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Esipuhe 

Tausta 

CENin ja CENELECin jäsenjärjestöjä koskevat vaatimukset esitetään sääntöjen ”CEN-CENELEC Internal Regualtions 
Part 1: Organization and structure” osiossa 1D ja niitä täydentää CEN-CENELEC Guide 22:2018 ”Guide on the organiza-
tional structure and processes for the assessment of the membership criteria of CEN and CENELEC”, joka mm. sisältää 
jäsenyyttä koskevien kriteerien arvioinnissa käytettävän tarkistuslistan. Nämä on Suomessa julkaistu SFS-oppaana 
12:2018. SFS-oppaassa 12 esitetään kriteerit, jotka kaikkien CENin ja CENELECin kansallisten jäsenjärjestöjen tulee 
jatkuvasti täyttää. Ohjeistolla on useita tavoitteita, yksi keskeisimmistä on varmistaa, että kaikki jäsenjärjestöt toimivat 
kansallisesti samojen perusperiaatteiden mukaisesti. 

Suomessa joudutaan ottamaan huomioon hajautettu standardisointijärjestelmä ja sen erityispiirteet. Suurin osa sekä 
eurooppalaisesta että kansainvälisestä teknisestä valmistelusta on delegoitu SFS:n toimialayhteisöille kahdenvälisillä 
toimialayhteisösopimuksilla. CENin ja CENELECin sääntöjen IR osassa 1 ja oppaassa CEN/CENELEC Guide 22 ”Opas 
CENin ja CENELECin jäsenjärjestöjä koskeviin kriteereihin liittyvässä arvioinnissa käytettävästä organisaatioraken-
teesta ja prosesseista” käsitellään eurooppalaisten standardien valmistelussa huomioon otettavia vaatimuksia, sekä 
kansallisten standardien valmistelussa huomioon otettavia vaatimuksia siltä osin, kun CENin ja CENELECin jäsenillä on 
oikeus saada tietoa jäsenjärjestöjen kansallisesta standardisoinnista tai vaikuttaa jäsenjärjestöjen kansalliseen standar-
disointiin. Oppaan periaatteita voidaan soveltuvin osin myös noudattaa kansainvälisten standardien kansallisessa val-
mistelussa. 

Tämän SFS-oppaan 13 kolmannen painoksen sisältö on päivitetty vastaamaan CEN-CENELEC Guide 22 nykyistä ver-
siota. SFS-opas 13 sisältää oppaan CEN-CENELEC Guide 22 liitteen C kansallisen jäsenjärjestöjen arvioinneissa käytettä-
vän tarkistuslistan ja vastaukset, joilla osoitetaan vaatimusten täyttymistä Suomessa (sarake Näyttö). 

SFS:n standardisointilautakunta on vahvistanut 14.12.2020 tämän oppaan 3. painoksen käytettäväksi Suomessa valmis-
tauduttaessa oppaan CEN-CENELEC Guide 22 ehtojen toteutumista koskeviin arviointeihin. Lisäksi SESKO CENELECin 
jäsenenä vastaa itsenäisesti valmistautumisesta arviointeihin ja niihin liittyvistä raportoinneista. 

Oppaan julkaisuhetkellä SFS:n toimialayhteisöt ovat: Kemesta ry, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA 
ry, Muoviteollisuus ry, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, SESKO ry, Suomen ympäristökeskus, Traficom, Väylävirasto ja 
Yhteinen Toimialaliitto YTL. Toimialayhteisöjen kansallisista komiteoista ja standardisointiryhmistä käytetään tässä 
oppaassa termiä ” standardisointiryhmä”. 

Jäsenjärjestöiltä edellytettävät kuusi kriteeriä 

Jäsenjärjestöjen edellytetään toiminnassaan jatkuvasti täyttävän seuraavat kuusi kriteeriä, joita koskevat vaatimukset 
on esitetty oppaassa CEN/CENELEC Guide 22 ja joiden kansallista soveltamista koskevat ohjeet esitetään tässä op-
paassa: 

● läpinäkyvyys 

● avoimuus ja kehitysnäkökulma 

● puolueettomuus ja konsensusperustaisuus 

● tehokkuus ja tarpeellisuus 

● toiminnan johdonmukaisuus 

● taloudelliset edellytykset ja vakaus 

 

Lisäksi vaatimukset sisältävät seuraavat kaksi kriteeriä, jotka koskevat joko oikeudellista asemaansa muuttaneita jä-
senjärjestöjä tai CENin tai CENELECin jäsenyyttä hakevia ehdokasorganisaatioita: 

● oikeudellista asemaansa muuttavia CENin tai CENELECin jäsenjärjestöjä koskevat lisävaatimukset 

● CENin tai CENELECin jäsenyyttä hakevaa organisaatiota koskevat lisävaatimukset. 
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1 Soveltamisala 

Tämä SFS-opas sisältää oppaan CEN-CENELEC Guide 22:2018 ”Opas CENin ja CENELECin jäsenjärjestöjä koskeviin kri-
teereihin liittyvässä arvioinnissa käytettävästä organisaatiorakenteesta ja prosessista”, joka on julkaistu SFS-oppaassa 
12:2018, liitteen C kansallisten jäsenjärjestöjen arvioinneissa käytettävän tarkistuslistan ja vastaukset, joilla osoitetaan 
vaatimusten täyttymistä Suomessa. 

2 Viittaukset 

SFS-opas 4:2020, Suomalaisen SFS-standardin laadinta ja rakenne 

SFS-opas 5:2020, Eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien sekä muiden julkaisujen kansallinen käsittely 

SFS-opas 12:2018, CENin ja CENELECin jäsenjärjestöjä koskevat vaatimukset sekä niiden arvioinnissa käytettävä organi-
saatiorakenne ja prosessit



SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-opas 13:2020 
FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 6 
 

 

CENin tai CENELECin kansallisten jäsenjärjestöjen arvioinneissa käytettävä tarkistuslista 

Tämä tarkistuslista on tarkoitettu arvioinnin tueksi, eikä sen tarkoitus ole olla kattava 

KRITEERI 1 Läpinäkyvyys 

Nro Aihe Osatekijät OK Näyttö 1 Luotta-
mukselli-

nen 

  EN/ISO 9001 Voimassa oleva  
EN ISO 9001 -sertifiointi. 

☐ Ei standardin SFS-EN ISO 9001 mu-
kaista sertifiointia. Noudatetaan 
vertaisarviointimenettelyä. 

  

1.1 Kansallinen 
työohjelma 

Työohjelma päivitetään vähintään 
kerran vuodessa (EU:n asetus 
N:o 1025/2012, art. 3(1)). 

☐ SFS julkaisee päivitetyn kansallisen 
työohjelman verkkosivuillaan vä-
hintään kerran vuodessa. Tavoit-
teena on kansallisen työohjelman 
julkaiseminen reaaliaikaisesti 
SFS:n verkkosivuilla. 

☐ 

Työohjelmassa ilmoitetaan kunkin 
standardijulkaisun osalta seuraavaa: 
• kohde 
• standardien laatimisessa saavu-

tettu vaihe 
• mahdollisesti perustaksi otettujen 

muiden (kansainvälisten) stan-
dardien viitetiedot 

(EU:n asetus N:o 1025/2012, 
art. 5(1)). 

☐ Työohjelmassa ilmoitetaan kohde 
(tunnus ja otsikko), vaihe sekä toi-
mialayhteisö ja vastuuhenkilö. Kan-
sainvälisten standardien kanssa 
täysin yhteneviä kohteita (SFS-ISO) 
ei esitetä listalla. 

☐ 

Työohjelma julkaistaan julkisella 
verkkosivustolla tai muussa julkisesti 
saatavilla olevassa julkaisussa  
(EU:n asetus N:o 1025/2012, 
art. 3(3)). 

☐  ☐ 

Jokaisen uuden vuosittaisen työohjel-
man ilmestymisestä lisätään ilmoitus 
muihin jäsenjärjestön julkaisuihin 
(säännöllisiin tiedotteisiin ja uutiskir-
jeisiin) (EU:n asetus 
N:o 1025/2012, art. 3(3) ja 3(4)). 

☐ SFS uutisoi päivitetystä työohjel-
masta. 

☐ 

Jäsenjärjestö ilmoittaa CENille ja 
CENELECille jokaisen uuden vuosit-
taisen työohjelman ilmestymisestä 
(EU:n asetus N:o 1025/2012, art. 3(3) 
ja 3(4)). 

☐ SFS ilmoittaa päivitetyt työohjel-
mat CENille. Lisäksi päivitetty kan-
sallinen työohjelma notifioidaan 
EU-komissiolle ja CENin jäsenjär-
jestöille. 

☐ 

 
1 Esitetyn näytön lähde, otsikko ja päivämäärä. 
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Muu: 
 
............................................................................ 
Kansallisen työohjelman valmistelu 
Suomen hajautetussa järjestelmässä. 

☐ SFS ilmoittaa toimialayhteisöille 
työohjelmien julkaisuaikataulun. 
Päivitetty työohjelma saatetaan tie-
doksi myös toimialayhteisöille. 

☐ 

1.2 Uusi 
kansallinen 
työkohde 

Luettelo kaikista uusista kansallisista 
työkohteista on julkisesti saatavilla. 

☐ Uudet kansalliset työkohteet sisäl-
tyvät SFS:n verkkosivuilla julkais-
tavaan Suomalaisen standardisoin-
nin työohjelmaan. Työkohteiden 
vastuuhenkilöt antavat työohjel-
massa olevista kohteista lisätietoa 
pyydettäessä. Työohjelmat julkais-
taan suomeksi ja englanniksi osoit-
teissa haulla ”kansallinen  
työohjelma” 

☐ 

CENELEC: kaikki uudet kansalliset 
työkohteet sekä toimenpidekieltoon 
liittyviä seikkoja koskevat tiedot il-
moitetaan Vilamoura-menettelyn 
(Frankfurtin sopimuksen) sääntöjen 
mukaisesti. 

☐ Koskee Suomessa SESKOa. ☐ 

Ilmoitusprosessi sisältyy järjestelmäl-
lisiin sisäisiin menettelyihin. 

☐ Työkohdelistaus tulostetaan kan-
sallisesta FINSTA-tietokannasta 
toimialayhteisöjen sinne syöttä-
mien tietojen perusteella. 
SFS-opas 4, kohta 4.4 
Standardisointityön 
aloittaminen ja SFS-
standardiehdotuksen 
laatiminen: 
”Kustakin suomalaisesta standar-
disointikohteesta tulee ilmoittaa 
SFS:lle välittömästi työn käynnis-
tyttyä lisäämällä uusi SFS-kohde 
FINSTA-tietokantaan.” 
”SFS tiedottaa FINSTAan kirjattu-
jen työkohdetietojen perusteella 
edelleen uusista kansallisista työ-
kohteista CENin ja CENELECin tie-
tojärjestelmän ja kaupan teknisiä 
esteitä koskevan WTO-sopimuksen 
edellyttämällä tavalla.” 

☐ 

Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 
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1.3 Ehdotusten 
valmistelu 

Työasiakirjat (joiden koko teksti on 
saatavissa) ovat kaikkien kansallisiin 
ryhmiin osallistuvien jäsenten saata-
vissa verkkosivustolta tai ne välite-
tään sähköisessä muodossa (esim. 
pdf-tiedostona, johon on vain lukuoi-
keudet jne.). 

☐ Toimialayhteisöt käyttävät Nati-
onal Mirror Committees -palvelua 
työasiakirjojen jakelussa kansalli-
sille standardisointiryhmille. Saata-
villa olevat työasiakirjat ovat kaik-
kien standardisointiryhmien jäsen-
ten saatavilla. 
Suomalaisen standardin laadinta 
toteutetaan SFS-oppaan 4 mukai-
sesti. 
SFS-opas 5, Liite 4 Kansallisten 
standardisointiryhmien 
toimintasääntömalli, 
kohta 6: 
• Jokaisella kansallisella standar-

disointiryhmällä on oma si-
vusto, jossa on sen toimialuee-
seen liittyvä  
standardisointiaineisto, mm. 

• kansallisen standardisointiryh-
män kokousten esityslistat ja 
pöytäkirjat 

• eurooppalaisten ja kansainvä-
listen komiteoiden työasiakir-
jat (esim. N-dokumentit) 

• kansalliseen kannanmuodos-
tukseen tarvittavat äänestysdo-
kumentit ja äänestykset (esim. 
CIB) 

• lausunto- ja äänestysvaiheessa 
olevat standardiehdotukset 

• matkakertomukset ja/tai ko-
kousraportit. 

☐ 

Työasiakirjat (ja niihin liittyvät vel-
voittavissa viittauksissa luetellut jul-
kaisut) ovat kaikkien kansallisiin ryh-
miin osallistuvien jäsenten saatavissa 
maksutta. 

☐ Työasiakirjat ovat kaikkien kansal-
lisiin standardisointiryhmiin tai 
SFS-oppaan 4 mukaisin työryhmiin 
osallistuvien jäsenten saatavissa. 
Standardisointiryhmällä voi olla 
vuosittainen osallistumismaksu. 
Suomalaisen standardin laadinta 
toteutetaan SFS-oppaan 4 mukai-
sesti. 
SFS-opas 4, kohta 4.1 Yleistä: 
”Mikäli työ tehdään olemassa ole-
vassa standardisointiryhmässä, 
ryhmä voi perustaa sen alaisuuteen 
erillisen työryhmän, johon osallis-
tuminen on maksutonta.” 

☐ 

Kaikki jäsenet voivat esittää kom-
mentteja työasiakirjoista ja osallistua 
niiden laadintaan. 

☐ Kaikilla standardisointiryhmien jä-
senillä on yhtäläiset oikeudet osal-
listua standardiehdotusten valmis-
teluun ja kommentointiin. 

☐ 
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SFS-opas 4, kohta 4.1 Yleistä: 
”Kaikilla sidosryhmillä on yhtäläi-
set oikeudet osallistua standardien 
laadintaan.” 
SFS-opas 5, kohta 3.3 
Kansallisen osallistumisen 
organisointi CEN- ja ISO-työhön 
liittyen: 
”Standardisointialueen kannalta 
olennaisilla sidosryhmillä on yhtä-
läiset oikeudet osallistua standar-
dien laadintaan. Sidosryhmätieto 
on kirjattava Global Directory -jär-
jestelmään jokaisen kansallisen 
standardisointiryhmän jäsenen 
osalta. Organisaation edustajan on 
tarvittaessa esitettävä lausunto, 
että henkilö edustaa organisaatio-
taan kansallisessa standardisointi-
ryhmässä ja hänen organisaationsa 
vastaa henkilön osallistumisen 
osalta standardisointiin liittyvistä 
kustannuksista.” 

Muut CENin ja CENELECin jäsenjär-
jestöt voivat pyynnöstä osallistua (ak-
tiivisesti tai passiivisesti) suunnitel-
tuihin tai meneillään oleviin laadinta-
toimiin (EU:n asetus 
N:o 1025/2012, art. 4(4)). 

☐ Muilla CENin jäsenjärjestöillä on 
oikeus osallistua pyynnöstä kansal-
listen standardien laadintaan. 
SFS-opas 4, kohta 4.3 
Työryhmän asettaminen: 
”CENin ja CENELECin jäsenjärjes-
töillä on oikeus seurata kansallista 
työtä Suomessa lähettämällä tark-
kailijoitaan kokouksiin. Standar-
disointikokouksissa ei kuitenkaan 
ole velvoitetta käyttää muita kuin 
kotimaisia kieliä.” 

☐ 

Kansalliset standardiehdotukset ovat 
pyynnöstä muiden jäsenjärjestöjen 
kotimaissa toimivien sidosryhmien 
saatavilla (EU:n asetus 
N:o 1025/2012, art. 4(4)). 

☐ Toimialayhteisöt lähettävät kansal-
liset standardiehdotukset pyyn-
nöstä muille CENin ja CENELECin 
jäsenjärjestöille. 
SFS-Opas 4 kohta 4.5 
Kansallinen lausuntokierros: 
”Toimialayhteisöt lähettävät 
pyynnöstä tiedon ja linkin muille 
CENin ja CENLECin jäsenjärjestöille 
kansallisen lausuntokierroksen 
käynnistymisestä ja 
mahdollisuudesta kommentoida 
standardiehdotusta SFS:n 
lausuntopyyntöpalvelussa.” 

☐ 

Tiedottamis-, raportoimis- ja seuran-
tamenettelyistä on sisäiset menettelyt. 

☐ Toimialayhteisöjen standardisoin-
tiryhmillä on toimintasääntö. 

☐ 
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SFS-oppaan 5 liitteessä 4 on esi-
tetty kansallisten standardisointi-
ryhmien toimintasääntömalli. 

    Muu: 
 
INSTA-valmistelu 

☐ Pohjoismaisena yhteistyönä laadit-
tavat INSTA-standardit käsitellään 
INSTA-sopimuksessa kuvatulla ta-
valla. 

☐ 

1.4 Valmiit 
julkaisut –  
Lopulliset 
versiot 

Seuraavat tiedot ovat julkisesti 
saatavilla: 

      

• ajantasaiset luettelot, joissa on jul-
kaistujen standardien ja muiden 
julkaisujen otsikot ja soveltamis-
alat (EU:n asetus N:o 1025/2012, 
art. 6(1)) 

☐ SFS-verkkokaupassa ylläpidetään 
ajantasaista luetteloa, jossa on jul-
kaistujen standardien ja muiden 
julkaisujen otsikot. Julkaisujen so-
veltamisalat ovat luettavissa SFS-
verkkokaupassa maksutta. 

☐ 

• ristiriitaisten kansallisten stan-
dardien kumoamispäivämäärät 

☐ Ristiriitaiset kansalliset standardit 
kumotaan vastaavien  
SFS-EN- standardien vahvistami-
sen yhteydessä. EN-standardien 
kohdalla otetaan huomioon mah-
dolliset siirtymäajat. Päivämäärä ja 
kumottava standardi ilmoitetaan 
SFS-EN-standardin kansilehdellä. 
Tieto kumotuista  
SFS-standardeista löytyy  
SFS-verkkokaupasta. 

☐ 

• kumottujen standardien jäljitettä-
vyystiedot 

☐ Kumottujen standardien jäljitettä-
vyystiedot ovat saatavilla FINSTA-
järjestelmässä ja  
SFS-verkkokaupassa. 

☐ 

• tiedot julkaisujen ostamistavoista. ☐ Tiedot julkaisujen ostamistavoista 
löytyvät mm. SFS:n verkkosivuilta. 

☐ 

Julkaistut tuotteet ovat saatavilla  
CENin ja CENELECin oppaan 10  
mukaisesti. 

☐ Julkaistut tuotteet ovat saatavilla 
CENin ja CENELECin oppaan 10 
mukaisesti. 

☐ 

EN-standardien vahvistamisaikaa 
koskevat tallenteet. 

☐ EN standardit vahvistetaan kansal-
lisesti SFS:n toimitusjohtajan toi-
mesta ns. TJ-OK -listoilla, jotka ar-
kistoidaan. Vahvistamispäivämäärä 
kirjataan FINSTA-järjestelmään. 

☐ 

Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 
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1.5 Kaikille 
sidosryhmille 
suunnattua 
julkista  
lasunto- 
kierrosta  
koskevat  
menettelyt 

Ehdotusvaiheessa olevien julkaisujen 
vapaa saatavuus, jotta niitä voi kom-
mentoida ja niiden laadintaan voi 
osallistua (EU:n asetus 
N:o 1025/2012, art. 4(a), 5(1) ja 6(1)). 

☐ Ehdotusvaiheessa olevat julkaisut 
ovat vapaasti saatavissa (luetta-
vissa ja kommentoitavissa) mm. 
SFS:n lausuntopyyntöpalvelun 
kautta. Ehdotusten laadintaan voi 
osallistua liittymällä kansalliseen 
standardisointiryhmään tai työryh-
mään. 
SFS-opas 4, kohta 4.5 
Kansallinen lausuntokierros: 
”Kun standardiehdotus on saatu 
valmiiksi, toimialayhteisö huolehtii 
kansallisen lausuntokierroksen toi-
meenpanemisesta ja lausuntokier-
rokseen liittyvien tietojen merkit-
semisestä FINSTAan sekä lausunto-
kierroksen käynnistämisestä SFS:n 
lausuntopyyntöpalvelussa, mikä 
edellyttää myös kansallisen stan-
dardiehdotuksen siirtämistä lau-
suntopyyntöpalveluun. Viimeistään 
tässä vaiheessa FINSTAan merki-
tään myös standardiehdotuksen 
englanninkielinen otsikko.” 
”Kaikilla asiaankuuluvilla sidosryh-
millä ja heidän edustajillaan on ol-
tava mahdollisuus kommentoida 
kansallisella lausuntokierroksella 
olevia ehdotuksia. Lausuntokier-
roksen aikana ehdotukset ovat lu-
ettavissa ja kommentoitavana 
SFS:n lausuntopyyntöpalvelussa.” 
SFS-opas 5, kohta 4.4 
Kansallinen lausuntokierros ja 
lausuntojen käsittely: 
”CENin, CENELECin ja ISOn lausun-
tokierroksia koskevat tiedot merki-
tään FINSTA-tietokantaan (josta 
käytetään jatkossa nimitystä 
FINSTA). CENin ja ISOn (P-jäse-
nyys) sääntöjen edellyttämät stan-
dardiehdotusten lausuntovaiheen 
kansalliset lausuntokierrokset 
käynnistyvät automaattisesti 
FINSTAssa olevien vaihe- ja määrä-
aikatietojen perusteella.” 
”Kaikilla asiaankuuluvilla sidosryh-
millä ja heidän edustajillaan on ol-
tava mahdollisuus kommentoida 
kansallisella lausuntokierroksella 
olevia ehdotuksia. Lausuntokier-
roksen aikana ehdotukset ovat lu-
ettavissa ja kommentoitavissa 
SFS:n lausuntopyyntöpalvelussa.” 

☐ 
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Käytössä on menettelyjä, joilla voi tie-
dottaa järjestelmällisesti siitä, kuinka 
ja millä aikavälillä julkiselle lausunto-
kierrokselle ja kansalliseen äänestyk-
seen lähetettyjä ehdotuksia voi kom-
mentoida (EU:n asetus 
N:o 1025/2012, art. 4(a), 5(1) ja 6(1)). 

☐ Käytössä on SFS:n lausuntopyyntö-
palvelu (lausunto.sfs.fi). Lisäksi toi-
mialayhteisö vastaa viestinnästä 
SFS-oppaan 5 mukaisesti. 
SFS-opas 5, kohta 4.4 
Kansallinen lausuntokierros ja 
lausuntojen käsittely: 
”Lausuntokierroksesta tiedotetaan 
niille julkisille ja yksityisille yhtei-
söille, joilla oletetaan olevan stan-
dardiehdotuksen suhteen huomat-
tavaa asiantuntemusta tai oleelli-
nen etu valvottavanaan. Toimi-
alayhteisö on vastuussa lausunto-
kierroksesta tiedottamisesta. Tie-
dottaminen voidaan toteuttaa esim. 
suunnatuilla tiedotteilla, uutiskir-
jeillä tai verkkosivuilla julkaistuilla, 
lausuntokierroksia koskevilla  
uutisilla.” 

☐ 

 Näistä menettelyistä tiedotetaan  
tehokkaasti. 

☐ Toimialayhteisöt tiedottavat SFS:n 
lausuntopyyntöpalvelusta ja sen 
merkityksestä omilla verkkosivuil-
laan. 

☐ 

Tiedot julkiselle lausuntokierrokselle 
ja kansalliseen äänestykseen lähetet-
tyjen ehdotusten kommentointimah-
dollisuudesta ja -ajasta. 

☐ Tiedot julkiselle lausuntokierrok-
selle lähetettyjen eurooppalaisten 
standardiehdotusten kommentoin-
timahdollisuudesta ja -ajasta kir-
jautuvat automaattisesti FINSTA-
järjestelmään. Tiedot ovat julki-
sesti saatavilla SFS:n lausunto-
pyyntöpalvelussa. 
Kansallisten standardiehdotusten 
lausuntoaika kirjataan FINSTA-jär-
jestelmään ja tiedot ovat julkisesti 
saatavilla SFS:n lausuntopyyntö-
palvelussa. 

☐ 

Julkisen lausuntokierroksen ja kansal-
lisen äänestyksen aikana esitettyjä 
kommentteja käsitellään järjestelmäl-
lisesti ja niiden käsittelyä seurataan. 

☐ Toimialayhteisön vastuuhenkilö 
laatii Suomen kannanoton julkisen 
lausuntokierroksen ja kansallisen 
äänestyksen aikana esitettyjen 
kommenttien perusteella. Tarvitta-
essa kannanotot vahvistaa kansalli-
nen standardisointiryhmä tai työ-
ryhmä. Mahdolliset ristiriitatilan-
teet ratkaistaan lausunnonantajien 
kesken, mikäli kansallista standar-
disointiryhmää ei ole. 
SFS-opas 4, kohta 4.6 
Lausuntojen käsittely: 
”Työryhmä käsittelee annetut lau-
sunnot ja muokkaa ehdotusta lau-
suntojen perusteella tarvittavin 

☐ 



SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-opas 13:2020 
FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 13 
 

 

osin. Jos ehdotusta on vastustettu 
tai lausunnot ovat keskenään huo-
mattavan ristiriitaisia, tulisi toimi-
alayhteisön kutsua lausuntojen kä-
sittelykokoukseen työryhmän jä-
senten lisäksi lausunnonantajat.” 
”Työryhmä laatii lausunnoista yh-
teenvedon, josta selviää, onko 
muutosehdotukset otettu huomi-
oon. Lausuntoyhteenveto lähete-
tään tarvittaessa lausunnonanta-
jille. ” 
SFS-opas 5, kohta 4.4 
Kansallinen lausuntokierros ja 
lausuntojen käsittely: 
”Lausunnot käsitellään toimialayh-
teisössä. Suomen lausunnon 
CENille ja CENELECille, ISOlle ja 
IEC:lle tai ETSIlle muodostaa toimi-
alayhteisö tai ao. vastuutaho lau-
suntojen perusteella, neuvoteltu-
aan tarvittaessa lausunnonantajien 
kanssa.” 
”Päätöksissä ja kannanotoissa pyri-
tään konsensuspäätöksiin. Mikäli 
konsensukseen ei päästä, tehdään 
päätökset enemmistöpäätöksinä, 
jolloin kullakin standardisointiryh-
män jäsentaholla on yksi ääni. Jos 
äänet menevät tasan, kanta on joko 
”abstain” tai konsensuksen hakua 
jatketaan. Standardisointiryhmän 
kokouksissa lasketaan läsnä ole-
vien äänet sekä poissaolevien jä-
sentahojen ilmoittamat äänet etu-
käteen kysyttyihin ja kirjallisesti 
vastattuihin asioihin. Jos kansal-
lista standardisointiryhmää ei ole, 
kanta muodostetaan saatujen lau-
suntojen perusteella yhdessä lau-
sunnonantajien kanssa. Tarvitta-
essa järjestetään kannanmuodos-
tus- ja kommenttienkäsittelyko-
kous.” 
SFS-opas 5, Liite 4 Kansallisten 
standardisointiryhmien 
toimintasääntömalli, kohta 6.2: 
”Standardisointiryhmän sihteeri 
laatii Suomen kannanotot saatujen 
lausuntojen perusteella. Tarvitta-
essa kannanotot vahvistaa kansalli-
nen standardisointiryhmä. Ristirii-
tatilanteet ratkaistaan käyttäen 
sähköisiä järjestelmiä tai kutsu-
malla standardisointiryhmä 
koolle.” 
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Muilta kansallisilta standardisoimis-
järjestöiltä ja Euroopan komissiolta 
saatuihin kommentteihin vastataan 3 
kuukauden kuluessa 
(EU:n asetus N:o 1025/2012, 
art. 4(2)). 

☐ Muilta kansallisilta standardisoi-
misjärjestöiltä ja Euroopan komis-
siolta saatuihin kommentteihin 
vastataan kolmen kuukauden  
kuluessa. 

☐ 

Tiedot muille kansallisille standardi-
soimisjärjestöille tai komissiolle nii-
den pyynnöstä lähetetyistä kansalli-
sista standardiehdotuksista 
(EU:n asetus N:o 1025/2012, 
art. 4(1)). 

☐ Mikäli muut kansalliset standardi-
soimisjärjestöt tai komissio pyytä-
vät kansallisia standardiehdotuk-
sia, nämä pyynnöt kirjataan ja ra-
portoidaan asetuksen 1025/2012 
artiklan 24 mukaisesti. 

☐ 

Menettely, jolla kysytään CENin ja 
CENELECin keskussihteeristön (ja Eu-
roopan komission) näkemystä ta-
pauksissa, joissa kansallinen standar-
disoimisjärjestö saa lausuntoja, joiden 
mukaan ehdotusvaiheessa olevalla 
kansallisella standardilla olisi haitalli-
nen vaikutus Euroopan sisämarkki-
noihin 
(EU:n asetus N:o 1025/2012, 
art. 4(3)). 

☐ Mikäli toimialayhteisö saa lausun-
toja, joiden mukaan kansallisella 
standardilla olisi haitallinen vaiku-
tus Euroopan sisämarkkinoihin, 
SFS tai toimialayhteisö pyytää asi-
asta lausuntoa CENiltä tai 
CENELECiltä. 
SFS-opas 4 kohta 4.1 Yleistä: 
”Standardien laadinnassa tulee ot-
taa huomioon kilpailu- ja tekijänoi-
keuslainsäädännön periaatteet, 
jotka esitetään liitteessä 2. Suoma-
laisille SFS-standardeille pitää olla 
mahdollisimman objektiiviset pe-
rusteet, joten niitä ei saa laatia sel-
laisiksi, että yksittäisen yrityksen 
tai tietyn yritysryhmän pääsy mu-
kaan kilpailuun estyy.” 

☐ 

Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 

1.6 Rakenteiden 
läpinäkyvyys 

Rakenteista on julkisesti saatavilla 
seuraavanlaista tietoa: 

      

• säännöt tai vastaavat säädökset ☐ Suomen Standardisoimisliitto 
SFS ry:n säännöt 
• Oikeusministeriön hyväksy-

mät, rek. nro 46456. 
• Patentti- ja rekisterihallitus hy-

väksyy muutokset 
Toimialayhteisöillä on omat sään-
tönsä ja/tai toimintaohjeistot. 
SFS:llä ja toimialayhteisöillä on 
kahdenväliset yhteistyösopimuk-
set, jotka määrittelevät yhteistyön 
ja toiminnan velvoitteet. 

☐ 

• kansallinen standardisointilaki tai 
vastaavat lait 

☐ Suomessa ei ole kansallista stan-
dardisointilakia. 

☐ 
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• oikeussubjektin tai organisaation 
tämänhetkinen asema 

☐ Työ- ja elinkeinoministeriö on tun-
nustanut ja ilmoittanut asetuksella 
556/2013 SFS:n Suomen viral-
liseksi standardisoimisjärjestöksi 
(CEN). SFS on rekisteröity yhdistys. 
SFS:n ja toimialayhteisöjen keski-
näisestä yhteistyöstä ja työnjaosta 
on sovittu kahdenvälisillä toimi-
alayhteisösopimuksilla. 
Työ- ja elinkeinoministeriö on tun-
nustanut ja ilmoittanut asetuksella 
556/2013 SESKOn Suomen viral-
liseksi standardisoimisjärjestöksi 
(CENELEC). 

☐ 

• teknisen valiokunnan jäsenen 
nimi ja kuvaus kansallisen stan-
dardisoimisjärjestön osallistumi-
sesta CENin ja CENELECin tekni-
seen toimintaan (valiokunnat, tek-
niset komiteat, työryhmät ja 
muut). 

☐ SFS:n CEN/BT-edustaja:  
Antti Karppinen, SFS 
Suomi osallistuu laajasti ja aktiivi-
sesti CENin tekniseen toimintaan. 
CENELECin osalta koskee 
SESKOa. 

☐ 

Tiedot jäsenjärjestön vastuulla ole-
vista CENin ja CENELECin teknisten 
komiteoiden puheenjohtajuuksista ja 
sihteeristöistä. 

☐ SFS:n vastuulla olevat CENin tekni-
set komiteat kerrotaan SFS:n verk-
kosivuilla suomeksi ja englanniksi, 
jotka löytyvät hakusanalla ”Suo-
men vastuulla olevat CENin ja ISOn 
komiteat” 

☐ 

Luettelo kansallisista ryhmistä ja nii-
den vastaavuuksista eurooppalaisiin 
ja kansainvälisiin komiteoihin. 

☐ Eurooppalaisten ja kansainvälisten 
komiteoiden toimialayhteisövastuu 
on kirjattu FINSTA-tietokantaan. 
Toimialayhteisöjen verkkosivuilla 
on luettelot ko. toimialayhteisön 
standardisointiryhmistä ja niiden 
vastaavuuksista CENin ja ISOn ko-
miteoihin. 
Kansalliset standardisointiryhmät 
löytyvät kattavasti myös aihealu-
eittain SFS:n verkkosivuilta. 

☐ 

Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 

 

Lisäohjeita: Arviointiin voi sisältyä myös se, että standardisoimisjärjestön sisällä on saatavilla tietoa vastuuvakuutus-
sopimuksesta, joka kattaa kansallisen standardisoimisjärjestön standardisointityöhön liittyvät vastuuvelvollisuusriskit, 
kuten henkilöstön tai toiminnan vastuuta koskevat riskit (virheellisten standardien varalta).
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KRITEERI 2 Avoimuus ja kehitysnäkökulma 

Nro Aihe Osatekijät OK Näyttö Luotta-
mukselli-

nen 

2.1 Vapaa osallis-
tuminen syr-
jimättömin 
perustein 
kaikkiin  
standardien 
laadinnan 
vaiheisiin 

Säännöt ja prosessit, jotka mahdollis-
tavat kaikkien asianosaisten sidosryh-
mien osallistumisen syrjimättömin 
perustein, ovat julkisesti saatavilla. 
Tähän sisältyy: 

☐ Avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaate on kirjattu  
SFS-oppaisiin 4 ja 5, jotka ovat julki-
sesti saatavilla SFS:n  
www-sivuilla. 
SFS-opas 4, kohta 4.1 Yleistä: 
”Kaikilla sidosryhmillä on yhtäläiset 
oikeudet osallistua standardien laa-
dintaan.” 
SFS-opas 5, kohta 3.3 Kansallisen 
osallistumisen organisointi CEN- 
ja ISO-työhön liittyen: 
”Standardisointialueen kannalta 
olennaisilla sidosryhmillä on yhtä-
läiset oikeudet osallistua standar-
dien laadintaan. Sidosryhmätieto on 
kirjattava Global Directory -järjestel-
mään jokaisen kansallisen standar-
disointiryhmän jäsenen osalta. Orga-
nisaation edustajan on tarvittaessa 
esitettävä lausunto, että henkilö 
edustaa organisaatiotaan kansalli-
sessa standardisointiryhmässä ja 
hänen organisaationsa vastaa henki-
lön osallistumisen osalta standar-
disointiin liittyvistä kustannuksista.” 

☐ 

• syrjimätön uusien asiantuntijoi-
den nimittämismenettely kansalli-
siin ryhmiin 

☐ Standardisointiryhmien jäsenyys on 
avoin kaikille eri sidosryhmien 
edustajille, jotka ovat kiinnostuneita 
seuraamaan toimialan standar-
disointia ja vaikuttamaan standar-
dien sisältöön. Ryhmillä voi olla vuo-
sittainen osallistumismaksu. 
SFS-opas 5, kohta 3.3 Kansallisen 
osallistumisen organisointi CEN- 
ja ISO-työhön liittyen: 
”Eurooppalaisen ja kansainvälisen 
standardisoinnin seuranta tapahtuu 
aina oman maan jäsenjärjestön 
kautta. Suomessa toimivien ja Suo-
meen rekisteröityneiden organisaa-
tioiden edustajilla on osallistumisoi-
keus suomalaisiin kansallisiin stan-
dardisointiryhmiin”. 
 
 

☐ 
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SFS-opas 5, Liite 4 Kansallisten 
standardisointiryhmien 
toimintasääntömalli, kohta 4: 
”Standardisointiryhmän jäsenyys on 
avoin kaikille, jotka ovat kiinnostu-
neita seuraamaan standardisointia 
standardisointiryhmän toimialalla ja 
vaikuttamaan standardien sisältöön. 
Pyrkimyksenä on, että standardisoin-
tiryhmässä olisivat edustettuna kaikki 
olennaiset sidosryhmät, joille standar-
disoinnista on hyötyä tai joiden toi-
mintaan standardisointi vaikuttaa. 
Standardisointiryhmän kokoonpanoa 
tarkastellaan tarvittaessa. Standar-
disointiryhmän kokoukseen voidaan 
tarvittaessa pyytää kuultavaksi eri 
ryhmien edustajia ja asiantuntijoita.” 

• asiantuntijoiden osallistumiseen 
ei liity syrjiviä ehtoja (esim. kan-
sallisuus, jäsenyys, osallistumis-
maksu jne.). 

☐ Standardisointiryhmien jäsenyys on 
avoin kaikille eri sidosryhmien 
edustajille, jotka ovat kiinnostuneita 
seuraamaan toimialan standar-
disointia ja vaikuttamaan standar-
dien sisältöön. Ryhmillä voi olla vuo-
sittainen osallistumismaksu. 
SFS-opas 5, kohta 3.3 Kansallisen 
osallistumisen organisointi CEN- 
ja ISO-työhön liittyen: 
”Eurooppalaisen ja kansainvälisen 
standardisoinnin seuranta tapahtuu 
aina oman maan jäsenjärjestön 
kautta. Suomessa toimivien ja Suo-
meen rekisteröityneiden organisaa-
tioiden edustajilla on osallistumisoi-
keus suomalaisiin kansallisiin stan-
dardisointiryhmiin.” 
SFS-opas 5, Liite 4 Kansallisten 
standardisointiseurantaryhmien 
toimintasääntömalli, kohta 4: 
”Standardisointiryhmän jäsenyys on 
avoin kaikille, jotka ovat kiinnostu-
neita seuraamaan standardisointia 
standardisointiseurantaryhmän toi-
mialalla ja vaikuttamaan standardien 
sisältöön. Pyrkimyksenä on, että stan-
dardisointiseurantaryhmässä olisivat 
edustettuna kaikki olennaiset sidos-
ryhmät, joille standardisoinnista on 
hyötyä tai joiden toimintaan standar-
disointi vaikuttaa. Standardisointiryh-
män kokoonpanoa tarkastellaan tar-
vittaessa. Standardisointiryhmän ko-
koukseen voidaan tarvittaessa pyytää 
kuultavaksi eri ryhmien edustajia ja 
asiantuntijoita.” 

☐ 
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Kaikilla asiantuntijoilla on yhtäläinen 
käyttöoikeus kyseisen kansallisen 
ryhmän tietoteknisiin työkaluihin ja 
muihin viestintävälineisiin. 

☐ Kaikilla asiantuntijoilla on yhtäläi-
nen käyttöoikeus kyseisen standar-
disointiryhmän tietotekniikkatyöka-
luihin ja muihin viestintävälineisiin 
(kuten National Mirror Committees -
palvelu). 
SFS-opas 5, Liite 4 Kansallisten 
standardisointiryhmien 
toimintasääntömalli, kohta 5: 
”Jokaisella kansallisella standar-
disointiryhmällä on oma sivusto, 
jossa on sen toimialueeseen liittyvä 
standardisointiaineisto, mm: 
• kansallisen standardisointiryh-

män kokousten esityslistat ja 
pöytäkirjat 

• eurooppalaisten ja kansainvälis-
ten komiteoiden työasiakirjat 
(esim. N-dokumentit) 

• kansalliseen kannanmuodostuk-
seen tarvittavat äänestysdoku-
mentit ja äänestykset (esim. 
CIB) 

• lausunto- ja äänestysvaiheessa 
olevat standardiehdotukset 

• matkakertomukset ja/tai ko-
kousraportit” 

☐ 

Tietokanta, jossa luetellaan kuhunkin 
kansalliseen ryhmään osallistuvat asi-
antuntijat (EU:n asetus N:o 
1025/2012, art. 24(1)). 

☐ Suomalaisten asiantuntijoiden jäse-
nyyksiä ja rooleja hallinnoidaan Glo-
bal Directory -järjestelmän kautta. 
Toimialayhteisöt vastaavat tietojen 
ajantasaisuudesta. SFS ohjeistaa ja 
koordinoi tietokannan ylläpitoa. 

☐ 

Tietokanta, jossa luokitellaan kunkin 
asiantuntijan edustamat sidosryhmät, 
kuten pk-yritykset, yhteiskunnalliset 
sidosryhmät ja kansalliset viranomai-
set (EU:n asetus N:o 1025/2012, art. 
24). 

☐ Suomalaisten asiantuntijoiden si-
dosryhmätietoja hallinnoidaan Glo-
bal Directory -järjestelmän kautta. 
Toimialayhteisöt vastaavat tietojen 
ajantasaisuudesta. SFS ohjeistaa ja 
koordinoi tietokannan ylläpitoa. 

☐ 

Tiedot kansallisten ryhmien asiantun-
tijoiden kokoonpanosta prosentti-
osuuksina sidosryhmien edustuksen 
mukaan (EU:n asetus N:o 1025/2012, 
art. 24(1)). 

☐ Eri sidosryhmien prosenttiosuudet 
ovat laskettavissa Global Directoryn 
tiedoista. 

☐ 

Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 
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2.2 Kehitysnäkö-
kulma 

Hankkeet, joilla tuetaan yhteiskunnal-
listen sidosryhmien ja pk-yritysten 
osallistumista (kuten standardisoin-
nista kertovat esitteet, tiedotustilai-
suudet, suhdetoiminta) 
(EU:n asetus N:o 1025/2012, art. 5(1)). 

  SFS:n ja toimialayhteisöjen vies-
tintä- ja sidosryhmäyhteistyöhank-
keet, kuten esitteet, tiedotustilaisuu-
det ja seminaarit. 

☐ 

• Viimeisen 2 vuoden aikana käyn-
nistetyt hankkeet sidosryhmien ja 
pk-yritysten sitoutumisen helpot-
tamiseksi. 

☐ SFS ja toimialayhteisöt säilyttävät 
tietoja toteuttamistaan hankkeista. 

☐ 
 

• Meneillään olevat hankkeet sidos-
ryhmien ja pk-yritysten sitoutu-
misen helpottamiseksi. 

☐ SFS ja toimialayhteisöt ylläpitävät 
tietoja käynnissä olevista hank-
keista. 

☐ 
 

• Suunnitellut hankkeet sidosryh-
mien ja pk-yritysten sitoutumisen 
helpottamiseksi. 

☐ SFS ja toimialayhteisöt ylläpitävät 
tietoja suunnitteilla olevista hank-
keista. 

☐ 
 

Sisäiset vuosittaiset tilastot yhteis-
kunnallisten sidosryhmien ja pk-yri-
tysten osallistumisesta kansallisiin 
ryhmiin 
(EU:n asetus N:o 1025/2012, art. 5(1)). 

☐ SFS vastaa raportoinnista CENille ja 
kokoaa tilaston vuosittain toimi-
alayhteisöjen ilmoittamien tietojen 
perusteella. 

☐ 

    Kansallisten standardisoimisjärjestö-
jen toimintaperiaatteisiin kuuluu 
edistää ja helpottaa pk-yritysten ja 
yhteiskunnallisten sidosryhmien pää-
syä standardijulkaisuihin ja standar-
dien laadintaprosessiin. 
(Pk-yritykset: EU:n asetus N:o 
1025/2012, art. 6(1).) 

☐ Kaikilla sidosryhmillä on yhtäläiset 
oikeudet osallistua standardien laa-
dintaan. Kaikki pk-yritykset ja yh-
teiskunnalliset sidosryhmät voivat 
osallistua standardisointiin liitty-
mättä SFS:n tai toimialayhteisöjen 
jäseneksi. 

☐ 

    Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 

2.3 Periaate si-
dosryhmien 
näkökulmien 
ja mielipitei-
den ”asian-
mukaisesta 
edustuk-
sesta” 
kansallisissa 
ryhmissä 

Luettelo edustettuina olevista sidos-
ryhmistä on kansallisten ryhmien pu-
heenjohtajien ja sihteerien saatavilla. 

☐ Luettelo standardisointiryhmän jä-
senistä ja heidän edustamistaan si-
dosryhmistä on standardisointiryh-
män puheenjohtajan ja sihteerin 
saatavilla. 

☐ 

Käytössä on menettely, jolla määritel-
lään ja osallistetaan olennaiset sidos-
ryhmäluokat, joiden kuuluisi osallis-
tua standardia laativaan kansalliseen 
ryhmään (EU:n asetus N:o 1025/2012, 
art. 5(1)). 

☐ SFS-opas 5, Liite 4 Kansallisten 
standardisointiryhmien 
toimintasääntömalli, kohta 3: 
”Pyrkimyksenä on, että standar-
disointiryhmässä olisivat edustet-
tuna kaikki olennaiset sidosryhmät, 
joille standardisoinnista on hyötyä 
tai joiden toimintaan standardisointi 
vaikuttaa. Standardisointiryhmän 
kokoonpanoa tarkastellaan  
tarvittaessa.” 

☐ 
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Tiedot sidosryhmiltä saaduista vali-
tuksista, jotka koskevat puutteita asi-
anmukaisessa edustuksessa kansalli-
sissa ryhmissä, kirjataan muistiin. 

☐ Sidosryhmiltä saadut valitukset ja 
niiden käsittely tallennetaan. 
SFS-opas 4, kohta 4.10 
Sidosryhmiltä saatujen valitusten 
käsittely: 
”Toimialayhteisö tai tarvittaessa SFS 
vastaa standardisointitoimintaa (ml. 
lausuntojen käsittelyä) koskeviin 
kirjallisiin valituksiin kirjallisesti 
niiden tekijälle. Toimialayhteisön on 
toimitettava standardisointitoimin-
taa ja lausuntojen käsittelyä koske-
vat valitukset ja vastaukset niihin 
tiedoksi myös SFS:lle. Toimialayh-
teisö kirjaa saadut valitukset ja nii-
den käsittelyn. 
Jos SFS:lle tulee toimialayhteisöjen 
toimintaa koskeva valitus, se toimi-
tetaan ao. toimialayhteisölle valituk-
sen käsittelyä ja siihen vastaamista 
varten.” 
SFS-opas 5, kohta 4.11 
Sidosryhmiltä saatujen valitusten 
käsittely: 
”Toimialayhteisö tai tarvittaessa SFS 
vastaa standardisointitoimintaa (ml. 
lausuntojen käsittelyä) koskeviin 
kirjallisiin valituksiin kirjallisesti 
niiden tekijälle. Toimialayhteisön on 
toimitettava standardisointitoimin-
taa ja lausuntojen käsittelyä koske-
vat valitukset ja vastaukset niihin 
tiedoksi myös SFS:lle. Toimialayh-
teisö kirjaa saadut valitukset ja nii-
den käsittelyn. 
Jos SFS:lle tulee toimialayhteisöjen 
toimintaa koskeva valitus, se toimi-
tetaan ao. toimialayhteisölle valituk-
sen käsittelyä ja siihen vastaamista 
varten.” 

☐ 

Tallenteet toimista, joilla on vastattu 
sidosryhmiltä tulleisiin valituksiin 
puutteista asianmukaisessa edustuk-
sessa kansallisissa ryhmissä. 

☐ Sidosryhmiltä saadut valitukset ja 
niiden käsittely tallennetaan. 
SFS-opas 4, kohta 4.10 
Sidosryhmiltä saatujen valitusten 
käsittely: 
”Toimialayhteisö kirjaa saadut vali-
tukset ja niiden käsittelyn.” 
SFS-opas 5, kohta 4.11 
Sidosryhmiltä saatujen valitusten 
käsittely: 
”Toimialayhteisö kirjaa saadut vali-
tukset ja niiden käsittelyn.” 

☐ 
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Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 

2.4 Yksi delegaa-
tio edustaa 
kaikkien kan-
sallisten si-
dosryhmien 
muodosta-
maa konsen-
susta (Yhden 
delegaation 
periaate) 
(ei suoria 
vaatimuksia 
WTO:n TBT-
kriteereissä) 

Käytössä on järjestelmä, jolla tunnis-
tetaan tarve kansalliselle ryhmälle. 

☐ SFS ja toimialayhteisöt tiedottavat 
käynnistyvästä työstä sidosryhmille 
ja selvittävät sidosryhmien kiinnos-
tuksen ja kansallisen seurannan tar-
peen. Palautteen perusteella pääte-
tään osallistumisen muodoista ja 
tarvittaessa perustetaan kansallisia 
standardisointiryhmiä. 
SFS-opas 5, kohta 3.3 Kansallisen 
osallistumisen organisointi CEN- 
ja ISO-työhön liittyen: 
”Toimialayhteisö selvittää kansalli-
set tarpeet ja sidosryhmien kiinnos-
tuksen uutta komiteaa kohtaan ja 
päättää tämän perusteella seuran-
nan tasosta ja osallistumisen muo-
doista.” 

☐ 

Kansallisten ryhmien ja vastaavan CE-
Nin tai CENELECin teknisen komitean 
välillä on vakiintuneet yhteydet. 

☐ Kansallisen standardisointiryhmän 
ja vastaavan CENin teknisen komi-
tean tai komiteoiden yhteys on kir-
jattu seurantaryhmän toimintasään-
töön. SFS:n ja toimialayhteisöjen 
verkkosivuilla on luettelot kansalli-
sista standardisointiryhmistä ja nii-
den vastuulla olevista CENin tekni-
sistä komiteoista. 
SFS-opas 5, Liite 4 Kansallisen 
standardisointiryhmän 
toimintasääntömalli, kohdat 1 ja 6: 
”Standardisointiryhmän toimiala on 
sama kuin standardisointiryhmälle 
kuuluvien CENin ja/tai ISO-komite-
oiden.” 
”Toimialayhteisön julkisilla verkko-
sivuilla on tiedot kansallisten stan-
dardisointiryhmien toimialueista 
sekä niiden seurantavastuulla ole-
vista eurooppalaisista ja kansainvä-
lisistä teknisistä komiteoista.” 

☐ 

Saatavilla on tiedot kansallisten ryh-
mien asiantuntijoista ja sidosryh-
mistä, jotka osallistuvat vastaavaan 
CENin tai CENELECin tekniseen komi-
teaan. 

☐ Global Directoryllä ylläpidetään 
standardisointiin osallistuvien asi-
antuntijoiden tietoja maailmanlaa-
juisesti. SFS ja toimialayhteisöt yh-
dessä vastaavat Global Directoryssä 
olevista suomalaisten standardisoin-
tiin osallistuvien asiantuntijoiden 
ajantasaisista yhteystiedoista sekä 
komitea- ja työryhmäjäsenyyksistä, 
mukaan lukien kansallisten standar-
disointiryhmien jäsenyyksistä. 

☐ 
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Muu: 
 
............................................................................ 
Kansalliset ohjeet osallistumisesta 

☐ SFS-opas 5, kohta 3.3 Kansallisen 
osallistumisen organisointi CEN- 
ja ISO-työhön liittyen: 
”Kansallisten delegaattien tulee eu-
rooppalaisissa ja kansainvälisissä 
hallinnollisissa kokouksissa 
(TC, SC ja PC) kannanotoissaan ja 
näkemyksissään edustaa Suomea 
kansallisessa standardisointiryh-
mässä päätetyn linjan mukaisesti. 
Mikäli Suomen kanta poikkeaa pää-
tetystä Suomelle tärkeissä asioissa, 
tällöin kansallisessa standardisointi-
ryhmässä päätetyn kannan mukai-
nen eriävä mielipide on pyydettävä 
kirjaamaan eurooppalaisen tai kan-
sainvälisen kokouksen pöytäkirjaan. 
Työryhmiin (WG) nimetyt asiantun-
tijat edustavat kokouksissaan oman 
tausta- ja sidosryhmänsä näkemyk-
siä. Työryhmään nimetyn asiantun-
tijan tulee kaikissa standardiehdo-
tuksen valmisteluvaiheissa käy-
dyissä keskusteluissa ja kommen-
toinnissa kuitenkin selkeästi erottaa 
kansallisessa standardisointiryh-
mässä päätetyt linjaukset ja omat 
henkilökohtaiset näkemykset ja mie-
lipiteet. Asiantuntijoiden tulee olla 
tietoisia kyseisen standardisointi-
alueen Suomen lainsäädännöstä 
sekä tarvittaessa tuoda se työryh-
män tietoon. 
Lainsäädännön perusteella velvoit-
tavien standardien valmistelussa 
asiantuntijoita sitovat kansallisissa 
standardisointiryhmissä tehdyt pää-
tökset ja linjaukset. 
Nimitetyn delegaatin ja asiantunti-
jan tulee toimia SFS:n ja toimialayh-
teisön ohjeiston mukaisesti voidak-
seen toimia delegaattina tai asian-
tuntijana.” 

☐ 

2.5 Hallinto 
(ei suoria 
vaatimuksia 
WTO:n TBT-
kriteereissä) 

Säännöt, joilla varmistetaan, että si-
dosryhmäluokat ovat riittävästi edus-
tettuina järjestön tärkeimmissä hal-
lintoelimissä. 

☐ Eri sidosryhmät ovat laajasti edus-
tettuina SFS:n standardisointilauta-
kunnassa, joka käsittelee standar-
disointiin liittyviä hallinnollisia  
asioita. 

☐ 

    Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 
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Lisäohjeita: Arviointiin voivat sisältyä myös 

• järjestelyt, joilla edistetään standardien myyntiä yliopistoille ja tiedeyhteisöille 

• järjestelyt, joilla edistetään standardien myyntiä yleisille ja kansallisille kirjastoille 

• järjestelyt, joilla edistetään standardien myyntiä viranomaisille 

• yhteistyötoiminta, jolla tuetaan muita kansallisia standardisoimisjärjestöjä heikommassa asemassa olevissa 
maissa. 
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KRITEERI 3 Puolueettomuus ja konsensusperustaisuus 

Nro Aihe Osatekijät OK Näyttö Luotta-
mukselli-

nen 

3.1 Prosessin 
puolueetto-
muus 

Sisäiset säännöt ja vakiintuneet käy-
tännöt, joiden perusteella kaikilla si-
dosryhmillä on oikeus ilmaista näke-
myksensä ja kantansa kansallisissa 
ryhmissä (EU:n asetus N:o 1025/2012, 
art. 5(1)). 

☐ SFS-opas 4, kohta 4.1 Yleistä: 
”Standardisoinnin yleisiä periaat-
teita ovat toiminnan läpinäkyvyys, 
avoimuus, puolueettomuus, konsen-
susperustaisuus, tehokkuus ja joh-
donmukaisuus. Kaikilla sidosryh-
millä on yhtäläiset oikeudet osallis-
tua standardien laadintaan.” 
SFS-opas 4, kohta 4.3 Työryhmän 
asettaminen: 
”Työryhmä pyrkii päätöksissään ja 
kannanotoissaan konsensukseen. 
Mikäli konsensukseen ei päästä, teh-
dään päätökset enemmistöpäätök-
sinä, jolloin kullakin jäsentaholla 
(yritys, organisaatio, yksityishen-
kilö) on yksi ääni. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 
Kokouksissa lasketaan läsnä olevien 
äänet sekä poissaolevien jäsentaho-
jen ilmoittamat äänet, etukäteen ky-
syttyihin ja kirjallisesti vastattuihin 
asioihin”. 
SFS-opas 5, kohta 3 Kansallisen 
seurannan ja osallistumisen 
organisointi: 
”Päätöksissä ja kannanotoissa pyri-
tään konsensuspäätöksiin. Mikäli 
konsensukseen ei päästä, tehdään 
päätökset enemmistöpäätöksinä, jol-
loin kullakin standardisointiryhmän 
jäsentaholla on yksi ääni. Jos äänet 
menevät tasan, kanta on joko 
”abstain” tai konsensuksen hakua 
jatketaan. Standardisointiryhmän 
kokouksissa lasketaan sekä läsnä 
olevien että poissaolevien jäsentaho-
jen ilmoittamat äänet etukäteen ky-
syttyihin ja kirjallisesti vastattuihin 
asioihin. Jos kansallista standar-
disointiryhmää ei ole, kanta muo-
dostetaan saatujen lausuntojen pe-
rusteella yhdessä lausunnonantajien 
kanssa. Tarvittaessa järjestetään 
kannanmuodostus- ja kommenttien-
käsittelykokous.” 
 

☐ 
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SFS-opas 5 Kohta 4.4 Standar-
disointityön aloittaminen ja stan-
dardiehdotuksen laatiminen: 
”Kaikilla asiaankuuluvilla sidosryh-
millä ja heidän edustajillaan on ol-
tava mahdollisuus kommentoida 
kansallisella lausuntokierroksella 
olevia ehdotuksia. Lausuntokierrok-
sen aikana ehdotukset ovat luetta-
vissa ja kommentoitavissa SFS:n lau-
suntopyyntöpalvelussa.” 

Kaikkien sidosryhmien näkemykset ja 
kannat kirjataan asianmukaisesti 
kansallisten ryhmien kokousten pöy-
täkirjoihin. 

☐ Kansallisten standardisointiryhmien 
kokouksista tehdään pöytäkirjat, joi-
hin kirjataan kaikkien sidosryhmien 
keskeiset näkemykset ja kannat. 
SFS-opas 5, Liite 4 Kansallisen 
standardisointiryhmän 
toimintasääntömalli, kohta 6.1: 
”Sihteeri pitää standardisointiryh-
män kokouksesta pöytäkirjaa, johon 
kirjataan vähintään kokouksen ajan-
kohta, läsnäolijat, käsitellyt asiat 
sekä tehdyt päätökset. Kaikkien pää-
tösten (myös sähköisten) tulee olla 
jäljitettävissä. Jos jäsen on estynyt 
osallistumasta kokoukseen, hän voi 
poissaolosta ilmoittaessaan samalla 
ilmoittaa kirjallisesti kantansa etu-
käteen kysyttyihin asioihin. Jäsen voi 
myös etukäteen kirjallisesti ni-
meämällä valtuuttaa toisen standar-
disointiryhmän jäsenen käyttämään 
äänivaltaansa.” 

☐ 

Puheenjohtajien puolueettomuudesta 
on olemassa menettelyohje. 

☐ SFS-opas 4, kohta 4.3 Työryhmän 
asettaminen: 
”Työryhmän puheenjohtaja johtaa 
kokousta toimien puolueettomasti, 
tasapuolisesti ja oikeudenmukai-
sesti.” 
SFS-opas 5, Liite 4 Kansallisen 
standardisointiryhmän 
toimintasääntömalli, kohta 5.1: 
”Puheenjohtaja johtaa kokousta, on 
tasapuolinen ja oikeudenmukainen. 
Hänen tehtävänään on johtaa kes-
kusteluja laaja-alaisen näkemyksen 
ja kansallisen konsensuksen saavut-
tamiseksi.” 

☐ 

Sihteerien puolueettomuudesta 
on olemassa menettelyohje. 

☐ SFS-opas 5, Liite 4 Kansallisen 
standardisointiryhmän 
toimintasääntömalli, kohta 5.2: 
”Sihteeri on puolueeton ja  
tasapuolinen.” 

☐ 
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Säännöt kansallisten ryhmien 
puheenjohtajien ja sihteerien  
nimeämisestä. 

☐ SFS-opas 5, liite 4, Kansallisen 
standardisointiryhmän toiminta-
sääntömalli, kohdat 5.1 ja 5.2: 
”Standardisointiryhmä valitsee kes-
kuudestaan puheenjohtajan. Pu-
heenjohtaja voi olla myös toimi-
alayhteisön toimihenkilö. 
Standardisointiryhmän sihteerinä 
toimii toimialayhteisön valitsema 
henkilö.” 

☐ 

Muu: 
 
Sähköisten työkalujen käyttö 

☐ SFS-opas 5 Liite 4 Kansallisen 
standardisointiryhmän toiminta-
sääntömalli, kohta 6: 
”Jokaisella kansallisella standar-
disointiryhmällä on oma sivusto, 
jossa on sen toimialueeseen liittyvä 
standardisointiaineisto, mm. 
• kansallisen standardisointiryh-

män kokousten esityslistat ja 
pöytäkirjat 

• eurooppalaisten ja kansainvälis-
ten komiteoiden työasiakirjat 
(esim. N-dokumentit) 

• kansalliseen kannanmuodostuk-
seen tarvittavat äänestysdoku-
mentit ja äänestykset (esim. CIB) 

• lausunto- ja äänestysvaiheessa 
olevat standardiehdotukset 

• matkakertomukset ja/tai ko-
kousraportit.” 

☐ 

3.2 Konsensus 
 

Käytössä on valitus- ja muutoksenha-
kumenettely. 

☐ Valitusmekanismi on käytössä. 
SFS-opas 4, kohta 4.10 
Sidosryhmiltä saatujen valitusten 
käsittely: 
”Toimialayhteisö tai tarvittaessa SFS 
vastaa standardisointitoimintaa (ml. 
lausuntojen käsittelyä) koskeviin 
kirjallisiin valituksiin kirjallisesti nii-
den tekijälle. Toimialayhteisön on 
toimitettava standardisointitoimin-
taa ja lausuntojen käsittelyä koske-
vat valitukset ja vastaukset niihin 
tiedoksi myös SFS:lle. Toimialayh-
teisö kirjaa saadut valitukset ja nii-
den käsittelyn. 
Jos SFS:lle tulee toimialayhteisöjen 
toimintaa koskeva valitus, se toimi-
tetaan ao. toimialayhteisölle valituk-
sen käsittelyä ja siihen vastaamista 
varten. Toimialayhteisö kirjaa saa-
dut valitukset ja niiden käsittelyn.” 

☐ 
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SFS-opas 5, kohta 4.11 
Sidosryhmiltä saatujen valitusten 
käsittely: 
”Toimialayhteisö tai tarvittaessa SFS 
vastaa standardisointitoimintaa (ml. 
lausuntojen käsittelyä) koskeviin 
kirjallisiin valituksiin kirjallisesti nii-
den tekijälle. Toimialayhteisön on 
toimitettava standardisointitoimin-
taa ja lausuntojen käsittelyä koske-
vat valitukset ja vastaukset niihin 
tiedoksi myös SFS:lle. Toimialayh-
teisö kirjaa saadut valitukset ja nii-
den käsittelyn. 
Jos SFS:lle tulee toimialayhteisöjen 
toimintaa koskeva valitus, se toimi-
tetaan ao. toimialayhteisölle valituk-
sen käsittelyä ja siihen vastaamista 
varten.” 

Konsensusperiaate sisältyy jäsenjär-
jestön sisäisiin sääntöihin. 

☐ SFS-opas 4, kohta 4.1 Yleistä: 
”Suomalaiset standardit laaditaan 
konsensusperiaatteella, jolloin mi-
kään tärkeä osapuoli ei ole oleelli-
sissa asioissa pysyvästi erimieltä ja 
mahdolliset ristiriidat pyritään so-
vittelemaan ennen standardin vah-
vistamista. Mikäli konsensukseen ei 
päästä, tehdään työryhmän tai stan-
dardisointiryhmän päätökset enem-
mistöpäätöksinä.” 
SFS-opas 5, kohta 3.3 Kansallisen 
osallistumisen organisointi CEN- 
ja ISO-työhön liittyen: 
”Päätöksissä ja kannanotoissa pyri-
tään konsensuspäätöksiin. Mikäli 
konsensukseen ei päästä, tehdään 
päätökset enemmistöpäätöksinä, jol-
loin kullakin standardisointiryhmän 
jäsentaholla on yksi ääni. Jos äänet 
menevät tasan, kanta on joko 
”abstain” tai konsensuksen hakua 
jatketaan. Standardisointiryhmän 
kokouksissa lasketaan sekä läsnä 
olevien että poissaolevien jäsentaho-
jen ilmoittamat äänet etukäteen ky-
syttyihin ja kirjallisesti vastattuihin 
asioihin. Jos kansallista standar-
disointiryhmää ei ole, kanta muo-
dostetaan saatujen lausuntojen pe-
rusteella yhdessä lausunnonantajien 
kanssa. Tarvittaessa järjestetään 
kannanmuodostus- ja kommenttien-
käsittelykokous.” 

☐ 
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Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 

3.3 Neutraalius, 
rakenteen 
puolueetto-
muus ja riip-
pumatto-
muus (ei suo-
ria vaatimuk-
sia WTO:n 
TBT-kritee-
reissä) 

Kansallinen laki (tai muu vastaava) 
kuvaa kansallisen standardisoimisjär-
jestön riippumattomuutta kaikista 
eturyhmistä. 

☐ Suomessa ei ole kansallista standar-
disointilakia. SFS on nimetty asetuk-
sen 1025/2012 mukaiseksi kansal-
liseksi standardisointijärjestöksi, ja 
noudattaa asetuksen vaatimuksia. 

☐ 

Kansallisen standardisoimisjärjestön 
hallintosäännöissä ja niiden toteutta-
misessa ei anneta millekään sidosryh-
mälle etusijaa päätöksentekoproses-
sissa. 

☐ SFS:n ja toimialayhteisön säännöissä 
tai toimintaohjeistossa ei anneta etu-
sijaa millekään sidosryhmälle pää-
töksentekoprosessissa. 
SFS-opas 4, kohta 4.1 Yleistä: 
”Kaikilla sidosryhmillä on yhtäläiset 
oikeudet osallistua standardien laa-
dintaan” 
SFS-opas 5, kohta 3.3 Kansallisen 
osallistumisen organisointi CEN- 
ja ISO-työhön liittyen: 
”Standardisointialueen kannalta 
olennaisilla sidosryhmillä on yhtäläi-
set oikeudet osallistua standardien 
laadintaan.” 

☐ 

Vapaaehtoista standardisointia kos-
keva kansallinen lainsäädäntökehys 
on olemassa ja täysin toimiva. 

☐ Suomessa ei ole kansallista standar-
disointilakia. SFS on nimetty asetuk-
sen 1025/2012 mukaiseksi kansal-
liseksi standardisointijärjestöksi, ja 
noudattaa asetuksen vaatimuksia. 

☐ 

    Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 
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KRITEERI 4 Vaikuttavuus ja tarpeellisuus 

Nro Aihe Osatekijät OK Näyttö Luotta-
mukselli-

nen 

4.1 Toimet, joilla 
vastataan 
markkinoi-
den tarpei-
siin, tieteen ja 
teknologian 
kehitykseen 
sekä yhteis-
kunnan ja 
lainsäädän-
nön tarpei-
siin 

Jokaiselle standardisointiprojektille 
on määritelty otsikko ja soveltamis-
ala. 

☐ Toimialayhteisö määrittelee jokaisen 
kansallisesti laadittavan standardin 
tavoitteen ja soveltamisalan. 
SFS-opas 4, kohta 4.2 Aloite: 
”Toimialayhteisö määrittelee työn 
tavoitteet, kiireellisyyden ja yleiset 
suuntaviivat, päättää työn aloittami-
sesta tai muusta ratkaisusta sekä 
vastaa työn kulusta.” 

☐ 

Uusien kansallisten työkohteiden to-
teutettavuus arvioidaan järjestelmäl-
lisesti (asiantuntijoiden saatavuus, 
taloudelliset seikat ja sihteeristön 
tuki). 

☐ Toimialayhteisö arvioi jokaisen kan-
sallisesti laadittavan standardin to-
teutettavuuden. 
SFS-opas 4, kohta 4.2 Aloite: 
”Toimialayhteisö määrittelee työn 
tavoitteet, kiireellisyyden ja yleiset 
suuntaviivat, päättää työn aloittami-
sesta tai muusta ratkaisusta sekä 
vastaa työn kulusta. 
Toimialayhteisö myös selvittää, 
onko ehdotetulle standardille tar-
vetta. Niiltä tahoilta, joita työn ajatel-
laan koskevan, ja joilla on asian suh-
teen etu valvottavana, tiedustellaan 
kohteen tarpeellisuutta ja kiinnos-
tusta osallistua standardin laatimi-
seen. Standardin laadinnan tarpeelli-
suutta arvioitaessa on selvitettävä 
myös työhön tarvittavat resurssit ja 
rahoitus.” 

☐ 

Käytössä on standardiehdotusten jul-
kinen lausuntokierrosprosessi. 

☐ Toimialayhteisöt lähettävät sekä 
kansallisesti laaditut että eurooppa-
laiset standardiehdotukset kansalli-
selle lausuntokierrokselle. 
SFS-opas 4, kohta 4.5 Kansallinen 
lausuntokierros: 
”Kun standardiehdotus on saatu val-
miiksi, toimialayhteisö huolehtii 
kansallisen lausuntokierroksen toi-
meenpanemisesta ja lausuntokier-
rokseen liittyvien tietojen merkitse-
misestä FINSTAan sekä lausunto-
kierroksen käynnistämisestä SFS:n 
lausuntopyyntöpalvelussa, mikä 
edellyttää myös kansallisen standar-
diehdotuksen siirtämistä lausunto-
pyyntöpalveluun. Viimeistään tässä 
vaiheessa FINSTAan merkitään 

☐ 



SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-opas 13:2020 
FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 30 
 

 

myös standardiehdotuksen englan-
ninkielinen otsikko.” 
SFS-opas 5, kohta 4.4 Kansallinen 
lausuntokierros ja lausuntojen 
käsittely: 
”CENin, CENELECin ja ISOn lausun-
tokierroksia koskevat tiedot merki-
tään FINSTA-tietokantaan (josta 
käytetään jatkossa nimitystä 
FINSTA). CENin ja ISOn (P-jäsenyys) 
sääntöjen edellyttämät standardieh-
dotusten lausuntovaiheen kansalli-
set lausuntokierrokset käynnistyvät 
automaattisesti FINSTAssa olevien 
vaihe- ja määräaikatietojen perus-
teella. Kansalliseen lausuntokierrok-
seen varataan aikaa vähintään kaksi 
kuukautta, mikäli CENin ja 
CENELECin, ISOn ja IEC:n sekä ETSIn 
määräajat sen sallivat”. 

    Standardeja koskevat valitukset 
(esim. epäreilua kilpailua koskevat 
valitukset) ja seurantatoimet kirja-
taan muistiin. 

☐ Standardeja koskevat valitukset ja 
niiden käsittely tallennetaan. 
SFS-opas 4, kohta 4.11 
Sidosryhmiltä saatujen valitusten 
käsittely: 
”Toimialayhteisö kirjaa saadut vali-
tukset ja niiden käsittelyn.” 
SFS-opas 5, kohta 4.10 
Sidosryhmiltä saatujen valitusten 
käsittely: 
”Toimialayhteisö kirjaa saadut vali-
tukset ja niiden käsittelyn.” 

☐ 

Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 

4.2 Standardit, 
jotka edistä-
vät markki-
noiden toimi-
vuutta 

Patenttipolitiikka (FRAND-ehtojen 
mukaiset patentointia koskevat il-
moitukset) on linjassa CENin ja 
CENELECin oppaan 8 kanssa myös il-
moitusten saatavuuden osalta. 

☐ Kansallisten standardien laadin-
nassa ja vahvistamisessa SFS ja toi-
mialayhteisöt noudattavat julkaisua 
CEN-CENELEC Guide 8 (immateriaa-
lioikeudet). 
SFS-opas 4, Kohta 4.2 Aloite: 
”Toimialayhteisön on pyrittävä sel-
vittämään, onko tekeillä olevasta ai-
heesta olemassa voimassa olevia pa-
tentteja tai mallisuojaa, joita stan-
dardi mahdollisesti loukkaa, ja ryh-
dyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin 
asian ratkaisemiseksi. SFS-standardi 
voi sisältää patentein suojattuja rat-
kaisuja edellyttäen, että patentinhal-
tija sitoutuu antamaan lisenssejä 
standardin käyttäjille FRAND-ehto-
jen mukaisesti. SFS ei ole vastuussa 

☐ 
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mahdollisten patenttien tunnistami-
sesta tai mahdollisista patenttioi-
keuksista.” 

Kilpailuoikeusvaatimusten noudatta-
mista koskevat menettelyohjeet stan-
dardisointityöhön osallistuville. 

☐ SFS-opas 5, kohta 1 Yleiset 
periaatteet: 
”Kansallisissa standardisointiryh-
missä tulee ottaa huomioon kilpailu-
lainsäädännön periaatteet liitteessä 2 
esitetyn CENin ja CENELECin oppaan 
31 ”Kilpailulainsäädännön huomioi-
minen CENin ja CENELECin toimin-
taan osallistuttaessa” mukaisesti.” 

☐ 
 

Käytössä on menettely standardien 
säännölliseen arviointiin. 

☐ Kansallisesti laadittujen standardien 
5-vuotiskysely sisältyy FINSTA-tie-
tojärjestelmään. Toimialayhteisöt 
seuraavat ja huolehtivat omalla vas-
tuualueellaan olevan standardikan-
nan ajan tasalla pysymisestä. 
SFS-opas 4, kohta 4.8 SFS-
standardin uudistaminen: 
”Toimialayhteisö arvioi SFS-standar-
dien ajanmukaisuuden viiden vuo-
den välein, ja päättää jatkotoimenpi-
teistä.” 
SFS-opas 5, kohta 4.9 SFS-ISO-
standardien ajanmukaisuuden 
arviointi: 
”Toimialayhteisö arvioi SFS-ISO-
standardien ajanmukaisuuden sään-
nöllisesti tarkistaen mahdolliset ISO-
standardien uudet painokset, ja 
päättää jatkotoimenpiteistä.” 

☐ 

Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 

4.3 Laadukkaita 
standardijul-
kaisuja 
ylläpidetään 
asianmukai-
sesti, ja ne 
ovat helposti 
asiakkaiden 
saatavilla 

Toimituksellisten virheiden varalta 
on laatumenettely. 

☐ SFS:n julkaisuprosessiin sisältyy laa-
tumenettely toimituksellisten virhei-
den estämiseksi. Sekä SFS:n julkai-
sutuotanto että standardin vastuu-
henkilö tarkistavat oikovedoksen 
ennen julkaisemista. 
SFS-opas 4, kohta 7.1 Korjaukset: 
”Standardien merkittävät paino-
virhe- ja vastaavat korjaukset jul-
kaistaan aina erillisenä asiakirjana, 
jonka nimi on ”Korjaus”. Korjaus si-
sältää standardin otsikon ja tunnuk-
sen sekä varsinaisen korjauksen. Si-
sällössä on riittävän selvästi ilmoi-
tettava, mikä tai mitkä kohdat kor-
jauksessa muutetaan.” 

☐ 
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SFS-opas 5, kohta 4.8 Standardien 
muutosten ja korjausten 
kansallinen käsittely: 
”Kun kansainvälisten tai eurooppa-
laisten standardien käännökseen 
tehdään korjauksia, kansallisen kor-
jatun julkaisun lisäksi tehdään kor-
jauslehti, jonka nimi on korjaus ja 
sen tunnukseen lisätään ”Korjaus”. 
Korjaukset sisällytetään aina voi-
massa olevaan käännökseen. Kään-
nöksen kansilehdellä on maininta, 
jos standardi sisältää korjauksen.” 

Standardien käännösten tarkistuk-
seen on laatumenettely. 

☐ SFS:llä ja toimialayhteisöillä on me-
nettelyt, joilla voidaan tuottaa kor-
kealaatuisia käännöksiä. 
SFS vastaa lopullisesta julkaisusta, ja 
toimialayhteisö vastaa käännöksestä 
sekä sen oikeellisuudesta. 

☐ 

Saatavilla on tiedot julkaisujen toimi-
tuksellisista epätarkkuuksista teh-
dyistä valituksista ja prosessi näiden 
käsittelyyn. 

☐ SFS:n julkaisutuotanto seuraa, arkis-
toi ja tilastoi toimituksellisia virheitä 
ja valituksia. 

☐ 

Sisäiset menettelyt, joilla tunniste-
taan ja uudistetaan vanhentuneet 
kansallisesti laaditut standardit (ei 
koske EN-standardien vahvista-
mista). 

☐ Kansallisesti laadittujen standardien 
5-vuotiskysely sisältyy FINSTA-tie-
tojärjestelmään. SFS ja toimialayh-
teisöt seuraavat ja huolehtivat 
omalla vastuualueellaan olevan stan-
dardikannan ajan tasalla pysymi-
sestä. 
SFS-opas 4, kohta 4.8 SFS-
standardin uudistaminen: 
”Toimialayhteisö arvioi SFS-standar-
dien ajanmukaisuuden viiden vuo-
den välein, ja päättää jatkotoimenpi-
teistä.” 
SFS-opas 5, kohta 4.9 SFS-ISO -
standardien ajanmukaisuuden 
arviointi: 
”Toimialayhteisö arvioi SFS-ISO-
standardien ajanmukaisuuden sään-
nöllisesti tarkistaen mahdolliset ISO-
standardien uudet painokset, ja 
päättää jatkotoimenpiteistä.” 

☐ 

Standardien tiivistelmät ovat va-
paasti saatavilla (EU:n asetus 
N:o 1025/2012, art. 6(1))  
(ks. myös kohta 1.4). 

☐ Standardien soveltamisalat ja vel-
voittavat viittaukset ovat vapaasti 
saatavilla SFS-verkkokaupassa. 

☐ 

Toimista, joilla tuetaan pk-yritysten 
osallistumista standardisointiin ja 
standardien saatavuutta pk-yritysten 

☐ Pk-yrityksille suunnattua informaa-
tiota ylläpidetään SFS:n verkkosi-
vuilla. 

☐ 
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keskuudessa, raportoidaan vuosittain 
kansallisen standardisoimisjärjestön 
verkkosivustolla (EU:n asetus 
N:o 1025/2012, art. 6(3)). 

Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 

 

Lisäohjeita: 

Jäsenjärjestöllä voi olla käytössään järjestelmä, jolla varmistetaan järjestelmällinen viestintä viranomaisten (valtionhal-
linnon), kansallisten standardisoimisjärjestöjen ja niiden kansallisten ryhmien välillä. Tähän liittyviä osatekijöitä voivat 
olla esimerkiksi 

• säännölliset kokoukset 

• foorumi tarpeiden esittelyyn ja arviointiin (EU:n asetus N:o 1025/2012, art. 5(2)). 

Jäsenjärjestöllä voi olla käytössään järjestelmä, jolla varmistetaan järjestelmällinen viestintä elinkeinoelämän järjestö-
jen, kansallisten standardisoimisjärjestöjen tai sen kansallisten ryhmien kanssa. Tähän liittyviä osatekijöitä voivat olla 
esimerkiksi 

• säännölliset kokoukset 

• foorumi tarpeiden esittelyyn ja arviointiin (EU:n asetus N:o 1025/2012, art. 5(1) ja 6(1)). 

Jäsenjärjestöllä voi olla käytössään järjestelmä, jolla varmistetaan järjestelmällinen viestintä tutkimuskeskusten ja yli-
opistojen, kansallisten standardisoimisjärjestöjen tai sen kansallisten ryhmien kanssa. Tähän liittyviä osatekijöitä voi-
vat olla esimerkiksi 

• säännölliset kokoukset 

• foorumi tarpeiden esittelyyn ja arviointiin. 

  



SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-opas 13:2020 
FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 34 
 

 

KRITEERI 5 Toiminnan johdonmukaisuus 

Nro Aihe Osatekijät OK Näyttö Luotta-
mukselli-

nen 

5.1 Vältetään 
päällekkäi-
syyksiä stan-
dardisoin-
nissa euroop-
palaisella ta-
solla (CEN ja 
CENELEC) 

Kansallisen standardisoimisjärjestön 
toimintaan sisältyy sääntöjä ja käy-
täntöjä, jotka vaativat, että CENin ja 
CENELECin sisäisten sääntöjen osan 
2 sekä EU:n asetuksen N:o 
1025/2012 artiklojen 3(5) ja 3(6)) 
mukaista ”toimenpidekieltopolitiik-
kaa” noudatetaan. 
(Kansalliset standardisoimisjärjestöt 
eivät siis saa eurooppalaisen standar-
din laatimisen aikana tai sen vahvista-
misen jälkeen toteuttaa toimia, jotka 
voisivat vaikuttaa suunniteltuun yh-
denmukaistamiseen, eivätkä varsin-
kaan julkaista kyseisellä alalla sel-
laista uutta tai tarkistettua kansal-
lista standardia, joka ei ole täysin voi-
massa olevan eurooppalaisen standar-
din tai standardiehdotuksen mukai-
nen.) 

☐ SFS-opas 4, kohta 4.2 Aloite: 
”Toimialayhteisön velvollisuus on 
varmistaa, onko tekeillä olevasta asi-
asta olemassa SFS-standardeja ja 
ovatko ne ristiriidassa alkavan työn 
kanssa. Lisäksi tulee tarkistaa, ettei 
kyseiseltä aihealueelta ole valmis-
teilla vastaavaa eurooppalaista stan-
dardia (toimenpidekielto, standstill). 
Toimenpidekiellon aikana aiheesta ei 
saa julkaista kansallista standardia, 
paitsi CENin tai CENELECin luvalla.” 

☐ 

Käytössä on menettely, jolla tunniste-
taan ja kumotaan kansalliset standar-
dit, jotka on kumottava eurooppalai-
sen standardin julkaisemisen jälkeen. 
(Katso CENin ja CENELECin sisäisten 
sääntöjen osan 2 vaatimus standar-
dien vahvistamisesta ja siihen liittyvä 
”viimeinen kumoamispäivämäärä” 
sekä EU:n asetus N:o 1025/2012, 
art. 3(6).) 

☐ Toimialayhteisöt esittävät vahvistet-
taviksi kaikki EN-standardit määräai-
kojen puitteissa sekä samalla ilmoit-
tavat kumottavat kansalliset standar-
dit. SFS seuraa EN-standardien kan-
sallista vahvistamista CENin imple-
mentointia koskevilla raporteilla. 
SFS-opas 5, kohta 4.7 Yleistä: 
”Kun eurooppalaista tai kansainvä-
listä standardia esitetään vahvistet-
tavaksi SFS-standardiksi, ristiriitaiset 
SFS-standardit on kumottava. Vah-
vistettaessa EN-standardeja SFS-
standardeiksi niiden kanssa ristirii-
taiset SFS-standardit on kumottava 
asetetun määräajan kuluessa (DOW, 
date of withdrawal). 
Jos uusi eurooppalainen standardieh-
dotus korvaa osan olemassa olevasta 
kansallisesti laaditusta SFS-standar-
dista, kumoutuu koko standardi. Toi-
mialayhteisö päättää myös siitä, tuli-
siko laatia uusi suomalainen stan-
dardi kattamaan kumoutuvan stan-
dardin muut osat.” 

☐ 

Vastaavat kansalliset standardit ku-
motaan ennen viimeistä kumoamis-
päivämäärää. 

☐ Toimialayhteisöt esittävät vahvistet-
taviksi kaikki EN-standardit määräai-

☐ 
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kojen puitteissa sekä samalla ilmoit-
tavat kumottavat kansalliset standar-
dit. 
EN-standardista vastaavan toimi-
alayhteisön tulee tarvittaessa infor-
moida kumottavista kansallisista 
standardeista suomalaisesta standar-
dista vastaavaa toimialayhteisöä, mi-
käli vastuutoimialayhteisö on muut-
tunut. Osittain kumoutuvien suoma-
laisten standardien kohdalla tulee 
harkita mahdollinen SFS-standardin 
revisiointi. 

A-poikkeamista on vaikuttava  
käytäntö, jolla 

      

• tunnistetaan harmonisointia hait-
taavat kansalliset lait ja  
määräykset 

☐ Harmonisointia haittaavat kansalli-
set lait ja määräykset tunnistetaan 
kansallisen lausuntokierroksen yh-
teydessä. 
SFS-opas 5, kohta 4.4 Kansallinen 
lausuntokierros ja lausuntojen 
käsittely: 
”Viimeistään lausuntokierrosvai-
heessa viranomaisten tehtävänä on 
huomauttaa mahdollisista ristiriitai-
suuksista standardiehdotuksen ja 
Suomen lainsäädännön vaatimusten 
välillä. Mikäli Suomen lainsäädän-
nössä esitetyt vaatimukset ovat risti-
riidassa eurooppalaisessa standar-
diehdotuksessa esitettyjen vaatimus-
ten kanssa, toimialayhteisön tulee il-
moittaa tästä annettavan lausunnon 
yhteydessä ja tarvittaessa pyytää A-
poikkeamaa eurooppalaiseen stan-
dardiin.” 
”Mikäli CENin tekninen komitea hy-
väksyy Suomen A-poikkeamavaati-
muksen ja se tulee sisältymään eu-
rooppalaiseen standardiin, toimi-
alayhteisön tulee ilmoittaa A-poik-
keamasta standardin vahvistamisen 
yhteydessä SFS:lle, joka pitää luette-
loa SFS-standardien sisältämistä Suo-
men A-poikkeamista.” 

☐ 

• niistä ilmoitetaan kyseiselle CE-
Nin ja CENELECin kansalliselle 
ryhmälle 

☐ A-poikkeamat huomioidaan kansalli-
sissa standardisointiryhmissä. 
 

☐ 

• niistä ilmoitetaan kansallisille vi-
ranomaisille. 

☐ Tarve A-poikkeamaan tunnistetaan 
viimeistään lausuntokierroksen yh-
teydessä, jolloin asiasta neuvotellaan 

☐ 
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tarvittaessa myös vastaavan viran-
omaisen kanssa. 
Toimialayhteisö ilmoittaa hyväksy-
tystä A-poikkeamasta ko. lainsäädän-
nöstä vastaavalle viranomaiselle. 

    Vähintään 90 % hyväksytyistä CENin 
tai CENELECin standardeista on vah-
vistettu kansallisiksi standardeiksi. 

☐ CENin tilastojen mukaan Suomessa 
on vahvistettu yli 99 % hyväksytyistä 
CENin standardeista kansallisiksi 
standardeiksi. 

☐ 

  CENin standardit vahvistetaan kan-
sallisiksi standardeiksi 6 kuukauden 
kuluessa saatavuuspäivämäärästä 
(josta alkaen jäsenet saavat vahviste-
tun julkaisun CENin ja CENELECin 
keskussihteeristöstä). 

☐ SFS vahvistaa CENin standardit SFS-
standardeiksi annettuun päivään 
(DOP, date of publication) mennessä. 
SFS-opas 5, kohta 4.5. Yleistä: 
”Eurooppalaiset standardit on Suo-
men kannanotosta riippumatta vah-
vistettava kansallisiksi SFS-standar-
deiksi CENin ja CENELECin yhteisten 
sekä ETSIn sääntöjen mukaisesti.” 
”SFS:n toimitusjohtaja vahvistaa eu-
rooppalaisten tai kansainvälisten 
standardien kanssa täysin yhtäpitä-
vät kansalliset standardit vahvista-
misaikataulun mukaisesti. SFS:n on 
vahvistettava eurooppalaiset stan-
dardit CENin ja CENELECin yhteisten 
sekä ETSIn sääntöjen mukaan kan-
sallisiksi standardeiksi annettuun 
päivään (DOP) mennessä.” 

☐ 

  CENELECissä laaditut standardit 
vahvistetaan kansallisiksi standar-
deiksi 12 kuukauden kuluessa niiden 
vahvistamispäivämäärästä (dor). 

☐ Koskee Suomessa SESKOa. ☐ 

  CENELECin ja IEC:n rinnakkaisme-
nettelyllä (Frankfurtin sopimuksen 
mukaisesti) laatimat standardit vah-
vistetaan kansallisiksi standardeiksi 
9 kuukauden kuluessa niiden vahvis-
tamispäivämäärästä (dor). 

☐ Koskee Suomessa SESKOa. ☐ 

  Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 
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5.2 Vältetään 
päällekkäi-
syyksiä stan-
dardisoin-
nissa kan-
sainvälisellä 
tasolla (ISO, 
IEC) ”Johdon-
mukaisuus 
toisten järjes-
telmien 
kanssa” 

Kansallinen standardisoimisjärjestö 
on ISOn, IEC:n tai molempien jäsen. 

☐ SFS on ISOn jäsen. ☐ 

   Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 

5.3/ 
5.4 

Lakisääteis-
ten vaatimus-
ten täydentä-
minen 
(täydentää 
kriteerejä 2.1 
ja 2.3) 

Kansallisella standardisoimisjärjes-
töllä on käytössä menettely, jolla 
olennaiset sidosryhmät, kuten mark-
kinavalvontaviranomaiset, kutsutaan 
osallistumaan niiden uusien kansal-
listen työkohteiden valmisteluun, 
jotka tukevat kansallista lainsäädän-
töä. 

☐ SFS-opas 4, kohta 4.2 Aloite: 
”Niiltä tahoilta, joita työn ajatellaan 
koskevan ja joilla on asian suhteen 
etu valvottavana, tiedustellaan koh-
teen tarpeellisuutta ja kiinnostusta 
osallistua standardin laatimiseen. 
Standardin laadinnan tarpeellisuutta 
arvioitaessa on selvitettävä myös 
työhön tarvittavat resurssit ja rahoi-
tus.” 

☐ 

  Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 
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KRITEERI 6 Toimintaedellytykset ja vakaus 

Nro Aihe Osatekijät OK Näyttö Luotta-
mukselli-

nen 

6.1 Taloudelliset 
edellytykset 

Vakiomuotoiset lakisääteiset tilintar-
kastuskertomukset edelliseltä 3 kir-
janpitovuodelta on saatavilla 

☐ SFS:n vakiomuotoiset lakisääteiset ti-
lintarkastuskertomukset edelliseltä 3 
kirjanpitovuodelta ovat saatavilla. 
Toimialayhteisöt toimittavat SFS:lle 
toimialayhteisösopimuksen edellyt-
tämät tiedot. 

☐ 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 
edelliseltä, nykyiseltä ja seuraavalta 
kirjanpitovuodelta on saatavilla 

☐ SFS:n toimintasuunnitelma ja talous-
arvio edelliseltä, nykyiseltä ja seuraa-
valta kirjanpitovuodelta ovat saata-
villa. 
Toimialayhteisöt toimittavat SFS:lle 
toimialayhteisösopimuksen edellyt-
tämät tiedot. 

☐ 

Muu 
 
............................................................................ 

    ☐ 

6.2 Kansallinen 
asema ja vas-
tuuvelvolli-
suus 
 

CENin jäsenjärjestö: jäsenjärjestö 
tunnustetaan maansa laissa (tai 
muussa vastaavassa) maansa viral-
liseksi standardisoimisjärjestöksi, 
joka on toimivaltainen kaikilla CENin 
toimialueilla. 

☐ Työ- ja elinkeinoministeriö on tun-
nustanut asetuksella 556/2013 SFS:n 
Suomen viralliseksi standardisoimis-
järjestöksi. 

☐ 

CENELECin jäsenjärjestö: jäsenjär-
jestö tunnustetaan virallisesti 
maansa laissa (tai muussa vastaa-
vassa) kaikilla CENELECin toimialu-
eilla toimivaltaiseksi organisaatioksi. 

☐ Koskee Suomessa SESKOa. Työ- ja 
elinkeinoministeriö on tunnustanut 
asetuksella 556/2013 SESKOn Suo-
men viralliseksi standardisoimisjär-
jestöksi. 

☐ 

Muu: 
 
............................................................................ 

    ☐ 

6.3 Infrastruk-
tuuri ja re-
surssit 
 

Saatavilla olevat tietotekniikkare-
surssit tietotekniikkainfrastruktuurin 
ja tietotekniikkatyökalujen asentami-
seen, ylläpitoon, päivittämiseen ja 
käyttöön: 
• luettelo tietotekniikkahenkilös-

töstä 
• ylläpidon, varmuuskopioinnin, 

projektinkehityksen jne. menet-
telyt 

• luettelo ulkoistetusta henkilös-
töstä ja projekteista. 

☐ SFS:n tietohallinto-osaston vastuulla 
on tietotekniikkainfrastruktuurin ja 
tietotekniikkatyökalujen asentami-
seen, ylläpitoon, päivittämiseen ja 
käyttöön liittyvät asiat, mm. FINSTA-
tietokanta, CEN Livelink, SFS-verkko-
kauppa ja SFS ONLINE -palvelu. IT-
henkilöstön toimenkuvat ja vastuut 
on dokumentoitu SFS:n tietojärjestel-
mässä. Jokaisella tietojärjestelmällä 
on oma vastuuhenkilönsä. 

☐ 
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Saatavilla oleva tietotekniikkainfra-
struktuuri, kuten yhteensopivat oh-
jelmistot (internetselaimet, Word-
versiot jne.), jotka ovat vuorovaiku-
tuksessa CENin ja CENELECin tarjo-
amien palvelujen kanssa. 

☐ SFS:n käyttämät ohjelmistot (inter-
netselaimet, Word-versiot jne.) ovat 
yhteensopivia ja vuorovaikutuksessa 
CENin ja CENELECin tarjoamien pal-
velujen kanssa. 

☐ 

Käytössä on (paikallinen tai ulkois-
tettu) asiakirjojen ja tietoturvallisuu-
den hallintajärjestelmä, jonka tukee 
suurten asiakirjamäärien tallennusta 
ja yhteensopivaa vaihtoa CENin tai 
CENELECin vaatimusten ja proses-
sien kanssa seuraavien asiakirjojen 
osalta: Hallintoelinten asiakirjat, kan-
sallisten ryhmien asiakirjat ja stan-
dardit sekä standardiehdotukset. 

☐ SFS:n ja toimialayhteisöjen käytössä 
ovat ISOlutions -järjestelmään liitty-
vät toiminnot: 
• henkilötietojen hallintajärjes-

telmä 
• kansallinen äänestysportaali  
• CENin dokumenttien hallintajär-

jestelmä 
• kansallisten standardisointiryh-

mien portaali 
• FINSTA-tietokanta (standardit ja 

standardiehdotukset) 
• lausuntopyyntöpalvelu. 

☐ 

Toimiva televiestintä (suurinopeuksi-
nen internet, sähköpostijärjestelmä). 

☐ SFS:llä ja toimialayhteisöillä on käy-
tössään suurinopeuksinen internet ja 
sähköpostijärjestelmät. 

☐ 

Verkkopohjainen standardiehdotus-
ten julkinen lausuntokierrosprosessi 
(ks. myös kohta 1.5). 

☐ SFS:n lausuntopyyntöpalvelu on käy-
tössä. 
SFS:n verkkosivuilla on palautteen-
antomahdollisuus. 

☐ 

Ajantasainen verkkosivusto. ☐ SFS:n ja toimialayhteisöjen verkkosi-
vustoja ylläpidetään jatkuvasti. 

☐ 

    Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 

6.4 Vakaus: im-
materiaalioi-
keuksien 
suoja (teki-
jänoikeudet) 
ja myyntipoli-
tiikka 

Valtio on allekirjoittanut seuraavat 
maailman henkisen omaisuuden jär-
jestön WIPO:n (World Intellectual 
Property Organisation) sopimukset: 
• tavaramerkkien kansainvälistä 

rekisteröintiä koskeva Madridin 
pöytäkirja vuodelta 1989 

• kirjallisten ja taiteellisten teosten 
suojaamista koskeva Bernin 
yleissopimus. 

☐ Suomi on hyväksynyt WIPO:n sopi-
mukset. 

☐ 

Käytössä on seuranta- ja ilmoituspro-
sessi, jolla CENin ja CENELECin kes-
kussihteeristölle ilmoitetaan euroop-
palaisista standardeista, joista tulee 
pakollisia kansallisella tasolla. 
(Huom.: Tämän prosessin toteutus 
voi olla riippuvainen jäsenjärjestön 

☐ Ei toistaiseksi ko. järjestelmää. Edel-
lyttää järjestelmän suunnittelua ja 
käyttöönottoa yhdessä työ- ja elinkei-
noministeriön kanssa. 

☐ 
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käytettävissä olevien resurssien  
määrästä.) 

Tekijänoikeussuoja: vähintään käy-
tössä on menettely, jolla standardien 
paperiversiot ja sähköiset versiot ve-
sileimataan. 

☐ SFS:n myynnissä on käytössä menet-
tely, jolla standardien paperiversiot 
ja sähköiset versiot vesileimataan. 

☐ 

    Patentit: patentointia koskeva ilmoi-
tusjärjestelmä on CENin ja 
CENELECin oppaan 8 mukainen. 

☐ Patentteja koskevat mahdolliset il-
moitukset tehdään CENin ja 
CENELECin oppaan 8 mukaisesti. 
SFS-opas 4, kohta 4.2 Aloite: 
”Toimialayhteisön on pyrittävä sel-
vittämään, onko tekeillä olevasta ai-
heesta olemassa voimassa olevia pa-
tentteja tai mallisuojaa, joita stan-
dardi mahdollisesti loukkaa, ja ryh-
dyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin 
asian ratkaisemiseksi. SFS-standardi 
voi sisältää patentein suojattuja rat-
kaisuja edellyttäen, että patentinhal-
tija sitoutuu antamaan lisenssejä 
standardin käyttäjille FRAND-ehtojen 
mukaisesti. SFS ei ole vastuussa mah-
dollisten patenttien tunnistamisesta 
tai mahdollisista patenttioikeuk-
sista.” 
SFS-opas 5, Liite 4, kohta 9 
Standardien tekijänoikeudet ja 
muut immateriaalioikeudet: 
”Standardisointiryhmien jäsenten on 
ilmoitettava toimialayhteisölle stan-
dardisointiryhmän työkohteisiin liit-
tyvistä tiedossa olevista patenteista 
ja IPR-oikeuksista. Mahdolliset pa-
tentteja koskevat ilmoitukset käsitel-
lään ohjeen CEN-CENELEC Guide 8 
mukaisesti.” 

☐ 

    Patentit: käytössä on yleisesti saata-
villa oleva luettelo ilmoitetuista kan-
sallisia standardeja koskevista tär-
keistä patenteista. 

☐ Hakusanalla ”Patentit ja standardit” 
löytyy SFS:n verkkosivuilta linkit  
CENin ja ISOn vastaaville sivuille.” 

☐ 

    Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 
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KRITEERI 7 Oikeudellista asemaansa muuttavia CENin tai CENELECin jäsenjärjestöjä  
koskevat lisävaatimukset 

Nro Aihe Osatekijät OK Näyttö Luotta-
mukselli-

nen 

7.1 
ja 
7.2 

Nykyisen jä-
senjärjestön 
seuraajaor-
ganisaation 
asema 

CENin jäsenjärjestö: uusi jäsenjär-
jestö tunnustetaan maansa laissa (tai 
muussa vastaavassa) maansa viral-
liseksi standardisoimisjärjestöksi, 
joka on toimivaltainen kaikilla CENin 
toimialueilla. 

☐ Ei koske Suomea ☐ 

CENELECin jäsenjärjestö: uusi jäsen-
järjestö tunnustetaan virallisesti 
maansa laissa (tai muussa vastaa-
vassa) kaikilla CENELECin toimialu-
eilla toimivaltaiseksi organisaatioksi. 

☐ Ei koske Suomea ☐ 

Uuden jäsenjärjestön säännöt ovat 
yhteensopivia CENin tai CENELECin 
edustaman vapaaehtoisen standar-
disoinnin organisaatiomallin kanssa. 

☐ Ei koske Suomea ☐ 

Uuden jäsenjärjestön säännöt ovat 
yhteensopivia CENin tai CENELECin 
sääntöjen ja sisäisten sääntöjen 
kanssa. 

☐ Ei koske Suomea ☐ 

Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 
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KRITEERI 8 CENin tai CENELECin jäsenyyttä hakevaa organisaatiota koskevat lisävaatimukset 

Nro Aihe Osatekijät OK Näyttö 
Luotta-

mukselli-
nen 

8.1 Valtion mah-
dollisuus liit-
tyä EU:n tai 
EFTAn jäse-
neksi 

Ehdokasmaan ja EU:n tai EFTAn vä-
lillä on ”Eurooppa-sopimus” tai vas-
taava, jossa määritellään siirtymä-
kausi EU:n tai EFTAn jäseneksi. 

☐ Ei koske Suomea ☐ 

Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 

8.2 Riittävä lain-
säädäntöke-
hys on ole-
massa 

Vapaaehtoista standardisointia kos-
keva lainsäädäntökehys on olemassa 
ja täysin toimiva. 

☐ Ei koske Suomea ☐ 

Aiempi tekninen lainsäädäntö, joka 
salli eurooppalaisten standardien 
kanssa ristiriitaisten teknisten sään-
töjen hyväksymisen tai säilyttämisen 
(minkä takia ehdokasorganisaatio ei 
pystynyt vahvistamaan kaikkia EN-
standardeja kansallisiksi standar-
deiksi tai joutui pyytämään järjestel-
mällisesti A-poikkeamia), on kumottu 
suurimmilta osin tai muutettu siten, 
että EN-standardeilla on sama rooli 
markkinoilla kuin niillä on EU:n sisä-
markkinoilla. 

☐ Ei koske Suomea ☐ 

EU:n asetusta N:o 1025/2012 nouda-
tetaan täysin jäsenjärjestön maassa. 

☐ Ei koske Suomea ☐ 

    Kansallinen tekijänoikeuslainsää-
däntö ei ole ristiriidassa CENin ja 
CENELECin oppaassa 10 esitettyjen 
tekijänoikeusperiaatteiden kanssa. 

☐ Ei koske Suomea ☐ 

    Kansallinen patenttilainsäädäntö ei 
ole ristiriidassa CENin ja CENELECin 
oppaassa 8 esitettyjen periaatteiden 
kanssa. 

☐ Ei koske Suomea ☐ 

Valtio on allekirjoittanut seuraavat 
maailman henkisen omaisuuden jär-
jestön WIPO:n (World Intellectual 
Property Organisation) sopimukset: 
• tavaramerkkien kansainvälistä 

rekisteröintiä koskeva Madridin 
pöytäkirja vuodelta 1989 

• kirjallisten ja taiteellisten teosten 
suojaamista koskeva Bernin 
yleissopimus. 

☐ Ei koske Suomea ☐ 
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    Muu: 
 
............................................................................ 

☐   ☐ 

8.3 Ehdokasorga-
nisaation 
asema 

CENin jäsenjärjestö: jäsenjärjestö 
tunnustetaan maansa laissa (tai 
muussa vastaavassa) maansa viral-
liseksi standardisoimisjärjestöksi, 
joka on toimivaltainen kaikilla CENin 
toimialueilla. 

☐ Ei koske Suomea ☐ 

  CENELECin jäsenjärjestö: jäsenjär-
jestö tunnustetaan virallisesti 
maansa laissa (tai muussa vastaa-
vassa) kaikilla CENELECin toimialu-
eilla toimivaltaiseksi organisaatioksi. 

☐ Ei koske Suomea ☐ 

  Ehdokasorganisaation säännöt ovat 
yhteensopivia CENin tai CENELECin 
edustaman vapaaehtoisen standar-
disoinnin organisaatiomallin kanssa. 

☐ Ei koske Suomea ☐ 

  Ehdokasorganisaatio on ISOn, IEC:n 
tai molempien jäsen. 

☐ Ei koske Suomea ☐ 

Vähintään 80 % hyväksytyistä CENin 
tai CENELECin standardeista on vah-
vistettu kansallisiksi standardeiksi, 
ja on laadittu suunnitelma, jonka mu-
kaisesti loput on tarkoitus vahvistaa 
kohtuullisen ajan kuluessa. 

☐ Ei koske Suomea ☐ 

Tekijänoikeus- ja jakelupolitiikka on 
CENin ja CENELECin oppaan 10 mu-
kaista. 

☐ Ei koske Suomea ☐ 
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