St a nda rdoint ijä rje st e lm ä ,
st a nda rdie n va lm ist e lu ja kom it e at oim int a
15.6.2022

Juha Vesa ja Jukka Alve

Sisältö

Yleistä standardoinnista
Standardointijärjestelmä ja
organisointi SESKOssa
SESKO IEC:n ja CENELECin jäsenenä
Standardit, niiden valmistelu ja
eurooppalaiset
ilmoitusvelvollisuudet
Käytännön ohjeita, hyödylliset
työkalut ja tietolähteet
Sähköalan standardointi muuttuu
teknologisen kehityksen myötä
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IEC = International Electrotechnical Commission
CENELEC = European Committee for Electrotechnical Standardization
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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
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Standardointijärjestelmä
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Tehtävät

Tekijät

Osallistuminen sähköalan
kansainväliseen standardointiin
Kansainvälisten standardien
saattaminen SFS-standardeiksi
Sähköalan sertifioinninkoordinointi
kansallisesti
Sähkö- ja elektroniikka-alan SFSstandardien laatiminen
Tiedottaminen standardoinnista ja
standardeista

• Toimisto 1 + 7 + 4
• 41 SK-komiteaa ja 80 itsenäistä
IEC/CENELEC-seurantaryhmää
• 500 suomalaista asiantuntijaa SESKOn
komiteoissa, seurantaryhmissä ja
työryhmissä
• 220 suomalaista asiantuntijaa jäseninä
kaikkiaan 430 kansainvälisessä ja
eurooppalaisessa työryhmässä (40 %
asiantuntijoista jäseninä
kansainvälisissä ja eurooppalaisissa
työryhmissä!!!)
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Osallistumismahdollisuus

Vaikuttamisen keinoja

• Standardointi on läpinäkyvää, avointa, puolueetonta,
konsensusperustaista, tehokasta ja johdonmukaista

• Puheenjohtaja, sihteeri, jäsen (IEC, CLC,
SESKO)

• Standardointialoitteen voi tehdä yhteisö tai henkilö

• Aktiivinen osallistuminen (SK)

• Sidosryhmillä yhtäläiset oikeudet osallistua

• Seurantamahdollisuus (SK/SR)

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

• Ehdotusten kommentointi

• Mahdollisuus osallistua kansainvälisiin ja
eurooppalaisiin työryhmiin (WG, PT, MT)
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• NP-aloitteiden tekeminen
• WG-/PT-/MT-ryhmän jäsenyys
• WG-/PT-/MY-ryhmän vetäjä

• Vaikuttaminen, tiedonsaanti ja resurssien säästö

• Verkostot: Kilpailijat, kollegat

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

• Komitean sihteeristö
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• Mitä aktiivisemmin osallistut, sitä enemmän
voit vaikuttaa

Standardointijärjestelmä
Osallistumiseen liittyvät palvelut
• 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 CENELECehdotukset ja muut asiakirjat).
• Käyttöoikeus ISOn ja CENin
dokumenttipalvelimiin SESKOlle kuuluvien
komiteoiden osalta.
• Standardointikäyttöön tarkoitetut standardit
• Komitean/seurantaryhmän toimialueen kansalliset
ehdotukset ja suomenkieliset SFS-standardit.
• Komitean tai seurantaryhmän toimialueen ENstandardit ja muut CLC-julkaisut.
• IEC:n seurantaryhmien yhdyshenkilöille: IEC-komitean
uudet IEC-standardit.)
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• Osallistumismahdollisuus IEC- ja CENELECkomiteoiden 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
kuitenkin lähettää kommentoitaviksi
omassa yrityksessään.

Standardointijärjestelmä
SESKOn komiteat ja seurantaryhmät

Seurantaryhmä (SR) koostuu
yhteyshenkilöstä sekä ryhmään
ilmoittautuneista jäsenistä. Se toimii
pääsääntöisesti
kirjeenvaihtoperiaa eella.

Yhdistyskokous

Standardointikomitealla (SK) on nimetty
puheenjohtaja ja sihteeri ryhmään
ilmoittautuneiden jäsenten lisäksi. Se
kokoontuu säännöllisesti.

Hallitus
Toimisto
SK 1

SK 2

SK 3

SR 21

SK 64

SR 80

SR 82

SK JTC 1/SC 41

SR 125

TC 1

TC 2

TC 3

TC 21, 120

TC 64

TC 80

TC 82, 117

ISO/IEC JTC
1/SC 41

TC 125

TC 21X

TC 64

TC 2
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Kriteerejä standardointikomitean (SK) perustamiseksi
• 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
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SESKOn standardointikomiteoita
SK 1 Terminologia

SK 45 Ydinlaitosautomaatio

SK 99 Suurjänniteasennukset

SK 2 Sähkökoneet

SK 46 Metallijohtimiset tiedonsiirtokaapelit

SK 101 Staattinen sähkö

SK 3 Dokumentointi ja kuvatunnukset

SK 61 Kotitalouden sähkölaitteet

SK 104 Ympäristöluokitus ja -testaus

SK 8 Sähköverkkojen vaatimukset

SK 61Z Sähkökiukaat ja saunatilat

SK 106 Altistuminen EMF-kentille

SK 11 Suurjänniteilmajohdot

SK 62 Sairaalasähkötekniikka

SK 13 Sähköenergian mittaus

SK 64 Pienjännitesähköasennukset

SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
ympäristönäkökohdat

SK 20 Energiakaapelit

SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus

SK 22 Tehoelektroniikan järjestelmät ja
laitteet

SK 69 Sähköautot ja latausjärjestelmät

SK 23 Pisto- ja rasiakytkimet

SK 77 Sähkömagneettinen yhteensopivuus
SK 78 Sähkötyöturvallisuus

SK 23A Johtotiet
SK 31 Ex-tilojen laitteet ja asennukset
SK 34 Valaisimet
SK 44 Koneturvallisuus, sähkötekniikka

SK 79 Hälytysjärjestelmät
SK 86 Kuituoptiikka
SK 88 Tuulivoimajärjestelmät
SK 91 Elektroniikan valmistustekniikat

Lisäksi 80 seurantaryhmää, joissa 1...n asiantuntijaa.
https://sesko.fi/osallistuminen/sk‐iec‐ja‐cenelec‐komiteoiden‐vastaavuus/
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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

K a nsa llist e n a sia nt unt ija r yhm ie n (SK /SR) t e ht ävä t
Tehtävät
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.
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Kansainvälinen yhteistyö – SESKO IEC:n jäsenenä
Hallinto

Tekninen työ

• Suomi on IEC:n täysjäsen (yht. 62)

• P-jäsen 123 komiteassa (TC)

• Standardointi (SMB, SyC, TC, SC):
SESKO (SK, SR)

• O-jäsen 63 komiteassa (TC)

• Vaatimuksenmukaisuus (CAB, IECEE,
IECEx, IECQ, IECRE): Sertifiointiyritykset
(SGS Fimko, Eurofins Expert Service)

• IEC: Työ-/projekti-/ylläpitoryhmiä >1600

• IEC: Komiteoita TC 110 + SC 102 = 212
• 202 suomalaista jäseninä 363
WG/PT/MT:ssä

Suomalaiset puheenjohtajat
• TC 3C Arto Sirviö, SESKO, (varapj.)
• TC 80 Hannu Peiponen, Furuno Finland
• 24 suomalaista WG/PT/MT-vetäjinä
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Kansainvälinen yhteistyö – SESKO IEC:n jäsenenä
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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Kansainvälinen yhteistyö – SESKO CENELECin jäsenenä
Hallinto

Suomalaiset puheenjohtajat ja sihteerit

• Suomi on yksi CENELECin 34 jäsenmaasta

• TC 2 Jukka Hannuksela, ABB Oy, puheenjohtaja
• TC 40XA Kimmo Saarinen, sihteeri

Tekninen työ

CEN ja ISO (SESKOn vastuulla)

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

• CEN TC 123/ISO TC 176 Laserilaitteet

• 70 teknistä komiteaa ja 300 työryhmää
• 41 suomalaista asiantuntijaa 69 eri työryhmässä
(101 työryhmäjäsennyyttä)
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• CEN TC 169/ISO TC 274 Valaistustekniikka
• CEN-CENELEC JTC 18 Weighting instruments
• Suomalaisia CEN/WG-jäseniä, 4 henkilöä, 4
työryhmässä

Standardit – erilaisia sähköalan standardeja
IEC-standardit (maailmanlaajuisia)

HD-harmonisointiasiakirjat

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

Voidaan vahvistaa kansallisiksi standardeiksi;
ristiriitaisia kansallisia ei saa olla

• Noin 7400 kpl
• Eurooppalaisen (ja kansallisen) työn pohja

• Energiakaapelit, asennusstandardit, varokkeet

• Kaksoislogostandardeja esim. ISO/IEC/IEEE
(esim. tietotekniikka)
EN-standardit (eurooppalaisia)

SFS-standardit (suomalaisia)

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

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

• 85 % perustuu IEC-standardeihin (EN IEC 6xxxx) ja
(EN IEC 550xx), loput eurooppalaisia (EN 5xxxx) ja
(EN 13xxxx)
• Voivat olla yhdenmukaistettuja direktiivin mukaan
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• Puhtaasti kansallisia (sanastot) tai alueilta,
joilla ei ole olemassa EN-standardeja
(asennusstandardit, kotitalouspistokytkimet)
(SFS xxxx)

IEC-, EN- ja SFS-standardien valmistelu (rinnakkaismenettely)
IEC

CENELEC

Ehdotus uudeksi työkohteeksi (NP)

Ylläpito

Aloite tai äänestys ja kommentit
NP-ehdotukseen (SK/SR)
WG/MT/PT-ryhmien jäsenet
DC-kyselykierros (SK/SR)

Valmisteluvaihe (DC)

Lausuntokierros (CD)

Y
L
L
Ä
P
I
T
O
J
A
K
S
O
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Lausunnot ehdotukseen (SK/SR)

Äänestyskierros (CDV)

Parallel CDV-äänestys

Loppuäänestys (FDIS)

Parallel FDIS-äänestys

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

Ratifiointi (BT)

IEC-standardi

Jukka Alve

EN IEC -standardi

SFS-EN IEC -standardi

IEC-, EN- ja SFS-standardien valmistelu (rinnakkaismenettely)
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EN- ja SFS-standardien valmistelu (ilman rinnakkaismenettelyä)
CENELEC (CEN)
IEC-standardi

CLC TC:n aloite tai kansallinen
aloite
Teknisen valiokunnan (BT)
hyväksyntä

Standardin valmistelu (TC tai BTTF)
Secretariat Enquiry

SESKOn toimisto ottaa kantaa
Ryhmien kansalliset jäsenet
Kommentointimahdollisuus (Collaboration Platform)
Kansallinen lausuntokierros. Jos Enquiry 100 %,
äänestystä ei tarvita

Formal Vote (FprEN)

Kansallinen lausuntokierros, äänestys (YES/NO)

EN-standardi

15.6.2022

Mahdollisuus tehdä aloite ja kommentoida aloitteita

Enquiry (prEN)

Standardin ratifiointi (BT)
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SESKOn toimisto ottaa kantaa tarvittaessa
SFS-EN-standardi

EN-standardiehdotus
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Kansallisten standardien valmistelu (mm. asennukset, energiakaapelit)
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SFS-standardi
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Vaikuttaminen standardin sisältöön (IEC- ja EN-esikuvat)
Vaikutusmahdollisuus

IEC

Aloitusvaihe
(NWIP)

Valmisteluvaihe
(DC)

Komiteavaihe
(CD)

SESKO

Loppuäänestys
(FDIS)

Parallel CDVäänestys

Parallel FDISäänestys

Aloitusvaihe
(NWIP)

Valmistelu

Secretariat
Enquiry

Enquiry (prEN)

Formal Vote
(FprEN)

SK/SR-käsittely

WG-/MT-/PTjäsenet

SK/SRkäsittely

Lausuntokierros

Lausuntokierros

IEC-standardi
Ratifiointi (BT)

CLC

Äänestysvaihe
(CDV)

EN IEC -standardi

EN-standardi
SFS-EN (IEC) standardi
Aika (max. 5 vuotta)
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Standardit
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-/SFSstandardin 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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N um e roint ijä rje st e lm ä – SFS-EN I EC -st a nda rdit
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:
•
•

•

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:
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•

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

•

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

15.6.2022

Jukka Alve

Standardit – SFS-EN-standardien eri variaatiot
Tunnus

Alkuperä

Selitys

SFS‐EN IEC 6xxxx

IEC‐julkaisun kanssa identtinen EN‐voimaansaattamisilmoitus + IEC‐standardi
EN‐standardi
Eurooppalaiset muutokset (CM) julkaistaan A11
Vahvistettu 1.1.2018 jälkeen

SFS‐EN IEC 6xxxx/A11 CENELEC

Eurooppalaiset CM‐muutokset edelliseen

SFS‐EN 6xxxx

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

SFS‐EN 50xxx
SFS‐EN IEC 550xx
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IEC‐julkaisuun perustuva, ennen
vuotta 2018 julkaistu EN‐
standardi
CENELECin ns. Home‐grown ‐
julkaisu
IEC/CISPR‐standardiin
perustuva EN‐standardi
Jukka Alve

Vahvistettu 1.1.2018 jälkeen

Koko standardin teksti EN‐julkaisussa.
EN‐voimaansaattamisilmoitus + IEC/CISPR‐
julkaisu. IEC‐tunnus muotoa CISPR xx

N um e roint ijä rje st e lm ä – SFS-EN I EC -st a nda rdit
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).

 Muis sääntö:

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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EN -st a nda rde ille m ä ä rit e llyt k a nsa llise t
k ä yt t öönot t opä ivä m ä ä rä t
EN xxxxx:2020 → SFS‐EN xxxxx:2020
SFS‐EN xxxxx:2010
Dor

“siirtymäaika”
(Doa)

(Dop = Dor + 12 kk)

Dow = dor + 36 kk

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.
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Y ht e nä ist e t yt EN -st a nda rdit ja niide n voim a ssa olopä ivä t
(EU :n kom issio)

Ei ole enää yleensä
sama kuin DOR

Ei ole enää yleensä
sama kuin DOW

EN xxxxx:2020
EN xxxxx:2010

Dor
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“Siirtymäaika”

(Doa)

Dop = Dor + 12 kk

Jukka Alve

Dow = dor + 36 kk

CEN ELEC-ilm oit uk se t k a nsa llise st a t yöst ä ,
V ila m oura -prose ssi
Standstill
•

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

Kansallisista standardointiprojekteista tehtävät ilmoitukset
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•

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).
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V ila m oura -ilm oit uk se t (BT /N C…/N OT ja BT /N C…/REV )
Ilmoitus 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).
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Kom it e a n/se ura nt a r yhm ä n m uist ilist a (1 /2 )
EN-standardit

SFS xxxx -standardit

• Vaikuttaminen jo IEC:ssä

• Olemassa olevan uusinta tai kokonaan uuden
standardin laadinta.

• Lausunto-/äänestysmenettely hoidetaan IEC-/ENstandardin valmistelun yhteydessä.

• Tehtävä Vilamoura-ilmoitus (muilla mailla
mahdollisuus osallistua standardin
• SFS-EN IEC –standardit julkaistaan automaattisesti
valmisteluun).
(käännös myöhemmin tarvittaessa).
HD-harmonisointiasiakirjat
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•

Ristiriitaiset kansalliset standardit on kumottava.

•

Voidaan julkaista kokonaan tai osittain esikuvaan
perustuva kansallinen SFS xxxx –standardi (ei ristiriitaa).

•

Tarvitaan kansallinen lausuntokierros.
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• Tarvitaan kansallinen lausuntokierros.
• Julkaistaan SFS-standardi, joka ei saa olla
ristiriidassa EN-standardin kanssa.

Kom it e a n/se ura nt a r yhm ä n m uist ilist a (2 /2 )
IEC-standardin vahvistaminen SFS-standardiksi
• Ilmoitus BT:lle julkaistavasta kansallisesta standardista
(NOT).

•

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

TR:n ja TS:n vahvistaminen SFS-standardiksi

•

IEC/TR xxxxx:fi tai IEC/TS xxxxx:fi.

•

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

•

Käännöksellä ei ole standardin statusta.

•

Poikkeustapaus!!!!

•

Ilmoitus BT:lle julkaistavasta kansallisesta standardista (NOT).

•

Tarvitaan kansallinen lausuntokierros.

•

Julkaistaan standardi (SFS xxxx).

• Tarvitaan kansallinen lausuntokierros.
• Julkaistaan kansallinen standardi (SFS-IEC 6xxxx).
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TR:n ja TS:n kääntäminen suomeksi
(ilman standardiksi vahvistamista)
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Kom it e a -/jä rje st öra jat ylit t ävä t a ihe a lue e t , e sim e rk k inä
Cybe r se c urit y
Horisontaalistandardit

Seuranta ja vaikutusmahdollisuus

•

ISO/IEC 27001 “Informaatiojärjestelmät” (ISO/IEC JTC 1)

•

•

IEC 62443 “Operatiiviset järjestelmät” (IEC TC 65)

Osallistu komiteaan!!! Horisontaalikomiteat (esim. SK
JTC 1 SC 41 IoT ja Digital Twin tai SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus) seuraavat myös tuotekomiteoiden
projekteja!!!

•

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

Vertikaaliset (tuote-/järjestelmä) IEC-standardit, mm.
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•

Horisontaalistandardit pohjana!!!

•

Nuclear power plants, SC 45A: IEC 62645 ja IEC 62859

•

Electric power utilities, TC 57: IEC 61850, IEC 60870, IEC 62351.

•

Healthcare, SC 62: ISO/IEC 80001

•

Shipping, TC 80: IEC 61162, IEC 63154

•

Pyydä dokumentteja SESKOn vastuuhenkilöiltä

•

Industry, TC 65: IEC 62443

•

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

•

Power metering, monitoring, data collection and analysis, TC 85: IEC TS
•
63383

•

HBES, TC 205: CLC/prTS 50491-7
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https://www.iec.ch >> Advanced search (sanahaku)

Pat e nt it , I PR, k ilpa ilula insä ä dä nt ö, t ie t osuoja
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://sesko.fi/osallistuminen/ohjeita-asiantuntijoille/

IPR
•

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

Kilpailulainsäädäntö ja tietosuoja

34

•

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

•

SESKOn tietosuojaperiaatteet verkkosivulla https://sesko.fi/tietosuojaseloste/
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St a nda rdie n ha nk k im ine n
Kaikki sähkötekniset standardit ja käsikirjat SFS:stä
•

SFS-standardit ja SFS-käsikirjat

•

SFS-EN IEC-standardit

•

IEC-standardit

•

Muut CENELECin ja IEC:n laatimat julkaisut

•

Yksittäisinä standardeina tai onlinekokoelmina

•

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

Kannattaa huomata, että
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•

Kaikista EN-standardeista julkaistaan automaattisesti englanninkielinen SFS-EN IEC-standardi (nimi englanniksi)

•

Osasta tehdään lisäksi suomalainen käännös (nimi suomeksi)
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St a nda rdie n ha nk k im ine n

Esikatselu
Sama
standardi
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Kom it e a n/se ura nt a r yhm ä n t yök a luja (1 )
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

www.cenelec.eu
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•

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

15.6.2022

Jukka Alve

Kom it e a n/se ura nt a r yhm ä n t yök a luja (2 )
www.sesko.fi
•

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

•

Äänestykset https://sesko.fi/osallistuminen/ajankohtaiset-lausunnot-ja-aanestykset/

•

Kansalliset lausuntopyyntöluettelot https://sesko.fi/lausuntopyynnot/

•

Toimintaohjeita https://sesko.fi/osallistuminen/ohjeita-asiantuntijoille/

•

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

Yhdenmukaistettujen standardien listat (EU)
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•

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en

•

Kannattaa seurata tarkasti (EN-standardien soveltamispäivämäärät)
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M ik si osa llist uisin?
Tiedosta

Ennakoi

Vaikuta

Hyödyt ammatillisesti

Säästät aikaa ja rahaa

Hyödyt liiketoiminnassa

•

Saat käyttöösi standardit ja niiden
valmisteluaineistot

•

Saat tiedon uusien standardien
valmisteluaikatauluista

•

•

Tunnet standardin
valmisteluhistorian ja sisällön

•

Näet useita vuosia ennen
standardin ilmestymistä tuotettasi
koskevat vaatimukset

Voit kommentoida ehdotuksia
muiden suomalaisten
asiantuntijoiden kanssa

•

Voit vaikuttaa standardien sisältöön
työryhmässä

•

Voit verkostoitua maailman
parhaiden asiantuntijoiden kanssa

•

Voit verkostoitua muiden
standardien käyttäjien, tarkastajien
ja testaajien kanssa

Tuntemalla standardit ja niiden taustat
osaat käyttää niitä oikein. Vältät kalliit
virheet.
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•

Saat lopulliset standardien tekstit
käyttöösi kuukausia ennen niiden
ilmestymistä

Tuntemalla standardin sisällön
etukäteen, voit ottaa sen huomioon
tuotekehityksessä.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa olet
mukana, sitä paremmin pystyt
vaikuttamaan.

Sä hköa la n st a nda rdoint i va st a a m uut t uva n
m a a ilm a n ha a st e isiin
Toimivat standardointirakenteet ovat olemassa
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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 ratkaisut haastavat myös vanhat teknologiat (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.
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Lisä t ie t oja

Standardoinnin seuraaminen Standardien tilaaminen Osallistuminen ja vaikuttaminen
www.sesko.fi
www.iec.ch
www.cenelec.eu
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sales@sfs.fi
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Lisätietoja

SESKOn SK-komiteat ja seurantaryhmät etunimi.sukunimi@sesko.fi
asiakaspalvelu@sesko.fi

