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Säteilyturvallisuusneuvottelukunnan kokous 1/2019
Aika

12.6.2019 klo 13:03 – 16.30

Paikka

Kulttuurikeskus Hanasaari, kokoushuone Propeller

Osallistujat

Ylifyysikko Tiina Laitinen, pj ja siht. kohdissa 5, 7 ja 8
Professori Petro Julkunen, vpj
Johtaja Tommi Laurinen
Varautumispäällikkö Andreas Schneider
Yli-insinööri Kerttuli Helariutta
Apulaisprofessori Jonne Naarala
Tarkastuspäällikkö Antti Nurminen
Pääjohtaja Petteri Tiippana (kohdat 1-4:n alkuosa)
Johtaja Tommi Toivonen (kohdat 1-4 ja 6-7)
Johdon assistentti Jaana Sinisalo (kohdat 1-4)
Johtava asiantuntija Ritva Bly, siht. kohdat 1-4 ja 6)
Ylitarkastaja Katja Kojo, kohdat 1-4
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Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä esityslistan
hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. Esityslista
hyväksyttiin.
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Säteilyturvakeskuksen tervehdys, pääjohtaja Petteri Tiippana
Pääjohtaja Petteri Tiippana kiitti säteilyturvallisuusneuvottelukunnan (jäljempänä
STN) puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja jäseniä lupautumisesta tehtävään ja
totesi STN:n kokoonpanon olevan monipuolinen ja hyvä. Hän kertoi, että STUKilla on
neljä neuvottelukuntaa ja tätä neuvottelukuntaa on yhdenmukaistettu
ydinturvallisuusneuvottelukunnan kanssa. STN tulee tarpeeseen ja STUK saa siitä
oman tuen säteilyn käytön valvonnalle ja säteilyturvallisuudelle. Uutta lakia ollaan
toimeenpanemassa ja STUKin määräyksiä on valmisteilla. STUKin strategia on 1,5
vuotta ollut voimassa ja sen toimeenpanossa on enemmän töitä kuin osattiin arvata.
Muutoksista voidaan mainita muun muassa valvonnan riskiperusteisuus ja
digitaalisten menettelyiden hyödyntäminen. Tavoitteena on myös tasata työkuormaa.
STN:ltä kysytään jatkossa mielipidettä erilaisiin asioihin. Puheenjohtaja totesi lopuksi,
että uuden äärellä ollaan.
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Neuvottelukunnan järjestäytyminen
Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveysministeriön 18.3. 2019 tekemällä päätöksellä
asetetun STN:n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenet. Valittiin STUKin
esityksestä STN:n sivutoimiseksi pääsihteeriksi johtava asiantuntija Maaret Lehtinen
ja muuksi sivutoimiseksi sihteeriksi Katja Kojo. Nimettiin puheenjohtajan esityksestä
johtaja Tommi Toivonen STUKista STN:n pysyväksi asiantuntijaksi. Tehtiin
esittäytymiskierros kokoukseen osallistuneiden kesken.
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Todettiin, ettei STN:llä ole tarvetta perustaa jaostoja tässä vaiheessa.
Keskusteltiin STN:n työjärjestyksestä. Päätettiin seuraavaa:
a) STN voi olla aloitteellinen eikä ole tarpeelliselta, että työjärjestyksellä
velvoitettaisiin etukäteen neuvottelemaan asioista STUKin kanssa. Asioiden
esittely tapahtuu pääosin STUKin toimesta tai esittelyn voi tehdä STN:n jäsen tai
kutsuttu asiantuntija.
b) Pöytäkirja on julkinen ja sen liitteet ovat harkinnan mukaan julkisia.
c) Kokousmateriaali toimitetaan kaksi viikkoa etukäteen. Esityslistaan merkitään
erikseen onko kyse päätös- vai keskusteluasiasta. Tiedoksi jaettava materiaali
eriytetään muusta kokousmateriaalista. Kokousmateriaali jaetaan sekä jäsenille
että varajäsenille. Jäsen ja varajäsen sopivat keskenään kumpi osallistuu
kokoukseen. Jos kumpikaan ei pääse osallistumaan, siitä laitetaan tieto
sihteerille.
STUK selvittää mahdollista sähköistä alustaa (työtilaa) STN:n käyttöön. Sähköpostilla
ilmoitettaisiin, milloin materiaalia on lisätty työtilaan. Selvitetään myös menettelyt
luottamuksellisen materiaalin käsittelyä varten.
Työjärjestykseen voidaan merkitä erikseen mahdolliset kiireelliset asiat.
Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa tarvitaan kerrallaan yksi sihteeri, mutta jos
resursseja on saatavilla, niin toivotaan kahta.
Jaana Sinisalo kertoi STN:n jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista
(palkkiolaskulomake jaettu s-postilla kokouskutsun liitteenä). Matkakorvaukset
maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Kohtuuton matka-aika voi olla
edellytys lentolippuun. Lomakkeet lähetetään Jaana Sinisalolle. Keskusteltiin
kohtuullisesta
ajasta
kokoukseen
valmistautumiseksi.
Ydinturvallisuusneuvottelukunnalla on ohje kuudesta tunnista kokousta kohden.
Sidonnaisuuslomakkeet oli jaettu etukäteen sähköpostilla kokouskutsun liitteenä.
Päätettiin, että ne toimitetaan seuraavaan kokoukseen mennessä. Täytetyn
lomakkeen voi myös lähettää turvasähköpostilla sihteeri Katja Kojolle.
Todettiin, että turvallisuuslupa ei pääsääntöisesti estä asioiden käsittelyyn
osallistumista. Oman asian käsittelyyn tai kilpailijan asian käsittelyyn ei kuitenkaan
pidä osallistua.
STUK laatii kirjallisen työjärjestyksen seuraavaan kokoukseen päätettäväksi.
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Keskustelu neuvottelukunnan toimikaudesta
Johtaja Tommi Toivonen esitteli STUKin osastot ja niiden valvonta-alat ja muut
pääasialliset tehtävät. Hän kutsui toimikunnan vierailulle STUKiin.
Lainsäädäntö on muuttunut ja se on muuttanut myös STUKin käytäntöjä.
Viranomaisen valtuudet määritellään säteilylaissa täsmällisesti. Säännöksistä ei voi
poiketa ja määräyksistä poikkeaminen vaatii määräyksen muuttamista. Uutta on mm.
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säteilyturvallisuusasiantuntijan
ja
säteilyturvallisuusvastaavan
käyttäminen,
turvallisuusarvion tekeminen ja johtamisjärjestelmän laatiminen. Toiminnanharjoittaja
miettii, miten toiminta järjestetään vaatimusten mukaiseksi ja esittää sen STUKille
hyväksyttäväksi.
STN:ltä on säädösten mukaan pyydettävä lausunto määräyksestä. Samoin lausuntoa
on pyydettävä oikeutusarvioinnista, kun kyseessä on tavallista laajempaa tarkastelua
vaativa asia tai yhteiskunnallista hyötyä on arvioitava.
Toivonen korosti, että kriittistäkin palautetta voi antaa, esim. perusteluja pyytämällä.
Hän toivoi, että strategisen tason asioita nostettaisiin esiin, esim. mihin
lainsäädännön uudistuksella on menty. Lisäksi voitaisiin vertailla STUKin valvontaa
toisen alan turvallisuusvalvontaan. Toivonen totesi lisäksi, että ionisoimatonta
säteilyä koskevia asioita voidaan myös käsitellä STN:ssä.

STN:lle järjestetään perehdytys siihen, mitä STUK tekee. Myös tutustumiskäyntejä
voisi järjestää esim. jäsenten toimipaikkoihin.

5

Lausuntopyynnöt Säteilyturvakeskuksen määräyksistä
STN:lle oli tullut lausuntopyynnöt kahdesta määräyksestä
•
•

Säteilyturvakeskuksen
määräys
säteilylähteiden
käytönaikaisesta
säteilyturvallisuudesta
Säteilyturvakeskuksen määräys toiminnanharjoittajan velvollisuuksista

STN kävi läpi määräykset pykälittäin keskustellen ja Tiina Laitinen ja Petro Julkunen
kirjasivat ylös lausuntoon sovitut kommentit yleispiirteissään. Lausuntojen antaminen
päättyi 14.6.2019 ja tämän tiukan aikataulun vuoksi sovittiin, että Laitinen ja Julkunen
muotoilevat käydyn keskustelun pohjalta pykäläkohtaisen lausuntoversion, joka tulee
vielä läsnäolijoille kommentoitavaksi sähköpostitse 13.6.2019. Kommentit tulee antaa
14.6.2019 aamupäivään mennessä, jonka jälkeen Laitinen kirjaa ne
lausuntoportaaliin.
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Seuraavat kokoukset
Puheenjohtaja totesi, että STN voisi varautua pitämään kaksi kokousta syyskaudella
ja kaksi kevätkaudella. Seuraava kokous pidetään 20.9.2019 klo 11-16
Säteilyturvakeskuksessa.
Kokoukseen
kutsutaan
poikkeuksellisesti
myös
varajäsenet.
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Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30
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