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STOAN SÄÄNNÖT 
 

PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS  

 

15. HUHTIKUUTA 2019 

 

 
EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 25 artiklan 2 kohdan1, 

 

– ottaa huomioon STOAn tulevasta mandaatista, pääasiallisesta toiminnasta ja 

organisoinnista 1. syyskuuta 2003 tekemänsä päätöksen, 

 

– ottaa huomioon puhemiehistön 19. huhtikuuta 2004 hyväksymät STOAn säännöt, 

sellaisina kuin ne ovat useampaan kertaan muutettuina2, 

 

– ottaa huomioon STOAsta vastaavan varapuhemiehen 28. maaliskuuta 2019 laatiman, 

STOAn toimintaa kahdeksannella vaalikaudella koskevan kertomuksen, 

 

– ottaa huomioon STOAsta vastaavan varapuhemiehen laatiman ehdotuksen STOAn 

säännöiksi, 

 

 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

 

 
1 artikla 

STOAn tavoitteet 

 

1.  Parlamentin puhemiehistö3 perusti tieteen ja tekniikan tulevaisuuspaneelin (STOA) 

teknisten arviointihankkeiden toteuttamiseksi. STOAn toiminta4 on osa parlamentin 

virallista toimintaa. Näissä säännöissä määrätään yksityiskohtaisesti tästä toiminnasta. 

 

2. STOA edistää keskustelua poliittisesti erityisen merkittävistä tieteellisistä ja teknisistä 

aiheista ja niihin liittyvää lainsäädännöllistä työtä. 

Tätä varten STOA 

                                                 
1 Tämä viittaus tehdään työjärjestyksen kahdeksannella vaalikaudella voimassa olleeseen versioon. 
2 Puhemiehistön päätökset 4. toukokuuta 2009, 11. marraskuuta 2009, 18. toukokuuta 2015, 12. syyskuuta 2016 ja 1. 

lokakuuta 2018. Tekninen mukautus 1. heinäkuuta 2016. 
3 Puhemiehistön päätös 26. toukokuuta 1992, jota on muutettu 18. syyskuuta 1995, 17. helmikuuta 1997, 

13. tammikuuta 2003 ja 19. huhtikuuta 2004. 
4 Tunnettiin puhemiehistön 1. lokakuuta 2018 tekemään päätökseen saakka nimellä ”Tieteellisten ja teknisten 

vaihtoehtojen arviointi”. 
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 suorittaa parlamentin valiokunnille ja muille asiaankuuluville parlamentin elimille 

riippumattomia, laadukkaita ja tieteellisesti puolueettomia tutkimuksia ja antaa niille 

tietoja uusien tekniikoiden mahdollisen käyttöönoton tai edistämisen vaikutusten 

arvioimiseksi sekä selvittää tekniseltä kannalta parhaita vaihtoehtoja menettelytavoiksi 

 järjestää keskustelufoorumeja, joissa poliitikot sekä tiedeyhteisöjen tai -järjestöjen ja 

koko yhteiskunnan edustajat keskustelevat kansalaisyhteiskunnan kannalta poliittisesti 

merkittävästä tieteellisestä ja teknisestä kehityksestä ja vertailevat eri kehityssuuntia 

 edistää todellista vuoropuhelua Euroopan parlamentin jäsenten, tiedeyhteisön ja 

toimittajien välillä – etenkin uusien tieteellisten ja teknologisten kehityskulkujen tai 

aihepiirien yhteydessä – asiaa koskevan arvovaltaisen keskustelu-, koulutus- ja 

tiedotusrakenteen avulla (Euroopan tiedemediakeskus) 

 tukee ja koordinoi aloitteita parlamenttien teknisten arviointihankkeiden 

vahvistamiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioissa, mukaan lukien parlamenttien 

teknisten arviointivalmiuksien luominen ja parantaminen Euroopan maissa, erityisesti 

uusissa jäsenvaltioissa. 

 

3. STOA järjestää työnsä niin, että sen tulokset ovat relevantteja parlamentille lainsäätäjänä. 

 

4. STOAn toiminnalle asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet, ja se poikkeaa pääsihteeristön 

tutkimusosastojen työstä, jonka tavoitteena on vastata erityisiin alakohtaisiin tai lyhyen 

aikavälin tutkimustarpeisiin. 

 

 

2 artikla 

STOAn toiminta 

 

1. Teknisten vaihtoehtojen arviointia ja tulevaisuuden ennakointia varten STOA suorittaa 

tutkimuksia sekä järjestää työryhmiä ja asiantuntijakeskusteluja ja käyntejä tieteellisiin ja 

teknisiin laitoksiin. STOA hyödyntää kaikkia parlamenttien nykyaikaisen teknisen arvioinnin 

tarjoamia välineitä ja soveltaa tarvittaessa tieteellistä ennakointia. Tieteellistä ja teknistä 

kehitystä koskeva vuoropuhelu tapahtuu kokousten, STOAn vuotuisen luennon ja muun 

STOA-paneelin päättämän toiminnan yhteydessä. STOAn julkaisutoiminnalla edistetään 

edellä mainittuja tavoitteita. 

 

2. STOAn tutkimukset toteutetaan ennakkoluulottomina tieteellisinä tutkimuksina, eivätkä ne saa 

ajaa mitään niiden objektiivisuutta rajoittavaa etua. STOAn tutkimusten tuloksia ei hyväksytä 

eikä niistä äänestetä lukuun ottamatta 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja tapauksia. STOAn 

tutkimusten tulokset eivät näin ollen vastaa välttämättä parlamentin enemmistön kantaa. STOA 

julkaisee kaikki toimeksisaajien sille luovuttamat tutkimukset sopimusehtojen mukaisesti 

tämän vaikuttamatta näiden sääntöjen 6 artiklan 4 kohdan soveltamiseen. 

 

3. Kaikki parlamentin jäsenet tai elimet voivat tehdä STOA-paneelille STOAn toimintaa koskevia 

ehdotuksia. 

 

4. STOAn hallinnosta vastaa parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, joka perustaa STOAlle 

sihteeristön ja Euroopan tiedemediakeskukselle operatiivisen ryhmän tulevaisuuden 

ennakoinnin tutkimusyksikköön (STOA). 
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5. Euroopan parlamentin talousarvion kautta STOAlle osoitettua rahoitusta hallinnoi parlamentin 

tutkimuspalvelujen pääosasto varainhoitoasetuksen ja soveltamissääntöjen sekä muiden tätä 

tarkoitusta varten laadittujen sisäisten sääntöjen mukaisesti.5 

 

 

3 artikla 

STOA-paneeli 

 

1. STOA-paneeli on osa parlamentin rakennetta. 

 

2. STOA-paneeli päättää STOAn toiminnasta. 

 

3. STOA-paneeliin kuuluu 25 äänioikeutettua jäsentä: 

– STOAsta vastaava parlamentin varapuhemies 

– kuusi teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan nimittämää jäsentä 

– kolme työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan nimittämää jäsentä 

– kolme ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 

nimittämää jäsentä 

– kolme sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan nimittämää jäsentä 

– kolme liikenne- ja matkailuvaliokunnan nimittämää jäsentä 

– kolme maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan nimittämää jäsentä 

– yksi oikeudellisten asioiden valiokunnan nimittämä jäsen 

– yksi kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan nimittämä jäsen 

– yksi kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan nimittämä jäsen. 

 

4. STOA-paneelin jäsenet nimitetään kahden ja puolen vuoden toimikaudeksi, ja heidät voidaan 

valita uudelleen. Jos jäsen vaihtuu, korvaavan jäsenen toimikausi jatkuu kyseisen kahden ja 

puolen vuoden toimikauden loppuun saakka. 

 

5. STOA-paneeli voi nimittää kunkin vaalikauden loppuun ulottuvaksi ajanjaksoksi 

– kansainvälisen neuvoa-antavan elimen, jonka jäseninä on johtavia henkilöitä, jotka voivat 

antaa oman panoksensa pitkän aikavälin pohdintaan STOAn tulevasta suunnasta 

– toimielinten välisen neuvoa-antavan elimen, jonka jäseninä on eri EU-toimielimiä 

edustavia, tiedemedia-alalla toimivia henkilöitä ja jonka tarkoituksena on antaa neuvontaa 

ja vaihtaa parhaita käytäntöjä Euroopan tiedemediakeskuksen toiminnan yhteydessä. 

 

 

4 artikla 

STOA-paneelin valinta ja menettelytapa 

 

1. Edellä 3 artiklan 3 kohdassa mainitut asianomaiset valiokunnat nimittävät kukin omat 

jäsenensä STOA-paneeliin kolmen kuukauden kuluessa valiokunnan järjestäytymisestä ja 

ilmoittavat nimityksistä parlamentin puhemiehistölle. 

 

                                                 
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18. heinäkuuta 2018, unionin yleiseen 

talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 

1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 

ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta. 



 

PE422.577/BUR 

2. STOAsta vastaava parlamentin varapuhemies kutsuu koolle STOA-paneelin 

järjestäytymiskokouksen ja johtaa sitä, kunnes kokous on valinnut puheenjohtajan ja kaksi 

varapuheenjohtajaa, jotka muodostavat yhdessä varapuhemiehen kanssa paneelin kokousten 

valmistelijana toimivan STOAn puheenjohtajiston. 

 

3. STOA-paneeli kokoontuu vähintään kuudesti vuodessa. Esityslistaluonnos toimitetaan 

jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta. Kaikista kokouksista laaditaan pöytäkirja. 

 

 

5 artikla 

Sopimukset tieteellisten palvelujen ulkopuolisten toimittajien kanssa 

 

1. STOA-paneeli voi varainhoitoasetuksen ja Euroopan parlamentin talousarvion toteuttamista 

koskevien sisäisten sääntöjen mukaisesti kehottaa toimivaltaista tulojen ja menojen hyväksyjää 

antamaan teknisen arvioinnin ja tieteellisen ennakoinnin hanketta koskevan pyynnön 

ulkopuolisten tutkijoiden arvioitavaksi ennen sen toteuttamista ja arvioimaan tutkimuksen 

laatua sen valmistumisen jälkeen. Tätä tarkoitusta varten ulkopuolisen toimittajan kanssa 

tehdyissä puitesopimuksissa tai erillisissä sopimuksissa on määrättävä, että tällaiset 

toimeksisaajat eivät saa toteuttaa STOAlle muita hankkeita. 

 

2. Tekniset arviointitutkimukset ja tieteelliset ennakointitutkimukset voi varainhoitoasetuksen ja 

Euroopan parlamentin talousarvion toteuttamista koskevien sisäisten sääntöjen mukaisesti 

tehdä yksi tai useampi ulkopuolinen toimeksisaaja, jonka kanssa toimivaltainen tulojen ja 

menojen hyväksyjä tekee STOA-paneelin pyynnöstä puitesopimuksen julkisen tarjouskilpailun 

perusteella. Kunkin toimeksisaajan on hyödynnettävä useiden jäsenvaltioiden monien 

tieteellisten laitosten asiantuntemusta. Sopimuksen mukaiseen palveluun kuuluvat hankkeen 

hallinnointi, aiheen tieteellinen analysointi, toimintaskenaarioiden ja -vaihtoehtojen 

selvittäminen ja tulosten esittäminen maallikolle ymmärrettävällä tavalla. Sopimuksen 

toteuttajana toimii toimeksisaaja, jonka kanssa sopimus on tehty, tai STOA-paneelin ennalta 

myöntämällä luvalla osin myös ulkopuolinen alihankkija, jonka tekniset ja/tai tieteelliset 

edellytykset täyttävät toimeksisaajalle asetetut pätevyysvaatimukset, tarjouspyynnössä 

mainittujen alkuperäisten ehtojen mukaisesti. Jos toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä 

pitää sitä asianmukaisena, myös ulkopuoliset toimeksisaajat voivat laatia teknisiä 

arviointitutkimuksia tai tieteellisiä ennakointitutkimuksia erillisten sopimusten mukaisesti. 

 

3. Tieteellisten palvelujen ulkopuolisten toimittajien kanssa tehtävissä sopimuksissa voidaan 

määrätä, että enintään 15 prosenttiyksikön suuruinen osuus sopimuksen arvosta on osoitettava 

kyseistä hanketta koskeviin kampanjoihin tietoisuuden lisäämiseksi ja näkyvyyden 

parantamiseksi. 

 

 

6 artikla 

Tekniset arviointitutkimukset ja tieteelliset ennakointitutkimukset 

 

1. Teknisistä arviointitutkimuksista saadaan vastauksia keskipitkän ja pitkän aikavälin 

monitahoisiin ja monitieteellisiin ongelmiin, jotka koskevat tieteellisen ja teknisen kehityksen 

vaikutuksia yhteiskuntaan. Tieteellisillä ennakointitutkimuksilla pyritään analysoimaan 

tulevaisuuden yhteiskuntaan vaikuttavia keskeisiä suuntauksia sekä toimintapoliittisia 

haasteita, joita päättäjien on ratkottava, ja valintoja, joita näiden on tehtävä. 

 

2. STOA-paneeli hyväksyy tätä koskevat ehdotukset seuraavien kriteereiden perusteella: 
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– aiheen relevanssi parlamentin työhön nähden 

– ehdotuksen tieteellinen ja tekninen kiinnostavuus 

– ehdotuksen strateginen merkitys ja se, missä määrin se on STOA-paneelin määrittämien 

painopisteiden mukainen, ja 

– samaa aihetta koskevan tieteellisen aineiston saatavuus. 

 

Paneeli voi tarvittaessa hyödyntää ulkopuolista tieteellistä asiantuntija-apua ennen päätöksen 

tekemistä. Mikäli paneeli tekee myönteisen päätöksen tutkimuksesta, jota vastaan STOAsta 

vastaava parlamentin varapuhemies on äänestänyt, toteuttamiseen tarvitaan parlamentin 

puhemiehistön lupa. 

 

3. Toimeksisaaja tiedottaa STOA-paneelille tutkimuksen alustavista tuloksista ja luovuttaa 

maallikolle ymmärrettävällä tavalla laaditun loppuraportin. 

 

4. STOA-paneeli voi halutessaan antaa loppuraportin riippumattomien ulkopuolisten tutkijoiden 

arvioitavaksi tai tarkastettavaksi. Paneeli voi jättää loppuraportin julkaisematta, kunnes 

arviointi tai tarkastus on valmis. Arviointi tai tarkastus voidaan julkaista tutkimuksen julkaisun 

yhteydessä. Mikäli arvio on kielteinen, paneeli voi päättää, ettei se julkaise loppuraporttia. 

 

 

7 artikla 

Vuosikertomus 

 

STOA laatii toiminnastaan vuosikertomuksen, johon sisältyy sen talousarvion käyttöä koskevat 

tiedot. Vuosikertomus toimitetaan parlamentin puhemiehistölle ja julkaistaan internetissä. 

 

STOAn puheenjohtaja vastaa vuosikertomuksen laatimisesta, ja STOA-paneeli hyväksyy sen. 

 

 

8 artikla 

Yhteistyö muiden elinten kanssa 

 

Parlamentin puhemiehen suojeluksessa STOAsta tulee EPTA-verkoston (European Parliamentary 

Technology Association) jäsen ja se tukee aloitteita EPTAn parlamentaarisen ulottuvuuden 

vahvistamiseksi. STOA tekee yhteistyötä muiden tekniikan arviointiin osallistuvien 

parlamentaaristen elinten kanssa ja osallistuu niiden työn tulosten levittämiseen. 

 

 

9 artikla 

Tarkistuslauseke 

 

Näitä sääntöjä arvioidaan ennen yhdeksännen vaalikauden päättymistä STOAsta vastaavan 

varapuhemiehen puhemiehistölle laatiman, STOAn toimintaa yhdeksännellä vaalikaudella 

koskevan kertomuksen perusteella. 

 

 

 

10 artikla 

Loppumääräykset 
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Jollei näissä säännöissä muuta määrätä, sovelletaan parlamentin työjärjestystä soveltuvin osin. 

Nämä säännöt tulevat voimaan 1. heinäkuuta 2019, ja niillä korvataan 1. lokakuuta 2018 muutetut 

säännöt. 

 


