö, harvesting).

 Kuormitusten hallinta korostuu (sähköverkkojen automatisointi) ja ohjaukset (PoE, radio [RED]).

 Uudet energiatehokkaat ratkaisut ja uudet sovellukset antavat haastetta myös vanhojen teknologioiden 
standardointiin (elektroniikka lisääntyy, häiriöt, EMC-yhteensopivuus).

 Järjestelmäkehitys ja yhteensopivuus korostuu (tuotteista järjestelmiin, IoT).

 Tiedonsiirto- ja tietoturvastandardien merkitys kasvaa.

 Standardointi nopeutuu ja monimutkaistuu ja sen merkitys kasvaa.

 Aktiivista toimintaa eri ja ryhmissä. Suomesta osallistutaan aktiivisesti kv. standardointiin.

 Standardeihin voi ja pystyy vaikuttamaan, nimenomaan kansainvälisissä työryhmissä.

 Valitse oma osallistumistasosi – seuraa, valvo tai vaikuta. Resursseja voi säästää osallistumalla.

Juha Vesa

Toimivat standardointirakenteet ovat olemassa 
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Standardoinnin seuraaminen
www.sesko.fi
www.iec.ch
www.cenelec.eu

Standardien tilaaminen
sales@sfs.fi 

Osallistuminen ja vaikuttaminen
SESKOn SK-komiteat ja seurantaryhmät

Lisätietoja
juha.vesa@sesko.fi
asiakaspalvelu@sesko.fi 

http://www.sesko.fi/
http://www.iec.ch/
http://www.cenelec.eu/
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