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Tärkeitä päivämääriä
15.12.2018 (laki voimaan)
• Johtamisjärjestelmä, laadunvarmistusohjelma, suunnitelma poikkeamien
varalle,…
– Ei siirtymäaikaa
– Toiminnanharjoittaja vastaa, että kunnossa
– STUK voi valvonnassa / lupa-asian yhteydessä kysyä: ei tarvitse erikseen lähettää

• Vastaava johtaja -> STV
– Luvan VJ muuttui STV:ksi (202 §) -> ei ilmoitusta STUKille
– Uudet STV:t nykyisten vaatimusten mukaan (STMa): kurssi, työkokemus 4-6 kk, …
– VJ todistus, joka on annettu viimeistään 31.12.2019 voidaan hyväksyä
turvallisuuslupahakemuksen käsittelyn yhteydessä säteilyturvallisuusvastaavan soveltuvalla
toimintatyyppikohtaisella osaamisalalla säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuutta osoittavaksi
todistukseksi.
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Tärkeitä päivämääriä
15.12.2019 (12 kk siirtymäaika)

VNa 17 § 1 mom:

•
•

1.

•
•

Siirtymäaika STA:n käyttämiselle päättyy
Laki 32 §:
”Toiminnanharjoittajan on turvallisuuslupaa
edellyttävässä toiminnassa käytettävä
säteilyturvallisuusasiantuntijaa työntekijöiden ja väestön
säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja
seurannassa lukuun ottamatta sellaisia säteilytoimintoja,
joista ei aiheudu työperäistä altistusta, väestön altistusta
eikä potentiaalista altistusta.”
”Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja asiantuntijoita on
käytettävä tarkoituksenmukaisella tavalla suhteutettuna
toiminnasta aiheutuvaan säteilyaltistukseen ja
potentiaaliseen altistukseen.”
Käytöstä ei tarvitse ilmoittaa STUKille: itse tiedettävä,
johtamisjärjestelmässä (29 §) esitetään
STUK voi valvonnassa / lupa-asian yhteydessä kysyä ->
pystyttävä osoittamaan käyttö lain mukaan

Säteilytoiminnassa tiiviisti mukana, jos … altistuksen luokka on
1 tai 2
2. Käytettävissä, kun … altistuksen luokka on 3
3. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään,
säteilyturvallisuusasiantuntijaa on käytettävä ainakin, jos 18
§:ssä tarkoitetussa asiassa tarvitaan neuvoja:
– 3) suojatun röntgenlaitteen käytössä teollisuudessa;

VNa 17 § 2 mom: käytettävä
1. Uutta toimintaa aloitettaessa
2. Muutettaessa, jos luokka voi muuttua
–

Voi johtaa hakemukseen tai ilmoitukseen tai sitten ei

3. Ongelmia säteilysuojelussa
–

Poikkeama tai muuten

4. Toimintaa lopetettaessa, jos
–
–

Jätteitä huolehtiminen
Säteilylähteiden ja käyttötilojen poistamisessa käytöstä

VNa 18 §: käytön osa-alueet
• 21 kpl
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Tärkeitä päivämääriä
15.6.2020 (18 kk siirtymäaika)
• Turvallisuusarvio laadittava ja toimitettava
STUKille (lain 202 § 2 mom) vahvistettavaksi
• Maksuasetus, siirtymäsäännös ”hyväksyminen
on maksuton julkisoikeudellinen suorite, jos
hyväksymistä koskeva hakemus tulee vireille
säteilylain 202 §:n 2 momentissa tarkoitettuna
siirtymäaikana.”

4

28.10.2019

