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RTT 02
RTT:n standardisoinnin seurantaryhmien toimintasäännöt

Viitedokumentit
Rakennussektorin matkaraportointiohje.
1
Tarkoitus
Standardisoinnin seurantaryhmät toimivat standardisoinnin kansallisina asiantuntijaryhminä. Seurantaryhmän tarkoituksena on seurata alan kansainvälistä/eurooppalaista standardisointia sekä vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan.
2
Tehtävät

Seurantaryhmän tehtävänä on:
-

-

-

3
Jäsenet

seurata toimialansa kansainvälistä ja/tai eurooppalaista standardisointia
edistää osallistumista eurooppalaiseen ja/tai kansainväliseen standardisointiin
vastata Suomen kannanotoista standardiehdotuksiin ja standardisointia
käsitteleviin kyselyihin
huolehtia asiantuntijoiden nimittämisestä työryhmiin ja osallistumisesta
kansainvälisiin kokouksiin. Nimitettyjen asiantuntijoiden tulee olla komitean/seurantaryhmän jäseniä
arvioida ISO-standardien vahvistamistarve kansallisiksi SFSstandardeiksi
arvioida eurooppalaisten ja/tai kansainvälisten standardien käännöstarve
ja osallistua suomennosten tarkistukseen
osallistua standardisointia ja standardeja käsittelevään tiedottamiseen,
jonka on oltava kaikille sidosryhmiä kohtaan tasapuolista, mm. järjestämällä seminaareja ja/tai julkistamistilaisuuksia ja osallistumalla tiedotusmateriaalin laatimiseen
laatia SFS-standardeja tarvittaessa
seurata, onko vastuualueella epäasiallisia kaupan teknisiä esteitä muodostavia kansallisia standardeja ja tarvittaessa kumota ne, ellei ko. standardeille ole turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviä erityisperusteita.

Seurantaryhmän jäsenyys on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita seuraamaan standardisointia seurantaryhmän toimialalla ja vaikuttamaan standardien sisältöön. Pyrkimyksenä on, että seurantaryhmässä olisivat edustettuna
kaikki olennaiset sidosryhmät, joille standardisoinnista on hyötyä tai joiden
toimintaan standardisointi vaikuttaa.
Mikäli muiden maiden standardisointielimiltä tulee tarkkailijapyyntöjä seurata
eurooppalaisten tai kansainvälisten standardiehdotusten valmistelua, niihin
suostutaan harkinnan mukaan. Mikäli muiden maiden jäsenjärjestöiltä tulee
kansallista työtä koskevia tarkkailupyyntöjä, niihin suostutaan.
RTT:n standardisoinnin seurantaryhmien jäsenillä on pääsy NTC (eCommittee) -palvelun kautta kaikkeen teknisen komitean aineistoon. NTC (eCommittee) -sivuille arkistoidaan keskeinen seurantaryhmän kansallinen standar-
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disointiaineisto. GD:n kautta nimetyillä työryhmien asiantuntijoilla on pääsy
eurooppalaiseen ja kansainväliseen työryhmäaineistoon.
Sihteeri ylläpitää luetteloa seurantaryhmän jäsenistä ja heidän edustamistaan
sidosryhmistä. Jäsenluettelo on julkinen (asiantuntijoiden nimi ja taustaorganisaatio). Se toimitetaan pyydettäessä kysyjälle.
4
Seurantaryhmän organisointi
Seurantaryhmä nimittää keskuudestaan seurantaryhmän puheenjohtajan.
Seurantaryhmän sihteeri on RTT:stä.
Puheenjohtajan tulee toimia tasapuolisesti ja hänen tehtävänään on johtaa
keskusteluja laaja-alaisen näkemyksen ja kansallisen konsensuksen saavuttamiseksi.
Seurantaryhmä voi perustaa asioiden valmistelua varten työryhmiä sekä
kuulla asiantuntijoita.
5
Aineiston jakelu, arkistointi ja copyright
Sihteeri huolehtii siitä, että jäsenillä on standardisointityössä tarvittava aineisto käytettävissään. Aineistoon sisältyvät mm. kansainvälisten tai eurooppalaisten teknisten komiteoiden työasiakirjat ja standardiehdotukset. Aineisto
jaetaan jäsenille NTC (eCommittee) -palvelun kautta, joihin jäsenet saavat
käyttöoikeudet, ja/tai sähköpostitse. Sihteeri lähettää standardiehdotukset
lausunnolle LP-portaalin kautta myös seurantaryhmän ulkopuolisille tahoille.
SFS:llä on tekijänoikeus jaettuun standardiaineistoon. Jäsenille annetut aineiston käyttöoikeudet koskevat vain standardisointitehtäviä ja niihin valmistautumista. Aineistoa ei saa jakaa edelleen (sähköisessä muodossa tai valokopioina), lukuun ottamatta lausuntojen pyytämistä oman organisaation henkilöstöltä. Seurantaryhmän internetsivun henkilökohtaisten salasanojen luovuttaminen tai ilmoittaminen muille on kielletty.
TAY vastuuhenkilö tallentaa keskeinen kansallinen standardisointiaineiston
RTT:n eCommitteen seurantaryhmäsivuille, jossa se säilytetään seurantaryhmän jäsenten nähtävillä vähintään 5 vuotta. Eurooppalaisen ja kansainvälisen standardisointiaineiston tallennus NTC (eCommittee) palveluun tapahtuu TC/SC/WG sihteeristöjen toimesta.
Kansallisen aineiston arkistointia on tehty NTC (eCommittee) palveluun vuoden 2012 alusta alkaen. Vanhemman standardisointiaineiston, joka ei ole vielä 5 vuotta vanhaa, saa pyydettäessä TAY vastuuhenkilöltä.
6
Kokoukset ja päätöksenteko
Sihteeri pitää seurantaryhmän kokouksista pöytäkirjaa, josta ilmenee vähintään kokouksen ajankohta, läsnä olleiden nimet, käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset. Jos jäsen ilmoittaa sihteerille poissaolostaan, hän voi samalla ilmoittaa kantansa etukäteen kysyttyihin asioihin.
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Seurantaryhmän kokouksissa puheenjohtajan ja sihteerin tulee käsitellä asioita puolueettomasti ja tasapuolisesti pyrkien siihen että saavutetaan konsensus. Puheenjohtajalla ja sihteerillä saa olla oma mielipide asiaan.
Päätöksissä ja kannanotoissa pyritään siis konsensuspäätöksiin. Mikäli konsensukseen ei päästä, päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä, jolloin kullakin jäsentaholla on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Kokouksissa lasketaan läsnä olevien jäsenten äänet (kuitenkin
yksi ääni/yritys tms.) sekä poissaolevien jäsenten ilmoittamat äänet etukäteen kysyttyihin asioihin. Kaikkia sidosryhmiä käsitellään puolueettomasti ja
tasapuolisesti riippumatta siitä onko osallistuva taho RTT:n jäsen.
7
Osallistuminen kansainvälisiin tai eurooppalaisiin kokouksiin
Seurantaryhmän jäseniä voidaan nimittää edustajiksi edustamaan Suomea
kansainvälisissä ja eurooppalaisissa standardisointikokouksissa (TC- ja SCja PC-kokoukset) sekä asiantuntijoiksi työryhmiin (WG), projektiryhmiin ja
vastaaviin. Seurantaryhmä päättää suomalaisen edustajan/asiantuntijan osallistumisen teknisten komiteoiden tai niiden työryhmien kokouksiin SFS:n
edustajana/asiantuntijana. Edustajat/asiantuntijat vastaavat itse tarvittavista
resursseista.
Kansainvälisten tai eurooppalaisten teknisten komiteoiden (TC, SC ja PC)
kokouksiin nimettyjen delegaattien tulee kannanotoissaan edustaa Suomea
seurantaryhmässä päätetyn kannan mukaisesti. Työryhmien kokouksissa
asiantuntijat edustavat sekä omaa asiantuntemustaan että suomalaista konsensusnäkemystä, joka on sovittu seurantaryhmässä.
Lainsäädännön perusteella velvoittaviksi tulevien standardien laadintaan
osallistuvien nimettyjen asiantuntijoiden tulee edistää suomalaista konsensusnäkemystä. Tämä konsensusnäkemys sovitaan seurantaryhmässä yhdessä viranomaisten kanssa. Mikäli osoittautuu, että edustaja/asiantuntija on
standardisointikokouksessa toiminut vastoin seurantaryhmän kantaa, niin
seurantaryhmä voi evätä osallistumisen.
Kansainväliseen tai eurooppalaiseen standardisointikokoukseen osallistuneelta edustajalta/asiantuntijalta pyydetään kirjallinen muistio rakennussektorin matkaraportointiohjeen mukaisesti. Matkaraportin sihteeri jakaa kaikille
seurantaryhmän jäsenille.
8
Toimintasääntö

Seurantaryhmän toimintasäännön on vahvistanut RTT:n rakentamisen
määräykset ryhmä.

9
Seurantaryhmään liittyminen ja siitä eroaminen
Seurantaryhmän jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla siitä sihteerille.
Jäsen voi erota seurantaryhmästä ilmoittamalla siitä sihteerille. Toimialayhdyshenkilö voi poistaa jäsenlistalta henkilöt, joihin toistuvista yrityksistä huolimatta ei saada yhteyttä.
10
Ohjeen vahvistaminen

Tämän RTT:n standardien seurantaryhmien toimintasäännöt on vahvistanut
RT:n rakentamisen määräykset ryhmä.
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