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MIKÄ ON STANDARDI?

Malli , Esimerkki mutta myös Sopimus miten jokin tehdään.

Asiantuntijoiden tiivistettyä tietoa.

Aina jossain määrin myös kompromissi – yhteisymmärrys.

Lähde:   www.sfs.fi sekä www.iso.org

ISO has 22547 International Standards.



Miksi standardointi kannattaa?

• Se lisää tuotteiden ja toimintatapojen yhteensopivuutta ja 

näin helpottaa kuluttajien, elinkeinoelämän ja viranomaisten 

elämää.

• Standardisoinnilla lisätään tuotteiden yhteensopivuutta ja 

turvallisuutta, suojellaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä 

helpotetaan kotimaista ja kansainväistä kauppaa.

Lähde:   www.sfs.fi



Miksi tekoäly standardi?

• viimeaikainen kehitys ja investoinnit

• mikä on AI ja mitä se tekee tai kenelle?

• turvallisuus ja yhteensovitus

• tuleva kehitys ja sen nopeus.
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Standardisoinnin lyhenteitä ja selite:

• SFS  = Suomen Standardoimisliitto ry

• ISO   = International Organization for Standardization

• CEN = European Committee for Standardization

• IEC   = International Electrotechnical Comission

JTC=Yhteis tekn. komitea, WG=Työryhmä, SC=Alakomitea

Lähde: 

unicode.org/faq/alpha_soup.html





ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial Intelligence. 
Komitea aloitti työnsä keväällä 2018.

• WG1 Foundational standards (mm  AI Käsitteet ja Termit)

• WG2 Big Data                                  (aiemmin JTC1 WG12)

• WG3 Trustworthiness (mm läpinnäkyvyys, vinoumat, uhkat ja 
luotettavuus)

• WG4 Use Cases and applications (mm Auto-,Finanssi-,Terveys-teknologiat)

• WG1 JWG ISO/IEC JTC1/SC 42 - ISO/IEC JTC1/SC 40: Governance
implications of AI        (mm koneoppiminen, algoritmit, konenäkö)



Osallistu tekoälyn standardisointtiin.  
( Suomessa SFS/SR315 )

• Ajantasaisen tiedon saaminen AI standardisoinnista

• Ennakkotieto tulevista työkohteista ja valmisteilla olevasta standardista

• Mahdollisuus vaikuttaa standardin sisältöön laadintatyön eri vaiheissa

• Oikeus osallistua CENin ja ISOn työryhmiin ja kansainvälisiin kokouksiin

• Verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa.

• Kun standardin mukaisia tuotteita kysytään, olet jo muita edellä.



Laita seuraavat muistiin:

• www.sfs.fi          SFS/SR315    elina.huttunen@sfs.fi

• www.iso.org

• www.cen.eu

www.prizztech.fi   ja   www.robocoast.eu
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Lisäksi:

• EU AI Alliance  - eurooppalaista keskustelua tekoälystä.

• https://ec.europa.eu/futurium/en/eu-ai-alliance

• (EU/Futurium tunnukset)



KIITOS !

• Jos kysyttävää, ota hihasta kiinni.


