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Säteilyturvallisuusneuvottelukunnan kokous 1/2020
Aika

12.2.2020 klo 11:30 – 15:00

Paikka

Kallion keskuspelastusasema, Agricolankatu 15, Helsinki

Osallistujat

Ylifyysikko Tiina Laitinen, pj
Professori Petro Julkunen, vpj
Lääkintöneuvos Kristiina Mukala
Yli-insinööri Kerttuli Helariutta
Varautumispäällikkö Andreas Schneider
Professori Taina Autti
Tarkastuspäällikkö Antti Nurminen
Johtaja Tommi Toivonen
Ylitarkastaja Katja Kojo, siht
Johtava asiantuntija Maaret Lehtinen, siht
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Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä esityslistan
hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:28 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin.
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Edellisten kokousten muistioiden hyväksyminen
Katja Kojo tarkastaa, onko työjärjestys esitelty STUKin pääjohtajalle sekä
allekirjoitettu. Työjärjestys tallennetaan allekirjoitettuna.
Lisätään muistioon 3/2019 Tommi Toivosen kommentti siitä, että ennakkopäätösten
antaminen on todennäköisesti hyvin hankalaa.
Muistiot hyväksyttiin.
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Lausuntoasiat
Neuvottelukunta on saanut lausuttavakseen luonnoksen hallituksen esitykseksi EU:n
lääkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi.
Muulla, kuin lääkinnällisellä laitteella kuvantaminen, aiheutti keskustelua. Tommi
Toivonen tarkentaa, mitä tällaisilla laitteilla tarkoitetaan ja lähettää tästä
neuvottelukunnalle tietoa. Neuvottelukunta valmistelee lausunnon säteilyasioiden
näkökulmasta keskustelun perusteella. Seuraavista asioista lausutaan:
-

Terminologia (mm. toiminnanharjoittaja) vaatii selkeytystä, jotta se on yhtenevä
säteilylainsäädännön kanssa.

-

Neuvottelukunta kannattaa muutosta SätL:n177 §:ään.

Lausunnon antamisen takaraja on 20.2. Puheenjohtaja valmistelee lausuntotekstin ja
jakaa sen neuvottelukunnan jäsenille. Kommentit tähän viimeistään 19.2. Sihteeri vie
lausunnon lausuntopalveluun.
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Teollisuuden ja tutkimuksen STA-kannanotto
Petro Julkunen esitteli viime kokouksen keskustelun perusteella valmistellun STAkannanoton. Kannanotto herätti runsaasti keskustelua.
Muutetaan kannanottoa siten, että jätetään neuvottelukunnan rooli pois ja kirjoitetaan,
että toivotaan järjestettävän jonkinlainen ennakkopäätösmekanismi STAhyväksyntään. Lisäksi kannanotossa tulee huomioida tarkennus siitä, että STAtäydennyskoulutukseen on oltava oikeus kaikilla huolimatta siitä, on henkilöllä
varsinaista opiskeluoikeutta yliopistoon. Kannanottoon tulee lisätä myös rahoitusasia.
Petro Julkunen valmistelee keskustelun pohjalta uuden version ja lähettää sen
neuvottelukunnan jäsenille 14.2. Kommentit tähän toivotaan 19.2. mennessä, jonka
jälkeen sihteeri lähettää kannanoton STM:öön Helena Korpiselle (ja kirjaamoon).
Kannanoton tulee ehtiä STM:öön ennen 26.2 pidettävää ns. dekaanikokousta.
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Kysely STA:n käytöstä
Tiina Laitinen ja Petro Julkunen ovat valmistelleet kysymyksiä kyselyyn. Katsottiin
luonnosteltuja kysymyksiä ja lisäksi Maaret Lehtinen kertoi, minkälaisia kysymyksiä
STUKiin on tullut STA:han liittyen. Keskisimmät asiat kyselyssä lienevät a) STA:n
saatavuus ja b) sen hyödyllisyys.
Tiina Laitinen, Petro Julkunen ja Maaret Lehtinen jatkavat kyselyn editointia ja
lähettävät seuraavan versio neuvottelukunnan jäsenille. Kysely viimeistellään
toukokuun kokouksessa.
Kysely lähetetään toiminnanharjoittajille elo-syyskuussa. Kysely toteutetaan
STUKissa ja lähetetään neuvottelukunnan nimissä toiminnanharjoittajille.
Neuvottelukunta julkaisee kyselyn tulokset, kun sen aika on.
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Muut asiat
Ei muita asioita
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Seuraavat kokoukset
19.5.2020 Kumpulassa (HY) (samalla tutustuminen) alkaen klo 12.00.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:13

Jakelu

Säteilyturvallisuusneuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet, sihteerit ja Tommi
Toivonen

Tiina Laitinen
puheenjohtaja

Katja Kojo
sihteeri

