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Standardit osana arkea 



• Standardisoinnin 

keskusjärjestö Suomessa 

• ISOn ja CENin jäsen 
 

• Jäsenkunta koostuu Suomen  

 valtiosta ja elinkeinoelämän  

  järjestöistä 
 

• Perustettu 1924 
 

• Palveluksessa n. 50 henkeä 
 

• Laatii standardeja yhteistyössä 

   toimialayhteisöjensä kanssa 
 

• Vahvistaa, julkaisee, myy ja 

    välittää standardeja 

 

 

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 



ISO 
International Organization for 

Standardization 
 

• 162 jäsenjärjestöä (1/maa) 

• n. 18 000 ISO-standardia tai vast. dokumenttia 

• n. 4 000 työkohdetta meneillään 

• n. 3 200 teknistä ryhmää laatimassa 

standardeja 

– n. 200 teknistä komiteaa (TC ja PC) 

– n. 600 alakomiteaa (SC)  

– n. 2 400 työryhmää (WG) 

 



CEN 
European Committee for 

Standardization 
 

• 32 jäsenjärjestöä (1/maa) 

• n. 13 600 EN-standardia tai muuta julkaisua 

• n. 4 000 työkohdetta meneillään 

• n. 1 800 teknistä ryhmää 

– 291 teknistä komiteaa (TC, PC) 

– 62 alakomiteaa (SC) 

– 1 399 työryhmää (WG) 

– 31 workshoppia (WS) 



SFS IT-standardisointi 

• Toiminta aloitettu 2007 
– Rahoitus Työ- ja elinkeinoministeriöltä 

• Toimintaan osallistuminen ilmaista 

– Ohjausryhmässä jäseniä IT-alalta ja eri ministeriöistä 

– Henkilöstö 

• Kaksi teknistä asiantuntijaa 

• Assistentti 

  
 

• Koordinoi ISO/IEC/JTC1:n ja CEN/ISSS:n standardisointia Suomessa 
– Kansalliset seurantaryhmät 

– Standardiehdotusten kommentointi ja äänestäminen 

– osallistuminen ISO/CEN komiteoihin ja työryhmiin  

– Suomen IT-alan standardisoinnin asiantuntijoiden verkostoituminen 

– Uusien kiinnostavien ja innovatiivisten työkohteiden löytäminen 
 

  

 

 
 



SFS:n IT-standardisointialueet 
• Merkistöt 

• Tietoliikenne 

• Ohjelmistotuotanto ja järjestelmäkehitys 

• Kortit ja tunnistaminen 

• Ohjelmointikielet 

• Tallennusvälineet 

• Tietokonegrafiikka, kuvankäsittely ja ympäristödatan esittäminen  

• IT-laitteistojen yhteydet 

• Tietoturvatekniikat  

• Toimistolaitteet 

• Kuvan, äänen ja multimedian koodaukset 

• Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu 

• Tiedonhallinta ja organisaatioiden välinen tiedonsiirto 

• Dokumenttiformaatit 

• Käyttöliittymät 

• Opetusteknologia 

• Biometriikka 

• Verkkosovellukset 

• Kestävä tietotekniikka 

• IT-hallintatavat 

• Anturiverkot 

• Paikkatieto 

• Terveydenhuollon tietotekniikka 

• Esteetön tietotekniikka 



• 10 seurantaryhmää 

• SFS tarjoaa sihteerin; puheenjohtaja 

valitaan ulkopuolisista asiantuntijoista 

• 2-6 kokousta vuodessa 

• 255 asiantuntijaa osallistui kokouksiin 2010 

 

 

Kansalliset seurantaryhmät 



IT-standardisoinnin 
seurantaryhmät 

• SR 301: Terveydenhuollon tietotekniikka 

• SR 302: Biometriikka 

• SR 303: Kortit ja tunnistaminen 

• SR 304: Paikkatieto 

• SR 305: Opetusteknologia 

• SR 306: Dokumenttiformaatit 

• SR 307: Tietoturva 

• SR 308: IT-hallintatavat 

• SR 309: Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu 

• SR 310: Verkkosovellukset 



Tietoa IT-standardisoinnista 
 

• Seminaarit 

• Dokumenttien jakelu 

• Lehtiartikkelit, SFS-tiedotus -lehti 

• Esitteet 

• http://www.sfs.fi/it 

• Uutiskirje: http://uutiskirje.sfs.fi/newsletter/ 

• Helpdesk 

 

http://www.sfs.fi/it
http://uutiskirje.sfs.fi/newsletter/
http://www.sfs.fi/files/Osallistu-ja-vaikuta-2010.pdf


Mitä standardeilla tavoitellaan? 

Standardeilla 

• Parannetaan kilpailukykyä 

• Tehostetaan toimintaa 

• Helpotetaan markkinoille pääsyä 

• Kevennetään lainsäädäntötyötä 

• Varmistetaan vaatimustenmukaisuus 

• Lisätään toimintaympäristön hallittavuutta 

• Parannetaan kansalaisten elinympäristöä 



Krechmerin kriteerit  
avoimelle standardin laadinnalle 

Ken Krechmer (International Center for Standards Research, University of Colorado) 

1.Open Meeting - all may participate in the standards development process. 

2.Consensus - all interests are discussed and agreement found, no domination. 

3.Due Process - balloting and an appeals process may be used to find resolution. 

4.Open IPR - how holders of IPR related to the standard make available their IPR. 

5.One World - same standard for the same capability, world-wide. 

6.Open Change - all changes are presented and agreed in a forum supporting the 

five requirements above. 

7.Open documentation - committee drafts and completed standards documents are 

easily available for implementation and use. 

8.Open Interface - supports proprietary advantage (implementation); each interface 

is not hidden or controlled (implementation); each interface of the implementation 

supports migration (use). 

9.Open Access - objective conformance mechanisms for implementation testing and 

user evaluation. 

10.On-going Support - standards are supported until user interest ceases rather than 

when implementer interest declines. 



Open Meeting  
- kuka tahansa saa osallistua standardin 

kehittämiseen 

 • Kokousten tasokkuus 

– Osallistujien meriitit 

– Edustuksellisuus 

• Matkustuskustannukset 



Open IPR  
- millä ehdoilla standardissa 

käytetyn immateriaalioikeuden 
haltija antaa IPR:nsä muiden 

käytettäväksi 
– Entä jos patentin haltija ei osallistu standardin 

laadintaan? 

– Mikä on kohtuullinen korvaus? 



One World  
- samat standardit käytössä koko maailmassa 

Muutamia kiinalaisia standardeja 

• Intelligent Grouping and Resource Sharing (IGRS) 

– vahvistettu ISO/IEC-standardiksi 

– rinnakkainen olemassa oleville UPNP&DLNA-standardeille 

• Wireless LAN Authentication and Privacy Infrastructure (WAPI) 

– kova yritys, mutta epäonnea ISO/IEC:ssä  

• Audio Video Standard (AVS) 

– rinnakkainen kiinalaiseen IPR:ään pohjautuva vastine ISO/IEC:n 

MPEG 4/AVC:lle 

• Unified Office format (UOF) 

– tulossa oleva kiinalainen vastine  

ODF&OOXML:lle 

– Kansainvälinen standardisointi? 

 



Open documentation  
- standardiehdotukset ja valmiit standardit ovat vapaasti 

kaikkien saatavilla ja käytettävissä 

• Voivatko avoimet standardit olla maksullisia? 

• Entä jos www-sivu katoaa?  



Avoimet standardit Tanskassa 

• On 2 June 2006, the Danish parliament (the Folketing) unanimously 

adopted Parliamentary Resolution B103 on the use of open standards 

for software in the public sector. The Resolution instructs the 

Government to ensure that the public sector's use of information 

technology, including the use of software, should be based on open 

standards. 

• Therefore, the Danish National IT and Telecom Agency (IT- og 

Telestyrelsen) has commissioned to IDC to evaluate the degree of 

"openness" of the leading standard setting organizations. 

• Ten standard setting organizations were evaluated  

CEN, Ecma, ETSI, IETF, ISO, ITU, NIST, OASIS, OMG, and W3C. 

• [B103] Open standards means that the standard is 

- well documented with its full specification publically available, 

- freely implementable without economically, politically or legal 

limitations on implementation and use, and - standardized and 

maintained in an open forum (a so-called standards organisation) 

through an open process. 



IDC-tutkimuksen dimensiot 

1. Open documentation 

2. Open IPR 

3. Open access 

4. Open Interoperability 

5. Open Meeting  

6. Consensus 

7. Due process  

8. Open change  

9. On-going support 

 



IDC Tulokset 
During the process we have come to realize that the concept of "open standards" is 

complex and difficult to evaluate. There are a number of reasons for this – of which the 

following are the most important ones: 

• Standard organizations are generally aware of the need of openness because they all 

aim at providing successful, widely accepted standards. Accordingly, being open to 

influence, being consensus driven and limiting IPRs is generally part of the 

organizations objectives or charters. 

• The organizational culture has impact on the evaluation as well. Openness of an 

organization is not always clear from the documentation, and can very well be 

embedded in attitude, behavior and undocumented practices of the organization. An 

example is IETF. This organization does not have a formalized strategy of involving 

impaired people – still, a blind person is the Security AD and a deaf person regularly 

attends IETF meetings. 

• Related to the above is the fact that the degrees of formalization vary from organization to 

organization – which entails that the level of documentation varies as well. In other words, 

some organizations are more inclined to rely on best practices over formal 

guidelines and procedures. This means – in the context of this study – that the access 

to documented information has been easier for some organizations than others. 



Tulokset… 

Here are two common trade-offs that were discovered through the research: 

• Some organizations have front-end openness in terms of allowing wide and 

free participation in the process of defining a standard (for example W3C and 

IETF). These organizations then balance this by supplementing their 

democratic voting process with a back-end control in terms of a director being 

able to say "yes" or "no" to a standard. Other organizations are more restricted 

in the front-end participation (OMG, ITU, ISO), but the decision on standards 

are then made exclusively through a formal voting process. 

• Some organizations have free membership or low membership fees (for 

example IETF) and therefore limited funding abilities. This means fewer 

activities in cost intensive areas like interoperability testing and conformance. 

Other organizations have a strong funding foundation from members (OMG, 

ISO) and can therefore engage in more supporting activities such as 

interoperability testing.  

• Looking at the ten organizations researched in this project there are differences 

in the number of requirements in which they score positive. It is difficult to see 

any clear patterns in the ratings though, as they all meet their own disjoint 

subset of requirements. 



IDC summary 

• In conclusion there are both similarities and 

differences between standard setting organizations. 

They all have high scores in the questions about 

consensus and open change and they all have 

focus on "openness" in their strategies.  

• However, there are differences between standard 

setting organizations in terms of "openness" and 

certainly in terms of how "openness" is 

implemented. It can be difficult to make a 

distinction of which form of "openness" is the most 

appropriate. 



EU ja standardit 

• Euroopan unioni käyttää standardeja hyväksi 
säädöstensä tukena 

• Teknisissä direktiiveissä pyritään 
keskittymään olennaisiin vaatimuksiin 

• Vaatimuksia tulkitaan niiden tueksi laadittujen 
vapaaehtoisten standardien kautta 

• Standardien mukainen tuote on usein 
automaattisesti säädösten vaatimusten 
mukainen 

• EU:n tarvitsemia standardeja laativat 
eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt EU:n 
toimeksiannosta 

 



Euroopan unioni ja avoimet 
standardit 

• European Interoperability Framework for pan-European 

eGovernment Services, Version 1.0 (2004) 

• To reach interoperability in the context of pan-European eGovernment 

services, guidance needs to focus on open standards. The word "open" 

is here meant in the sense of fulfilling the following requirements: 

– The standard is adopted and will be maintained by a not-for-profit 

organization, and its ongoing development occurs on the basis of 

an open decision-making procedure available to all interested 

parties (consensus or majority decision etc.). 

– The standard has been published and the standard specification 

document is available either freely or at a nominal charge. It 

must be permissible to all to copy, distribute and use it for no fee 

or at a nominal fee. 

– The intellectual property - i.e. patents possibly present - of (parts of) 

the standard is made irrevocably available on a royalty-free basis. 

– There are no constraints on the re-use of the standard 

 



2010: Komission tiedonanto eurooppalaisten julkisten 

palvelujen yhteentoimivuudesta (KOM(2010) 744)  

liite 2 Eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet (EIF) 

 • Ei määritelty avointa standardia 

• 5.2.1 Eritelmät, avoimuus ja uudelleenkäyttö 
Virallistetun eritelmän avoimuuden taso määrittää tärkeällä tavalla 

mahdollisuuksia jakaa ja käyttää uudelleen kyseiseen eritelmään perustuvia 

ohjelmistokomponentteja. Tämä pitää paikkansa myös silloin, kun tällaisia 

komponentteja käytetään uusien eurooppalaisten julkisten palvelujen 

luomiseen. Kun avoimuusperiaatetta sovelletaan täysimääräisesti: 

– Kaikilla sidosryhmillä on sama mahdollisuus osallistua eritelmän 

kehittämiseen, ja julkinen tarkastelu on osa päätöksentekoprosessia.  

– Kaikilla on mahdollisuus tutustua eritelmään 

– Eritelmään liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet lisensoidaan FRAND-ehdoin  tai 

rojaltivapaasti tavalla joka mahdollistaa toteutukset sekä omistusoikeudella 

suojatuilla että avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla. 

• FRAND 
Fair, reasonable, and non-discriminatory terms on standardisointiorganisaatioiden 

usein käyttämä lisensointivaatimus standardisointityöhön osallistuville, jolla pyritään 

varmistamaan että standardeihin liittyvät lisensointiehdot ovat luonteeltaan reiluja 

(fair), kohtuullisia (reasonable) ja syrjimättömiä (non-discriminatory). 

 



Eurooppalaisen standardisoinnin 
tavoitteet (CEN/CENELEC) 

• Avoimuus  

– Työohjelma, Uudet työkohteet, Ehdotukset ,Valmiit julkaisut 

– Avoin lausuntokierrosprosessi 

– Rakenteiden avoimuus   

• Osallistumismahdollisuus ja kehitysnäkökulma 

– Vapaa osallistuminen syrjimättömin perustein kaikkiin standardien laadinnan vaiheisiin  

– Heikommassa asemassa olevien sidosryhmien osallistumista standardien laadintaan 

edistetään ja helpotetaan, jotta voidaan varmistaa, että prosessi käsittää useita sidosryhmiä 

(kehitysnäkökulma) 

– sidosryhmien intressien  asianmukainen edustus teknisissä elimissä 

– Yksi valtuuskunta edustaa kaikkien kansallisten sidosryhmien muodostamaa konsensusta 

– Hallinto 

• Puolueettomuus ja konsensusperustaisuus 

– Prosessin puolueettomuus 

– Konsensus 

– Intressien neutraalius, rakenteen puolueettomuus ja riippumattomuus 

• Tehokkuus ja merkityksellisyys 

– Toimet, joilla vastataan tehokkaasti lainsäädännön ja markkinoiden tarpeisiin sekä tieteen 

ja teknologian kehitykseen 

– Standardit eivät saisi vääristää markkinoita, haitata reilua kilpailua tai tukahduttaa 

innovaatioita ja teknologian kehitystä 

– Laadukkaita standardijulkaisuja ylläpidetään asianmukaisesti, ja ne ovat helposti 

asiakkaiden saatavilla 

 

 



Tervetuloa mukaan! 

• Pysy ajan tasalla kansainvälisestä ja 

eurooppalaisesta standardisoinnista  

• Verkostoidu alan parhaiden asiantuntijoiden 

kanssa  

• Saa ennakkotietoa tulevista standardeista  

• Mahdollisuus vaikuttaa standardien sisältöön  

• Tuotteiden ja palveluiden sopeuttaminen 

standardien vaatimuksiin helpottuu  

 

• http://www.sfs.fi/files/Osallistu-ja-vaikuta-2010.pdf 
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• Kiitos 

 
 


