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Puhdas Energia
• Puhdas energia on energiaa, jota on kehitetty täyttämään toiveemme 

säästää ympäristöä ja selviytyä uusiutumattomien polttoaineiden kriisistä. 

• Puhdas energia ja uusiutuva energia ovat kaksi käsitettä, jotka usein 

niputetaan yhteen, mutta ne eivät ole sama asia. Ensimmäinen ero on 

niiden aiheuttama saastuminen. 

Puhtaan energia tuotanto ei saastuta. 

• Useimmiten uusiutuvat energialähteet ovat myös puhtaita ja suurin osa 

puhtaasta energiasta on myös uusiutuvaa.

24.3.2023
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Puhtaan energian lähteitä
• Aurinkoenergia

• Geoterminen energia

• Tuulienergia

• Vesivoima

• Vety (vihreä vety)

• Vuorovesi- ja aaltoenergia (merienergia)

• Ydinenergia

24.3.2023
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 YK on määrittänyt 17 kestävän kehityksen tavoitetta, joilla rakennetaan parempaa maailmaa 

vuoteen 2030 mennessä (SDG = Sustainable Development Goals). Tavoitteet ohjaavat maita 

päättämään nälänhädän sekä luomaan talouskasvua, säilyttämään ympäristön ja varmistamaan 

tasapuolisemman hyvinvoinnin kehittymisen. 

 IEC on määritellyt, miten se osallistuu kaikkien tavoitteiden saavuttamiseen

 IEC:n työ vaikuttaa kaikkiin tavoitteisiin ja selvimmin tavoitteisiin 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13 ja 17

 SESKO osallistuu IEC:n työhön globaalissa verkostossaan vaikuttaen tavoitteiden 

saavuttamiseen

 Suomessa asetetut tavoitteet kestävälle kehitykselle ja globaalin sähköteknisen standardoinnin 

vaikuttamisen muodot: 

 Hiilineutraali Suomi 2035 ja fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta- hallitusohjelman (2019) tavoite

 Suomen (TEM) päivitetty energia- ja ilmastostrategia (2021)- standardoinnin vaikuttavuus mm. 

kilpailukyvyn nostamiseksi huomioitu

Yhdistyneiden kansakuntien ja 
Suomen tavoitteet
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 YK:n kestävän kehityksen tavoitteen nro 7 alatavoitteet:

• Varmistaa vuoteen 2030 mennessä edulliset, luotettavat ja uudenaikaiset energiapalvelut 

kaikille

• Lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta merkittävästi maailmanlaajuisessa 

energialähteiden yhdistelmässä,

• Tuplata vuoteen 2030 mennessä energiatehokkuuden maailmanlaajuinen parantumisvauhti,

• Tehostaa vuoteen 2030 mennessä kansainvälistä yhteistyötä, joka tarjoaa mahdollisuuksia 

puhtaan energian tutkimukseen ja teknologiaan, uusiutuvan energian käyttö, energiatehokkuus 

ja edistynyt sekä entistä puhtaampi fossiilisten polttoaineiden käyttöteknologia mukaan lukien, 

sekä edistää investointeja energiainfrastruktuuriin ja puhtaan energian teknologiaan,

• Laajentaa vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuria ja uudistaa teknologioita uudenaikaisten ja 

kestävien energiapalvelujen tarjoamiseksi kaikille kehitysmaissa, erityisesti vähiten 

kehittyneissä maissa, pienissä kehittyvissä saarivaltioissa ja kehittyvissä sisämaavaltioissa 

niiden omien tukiohjelmien mukaisesti

YK tavoite nro 7: Edullinen, luotettava ja uudenaikainen 
energia kaikille (Affordable and clean energy) 
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• IEC on julkaissut 3.082 julkaisua, jotka liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen 7

• Käynnissä on 982 projektia, joissa huomioidaan myös SDG 7

• IEC:n työ on välttämätöntä kohtuuhintaisten ja luotettavien energiapalvelujen 
tarjoamisessa sekä sähköverkossa että sen ulkopuolella sekä luotettavan 
energiainfrastruktuurin parantamisessa ja laajentamisessa. Se tarjoaa pohjan 
testaukselle, sertifioinnille ja energiatehokkuuden mittaamiselle.

• IEC:n kansainväliset standardit mahdollistavat teknologian siirron ja tehokkaampien 
teknologioiden laajan käyttöönoton. Ne tukevat esimerkiksi Maailmanpankin 
energiainfrastruktuuri-investointeja.

• IEC:n työ tarjoaa vankan pohjan koko energiaketjulle ja kaikille sähkökäyttöisille laitteille. 
Yli 160 IEC:n TC/SC:tä osallistuu suoraan SDG 7:ään. Yli 3 000 julkaisua ja kaikki neljä 
IEC sertifiointijärjestelmää kattavat kaikki sähköntuotannon muodot sekä sähköverkkoon 
että verkon ulkopuolelle, perinteisestä (vesi, hiili, kaasu, öljy, ydinvoima) kaikkiin 
uusiutuviin energialähteisiin (tuuli, aurinko, meri, geoterminen jne.).

IEC:n panostus YK tavoite nro 7:n toteutumisessa 
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Eurooppalaista standardointia koskeva 
unionin vuotuinen työohjelma 2023 
• Työohjelmalla tuetaan poliittisten painopisteiden täytäntöönpanoa.

• Työohjelma (88 toimenpidettä) on jaettu neljään pääluokkaan
• Vihreä siirtymä, Digitaalinen siirtymä, Euroopan teollisuuden häiriönsietokyky sekä Tuotteiden ja 

palvelujen sisämarkkinat

• Vuoden 2023 strategisiin pilareihin (14 kpl) sisältyvät mm. Vetyinfrastruktuuri, tuki 
ja varastointi (toimet 1, 2), Aurinkosähkön integroiminen energiajärjestelmään 
(toimi 3) sekä Lämpöpumppujen turvallisuus (toimi 14)

• Vihreään siirtymään tähtäävillä toimilla pyritään tukemaan seuraavia toimia
• Energiakäänne ja energian kulutuksen vähentäminen sekä Ympäristöasioiden laatu

• Digitaalista siirtymää koskevilla toimilla pyritään tukemaan seuraavia asioita
• Turvallisuus ja saatavuus ja Uusien tieto- ja viestintätekniikoiden käyttöönotto

24.3.2023
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Kansallinen ja kansainvälinen 
standardointijärjestelmä

24.3.2023

IEC = International Electrotechnical Commission

CENELEC = European Committee for Electrotechnical Standardization
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Puhdas energia – kansainvälisiä komiteoita

• IEC:n komiteoita
• TC 4 Hydraulic turbines

• TC 45 and 2 SCs Nuclear instrumentation

• TC 82 Solar PV panels and lighting

• TC 88 Wind energy generation

• TC 105 Fuel cell technologies

• TC 114 Marine energy

• TC 117 Solar thermal electric plants

• ISOn ja CENin komiteoita
• ISO/TC 197 Hydrogen technologies

• CEN/CLC/TC 6 Hydrogen in energy systems

• ISO/TC 85 Nuclear energy, nuclear technologies, and 
radiological protection

• CEN/TC 430 Nuclear energy, nuclear technologies, 
and radiological protection

• ISO/TC 339 Small hydropower plants

• ISO/TC 182 Geotechnics

• CEN/TC 341 Geotechnical investigation and testing

• Näissäkin käsitellään puhdasta energiaa:
• IEC TC 2 Electric motors

• IEC TC 5 Steam turbines

• IEC TC 8 System aspects of electrical energy supply

• IEC TC 20 Electric cables

• IEC TC 21 Secondary cells and batteries

• IEC TC 31 and 3 SCs Equipment for explosive 
atmospheres

• IEC TC 35 Primary cells and batteries (incl. for energy 
storage)

• IEC TC 57 Power systems management and 
information exchange including cyber security

• IEC TC 69 Electric road vehicles and industrial trucks

• IEC TC 120 Electrical energy storage systems

• IEC ACEE Advisory Committee on Energy Efficiency

• IEC SyC Smart Cities  
Electrotechnical aspects of Smart Cities

• IEC SyC Smart Energy

• ASTM Committee E44 on Solar, Geothermal and 
Other Alternative Energy Sources

24.3.2023



Tavoitteena aktivoidaan kotimaiset 
vastinkomiteat IEC:n komiteoille IEC 
TC 82: Solar PV panels and lighting, 
IEC TC 88: Wind energy generation, 
IEC TC 105: Fuel cell technologies ja
IEC TC 114: Marine energy sekä
CENELECin komiteoille CLC/TC 82 
Solar photovoltaic energy systems ja
CLC/TC 88 Wind turbines

24.3.2023

Puhdas Energia 
kampanja 2022 - 2023
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Puhdas energia – tilanne 28.2.2023

• SESKOn standardointikomiteoissa ja seurantaryhmissä on mukana 51 asiantuntijaa

• Kaksi komiteaa ja kaksi seurantaryhmää

• SK 82 Aurinkosähköjärjestelmät (24 asiantuntijaa), puheenjohtaja Jouni Kekäläinen

• SK 88 Tuulivoimajärjestelmät (16 asiantuntijaa), puheenjohtaja Timo Savolainen

• Seurantaryhminä SR 105 Polttokennot (7) ja SR 114 Merienergia – Vuorovesi- ja aaltoenergiamuuntimet (4)

• IEC:n komiteoiden työryhmissä SESKOn nimeäminä TC 82: 5 asiantuntijaa; TC 88: 10 asiantuntijaa; 
TC 105: 2 asiantuntijaa; TC 114: ei asiantuntijoita työryhmissä

• Järjestetty kolme webinaaria vuoden 2022 aikana: 

• Käynnistyswebinaari 2022-03-18

• Webinaari tuuli- ja aurinkoenergiasta 2022-08-22

• Webinaari polttokennoista ja aaltoenergiasta 2022-11-25

• Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja on kontaktoitu osana Oppilaitosyhteistyö-kampanjaa, johon on 
tähän mennessä osallistunut 7 oppilaitosta hankkeillaan

24.3.2023





SÄHKÖALAN SFS-
STANDARDEJA

7000+
noin 80

AKTIIVISIA
SK-KOMITEOITA

40

OSALLISTUVAT 
ASIANTUNTIJAT

LUVUT
YHDISTYKSEN 
JÄSENIÄ

11

18

SEURANTARYHMIÄ

499

Tilanne vuoden 2022 lopussa

HENKILÖSTÖ



OLEMME TÄÄLLÄ 
SINUA VARTEN

TARKOITUS

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.
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Let’s Connect!
Our Address

Takomotie 8

00380 Helsinki

Phone & Email

+358 50 571 6048

asiakaspalvelu@sesko.fi
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