
Standardisointi 
– osallistu, 

vaikuta, hyödy
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Kasvua ja kilpailukykyä standardeilla



Osallistu ja vaikuta – 
kasvata kilpailukykyäsi 

Standardisointi on tuotteita, prosesseja ja palveluita 
koskevien yhteisten toimintatapojen laatimista;  
sopimista alan hyvistä käytännöistä ja vaatimuksista.

Standardeja laaditaan standardisointiryhmissä. Ryhmän 
jäsenyys on avoin kenelle tahansa, kuka on kiinnostunut 
seuraamaan omaa toimialaansa ja vaikuttamaan siihen.

1 lisäävät tuotteiden, prosessien ja  
palveluiden yhteensopivuuttaStandardit

Osallistumalla standardisointiin 

• saat ennakkotietoa toimialaasi vaikuttavista tekijöistä ja 
pystyt ottamaan ne huomioon omassa toiminnassasi

• voit vaikuttaa standardien sisältöön ja  
oman alasi kehitykseen

• voit verkostoitua alan asiantuntijoiden ja  
muiden toimijoiden kanssa

• osoitat vastuullisuutta asiakkaillesi,  
yhteistyökumppaneillesi sekä viranomaisille.



Hyötyä kaikenkokoisille 
yrityksille, kuluttajille ja 

yhteiskunnalle
Muuttuvassa maailmassa standardit lisäävät ennakoitavuutta ja 
järjestystä. Ne helpottavat uusien teknologioiden ja innovaatioiden 
käyttöönottoa. Eri alojen asiantuntijoiden yhdessä laatimilla standardeilla 
voidaan tehokkaasti levittää ja soveltaa tietoa sekä luoda talouskasvua.

Suomalaisyritysten vastauksia standardien hyötyjä käsittelevässä pohjoismaisessa 
tutkimuksessa, The Influence of Standards on the Nordic Economies, 2017

3 helpottavat markkinoille pääsyälisäävät turvallisuutta2

74%
Standardit avaavat 
markkinoita ja 
auttavat yrityksiä 
ylittämään kaupan 
tekniset esteet

67%
Standardit 
helpottavat 
tuotteiden 
ja palvelujen 
vientiä

91%
Standardit 
kasvattavat 
asiakkaiden 
luottamusta

89%
Standardisointi 
on tärkeä  
osa tulevia 
toiminta-
suunnitelmia



Standardeista  
strategista hyötyä

5 auttavat seuraamaan alan kehitystä ja 
suunnittelemaan toimintaa sen mukaisesti4 parantavat laatua

HyötyPanos Riski/mahdollisuus

Ei hyötyäEi tietoa,  
ei kiinnostusta

Menetetyt 
mahdollisuudet, 

kilpailijaa 
suosivat 

vaatimukset

0

Yritys osaa 
varautua 
tulevaan

Hyöty käytöstä 
ja ennakko-

tiedoista

Standardeja 
käytetään ja 
seurataan

2

Yritys pystyy 
vaikuttamaan 

alansa 
kehitykseen

Strategiset 
hyödyt, omaan 

toimialaan  
vaikuttaminen

Osallistutaan  
aktiivisesti  
standardi- 

sointi työhön
3

Hyöty  
käytöstä

Hyödynnetään 
olemassa 

olevia 
standardeja

Yritys hyödyntää 
standardeja,  

mutta ei ennakoi 
alan kehitystä

1



6 kasvattavat kilpailukykyä 7 edistävät vastuullisuutta  
ja kestävää kehitystä.

Antti Karppinen, teknillinen johtaja, SFS ry

   09 1499 3386, 040 545 2214

  etunimi.sukunimi@sfs.fi

 

SFS:n tietopalvelu

   09 1499 3455 (ark. 8-16) 

  info@sfs.fi

Standardisointityötä tekevät toimialayhteisöt

  sfs.fi/toimialayhteisot

Kiinnostuitko?  
Ota yhteyttä  

niin kerromme lisää!



Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. 
Kasvatamme suomalaista kilpailukykyä ja 

hyvinvointia standardisoinnin keinoin. 

SFS on kumppanisi ja oppaasi kaikessa 
standardeihin liittyvässä. Me huolehdimme, 

että suomalaisilla organisaatioilla on 
mahdollisuudet osallistua standardisointiin. 

Kerromme standardien hyödyistä ja 
ylläpidämme Suomen tarpeita vastaavaa 

standardikokoelmaa.
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Tietopalvelu

   09 1499 3455 (ark. 8-16) 

  info@sfs.fi

Verkkokauppa

  sales.sfs.fi



 www.sfs.fi
 

  09 149 9331

@standardeista 
#standardeista

 Malminkatu 34 
PL 130

00101 Helsinki


