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Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry 

• Yksi SFS:n 12:sta toimialayhteisöstä, joka huolehtii 
standardisoimistyöstä toimialallaan Suomessa. 

• TEVASTA antaa vaikuttamismahdollisuudet laadittaviin toimialan 
standardeihin Suomen elinkeinoelämän ja kuluttajien tarpeiden 
huomioimiseksi.  

• TEVASTA toimii Suomen Tekstiili & Muoti ry:n yhteydessä 

• Toimiala:  
- Tekstiilit ja vaatetus 
- Suojavaatetus 
- Jalkojen suojaimet 
- Jalkineet 
- Nahka 
- Höyhenet ja untuvat 
- Sairaalatekstiilit 
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Standardeihin voi vaikuttaa 

• Kansallisiin, eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardeihin voi tulla 
vaikuttamaan osallistumalla TEVASTAn seurantaryhmiin (15 kpl): 
www.stjm.fi/toiminta-alueemme/standardisointi/ 

 
• Standardiehdotuksiin voi kuka tahansa ottaa kantaa silloin kun ne ovat 

julkisella lausuntopyynnöllä: 
http://lausunto.sfs.fi/Home/Category/TEVASTA 

 
• Standardit laaditaan CENin ja ISOn työryhmissä (kansalliset 

TEVASTAn seurantaryhmissä). Tehokkain vaikuttamistapa on 
osallistua asiantuntijana työryhmän työhön. 
 

• Toimialalla on voimassa yli 700 standardia, ja laadinnassa n. 300. 
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Suojavaatteiden  standardisointi 

• Suojavaate- (ja jalkojen suojain-) standardit tukevat lainsäädäntöä:  
Asetus (EU) 2016/425 henkilönsuojaimista ( ent. direktiivi 89/686/ETY) 
– Standardit esittävät konkreettisella tasolla oleelliset 

suojausvaatimukset kutakin riskiä varten sekä vaatimusten 
todentamisessa käytettävät testimenetelmät. 

– Suojainten on oltava        -merkittyjä ja käytännössä 
suojainstandardeja voidaan pitää pakollisina 

– Voimassa on 132 suojavaatteiden ja 14 jalkojen suojainten SFS-EN 
tai SFS-EN ISO –standardia tai muuta julkaisua. 

 
• Suojavaatteiden standardisointialueet:  

https://www.stjm.fi/toiminta-alueemme/standardisointi/suojavaate-
ja-jalkojen-suojainstandardit/ 
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Työvaatteiden standardisointi  

• Työvaatteille, jotka eivät kuulu lainsäädännön piiriin ei ole 
tuotestandardeja. Ominaisuuksien määrittelyssä on otettava 
huomioon käyttötarkoitus, ja käytettävä vaatimustasojen 
määrittelyssä eri ominaisuuksien kansainvälisiä tekstiilien ja/tai 
suojavaatteiden testausmenetelmiä https://sales.sfs.fi/ 
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• Eurooppalaiset leikkaustekstiilien standardit tukevat 
lääkintälaitedirektiiviä 93/42/EEC sekä sen muutosta 2007/47/EC ja 
niitä voidaan pitää myös pakollisina: 

– SFS-EN 13795 + A1:2013 Leikkausliinat, leikkaustakit ja 
puhdasilmapuvut, joita käytetään terveydenhuollon tuotteina 
potilaille, henkilökunnalle ja laitteille. Valmistajien, 
tekstiilihuoltajien ja tuotteiden yleiset vaatimukset, 
testimenetelmät, suorituskykyvaatimukset ja luokitus 

– Uusittavana, tulossa   Osa 1: leikkausliinat ja –takit 
Osa 2: puhdasilmapuvut 
 

https://sales.sfs.fi/


Uusimmat, tärkeät tuotestandardit 

• SFS-EN ISO 11611:2015 Suojavaatetus hitsaukseen  
ja vastaaviin töihin   

• SFS-EN ISO 11612:2015 Suojavaatetus. Tulelta ja  
kuumuudelta suojaava vaatetus.  
Vähimmäissuojausvaatimukset 

• SFS-EN ISO 14116:2015 Suojavaatetus. Suojaus tulelta. Rajoitetusti 
palavat materiaalit, materiaali-yhdistelmät ja vaatteet 

 

• SFS-EN 13594:2015  Moottoripyöräilijän suojakäsineet.  
Vaatimukset ja testausmenetelmät  
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Tulossa olevia suojavaatestandardeja 
• prEN 13911 Palohuppu  uusinta, tulossa äänestykseen, 

valmistunee v.2017  
• prEN 16689 Palomiesten suojavaatteet teknisiä 

pelastustöitä varten, uusi tuote, tulossa äänestykseen 
valmistunee v.2017 
 

• prEN 342  Suojaus kylmältä, uusinta ja 
• prEN 14058  Suojaus viileältä, uusinta  

 

• FprEN 388 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan 
Uusinta äänestyksessä, vastaukset 18.6. mennessä 

• prEN ISO 374-1  Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta  
suojaavat käsineet. Osa 1: Sanasto ja vaatimukset 

• prEN ISO 374-5 – Osa 5: Mikro-organismiriskien termit 
 ja vaatimukset Valmistunevat v. 2017 
 

• Pelastusliivien ja kelluntapukineiden, sekä sukelluspukujen 
  uusitut standardit ovat myös loppusuoralla   
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Äänimäärät CENin lopullisessa 
äänestyksessä 



Kiitos! 

Lisätietoja: 

www.stjm.fi/toiminta-alueemme/standardisointi/ 

auli.pylsy@stjm.fi 

puh. 0108301408 tai 0503699304 
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