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TURVALLISUUSTEKNIIKAN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN
Asettaminen ja kokoonpano
Valtioneuvosto asettaa työ- ja elinkeinoministeriön ja valvontaviranomaisen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin avuksi Turvallisuustekniikan
neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat muun muassa
kemikaaliturvallisuuteen, räjähteisiin ja painelaitteisiin liittyvät turvallisuusasiat.
Neuvottelukunnasta ja sen asettamisesta säädetään seuraavien lakien nojalla;
- vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain
(390/2005, nk. kemikaaliturvallisuuslaki) 132 §
- räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja
suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1139/2016, nk.
ATEX-laki) 25 §,
- räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1140/2016) 24 §
- pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (180/2015) 46 a §
- painelaitelain (1144/2016) 107 § sekä
- kaasulaitelain (502/2018) 14 §.
Mainittujen pykälien mukaan apuna säännösten kehittämistä ja seurantaa varten on
valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama turvallisuustekniikan
neuvottelukunta. Lisäksi edellä mainituissa pykälissä on valtuutus säätää
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä.
Turvallisuustekniikan neuvottelukunnasta annetussa asetuksessa (853/2018) säädetään
tarkemmin neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä. Valtioneuvosto määrää
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja enintään 18 muuta jäsentä sekä jokaiselle
henkilökohtaisen varajäsenen kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Asetuksen mukaan
neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina teknisen turvallisuuden toimialojen kannalta
keskeiset hallinnonalat sekä elinkeinoelämä, työnantajat, työntekijät ja kuluttajat sekä
tarkastus-, testaus-, tutkimus- ja standardisointitoiminta. Jos neuvottelukunnan jäsen tai
varajäsen eroaa kesken toimikauden, työ- ja elinkeinoministeriö määrää hänen tilalleen
uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Turvallisuustekniikan
neuvottelukunta voi jakautua jaostoiksi ja se voi tarvittaessa käyttää asiantuntijoita sekä
ottaa sihteereitä. Neuvottelukunnan jaostot voivat perustaa asioiden valmistelua varten
työryhmiä, joihin voidaan kutsua asiantuntijoita.
Edellisen turvallisuustekniikan neuvottelukunnan, jonka valtioneuvosto asetti
26.10.2017, toimikausi päättyi 31.10.2020. Neuvottelukunnan puheenjohtajana on
toiminut kaupallinen neuvos Tomi Lounema työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä
8.10.2020 lukien hallitusneuvos Mikko Holm työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Varapuheenjohtajana on toiminut johtaja Päivi Rantakoski Turvallisuus- ja
kemikaalivirastosta ja 10.6.2019 lukien johtaja Kirsi Levä Turvallisuus- ja
kemikaalivirastosta.

Tehtävät
Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan tehtävänä on:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

edistää teknistä turvallisuutta;
määritellä teknistä turvallisuutta koskevia yleisiä suuntaviivoja;
edistää viranomaisten ja teknisen turvallisuuden alan välistä yhteistyötä;
seurata ja edistää teknisen turvallisuuden kansainvälistä yhteistyötä;
seurata ja edistää teknisen turvallisuuden kehitystä, koulutusta ja tutkimusta;
avustaa teknistä turvallisuutta koskevien säännösten ja ohjeiden valmistelussa;
toimia asiantuntijana teknistä turvallisuutta koskevissa asioissa;
tehdä teknistä turvallisuutta koskevia aloitteita;
hoitaa sille annetut valmistelutehtävät.

Uusi neuvottelukunta
Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi 23.10.2020 neuvottelukunnan toimialaan kuuluvia
tahoja tekemään ehdotuksensa asetettavan neuvottelukunnan jäsenestä ja varajäsenestä.
Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986, tasa-arvolaki) vaatimusten
huomioonottamiseksi pyydettiin erityisesti nimeämään jäseneksi ja varajäseneksi sekä
nais- että miesehdokas. Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan neuvottelukunnassa
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpaakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Ehdotettavassa neuvottelukunnassa varsinaisista jäsenistä puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan luettuna naisia olisi 55 % ja miehiä 45 %. Neuvottelukunnan
kokoonpano täyttäisi näin ollen tasa-arvolain vaatimukset.
Esitettävässä kokoonpanossa on edustettuina relevantit hallinnonalat (ministeriöt ja
virastot), keskeiset teollisuuden ja elinkeinoelämän järjestöt, työnantaja- ja
palkansaajajärjestöt sekä tutkimus-, tarkastus-, testaus-, standardisointi- ja
kuluttajanäkökulma.
Uusi neuvottelukunta ehdotetaan asetettavaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi
toimiajalle 22.1.2021–21.1.2024. Uuden neuvottelukunnan asettaminen viivästyi
henkilövaihdosten vuoksi. Ehdotuksen mukaan jäseniä ja varajäseniä asetettaisiin
entiseen tapaan asetuksen sallima enimmäismäärä 18, kun asetuksen sallima
enimmäismäärä on 18 sekä näille varajäsen. Lisäksi neuvottelukunnalle määrättäisiin
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja näille varajäsen. Jos neuvottelukunnan jäsen tai
varajäsen eroaa kesken toimikauden, työ- ja elinkeinoministeriö määrää hänen tilalleen
uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Neuvottelukunnan
kokoonpano vastaisi asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.
Neuvottelukunnan toiminnassa on noudatettu menettelyä, jossa jäsenet ja varajäsenet
voivat molemmat osallistua kokouksiin. Näin halutaan varmistaa osallistuvuutta ja
tiedonkulkua, kun jäsen ja varajäsen mahdollisesti edustavat eri organisaatioita.
Neuvottelukunnan kokoukset pidetään virka-aikana eikä neuvottelukunnan kokouksista
makseta kokouspalkkioita. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevien jäsenten tai
varajäsenten matkat korvataan valtion matkustusohjeiden mukaisesti. Neuvottelukunnan
muut kustannukset ovat vähäisiä ja koostuvat lähinnä erilaisista kokous- ja

seminaarikuluista. Kustannukset
maksetaan
toimintamenoista momentilta 32.01.01.1.
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