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järjestelmien yhteensopivuuden

globaalin liikkuvuuden.
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, 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+100+

AKTIIVISIA
SK-KOMITEOITA

41

OSALLISTUVAT 
ASIANTUNTIJAT

LUVUT
YHDISTYKSEN 
JÄSENIÄ

13
HENKILÖSTÖ

18

SEURANTARYHMIÄ

484
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6 SESKOn jäsenyhteisöt
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Moniuloit teinen standardoint ijär jestelm ä

25.8.2022 Anna Tanskanen 

IEC = International Electrotechnical Commission

CENELEC = European Committee for Electrotechnical Standardization
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syytä lähteä mukaan sähköalan standardointiin
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9
Osallistumalla standardointiin vaikutat YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden ja Hiilineutraali Suomi 2035- tavoitteen saavuttamiseen

25.8.2022 9Anna 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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SESKOn LinkedIn kanava, julkaistu 25.8.2022

• Standardointityön vaikuttavuudesta on kirjattu Valtioneuvoston 
selontekoon kansallisesta ilmasto- ja energiastrategiasta 

• Standardointiin liittyvät uudet linjaukset korostavat: 
• Standardoinnin merkitystä kansallisten tutkimus-, innovointi- ja 

kilpailukykytavoitteiden saavuttamisessa erityisesti energia-
alan eurooppalaisessa ja kansainvälisessä standardointityössä. 

• Energiasiirtymä on tilaisuus kehittää tuotteita ja palveluita 
niin kansallisiin tarpeisiin kuin kansainvälisille markkinoille. 

• Kansainvälisen standardoinnin merkitystä uusien teknologioiden 
yleistymiselle 

• Edistämällä kansainvälistä ja eurooppalaista standardointia 
voidaan vaikuttaa EU:n sisämarkkinoiden toimivuuteen ja 
kehittää teollisuuden ja yritysten kilpailukykyä siirtymässä 
kohti ilmastoneutraalia taloutta. 

• Osallistumalla aktiivisesti uusiutuvan energiatekologian ja 
sähköverkkojen kansainväliseen standardointiin edistetään 
suomalaisen teknologian ja osaamisen 
vientimahdollisuuksia. 

Hiilineutraali Suomi 2035- kansallinen 
ilmasto- ja energiastrategia
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Osallistumalla standardointiin sinä ja organisaatiosi näette tulevaisuuteen 

25.8.2022 Anna Tanskanen 

• Standardien käyttö tuo yritykselle 
etumatkaa ja kasvua

• Varmistaa yhteensopivuuden, 
turvallisuuden ja laadun

• Täyttää lainsäädännön vaatimukset 
EU:ssa

• Avaa kansainväliset markkinat

• Nostaa yrityksen arvoa ja 
kiinnostavuutta 
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Osallistumalla standardointiin kasvatat omaa tietämystäsi, 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.

• Pääset osaksi kansainvälistä ja 
eurooppalaista sähkö- ja elektroniikka-alan 
asiantuntijaverkostoa (IEC, CENELEC). 

• Kasvatat omaa arvoasi asiantuntijana ja erotut 
eduksesi alan ammattilaisena.

25.8.2022 Anna Tanskanen
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Kiinnostuitko?

Vi bet jänar också på svenska. 

Anna Tanskanen 

Puh. 040 1529648 

Osoitteemme

Takomotie 8

00380 Helsinki

SESKOn
asiakaspalvelu

+358 50 571 6048

asiakaspalvelu@sesko.fi
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Näin pääset  mukaan toimintaan!

• Valitse kampanjan SESKOn ryhmät, joihin haluat osallistua SR 82, SK 88, 
SR 105, SR 114.

• Täytä yhteydenottolomake SESKOn verkkosivuilla tai sähköposti Arto Sirviölle.

• SESKOn toimisto lähettää esitäytetyn liittymislomakkeen, joka palautetaan 
täydennettynä ja allekirjoitettuna sähköpostin liitteenä.

• Käyttäjätunnukset standardoinnin palveluihin (IEC/CLC/SESKO).

• Uuden henkilön perehdytys standardoinnin prosesseihin ja rutiineihin.

• Asiantuntijaksi kehittyminen alkaa…

18.3.2022 Arto Sirviö

https://sesko.fi/osallistuminen/liittyminen/
mailto:arto.sirvio@sesko.fi
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SESKOn Puhdas Energia kampanja 2022 – 2023

Kampanjan aikana SESKO ei peri osallistumismaksuja seuraaviin kansallisiin 
standardointiryhmiin osallistumisesta:

• SR 82 Aurinkosähköjärjestelmät (lisätietoa)

• SK 88 Tuulivoimajärjestelmät (lisätietoa)

• SR 105 Polttokennot (lisätietoa)

• SR 114 Merienergia – Vuorovesi- ja aaltoenergiamuuntimet (lisätietoa) 

18.3.2022 Arto Sirviö

Puhdas energia on paljon muutakin, kuin vain mainittujen standardointiryhmien 

toiminta-alue. Se käsittää erilaiset puhtaan energiatuotannon menetelmät, energian 

siirtoon ja jakeluun liittyvät alueet, sähköenergian varastoinnin sekä energian 

käytön erilaiset muodot.

https://sesko.fi/komiteaesittelyt/sr-82-aurinkosahko/
https://sesko.fi/komiteaesittelyt/sr-88-tuulivoimajarjestelmat/
https://sesko.fi/komiteaesittelyt/sr-105-polttokennot/
https://sesko.fi/komiteaesittelyt/sr-114-merienergia-vuorovesi-ja-aaltoenergiamuuntimet/
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