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Teollisuuden varastot ovat edelleen täynnä ja 
uudet kansainvälisiin investointeihin liittyvät 
päätökset ovat olleet varovaisia. Kansalaiset 
ovat tehneet investointitavaroiden hankintaan 
liittyviä päätöksiä harkiten.

Kun elämisen mahdollisuudet jatkuvasti 
kaventuvat, kuinka paljon sinnikkyyttä tarvi-
taan? Selvitäänkö silläkään?

Ihmiskunta on kokenut aikaisemminkin 
vaikeita aikoja. Pitkien vakaiden kausien jäl-
keen on tullut aikoja, jolloin on ollut tarve 
tehdä vakavia ratkaisuja. Historia jatkuu ja 
positiiviset voimat ovat päässeet voitolle. Nyt 
on juuri kriisin aika, jolloin tarvitaan ratkai-
sevia päätöksiä niin taloudellisella sektorilla, 
saasterintamalla, energian rajallisuudessa ja 
uudenlaisessa hyötykäytössä kuin kansain-
välisessä verkostoituneessa yhteistyössäkin. 
Kuitenkin tulevaisuus on tämän päivän nuorilla. 
Mitä järkevämmin he osaavat käyttää apunaan 
standardeja, sitä helpompaa on tulevaisuudes-
sakin viedä positiivisia voimia voitolle.

Standardit antavat mahdollisuuden
Esillä on ollut myös muutaman vuoden ta-
kainen tutkimus Saksasta. Siinä on selvitetty 
standardien vaikutusta bruttokansantuottee-
seen. Laajan tutkimuksen perusteella on pys-
tytty määrittelemään, että standardit nostavat 
bruttokansantuotetta yhdellä prosentilla (DIN 
Deutsches Institut für Normung e. V., 2000). 
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Nobelin taloustieteen 
palkinnon vuonna 2008 
vastaanottanut Paul 
Krugman Princetonin 
yliopistosta vieraili 
Suomessa syyskuussa 
2009. Hänen sanomansa 
oli, että taloudellinen 
alamäki on saavuttanut 
välitasanteen, mutta 
on varauduttava myös 
uuteen laskuun. 
Miten tässä voisivat 
standardit auttaa? 
Kenellä sitten on vastuu 
tulevaisuudesta?  

Nykyisessä tilanteessa se on aito elämänlanka 
koko yhteiskunnalle, jossa kiistellään siitä, 
voidaanko palkkoja nostaa puoli prosenttiyk-
sikköä, pitäisikö ne pitää ennallaan vai onko 
edessä roima pudotus?   

Maailman standardisoimispäivää vietettiin 
nyt neljättä kertaa lokakuun 14. päivänä. Pai-
nopiste oli suunnattu tulevaisuuteen, nuorille. 
Johtavien standardisointijärjestöjen johta-
jat laativat yhteisen esityksen siitä, kuinka 
standardien avulla pystytään pienentämään 
kasvihuonekaasujen päästöjä.

Professori Krugmanin esityksestä voi tul-
kita, että muutamat lähivuodet tarkoittavat 
taloudessa tiukkoja aikoja kohti selkiintyvää 
tilannetta. Kasvihuonekaasujen ja muiden 
ihmisen aiheuttamien ympäristöongelmien 
vaikutukset kestävät ainakin vuosituhannen, 
vaikka kaikki saastuttaminen lopetettaisiin 
välittömästi. Nuoret ja tulevaisuus ovat tärkeitä 
asioita, toimeen on tartuttava heti.

Tietoa nuorille
Standardisoinnin Forum 2009 -vuositapah-
tuman teemana oli “Tulevaisuuden osaaja 
menestyy standardien avulla”. Suomen Sta-
dardisoimisliitto (SFS) järjesti tapahtuman 
yhdessä toimialayhteisöjensä kanssa Finlandia-
talolla. Tilaisuus oli tarkoitettu kaikille, mutta 
erityisenä kohderyhmänä olivat yliopistojen, 
korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen 

Standardit auttavat tulevaisuuden 
osaajaa menestymään 



35

82. vuosikerta

Sähkö&Tele (2009) 8

opettajat. Oppilaille julkistettiin tapah-
tuman yhteydessä standardisoinnista 
nettisivusto. Esitysten jälkeen oli kontak-
titilaisuus, jossa saattoi tutustua eri aloilla 
tehtävään standardisointityöhön.

Oppilaille on tarjolla tietoja SFS-
käsikirjoihin liittyvän oppimateriaalin 
kautta. Ne ovat olleet perinteisesti eri 
aihealueiden tietopaketteja. Varsinaisten 
standardikäsikirjojen käyttöä rajoittaa 
niiden korkea hinta. Oppimateriaaleissa 
standardeille ominaista perusteellista 
rakennetta on kevennetty, joten ne sovel-
tuvat hyvin juuri opetuskäyttöön. Nämä 
noin kolmekymmentä oppilaitosjulkaisua 
auttavat standardeihin liittyvän tietä-
myksen levittämisessä. Niiden aihealu-
eet kattavat kentän sähköasennuksista 
eurokoodeihin.

Standardien ymmärtäminen olisi syytä 
aloittaa mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa opintoja. Kuitenkin standardeja 
on vaikea saada käsiinsä. Sisältönsä puo-
lesta niitä ei omaksuta asioita selaamalla, 
vaan ne vaativat aikaa syventyä. On 
hyvä päästä tutustumaan standardeihin 
oppilaitospakettien avulla.

Vielä parempi on, jos oppilaitospaket-
teja pystytään soveltamaan esimerkiksi 
oppimiseen liittyvän harjoitustyön tai 
pienimuotoisen projektin yhteydessä. 
Onnistuminen pienessä harjoitustyössä 
antaa rohkeutta ja halua soveltaa myös 
oikeita standardeja todellisissa käytännön 
olosuhteissa.

Mitä  pitemmälle palveluyhteiskunnas-
sa edetään, sitä enemmän tietotekniikkaan 
perustuvat  ratkaisut sulautuvat kaikkiin 
arkipäivän toimintoihin. Oleellista ovat 
joustavat tietoverkot. Kaikkea tätä on 
tukemassa laaja ja monipuolinen joukko 
standardeja.

Vaikka standardit auttavat, niin ne 
ovat samalla laaja ja vaativa alue. Siksi 
nuorten saaminen toimintaan mukaan on 
tärkeää. Tämä myös pohjustaa siihen, 
että ajallaan tullaan myös saamaan lisää 
aktiiveja henkilöitä standardisointityöhön 
kotimaisella ja kansainvälisellä tasolla. 
Todellinen standardien ymmärtäminen 
tulee vasta itse osallistumalla tähän 
työhön.

Standardisoinnin johtajat 
sitoutuvat
Kaikki yleinen kansainvälinen standar-
disointityö tapahtuu käytännössä kolmen 
organisaation kautta. Nyt näiden organi-

saatioiden johtajat Jacques Régis (IEC), 
Alan Morrison (ISO) ja Hamadoun Touré 
(ITU) ovat laatimallaan kannanotolla 
yhdessä lähteneet taistelemaan kasvavia 
kasvihuonepäästöjä vastaan standardi-
ensa avulla. 

IEC:n, ISO:n ja ITU:n standardit 
ulottuvat kaikille alueille, joissa tar-
vitaan ilmastonmuutosta lieventäviä 
teknologioita, politiikkoja sekä toimia 
ja rajoituksia. Nämä alueet sisältävät 
energiahuollon, liikenteen, rakennukset, 
teollisuuden, maatalouden, metsätalou-
den ja saasteet.

IEC, ISO ja ITU muodostavat standar-
disointiyhteisön, joka tuottaa standar-
deja hyvin monille ilmastonmuutoksen 
hillintään liittyvälle alueelle. Näitä ovat 
muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen 
valvonta ja mittaus sekä tuotteiden ja 
verkostojen hiilijalanjäljen mittaus. Stan-
dardit tukevat myös energiatehokkaiden 
kotien ja työpaikkojen rakentamista. On 
monia muitakin alueita, joilla standardit 
tukevat työtä kasvihuonepäästöjä vastaan 
taisteltaessa, kuten ympäristö- ja energia-
tehokkuusmerkinnät, ilmastonmuutoksen 
hillinnässä auttavat innovatiiviset teknii-
kat ja uusien energiatehokkaiden tekno-
logioiden ja palvelujen edistäminen.

Järjestöjen johtajat korostavat ympä-
ristön- ja energianhallintajärjestelmiä. 

Tämä tuntuu periaatteellisesti hyvältä. 
Käytännössä kuitenkin jäykkiä rakenteita 
tärkeämpää olisi päästä mahdollisimman 
pian sekä vaikuttavasti ja tehokkaasti 
kiinni itse toimintaan. 

Kuitenkin vasta verkottuneen yhteis-
toiminnan kautta voidaan saada aikaan 
se, että standardit ja niiden vaikutukset 
ovat läsnä kaikkialla modernissa yh-
teiskunnassa.

Maailmaa pelastamaan
Kun standardien suuntausta liike-elämäs-
tä ja tekniikan edistämisestä nyt siirre-
tään suoraan maailman pelastamiseen, 
tuntuu yksi tilaisuus Helsingissä kovin 
vaatimattomalta ratkaisulta. Standardi-
sointipäivä on kuitenkin  maailmanlaa-
juinen ja uhka globaali. Kyllä nämä asiat 
koskettavat kaikkia maapallon asukkaita. 
Tähän olisi reagoitava laajasti, tuntuvasti. 
Meillä kaikilla on edessä muutostilan-
ne. Yhteisesti tekemällä voimme saada 
paremman tulevaisuuden standardien 
avulla. Ovatko standardit tässä elämän 
lankoja? 

Minkä kulttuurin arvojen mukaisesti 
tätä yhteiskuntaa viedään eteenpäin? 

Lähde: SFS-tiedotus 4/2009. 
Forum 2009. Standardisoinnin vuosita-
pahtuma 14.10.2009.  

Nobelin taloustieteen palkinnon vuonna 2008 vastaanottanut Paul Krugman Princetonin 
yliopistosta.
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