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Johdanto

Eurooppalaiset EN-standardit ja kansainväliset ISO- ja IEC-standardit laaditaan siten, että työhön 
osallistuvat tahot voivat vaikuttaa uuden työkohteen käynnistämiseen sekä standardisointikohteen 
laadintaan ja hyväksymiseen. Eri standardisoimisjärjestöillä on erilaisia vaiheita ehdotuksen käsittelyssä.

Koska kansallisesti vahvistettavat standardit ovat pääasiassa eurooppalaisia tai kansainvälisiä 
standardeja, on SFS:n ja toimialayhteisöjen otettava huomioon niitä laativien järjestöjen standardien 
käsittelyvaiheet, jotta eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien sisältöön voidaan vaikuttaa 
parhaalla tavalla.

Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt edellyttävät kansallisilta jäseniltään, että eurooppalaiset 
standardit on vahvistettava sellaisenaan kansallisiksi standardeiksi ja kaikki kyseistä aihetta käsittelevät 
ristiriitaiset standardit on kumottava. Siksi eurooppalaisten standardien käsittelyvaiheet tulee tuntea, 
jotta kansallisilla lausunnoilla voidaan vaikuttaa eurooppalaisiin ehdotuksiin eli tuleviin kansallisiin 
standardeihin.

Kansainvälisiä standardeja ei ole pakko vahvistaa kansallisesti, mutta usein ne vahvistetaan sellaisenaan 
tai yhteisin muutoksin eurooppalaisiksi standardeiksi, jolloin samalla kansallinen vahvistamisvelvoite 
tulee voimaan.

Tässä oppaassa esitetään kansainvälisten ja eurooppalaisten standardisoimisjärjestöjen standardien 
laadintaan liittyvät vaiheet sekä niiden yhteydet kansalliseen laadintamenettelyyn. Kansainvälisten 
ja eurooppalaisten standardien käsittelyvaiheet on esitetty kaaviokuvina, joiden yhteydessä on 
kerrottu Suomessa vaadittavat toimenpiteet. Tarkemmat ohjeet eurooppalaisten ja kansainvälisten 
standardisoimisjärjestöjen menettelyistä löytyvät järjestöjen omista säännöistä, eikä niitä toisteta 
yksityiskohtaisesti tässä oppaassa.

Tässä oppaassa käsitellään tarpeellisilta osin IEC:n, CENELECin ja SESKOn menettelyjä, joista saa 
tarvittaessa lisätietoja SESKOn verkkosivuilla http://www.sesko.fi olevista toimintaohjeista.

Tämä opas ei käsittele ITUn standardien kansallista käsittelyä. Kyseisistä standardeista vastaa Traficom, ja 
lisätietoa aiheesta löytyy Traficomin verkkosivuilta.

Tässä oppaassa esitetään myös eurooppalaisten ja kansainvälisten standardisoimisjärjestöjen muiden 
julkaisujen kansallinen käsittely.

http://www.sesko.fi
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1 Soveltamisala

Tässä oppaassa esitetään eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien ja muiden julkaisujen kansallisen 
käsittelyn ohjeet. Valmiiseen kansainväliseen standardiin perustuva esikuvajulkaisustaan poikkeava 
kansallinen standardiehdotus käsitellään SFS-oppaan 4 mukaisesti siinä määriteltynä suomalaisena 
standardiehdotuksena.

Tähän oppaaseen sisältyy myös SFS:n julkaisemien eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien ja 
muiden julkaisujen rakenteeseen sekä esitystapaan liittyvät kansalliset ohjeet.

Nämä ohjeet on tarkoitettu SFS:n toimialayhteisöjen sekä SFS:n käyttöön CENin ja ISOn työhön liittyen. 
SESKO soveltaa näitä ohjeita osallistuessaan CENELECin ja IEC:n työhön. Näitä ohjeita sovelletaan myös 
CENELECin ja IEC:n kansallisiin julkaisuihin.

Tämä opas on kirjoitettu CENin ja CENELECin yhteisten sekä ISOn ja IEC:n yhteisten sääntöjen perusteella 
ja sovelletaan myös ETSIn tekemien EN-standardien vahvistamisessa SFS-standardeiksi. ETSIn 
standardien laadintaan sovelletaan suoraan ETSIn sääntöjä.

Standardisointilautakunnan vahvistamien Suomessa laadittujen standardien laadintaan ja rakenteeseen 
liittyvät ohjeet esitetään SFS-oppaassa 4.

Toimialayhteisöjen omissa, standardien laadintaa koskevissa ohjeissa voidaan tarvittaessa antaa 
lisäohjeita. Ne eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa tämän SFS-oppaan kanssa. 

2 Viittaukset
SFS-opas 4, Suomalaisen SFS-standardin laadinta ja rakenne
SFS-opas 12, CENin ja CENELECin jäsenjärjestöjä koskevat vaatimukset sekä niiden arvioinnissa käytettävä 
organisaatiorakenne ja prosessit

SFS-opas 13, CENin ja CENELECin jäsenjärjestöjä koskevat kriteerit. Suomen Standardisoimisliiton ja sen 
toimialayhteisöjen arvioinneissa käytettävä tarkistuslista.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1025/ 2012

Standardien käännösohjeet ja vakiokäännökset  

Laki säädöksissä viitattavien standardien kielestä (Suomen säädöskokoelma 553/ 1989)
CEN BOSS (CEN Business Operations Support System) osoitteessa http://www.cen.eu/boss
CEN/CENELEC Internal Regulations. Part 2: Common rules for standardization work (CENin ja CENELECin 
www-sivuilla, ks. CEN BOSS)

CEN/CENELEC Internal Regulations. Part 3: Rules for the structure and drafting of CEN/CENELEC publications 
(ISO/IEC Directives – Part 2, Modified) (CENin ja CENELECin www-sivuilla,ks. CEN BOSS)

CEN-CENELEC Guide 8, CEN-CENELEC Guidelines for Implementation of the Common IPR Policy on Patent (and 
other statutory intellectual property rights based on inventions)

CEN-CENELEC Guide 22, Guide on the organizational structure and processes for the assessment of the 
membership criteria of CEN and CENELEC

ISO/IEC Guide 59:2019, ISO and IEC recommended practices for standardization by national bodies 
Directives  ETSI 
ISO/IEC Directives. Part 1: Procedures for the technical work
ISO/IEC Directives. Part 2: Rules for the structure and drafting of International Standards
ISO/IEC Directives. Part 1: Consolidated ISO Supplement – Procedures specific to ISO
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n säännöt.  2019 (Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät 2019-06-03)

SESKOn toimintaohjeet

http://www.cen.eu/boss
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3 Kansallinen seuranta ja osallistuminen

3.1 Yleiset periaatteet

Standardisoinnin yleisiä periaatteita ovat toiminnan läpinäkyvyys, avoimuus, puolueettomuus, 
konsensusperustaisuus, tehokkuus ja johdonmukaisuus.

Kaikkien standardisointiin osallistuvien tahojen tulee omassa toiminnassaan ottaa huomioon liitteessä 1  
esitetyt CENin ja CENELECin sekä ISOn teknistä työtä koskevat eettiset ohjeet. Tässä oppaassa kansallisesta 
ryhmästä käytetään nimitystä standardisointiryhmä.

Kansallisissa standardisointiryhmissä tulee ottaa huomioon kilpailulainsäädännön periaatteet liitteessä 2  
esitetyn CENin ja CENELECin oppaan 31 ”Kilpailulainsäädännön huomioiminen CENin ja CENELECin 
toimintaan osallistuttaessa” mukaisesti. Osallistuttaessa ISOn ja IEC:n työhön tulee ottaa huomioon 
vastaavat ISOn ja IEC:n ohjeistukset.

Mahdolliset patentteja koskevat ilmoitukset on hoidettava ohjeen CEN-CENELEC Guide 8 mukaisesti. 
Standardisointiryhmien jäsenten on ilmoitettava toimialayhteisölle tiedossa olevista patenteista ja IPR-
oikeuksista standardisointiryhmän työkohteisiin liittyen. Eurooppalaisen standardisoinnin viitekehys 
ja keskeiset vaatimukset esitetään Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksessa N:o 1025/2012 (ns. 
standardisointiasetus). Asetuksen keskeiset vaatimukset on sisällytetty CEN/CENELECin sääntöjen osaan 1 
sekä edelleen niiden pohjalta laadittuihin CENin ja CENELECin jäsenjärjestöjä koskeviin vaatimuksiin, jotka 
esitetään oppaassa CEN-CENELEC Guide 22 ”Guide on the organizational structure and processes for the 
assessment of the membership criteria of CEN and CENELEC” (ns. NSB-kriteerit). NSB-kriteerit on julkaistu 
SFS-oppaassa 12. NSB-kriteerien vaatimusten kansalliset tulkinnat esitetään SFS-oppaassa 13 ”CENin 
ja CENELECin jäsenjärjestöjä koskevat kriteerit. Suomen Standardisoimisliiton ja sen toimialayhteisöjen 
arvioinneissa käytettävä tarkistuslista”.

3.2 Kansallisen toimialayhteisövastuun määräytyminen

3.2.1 EU-lainsäädäntöön liittymättömät uudet komiteat

Kun perustetaan uusi eurooppalainen (CEN) tai kansainvälinen komitea (ISO) jolla ei ole kytkentää 
EU-lainsäädäntöön, standardisointilautakunta päättää komitean toimialayhteisövastuusta 
toimintasäännössään kuvatun menettelyn mukaisesti. CEN/CENELEC-yhteiskomiteoiden ja ISO/IEC-
yhteiskomiteoiden toimialayhteisövastuu päätetään sen perusteella, onko yhteiskomitean hallinnointi 
delegoitu CENille tai ISOlle vai CENELECiIle tai IEC:lle.

Mikäli yhteiskomitean hallinnoinnista vastaa CEN tai ISO toimialayhteisövastuu nimetään SFS:n 
toimialayhteisölle (ml. SFS toimialayhteisönä). Mikäli yhteiskomitean hallinnoinnista vastaa CENELEC tai 
IEC, toimialayhteisövastuu nimetään SESKOlle.

Standardisointilautakunta käsittelee toimialayhteisövastuun vasta, kun delegointipäätös on tiedossa. 
Standardisointilautakunta päättää joka tapauksessa CENiin ja ISOon liittyvistä toimialayhteisövastuista 
sen varalta, että niihin liittyy mahdollisia työryhmä- tai alakomiteavastuita. CENELECin ja IEC:n 
komiteoiden toimialayhteisövastuu on SESKOlla.

CEN/CENELEC-yhteiskomiteoiden kohdalla delegointi voi koskea myös työryhmiä (WG), jolloin yksittäisten 
työryhmien vastuu voi olla joko CENillä tai CENELECillä yhteiskomitean vastuun delegoinnista poiketen. 
ISO/IEC-yhteiskomiteoiden kohdalla delegointi voi koskea alakomiteoita (SC), jolloin yksittäisten 
alakomiteoiden vastuu voi olla joko ISOlla tai IEC:llä. Jos työryhmän tai alakomitean vastuu on 
CENELECillä tai IEC:llä, toimialayhteisövastuu on SESKOlla. Työryhmä- tai alakomiteatasosta vastaava 
toimialayhteisö vastaa standardiehdotusten valmistelusta, lausuntokierrosvastausten ja äänestysten 
kannanmuodostuksesta. Näissä tapauksissa on varmistettava SFS:n tai toimialayhteisön ja SESKOn välinen 
riittävä koordinaatio, jotta yhteiskomitean päätöksenteossa on tarvittava tieto työryhmä- tai alakomitean 
valmistelusta ja kansallisesta konsensuksesta ja kannanotoista.
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3.2.2 EU-lainsäädäntöön liittyvät uudet komiteat

Kun kyseessä on EU-komission CENille esittämä standardisointipyyntö, standardisointilautakunta 
jakaa uuden komitean toimialayhteistövastuun, kun CEN on tehnyt päätöksen standardisointipyynnön 
vastaanottamisesta.

Standardisointipyynnön konsultaatiovaiheessa tunnistetun mahdollisen uuden teknisen komitean 
perustamistarpeen kohdalla voidaan sen toimialayhteisövastuu tuoda ennakoivasti lautakuntaan 
käsiteltäväksi.

3.3 Kansallisen osallistumisen organisointi CEN- ja ISO-työhön liittyen

3.3.1 Kansallinen toiminta

Toimialayhteisö selvittää kansalliset tarpeet ja sidosryhmien kiinnostuksen uutta komiteaa kohtaan 
ja päättää tämän perusteella seurannan tasosta ja osallistumisen muodoista. ISO-standardisoinnissa 
toimialayhteisön on määritettävä kansallisen tarpeen perusteella joko P- tai O-jäsenyys. P-jäsenyys 
velvoittaa äänestämään ja kommentoimaan standardiehdotuksia aktiivisesti. O-jäsenyys edellyttää 
komitean työskentelyn aktiivista seuraamista sen varalta, että kansallinen tarve edellyttää siirtymistä 
P-jäsenyyteen. Vaihtoehtona on myös olla seuraamatta ISOn teknisen komitean toimintaa, jos sille ei ole 
kansallista tarvetta.

Toimialayhteisö voi perustaa uuden kansallisen standardisointiryhmän tai hyödyntää jo olemassa olevia 
kansallisia standardisointiryhmiä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Standardisointilautakunnan vastuuttamat toimialayhteisöt voivat perustaa myös yhteisiä kansallisia 
standardisointiryhmiä, mikäli toimialayhteisöjen välisissä keskusteluissa tämä katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi. Standardisointilautakunta voi horisontaalisilla alueilla päättää jaetuista 
toimialayhteisövastuista CENiin ja ISOon liittyvän standardisoinnin osalta.

Tavoitteena on, että olennaiset sidosryhmät osallistuvat standardisointiin. Koska standardisointi on 
merkittävä tapa tukea unionin lainsäädäntöä ja EU:n tavoitteita ja jotta vältetään yhdenmukaistettuihin 
standardeihin jälkikäteen esitettävät vastalauseet ja muutokset, on tärkeää, että viranomaiset osallistuvat 
standardien kehittämiseen kaikissa vaiheissa, joissa niiden osallistuminen on mahdollista, ja erityisesti 
unionin tuotteita koskevan yhdenmukaistamislainsäädännön piiriin kuuluvilla aloilla. Sidosryhmällä 
tarkoitetaan ISO/IEC Guide 59 mukaisesti organisaatiota, yritystä, julkista tahoa tai yksityishenkilöä, 
johon standardisointiprosessi tai siinä tehtävät päätökset tai laadittavat julkaisut vaikuttavat tai voivat 
vaikuttaa. Toimialayhteisö arvioi osallistumista koskevien vaatimusten perusteet.

CENillä ja ISOlla on sidosryhmäluokitus, joka esitetään kohdassa 3.3.2. Standardisointialueen kannalta 
olennaisilla sidosryhmillä on yhtäläiset oikeudet osallistua standardien laadintaan. Sidosryhmätieto on 
kirjattava Global Directory -järjestelmään jokaisen kansallisen standardisointiryhmän jäsenen osalta. 
Organisaation edustajan on tarvittaessa esitettävä lausunto, että henkilö edustaa organisaatiotaan 
kansallisessa standardisointiryhmässä ja hänen organisaationsa vastaa henkilön osallistumisen osalta 
standardisointiin liittyvistä kustannuksista.

Eurooppalaisen ja kansainvälisen standardisoinnin seuranta tapahtuu aina oman maan jäsenjärjestön 
kautta. Suomessa toimivien ja Suomeen rekisteröityneiden organisaatioiden edustajilla on 
osallistumisoikeus suomalaisiin kansallisiin standardisointiryhmiin.

Toimialayhteisöt voivat sallia toisten toimialayhteisöjen osallistumisen standardisointiryhmiinsä 
tarkkailijajäsenenä (ei äänestysoikeutta) veloituksetta. Tarkkailijajäsenet ilmoittautuvat ryhmiin 
normaalin menettelyn mukaisesti.

Liitteessä 4 esitetään kansallisille standardisointiryhmille toimintasääntömalli, jota käytetään 
kaikkien toimialayhteisöjen kaikissa standardisointiryhmissä. Toimialayhteisö voi sisällyttää 
standardisointiryhmän toimintasääntöön täydentäviä ohjeita. Toimialayhteisön toimintasääntö ei voi 
kuitenkaan olla ristiriidassa tämän oppaan liitteen 4 mukaisen toimintasääntömallin kanssa.

Standardisointiryhmän jäseneksi ilmoittaudutaan liitteessä 6 kuvatulla osallistumislomakkeella 
(lomake voidaan täyttää ja allekirjoittaa myös sähköisesti). Standardisointiryhmän jäsen on velvollinen 
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tiedottamaan välittömästi standardisointiryhmän sihteeriä kaikista jäsenyyteensä liittyvistä muutoksista 
(mm. jäsentaho, jota henkilö edustaa). Jäsentaholla tarkoitetaan henkilön edustamaa organisaatiota.

Päätöksissä ja kannanotoissa pyritään konsensuspäätöksiin. Mikäli konsensukseen ei päästä, tehdään 
päätökset enemmistöpäätöksinä, jolloin 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 jäsentahojen ilmoittamat äänet etukäteen 
kysyttyihin ja kirjallisesti vastattuihin asioihin. Jos kansallista standardisointiryhmää ei ole, kanta 
muodostetaan saatujen lausuntojen perusteella yhdessä lausunnonantajien kanssa. Tarvittaessa 
järjestetään kannanmuodostus- ja kommenttienkäsittelykokous.

Standardisointiryhmän jäsenten tulee hyväksyä tehdyt päätökset ja kunnioittaa niitä. Aiemmin käsiteltyjä 
asioita ei oteta uudelleen käsittelyyn standardisointiryhmässä, jollei asiaan ja sen taustoihin ole tullut 
uutta tietoa.

Standardisointiryhmän toimintasääntöön on kirjattu menettelyt standardisointiryhmän puheenjohtajan 
ja sihteerin nimeämisestä sekä konsensuksen muodostamisesta ja äänestämisestä. Päätöstilanteissa 
standardisointiryhmällä on oltava tieto kunkin jäsenen edustamasta sidosryhmästä ja jäsentahosta. 
Standardisointiryhmä käyttää kansallisten päätösten valmistelussa olemassa olevia sähköisiä 
äänestystyökaluja.

Toimialayhteisö vastaa Suomen osallistumisesta ja vaikuttamisesta vastuulleen kuuluvien kansainvälisten 
ja eurooppalaisten komiteoiden työskentelyyn. Toimialayhteisö huolehtii standardisointiryhmän 
päätöksen mukaisesti kansallisten delegaattien nimittämisestä edustamaan Suomea kansainvälisissä ja 
eurooppalaisissa standardisointikokouksissa (TC-, SC- ja PC-kokoukset). CENin ja CENELECin sääntöjen 
mukaan kansallisen delegaation enimmäiskoko on kolme delegaattia. Toimialayhteisön edustajalla on aina 
oikeus kuulua delegaatioon. Lisäksi toimialayhteisö huolehtii kansallisten asiantuntijoiden nimeämisestä 
työryhmiin. Nimettävien asiantuntijoiden tulee olla kansallisen standardisointiryhmän jäseniä. 
Standardisointiryhmän sihteeri ylläpitää listaa ryhmän vastuulle kuuluvien komiteoiden työryhmiin 
osallistuvista asiantuntioista.

Kansallisten delegaattien tulee eurooppalaisissa ja kansainvälisissä hallinnollisissa kokouksissa (TC, 
SC ja PC) kannanotoissaan ja näkemyksissään edustaa Suomea kansallisessa standardisointiryhmässä 
päätetyn linjan mukaisesti. Mikäli Suomen kanta poikkeaa päätetystä Suomelle tärkeissä asioissa, tällöin 
kansallisessa standardisointiryhmässä päätetyn kannan mukainen eriävä mielipide on pyydettävä 
kirjaamaan eurooppalaisen tai kansainvälisen kokouksen pöytäkirjaan. Työryhmiin (WG) nimetyt 
asiantuntijat edustavat kokouksissaan oman tausta- ja sidosryhmänsä näkemyksiä. Työryhmään nimetyn 
asiantuntijan tulee kaikissa standardiehdotuksen valmisteluvaiheissa käydyissä keskusteluissa ja 
kommentoinnissa kuitenkin selkeästi erottaa kansallisessa standardisointiryhmässä päätetyt linjaukset 
ja omat henkilökohtaiset näkemykset ja mielipiteet. Asiantuntijoiden tulee olla tietoisia kyseisen 
standardisointialueen Suomen lainsäädännöstä sekä tarvittaessa tuoda se työryhmän tietoon.

Lainsäädännön perusteella velvoittavien standardien valmistelussa asiantuntijoita sitovat kansallisissa 
standardisointiryhmissä tehdyt päätökset ja linjaukset.

Nimitetyn delegaatin ja asiantuntijan tulee toimia SFS:n ja toimialayhteisön ohjeiston mukaisesti 
voidakseen toimia delegaattina tai asiantuntijana.

Komiteakokouksiin (TC ja SC) osallistuneen delegaatin tulee raportoida kansalliselle 
standardisointiryhmälle. Toimialayhteisö voi edellyttää kirjallista raportointia. Mikäli hän on käyttänyt 
SFS:n tai toimialayhteisön matka-avustusta, tulee raportti laatia kirjallisesti. Tämä koskee myös 
työryhmäkokoukseen osallistuvaa asiantuntijaa, mikäli hän on käyttänyt SFS:n tai toimialayhteisön 
matka-avustusta. Matkaraportista on käytävä ilmi komitean tai työryhmän nimi, kokouksen aika ja paikka, 
osallistujat Suomesta sekä aihe. Lisäksi on selvitettävä asetettujen tavoitteiden täyttyminen ja saavutettu 
hyöty sekä mahdolliset toimenpiteet Suomessa. Toimialayhteisö antaa tarvittaessa matkaraportointia 
koskevia tarkempia ohjeita.
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3.3.2 Jäsenyystietojen ylläpito ja sidosryhmäluokitus

Global Directoryllä ylläpidetään standardisointiin osallistuvien asiantuntijoiden tietoja 
maailmanlaajuisesti. SFS ja toimialayhteisöt yhdessä vastaavat Global Directoryssä olevista suomalaisten 
standardisointiin osallistuvien asiantuntijoiden ajantasaisista yhteystiedoista sekä komitea- ja 
työryhmäjäsenyyksistä, mukaan lukien kansallisten standardisointiryhmien jäsenyyksistä. Järjestelmällä 
hallinnoidaan ja mahdollistetaan pääsy oikeaan kansalliseen, eurooppalaiseen ja kansainväliseen tietoon ja 
dokumentaatioon.

Jäsenyystietojen ylläpitoon liittyy myös tieto standardisointiin osallistuvan henkilön sidosryhmästä. 
Suomessa käytetään taulukossa 1 esitettyä sidosryhmäluokitusta, joka perustuu CENin ja CENELECin 
sidosryhmäluokitukseen.

Taulukko 1 Suomessa käytettävä sidosryhmäluokitus (CENin ja CENELECin sidosryhmäluokitus)

Luokka Otsikko Tyypillisiä esimerkkejä:
A Elinkeinoelämä Valmistajat, tuottajat, suunnittelijat, palveluala, jakelu-, 

varastointi- ja kuljetusyritykset, vähittäiskauppa, vakuutusyhtiöt, 
pankit ja rahoituslaitokset sekä toimialajärjestöt.

A1 PK-yritykset Muuten kuin luokka A, mutta kooltaan pienet tai keskisuuret.
B Hallinto Kansainväliset ja alueelliset sopimusorganisaatiot ja -järjestöt, 

valtion ja paikallishallinnon laitokset ja virastot sekä kaikki 
elimet, joilla on lainsäädännössä vahvistettu sääntelyvalta.

C Kuluttajat Kansalliset, alueelliset ja kansainväliset kuluttajajärjestöt, jotka 
ovat riippumattomia kaikista elinkeinoelämäryhmään kuuluvista 
organisaatioista, sekä kuluttajien näkökulmaa edustavat itsenäiset 
asiantuntijat.

C1 Yhteiskunnalliset 
kuluttajaryhmät

Organisaatiot, jotka edustavat kuluttajien erityisryhmien, kuten 
vammaisten tai vanhusten, intressejä.

D Työntekijät Kansainväliset, alueelliset, kansalliset ja paikalliset ammattiliitot 
ja niiden keskusjärjestöt sekä vastaavat järjestöt, joiden 
päätarkoitus on edistää ja puolustaa työntekijöiden yhteisiä 
etuja suhteessa työnantajaan. Tämä ryhmä ei sisällä ammatillisia 
yhdistyksiä. 1)

E Korkeakoulut ja 
tutkimuslaitokset

Yliopistot ja muut korkeakoulut tai niiden yhteydessä toimivat 
opettajat sekä ammatilliset yhdistykset1) ja tutkimuslaitokset.

F Standardien parissa toimivat 
tahot

Testaus-, sertifiointi- ja akkreditointielimet sekä organisaatiot, 
joiden ydintoimintaa on standardien käytön edistäminen ja 
arviointi.2)

G Kansalaisjärjestöt Järjestöt, joiden toiminta perustuu yleensä 
hyväntekeväisyysaatteeseen tai on voittoa tavoittelematonta ja 
joilla on yleistä etua ajava tavoite, joka liittyy yhteiskunnallisiin tai 
ympäristöä koskeviin kysymyksiin.
Tämä ryhmä ei sisällä poliittisia puolueita tai muita ryhmittymiä, 
joiden pääasiallinen tarkoitus on saavuttaa edustus hallinnossa tai 
hallinnollisissa elimissä.

G1 Ympäristönsuojeluun liittyvät 
sidosryhmät

Organisaatiot, jotka ajavat ympäristöasioita joko yleisesti tai 
keskittyen johonkin tiettyyn asiaan.

Huomautukset
1)   Ammatillisiksi yhdistyksiksi katsotaan
•   yksittäisten ammatinharjoittajien muodostamat yhdistykset
•   yhdistykset, joiden tarkoitus on edistää edustamansa alan, tieteen ja teknologian tietojen ja taitojen kehittymistä.
2)   Akkreditoinnilla tarkoitetaan testaus- ja sertifiointilaitosten akkreditointia.
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4 CENin ja CENELECin, ISOn ja IEC:n tai ETSIn standardisointikohteen käsittely

4.1 Yleistä

Eurooppalaisen standardisointikohteen käsittely esitetään kuvassa 1 ja kansainvälisen 
standardisointikohteen käsittely taulukossa 2. CENELECin ja IEC:n standardisointikohteiden 
käsittely esitetään SESKOn toimintaohjeissa. SESKO noudattaa tämän oppaan kohtaa 4 laatiessaan ja 
vahvistuttaessaan kansainvälisiin ja eurooppalaisiin standardeihin perustuvia sähköalan SFS-standardeja.

Standardisointialoite voi johtaa uuden teknisen komitean perustamiseen, mikäli sen käsittelylle sopivaa 
teknistä komiteaa ei ole olemassa. Uuden teknisen komitean perustamista koskevat aloitteet käsitellään 
standardisointilautakunnassa. Olemassa olevia teknisiä komiteoita koskevat työkohdealoitteet käsitellään 
toimialayhteisöissä.

Huom.      Komission antamat standardisointipyynnöt voivat myös johtaa uusien teknisten komiteoiden 
perustamiseen.

ETSIn valmistelemien EN-standardien käsittelyvaiheet esitetään ETSIn säännöissä.
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CENin ja
CENELECin
käsittely-
vaihe1)

Aloite
10.20 Komitean tekemä aloite tai jäsenmaiden aloitteet 

Projektin
hyväksyminen
10.99

Esikuvaan
perustuva
standardi 2)

CENin tai
CENELECin
laatima
standardi

Valmistelu
20.99

Lausunto-
kierros
(Enquiry)

Äänestys
(Formal
Vote)

Komitea-
työskentely

Lausunto-
vaihe
40.20

Äänestys
50.20

Vahvistus
60.55 

standardi
60.60

4)

Sääntöjen mukainen hyväksyntä

EN-standardi tai HD-asiakirja 
Valmis

EN-standardin kumoaminen  

 3)

Ajantasaisuus-
kysely
90.20 

99.60
Kumoaminen

Toiminta
kansalli-
sesti

Mahdollisuus
ehdottaa
uutta
työkohdetta ja
ottaa kantaa
aloitteisiin

Valmis
eurooppalainen
standardi
vahvistettava
kansallisesti
ja ristiriitaiset
kumottava

Äänestys
KYLLÄ / EI/
EI KANTAA

Kansallinen
lausunto-
kierros

Voidaan
vaikuttaa
ehdotuksen
sisältöön

Korvautuminen
uudella 
standardilla
tai standardin 
kumoaminen 

Kansallinen
ajantasaisuus-
kysely

Komiteapäätös

Äänestys
(Formal
Vote)

Lausunto-
kierros
(Enquiry)

EN-standardin ajantasaisuuskysely

Teknisen valiokunnan (BT) käsittely

Selite
1 CENissä, CENELECissä, ISOssa, IEC:ssä ja ETSIssä hyväksytyt harmonisoidut käsittelyvaihekoodit.
2 Esimerkiksi ISO-standardiin perustuva EN-standardi.
3 HD vain CENELECissä.

Kuva 1 CENin ja CENELECin valmistelemien standardien käsittelyvaiheet
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Taulukko 2 ISOn ja IEC:n valmistelemien standardien käsittelyvaiheet (ml. ISOn ja CENin 
välisen Wienin sopimuksen sekä IEC:n ja CENELECin välisen Frankfurtin sopimuksen mukaiset 

käsittelyvaiheet ja tarvittavat kansalliset menettelyt)

ISO ja IEC CEN ja CENELEC Kansallinen jäsenjärjestö
Aloitevaihe (NP)  Mahdollisuus ehdottaa uutta työkohdetta.

Otettava kantaa muiden maiden tekemiin aloitteisiin.
Työryhmävaihe (WD)  Suomalaiset asiantuntijat voivat vaikuttaa 

standardien sisältöön kansainvälisissä työryhmissä.
Komiteavaihe (CD)  Standardisointiryhmät voivat vaikuttaa 

standardiehdotuksen sisältöön kommentoimalla.
Lausuntovaihe
(DIS tai CDV)

Rinnakkaislausuntokierros
Parallel enquiry (CEN) tai Parallel 
CDV-vote (CENELEC)

Annetaan lausunto ehdotuksen sisällöstä sekä otetaan 
kantaa ISO-, IEC-, CEN- ja CENELEC-ehdotusten 
hyväksyttävyyteen.
(KYLLÄ / EI / EI KANTAA)
Järjestetään kansallinen lausuntokierros.

Äänestysvaihe (FDIS) Rinnakkaisäänestys
Parallel formal vote (CEN) tai Parallel 
FDIS-vote (CENELEC)

Äänestys standardiehdotuksen hyväksymisestä.
(KYLLÄ / EI / EI KANTAA)

Valmis standardi 
(ISO, IEC tai ISO/IEC)

Valmis standardi
(EN ISO, EN, EN ISO/IEC)

Standardiehdotuksen viimeistely ja kansallinen 
vahvistamismenettely (täysin yhtäpitävä kansallinen 
SFS-EN ISO-standardi tai SFS-EN IEC-standardi).
On myös mahdollisuus vahvistaa SFS-ISO-, SFS-IEC- ja 
SFS-ISO/IEC-standardi.

4.2 Työkohde-ehdotuksen käsittely

Eurooppalaisten ja kansainvälisten työkohde-ehdotusten osalta asianomainen toimialayhteisö päättää 
kansallisesta kannasta, selvittää kiinnostuksen osallistua uuden työkohteen valmisteluun ja nimeää 
asiantuntijat asiaa valmistelevaan työryhmään.

Asianomainen toimialayhteisö voi ehdottaa uutta työkohdetta eurooppalaiselle tai kansainväliselle 
standardisoimisjärjestölle.

4.3 Osallistuminen ehdotusten laadintaan työryhmissä

Standardiehdotusten valmisteluun osallistuvat toimialayhteisöjen työryhmiin nimeämät asiantuntijat. 
Nimettyjen asiantuntijoiden velvollisuudet esitetään CENin ja CENELECin yhteisissä säännöissä ”Internal 
Regulations Part 2” sekä ISOn ja IEC:n yhteisissä säännöissä ”ISO/IEC Directives Part 1”.

Standardin keskeinen sisältö ja vaatimukset määritellään tässä työryhmävaiheessa ja vaikuttamisen 
kannalta tämä on keskeinen vaihe.

4.4 Kansallinen lausuntokierros ja lausuntojen käsittely

CEN/CENELECin ja ISO/IEC:n (P-jäsenyydet) sääntöjen mukaisesti standardiehdotuksista on pyydettävä 
kansalliset lausunnot riittävän laajasti ja julkisella lausuntokierroksella niiden ollessa lausuntovaiheessa.

Eurooppalainen standardiehdotus on lähetettävä kansalliselle lausuntokierrokselle

— kun standardi on lausuntovaiheessa (esim. CENin ja CENELECin Enquiry tai ETSIn Public Enquiry PE)

— tarvittaessa vielä silloin, kun standardi on äänestysvaiheessa (katso kuva 1)

— kun kyseessä on ISOn ja CENin Wienin sopimuksen tai IEC:n ja CENELECin Frankfurtin sopimuksen 
mukainen rinnakkaislausuntokierros (Parallel Enquiry tai Parallel CDV -vote).
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CENin, CENELECin ja ISOn lausuntokierroksia koskevat tiedot merkitään FINSTA-tietokantaan 
(josta käytetään jatkossa nimitystä FINSTA). CENin ja ISOn (P-jäsenyys) sääntöjen edellyttämät 
standardiehdotusten lausuntovaiheen kansalliset lausuntokierrokset käynnistyvät automaattisesti 
FINSTAssa olevien vaihe- ja määräaikatietojen perusteella. Kansalliseen lausuntokierrokseen varataan 
aikaa vähintään kaksi kuukautta, mikäli CENin ja CENELECin, ISOn ja IEC:n sekä ETSIn määräajat 
sen sallivat.

Aina, kun valmista ISO- tai IEC-standardia aiotaan esittää vahvistettavaksi myös SFS-standardiksi, 
se on lähetettävä kansalliselle lausuntokierrokselle, jollei standardiehdotuksen kansallisella 
lausuntokierroksella ole kysytty sen soveltuvuutta kansalliseksi SFS- standardiksi. Tällöin kansallista 
lausuntokierrosta hallinnoidaan FINSTAssa uutena SFS-kohteena, jonka toimialayhteisö lisää FINSTAan. 
IEC-standardien osalta tiedot syötetään FINSTAan viimeistään silloin, kun ehdotus toimitetaan 
kansalliselle lausuntokierrokselle.

Kaikilla asiaankuuluvilla sidosryhmillä ja heidän edustajillaan on oltava mahdollisuus kommentoida 
kansallisella lausuntokierroksella olevia ehdotuksia. Lausuntokierroksen aikana ehdotukset ovat 
luettavissa ja kommentoitavissa SFS:n lausuntopyyntöpalvelussa. Sähköalan standardiehdotukset eivät 
ole ladattavissa SFS:n lausuntopyyntöpalvelusta, vaan ne ovat saatavilla SESKOn verkkosivuilta löytyvästä 
lausuntopyyntöluettelosta. Ennen lausuntokierroksen käynnistymistä toimialayhteisön on tarkastettava, 
onko kyseisestä aiheesta olemassa SFS-standardia, joka tulisi korvautumaan uudella vahvistettavalla 
standardilla.

Lausuntokierroksesta tiedotetaan niille julkisille ja yksityisille yhteisöille, joilla oletetaan olevan 
standardiehdotuksen suhteen huomattavaa asiantuntemusta tai oleellinen etu valvottavanaan. 
Toimialayhteisö on vastuussa lausuntokierroksesta tiedottamisesta. Tiedottaminen voidaan toteuttaa 
esim. suunnatuilla tiedotteilla, uutiskirjeillä tai verkkosivuilla julkaistuilla, lausuntokierroksia 
koskevilla uutisilla.

SFS tiedottaa edelleen standardiehdotuksista CENin ja CENELECin tietojärjestelmän ja kaupan teknisiä 
esteitä koskevan WTO-sopimuksen edellyttämällä tavalla. Tämä ilmoitusmenettely koskee vain niitä 
kansainvälisiä standardiehdotuksia, jotka halutaan vahvistaa kansallisiksi SFS-standardeiksi.

Lausunnot käsitellään toimialayhteisössä. Suomen lausunnon CENille ja CENELECille, ISOlle ja IEC:lle tai 
ETSIlle muodostaa toimialayhteisö tai ao. vastuutaho lausuntojen perusteella, neuvoteltuaan tarvittaessa 
lausunnonantajien kanssa.

Päätöksissä ja kannanotoissa pyritään konsensuspäätöksiin. Mikäli konsensukseen ei päästä, tehdään 
päätökset enemmistöpäätöksinä, jolloin kullakin standardisointiryhmän jäsentaholla on yksi ääni. Äänten 
mennessä tasan kanta on joko ”abstain” tai konsensuksen hakua jatketaan. Standardisointiryhmän 
kokouksissa lasketaan läsnä olevien äänet sekä poissaolevien jäsentahojen ilmoittamat äänet etukäteen 
kysyttyihin ja kirjallisesti vastattuihin asioihin. Jos kansallista standardisointiryhmää ei ole, kanta 
muodostetaan saatujen lausuntojen perusteella yhdessä lausunnonantajien kanssa. Tarvittaessa 
järjestetään kannanmuodostus- ja kommenttienkäsittelykokous.

Standardisointiryhmän jäsenten tulee hyväksyä tehdyt päätökset ja kunnioittaa niitä. Aiemmin käsiteltyjä 
asioita ei oteta uudelleen käsittelyyn standardisointiryhmässä, jollei asiaan ja sen taustoihin ole tullut 
uutta tietoa.

Viimeistään lausuntokierrosvaiheessa viranomaisten tehtävänä on huomauttaa mahdollisista 
ristiriitaisuuksista standardiehdotuksen ja Suomen lainsäädännön vaatimusten välillä. Mikäli Suomen 
lainsäädännössä esitetyt vaatimukset ovat ristiriidassa eurooppalaisessa standardiehdotuksessa 
esitettyjen vaatimusten kanssa, toimialayhteisön tulee ilmoittaa tästä annettavan lausunnon yhteydessä ja 
tarvittaessa pyytää A-poikkeamaa eurooppalaiseen standardiin.

HUOM. Rakennustuoteasetukseen liittyvissä yhdenmukaistetuissa standardeissa ei ole A-poikkeamia, eikä 
toimialayhteisöllä ole velvoitetta ilmoittaa tästä annettavan lausunnon yhteydessä.

Mikäli CENin tekninen komitea hyväksyy Suomen A-poikkeamavaatimuksen ja se tulee sisältymään 
eurooppalaiseen standardiin, toimialayhteisön tulee ilmoittaa A-poikkeamasta standardin vahvistamisen 
yhteydessä SFS:lle, joka pitää luetteloa SFS-standardien sisältämistä Suomen A-poikkeamista.
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Toimialayhteisön tulee arkistoida lausuntokierroksella saadut lausunnot, kommentit ja 
kommenttienkäsittelykokousten pöytäkirjat vähintään 5 vuotta.

Toimialayhteisö toimittaa Suomen lausunnon tai äänestysvastauksen CENille tai ISOlle käytössä 
olevilla sähköisillä äänestysjärjestelmillä (eBalloting Portal). SESKO toimittaa Suomen lausunnon 
tai äänestysvastauksen CENELECille ja IEC:lle ja Traficom ETSIn sihteeristölle. Lausunto- ja 
äänestysvastauksen tiedot kirjataan FINSTAan CENin ja ISOn kohteiden osalta.

4.5 Yhdenmukaistettavien EN-standardien otsikoiden ja muiden julkaisujen 
otsikoiden kääntäminen

Toimialayhteisö kirjaa FINSTAan kaikkien johonkin uuden lähestymistavan direktiiviin tai muuhun 
EU-lainsäädäntöön liittyvien yhdenmukaistettavien standardien ja muiden julkaisujen suomenkielisen 
otsikon, mieluiten heti siinä vaiheessa, kun ko. työkohteen yhteys EU:n lainsäädäntöön on tiedossa. 
Toimialayhteisö päivittää otsikkoa tarpeen mukaan ja tarkistaa lopullisen otsikon viimeistään äänestyksen 
yhteydessä. SFS toimittaa suomenkieliset otsikot CENiin ja SESKO CENELECiin.

HUOM. Mikäli äänestysvaihe ohitetaan CENin ja CENELECin sääntöjen mukaisesti, suomenkielinen otsikko on 
merkittävä FINSTAan viimeistään, kun äänestysvaiheen ohittamispäätös on tehty.

4.6 EN-standardin vahvistamista koskeva valitus (Appeal)

Toimialayhteisöllä on mahdollisuus pyytää SFS:ää tekemään CENin ja CENELECin yhteisten sääntöjen osan 2 
kohdan 7 mukainen valitus EN-standardin vahvistamista vastaan. Valitus on tehtävä kahden kuukauden 
kuluessa äänestystulosten julkaisemisesta. Tässä tapauksessa toimialayhteisön n on toimitettava SFS:lle 
pyynnön perustelut ja sääntöjen edellyttämä aineisto. SESKO toimittaa valituksen CENELECille sen 
laatiman EN-standardin vahvistamista vastaan.

4.7 Standardin vahvistaminen, julkaiseminen ja kumoaminen

4.7.1 Eurooppalaisista asiakirjoista ilmoittaminen

Kun CEN, CENELEC tai ETSI vahvistaa eurooppalaisen standardin, on siitä ilmoitettava (yleensä 3 kk:n 
kuluessa) julkisesti kaikissa CENin, CENELECin ja ETSIn jäsenmaissa (DOA, date of announcement). 
Suomessa ilmoitetaan CENELECin vahvistamat standardit ja muut julkaisut SESKOn www-sivuilla. Kaikki 
CENin julkaisut, mukaan lukien standardit, ilmoitetaan SFS:n www-sivuilla.

SFS ilmoittaa SFS:n verkkosivuilla julkaistavassa luettelossa CENin, CENELECin ja ETSIn vahvistamista 
standardeista, kun ne on vahvistettu SFS-standardeiksi.

Lisäksi SFS tiedottaa CENin vahvistamien standardien kansallisesta vahvistamisesta CENille. SESKO 
tiedottaa CENELECin vahvistamien standardien kansallisesta vahvistamisesta CENELECille.

4.7.2 Standardien vahvistamis- ja julkaisutavat Suomessa

4.7.2.1 Yleistä

Toimialayhteisö päättää standardin vahvistamis- ja julkaisutavasta. Standardien vahvistamiseen liittyvät 
seuraavat standardien julkaisemista koskevat vaihtoehdot:

a) SFS-standardi vahvistetaan julkaisemalla se englanninkielisenä. Lisäksi toimialayhteisö voi päättää, 
käännetäänkö standardi. Jos standardi käännetään, se julkaistaan pääsääntöisesti suomen- ja 
englanninkielisenä. Julkaisuista tehdään aina sähköinen SFS-standardi (tavallisesti PDF-tiedosto), joka 
painetaan tarvittaessa (ks. kohta 4.7.2.2).

b) SFS-standardi vahvistetaan julkaisematta sitä (vain ETSIn EN-standardit). Tällöin ei tehdä  
SFS-julkaisua (ks. kohta 4.7.2.3).



SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-opas 5:2020
FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 15

Eurooppalaiset standardit on Suomen kannanotosta riippumatta vahvistettava kansallisiksi  
SFS-standardeiksi CENin ja CENELECin yhteisten sekä ETSIn sääntöjen mukaisesti. Kansainväliset 
standardit voidaan vahvistaa SFS-standardeiksi, jos vahvistamista on esitetty ja puollettu kansallisella 
lausuntokierroksella (ks. kohta 4.4). Kun eurooppalaista tai kansainvälistä standardia esitetään 
vahvistettavaksi SFS-standardiksi, ristiriitaiset SFS-standardit on kumottava.

Vahvistettaessa EN-standardeja SFS-standardeiksi niiden kanssa ristiriitaiset SFS-standardit on 
kumottava asetetun määräajan kuluessa (DOW, date of withdrawal).

Toimialayhteisö voi päättää, esittääkö se EN-standardia vahvistettavaksi joko nopeutetulla menettelyllä 
tai vahvistamissaatemenettelyllä. Nopeutettu menettely koskee vain CENin ja CENELECin EN-standardien 
vahvistamista SFS-standardeiksi.

Nopeutetussa menettelyssä EN-standardin vahvistaminen tapahtuu automaattisesti. Mikäli  
EN-standardia ei saa vahvistaa SFS-EN-standardiksi välittömästi sen EN-standardiksi vahvistamisen 
jälkeen (esim. standardin kääntämisestä johtuen), toimialayhteisö ilmoittaa siitä ehdotuksen 
äänestysvaiheessa FINSTAn äänestysvälilehdellä valitsemalla vahvistamissaatemenettelyä koskevan 
kohdan ”Standardia ei saa vahvistaa SFS-EN-standardiksi nopeutetulla menettelyllä.”

Toimialayhteisön tulee merkitä nopeutetussa menettelyssä korvaavuustieto FINSTAan viimeistään 
äänestysvaiheessa, jos vahvistettava standardi korvaa olemassa olevan SFS-standardin.

Vahvistamissaatemenettelyssä toimialayhteisö lähettää FINSTAn kautta SFS-vahvistussaatteen 
standardin vahvistamista koskevan määräajan puitteissa (viimeistään yksi kuukausi ennen DOP-päivää, 
date of publication). Jos vahvistettava standardi korvaa olemassa olevan SFS-standardin, toimialayhteisön 
tulee merkitä korvaavuustieto FINSTAan viimeistään vahvistusvaiheessa.

ETSIn standardien vahvistamiseen liittyvät tiedot toimitetaan sähköpostilla (vahvistus@sfs.fi).

Jos uusi eurooppalainen standardiehdotus korvaa osan olemassa olevasta suomalaisesta laaditusta 
SFS-standardista, kumoutuu koko standardi. Toimialayhteisö päättää myös siitä, tulisiko laatia uusi 
suomalainen standardi kattamaan kumoutuvan standardin muut osat.

Kun toimialayhteisö esittää ISO-standardin vahvistamista SFS-standardiksi, toimialayhteisön tulee 
toimittaa SFS:lle vahvistamissaate FINSTAn kautta (ks. FINSTAn Vahvistaminen-välilehti). Jos 
vahvistettava ISO-standardi korvaa olemassa olevan SFS-standardin, toimialayhteisön tulee merkitä tämä 
tieto FINSTAan viimeistään vahvistusvaiheessa.

SFS:n toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö vahvistaa eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien 
kanssa täysin yhtäpitävät kansalliset standardit vahvistamisaikataulun mukaisesti. SFS:n on vahvistettava 
eurooppalaiset standardit CENin ja CENELECin yhteisten sekä ETSIn sääntöjen mukaan 
kansallisiksi standardeiksi annettuun päivään (DOP) mennessä.

Jos SFS-ISO-standardin kansainvälinen esikuvastandardi vahvistetaan EN-standardiksi, EN ISO -standardi 
tulee vahvistaa SFS-standardiksi. Tällöin on kumottava aikaisemmin vahvistettu SFS-ISO-standardi.

Toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö saa jättää kansainvälisen standardin vahvistamatta SFS- 
standardiksi, jos standardiehdotusta ei ole lähetetty Suomessa asianmukaiselle lausuntokierrokselle tai 
Suomessa ei ole saavutettu sitä koskevaa konsensusta. Vahvistamisessa esiintyneet mahdolliset epäselvyydet 
käsittelee standardisointilautakunta.

4.7.2.2 SFS-standardin julkaiseminen ja kääntäminen

SFS-standardi julkaistaan aina englanninkielisenä, pois lukien SFS-IEC-standardit. Julkaisuista tehdään 
aina sähköinen SFS-standardi (tavallisesti PDF-tiedosto), joka painetaan tarvittaessa.

Lisäksi toimialayhteisö päättää, käännetäänkö standardi. Jos standardi käännetään, se julkaistaan 
pääsääntöisesti suomen ja englannin kielellä. Käännöstarve todetaan yleensä kansallisessa 
standardisointiryhmässä. Jos kansallista standardisointiryhmää ei ole, käännöstarve todetaan 
toimialayhteisössä käyttäjien tarpeita kuullen.
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Eurooppalaisissa ja kansainvälisissä standardeissa ja muissa julkaisuissa esiintyvien vakiomuotoisten 
kappaleiden käännökset ovat toimialayhteisöjen käytettävissä. Vakiomuotoisten käännösten lisäksi 
samassa asiakirjassa on myös yleisiä standardien suomentamiseen liittyviä ohjeita.

Mikäli käännös julkaistaan vahvistamisen yhteydessä, toimialayhteisön tulee toimittaa julkaistavan 
standardin käännöstekstit ja muut tarvittavat tekstit SFS:ään sähköpostitse (vahvistus@sfs.fi) 
vahvistamissaatteen lähettämisen yhteydessä. Tällöin käännöstä koskevat tiedot merkitään FINSTAan 
Vahvistaminen-välilehdelle. Standardin otsikon on oltava suomeksi ja englanniksi.

Mikäli käännös julkaistaan vahvistamisen jälkeen, toimialayhteisön tulee toimittaa julkaistavan 
standardin käännöstekstit ja muut tarvittavat tekstit SFS:ään sähköpostitse (vahvistus@sfs.fi). Tällöin 
käännöstä koskevat tiedot merkitään FINSTAan Käännökset-välilehdelle, josta lähetetään myös käännöstä 
koskeva SFS-saate.

Jos standardi on ensin julkaistu vain englanninkielisenä SFS-standardina tai vahvistettu julkaisematta 
SFS-standardia ja standardin koko tekstin käännös julkaistaan vasta myöhemmin, standardia ei vahvisteta 
uudelleen eli sen vahvistamispäivämäärä ei muutu.

Jos standardi julkaistaan vain englanninkielisenä, toimialayhteisön tulee toimittaa SFS:ään  
SFS-standardissa mahdollisesti julkaistavan kansallisen esipuheen tai kansallisen liitteen teksti 
sähköpostitse (vahvistus@sfs.fi). Jos ennen standardin vahvistamista on jo tiedossa, että standardiin 
aiotaan lisätä kansallinen esipuhe tai kansallinen liite, suositellaan, että Finstassa valitaan, että 
”standardia ei saa vahvistaa SFS-EN -standardiksi nopeutetulla menettelyllä”.

Standardista voidaan poikkeustapauksissa julkaista myös osittainen suomenkielinen käännös, 
esim. sanasto.

Englanninkielisenä julkaistava SFS-standardi sisältää SFS-kansilehden (SFS tekee myös tekstin) ja 
vahvistetun standardin englanninkielisen tekstin.

SFS:n julkaisutuotanto toimittaa yksi- tai kaksikielisen standardin ennen lopullista julkaisua 
tarkistettavaksi asiantuntijalle. Asiantuntija tarkistaa suomen- ja englannin kielen vastaavuuden sekä sen, 
ettei tekstiin ole jäänyt asia- tai kirjoitusvirheitä. Kommentointi tapahtuu vedostiedostoon (Acrobatin) 
kommentointityökaluilla (ks. julkaisutuotannon ohjeita SFS-standardien laadintaan verkkosivuilta).

4.7.2.3 Vahvistetaan julkaisematta SFS-standardia

CENin ja CENELECin yhteisten sekä ETSIn sääntöjen mukainen kansalliseksi standardiksi vahvistaminen 
tapahtuu yksinkertaisimmillaan vahvistamalla standardi julkaisematta SFS-standardia. Menettelyä 
käytetään vain vahvistettaessa ETSIn EN-standardeja SFS-standardeiksi. Tällöin ei tehdä SFS-julkaisua. 
SFS:n toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö vahvistaa standardin. Tämän jälkeen SFS ilmoittaa 
vahvistamisesta SFS:n verkkosivuilla julkaistavassa luettelossa.

4.7.2.4 Standardien vahvistamis- ja julkaisukielet

Eurooppalaiset ja kansainväliset standardit vahvistetaan SFS-standardeiksi englanninkielisinä tai 
poikkeustapauksissa suomenkielisinä. Standardi voidaan julkaista kaksi- tai useampikielisenä, jolloin 
siinä on aina mainittava, mikä kielistä on vahvistamiskieli eli pätee ristiriitatapauksissa. Muulla kuin 
vahvistamiskielellä julkaistut versiot ovat käännöksiä.

CENin ja CENELECin tekemien standardien suomenkielisille käännöksille voidaan antaa virallinen asema 
ilmoittamalla siitä CENin ja CENELECin keskussihteeristöille. Ilmoituksen tekee SFS toimialayhteisön 
esityksestä.

Standardien julkaisukielistä on annettu laki ”Laki säädöksissä viitattavien standardien kielestä” (Suomen 
säädöskokoelma 553/1989).

Standardi käännetään ruotsiksi

— jos viranomainen edellyttää, että standardi julkaistaan molemmilla kotimaisilla kielillä ja 
maksaa käännöstyön
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— jos opetushallitus katsoo standardia tarvittavan ruotsinkielisissä oppilaitoksissa ja 
maksaa käännöstyön

— jos jokin muu yhteisö katsoo sen tarpeelliseksi ja maksaa käännöstyön.

Standardi voidaan kääntää myös jollekin muulle kielelle, jos sille löytyy rahoitus. Ennen käännöksen 
(myös ruotsinkielinen käännös) toimittamista SFS:lle toimialayhteisö tarkistuttaa kieliasun pätevällä 
asiantuntijalla.

4.7.3 Voimaantulo ja siirtymäajat

SFS-standardin voimaantulopäivämäärä on sama kuin sen vahvistamispäivä. Samalla kumoutuvat kaikki 
ne standardit, joiden sisältö korvataan joko osittain tai kokonaan uudella standardilla, ellei siitä ole toisin 
kerrottu. Jos toimialayhteisö haluaa, että korvattava SFS-standardi pidetään voimassa enintään uudessa 
standardissa esitettyyn DOW-päivämäärään (date of withdrawal) saakka, toimialayhteisön on ilmoitettava 
tästä SFS:lle standardin vahvistamisen yhteydessä.

4.8 Standardien muutosten ja korjausten kansallinen käsittely

Kansainväliset ja eurooppalaiset standardit tarkistetaan ja päivitetään CENin ja CENELECin yhteisten, ISOn 
ja IEC:n yhteisten sekä ETSIn sääntöjen mukaisesti. Muutosten kansallisessa käsittelyssä noudatetaan tässä 
oppaassa esitettyjä ohjeita.

CENissä EN-standardin muutokset (A, amendment) sisällytetään pääsääntöisesti alkuperäiseen 
standardiin. CENELEC julkaisee muutokset aina erillisinä. SFS-EN-standardien muutokset julkaistaan 
joko konsolidoituina tai erillisinä esikuvansa mukaisesti. Erillisinä julkaistut EN-standardien muutokset 
voidaan sisällyttää suomenkielisinä julkaistaviin SFS-standardeihin tai ne voidaan julkaista erillisenä. 
Muutosten sisällyttämisestä standardiin on ilmoitettava SFS-kansilehdellä sekä standardin tunnuksessa.

EN-standardien ja muiden eurooppalaisten julkaisujen korjaukset (AC, corrigendum) julkaistaan aina 
erillisinä SFS-julkaisuina. Standardien käännöksiin ne voidaan sisällyttää.

Kun standardit vahvistetaan julkaisematta SFS-standardia, myös standardien muutokset vahvistetaan 
julkaisematta SFS-standardia. Muutokset käsitellään kuten standardiehdotukset, mutta korjausten 
sisällyttämisestä standardin tekstiin huolehtii SFS.

Kun CENin tai CENELECin standardiin, joka on jo julkaistu Suomessa, tulee useita erillisiä muutoksia eikä 
varsinaista SFS-standardia haluta uusia kokonaan, voidaan muutokset julkaista varustettuna yhdellä  
SFS-kansilehdellä.

ISO-standardien muutokset (Amd., amendment) ja korjaukset (Cor., corrigendum) sisällytetään  
SFS-ISO-standardeihin tapauskohtaisesti. Toimialayhteisö päättää, mitä ISO-standardien muutoksille 
tehdään kansallisesti.

Kun kansainvälisten tai eurooppalaisten standardien käännökseen tehdään korjauksia, kansallisen 
korjatun julkaisun lisäksi tehdään korjauslehti, jonka nimi on korjaus ja sen tunnukseen lisätään ”Korjaus”. 
Korjaukset sisällytetään aina voimassa olevaan käännökseen. Käännöksen kansilehdellä on maininta, jos 
standardi sisältää korjauksen.

4.9 Standardien ajanmukaisuuden arviointi

4.9.1 EN- ja ISO-standardien ajanmukaisuuden arviointi

Toimialayhteisö arvioi EN- ja ISO-standardien ajanmukaisuuden CENin ja ISOn sääntöjen ja aikataulujen 
mukaisesti. Arvioinnin tuloksena toimialayhteisö esittää kansallisen kannan standardin voimassaolon 
jatkamiseen edelleen, uudistamisen käynnistämiseen tai kumoamiseen. Toimialayhteisö voi myös 
äänestää, ettei ota kantaa. Kansallinen kanta kirjataan CENin tai ISOn äänestysportaaliin. SESKO hoitaa 
vastuulleen kuuluvien EN- ja IEC -standardien ajanmukaisuuden arvioinnin.

EN- ja ISO-standardien ajanmukaisuuden arviointia koskevien sääntömääräisten kyselyjen lisäksi 
toimialayhteisöillä on mahdollisuus tehdä aloitteita standardien uudistamisen käynnistämiseksi.
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4.9.2 SFS-ISO-standardien ajanmukaisuuden arviointi

Toimialayhteisö arvioi SFS-ISO-standardien ajanmukaisuuden säännöllisesti tarkistaen mahdolliset  
ISO-standardien uudet painokset, ja päättää jatkotoimenpiteistä. Arvioinnin tuloksena  
SFS-ISO-standardin voimassaoloa voidaan jatkaa edelleen, käynnistää revisiointi (ks. kohta 4.4) tai se 
voidaan esittää kumottavaksi (ks. kohta 4.10). Toimialayhteisö merkitsee arviointituloksen FINSTAan 
standardin Julkaisutiedot-välilehdelle.

FINSTAn Etusivu-näkymän kohtaan Omat vanhat listautuvat automaattisesti kaikki ne toimialayhteisön 
vastuuhenkilön SFS-ISO-standardit, joiden vahvistamisesta tai voimassaolon jatkamisesta on kulunut yli 
viisi vuotta.

4.10 SFS-standardin kumoaminen

Eurooppalaisten järjestöjen laatimia SFS-standardeiksi vahvistettuja standardeja ei voi kumota, ellei 
vastaavaa eurooppalaista standardia kumota. Kun eurooppalaisesta standardista vahvistetaan uusi 
painos, joka vahvistetaan SFS-EN-standardiksi, se kumoaa aiemman SFS-EN-standardin.

Kun eurooppalainen standardi kumotaan ilman korvaavaa EN-standardia, myös kyseinen  
SFS-EN-standardi on kumottava. Näissä tapauksissa SFS:n toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä 
henkilö kumoaa kyseiset SFS-EN -standardit. Mikäli standardille on edelleen kansallista tarvetta, on siitä 
laadittava uusi kansallinen SFS-standardi.

Kumoamissaatetta käytetään SFS-EN-standardin kumoamiseen vain siinä tapauksessa, kun kumottava 
standardi ei korvaudu uudemmalla SFS-standardilla.

Kun SFS-ISO-standardin esikuvana oleva ISO-standardi kumotaan, ja voimassa oleva SFS-standardi halutaan 
kumota, pyytää toimialayhteisö standardin kumoamisesta lausunnot. Mikäli standardisointiryhmässä ovat 
edustettuina kaikki oleelliset tahot, voidaan SFS-ISO-standardin kumoaminen vaihtoehtoisesti käsitellä 
standardisointiryhmän kokouksessa.

SFS-ISO-standardin kumoamiseksi toimialayhteisö toimittaa FINSTAn kautta kumoamissaatteen  
(ks. FINSTAn Kumoaminen-välilehti) SFS:lle, joka toimittaa sen edelleen SFS:n toimitusjohtajan tai hänen 
määräämänsä henkilön käsittelyyn. Kumoamissaatteen lisäksi toimialayhteisö toimittaa SFS:lle 
sähköpostitse osoitteeseen vahvistus@sfs.fi joko lausuntokierrosyhteenvedon (ks. SFS-oppaan 4 liite 5) tai 
standardisointiryhmän pöytäkirjaotteen sekä tarvittavat kumoamista koskevat lisätiedot.

4.11 Sidosryhmiltä saatujen valitusten käsittely

Toimialayhteisö tai tarvittaessa SFS vastaa standardisointitoimintaa (ml. lausuntojen käsittelyä) 
koskeviin kirjallisiin valituksiin kirjallisesti niiden tekijälle. Toimialayhteisön on toimitettava 
standardisointitoimintaa ja lausuntojen käsittelyä koskevat valitukset ja vastaukset niihin tiedoksi myös 
SFS:lle. Toimialayhteisö kirjaa saadut valitukset ja niiden käsittelyn.

Jos SFS:lle tulee toimialayhteisöjen toimintaa koskeva valitus, se toimitetaan ao. toimialayhteisölle 
valituksen käsittelyä ja siihen vastaamista varten.

4.12 Rakennusalaa koskevat ministeriöiden kirjeet EU-komissiolle koskien 
standardien puutteita

Rakennusalan SFS:n toimialayhteisöjä ja Suomen edustajia CENin rakennussektorin standardisoinnissa 
pyydetään huomioimaan ministeriöiden kirjeet EU-komissiolle koskien rakennustuoteasetukseen 
liittyvien yhdenmukaistettujen standardien ja niiden viitestandardien puutteita. Kun kyse on standardissa 
olevista rakennustuoteasetuksen perusvaatimuksiin liittyvistä puutteista, tulee Suomen kannanottojen 
standardisoinnissa olla linjassa ministeriöiden kirjeissä esitettyjen kannanottojen kanssa. Ministeriöiden 
ja komission väliset kirjeet ovat ladattavissa SFS:n TAY-sivuilta.
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5  SFS-standardin rakenne ja esitystapa

5.1 Yleistä

Alkuperäiskielellä ja/tai suomeksi julkaistavan SFS-EN-standardin ja soveltuvin osin SFS-EN ISO -standardin 
ja SFS-EN IEC -standardin rakenne noudattaa kuvassa 2 esitettyä mallia.

a
b cc

d
e

f
g

Selite
Kansallinen osa

Eurooppalainen osa

a Kansallinen kansilehti
b EN-kansilehti
c FI-teksti (ml. kansallinen esipuhe)
d FI-liitteet
e Kansalliset liitteet (ml. Opastavat tiedot)
f EN-teksti
g EN-liitteet

Kuva 2 SFS-EN-standardin osat

HUOM. 1 Kohta f ”EN-teksti” voi sisältää myös voimaansaatetun ISO- tai IEC-tekstin.

HUOM. 2 Standardi voi myös sisältää, tai koostua kokonaan, varsinaisen yhtäjaksoisen dokumentin ulkopuolisista 
tiedostoista (esim. Excel-tiedosto, tietokanta, tietokonekoodia- tai ohjelmistoja). Standardin rakenne ei vaikuta 
kansalliseen vahvistamisprosessiin; jos standardista julkaistaan SFS-standardi, SFS-julkaisu noudattaa alkuperäisen 
standardin rakennetta.

EN-standardit (eurooppalainen osa) julkaistaan kansallisesti sellaisenaan muutoksitta.

SFS-standardiin liitetään kansallinen kansilehti sekä mahdollinen esipuhe, käännös ja liitteet edellä olevan 
kuvan mukaisesti. Nämä on liitettävä siten, että jos ne poistetaan, säilyy EN-standardi muuttumattomana. 
Kansallisiksi liitteiksi voidaan käännöksen jälkeen liittää opastavia tietoja, jotka eivät kuulu varsinaiseen 
standardiin.

Standardin kansilehti luodaan SFS:n julkaisutuotannossa.

Kun CEN on hyväksynyt kansainvälisen standardin eurooppalaiseksi standardiksi yhteisillä muutoksilla, 
nämä muutokset sijoitetaan voimaan saatettavan kansainvälisen standardin ao. kohtiin. Yhteiset tekstin 
joukossa olevat muutokset ja korjaukset merkitään tarkoitusta varten tehdyin erikoismerkein. CENELEC 
saattaa voimaan IEC-standardit erityisellä voimaansaattamisilmoituksella, joka sisältää myös mahdolliset 
eurooppalaiset poikkeukset IEC-standardiin. Englanninkielinen SFS-EN IEC -standardi koostuu seuraavista 
osista: kansallinen kansilehti, EN-voimaansaattamisilmoituksen teksti ja IEC-standardin teksti.
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5.2 Alaviitteet

Standardiin voidaan liittää kansallisia alaviitteitä. Niissä voidaan esittää vain opastavia tietoja, eli niillä 
ei saa muuttaa standardin sisältöä. Mikäli standardiin on sisällytetty CENin tai CENELECin hyväksymiä 
kansallisia poikkeuksia ja erityisoloja (A-deviations, Special National Conditions), niihin voidaan viitata 
esim. alaviitteellä tai ne voidaan ilmoittaa erillisellä liitteellä, mutta tekstin joukkoon niitä ei saa 
sisällyttää.

5.3 Viittaukset

Kohdassa viittaukset, jonka suomenkielinen otsikko on ”Velvoittavat viittaukset”, esitetään luettelo niistä 
velvoittavista asiakirjoista (useimmiten standardeista) tunnuksineen ja otsikoineen, joihin varsinaisessa 
tekstissä viitataan siten, että ne ovat välttämättömiä standardin soveltamiselle.

Standardissa viitataan asiakirjaan joko antamalla viitatun asiakirjan painosnumero tai vahvistamisvuosi, 
jolloin viittaus koskee juuri kyseistä versiota (päivätty viittaus), tai viitataan asiakirjaan ilman 
version määrittelyä (päiväämätön viittaus), jolloin viittaus koskee aina asiakirjan voimassaolevaa tai 
viimeisintä versiota.

EN- ja ISO-standardeissa olevat viittaukset on säilytettävä sellaisenaan muuttamatta niitä vastaavia 
SFS-standardeja koskeviksi. Standardin käyttäjien kannalta on kuitenkin hyödyllistä ilmoittaa lisätietona 
viitestandardeja vastaavien SFS-standardien tunnistetiedot. Tunnistetiedot ilmoitetaan, mikäli standardi 
on saatavana suomenkielisenä SFS-julkaisuna, joka on täysin yhtäpitävä viitestandardin kanssa. 
Tunnistetiedot ilmoitetaan alaviittauksella tai opastavissa tiedoissa, jos alaviitteitä on runsaasti  
(ks. myös kohta 5.4). Alaviitteen alkuun laitetaan teksti ”Vastaava suomenkielisenä julkaistu SFS-standardi” 
ja tunnistetietoina ilmoitetaan standardin tunnus (sisältää vahvistamisvuoden) ja otsikko, jos alkuperäinen 
viitestandardi on päivätty. Mikäli toimialayhteisö katsoo tarpeelliseksi, voidaan alaviitteessä tai opastavissa 
tiedoissa lisäksi ilmoittaa tunnistetiedot päivätyn viitestan- dardin korvaavasta suomennetusta  
EN-standardista. Tällöin tulee kuitenkin käydä ilmi, että viitestandardia vastaava SFS-standardi pätee.

HUOM. Vastaavia SFS-standardeja lueteltaessa ei käytetä julkaisukielen tunnusta.

EN- ja ISO-standardeissa voidaan viitata päivättyä viittausta käyttäen viitestandardin sellaiseen 
seuraavaan painokseen, jota ei vielä ole julkaistu silloin, kun viittauksen sisältävä standardi julkaistaan. 
ISO- ja EN ISO -standardeissa käytetään tällöin seuraavanlaista viittaustapaa:

ISO 1234-5:–1), Title

Edellä mainitun kaltaisen päivätyn viittauksen sisältävässä EN- tai ISO-standardin myöhemmässä 
suomenkielisessä käännöksessä voidaan ”:–11)” -merkinnän sijasta käyttää oikeaa toteutunutta vuosilukua, 
jos tiedetään, mikä on ko. standardin lopullinen vahvistamisvuosi. Suomenkielisessä käännöksessä 
viitestandardia vastaavan SFS-standardin tunnistetiedot ilmoitetaan alaviittauksella.

Lisätietoa ei anneta silloin, kun vahvistaminen on tehty julkaisematta SFS-standardia tai julkaisu on 
saatavana ainoastaan englanninkielisenä.

Valmisteilla olevaan standardiin voidaan viitata, jos se julkaistaan pian standardin julkaisemisen jälkeen.

5.4 Kirjallisuus

Eurooppalaisen ja kansainvälisen standardin SFS-julkaisuun on kohta ”Kirjallisuus” sisällytettävä aina 
alkuperäiskielisenä. Niille EU:n viranomaismääräyksille, joille on olemassa myös virallinen suomenkielinen 
teksti, voidaan ilmoittaa suomenkielinen otsikko. Lisäksi vastaavien suomenkielisten julkaisujen otsikko- 
ja muut tunnistetiedot voidaan ilmoittaa alaviitteessä vastaavalla tavalla kuin viitestandardeja vastaavien 
SFS-standardien tunnistetiedot ilmoitetaan (ks. kohta 5.3).

1) Valmisteilla (standardin 1234-5:20XX uusi painos).
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5.5 Tunnus

EN-standardin kansalliseksi tunnukseksi annetaan Suomessa esim. joko SFS-EN 1234:20XX,  
SFS-EN ISO 1234:20XX (kun EN-standardi on täysin yhtäpitävä ISO-standardin kanssa) tai  
SFS-EN IEC 6xxxx:20XX (kun EN-standardi on täysin yhtäpitävä IEC-standardin kanssa). SFS-standardiin 
voidaan viitata päiväämättömästi jättämällä SFS-standardin tunnuksesta vahvistamisvuosi pois.

CENin ja CENELECin yhteisten sääntöjen mukaan eurooppalaisen standardin kansallisessa julkaisussa 
kansilehdellä pitää aina näkyä vastaava EN-tunnus sekä kansallisen järjestön tunnus jokaisella sivulla.

5.6 Kansalliset liitteet

Standardiin voidaan liittää opastavia tietoja sisältäviä kansallisia liitteitä ennen eurooppalaisen standardin 
englanninkielistä tekstiä (ks. kohdan 5.1 kuva 2). Kansallisilla liitteillä ei saa muuttaa standardin sisältöä. 
Kansallisten liitteiden on selkeästi erotuttava merkinnöiltään standardin muista liitteistä. Tämän vuoksi 
kansalliset liitteet numeroidaan NA, NB jne.

6 Muiden kansainvälisten julkaisujen kansallinen käsittely

6.1  Yleistä

Muita julkaisuja ovat:

— CENin ja CENELECin tai ISOn ja IEC:n tekniset spesifikaatiot (TS, Technical Specification)

— CENin ja CENELECin tai ISOn ja IEC:n tekniset raportit (TR, Technical Report)

— CENELECin HD-harmonisointiasiakirjat (Harmonization Document)

— CWA-dokumentti (CWA, CEN/CENELEC Workshop Agreement)

— IWA-dokumentti (IWA, International Workshop Agreement; vain ISOssa)

— CENin ja CENELECin tai ISOn ja IEC:n oppaat (CEN/CENELEC Guide, ISO/IEC Guide)

— PAS-dokumentti, ISOn ja IEC:n julkisesti saatavilla oleva spesifikaatio (ISO/PAS tai IEC/PAS, Publicly 
Available Specification)

— TTA-dokumentti, teknologian kehityssuunnan arvioinnit (ISO/TTA tai IEC/TTA, Technology Trends 
Assessments)

— ITA-dokumentti (IEC/ITA, Industry Technical Agreement; vain IEC:ssä)

— INSTA-standardit.

CENin ja CENELECin yhteiset sekä ETSIn säännöt edellyttävät jäsenjärjestöiltä tiettyjä toimenpiteitä 
teknisten spesifikaatioiden (TS) ja HD-harmonisointiasiakirjojen (vain CENELECissä) kansalliseksi 
käsittelyksi. Muita CENin ja CENELECin julkaisuja ei yleensä vahvisteta kansallisesti. SFS tiedottaa 
Suomessa kuitenkin kaikkien CENin julkaisujen olemassaolosta SFS:n www-sivuilla. Kun tekniset 
spesifikaatiot julkaistaan, mahdollisesti kyseistä aihetta käsitteleviä kansallisia standardeja ei 
tarvitse kumota.

HD-asiakirjoja ei tarvitse kansallisesti vahvistaa tai julkaista, mutta niiden olemassaolosta ja 
saatavuudesta on ilmoitettava. Samalla kaikki HD-asiakirjojen kanssa ristiriitaiset SFS-standardit on 
kumottava. SESKO ilmoittaa uusista HD-asiakirjoista www-sivuillaan.

CENin, ISOn, CENELECin ja IEC:n eri julkaisumuodot sekä kansallisten julkaisujen nimet ja tunnukset 
luetellaan liitteessä 3.



SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-opas 5:2020
FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 22

6.2 INSTA-standardin vahvistaminen SFS-standardiksi

INSTA-standardit laaditaan pohjoismaisissa työryhmissä. INSTA-standardiehdotukset lähetetään 
kansallisille lausuntokierroksille työryhmään osallistuvien jäsenjärjestöjen maissa ja pohjoismainen 
työryhmä käsittelee lausuntokierroksen kommentit.

Mikäli INSTA-standardiehdotuksen valmisteluvaiheen lausuntokierros täyttää SFS-oppaan 4 esitetyt 
vaatimukset, ja on saavutettu kansallinen konsensus SFS-standardiksi hyväksymisestä, INSTA-standardi 
vahvistetaan identtiseksi SFS-standardiksi.

INSTA-standardin kanssa identtisen SFS-standardin tunnus on muotoa SFS-INSTA 123:20XX.

6.3 Muun julkaisun kansallinen julkaiseminen

6.3.1 HD-asiakirjojen kansallinen julkaiseminen

HD-asiakirjoja ei tarvitse kansallisesti vahvistaa tai julkaista, mutta niiden olemassaolosta ja saatavuudesta 
on ilmoitettava. HD-asiakirjan kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit on joko kumottava tai saatettava 
asiasisällöltään HD-asiakirjaa vastaaviksi. HD-asiakirja tai sen tietty osa voidaan asiasisältöä muuttamatta 
julkaista SFS-standardina kansallisen lausuntokierroksen jälkeen. SFS-standardin tunnukseen voidaan 
sisällyttää esikuvan tunnus. Standardin rakennetta ei ole rajoitettu CENin ja CENELECin yhteisissä 
säännöissä ”Internal Regulations Part 3”. SFS tekee CENELECin HD-asiakirjoista englanninkielisen 
sähköisen julkaisun.

6.3.2 Muiden CENin ja CENELECin tai ISOn ja IEC:n julkaisujen kansallinen julkaiseminen

SFS tekee englanninkielisen sähköisen julkaisun kaikista CENin ja CENELECin teknisistä raporteista, 
teknisistä spesifikaatioista ja korjauksista sekä tarvittaessa myös muista julkaisuista. Kaikista edellä 
mainituista julkaisuista voidaan tehdä suomenkielinen käännös.

6.3.3 Muut standardien asiasisältöä hyödyntävät julkaisut

Standardien ja muiden julkaisujen asiasisältöä voidaan kansallisesti julkaista tai tarjota yksittäisille 
sopimuskumppaneille myös muissa muodoissa kuin varsinaisena standardina. Tällaisten julkaisujen 
rakenne ei välttämättä noudata kuvassa 2 kuvattua rakennetta.

Tällaisia julkaisuja ovat esimerkiksi käsikirjat (useamman standardin tai muun julkaisun kokoelma), 
standardien esitys HTML-muodossa, kahden eri julkaisun sisältöä lomittain sisältävät tuotteet (esim. 
vaatimukset ja soveltamisohje) tai asiasisältö koneluettavassa muodossa jonkin ohjelmiston tarpeisiin 
(esim. termipankki, sanakirja).

Opastavat tiedot

Oppaan tähän painokseen on tehty seuraavat keskeiset muutokset ja täydennykset:

— Oppaan teksti on kokonaisuudessaan arvioitu, ajantasaistettu ja monilta osin kirjoitettu uudelleen.

— Erityisesti oppaan kohta 3 ” Kansallisen osallistumisen organisointi CEN- ja ISO-työhön liittyen” on 
jäsennelty ja kirjoitettu uudelleen.

— Oppaaseen on lisätty uudet eettisiä ohjeita sekä kilpailulainsäädäntöä koskevat liitteet.

— Kansallisten standardisointiryhmien toimintasääntömallia on uudistettu siten, että se soveltuu 
kaikkien toimialayhteisöjen käytettäväksi.

— Oppaaseen on lisätty kaikkien toimialayhteisöjen standardisointiryhmien osallistumislomake ja sitä 
koskevat tiedot.
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Liite 1 
Teknistä työtä koskevat eettiset ohjeet

Tämä liite sisältää CENin ja CENELECin eettisten ohjeiden   Code of Conduct for delegates, experts and 
observers participating in the technical work of CEN/CENELEC   sekä ISOn eettisten ohjeiden  
  ISO Code of Conduct for the technical work” suomenkieliset käännökset.

CENin ja CENELECin eettiset ohjeet tekniseen työhön osallistuville delegaateille, 
asiantuntijoille ja tarkkailijajäsenille

CENin ja CENELECin tekniseen työhön osallistuvat delegaatit, asiantuntijat ja tarkkailijajäsenet ovat 
tietoisia CENin ja CENELECin säännöistä ja oppaista ja ottavat huomioon etenkin seuraavat:

— CENin ja CENELECin patentteja (ja muita keksintöihin perustuvia lakisääteisiä immateriaalioikeuksia) 
koskeva yleinen politiikka, jota on käsitelty CENin ja CENELECin oppaassa 8.

— Kilpailulainsäädäntöä koskevat säännökset, joita on käsitelty CENin ja CENELECin oppaassa 31.

— CENin ja CENELECin julkaisujen jakelua, myyntiä ja tekijänoikeuksia koskeva politiikka, joita on 
käsitelty CENin ja CENELECin oppaassa 10.

Delegaatit, asiantuntijat ja tarkkailijajäsenet osallistuvat CENin ja CENELECin työhön kyseisten sääntöjen 
ja oppaiden mukaisesti.

CENin ja CENELECin tekniseen työhön osallistuvat delegaatit, asiantuntijat ja tarkkailijajäsenet tiedostavat 
seuraavat periaatteet ja toimivat niiden mukaisesti:

1. Työ eurooppalaisen yhteisön hyväksi: Delegaatit, asiantuntijat ja tarkkailijajäsenet tiedostavat, että 
eurooppalaisia standardeja ja muita eurooppalaisia standardisointijulkaisuja laaditaan hyödyn 
tuottamiseksi eurooppalaiselle yhteisölle. Delegaatit, asiantuntijat ja tarkkailijajäsenet sitoutuvat 
eurooppalaisten standardien ja muiden eurooppalaisten standardisointijulkaisujen kehittämiseen 
sovituissa puitteissa. Osallistujat eivät hankaloita standardien laatimistyötä.

2. Konsensusperiaate ja hyvä hallintotapa: Delegaatit, asiantuntijat ja tarkkailijajäsenet noudattavat 
kansainvälisen standardisoinnin keskeisiä periaatteita: konsensusperustaisuutta, toiminnan 
läpinäkyvyyttä, avoimuutta, puolueettomuutta, tehokkuutta, tarpeellisuutta, johdonmukaisuutta ja 
kehitysnäkökulmaa.

3. Selkeän tarkoituksen ja rajauksen asettaminen: Delegaatit, asiantuntijat ja tarkkailijajäsenet sitoutuvat 
asettamaan työlle selkeän tarkoituksen ja soveltamisalan, selkeät tavoitteet ja selkeän suunnitelman, 
jotta eurooppalaiset standardit ja muut eurooppalaiset standardisointijulkaisut voidaan laatia 
oikea-aikaisesti.

4. Aktiivinen osallistuminen ja tuloksellinen edustaminen: Delegaatit, asiantuntijat ja tarkkailijajäsenet 
sitoutuvat osallistumaan standardien laadintaprojekteihin aktiivisesti. Delegaatit ja asiantuntijat 
osallistuvat työhön CENin ja CENELECin sääntöjen mukaisten virallisten menettelyiden kautta.

5. Ristiriitojen ratkaiseminen: Delegaatit, asiantuntijat ja tarkkailijajäsenet tunnistavat ristiriidat ja 
siirtävät ne viipymättä käsiteltäviksi, jotta ne saadaan ratkaistua nopeasti. Delegaatit, asiantuntijat ja 
tarkkailijajäsenet pitävät kiinni ristiriitojen sovitusta ratkaisuprosessista.

6. Eettiset toimintatavat: Delegaatit, asiantuntijat ja tarkkailijajäsenet toimivat vilpittömästi ja 
tekevät työnsä huolellisesti. Delegaatit, asiantuntijat ja tarkkailijajäsenet eivät ryhdy vilpilliseen tai 
kilpailunvastaiseen yhteistoimintaan. Delegaatit, asiantuntijat ja tarkkailijajäsenet edistävät reilun ja 
eettisen toiminnan kulttuuria.

”

”
”
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7. Keskinäinen kunnioitus kokouksissa: Delegaatit, asiantuntijat ja tarkkailijajäsenet sitoutuvat 
kunnioittamaan muita osallistujia sekä toimimaan eurooppalaisen standardisoinnin edellyttämällä 
asianmukaisuudella CENin ja CENELECin tekniseen työhön osallistuessaan. Kokouksissa delegaatit, 
asiantuntijat ja tarkkailijajäsenet sitoutuvat

• käyttäytymään asianmukaisesti

• kunnioittamaan muita ja muiden mielipiteitä

• olemaan paljastamatta muiden osallistujien henkilöllisyyttä tai yhteistyökumppaneita 
hyödyntäessään tietoja, joita ei ole merkitty virallisiin pöytäkirjoihin, ellei siihen ole saatu lupaa

• hyväksymään CENin ja CENELECin teknisten valiokuntien sekä asianomaisten teknisten 
komiteoiden tekemät päätökset

• varmistamaan, että kaikkien näkemykset kuullaan ja ymmärretään (myös niiden, jotka eivät puhu 
kokouksessa käytettyä kieltä äidinkielenään).

Jos delegaatti, asiantuntija tai tarkkailijajäsen käyttäytyy epäasiallisesti, on puheenjohtajan tai 
kokoonkutsujan huomautettava asiasta. Jos epäasiallinen käytös toistuu, on puheenjohtajan tai 
kokoonkutsujan ilmoitettava asiasta välittömästi delegaatin tai asiantuntijan nimenneelle CENin tai 
CENELECin kansalliselle jäsenjärjestölle tai tarkkailijajäsenen nimenneelle yhteistyöorganisaatiolle.

CENin ja CENELECin tekniset valiokunnat ovat hyväksyneet nämä ohjeet lokakuussa 2018.

ISOn eettiset ohjeet tekniseen työhön

1 ISOn eettiset ohjeet tekniseen työhön

ISOn eettisillä ohjeilla tuetaan ISOn standardisointityötä, jota tehdään kansainvälisessä monen 
sidosryhmän ja monen sektorin ympäristössä. Eettiset ohjeet on tarkoitettu kaikille ISOn toimintaan 
osallistuville tahoille. Näitä ovat

— ISOn keskussihteeristö

— kansalliset standardisoimisjärjestöt

— ISOn komiteoiden puheenjohtajat ja sihteerit, työryhmien (tai komiteoiden alaisten muiden 
konsensusryhmien) kokoonkutsujat, työryhmien sihteeristöt sekä projektipäälliköt

— delegaatit ja asiantuntijat.

Nämä ohjeet velvoittavat kaikkia tahoja, jotka osallistuvat ISOn ja IEC:n sääntöjen puitteissa toimivien 
ISOn komiteoiden ja näiden alaryhmien toimintaan. ISOn työhön osallistuvat ymmärtävät kansainvälisten 
standardien laadintatyön merkityksen ja oman vastuunsa. Tästä syystä osallistujat noudattavat näitä 
ohjeita seuraavien ehtojen mukaisesti.

2 ISOn eettisistä ohjeista viestiminen

ISOn eettisillä ohjeilla on oltava näkyvyyttä, jotta niillä olisi vaikutusta. Lisäksi ISOn komiteoiden, 
työryhmien ja konsensusryhmien työhön osallistuvia olisi jatkuvasti muistutettava ohjeiden sisältämistä 
periaatteista. Seuraavilla keinoilla eettisten ohjeiden merkitystä voidaan jatkuvasti korostaa:

— Kokousten esityslistoihin sisällytetään linkit eettisiin ohjeisiin ja ohjeiden koulutusohjelmaan.

— Eettiset ohjeet esitellään lyhyesti komiteoiden ja työryhmien kaikkien kokousten alussa kertomalla 
niiden merkityksestä ja siitä, että kaikki osallistujat sitoutuvat niiden noudattamiseen.

— Eettiset ohjeet liitetään kokouksissa kiertäviin allekirjoitettaviin osallistujaluetteloihin.

— Jos eettisistä ohjeista on keskusteltu kokouksessa, keskustelun yksityiskohdat kirjataan muistioon tai 
pöytäkirjaan.
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On kaikkien ISOn toimijoiden vastuulla varmistaa, että ISOn sääntöjä noudatetaan, ja ilmoittaa 
havaitsemastaan ISOn eettisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta mahdollisimman pian.

3  ISOn eettisten ohjeiden yleiset periaatteet

Seuraavassa on esitetty periaatteet kaikille ISOn standardien laatimiseen osallistuville.

Keskinäinen kunnioitus Osallistujat sitoutuvat

– kunnioittamaan muita osallistujia sekä toimimaan kansainvälisen 
standardisoinnin edellyttämällä asianmukaisuudella

– käyttäytymään asianmukaisesti

– kunnioittamaan muita osallistujia sekä tieteellisesti, teknisesti tai 
muuten eriäviä ammatillisia näkemyksiä

– noudattamaan kompromissien ja konsensushakuisuuden periaatteita

– kunnioittamaan komiteoiden ja työryhmien sekä ISOn teknisen 
valiokunnan konsensuspäätöksiä

– pyrkimään siihen, että kaikki kokouskielellä esitetyt mielipiteet 
kuullaan ja ymmärretään puhujan ääntämyksestä tai kielitaidosta 
riippumatta.

Eettiset toimintatavat Osallistujat

– toimivat vilpittömästi ja tekevät työnsä huolellisesti

– eivät ryhdy vilpilliseen tai kilpailunvastaiseen yhteistoimintaan

– edistävät reilun ja eettisen toiminnan kulttuuria, jossa ISOn 
toimijoiden erilaisuutta kunnioitetaan

– eivät puhu epäkunnioittavaan tai kenenkään fyysistä tai henkistä 
koskemattomuutta loukkaavaan sävyyn tai käy muuten epäasiallista 
keskustelua, joka loukkaa muita osallistujia ja vahingoittaa ISOa ja 
konsensusprosessia

– kohtelevat muita kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti, eivät suosi 
yksittäisiä henkilöitä tai ryhmiä eivätkä päästä syntymään kuvaa 
henkilöiden tai ryhmien suosimisesta

– eivät jaa harhaanjohtavaa tai väärää tietoa eivätkä jätä jakamatta 
tietoa, jota tarvitaan käsiteltävien asioiden kattavaan ja 
oikeudenmukaiseen tarkasteluun

– eivät häiritse, uhkaile tai painosta muita osallistujia vaikuttaakseen 
näiden mielipiteisiin tai äänestyskäyttäytymiseen. Tällaisella 
vaikuttamisella ei tarkoiteta asianmukaisessa, kunnioittavassa 
sävyssä käytävää keskustelua, johon liittyy sellaisten tietojen 
jakamista tai näkemysten esittämistä, joilla pyritään saamaan muiden 
osallistujien tuki käsiteltävässä asiassa, jotta konsensus voidaan 
saavuttaa.

– Komiteoiden puheenjohtajat tai sihteerit taikka työryhmien 
kokoonkutsujat tai projektipäälliköt eivät kuitenkaan saa ISOn 
julkaisuja laadittaessa pyrkiä vaikuttamaan mielipiteisiin puolesta 
tai vastaan, sillä heidän täytyy tukea työtä puolueettomasti ja 
kansainvälisistä lähtökohdista.
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Ristiriitojen ratkaiseminen Ristiriidat tunnistetaan ja siirretään viipymättä eteenpäin 
käsiteltäviksi, jotta ne saadaan ratkaistua nopeasti.
Ristiriitojen sovitusta ratkaisuprosessista pidetään kiinni.

Työ kansainvälisen yhteisön 
hyväksi

Osallistujat tiedostavat, että kansainvälisiä standardeja laaditaan 
hyödyn tuottamiseksi kansainväliselle yhteisölle eikä yksittäiselle 
henkilölle tai organisaatiolle. Osallistujat sitoutuvat kansainvälisten 
standardien kehittämiseen sovituissa puitteissa. Osallistujat eivät 
hankaloita standardien laatimistyötä.

Konsensusperiaate ja hyvä 
hallintotapa

Standardisointityössä noudatetaan kansainvälisen standardisoinnin 
keskeisiä periaatteita: konsensusperustaisuutta, toiminnan 
läpinäkyvyyttä, avoimuutta, puolueettomuutta, tehokkuutta, 
tarpeellisuutta, johdonmukaisuutta ja kehitysnäkökulmaa.

Selkeän tarkoituksen ja 
rajauksen asettaminen

Osallistujat sitoutuvat asettamaan työlle selkeän tarkoituksen ja 
soveltamisalan, selkeät tavoitteet ja selkeän suunnitelman, jotta 
kansainväliset standardit voidaan laatia oikea-aikaisesti.

Aktiivinen osallistuminen ja 
tuloksellinen edustaminen

Osallistujat sitoutuvat osallistumaan standardien laadintaprojekteihin 
aktiivisesti.
Työhön osallistutaan ISOn ja IEC:n sääntöjen mukaisten virallisten 
menettelyiden kautta.

ISOn tekninen valiokunta on laatinut ohjeistuksen ja prosessin tilanteisiin, joissa osallistuja toimii vastoin 
eettisiä ohjeita.

Valiokunta ottaa mielellään vastaan ehdotuksia ja tietoa kokemuksista eettisten ohjeiden näkyvyyden 
parantamiseksi sekä vastaa ohjeiden sisältöä tai noudattamista koskeviin kysymyksiin. Seuraavat ISOn 
asiakirjat liittyvät eettisiin ohjeisiin:

— Guidance and process for addressing misconduct and breaches of the Code of Conduct

— ISO/IEC Directives, Part 1

— ISO policy on communication of committee work

— Competition law guidelines

— Copyright

— Patents

— juridisina viitteinä asiakirjat ISO/IEC Directives Part 1, Annex SR.3 sekä Guidance on legal statements 
in ISO standards

— konsensus määritellään asiakirjan ISO/IEC Directives, Part 1 kohdassa 2.5.6.

ISOn tekninen valiokunta ottaa mielellään vastaan ehdotuksia ja tietoa kokemuksista eettisten ohjeiden 
näkyvyyden parantamiseksi sekä vastaa ohjeiden sisältöä tai noudattamista koskeviin kysymyksiin.
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Liite 2 
Kilpailulainsäädäntöä koskeva ohjeistus

Tämä liite sisältää CENin ja CENELECin oppaan 31 ”Kilpailulainsäädännön huomioiminen CENin ja 
CENELECin toimintaan osallistuttaessa” suomenkielisen käännöksen.

Kilpailulainsäädännön huomioiminen CENin ja CENELECin toimintaan osallistuttaessa

1 Soveltamisala

CEN ja CENELEC ovat eurooppalaisia standardisoimisjärjestöjä, jotka tarjoavat perustan eurooppalaisten 
standardien ja muiden konsensuspohjaisten julkaisujen laadintaan tavoitteenaan poistaa teknisiä 
esteitä kaupalta, edistää Euroopan taloutta maailmanmarkkinoilla sekä suojella ympäristöä ja Euroopan 
kansalaisten hyvinvointia.

CENin ja CENELECin asema eurooppalaisina standardisoimisjärjestöinä on vahvistettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1025/2012 eurooppalaisesta standardisoinnista. Asetuksen 
johdanto-osan kappaleessa 13 todetaan seuraavaa: ”Eurooppalaisiin standardointiorganisaatioihin 
sovelletaan kilpailulainsäädäntöä siinä määrin kuin niiden voidaan katsoa olevan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklassa tarkoitettuja yrityksiä tai yritysten yhteenliittymiä.”

Näin ollen CENin ja CENELECin jäsenjärjestöt ja sidosryhmät ovat kilpailulainsäädännön piirissä 
standardien laadintaan ja muuhun CENin ja CENELECin toimintaan osallistuessaan.

CEN ja CENELEC ovat laatineet yksityiskohtaiset säännöt, menettelytavat ja opastavat asiakirjat, 
joilla varmistetaan, että kaikkea asiaa koskevaa eurooppalaista ja kansallista lainsäädäntöä ja myös 
kilpailulainsäädäntöä noudatetaan. Tämä opas täydentää olemassa olevia sääntöjä erityisten kieltojen ja 
kehotusten avulla. Niillä on tarkoitus varmistaa, että kaikki CENin ja CENELECin toimintaan osallistuvat 
henkilöt noudattavat kilpailulainsäädäntöä. Oppaassa ei kuitenkaan yritetä kuvailla eurooppalaisen tai 
eri maiden kansallisen lainsäädännön jokaista yksityiskohtaa, eikä opas voi kattaa kaikkia mahdollisesti 
kohdattavia asioita ja olosuhteita. Kieltojen ja kehotusten luettelo on laadittu yhteistyössä ISOn ja IEC:n 
kanssa, ja myös ETSIn kanssa on vaihdettu tietoa.

Havaittaessa toimintaa, jonka laillisuudesta on mitään epäilyksiä, tulee ottaa yhteyttä CENin tai 
CENELECin jäsenjärjestöön tai CENin ja CENELECin keskussihteeristön juridisten asioiden osastoon: 
legal@cencenelec.eu.

2 Kilpailulainsäädäntö ja standardit

Eurooppalaisella ja kansallisella kilpailulainsäädännöllä pyritään varmistamaan, että yrityksillä on 
tasavertaiset kilpailumahdollisuudet eivätkä asiakkaat joudu epäedulliseen tilanteeseen yritysten 
välisten järjestelyiden takia. Kilpailulainsäädännöllä varmistetaan, ettei kilpailu markkinoilla vääristy ja 
markkinat toimivat mahdollisimman tehokkaasti.

Standardisoinnin tavoitteet ovat samankaltaisia. CEN ja CENELEC tarjoavat erityyppisiä, myös 
keskenään kilpailevia organisaatioita edustaville sidosryhmilleen foorumin, jonka kautta ne 
voivat olla vuorovaikutuksessa ja toimia yhteisen hyvän eteen. On äärimmäisen tärkeää, etteivät 
standardisoimistyöhön osallistuvat tahot toimi kilpailunvastaisesti, sillä se heikentäisi luottamusta koko 
standardisoimisjärjestelmän puolueettomuutta kohtaan.

On huomattava, että kilpailunvastainen toiminta on lainvastaista kaikissa muodoissaan ja myös 
tahattomana.

Kilpailusäännöissä kielletään useita eri menettelytapoja, kuten kaikenlainen kilpailijoiden välinen 
hinnoista, asiakaspiirin rajoittamisesta tai uusien toimijoiden markkinoille pääsyn estämisestä sopiminen, 
sekä järjestelyt, joilla markkinat suljettaisiin tietyiltä teknologioilta tai tuotteilta.
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Sääntöjen tahattomastakin rikkomisesta voi koitua vakavia seuraamuksia osallisille, heidän edustamilleen 
organisaatioille sekä lopulta CENille ja CENELECille. Asiaan voi kytkeytyä merkittäviä oikeudellisia 
vastuita, ja siviili- tai rikosoikeudelliset velvoitteet ja seuraamusmaksut voivat olla paljon mittavampia 
kuin aiheutetut taloudelliset vahingot.

Tässä oppaassa neuvotaan, kuinka välttää kilpailulainsäädännön tahatonkin rikkominen.

Euroopan unionin kilpailusääntöjen perusteet on esitetty yksityiskohtaisesti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen1) artiklassa 101 (esim. kartellisopimukset ja yritysten väliset kilpailua rajoittavat tai 
vääristävät yhdenmukaiset menettelytavat) ja artiklassa 102 (määräävän markkina-aseman väärinkäyttö).

Lisäksi Euroopan unionin neuvostolla ja Euroopan komissiolla on useita täytäntöönpanoasetuksia ja 
komission suuntaviivoja, joissa tarkennetaan kilpailusääntöjen soveltamisen perusteita2). Kansallisten 
kilpailulakien vaatimukset ovat samankaltaiset.

3 Kieltoja ja kehotuksia hallintoelinten, teknisten elinten sekä neuvoa-antavien 
ryhmien ja asiantuntijaryhmien kokouksiin osallistuville

Jotta CEN ja CENELEC voivat täyttää tehtävänsä eurooppalaisina standardisointijärjestöinä, niiden 
keskussihteeristön sekä kansallisten jäsenjärjestöjen henkilöstön ja edustajien täytyy valmistella ja järjestää 
sekä hallinnollisia että teknisiä kokouksia tai osallistua sellaisiin.

Juuri näihin kokouksiin liittyy suurin riski kilpailulain rikkomisesta tahallisesti tai tahattomasti. Asia 
korostuu teknisissä kokouksissa, joihin osallistuu usein asiantuntijoita ja henkilöstöä organisaatioista, jotka 
kilpailevat keskenään ja joilla on omat oikeutetut etunsa puolustettavanaan.

CENin ja CENELECin säännöissä ja oppaissa on kattavat ohjeet siihen, miten CENin ja CENELECin 
hallintoelimet ja neuvoa-antavat ryhmät sekä tekniset komiteat ja työryhmät organisoidaan ja miten ne 
toimivat. Näihin yksityiskohtaisiin sääntöihin perehtymisen lisäksi kaikkia osallistujia kannustetaan 
tutustumaan seuraaviin kieltojen ja kehotusten luetteloihin.

Kehotuksia

— Muistakaa, että yksi eurooppalaisen standardisoinnin perustehtävistä on tukea kilpailua Euroopan 
sisämarkkinoilla toimialan, kuluttajien ja muiden yhteiskunnallisten sidosryhmien hyväksi.

— Noudattakaa CENin ja CENELECin sääntöjen3), osaa 1 (Organization and Structure), osaa 2 (Common 

Rules for Standardization Work) ja http://boss.cen.eu/ref/IR3_E.pdf osaa 3 (Rules for the structure 
and drafting of CEN-CENELEC publications) olennaisilta osin sekä julkisesti saatavilla olevia opastavia 
asiakirjoja, joissa voi kaikissa olla kilpailulainsäädännön noudattamisen kannalta olennaisia tietoja.

— Tarkistakaa ennen kokouksia, että asialistassa luetellut asiat ovat kilpailulainsäädännön mukaisia, ja 
pitäytykää hyväksytyssä asialistassa kokouksen aikana.

— Harkitkaa tarkkaan ennen tietojen vaihtamista, voivatko tiedot paljastaa jotain standardisointiin 
osallistuvan kilpailijan tulevasta liiketoiminnasta. Tässä tapauksessa älkää jakako tietoa.

— Käyttäkää ja jakakaa jo valmiiksi julkisesti saatavilla olevia tietoja vapaasti.

1) Samat säännökset on esitetty Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen artikloissa 53 ja 54, joten niitä
sovelletaan kaikissa ETA-maissa.

2) Lisätietoja eurooppalaisesta kilpailulainsäädännöstä ja sen vaatimusten mukaan toimimisesta sekä lisää ohjeita on
Euroopan komission sivustolla: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html

3) Ks. http://boss.cen.eu/reference%20material/RefDocs/Pages/default.aspxhttp://boss.cen.eu/
reference%20material/RefDocs/Pages/default.aspx tai
http://www.cenelec.eu/membersandexperts/referencematerial/internalregulation.html

http://boss.cen.eu/ref/IR3_E.pdf
http://boss.cen.eu/ref/IR3_E.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html
http://boss.cen.eu/reference%20material/RefDocs/Pages/default.aspx
http://boss.cen.eu/reference%20material/RefDocs/Pages/default.aspx
http://boss.cen.eu/reference%20material/RefDocs/Pages/default.aspx
http://www.cenelec.eu/membersandexperts/referencematerial/internalregulation.html
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— Suhtautukaa vakavasti sellaisiin kokouksissa esiin otettuihin asioihin, joiden käsittelyn epäilette 
olevan epäasiallista ja mahdollisesti kilpailulainsäädännön vastaista: ilmoittakaa, ettette voi puhua 
asiasta, päättäkää keskustelu ja kirjatkaa puhutut asiat muistiin ilmoitettavaksi yrityksenne tai 
organisaationne oikeudelliselle neuvonantajalle sekä CENin ja CENELECin keskussihteeristön 
juridisten asioiden osastolle niin pian kuin mahdollista.

— Jos kilpailunvastainen toiminta jatkuu, vaatikaa kokouksen puheenjohtajaa

a) keskeyttämään kokous, kunnes toimintaan syyllistyneet ovat poistuneet, ja varoittamaan muita
osallistujia siitä, ettei kyseinen toiminta ole sallittua

b) tarvittaessa päättämään kokous.

— Varmistakaa, että kokousmuistiinpanot asioista, joita voi olla tarpeen arvioida kilpailulainsäädännön 
noudattamisen kannalta, vastaavat tarkasti kyseisiä keskusteluja.

— Käyttäkää CENin ja CENELECin opasta 10 1) Policy on the dissemination, sales and copyright of 
CEN-CENELEC Publications, kun kokouksessa keskustellaan CENin ja CENELECin standardien jakelu- ja 
myyntikäytännöistä.

Edellisten lisäksi seuraavat kehotukset koskevat CENin ja CENELECin teknisen elimen kokoukseen 
osallistuvia asiantuntijoita:

— Varmistakaa, että teillä ja muilla kokouksiin osallistuvilla on riittävä tekninen asiantuntemus.

— Keskustelkaa kokouksissa pelkästään teknisistä seikoista, ja jakakaa ainoastaan tietoa, jonka 
jakaminen on tarpeellista standardisoinnin tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

— Käyttäkää http://intranet.cencenelec.eu/Pages/Default.aspx CENin ja CENELECin opasta 82) 
CEN-CENELEC Guidelines for Implementation of the Common IPR Policy on Patent (and other statutory 
intellectual property rights based on inventions), jos standardiin saatetaan sisällyttää patentteja.

— Varmistakaa, että standardien laadintaprosessi pysyy niin avoimena ja läpinäkyvänä kuin 
mahdollista, kun osallistutte teknisen elimen kokouksiin tai tiedonvaihtoon.

Kieltoja

— Älkää sopiko mistään hinnoista tai keskustelko hinnoitteluun liittyvistä ehdoista kilpailijoidenne 
kanssa älkääkä vaihtako taloudellisesti arkaluonteisia tietoja, jotka eivät ole julkisesti saatavilla ja 
jotka voisivat vaikuttaa kilpailijoiden liiketoimintastrategiaan.

— Älkää millään tavalla jakako markkinoita kilpailijoidenne kanssa esimerkiksi sopimalla 
maantieteellisistä alueista taikka asiakkaista, jakajista tai toimittajista.

— Älkää olettako, että tietyt käytännöt tai toiminnot ovat kilpailulainsäädännön mukaisia, ennen kuin 
pätevä oikeudellinen neuvonantaja on vahvistanut asian.

— Älkää vitsailko kilpailulainsäädännöstä.

Edellisten lisäksi seuraavat kiellot koskevat CENin ja CENELECin teknisen elimen kokoukseen osallistuvia 
asiantuntijoita:

— Älkää sisällyttäkö standardiin elementtejä, jotka sulkevat toimittajia tai kilpailijoita markkinoilta, 
elleivät syyt ole yksinomaan teknisiä.

— Älkää pyytäkö kilpailijoita paljastamaan arkaluonteisia markkinoihin, strategiaan tai liiketoimintaan 
liittyviä tietoja tai paljastako tällaisia tietoja itse standardisoinnin tavoitteen varjolla.

1) Ks. http://www.cencenelec.eu/standards/Guides/Pages/default.aspx
2) Ks. http://www.cencenelec.eu/standards/Guides/Pages/default.aspx

http://intranet.cencenelec.eu/Pages/Default.aspx
http://intranet.cencenelec.eu/Pages/Default.aspx
http://www.cencenelec.eu/standards/Guides/Pages/default.aspx
http://www.cencenelec.eu/standards/Guides/Pages/default.aspx
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4 Miten toimia kilpailunvastaista toimintaa epäiltäessä

CENin tai CENELECin toimintaan osallistuvia kehotetaan tarkkaavaisuuteen mahdollisen 
kilpailunvastaisen toiminnan suhteen.

Jos epäilyksiä syntyy, on säilytettävä kaikki asiaan liittyvä näyttö. Kilpailuviranomaiset pitävät kirjallista 
viestintää erittäin tärkeänä, ja heillä on oikeus kaiken asiaan liittyvän tiedon ja myös sähköpostien 
takavarikointiin. Oikeustapauksissa pääasiallinen näyttö kerätään usein tällä tavalla.

Epäiltäessa, että on toimittu tai on saatettu toimia kilpailunvastaisella tavalla CENin ja CENELECin 
toimintaan osallistumisen seurauksena, on otettava välittömästi yhteyttä CENin tai CENELECin 
jäsenjärjestöön tai CENin ja CENELECin keskussihteeristön juridisten asioiden osastoon:  
legal@cencenelec.eu.
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Liite 3 
CENin, ISOn, CENELECin ja IEC:n eri julkaisumuotojen kansallinen status

HUOM. Taulukossa esitettyjä periaatteita noudatetaan soveltuvin osin myös CENELECin ja IEC:n julkaisuille, kun 
niitä otetaan käyttöön Suomessa.

CENin, ISOn, CENELECin ja  
IEC:n julkaisumuoto

Kansallisen julkaisun nimi Julkaisun kansallinen tunnus

EN
ISO
IEC
ISO/IEC

Standardi SFS-EN xxx:20xx
SFS-ISO xxx:20xx
SFS-EN ISO xxx:20xx
SFS-IEC xxx:20xx
SFS-EN IEC xxx:20xx
SFS-ISO/IEC xxxxx

CEN/TS tai CLC/TS
(Technical Specification)

Tekninen spesifikaatio CEN/TS xxx:20xx
CLC/TS xxx:20xx

ISO/TS
(Technical Specification)

Tekninen spesifikaatio ISO/TS xxx:20xx
(ei tehdä yleensä kansallista julkaisua)
CEN ISO/TS xxx:20xx

CEN/TR tai CLC/TR
(Technical Report)

Tekninen raportti CEN/TR xxx20xx
CLC/TR xxx20xx

ISO/TR
(Technical Report)

Tekninen raportti ISO/TR xxx:20xx
(ei tehdä yleensä kansallista julkaisua)
CEN ISO/TR xxx:20xx

CWA
(CEN Workshop Agreement)

CWA-dokumentti CWA xxx:20xx
(ei tehdä yleensä kansallista julkaisua)

IWA (International Workshop 
Agreement)

IWA-dokumentti IWA xxx:20xx
(ei tehdä yleensä kansallista julkaisua)

CEN Guide Opas CEN/Guide xxx:20xx
(ei tehdä yleensä kansallista julkaisua)

ISO Guide Opas ISO/Guide xxx:20xx
(ei tehdä yleensä kansallista julkaisua)

CEN ISO/Guide Opas CEN ISO/Guide xxx:20xx
(ei tehdä yleensä kansallista julkaisua)

ISO/PAS
(Publicly Available Specification)

PAS-dokumentti
(julkisesti saatavilla oleva spesifikaatio)

ISO/PAS xxx:20xx
(ei tehdä yleensä kansallista julkaisua)

ISO/TTA
(Technology Trends Assessments)

TTA-dokumentti
(teknologian kehityssuunnan arvioinnit)

ISO/TTA xxx:20xx
(ei tehdä yleensä kansallista julkaisua)

HD
(Harmonization Document)

Harmonisointiasiakirja HD xxx:20xx
SFS xxx:20xx
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Liite 4 
Kansallisten standardisointiryhmien toimintasääntömalli

Kansallisten standardisointiryhmien toimintasäännöt

1 Tarkoitus ja toimiala

Standardisointiryhmät toimivat toimialueensa standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. 
Standardisointiryhmän tarkoituksena on seurata alan kansainvälistä tai eurooppalaista standardisointia 
sekä vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan. Standardisointiryhmän toimiala on 
sama kuin standardisointiryhmälle kuuluvien CENin ja/tai ISOn komiteoiden. Standardisointiryhmä laatii 
ja ylläpitää tarvittaessa myös toimialaansa kuuluvia suomalaisia SFS-standardeja. Standardisointiryhmä 
vastaa toimialaansa kuuluvien standardien valmisteluun liittyvistä kansallisista päätöksistä.

Standardisointiryhmän toimintasääntö täydentää SFS-oppaiden 4 Kansallisen SFS-standardin laadinta 
ja rakenne ja 5 Eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien sekä muiden julkaisujen kansallinen 
käsittely ohjeita.

2 Toimintaan liittyvät yleiset periaatteet

Standardisointiryhmässä on otettava huomioon kilpailulainsäädännön periaatteet. Kilpailulainsäädäntöä 
koskevaa ohjeistusta esitetään oppaassa CEN-CENELEC Guide 31 ”Kilpailulainsäädännön huomioiminen 
CENin ja CENELECin toimintaan osallistuttaessa” (SFS-oppaan 5 liite 2). Standardisointiryhmän 
kokouksissa ei vaihdeta sellaisia tietoja, jotka kuuluvat liikesalaisuuden piiriin tai joilla voi olla vaikutusta 
yritysten tulevaan hinta- ja markkinakäyttäytymiseen.

Tämän lisäksi on tärkeää noudattaa seuraavia menettelytapoja:

— Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi ja siinä pitäydytään.

— Esityslistaan ei sisällytetä kiellettyjä aiheita.

— Luottamuksellisista tiedoista ei saa keskustella kokouksissa.

— Jos kokouksen aikana keskustelu siirtyy kielletylle alueelle, tulee puheenvuoro ja aiheen käsittely 
välittömästi keskeyttää. Tämä velvollisuus on jokaisella kokoukseen osallistujalla.

— Kokouksen pöytäkirjaan kirjataan osallistujien nimet sekä käsitellyt aiheet.

— On tärkeää muistaa, että kilpailusääntöjä on noudatettava sekä muodollisissa että epämuodollisissa 
yhteyksissä.

Mikäli syntyy epäselvyyttä siitä onko toiminta sallittua vai ei, tulee asiaan hakea oikeudellista neuvoa 
ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

Standardisointiryhmään liittyessään jäsen luovuttaa eurooppalaisissa ja kansainvälisissä 
standardisoimisjärjestöissä laadittavien standardiehdotusten sisältöä koskevat tekijänoikeudet 
CEN/CENELECille tai ISO/IEClle. Tekijänoikeuden luovutus raukeaa, mikäli valmis standardi ei sisällä tätä 
koskevaa asiaa.

Standardisointiryhmien toiminnassa tulee ottaa huomioon sekä CENin ja CENELECin että ISOn teknistä 
työtä koskevien eettisten ohjeiden periaatteita (SFS-oppaan 5 liite 1).
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3 Kansallisen standardisointiryhmän tehtävät

Kansallisen standardisointiryhmän tehtävät:

• seurata toimialansa eurooppalaista ja/tai kansainvälistä standardisointia ja vaikuttaa siihen

• edistää osallistumista eurooppalaiseen ja/tai kansainväliseen standardisointiin

• muodostaa Suomen kanta ja sen mukaisesti vastata Suomen kannanotoista standardiehdotuksiin ja 
standardisointia käsitteleviin kyselyihin

• vahvistaa asiantuntijoiden nimeäminen työryhmiin ja kumota jäsenyyksien nimeämiset

• nimetä delegaatit edustamaan Suomea eurooppalaisten ja/tai kansainvälisten 
komiteoiden kokouksissa

• arvioida tarve ISO-standardien vahvistamiselle kansallisiksi SFS-standardeiksi

• arvioida eurooppalaisten ja/tai kansainvälisten standardien käännöstarve ja tarvittaessa osallistua 
suomennosten tarkistukseen

• edistää standardien tunnettuutta ja käyttöä

• laatia tarvittavia suomalaisia standardeja ja ylläpitää niitä

• seurata, onko standardisointiryhmän vastuualueella kaupan teknisiä esteitä muodostavia 
suomalaisiastandardeja ja tarvittaessa kumota ne, ellei ole erityistä tarvetta laatia ja ylläpitää 
suomalaisia standardeja

• selvittää käsikirjojen ja muiden julkaisujen tarve.

4 Kansallisen standardisointiryhmän jäsenyys

Standardisointiryhmän jäsenyys on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita seuraamaan standardisointia 
standardisointiryhmän toimialalla ja vaikuttamaan standardien sisältöön. Pyrkimyksenä on, että 
standardisointiryhmässä olisivat edustettuina kaikki olennaiset sidosryhmät, joille standardisoinnista on 
hyötyä tai joiden toimintaan standardisointi vaikuttaa. Standardisointiryhmän kokoonpanoa tarkastellaan 
tarvittaessa. Standardisointiryhmän kokouksiin voidaan tarvittaessa pyytää kuultavaksi eri ryhmien 
edustajia ja asiantuntijoita.

Jäseneksi liitytään täyttämällä toimialayhteisökohtainen osallistumislomake.

HUOM. 1 Mikäli toimialayhteisöllä on käytössä vuosittainen osallistumismaksu, edellä olevaan tekstin voidaan 
lisätä lause: Jäseneksi liitytään täyttämällä osallistumislomakkeen ja maksamalla vuosittainen osallistumismaksu. 
Mikäli toimialayhteisöllä on tarve määritellä standardisointiryhmän rahoitusta koskevia yksityiskohtia, ne voidaan 
esittää toimintasäännön erillisenä kohtana.

HUOM. 2 Mikäli toimialayhteisöllä ei ole käytössä vuosittaista osallistumismaksua, toimialayhteisö poistaa 
standardisointiryhmän jäsenlistalta henkilöt, joihin ei saada yhteyttä. Asiaa tarkastellaan vähintään kolmen 
vuoden välein.

Standardisointiryhmän jäsenyys jatkuu vuoden kerrallaan automaattisesti, ellei jäsen ilmoita sen 
päättymisestä erikseen kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Toimialayhteisö ylläpitää jäsenrekisteriä standardisointiryhmän jäsenistä ja heidän edustamistaan 
jäsentahoista ja sidosryhmistä. Standardisointiryhmän jäsen on velvollinen ilmoittamaan 
välittömästi kaikista jäsenyyteensä liittyvistä muutoksista (mm. jäsentaho, jota henkilö edustaa) 
standardisointiryhmän sihteerille, joka kirjaa muutokset jäsenrekisteriin.
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5 Standardisointiryhmän organisointi

5.1 Puheenjohtaja

Standardisointiryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtaja voi olla myös 
toimialayhteisön toimihenkilö.

HUOM. 1 Toimialayhteisö voi tässä kohdassa tarvittaessa määritellä puheenjohtajan ja mahdollisen 
varapuheenjohtajan toimikauden pituuden sekä mahdollisen uudelleen valinnan.

HUOM. 2 Toimialayhteisö voi tässä kohdassa tarvittaessa todeta puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan 
nimeämiskäytännön.

Puheenjohtaja johtaa kokousta, on tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Hänen tehtävänään on johtaa 
keskusteluja laaja-alaisen näkemyksen ja kansallisen konsensuksen saavuttamiseksi.

5.2 Sihteeri

Standardisointiryhmän sihteerinä toimii toimialayhteisön valitsema henkilö. Sihteeri koordinoi 
standardisointiryhmää ja hallinnoi eurooppalaisten, kansainvälisten ja kansallisten standardiehdotusten 
valmistelua SFS-oppaiden 4 ja 5 mukaisesti.

HUOM. Toimialayhteisö voi tässä kohdassa tarvittaessa todeta sihteerin nimeämiskäytännön.

Sihteeri on puolueeton ja tasapuolinen.

5.3 Työryhmät

Standardisointiryhmä voi perustaa asioiden valmistelua varten työryhmiä sekä kuulla asiantuntijoita.

6 Kansallisen standardisointiryhmän aineiston jakelu

Jokaisella kansallisella standardisointiryhmällä on oma sivusto, jossa on sen toimialueeseen liittyvä 
standardisointiaineisto, mm.

• kansallisen standardisointiryhmän kokousten esityslistat ja pöytäkirjat

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

• kansalliseen kannanmuodostukseen tarvittavat äänestysdokumentit ja äänestykset (esim. CIB)

• lausunto- ja äänestysvaiheessa olevat standardiehdotukset

• matkakertomukset ja/tai kokousraportit.

Standardisointiryhmän sivustolla olevien eurooppalaisten ja kansainvälisten komiteoiden työasiakirjat 
ovat tekijänoikeuslain (404/1961) suojaamia, eikä sivustolla olevaa aineistoa saa edelleen jakaa kansallisen 
standardisointiryhmän ulkopuolelle, lukuun ottamatta kannanottojen pyytämistä oman organisaation 
henkilöstöltä. Standardisointiryhmän sivustolle on pääsy vain kansallisen standardisointiryhmän jäsenillä. 
Standardisointiryhmän jäsenille annettu aineiston käyttöoikeus koskee vain standardisointitehtäviä.

Standardisointiryhmän sivustolla oleva kansallinen aineisto arkistoidaan vähintään viideksi vuodeksi.

Toimialayhteisön julkisilla verkkosivuilla on tiedot kansallisten standardisointiryhmien toimialueista sekä 
niiden seurantavastuulla olevista eurooppalaisista ja kansainvälisistä teknisistä komiteoista.

HUOM. Tässä kohdassa toimialayhteisö voi esittää tietoa omilla verkkosivuillaan olevista lisätiedoista, esim. 
tietoa ajankohtaisista lausunto- ja äänestysvaiheissa olevista standardiehdotuksista sekä ohjeet kommenttien 
antamisesta ehdotuksiin esim. lausuntopyyntöpalvelun kautta.
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7 Kokoukset ja päätöksenteko

7.1 Kokoukset

Standardisointiryhmä päättää itse, kuinka usein se kokoontuu, miten kokoontuminen järjestetään ja mitä 
muita standardisointiin liittyviä asioita se haluaa käsitellä eurooppalaisen, kansainvälisen ja kansallisen 
standardisoinnin lisäksi. Perinteisten kokousten lisäksi myös etäkokoukset ovat mahdollisia.

Standardisointiryhmä käyttää kansallisten päätösten valmistelussa olemassa olevia sähköisiä 
äänestystyökaluja.

Sihteeri pitää standardisointiryhmän kokouksesta pöytäkirjaa, johon kirjataan vähintään kokouksen 
ajankohta, läsnäolijat, käsitellyt asiat sekä tehdyt päätökset. Kaikkien päätösten (myös sähköisten) tulee 
olla jäljitettävissä. Jos jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen, hän voi poissaolosta ilmoittaessaan 
samalla ilmoittaa kirjallisesti kantansa etukäteen kysyttyihin asioihin. Jäsen voi myös etukäteen 
kirjallisesti nimeämällä valtuuttaa toisen standardisointiryhmän jäsenen käyttämään äänivaltaansa.

HUOM. Toimialayhteisö voi mahdollistaa myös jäsentahokohtaisen varahenkilön nimeämisen 
standardisointiryhmän kokoukseen.

Päätöksissä ja kannanotoissa pyritään konsensuspäätöksiin. Mikäli konsensukseen ei päästä, tehdään 
päätökset enemmistöpäätöksinä, jolloin kullakin jäsentaholla on yksi ääni. Jäsentaholla tarkoitetaan 
henkilön edustamaa organisaatiota. Äänten mennessä tasan kanta on joko ”abstain” tai konsensuksen 
hakua jatketaan. Kokouksissa lasketaan läsnä olevien äänet sekä poissaolevien jäsenten ilmoittamat äänet 
etukäteen kysyttyihin ja kirjallisesti vastattuihin asioihin.

7.2 Lausuntopyyntöjen käsittely

Standardisointiryhmän sihteeri laatii Suomen kannanotot saatujen lausuntojen perusteella. Tarvittaessa 
kannanotot vahvistaa kansallinen standardisointiryhmä. Ristiriitatilanteet ratkaistaan käyttäen sähköisiä 
järjestelmiä tai kutsumalla standardisointiryhmä koolle.

HUOM. Toimialayhteisö voi tarvittaessa täsmentää lausuntojen antamista ja käsittelyä sekä niihin liittyviä 
menettelyjä.

8 Osallistuminen eurooppalaisiin ja kansainvälisiin työryhmiin ja 
standardisointikokouksiin

Eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardisointikokouksiin osallistuvien henkilöiden toimintaa ohjaavat 
SFS-oppaan 5 linjaukset.

Kansallinen standardisointiryhmä päättää eurooppalaisten ja kansainvälisten teknisten komiteoiden (TC) 
ja alakomiteoiden (SC) kokouksiin osallistuvista Suomen edustajista. Eurooppalaisiin ja kansainvälisiin 
TC- ja SC-kokouksiin nimettyjen delegaattien sekä työryhmiin nimettyjen asiantuntijoiden tulee olla 
standardisointiryhmän jäseniä. Kokouksiin voivat osallistua vain toimialayhteisön valtuuttamat henkilöt.

Kansallisten delegaattien tulee eurooppalaisissa ja kansainvälisissä hallinnollisissa kokouksissa (TC, 
SC ja PC) kannanotoissaan ja näkemyksissään edustaa Suomea kansallisessa standardisointiryhmässä 
päätetyn linjan mukaisesti. Mikäli Suomen kanta poikkeaa päätetystä Suomelle tärkeissä asioissa, tällöin 
kansallisessa standardisointiryhmässä päätetyn kannan mukainen eriävä mielipide on pyydettävä 
kirjaamaan eurooppalaisen tai kansainvälisen kokouksen pöytäkirjaan. Työryhmiin (WG) nimetyt 
asiantuntijat edustavat kokouksissaan oman tausta- ja sidosryhmänsä näkemyksiä. Työryhmään nimetyn 
asiantuntijan tulee kaikissa standardiehdotuksen valmisteluvaiheissa käydyissä keskusteluissa ja 
kommentoinnissa kuitenkin selkeästi erottaa kansallisessa standardisointiryhmässä päätetyt linjaukset 
ja omat henkilökohtaiset näkemykset ja mielipiteet. Asiantuntijoiden tulee olla tietoisia kyseisen 
standardisointialueen Suomen lainsäädännöstä sekä tarvittaessa tuoda se työryhmän tietoon.

Lainsäädännön perusteella velvoittavien standardien valmistelussa asiantuntijoita sitovat kansallisissa 
standardisointiryhmissä tehdyt päätökset ja linjaukset.
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Nimitetyn delegaatin ja asiantuntijan tulee toimia SFS:n ja toimialayhteisön ohjeiston mukaisesti 
voidakseen toimia delegaattina tai asiantuntijana. Mikäli nimetty henkilö toimii standardisointiryhmän 
toimintasäännön ja/tai oppaan 5 vastaisesti, päättyy nimeäminen välittömästi. Mahdollista saman 
henkilön esittämää uutta nimeämispyyntöä ei oteta standardisointiryhmässä käsittelyyn TC/SC/WG:n 
vastuulla olevan standardin/julkaisun käynnissä olevalla päivityskierroksella.

Komiteakokouksiin (TC ja SC) osallistuneen delegaatin tulee raportoida kansalliselle 
standardisointiryhmälle. Toimialayhteisö voi edellyttää kirjallista raportointia. Mikäli hän on käyttänyt 
SFS:n tai toimialayhteisön matka-avustusta, tulee raportti laatia kirjallisesti. Tämä koskee myös 
työryhmäkokoukseen osallistuvaa asiantuntijaa, mikäli hän on käyttänyt SFS:n tai toimialayhteisön 
matka-avustusta. Matkaraportista on käytävä ilmi komitean tai työryhmän nimi, kokouksen aika ja paikka, 
osallistujat Suomesta sekä aihe. Lisäksi on selvitettävä asetettujen tavoitteiden täyttyminen ja saavutettu 
hyöty sekä mahdolliset toimenpiteet Suomessa. Toimialayhteisö antaa tarvittaessa matkaraportointia 
koskevia tarkempia ohjeita.

9 Standardien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet

Standardisointiryhmissä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa immateriaalioikeuksien käyttöä 
koskevaa lainsäädäntöä sekä immateriaalioikeuksien käyttöön soveltuvia standardisointiohjeita.

Standardisointiryhmillä on oikeus käyttää ja kopioida kansainvälisiä standardeja ja niiden käännöksiä 
standardisointitoiminnan edellyttämässä laajuudessa ja edellyttämällä tavalla (mukaan lukien elintensä ja 
asiantuntijoidensa käyttöön) ja kääntää toimialaansa kuuluvia kansainvälisiä standardeja ilman erillistä 
lupaa ISOn ja CENin sääntöjen puitteissa.

Standardisointiryhmien jäsenten on ilmoitettava toimialayhteisölle standardisointiryhmän työkohteisiin 
liittyvistä tiedossa olevista patenteista ja IPR-oikeuksista. Mahdolliset patentteja koskevat ilmoitukset 
käsitellään ohjeen CEN-CENELEC Guide 8 mukaisesti.

10 Valitusten käsittely

Toimialayhteisö vastaa standardisointitoimintaa (ml. lausuntojen käsittelyä) koskeviin kirjallisiin 
valituksiin kirjallisesti niiden tekijälle ja kirjaa saadut valitukset ja niiden käsittelyn. Jos SFS:lle tulee 
toimialayhteisöjen toimintaa koskeva valitus, se toimitetaan ao. toimialayhteisölle valituksen käsittelyä ja 
siihen vastaamista varten.
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Liite 5 
Standardisointiryhmien osallistumislomake

Tässä liitteessä esitetään osallistumislomakkeessa kysyttävät tiedot. Linkki lomakkeeseen ja lisätietoa 
löytyy toimialayhteisön verkkosivuilta, jossa mainitaan mm. seuraavat tiedot:

— Standardisointiryhmän jäseneksi ilmoittaudutaan täyttämällä osallistumislomake.

— Standardisointiryhmien jäsenyys on avoin kaikille eri sidosryhmien edustajille, jotka ovat 
kiinnostuneita seuraamaan toimialan standardisointia ja vaikuttamaan standardien sisältöön. 
Työskentely standardisointiryhmissä perustuu toimintasääntöön.

— Tieto osallistumismaksuista

— Tieto, miten ja keneltä saa tarkempaa tietoa ryhmän toiminnasta

— Kuvaus menettelystä, kun osallistumislomake on vastaanotettu, ja opastus eteenpäin 
standardisointityöhön osallistumisessa.

— Standardisointiryhmien jäsenrekisteristä ja laskutusrekisteristä on tietosuojaselosteet

— SFS on rekisterinpitäjä standardisointiin osallistumisen kannalta, mutta toimialayhteisö on 
rekisterinpitäjä laskutusosoitteiden osalta.

Lomakkeen lähettämisen jälkeen järjestelmä lähettää paluuviestinä kuittauksen lomakkeen 
vastaanottamisesta. Toimialayhteisö käsittelee osallistumislomakkeet ja vahvistaa osallistumisen tai 
pyytää lisätietoja.
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Lomakemalli

Täyttämällä ja lähettämällä tämän lomakkeen vahvistan osallistumiseni toimialayhteisön 
standardisointiryhmän toimintaan.

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

Standardisointiryhmä *

Etunimi *  

Sukunimi *  

Titteli  

Organisaatio (jäsentaho) *  

Sähköpostiosoite *  

Jakeluosoite *  

Postinumero ja -toimipaikka *  

Puhelin *  

Sidosryhmä *  

Laskutusosoite (pakollinen tieto standardisointiryhmille, joissa osallistumismaksu)

Lisätietoja

Päiväys *

Sitoumus *
Olen tutustunut standardisointiryhmien toimintasääntöön ja siinä kuvattuihin 
standardisointi aineiston jakelua ja tekijänoikeuksia koskeviin ehtoihin.

 



SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-opas 5:2020
FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 39

Liite 6 
Lyhenteitä ja tunnuksia

CEN Eurooppalainen standardisoimisjärjestö
CEN Guide CENin julkaiseman oppaan tunnus
CEN/TR CENin julkaiseman teknisen raportin tunnus
CEN/TS CENin julkaiseman teknisen spesifikaation tunnus
CENELEC Eurooppalainen sähköalan standardisoimisjärjestö
CLC CENELEC asiakirjaviittauksissa
CWA CENin ja CENELECin julkaiseman CWA-dokumentin (CEN Workshop Agreement) tunnus
DAV date of availability (saatavuuspäivämäärä, josta alkaen vahvistettu julkaisu on 

saatavissa CENin tai CENELECin keskussihteeristöstä)
DOA date of announcement (eurooppalaisen standardin viimeinen kansallinen 

ilmoittamispäivä)
DOP date of publication (eurooppalaisen standardin viimeinen kansallinen vahvistamispäivä)
DOR date of ratification (eurooppalaisen standardin vahvistamispäivä)
DOW date of withdrawal (eurooppalaisen standardin kanssa ristiriitaisen kansallisen 

standardin viimeinen kumoamispäivä)
EN CENin, CENELECin ja ETSIn julkaiseman eurooppalaisen standardin tunnus
ENV CENin ja CENELECin julkaiseman eurooppalaisen esistandardin tunnus
ETSI Eurooppalainen telealan standardisoimisjärjestö
FprEN CENin ja CENELECin äänestysvaiheen (Formal vote) standardiehdotuksen tunnus
HD CENELECin julkaiseman harmonisointiasiakirjan tunnus
IEC Kansainvälinen sähköalan standardisoimisjärjestö
INSTA Inter-Nordic Standardization (INSTA)
ISO Kansainvälinen standardisoimisjärjestö
ISO DIS
ISO FDIS
ISO Guide

ISOn lausuntovaiheen standardiehdotuksen tunnus
ISOn äänestysvaiheen standardiehdotuksen tunnus
ISOn julkaiseman oppaan tunnus

ISO/PAS ISOn julkaiseman PAS-dokumentin (Publicly Available Specification) tunnus, julkisesti 
saatavilla oleva spesifikaatio

ISO/TR ISOn julkaiseman teknisen raportin tunnus
ISO/TS ISOn julkaiseman teknisen spesifikaation tunnus
ISO/TTA ISOn julkaiseman TTA-dokumentin (Technology Trends Assessments) tunnus, 

teknologian kehityssuunnan arvioinnit (ISO)
ITU Kansainvälinen televiestintäliitto
IWA ISOn julkaiseman IWA-dokumentin (International Workshop Agreement) tunnus
prEN CENin tai CENELECin standardiehdotuksen tunnus
prHD CENELECin harmonisointiasiakirjaehdotuksen tunnus
SESKO SESKO ry (sähkö- ja elektroniikka-alan kansallinen standardisoimisjärjestö)
SFS Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
TAY SFS:n toimialayhteisö
WTO Maailman kauppajärjestö
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Liite 7 
Kumoamissaate

 

Saate 1 (1)

Päivämäärä
11.11.2020

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Malminkatu 34, PL 130, 00101 Helsinki
p. 09 149 9331, www.sfs.fi, sfs@sfs.fi

Y-tunnus: 0202290-8

           versio SFS/2020-12

Standardin kumoamista ehdo�anut
toimialayhteisö/toimialayhteisöt tai vastaava

Tiedot kumo�avasta SFS-standardista

Lähetämme oheisena Suomen Standardisoimisliitolle kumo�avaksi ehdo�amamme SFS-standardin.

1 Yleistä

Kumo�avan SFS-standardin tunnus ja otsikko:

2 Toimialayhteisön lausunto

Kumoamisehdotus on käsitelty standardisoin�lautakunnan ja SFS:n toimiston ohjeiden mukaises�.

  EN-standardi on kumo�u

Lausuntokierrosyhteenveto on lii�eenä.

Työryhmän pöytäkirjaote on lii�eenä.

Standardin kumoamista koskevat lisä�edot on esite�y lii�eenä.

Toimialayhteisön puolesta Päiväys

________________________________________ ____________________________________________

3 Ehdotuksen tarkastajan lausunto

Esitän yllämainitun standardin SFS:n toimitusjohtajalle tai hänen määräämälleen henkilölle kumo�avaksi.

SFS:n puolesta Päiväys

ao. asiantun�ja
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