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STUKin neuvottelukunnan kokous
Aika

22.4.2016 klo 8.15 – 9.30

Paikka

Pikkuparlamentti

Osallistujat

Osmo Soininvaara (pj)
Matti Apunen
Tarja Filatov
Mikko Horppu
Jari Keinänen (STM) (Veli-Mikko Niemen sijaisena asiakohdan 1 vuoksi)
Sanna Lauslahti
Mauno Paavola
Tapani Tölli
Petteri Tiippana
Kaisa Koskinen (siht.)

Poissa

Veli-Mikko Niemi
Kaisa Raitio
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STUKin sijoittuminen valtionhallinnossa
Petteri Tiippana esitteli STUKissa valmistellun SWOT-analyysin STUKin sijoittumisesta
valtionhallinnossa. Asiasta on keskusteltu aiemmin neuvottelukunnan marraskuun kokouksessa ja tuolloin sovittiin SWOT-analyysin valmistelusta.
Käydyssä keskustelussa käsiteltiin eri vaihtoehtoja. Neuvottelukunnan jäsenten puheenvuoroissa pohdittiin muuttuneen turvallisuustilanteen vaikutusta, vastuiden ja valtuuksien selkeyttä, direktiivien riippumattomuusvaatimusten merkitystä ja toteutumista
muissa maissa, SOTE uudistuksen vaikutuksia, tulevaisuuden tavoitetilaa sekä eri vaihtoehtojen etuja ja haittoja. Kannanotoissa mahdollisina sijoittumispaikkoina pidettiin
Valtioneuvoston kansliaa ja nykyistä STM:n hallinnon alaa.
STM:n edustaja Jari Keinäsen mukaan nykyisen sijoittumisvaihtoehto ei ole uhka STUKin
riippumattomuudelle ja STM näkee, että yksi STM:n hallinnon alan keskeisistä tavoitteista on väestön terveyden suojelu ja se tukee nykysijoituksen säilyttämistä. STM:n alaisten
virastojen sijoitusta ja tehtäviä tultaneen pohtimaan osana koko valtionhallinnon uudistushankkeita.
Neuvottelukunta piti tavoitteena, että selvittelyn tuloksena STUKin toiminnan edellytykset paranevat sijoittumisvaihtoehdosta riippumatta. Neuvottelukunta suositteli, että selvitystyötä jatketaan STM:n ja VNK:n osalta. Soininvaara ja Tölli lupasivat olla yhteydessä
VNK:n Paula Lehtomäkeen asian selvittämisestä.
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Neuvottelukunnan uusi kausi
Neuvottelukunnan kausi päättyi 31.3.2016. STUK esitti toiveenaan, että tämä kokoonpano jatkaisi myös seuraavan kauden 1.4. 2016 – 30.3.2018. Kaikki läsnäolijat olivat halukkaita jatkamaan. STUK ryhtyy asian vaatimiin toimenpiteisiin.
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Muut ajankohtaiset asiat /Petteri Tiippana
Tiippana piti lyhyen esityksen STUKin ajankohtaisista asioita
-

Fennovoiman hankkeen eteneminen on ollut STUKIn näkökulmasta hidasta

-

Posivan loppusijoituslaitoksen rakentamisen käynnistäminen on sekin ollut hieman
hidasta (TEM on asettanut aikarajan vuotta rakentamisen käynnistämiselle kahden
vuoden päähän luvan myöntämisestä)

-

OL3 käyttölupahakemus on jätetty viimeviikolla, polttoaine ladataan noin kahden
vuoden päästä, kaupallinen käyttö alkanee 2018 vuoden lopulla

-

Käyvillä laitoksilla ei ole tapahtunut turvallisuuden kannalta erityisen merkittäviä
tapahtumia,

-

Nuclear Security Summit Washingtonissa – myös radioaktiivisten materiaalien turvallisuus sai erityisesti huomiota viimeisessä kokouksessa

-

Nukliditekniikan tapaus – Cs leviäminen STUKin tiloissa

-

Strategisen ja kriisiviestinnän kehittäminen STUKissa aloitettu ja asiaan palataan
neuvottelukunnan syksyn kokouksessa

Kokous päättyi klo 9.25.
Jakelu

Osallistujat, Veli-Mikko Niemi, Kaisa Raitio

