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YTL:n seurantaryhmän toimintasäännöt 
 
Soveltamisala Tässä ohjeessa annetaan YTL:n seurantaryhmien toimintasäännöt  
 
   
1 
Tarkoitus ja toimiala Seurantaryhmä toimii YTL-standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. 

Seurantaryhmän tarkoituksena on seurata alan kansainvälistä ja eurooppalaista 
standardisointia sekä vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden 
mukaan.  
 
Seurantaryhmä on Suomen ylin päättävä elin toimialueensa standardisoinnissa. 
Seurantaryhmän kokoonpanoa tarkastellaan tarvittaessa. Tavoitteena on, että 
kaikki olennaiset sidosryhmät ovat edustettuina seurantaryhmässä. Seuranta-
ryhmän kokouksiin voidaan tarvittaessa pyytää kuultavaksi eri ryhmien edusta-
jia ja asiantuntijoita. 
 
Seurantaryhmän toimiala on sama kuin seurantaryhmälle kuuluvien CENin ja/tai 
ISOn komiteoiden.  

 
2 
Tehtävät  Seurantaryhmät toimivat SFS-oppaiden 4 ja 5 mukaisesti, ja niiden tehtävänä 

on: 
 

- seurata toimialansa kansainvälistä ja/tai eurooppalaista standardisointia 
- edistää osallistumista eurooppalaiseen ja/tai kansainväliseen standardisoin-

tiin 
- vastata Suomen kannanotoista standardiehdotuksiin ja standardisointia kä-

sitteleviin kyselyihin 
- huolehtia asiantuntijoiden nimittämisestä työryhmiin ja osallistumisesta 

kansainvälisiin hallinnollisiin kokouksiin ja nimetä näihin Suomea edustavat 
kokousedustajat. Nimitettyjen asiantuntijoiden tulee olla seurantaryhmän 
jäseniä 

- standardisointialoitteiden valmistelu tarvittaessa 
- arvioida ISO-standardien vahvistamistarve kansallisiksi SFS-standardeiksi 
- arvioida eurooppalaisten ja/tai kansainvälisten standardien käännöstarve ja 

osallistua suomennosten tarkistukseen 
- osallistua standardisointia ja standardeja käsittelevään tiedottamiseen mm. 

järjestämällä seminaareja ja/tai julkistamistilaisuuksia ja osallistumalla tie-
dotusmateriaalin laatimiseen 

- laatia ja kumota SFS-standardeja tarvittaessa 
- selvittää käsikirjojen ja muiden julkaisujen tarvetta. 

 
 
 

Yleinen Teollisuusliitto ry – Eteläranta 10 7. krs, 00130 HELSINKI – Puh. 09 698 0938 – www.ytl.fi – LY 215435-3 Helsinki 



 Ohje 
 
 2013-12-19 
 
 
  
3 
Jäsenet Seurantaryhmän jäsenyys on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita seuraa-

maan 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. 

 
 Seurantaryhmään osallistumisen ehdot (jäsenyys, maksuperusteet jne.) ovat 

näkyvissä YTL:n verkkosivuilta. 
 

Seurantaryhmäjäsenyys jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei jäsen 
ilmoita sen päättymisestä erikseen kuluvan vuoden loppuun mennessä.  
 
Muiden maiden jäsenjärjestöillä on oikeus nimetä tarkkailijoita seurantaryh-
miin. 

 
YTL ylläpitää luetteloa seurantaryhmien jäsenistä ja heidän edustamistaan si-
dosryhmistä.  

 
4  
Seurantaryhmän organisointi 
 

Seurantaryhmän puheenjohtajana voi toimia YTL:n toimiston henkilö tai seuran-
taryhmän jäsen. Seurantaryhmän jäsenen toimiessa puheenjohtajana YTL:n 
standardisoinnista vastaava nimittää seurantaryhmän puheenjohtajan kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan. Seurantaryhmä voi valita keskuudestaan varapuheenjohta-
jan. Seurantaryhmän sihteeri on pääsääntöisesti YTL:stä. 

 
Puheenjohtajan roolina on johtaa keskusteluja laaja-alaisen näkemyksen ja kan-
sallisen konsensuksen saavuttamiseksi. 
 
Sihteeri koordinoi seurantaryhmää ja hallinnoi eurooppalaisten, kansainvälisten 
ja kansallisten standardiehdotusten valmistelua SFS-oppaiden 4 ja 5 mukaisesti. 
Sihteeri vastaa asianmukaisista kirjauksista FINSTA -järjestelmään. Sihteeri toi-
mittaa tarvittaessa tietoja teknisten komiteoiden työohjelmista. Sihteeri on 
puolueeton ja tasapuolinen. 
 
Seurantaryhmä voi perustaa asioiden valmistelua varten työryhmiä sekä kuulla 
asiantuntijoita. 

 
5 
Aineiston jakelu ja copyright 
 

YTL huolehtii siitä, että seurantaryhmän jäsenillä on standardisointityössä tar-
vittava aineisto käytettävissään. Aineistoon sisältyvät mm. kansainvälisten tai 
eurooppalaisten teknisten komiteoiden työasiakirjat ja standardiehdotukset. 
Aineisto jaetaan jäsenille internetsivujen kautta (kansallinen komiteaportaali), 
joihin jäsenet saavat käyttöoikeudet, tai sähköpostitse. YTL lähettää standar-
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diehdotukset lausunnolle seurantaryhmän jäsenille ja tarvittaessa myös seuran-
taryhmän ulkopuolisille tahoille. 

 
Jäsenille annetut aineiston käyttöoikeudet koskevat vain standardisointitehtäviä 
ja niihin valmistautumista. Kansallisessa komiteaportaalissa oleva eurooppalai-
nen ja kansainvälinen standardisointiaineisto on tekijänoikeuslain (404/1961) 
suojaamaa. Aineistoa ei saa jakaa edelleen (sähköisessä muodossa tai valokopi-
oina), lukuun ottamatta lausuntojen pyytämistä oman organisaation henkilös-
töltä. Seurantaryhmän internetsivujen henkilökohtaisten salasanojen luovutta-
minen tai ilmoittaminen muille on kielletty. 
 
Seurantaryhmän kansallinen aineisto arkistoidaan kymmenen vuotta. Euroop-
palaisen ja kansainvälisen aineiston arkistointiaika perustuu CENin ja ISOn jär-
jestelmissä olevaan arkistointiaikaan. 
 

6 
Kokoukset ja päätöksenteko 
 

Sihteeri pitää seurantaryhmän kokouksista pöytäkirjaa, josta ilmenee vähintään 
kokouksen aika, läsnä olleiden nimet, käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset. Jos jä-
sen ilmoittaa sihteerille poissaolostaan, hän voi samalla ilmoittaa kantansa etu-
käteen kysyttyihin asioihin. Vaihtoehtoisesti jäsen voi etukäteen kirjallisesti ni-
meämällä valtuuttaa toisen seurantaryhmän jäsenen käyttämään äänivaltaansa. 

 
Päätöksissä ja kannanotoissa pyritään konsensuspäätöksiin. Mikäli konsensuk-
seen ei päästä, päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä, jolloin kullakin jäsen-
taholla on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Ko-
kouksissa lasketaan läsnä olevien äänet sekä poissaolevien jäsenten ilmoittamat 
äänet etukäteen kysyttyihin asioihin.  
 
Kannanotot standardiehdotuksiin annetaan YTL:n verkkosivuilla olevalla 
kommentointilomakkeella. Lausuntopyyntöihin liittyvät lausunnot on lähetettä-
vä sähköpostilla YTL:ään lausuntopyynnön yhteydessä mainittuun päivämää-
rään mennessä. 
 
Lausuntojen perusteella YTL laatii Suomen kannanotot. Kannanotot lähetetään 
seurantaryhmän hyväksyttäväksi sähköpostitse. Jos lausunnonantajien kannan-
otot standardiehdotuksiin ja kyselyihin ovat keskenään ristiriitaisia, kutsutaan 
seurantaryhmä koolle tai ristiriitatilanteet ratkaistaan sähköpostineuvottelulla. 
 
Jos kansallista seurantaryhmää ei ole, Suomen kanta standardiehdotuksiin ja 
kyselyihin muodostetaan saatujen vastausten perusteella. tarvittaessa järjeste-
tään kokous lausunnonantajien kanssa. 

 
7 
Osallistuminen kansainvälisiin tai eurooppalaisiin kokouksiin 
 

Seurantaryhmän jäseniä voidaan nimittää asiantuntijoiksi edustamaan Suomea 
kansainvälisissä ja eurooppalaisissa standardisointikokouksissa (TC- ja SC- ja PC-
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kokoukset, työryhmät (WG), projektiryhmät ja vastaavat). Seurantaryhmä päät-
tää teknisten komiteoiden ja alakomiteoiden kokouksiin osallistuvista Suomen 
edustajista. Työryhmäkokouksiin osallistumisesta päättävät työryhmiin nimetyt 
henkilöt itse. Asiantuntijat vastaavat itse tarvittavista resursseista. 
 
Eurooppalaisiin ja kansainvälisiin kokouksiin osallistuvien on oltava kansallisen 
seurantaryhmän jäseniä. Työryhmien kokouksiin voivat osallistua vain nimetyt 
asiantuntijat. 
 
Kansainvälisten tai eurooppalaisten komiteoiden kokouksissa niihin nimetyt de-
legaatit edustavat kantaa, joka on sovittu seurantaryhmässä. Työryhmien koko-
uksissa asiantuntijat edustavat sekä omaa asiantuntemustaan että mahdollista 
suomalaista konsensusnäkemystä. Komiteakokoukseen osallistuneen delegaatin 
tulee laatia kirjallinen matkaraportti, jonka YTL jakaa kaikille seurantaryhmän 
jäsenille. Tämä koskee myös työryhmäkokoukseen osallistuvaa asiantuntijaa, jos 
hän on saanut SFS:n matka-avustusta. 
 
YTL tukee vuosittain eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardisointikokouksiin 
osallistuvia seurantaryhmien jäseniä. Matkakorvausten tarkoituksena on tukea 
standardisointiin osallistuvien mahdollisuutta vaikuttaa standardien kehittämi-
seen. Tämän lisäksi matkakorvausten kohdentamisessa on tarkoitus ottaa huo-
mioon mahdollisimman laaja suomalainen vaikuttaminen eri standardisointialu-
eisiin. Matkarahojen käyttö suunnitellaan edellisen vuoden lopussa. 
 
Matkakorvauksen saannin ehtoina on, että kokousosallistuja noudattaa SFS:n 
(TEM:n) matkarahoituspäätöksen matkustusohjeita. Kokousosallistujan on mat-
kakorvauksen saamiseksi laadittava standardisointikokouksesta matkakerto-
mus, joka toimitetaan seurantaryhmän jäsenille. 
 

8 
Toimintasääntö Seurantaryhmän toimintasäännön vahvistaa YTL:n standardisoinnista vastaava 

henkilö. 
 
9 
Rahoitus Jäseniltä peritään vuosittainen osallistumismaksu, jolla rahoitetaan seuranta-

ryhmän sihteeristötehtävistä ja tiedottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Seu-
rantaryhmän puheenjohtaja on vapautettu vuosittaisesta osallistumismaksusta. 

 
10 
Seurantaryhmään liittyminen ja siitä eroaminen 
 

Seurantaryhmän jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla siitä YTL:lle kirjallisesti, esim. 
sähköpostilla. Seurantaryhmän jäsenyys jatkuu automaattisesti kalenterivuoden 
kerrallaan. Jäsen voi erota seurantaryhmästä ilmoittamalla siitä YTL:lle kirjalli-
sesti. 
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