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1. Toimintakertomus
1.1 Johdon katsaus
Säteilyn ja ydinenergian käytössä ei tapahtunut
ihmisten ja ympäristön turvallisuuden eikä yhteiskunnan toimivuuden kannalta merkittäviä tapahtumia. Säteilyturvakeskuksen (STUK) henkilöstö
huolehti tärkeimmistä tehtävistään ammattitaitoisesti, motivoituneesti ja vastuullisesti huolimatta
toimintavuoden aikana käydyistä YT-neuvotteluista. Taloudellisesti vuosi oli STUKille hyvä tiukan
talouskurin seurauksena. Tulostavoitteet saavutettiin erinomaisesti.
STUKin riippumattomuus valvontaviranomaisena vahvistui vuoden 2015 aikana. STUK sai
ydinenergia- ja säteilylain muutosten seurauksena
valtuudet asettaa toiminnanharjoittajia koskevia
sitovia määräyksiä sekä asettaa lupaehtoja ydinlaitosten lupavaiheissa. Muutosten seurauksena
STUKin viranomaistehtävät ympäristön säteilyvalvonnassa ydinlaitosten ja kaivosten ympäristössä selkeytettiin.
Säteily- ja ydinturvallisuussäännöstön kehittämistyö jatkui Suomessa. Ionisoivan säteilyn vaaroilta suojautumista koskevan EU:n direktiivin
voimaansaattamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö (STM) käynnisti säteilylain uudistuksen. Tämän seurauksena STUK aloitti säteilylain ja tätä
alemman tason säädösten luonnoksien valmistelemisen. Ydinenergian käytön turvallisuussäännöstöön STUK valmisteli viisi uutta määräystä, joilla
korvattiin neljä valtioneuvoston asetusta ydinvoi-

Japanin entinen ulkoministeri Koishiro Gemba STUKissa
syyskuun 30 päivä. Kuva: Risto Isaksson.
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malaitosten turvallisuudesta, valmiusjärjestelyistä, ydinenergian käytön turvajärjestelyistä ja ydinjätteiden loppusijoituksesta. Uraanin ja toriumin
tuottamiseksi harjoitettavaa kaivos- ja malminrikastustoimintaa koskeva määräys on kokonaan
uusi. Määräykset tulivat voimaan 1.1.2016.
Suomalaisen saamasta keskimääräisestä säteilyannoksesta noin puolet on peräisin huoneilman
radonista, mikä aiheuttaa vuosittain keskimäärin
300 keuhkosyöpäkuolemaa. Vuoden aikana jatkettiin aktiivista radonturvallisuusviestintää ja selvitettiin erityisesti päiväkotilasten ja -työntekijöiden radonaltistusta korkean radonriskin kunnissa
(Päiväkoti-hanke). Tulosten perusteella päiväkotien radonpitoisuudet ovat pääosin alhaisia. Joissakin päiväkodeissa mitattiin toimenpidearvon
(400 Bq/m³) ylityksiä, jonka vuoksi STUK antoi
valvontamääräyksiä radonpitoisuuden pienentämiseksi tai lisäselvittämiseksi. Huolestuttavaa
selvityksessä oli se, että 116 päiväkotia jätti mittauksen tekemättä.
Säteilyn käytön tilaa terveydenhuollossa ja teollisuudessa sekä tutkimuksessa voidaan pitää kohtuullisen hyvänä. STUKin tietoon ei tullut potilaiden tai työntekijöiden terveyden kannalta merkittäviä tapahtumia. Suomessa otettiin käyttöön uusi
isotooppituotantoon tarkoitettu hiukkaskiihdytin
PET-TT kuvausten määrän kasvaessa syöpähoitojen suunnittelussa sekä hoidon vaikutusten seurannassa. Uusia kiihdyttimiä tullaan ottamaan
käyttöön myös vuoden 2016 aikana, mikä asettaa
erityishaasteen STUKin valvonnalle ja resursseille. Vuoden aikana toiminnanharjoittajilta teollisuudessa katosi kaksi rekisteröityä säteilylähdettä.
Nämä sekä STUKin tekemän yllätystarkastuksen
tulokset osoittavat, että turvallisuuskulttuurin kehittämiseen on teollisuudessa kiinnitettävä erityistä huomiota.
Ydinvoimalaitosten valvonta toteutui asiallisen
tiukasti käynnissä, rakenteilla ja suunnitteilla olevien laitosten osalta. Käynnissä olevien laitosten
osalta merkittävä työ oli STUKin päätökset uusittujen turvallisuusvaatimusten (YVL-ohjeet ) soveltamisesta. Suomalainen käytäntö, jossa käynnissä
olevia laitoksia arvioidaan ja parannetaan uusia
ydinvoimalaitoksia koskevien vaatimuksien mukaisiksi, on kansainvälisesti katsoen ainutlaatui-
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nen. Fennovoima Oy:n (Fennovoima) laitoshankkeen turvallisuuden arvioimisen STUK aloitti työja elinkeinoministeriön (TEM) pyynnöstä alkusyksystä.
Ydinjätteiden ja -materiaalien valvonta Suomessa toteutui suunnitellusti. Valtioneuvosto
myönsi syksyllä käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitosta koskevan rakentamisluvan, ja STUK
valvoi Posiva Oy:n (Posiva) valmistautumista laitoksen rakentamiseen. STUK valmisteli ydin- ja
muita radioaktiivisia jätteitä koskevan EU:n direktiivin edellyttämän kansallisen raportin ja osallistui TEM:n vetämään kansallisen jäteohjelman laadintaan. Suomen ydin- ja muiden radioaktiivisten
jätteiden turvallisuus arvioitiin keväällä pidetyssä
aluetta koskevan kansainvälisen sopimuksen arviointikokouksessa. Kokouksen tuloksena Suomen
toiminta todettiin sopimuksen tavoitteet ja velvoitteet täyttäväksi.
STUKin määrärahojen leikkaukset kohdistuivat erityisesti säteilyturvallisuustutkimukseen.
Tutkimuksen ja osaamisen ylläpitämiseksi luotiin
STUKin johdolla kansallinen säteilyturvallisuustutkimusohjelma yhteistyössä yliopistojen kanssa. Ohjelman keskeiset aihealueet liittyvät terveyden- ja ympäristönsuojeluun ja säteilyuhkiin
sekä onnettomuuksiin varautumiseen. Ohjelman
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toteuttamiseksi STUK ja yhdeksän yliopistoa allekirjoittivat toimintavuoden lopulla sopimuksen
kansallisen säteilyturvallisuustutkimuksen yhteenliittymän muodostamiseksi. Toimenpiteet vastaavat valtioneuvoston vuonna 2013 tekemän tutkimuslaitosuudistuspäätöksen sekä nykyisen hallituksen tavoitteita koskien tutkimuslaitosten ja
korkeakoulujen yhteistyön tiivistämistä.
YT-neuvottelujen seurauksena STUKin toimintoja lopetettiin ja organisaatiota muutettiin kustannussäästöjen saavuttamiseksi sekä tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi. Lakkautettuja
toimintoja olivat Pohjois-Suomen ympäristölaboratorio, Ympäristöaltistus ja annokset -laboratorio sekä biodosimetria. Säteilyturvallisuuden tutkimusja kehitystoiminta priorisoitiin niin, että vain valvontaa ja valmiustoimintaa suoraan tukeva toiminta säilytettiin. Perinteinen kirjastotoiminta korvattiin sähköisillä palveluilla. Organisaatiomuutosten
johdosta STUKissa yhdistettiin yksiköitä, minkä
seurauksena johtajien ja esimiesten määrä väheni. Kaikkiaan YT-toimenpiteet johtivat päätökseen
seitsemän henkilön irtisanomisesta. Muutoksista
huolimatta henkilöstön työtyytyväisyyttä ja motivaatiota vuosittain mittaavan VMBaro-kyselyn
tulokset ylittivät valtion keskiarvon ja paranivat
edelleen aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Ydinturvallisuusneuvottelukunta kaudelle
1.12.2015–30.11.2018. Edellinen neuvottelukunta
toimi kaksi kolmivuotiskautta osallistuen aktiivisesti
ydinturvallisuussäännöstön kehittämistyöhön sekä
ydinlaitosten periaatepäätös- ja lupahakemusten
käsittelyyn. Kuva: Risto Isaksson.
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STUKin organisaatio ja tulostavoitteet
STUKin pääjohtajana toimi Petteri Tiippana.
STUKin johtajistoon kuuluivat johtajat Kirsi AlmLytz, Tarja K. Ikäheimonen, Eero Kettunen, Hannu
Koponen, Risto Paltemaa, Lasse Reiman (30.6. asti)
ja Sisko Salomaa (30.6. asti).
STUKin yhteydessä toimi kolme ulkopuolisista
jäsenistä koostuvaa elintä:
• STUKin neuvottelukunta
• ydinturvallisuusneuvottelukunta
• turvajärjestelyneuvottelukunta.
Neuvottelukunnat tukivat aktiivisesti STUKia
sen operatiivisessa toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä.
STUKin organisaatio esitetään kuvassa 1. Työntekijöiden lukumäärä eri yksiköissä kuvaa tilannetta vuoden 2015 lopussa. Yhteensä työntekijöitä oli
323.
Vuotta 2015 koskevat STUKin tulostavoitteet vahvistettiin STM:n ja STUKin välisessä
16.12.2014 allekirjoitetussa tulossopimuksessa.
Tulostavoitteet on merkitty kursiivilla. Tulostavoitteisiin sisältyvät STM:n ja STUKin välisessä
tulossopimuksessa esitettyjen tavoitteiden lisäksi
STUKin omat tavoitteet.
Tulostavoitteen toteutumisen numerollinen arviointi esitetään kunkin tulostavoitteen jälkeen.
Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5 seuraavasti: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty toimintavuonna (heikko), 2. Tulostavoite on osittain toteutunut
(välttävä), 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tu-

lossopimuksessa suunnitellun mukaisesti (tyydyttävä), 4. Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty
huomattavasti (erinomainen).
Yksityiskohtaiset tiedot ydin- ja säteilyturvallisuudesta vuonna 2015 esitetään erillisissä STUKin
vuosiraporteissa STUK-B 201 Ydinenergian käytön
turvallisuusvalvonta, STUK-B 202 Säteilyn käyttö
ja muu säteilylle altistava toiminta ja STUK-B 204
Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa. Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat
vuonna 2015 esitetään kolmannesvuosiraporteissa STUK-B 192 (1/2015), STUK-B 198 (2/2015) ja
STUK-B 199 (3/2015).

1.2 Toiminnan vaikuttavuus
•• Suomalaisilla ydinlaitoksilla ei satu onnettomuutta
tai vakavaa turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa. (5)
Loviisan ja Olkiluodon laitoksilla ei sattunut vuoden 2015 aikana vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia. Loviisan laitoksella ei ollut yhtään kansainvälisen INES-luokituksen luokkaan
1 (poikkeuksellinen turvallisuuteen vaikuttava tapahtuma) kuuluvia tai sitä merkittävämpiä tapahtumia. Vuonna 2015 raportoitiin Loviisasta yhteensä viisi INES 0 tapahtumaa.
Teollisuuden Voima Oyj (TVO) havaitsi lokakuussa parannuskohteen reaktoripaineastian poh-

Pääjohtaja
Johto (4)

Yhteiskuntasuhteet
ja viestintä (5)

Ydinjätteiden ja
ydinmateriaalien
valvonta (26)
Kuva 1. Organisaatio.
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javuototapausten hallitsemisessa. Havainto liittyy
suojarakennuksen alemman kuivatilan tiiveyteen.
Suojarakennuksen alemman kuivatilan ja märkätilan välisten sähköläpivientien aukiolo vuosihuollon
aikana mahdollistaisi reaktoripaineastian pohjavuototilanteessa reaktorista karkaavan veden pääsyn alemmasta kuivatilasta edelleen märkätilan
puolelle. Jos tilojen vedenpinnat ehtivät tällaisessa tilanteessa tasoittua samalle tasolle ennen kuin
alemman kuivatilan vedenpinta saavuttaa suojarakennuksen välitason korkeuden (+25 m), niin
käytettävissä oleva vesivaranto ei riittäisi tulvittamaan alempaa kuivatilaa eikä turvallisuusteknisten käyttöehtojen edellyttämä pumppauskapasiteetti riittäisi pitämään vedenpintaa reaktorisydämen yläpuolella. TVO:n tarkemmissa selvityksissä
ilmeni, että suojarakennuksen alemman kuivatilan ja märkätilan välisiä sähköläpivientejä on ollut auki pääkiertopumpputöiden aikaan Olkiluoto
2:n vuosihuolloissa 2013 ja 2015 sekä Olkiluoto 1:n
vuosihuollossa 2014. TVO määritti toimenpiteet
asian korjaamiseksi ennen vuosihuoltoa 2016. Tapahtuma luokiteltiin INES-luokkaan 1. Olkiluodon
laitoksella oli viisi muuta tapahtumaa, jotka luokiteltiin INES 0:ksi.
Fortum Oyj (Fortum) ja TVO analysoivat tapahtumat ja suunnittelivat korjaavat toimenpiteet vastaavien tapahtumien estämiseksi jatkossa. STUK
hyväksyi esitetyt toimenpiteet ja asetti tarvittaessa vaatimuksia toiminnan kehittämiseksi.
Tapahtumat kuvataan tarkemmin raportissa STUK-B 201. Tapahtumilla ei ollut merkitystä
ydin- eikä säteilyturvallisuuden kannalta.
Kuvassa 2 esitetään INES -luokiteltujen tapahtumien lukumäärät Loviisan ja Olkiluodon laitoksilla vuosina 2011–2015.

•• Ydinvoimalaitosten riskejä hallitaan siten, että
laitosten onnettomuusriski pitkällä aikavälillä pienenee tai pysyy ennallaan. (4)
Ydinvoimalaitosten onnettomuusriskiä arvioidaan todennäköisyysperusteisella riskianalyysillä
(PRA). PRA -mallissa käytetään säännöllisesti päivitettäviä tietoja alkutapahtumien esiintymisestä
ja laitteiden epäkäytettävyydestä.
Loviisa 1:n sydänvauriotaajuus eli PRA-mallilla
laskettu vuotuinen sydänvaurion todennäköisyys
oli vuoden 2015 lopussa noin 1,7 · 10-5/vuosi eli noin
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Kuva 2. Suomen INES-luokiteltujen ydinlaitostapahtumien
määrät vuosina 2011–2015. Tapahtumat kuuluvat luokkaan
INES 1.

26 % pienempi kuin vuonna 2014 (2,3 · 10-5/vuosi).
Loviisa 2:n sydänvauriotaajuus oli 2,0 · 10-5/vuosi
eli 20 % pienempi kuin vuonna 2014 (2,5 · 10-5/vuosi). Laitosyksikköjen välinen riskiarvion ero johtuu
mm. eroista turvallisuusjärjestelmiä sisältävien tilojen ilmastointijärjestelmissä. Riskin pieneneminen edelliseen vuoteen verrattuna johtuu pääosin
vuoden 2015 käyttöön otetuista uusista jäähdytystorneista, joiden avulla jälkilämmön poisto voidaan
hoitaa pitkällä aikavälillä myös siinä tapauksessa,
että merivesijärjestelmät tukkeutuvat esimerkiksi
merellä tapahtuvan suuren öljypäästön seurauksena.
Olkiluoto 1:n sydänvauriotaajuus oli vuoden
2015 lopussa 0,90 · 10-5/vuosi eli noin 6 % suurempi kuin vuonna 2014 (0,84 · 10-5/vuosi). Olkiluoto 2:n sydänvauriotaajuus oli vuoden 2015 lopussa
1,46 · 10-5/vuosi eli noin 4 % suurempi kuin edellisen vuoden lopussa (1,4 · 10-5/vuosi). Sydänvauriotaajuuden pienet muutokset johtuvat PRA-mallien
täsmennyksistä ja luotettavuustietojen päivityksistä. Laitosyksikköjen välinen ero johtuu pääosin
siitä, että Olkiluoto 1:llä tehtiin v. 2014 muutoksia,
joilla on varmistettu reaktorin jäähdytykseen käytettävän apusyöttövesijärjestelmän toimintakyky
tilanteessa, jossa merivesijäähdytys menetetään
meriveden oton tukkeutumisen tai laitevikojen
seurauksena. Olkiluoto 2:lla vastaavia muutoksia
ei vielä ole toteutettu.
Loviisan ja Olkiluodon laitosyksiköiden laskennallisen vakavan onnettomuuden vuotuisen riskin
muuttuminen vuosina 2005–2015 esitetään kuvissa 3 ja 4.
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Kuva 3. Loviisan laitosyksiköille lasketun vuotuisen onnettomuusriskin
muuttuminen vuosina
2006–2015.
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Kuva 4. Olkiluodon
laitosyksiköille lasketun
vuotuisen onnettomuusriskin muuttuminen vuosina 2006–2015.
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•• Suomalaisilla ydinlaitoksilla turvajärjestelyt estävät tehokkaasti ydinlaitoksen käyttöä ja turvallisuutta vahingoittavan tahallisen toiminnan. (5)
Vuoden 2015 aikana ydinvoimalaitosten käyttöä ja
turvallisuutta vahingoittavia tapahtumia ei ollut
tahallisen toiminnan tuloksena. Yksittäisiä, turvajärjestelyihin liittyviä tapahtumia havaittiin,
mutta näillä ei ollut vaikutusta ydin- tai säteilyturvallisuudelle. Loviisan ja Olkiluodon laitoksilla
toteutettiin teknisiä, organisatorisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka parantavat turvajärjestelyjen tasoa. Turvajärjestelyjä kehitetään määrätietoisesti yhteistyössä asianomaisten turvallisuusviranomaisten kanssa.

•• Radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset
päästöt ydinlaitoksista ympäristöön ovat pieniä.
(5)
Loviisan ja Olkiluodon laitosten radioaktiivisten
aineiden päästöt ympäristöön olivat huomattavas-
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Sisäiset

ti alle päästörajojen. Päästöt olivat samaa suuruusluokkaa kuin aiempina vuosina.
Päästöjen perusteella laskettu säteilyannos ympäristön eniten altistuneelle asukkaalle oli molempien voimalaitosten osalta alle 1 % valtioneuvoston asetuksen 717/2013 mukaisesta raja-arvosta
100 μSv. Loviisan laitoksen aiheuttama eniten altistuneen asukkaan säteilyannos oli laskennallisen
arvion mukaan 0,04 μSv ja Olkiluodon laitoksen
0,06 μSv.
Ympäristön eniten altistuneen asukkaan laskennalliset säteilyannokset vuosina 2006–2015
esitetään kuvassa 5.

•• Ydinvoimalaitosten työntekijöiden kollektiivinen
säteilyannos alittaa molemmat ydinvoimalaitokset
huomioon ottaen ohjeen YVL 7.9 mukaisen enimmäisrajan. (5)
Työntekijöiden kollektiivinen säteilyannos Loviisa 1:llä oli 0,27 manSv ja Loviisa 2:lla 0,25 manSv.
Kokonaisannos 0,52 manSv on Loviisan laitoksen
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Kuva 5. Altistuneimman
väestönosan yksilölle
arvioidut säteilyannokset Loviisan ja Olkiluodon laitosten ympäristössä 2006–2015.
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kaikkien aikojen pienin. Suurin osa säteilyannoksesta aiheutuu vuosihuoltojen aikana. Molemmilla
laitosyksiköillä toteutettiin lyhyt vuosihuolto.
Työntekijöiden vuoden 2015 kollektiivinen säteilyannos Olkiluoto 1:llä oli 0,24 manSv ja Olkiluoto 2:lla 0,51 manSv. Olkiluoto 1:llä toteutettiin
lyhyt polttoaineenvaihtoseisokki. Olkiluoto 2:lla oli
vuorossa pidempi huoltoseisokki.
Ohjeen YVL 7.9 mukaan kollektiivisen säteilyannoksen raja-arvo yhdelle laitosyksikölle oli
kahden perättäisen vuoden keskiarvona 2,5 manSv
yhden gigawatin nettosähkötehoa kohden. Se mer-

2013

2014
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kitsee Loviisan laitosyksikölle keskimääräistä arvoa 1,24 manSv vuodessa ja Olkiluodon laitosyksikölle 2,20 manSv vuodessa. Raja-arvo ei ylittynyt
millään laitosyksiköllä.
Kollektiiviset säteilyannokset Suomen laitoksilla sekä suomalaisten työntekijöiden Ruotsin laitoksilla saama yhteenlaskettu säteilyannos esitetään
taulukossa 1.
Loviisan ja Olkiluodon laitosten työntekijöiden
kollektiiviset säteilyannokset vuosina 2006–2015
esitetään kuvassa 6.

Taulukko 1. Kollektiiviset säteilyannokset ydinvoimalaitoksilla vuonna 2015.
Laitos

Annos

Annosseurannan piiriin
kuuluneiden henkilöiden lkm

Loviisa

0,52 manSv

1335

Olkiluoto

0,75 manSv

2080

Ruotsin laitokset*

0,08 manSv

64

*Suomalaisten osuus.

manSv
3,0
Loviisa

Olkiluoto

2,5
2,0

Kuva 6. Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten
työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset vuosina 2006–2015.

1,5
1,0
0,5
0,0
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2011
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•• Ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus
suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden
määrä pysyy mahdollisimman pienenä ja toiminnasta ei aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan
päästöjä. (5)
Matala- ja keskiaktiivisten voimalaitosjätteiden tilavuus ja aktiivisuus ydinvoimatehoon suhteutettuna pysyivät Loviisan ja Olkiluodon laitoksilla
pieninä. Jätteiden syntymistä on rajoitettu tehokkaasti asianmukaisella huolto- ja korjaustöiden
suunnittelulla sekä ydinpolttoaineen korkeilla laatuvaatimuksilla, minkä seurauksena polttoainevuodot ovat olleet hyvin harvinaisia. Lisäksi jätteiden kertymistä on vähennetty dekontaminoinnilla
sekä jätteiden monitoroinnilla ja lajittelulla. Laitoksilla on käytössä tehokkaat menetelmät myös
loppusijoitettavan jätteen tilavuuden pienentämiseksi. Mittauksin on voitu todeta, että osa jätteistä
alittaa säteilysuojelullista valvontaa edellyttävän
rajan, joten ne on vapautettu valvonnasta.
Vuoden 2015 lopussa Loviisan laitoksella oli loppusijoitettuna matala-aktiivista jätettä yhteensä
1953 m³ ja Olkiluodon laitoksella vastaavasti matala-aktiivista jätettä yhteensä 4114 m³. Loppusijoitetun jätteen tilavuuden lisäys oli Loviisan laitoksella 26 m³ ja Olkiluodon laitoksella 116 m³. Molemmilla laitoksilla alitettiin tavoitteeksi asetettu
raja (loppusijoitetun matala-aktiivisen huoltojätteen tilavuuden kasvu viiden vuoden keskiarvona
Loviisassa alle 100 m³ ja Olkiluodossa alle 200 m³).
Keski- ja matala-aktiivisten jätteiden huollosta
syntyneistä päästöistä aiheutuva suurin vuotuinen
annos jäi selvästi alle asetetun vaikuttavuustavoitteen 0,001 mSv (millisievert).

•• Ydinmateriaaleihin liittyvä toiminta tapahtuu kansainvälisten sopimusten mukaisesti. (5)
Ydinmateriaalivalvonta toteutettiin kansainvälisten sopimusten mukaisesti. IAEA:lta ja Euroopan
komissiolta ei tullut vuonna 2015 yhtään ydinmateriaalivalvontaan liittyvää huomautusta.
Toiminnanharjoittajat ja luvanhaltijat toimittivat vaaditut ilmoitukset ja raportit STUKille.
STUK varmistui tarkastusten avulla siitä, että toiminta oli ilmoitusten mukaista eikä ilmoittamatonta toimintaa ollut.
Olkiluodon ja Loviisan ydinlaitoksilla on vuosi-
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en 2014 ja 2015 aikana käyttöön otettu etävalvonta
(Remote Data Transmission), jossa valvontatietoja
siirretään internetin välityksellä IAEA:lle ja Euroopan komissiolle.
Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on
useissa yhteyksissä todennut, että ydinmateriaalivalvonta Suomessa on proaktiivista ja toimii hyvänä mallina muille maille. STUKia on pyydetty
useasti mukaan IAEA:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja osallistumaan ydinmateriaalivalvonnan suositusten valmisteluun.

•• Säteilyn käytössä ei satu onnettomuutta tai vakavaa turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa. (4)
Säteilyn käytössä ei sattunut onnettomuuksia tai
vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia.
STUKille ilmoitettiin 90 poikkeavaa tapahtumaa.
Näistä 29 liittyi säteilyn käyttöön teollisuudessa,
57 säteilyn käyttöön terveydenhuollossa ja 4 ionisoimattoman säteilyn käyttöön.
Säteilyn käyttöön teollisuudessa liittyvistä
poikkeavista tapauksista neljä koski radiografiakuvauksia. Näistä kolme koski työntekijöiden vahinkoaltistusta röntgenkuvauksessa ja yksi gammakuvauksessa. Gammakuvaukseen liittyvässä
tapauksessa työntekijä vaihtoi filmin niin, että
gammalähde ei ollut suojuksessaan. Työntekijä ei
kuullut säteilyhälytintä melun vuoksi, eikä hänellä
ollut vaadittua annosnopeusmittaria. Tapauksesta
aiheutui työntekijälle noin 4 mSv kokokehoannos.
Radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin liittyviä
poikkeavia ilmoitettuja tapahtumia oli yksi, joka
koski paketin toimittamista väärään osoitteeseen.
Yksitoista poikkeavaa tapahtumaa liittyi säteilylähteiden löytymiseen esimerkiksi metallin kierrätysprosessissa. Kolmessa tapauksessa kyseessä
oli luonnon radioaktiiviset aineet, esim. Ra-226.
Yhdessä tapauksessa löytyi Co-60 ja Cs-137 sisältävä säteilylähde.
Terveydenhuollon röntgentoiminnassa ilmoitettiin vuonna 2015 yhteensä 33 poikkeavaa tapahtumaa, kun vuonna 2014 ilmoitettuja tapahtumia oli 59. Tapahtumien määrän lasku johtuu
uudesta käytännöstä, jonka mukaan säteilyturvallisuusmerkitykseltään vähäisemmät tapahtumat voidaan ilmoittaa kootusti kalenterivuosittain. Poikkeavista tapahtumista 11 johtui laitetai järjestelmäviasta ja yhdeksässä tapauksessa
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syynä oli tutkimuksen suorittamisessa tapahtunut inhimillinen virhe. Suurin yksittäinen altistus
potilaalle oli 14,5 mSv, joka aiheutui, kun väärälle potilaalle tehtiin vatsan varjoainetehosteinen
TT-kuvaus. Lukumäärällisesti eniten potilaita
altistui tapahtumassa, jossa sairaalan röntgenlaitteen valotusautomaatin vian takia kaikissa
kuvauksissa käytettiin tukevalle henkilölle mitoitettua säteilyarvoa. Tällöin säteilymäärä oli noin
viisinkertainen verrattuna arvoon, jota käytetään
normaalipainoisia potilaita kuvattaessa. Enimmillään annos oli potilaalle 0,35 mSv. Ennen vian
havaitsemista laitteella ehdittiin kuvata yli 600
potilasta. Viallisella laitteella ei kuvattu lapsia.
Isotooppilääketieteestä ilmoitettiin 22 poikkeavaa tapahtumaa, joka on merkittävästi vähemmän
kuin vuonna 2014 (33 poikkeavaa tapahtumaa).
Vuonna 2015 ilmoitetuista poikkeavista tapahtumista yhdeksän koski kuvantamisjärjestelmän vikoja ja viidessä tapauksessa potilaalle annettiin
väärää radioaktiivista lääkettä tai väärä aktiivisuus oikeaa radioaktiivista lääkettä. Suurin poikkeavasta tapahtumasta aiheutunut ylimääräinen
altistus oli 17 mSv, joka aiheutui kun virheellisen lähetteen takia potilas kuvattiin käyttäen Tl201-pohjaista radioaktiivista lääkettä Tc-99m -pohjaisen lääkkeen sijaan.
Sädehoidosta ilmoitettiin kaksi poikkeavaa tapahtumaa. Hoitolaitteen huollon yhteydessä henkilökunta altistui säteilylle, kun lähde oli liukunut
pois suojuksestaan ennenaikaisesti. Altistukset olivat niin pieniä, etteivät ne näkyneet henkilökohtaisissa annosmittareissa. Toisessa tapahtumassa
kipua lievittävässä hoidossa kohdistus oli virheellinen kolmella hoitokerralla kymmenestä.
Ionisoimattoman säteilyn käytössä STUKin
tietoon tuli neljä poikkeavaa tapahtumaa, jotka
vaativat välittömiä toimenpiteitä. Kahdessa tapauksessa suuritehoisia lasereita käytettiin luvatta
yleisöesityksessä. Saatujen tietojen perusteella
yleisön silmävaurion riski oli huomattava. Tapausten selvittäminen on kesken. Kolmannessa tapauksessa suuritehoista laseria käytettiin luvatta urheilukisassa tavoitetuloksen osoittamiseen. Laitteen
käyttäjän toimittaman selvityksen perustella käyttö ei aiheuttanut merkittävää vaaraa, mutta jatkokäyttö Suomessa edellyttää STUKin etukäteistarkastusta. Neljäs poikkeava tapahtuma oli poliisin
kautta STUKin tietoon tullut sivullisen osoittelu
suuritehoisella laserosoittimella.

•• Jokaisen työntekijän säteilyannos on henkilökohtaisen annosrajan alapuolella. (5)
Kenenkään työntekijän säteilyannos ei ylittänyt
vuonna 2015 työntekijöiden annosrajaa 50 mSv
vuodessa eikä viiden vuoden ajanjaksolle asetettua
100 mSv:n annosrajaa. Keskimääräiset työntekijöiden säteilyannokset olivat samaa suuruusluokkaa
kuin aiempina vuosina.
Terveydenhuollon toimialalla suurin syväannos
(24,7 mSv) aiheutui toimenpidekardiologille. Eläinlääkinnässä suurin syväannos (5,9 mSv) kirjattiin
eläinten hoitajalle. Nämä vastaavat noin 0,8 mSv
ja 0,2 mSv efektiivisiä annoksia. Suurin syväannos
(4,6 mSv) terveydenhuollossa, joka aiheutui muusta kuin röntgensäteilystä, kirjattiin röntgenhoitajalle. Teollisuudessa suurin syväannos (8,3 mSv) aiheutui merkkiainekokeita tehneelle henkilölle, tutkimuksessa suurimmalle syväannokselle (4,2 mSv)
altistui avolähteitä käyttänyt henkilö, ja radioaktiivisten aineiden valmistuksessa suurin syväannos oli 8,2 mSv.
Suomen ydinvoimalaitoksilla säteilytyöstä aiheutunut suurin henkilökohtainen säteilyannos
oli 8,1 mSv. Viiden viimeisen vuoden aikana (2011–
2015) kertynyt suurin henkilökohtainen säteilyannos oli 36,6 mSv, joka aiheutui työskentelystä Loviisan laitoksella.
Annostarkkailussa olleiden työntekijöiden lukumäärät vuosina 2011–2015 esitetään taulukossa 2,
ja työntekijöiden keskimääräiset säteilyaltistukset
toimialoittain taulukossa 3.

•• Röntgen- ja isotooppitutkimusten potilasaltistusta
optimoidaan käyttäen kansallisia vertailutasoja. (4)
Terveydenhuollon röntgentoiminnassa todettiin
kuudella eri laitteella vertailutason ylitys. Ylitysten johdosta annettiin tarkastuskohteita koskevat korjausmääräykset, joissa kehotettiin toiminnanharjoittajaa selvittämään, olisiko alemmalla
annostasolla saavutettavissa riittävän hyvä kuvanlaatu. Lisäksi edellytettiin, että tarvittavat
muutokset tehdään kuvauskäytäntöihin. Valvonnan yhteydessä todettiin näiden lisäksi seitsemän
hammaslääketieteellisiin kuvauksiin käytettävän
panoraamatomografialaitteen ja 141 intraoraaliröntgenlaitteen ylittävän asetetun vertailutason.
Hammaslääketieteellisten intraoraalikuvausten
vertailutasot päivitettiin vuonna 2014, ja tämä näkyy vuonna 2015 vertailutason ylitysten kasvuna.
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Taulukko 2. Annostarkkailussa olleiden työntekijöiden lukumäärät vuosina 2011– 2015.
Vuosi

Työntekijöiden lukumäärä (kpl)
Terveydenhuolto

Eläinlääkintä

Teollisuus

Tutkimus

Ydinenergian
käyttö 1

Radio
aktiivisten
aineiden
valmistus

Muut 2

Yhteensä

2011

5 370

550

1 209

742

3 830

22

79

11 659

2012

5 072

582

1 286

720

3 676

22

107

11 341

2013

5 100

636

1 329

727

3 715

20

125

11 688

2014

4 930

653

1 257

686

3 621

22

143

11 197

2015

4 772

664

1 355

649

3 291

26

142

10 800

1
2

Suomalaisilla ja ulkomaisilla ydinvoimalaitoksilla työskentelevät suomalaiset sekä suomalaisilla laitoksilla työskentelevät ulkomaiset työntekijät.
Palvelutoiminta, kauppa / tuonti / vienti sekä asennus ja huoltotoiminta.

Taulukko 3. Työntekijöiden keskimääräiset säteilyannokset toimialoittain vuosina 2011 – 2015.
Vuosi

Keskimääräinen säteilyannos 3 (mSv)
Terveydenhuolto

Eläinlääkintä

Teollisuus

2011

0,24

0,16

2012

0,27

0,16

2013

0,28

2014
2015

Muut 2

Yhteensä

0,19

0

0,35

0,32

0,01

0,31

0,32

0,01

0,37

0,34

0,27

0,02

0,25

0,41

0,42

0,02

0,29

Tutkimus

Ydinenergian
käyttö 1

0,13

0,11

0,62

0,11

0,09

0,48

0,21

0,12

0,07

0,67

0,26

0,19

0,11

0,06

0,29

0,20

0,13

0,05

Radio
aktiivisten
aineiden
valmistus

Suomalaisilla ja ulkomaisilla ydinvoimalaitoksilla työskentelevät suomalaiset sekä suomalaisilla laitoksilla työskentelevät ulkomaiset työntekijät.
2
Palvelutoiminta sekä asennus ja huoltotoiminta.
3
Mittaustulosten keskiarvo. Keskiarvoa laskettaessa on huomioitu kaikki henkilökohtaista annosmittaria käyttäneet työntekijät. Mittaustulokset
(syväannokset) ovat yleensä efektiivisen annoksen likiarvoja. Poikkeuksena on röntgensäteilyn käyttö terveydenhuollossa, jossa työntekijät käyttävät
henkilökohtaisia säteilysuojaimia. Tällöin efektiivinen annos saadaan jakamalla mittaustulos kertoimella väliltä 10–60.
1

Isotooppitutkimusten vertailutasot päivitettiin. Vertailutasopäätöksessä annetaan vertailutasot aikuispotilaille. Lisäksi päätöksessä esitetään
lapsille annettavien radioaktiivisten lääkkeiden
vähimmäisaktiivisuus tutkimustuloksen laadun
varmistamiseksi. Tietoa isotooppitutkimusten vertailutasojen ylityksistä saadaan alkuvuodesta 2016
tehtävän kyselyn yhteydessä.
STUK asetti uudet säteilyaltistuksen vertailutasot lasten tietokonetomografiatutkimuksiin (TTtutkimuksiin). Samassa yhteydessä otettiin lasten TT-tutkimusten vertailutasoissa käyttöön ns.
saavutettavissa olevat annostasot. Lasten TT-tutkimusten vertailutasot ovat monessa sairaalassa
vielä käyttöönottovaiheessa. Tietoa vertailutason
ylityksistä kerätään vuoden 2016 tarkastusten yhteydessä.
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•• Terveydenhuollon röntgentoiminta on määräysten
ja ohjeiden mukaista. (4)
Terveydenhuollon röntgentoiminta oli turvallisuusmääräysten mukaista eikä esille tullut puutteita,
jotka olisivat aiheuttaneet turvallisuuden vakavaa
vaarantumista ja johtaneet toiminnan keskeyttämiseen. Terveydenhuollon röntgentoiminnassa sattuneita poikkeamia tarkastellaan edellä.

•• Sädehoidossa hoitoannoksen tarkkuus säilyy
siten, että hoitolaitteiden säännöllisissä vertailumittauksissa tulokset ovat asetettujen hyväksyntärajojen sisäpuolella ja turvallisuutta vaarantavia
yliannoksia ei esiinny. (4)
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STUKin ja sairaaloiden väliset vertailumittaukset
osoittivat hoitoannoksen tarkkuuden olevan erittäin hyvä: mittaustulosten ero oli fotonikeiloissa
keskimäärin 0,1 % (keskihajonta 0,6 %) ja elektronikeiloissa 0,5 % (keskihajonta 0,6 %). Hoidon
turvallisuutta vaarantavia ylisuuria annoksia ei
vertailumittausten perusteella löytynyt.

•• Kaikki Suomessa olevat säteilylähteet ovat ilmoitettuja STUKin rekisteriin. (4)
STUK valvoi säteilylähteiden käyttöönottoa ja rekisteröintiä toiminnanharjoittajilta saatujen lupahakemusten ja ilmoitusten perusteella. Tietojen
oikeellisuudesta varmistuttiin maahantuojilta ja
Suomen Nukliditekniikalta saatujen luovutus- ja
vastaanottoilmoitusten perusteella sekä käyttöpaikoilla tehtävillä tarkastuksilla. Tarkastusten
yhteydessä STUKin tietoon tuli kahdeksan terveydenhuollon röntgenlaitetta, joille ei ollut turvallisuuslupaa. Teollisuuden puolella yhdessä tapauksessa kävi ilmi, että turvallisuuslupaa ei ollut
haettu vuonna 1995 alkaneeseen säteilyn käyttöön
jätteenpolttolaitoksella. Tapaus tuli ilmi, kun toiminnanharjoittaja olisi tarvinnut lupanumeroa toimittaessaan kyseisiä säteilylähteitä Suomen Nukliditekniikalle. Näiden tapausten lisäksi joitakin
turvallisuuslupahakemuksia toimitettiin STUKiin
vasta laitteen käyttöönottovaiheessa tai sen jälkeen, kun laite oli jo otettu käyttöön.

•• Käytöstä poistetuista säteilylähteistä ja radioaktiivisista jätteistä huolehditaan turvallisella tavalla ja
säteilylähteiden katoamiset estetään tehokkaasti.
(4)
Käytöstä poistetut umpilähteet toimitetaan toiminnanharjoittajilta joko lähteiden valmistajille
ulkomaille tai Suomen Nukliditekniikkaan, joka
toimittaa ne edelleen Olkiluodossa sijaitsevaan
pitkäaikaisvarastoon. Laboratorioissa käsiteltävät
lyhytikäiset avolähteet vanhennetaan vaarattomiksi käyttöpaikoilla tai hävitetään vaatimusten
mukaisesti. Joillekin vanhoille korkea-aktiivisille
umpilähteille ei toistaiseksi ole olemassa loppusijoituspaikkaa.
Vuonna 2015 todettiin kaksi teollisuudessa
käytettävien rekisteröityjen lähteiden katoamista. Näistä ensimmäisessä tapauksessa kyseessä oli
röntgenanalysaattorin anastaminen. Toiminnanharjoittaja ilmoitti tapauksesta poliisille ja myös

potentiaalisille laitteen ostajaryhmille. Varastettua
laitetta ei ole tähän mennessä löytynyt eikä sitä ole
STUKin tietojen mukaan myyty uudelle käyttäjälle. Toisessa tapauksessa tarkastuksella havaittiin,
että toiminnanharjoittajalla ei ollut hallussaan
kahta turvallisuusluvan mukaista Am-241-säteilylähdettä (2,6 MBq ja 370 MBq). Säteilylähteet oli
lainattu toiminnanharjoittajalle STUKista vuonna
1998. Toiminnanharjoittajan ja STUKin tekemistä
etsinnöistä ja selvityksistä huolimatta lähteitä ei
löytynyt.

•• Ydinmateriaaleihin ja muihin radioaktiivisiin aineisiin kohdistuva lainvastainen toiminta on tehokkaasti estetty. (5)
STUKin tietoon ei tullut yhtään tilannetta, jossa
ydinmateriaalit tai muut radioaktiiviset aineet
olisivat olleet lainvastaisen toiminnan kohteena.
STUK kiinnitti erityistä huomiota ydinmateriaalivalvonnan ja säteilyn käytön valvonnan tarkastuksissa lainvastaisen toiminnan estämiseen. Tämän
lisäksi tehtiin ydinmateriaalien turvajärjestelyihin
liittyviä tarkastuksia ydinlaitoksilla. Ydinaineiden
haltijat ovat valmistelleet ohjeen YVL D.1 mukaisesti ydinmateriaalikäsikirjojan lisäksi myös kuvauksen turvajärjestelyistä, joilla ydinaineet suojataan lainvastaiselta toiminnalta.

•• Ydinmateriaalien ja muiden radioaktiivisten aineiden laiton maahantuonti ja maastavienti on estetty tehokkaasti. (4)
Suomessa ei tullut esille yhtään tarkoituksellista
laitonta ydinaineiden tai muiden radioaktiivisten
aineiden kuljetusta. Ruotsista tosin löytyi Suomesta peräisin olleesta romukuormasta aktiivisuudeltaan arviolta 3,7 GBq oleva 241Am–Be-säteilylähde.
Lähteen alkuperää ei ole saatu selville ja sen palautus Suomeen on suunnitteilla.

•• Työntekijöiden radonaltistus työpaikalla ei ylitä
asetettua toimenpidearvoa. (4)
Tavanomaisilla työpaikoilla 7 %:ssa sisäilman radonpitoisuus oli suurempi kuin toimenpidearvo 400
Bq/m³. Maanalaisilla louhinta- ja rakennustyömailla toimenpidearvon ylityksiä oli 8 %:ssa työmaista.
STUK antoi toiminnanharjoittajille toimenpidearvon 400 Bq/m³ ylityksistä määräyksiä lisäselvityksistä ja/tai radonaltistumisen vähentämisestä. Toi-
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menpidearvon ylittäneistä mittauspisteistä 36 %
saatiin korjattua niin, että radonpitoisuus saatiin
alenemaan alle 400 Bq/m³.
Jos korjaavien toimenpiteiden jälkeenkään työpaikan radonpitoisuutta ei saada pienennettyä,
sinne määrätään radonaltistumisen seuranta. Altistumisen seurannassa oli vuonna 2015 seitsemän
toiminnanharjoittajaa (14 työnantajaa). Yhden toiminnanharjoittajan tiloissa voi työskennellä usean
eri yrityksen työntekijöitä. Vuoden lopussa altistumisen seurannassa oli kuusi toiminnanharjoittajaa, joista yhdessä toiminnanharjoittaja sai pienennettyä radonpitoisuuksia useissa tiloissa ja raportoi STUKille vain, jos korkean radonpitoisuuksien
tiloissa joudutaan työskentelemään (työtä kyseisissä tiloissa ei kuitenkaan tehty maaliskuun 2015
jälkeen).
Työpaikkojen radonpitoisuuden toimenpidearvon (400 Bq/m³) ylitysten määrä korjaavien toimenpiteiden jälkeen oli alle kahdeksan (tavoitearvo)
vuonna 2015.
Vuoden 2015 radonaltistumisen seuranta-aineisto valmistuu maaliskuussa 2016, joten korkean
radonpitoisuuden vuoksi altistumisen seurannassa
olleiden työntekijöiden annoksia ei voi vielä raportoida.

•• Vesilaitoksista saatavan talousveden ja rakennusmateriaalien toimenpidearvoja ei ylitetä. (4)
Talousveden sisältämien radioaktiivisten aineiden aiheuttama annos saa olla enintään 0,5 mSv
vuodessa (ruuan ja juoman mukana saatu annos).
Vuoden 2015 aikana ei tullut esille uusia toimenpidearvon ylityksiä yhdelläkään vesilaitoksella. Talousvedessä olevat luonnon radioaktiiviset aineet
ovat peräisin maa- ja kallioperän radioaktiivisista
aineista, jotka liukenevat pinta- ja pohjaveteen.
Talonrakennustuotantoon käytettävistä rakennusmateriaaleista väestölle aiheutuvan säteilyaltistuksen toimenpidearvo on 1 mSv vuodessa.
STUKiin toimitettujen mittaustulosten ja selvitysten perusteella toimenpidearvoa ei ylitetty.

•• Avaruussäteilystä lentohenkilöstölle aiheutuva annos ei ylitä asetettua raja-arvoa. (4)
STUKin annosrekisteriin kirjattiin kuuden lentoyhtiön työntekijöiden annostiedot. Yhden lentoyhtiön tietoja ei ole vielä saatu, mutta ne kirjataan
myöhemmin, kun annoslaskenta saadaan kuntoon.
Yhdellekään työntekijälle avaruussäteilystä aiheu-
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tuva vuotuinen annos ei ylittänyt ohjeessa ST 12.4
asetettua raja-arvoa (6 mSv). Suurin henkilökohtainen vuosiannos ohjaamohenkilöstöön kuuluvalle
työntekijälle oli 4,5 mSv ja matkustamohenkilöstöön kuuluvalle työntekijälle 4,9 mSv. Ohjaamohenkilöstöön kuuluvien työntekijöiden vuosiannosten keskiarvo oli 2,3 mSv ja matkustamohenkilöstöön kuuluvien työntekijöiden 2,4 mSv.

•• Huoneilmassa olevan radonin aiheuttama väestön
säteilyaltistus pienenee. (4)
STUKissa tehtyjen radonpitoisuusmittausten ja
radonkorjauksia tekevien talouksien lukumääriä
selvittävien hankkeiden perusteella voidaan arvioida, että vanhojen pientaloasuntojen, joissa radonpitoisuus ylittää 400 Bq/m³, oli vuonna 2015 noin
47 000. Nykyisestä Suomen asuntokannasta 98–
99 % on samaa kuin vuosi sitten, mistä johtuen keskiarvo ei muutu kovin nopeasti. Rakennusvaiheen
radontorjuntatoimenpiteet alentavat kollektiivista
säteilyannosta merkittävästi, mutta vaikutus jakautuu asuntojen koko eliniälle ja vaikutuksesta
vain pieni osa näkyy vuoden 2015 pitoisuuskeskiarvossa. Vuonna 2015 keskimääräinen sisäilman radonpitoisuus asunnoissa oli arvioinnin perusteella
alle 94 Bq/m³.
Asunnoissa tehtiin vuonna 2015 yli 5600 radonmittausta yli 2 300 asunnossa. Uusien asuntojen
radonpitoisuuden enimmäisarvon 200 Bq/m³ ylitti
36 %, 300 Bq/m³ 21 %. Vanhojen asuntojen enimmäisarvon 400 Bq/m³ ylitti 14 % mittauksista. Kansallisesta radontietokannasta saadut pitoisuudet
yliarvioivat radonpitoisuuksia, koska esimerkiksi
korkean radonpitoisuuden alueilla asuntoja mitataan enemmän kuin matalan radonpitoisuuden
alueella.
STUKin pitkäaikainen toiminta on vaikuttanut
suomalaisten radonaltistuksen pienenemiseen.
Koska sisäilman radon on ongelma ennen kaikkea
pientaloissa, STUK on yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön (STM), ympäristöministeriön (YM) ja
paikallisten viranomaisten kanssa keskittynyt nimenomaan radonaltistuksen vähentämiseen pientaloissa. Kuva 7 osoittaa, miten pientalojen radonpitoisuudet ovat laskeneet 1980-luvun puolivälistä
alkaen rakennetuissa pientaloissa. Lasku on erityisen merkittävää korkean radonpitoisuuden alueilla. Radonpitoisuuksien valtakunnallista kehittymistä seurataan, koska tapa rakentaa muuttuu
koko ajan ja sillä voi olla vaikutusta sisäilman radonpitoisuuksiin.
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Kuva 7. Pientaloissa mitattujen radonpitoisuuksien
mediaanit rakennusvuoden
mukaan korkean radonpitoisuuden maakunnissa (EteläKarjalan, Kanta-Hämeen,
Kymenlaakson, Pirkanmaan,
Päijät-Hämeen ja entisen
Itä-Uudenmaan maakunnissa) ja muissa maakunnissa
sekä koko Suomessa.

Ei-korkean radonin maakunnat

1.3 Toiminnallinen tehokkuus
1.3.1 Toiminnan tuottavuus

•• STUKin tuottavuus, vaikuttavuus ja tuloksellisuus
on kehittynyt uudessa vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. STUK osallistuu hallinnonalan nimettyjen
VATU-hankkeiden toimeenpanoon erikseen sovitulla tavalla. (4).
STUKin tuottavuus, vaikuttavuus ja tuloksellisuus
ovat kehittyneet tavoitteiden mukaisesti. Kattavsti
tavoitteet on esitetty STUKin strategiassa 20132017. Inhimillistä pääomaa koskeva IPO-suunnitelma sisältyy STUKin henkilöstöohjelmaan 2013–
2017. Muista VATU-hankkeista ei ole STM:n kanssa sovittu.

•• STUK on toteuttanut yhteentoimivuuden sekä
kuvaukset kokonaisarkkitehtuurimenetelmällä ja
menetelmä on osa jatkuvaa toimintaa. Merkittävimmät kehitysprojektit ovat hankesalkunhallinnan piirissä ja niissä toteutetaan arkkitehtuuria.
Tietovarantojen kuvaukset ovat ajan tasalla ja
avoimen datan osalta edetään suunnitelmien mukaisesti. KA-kypsyystaso 3 on saavutettu. (4)
STUKissa kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hallinta on kuvattu STUKin toimintajärjestelmässä.
STUK jatkoi kokonaisarkkitehtuurimenetelmän
kehittämistä ja toimeenpanoa osana toiminnan
vuosisuunnittelua ja johtamista. Asetettu tavoite
KA-kypsyystasosta saavutettiin.
STUK avasi 1.12.2015 Inspire-direktiivin mukaisen avoimen datan palvelun, jonka kautta on
saatavilla ulkoisen säteilyn valvontaverkon sekä
ilman radioaktiivisuusvalvonnan mittaustulokset
koneluettavassa muodossa.

•• Tietohallintolain ja JulkICT -strategian edellyttämät ja muut VIPin tarjoamat yhteiset palvelut
sekä järjestelmät on otettu käyttöön. STUK on
ottanut v. 2015 aikana käyttöön valtion yhteiset
palvelut (VYVI- palvelut). Uusi yhteinen verkkopalvelujen julkaisujärjestelmä on otettu käyttöön
aikataulun mukaisesti. STUK ylläpitää ulkoisia
verkkosivujaan hallinnonalan yhteisellä julkaisujärjestelmällä. STUK on siirtänyt perustietotekniikkapalvelunsa TORI-organisaatioon v. 2015 aikana.
STUKilla on käytössään hallinnonalan yhteinen
jakelu- ja asiakasrekisterijärjestelmä. STUK on
edennyt merkittävästi kohti korotettua tietoturvatasoa. (4)
STUKin perustietotekniikka siirtyi Valtorin vastuulle 1.1.2015 alkaen As Is -vaiheena. As Is -vaihe
päättyi syyskuussa, jonka jälkeen siirryttiin normaaliin palvelutuotantovaiheeseen. Valtion yhteisistä palveluista uutena palveluna STUK otti
käyttöönsä valtion yhteisen puheratkaisun. Hallinnonalan yhteinen verkkopalvelujen julkaisujärjestelmä otettiin lisäksi käyttöön, ja STUK ylläpitää
ulkoisia verkkosivujaan yhteisellä julkaisujärjestelmällä. Hallinnonalan yhteinen jakelu- ja asiakasrekisteri otetaan käyttöön alkuvuodesta 2016.
STUK osallistui vuoden lopussa päättyneeseen
KotVa-hankkeeseen, jossa kartoitettiin tarvittavat
toimenpiteet, jotta hankkeeseen ilmoitettu tietojärjestelmä voidaan korottaa korotetulle tietoturvatasolle. Tämän lisäksi STUKin hallinnollista tietoturvaa auditoitiin ulkopuolisen auditoitsijan toimesta.
STUKin tietohallinto palkittiin kolmantena
vuotena peräkkäin STM:n teettämässä tietohallintojen asiakastyytyväisyyttä mittaavassa kyselyssä
hallinnonalan parhaasta tuloksesta.
STUKissa otettiin käyttöön sähköinen asiointi, jonka avulla luvanhaltijat voivat avata asioita
STUKin SAHA-asianhallintajärjestelmään sekä
liittää niille dokumentteja. Luvanhaltijoilta saa-

15

STUK

puvan asiakirjaliikenteen sähköistäminen vähentää manuaalista työtä ja toteuttaa digitalisaatiota.

•• STUK on ottanut käyttöön talous- ja henkilöstöhal-
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•• STUK on lisännyt Hanselin käyttöä niin, että käyttövelvoitteen alaisissa hankinnoissa käyttöaste on
100 % ja muissa hankinnoissa käyttöaste lisääntynyt verrattuna vuoden 2011 tilanteeseen. (4)

linnon tietojärjestelmän (KIEKU). (4)
Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä
(KIEKU) otettiin suunnitelmien mukaisesti käyttöön lokakuun alussa. Käyttöönotto sujui ilman
suuria ongelmia, mutta järjestelmässä todettiin
olevan vielä runsaasti kehittämisen tarvetta. Kaikkiaan hankkeeseen käytettiin STUKissa neljä henkilötyövuotta.

•• STUKin toimitilatehokkuus tavallisissa toimistotiloissa on parantunut ja lähestynyt selkeästi
25 htvm²/henkilö -tavoitetta. (4)
STUKin toimitila sijaitsee Helsingissä Laippatie
4:ssä. STUKilla on käytössä sekä toimisto- ja laboratoriotilaa. Senaatti-kiinteistöt omistaa koko kiinteistön, ja STUK on tiloissa vuokralaisena. Lisäksi
STUKilla on toimitilat Senaatti-kiinteistöjen omistamassa kiinteistössä Rovaniemellä.
STUK tehosti edelleen laboratoriotoimintaa ja
sen tilankäyttöä Laippatie 4:ssä, minkä perusteella vapautui laboratorio- ja toimistotiloja 1005 m².
Näistä tiloista luopuminen tapahtui 31.12.2015.
STUK lopetti syksyllä laboratoriotoiminnan Rovaniemellä, jolloin vapautui tiloja yhteensä 495 m².
Näistä tiloista luopuminen tapahtui 31.12.2015.
Rovaniemelle jäi vai 65 m² toimitila käyttöön.
Tilankäytön tehostamiseen vaikuttaa myös uuden ydinvoimayksikön rakentamisen käynnistäminen (Fennovoima 1). Uuden yksikön valvonta
edellyttää lisähenkilöiden palkkaamista STUKiin
ja nämä lisähenkilöt on tarkoitus sijoittaa ainakin
aluksi jo olemassa oleviin tiloihin, jolloin tilatehokkuus kasvaa. Vuoden lopussa toimistotilojen tilatehokkuus oli 27 htvm²/henkilö.
Työympäristön kehittämishanke saatiin loppuun
yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa keväällä. Selvityksen perusteella tehdään monitilapilotti Laippatie 4:n kolmanteen kerrokseen keväällä 2016.
Laippatie 4:n kiinteistö on sen ikäinen, että se
on peruskorjattava tai sitten STUKille on saatava
vastaavat uudet tai peruskorjatut tilat muualta.
Senaatti-kiinteistöt esitti syksyllä, että nykyistä
Laippatie 4:n kiinteistöä ei kannata peruskorjata.
Asiaa koskevia keskusteluja jatketaan Senaattikiinteistöjen kanssa.
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STUKin hankintatoimen ohjaus keskitettiin Hankinnat-yksikköön vuonna 2014. Hankinnoissa on
käytetty aktiivisesti Hanselin puitejärjestelyjä, ja
keskittämisen myötä käyttöaste on kasvanut entisestään.
Käyttöaste käyttövelvoitteen alaisissa hankinnoissa oli vuonna 2015 100 %.
Uusia vuonna 2015 käyttöönotettuja Hanselin
puitejärjestelyjä olivat:
• turvallisuustekniikka, osa-alue Turvakalusteet
• IT-konsultointi, osa-alue Määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut
• sähkö- ja LVI tarvikkeet.
Aiempaa kattavampiin kokonaisuuksiin Hanselin
puitejärjestelyissä liityttiin seuraavissa hankinnoissa: autot ja taloudellisen ajon koulutus sekä
painatuspalvelujen kokonaispalvelut.
Hanselin uudelleen kilpailuttamien ja jo aiemmin STUKin käytössä olleiden puitejärjestelyjen,
kuten kausijulkaisujen välityspalvelut, autonvuokraus, henkilöstövuokraus, laivamatkustus, sisäinen
tarkastus ja tilintarkastus sekä rekrytointia tukevat palvelut, sopimukset uusittiin.

•• Tuottavuuden kasvu yli 1 % vuodessa (viiden
vuoden keskiarvo, tuottavuusmittari: liikevaihto/
henkilötyövuodet). (5)
Liikevaihto sisältää käytetyt määrärahat ja hankitut tulot. Verrattaessa vuosia 2015 ja 2006 tuottavuus on tällä tunnusluvulla mitattuna kasvanut
19,9 % (kuva 8). Viiden vuoden aikajaksolla tuottavuus on noussut 3,4 %. Seuraaville vuosille siirtyvät määrärahat huomioiden tuottavuuden kasvu
on 8,0 % viidessä vuodessa.

1.3.2 Toiminnan taloudellisuus
STUK käynnisti lokakuussa 2014 yhteistoimintaneuvottelun, jossa neuvoteltiin tuotannollisista
ja taloudellisista sopeuttamistoimenpiteistä sekä
niihin liittyvistä mahdollisista henkilöstön vähentämistarpeesta. Neuvottelujen piiriin kuuluivat
merkittävissä määrin budjettirahoituksen piirissä
olevat henkilöt.
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Kuva 8. Liikevaihto (1 000
euroa) suhteutettuna henkilötyövuosiin.

100
80
60
40
20

Liikevaihto / htv

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0

Indeksillä oikaistu vertailuhinta

STUKin oli sopeutettava toimintansa vastaamaan käytettävissä olevaa valtion budjettirahoitusta, josta vuosittain valtaosa on käytetty tutkimuksen kustannuksiin. Taloudellisten perusteiden lisäksi toimenpiteiden perusteena ovat tuotannolliset
syyt toiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi. Neuvottelut päättyivät helmikuussa 2015.
Perusteellisten selvitysten perusteella lakkautettiin Pohjois-Suomen laboratorio ja Ympäristöaltistus ja annokset -laboratorio sekä biodosimetrian
ylläpito. Tutkimus- ja kehitystoimintaa priorisoitiin niin, että vain valvonta- ja valmiustoiminnan
kannalta tärkeimmät säilyvät. Kirjastotoiminta
korvattiin sähköisillä tietopalveluilla.
STUKin toimintaa organisoitiin uudelleen tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Tämä aikaansaatiin
yhdistämällä yksiköitä, vähentämällä johtajien ja
esimiesten määrää ja eräitä asiantuntijatehtäviä
sekä lisäämällä joustavuutta henkilöstön osaamisen saamiseksi tehokkaasti käyttöön. Toiminnan

tuottavuuden ja tehokkuuden parantamista tavoitellaan lisäksi jättämällä täyttämättä vapautuvia
virkoja, luopumalla osasta toimitiloja ja vähentämällä kansainvälistä yhteistyötä.
Toimenpiteiden myötä kaikkiaan seitsemän
henkilöä irtisanottiin, mutta yksi heistä voitiin
kuitenkin palkata määräaikaiseen tehtävään. Tavoitteena olleet toimenpiteet saatiin pääsääntöisesti toteutettua vuoden loppuun mennessä, mutta
säästötoimenpiteitä jatketaan tulevinakin vuosina
esimerkiksi vapautuvien virkojen osalta.

Henkilöresurssit tulosalueittain
Taulukossa 4 esitetään STUKin henkilöresurssit
vuosina 2011–2015. Vuoden 2015 kokonaistyöaika
laski 15,5 henkilötyövuodella ollen 329,6 henkilötyövuotta. Arvioidusta työmäärästä jäätiin huomattavasti, pääosin ydinenergian tulosalueelle arvioidun huomattavan kasvun siirtyessä seuraaville
vuosille.

Taulukko 4. Henkilöresurssit vuosina 2011 – 2015 (htv).
HENKILÖRESURSSIEN KÄYTTÖ 2011– 2015

Arvio

MUUTOS 2014 – 2015

2011

2012

2013

2014

2015

2015

% htv:sta

%

119,0

121,4

120,5

116,6

125,7

164,0

38,1 %

7,8 %

Säteilytoiminta

30,7

32,5

28,7

30,6

29,9

31,0

9,1 %

-2,3 %

Valmius ja turvajärjestelyt

18,6

12,1

10,6

11,7

9,2

12,0

2,8 %

-21,4 %

Ydinenergia

Tutkimus ja kehitys

44,1

44,6

30,1

17,3

17,4

25,0

5,3 %

0,6 %

Asiantuntijapalvelut

22,4

25,0

27,1

29,2

16,6

28,0

5,0 %

-43,2 %

Viestintä

7,2

7,3

8,5

8,2

5,4

9,0

1,6 %

-34,1 %

Ympäristö

9,6

9,8

12,5

14,3

12,3

14,0

3,7 %

-14,0 %

STUKin yhteiset tukitoiminot

40,7

41,5

48,2

51,1

47,1

43,0

14,3 %

-7,8 %

Lomat ja poissaolot

65,5

68,3

68,5

66,1

66,0

73,0

20,0 %

-0,2 %

357,8

362,5

354,7

345,1

329,6

399,0

100 %

-4,5 %

Yhteensä
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Kuva 9. Kokonaistyöajat
eri tulosalueilla vuosina
2011–2015 (htv).
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Kuvassa 9 esitetään eri tulosalueiden työajan
kehittyminen vuosina 2011–2015. Ydinenergian tulosalueen työmäärä on säilynyt korkeana käytössä
olevien ydinlaitosten, Olkiluoto 3:n rakentamisen,
Hanhikivi-hankkeen sekä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen vuoksi. Vuosien 20132014 lasku johtui pääasiassa laitoshankkeiden
sunniteltua hitaammasta etenemisestä sekä YVLohjeiden uudistuksen valmistumisesta vuonna
2013. Vuonna 2015 työmäärä kasvoi uudelleen ja
kasvu jatkunee voimakkaana seuraavina vuosina.
Säteilytoiminnan tulosalueen työajat ovat kasvaneet vuosina 2011–2014 valvontakohteiden määrän lisäännyttyä. Vuonna 2013 tulosalueen työpanos laski, kun mittanormaaliin liittyvät toiminnot
siirrettiin yhteisiin tukitoimintoihin. Vuonna 2015
työmäärä väheni, koska osa tarkastuksista tehdään nykyisin kyselyinä. Myös rekrytointien viivästymisen vähensi tarkastustunteja.
Valmiuden ja turvajärjestelyiden tulosalueella
vuosi 2011 erottuu selvästi Fukushiman onnettomuuden vuoksi. Tämän poikkeuksellisen vuoden
jälkeen tulosalueen työmäärä on hiljalleen laskenut. Vuonna 2015 ei pidetty isoa valmiusharjoitusta, joten valmiuteen ja turvajärjestelyihin kului
työaikaa vähiten koko tarkastelujaksolla.
STUKin strategian painopisteiden mukaisesti tutkimukseen ja kehitykseen käytetty työaika
on laskenut huomattavasti koko tarkastelujakson
ajan. Vuonna 2013 lakkautettiin säteilybiologian
laboratorion toiminta. Myös ympäristövalvontaan
ja säteilyuhkiin liittyvää tutkimusta on vähennetty. Osa tutkimuksen tulosalueen toiminnasta ajettiin alas vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämä tulee laskemaan tulosalueen työaikoja vuodesta 2016
eteenpäin.
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Asiantuntijapalveluihin käytetty työmäärä on
kasvanut tasaisesti kansainvälisten hankkeiden lisääntyessä. Vuonna 2015 toiminta-alueeseen kohdistui muutoksia, jotka vähensivät tulosalueeseen
käytettyä työaikaa. Ydinlaitosten ympäristövalvonnan siirtyminen palvelutoiminnasta maksulliseksi valvonnaksi sekä radonmittauksiin käytetyn
työajan puolittuminen vähensivät huomattavasti
tulosalueeseen käytettyä työaikaa. Ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyö Venäjän kanssa oli ennen
vuotta 2014 ja osittain vuonna 2014 maksullista
palvelua. Vuodesta 2015 lähtien yhteistyö on ydinenergian tulosalueeseen liittyvää budjettirahoitteista toimintaa.
STUKin yhteisiin tukitoimintoihin käytettyä
työaikaa ovat lisänneet perustettu säännöstöyksikkö sekä matkahallinnon ja hankintojen keskittäminen. Vuoden 2015 työaikaa vähensi erityisesti
kahdeksan tietohallinnon asiantuntijan siirtyminen Valtorin palvelukseen. Kieku-tietojärjestelmän
käyttöönoton aiheuttama työmäärä piti kuitenkin
tukitoimintojen työmäärän suunniteltua korkeammalla tasolla.
Taulukossa 5 esitetään vuosien 2011–2015 henkilöresurssit siten, että hallintoon ja yhteisiin palveluihin, lomiin ja poissaoloihin käytetty työaika
on vyörytetty loppusuoritteille.
Kuvassa10 esitetään maksullisen ja maksuttoman toiminnan osuudet henkilöresursseista vuosina 2011–2015. Budjettirahoitteisen toiminnan
määrä on pienentynyt 35,7% ja maksullisen toiminnan määrä on kasvanut 11,9% tarkastelujaksolla. Muutokset johtuvat pääasiassa maksullisen
ydinlaitosvalvonnan kasvusta sekä tutkimustoiminnan vähentymisestä.
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Taulukko 5. Henkilöresurssit vuosina 2011–2015 (htv) STUKin yhteisiin palveluihin sekä lomiin ja poissaoloihin käytetty
työaika vyörytettynä loppusuoritteille.
HENKILÖRESURSSIEN KÄYTTÖ 2011 – 2015
Ydinenergia

MUUTOS 2014 – 2015

2011

2012

2013

2014

2015

(htv)

%

166,6

169,6

175,6

173,5

191,0

17,5

10,1 %

Säteilytoiminta

44,1

46,8

42,9

46,5

43,9

-2,6

-5,6 %

Valmius, turvajärjestelyt

26,8

18,2

16,3

18,4

14,3

-4,1

-22,3 %

Tutkimus ja kehitys

63,3

65,9

45,8

26,7

27,3

0,6

2,2 %

Asiantuntijapalvelut

32,7

36,8

41,8

45,2

25,5

-19,7

-43,6 %

Viestintä

10,3

10,6

13,0

12,7

8,0

-4,7

-37,0 %

Ympäristö

13,9

14,6

19,3

22,1

19,6

-2,5

-11,3 %

Yhteensä

357,8

362,6

354,7

345,1

329,6

-15,5

-4,5 %

400
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234
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Maksuton toiminta

Maksulliset suoritteet

Kuva 10. Henkilöresurssien jakautuminen maksulliseen ja
maksuttomaan toimintaan vuosina 2010–2014.

Tuotot ja kustannukset tulosalueittain
Taulukossa 6 esitetään tulosalueiden tuotot ja kustannukset. Ydinenergian ja säteilytoiminnan tulosalueilla tehdään maksullisen valvonnan lisäksi
budjettirahoitteisia tehtäviä.
Tuloja kertyi eniten ydinenergian tulosalueella
sekä säteilytoiminnassa. Asiantuntijapalveluista
saadut tulot toteutuivat huomattavasti aikaisempaa pienempänä. Eräistä kansainvälisistä hankkeista saatavien tulojen ajankohtaan liittyvän
epävarmuuden vuoksi kyseisiä tuloja ei tuloutettu
vielä vuodelle 2015. Asiantuntijapalveluiden tuloja pienensi aikaisempaan verrattuna myös se, että
ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyö Venäjän kanssa toteutettiin aikaisemmasta poiketen kokonaan
budjettirahoitteisena.
STUKin kokonaiskustannukset pienenivät
5,1 % edellisestä vuodesta. Kustannukset jäivät

huomattavasti arvioitua matalammaksi ydinenergian maksullisen valvonnan tulosalueella, koska
laitosprojektit eivät ole edenneet arvioidussa aikataulussa. Säteilytoiminnan kustannukset nousivat
8,4 % lähinnä säteilyturvallisuutta koskevaan uuteen direktiiviin (BSS 2013/59/Euratom) liittyvän
suuren työn vuoksi. Tutkimuksen ja kehityksen
kustannusten 14,3 % nousu johtuu tutkimustoiminnan alasajon aiheuttamista toimista. Osasta
tutkimusta ja siihen liittyvistä projekteista sekä
tiloista luovuttiin vuoden 2015 aikana. Asiantuntijapalveluiden kustannukset puolittuivat edellisestä vuodesta. Ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyö Venäjän kanssa siirtyi asiantuntijapalveluista
ydinenergia-tulosalueelle. Vähentymistä selittää
myös Loviisan ja Olkiluodon ympäristövalvonnan
siirtyminen palvelutoiminnasta maksulliseksi valvonnaksi sekä radonmittauspalveluiden käytön
väheneminen. Ympäristö-tulosalueen kustannukset alenivat 10,7 % vuodelle 2014 kohdistuneen
Talvivaaran ympäristöonnettomuuden valvonnan
jälkeen.
Kustannuslaskennassa hallinnon tuotot on vähennetty kustannuksista ennen vyörytystä. Toimitila- ja muut vuokrakustannukset ovat osaksi tulosalueiden kustannuksissa ja toisaalta yhteiskustannuksissa hallinnon ja tukitoimintojen osuutena
vuokrista. Vuokriin sisältyy kiinteistöhallinnon
kustannukset. Palvelujen ostot vähenivät noin 1,5
miljoonaa euroa. Vähennys kohdistui pääasiassa
ydinenergian käytön valvontaan liittyviin teknisen
tuen toimeksiantoihin.
Kuvassa 11 esitetään eri tulosalueiden kustannusten kehittyminen vuosina 2011–2015.
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Taulukko 6. Tuotot ja kustannukset vuonna 2015.
STUK

%

Ydinenergia

Säteilytoiminta

yhteensä
TUOTOT
– liiketaloudelliset suoritteet

2 103 961

8%

19 416 925

75 %

3 292 372

13 %

56 081

0%

1 150 060

4%

875

0%

26 020 275

100 %

19 427 596

3 331 790

512 584

1%

344 585

35 209

13 776 190

35 %

8 237 635

1 549 878

– vuokrat

2 460 351

6%

713 327

272 267

– palvelujen ostot

2 639 284

7%

1 626 793

235 244

– muut erilliskustannukset

1 211 709

3%

680 832

120 305

20 600 119

53 %

11 603 172

2 212 904

17 583 351

45 %

10 213 667

2 857 167

12 196 367

31 %

7 023 784

2 212 817

5 386 984

14 %

3 189 883

644 350

943 156

2%

= osuus yhteiskustannuksista

18 526 507

47 %

10 213 667

2 909 766

= kokonaiskustannukset yhteensä

39 126 626

100 %

21 816 839

5 122 670

– julkisoikeudelliset suoritteet
– erillislakien mukaiset suoritteet
– yhteistoiminnan tuotot
– yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
– muut tuotot
= tuotot yhteensä

19 403 592
3 292 372
24 004

5 570
33 848

KUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
– aineet, tarvikkeet, tavarat
– henkilöstökustannukset

= erilliskustannukset yhteensä
Osuus yhteiskustannuksista
– tukitoimintojen kustannukset
** osastojen tuki- ja kehitystehtävät
** hallinto, mittanormaalit ja tukiyksiköt
– poistot

52 599

– korot

Osuus STUKin kokonaiskustannuksista
Kustannusarvio

100 %

56 %

13 %

55 225 000

34 795 000

4 651 000

Kuva 11. Tulosalueiden kustannukset (milj.euroa) vuosina 2011–2015.
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Valmius- ja
turvajärjestelyt

Tutkimus ja kehitys

Asiantuntijapalvelut

Viestintä

Ympäristö

2 103 961
13 333
5 023

8 961

13 485

1 072 921

561

11 963
29 807

875
18 508

1 082 757

2 103 961

561

55 103

19 198

32 037

30 378

2 425

48 753

673 594

1 137 810

1 122 727

333 189

721 356

124 201

760 037

339 366

49 492

201 661

85 171

129 011

155 593

60 729

346 743

33 911

135 403

192 757

10 806

37 694

936 076

2 194 298

1 840 821

456 642

1 356 207

597 979

1 288 675

1 329 074

370 363

926 425

362 112

836 229

920 348

247 825

593 253

235 867

452 446

408 727

122 538

333 172

58 462

174 211

7 047

1 654

649 182

656 441

1 462 886

1 336 122

372 017

1 575 607

1 592 516

3 657 184

3 176 943

828 659

2 931 814

4%

9%

8%

2%

7%

1 864 000

4 249 000

5 201 000

1 276 000

3 189 000
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Kuva 12. Ydinturvallisuusvalvonnan omakustannushinta
(euro/h).
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Kuva 13. Säteilyn käytön valvonnan omakustannushinta
(euro/h).
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Omakustannushinta

•• Omakustannushinta eri toimintasektoreilla (ydinenergian ja säteilyn käytön valvonta) ei kasva
palkkojen noususta ja inflaatiosta aiheutuvaa kasvua nopeammin ellei siihen ole jokin perusteltu
syy, esimerkiksi valvonnan tueksi välttämättömän
kansainvälisen toiminnan laajeneminen. Turvallisuusvalvonnan omakustannushinta pysyy selvästi
pienempänä kuin vastaavia suoritteita tuottavien
yritysten laskutushinta. (3)
Kuvissa 12 ja 13 esitetään ydinturvallisuusvalvonnan ja säteilyn käytön valvonnan omakustannushinnan kehittyminen vuosina 2006–2015. Vertailuhintaa laskettaessa on otettu lähtökohdaksi vuosi
2006. Vertailuhinta on laskettu korjaamalla palkkakustannusten osuus ansiotasoindeksin muutoksella ja välillisten kustannusten osuus kuluttajahintaindeksin muutoksella. Vuonna 2013 osaksi
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hallinnon kustannuksia siirretty mittanormaali
nosti hieman kaikkia maksullisen toiminnan tuntihintoja. Omakustannushinnat ovat pienempiä tai
korkeintaan samaa suuruusluokkaa kuin vastaavia korkeatasoisia asiantuntijapalveluita tuottavien yritysten laskutushinnat.
Ydinturvallisuusvalvonnan omakustannushinta on noussut vertailuhinnan kanssa samaa tahtia
lukuun ottamatta vuosia 2011–2013. Nousun syinä olivat hallintotyön määrän palautuminen normaalille tasolle, säännöstötyö, IRRS-arviointi sekä
EU-yhteistyönä tehdyt ydinvoimalaitosten stressitestit.
Säteilyn käytön valvonnan tuntihinta on noussut vertailuhintaa huomattavasti nopeammin vuosina 2012–2015. Nousu johtuu tuki- ja kehitystehtävien sekä tietojärjestelmän kehittämiseen liittyvien yhteiskustannusten noususta. Vuonna 2015
kustannuksia nosti erityisesti BSS-direktiiviä varten tehty työ.
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Taulukko 7. Toimialojen sisäisen hallinnon ja STUKin yhteisten palvelujen kustannukset.
Osuus
yhteiskustannuksista

Osuus
kokonaiskustannuksista

(1000 eur)

2011

2012

2013

2014

2015

%

Toimialojen
sisäinen hallinto

2 927

2 933

3 189

3 306

2 711

20,6 %

6,9 %

-595

-18,0 %

344

379

304

2,3 %

0,8 %

-75

-19,8 %

Mittanormaalitoiminta
Johto ja esikunta

%

Muutos
2014 – 2015

eur

%

707

752

656

656

474

3,6 %

1,2 %

-182

-27,7 %

2 355

2 591

2 502

2 294

2 293

17,4 %

5,9 %

-1

0,0 %

714

709

724

775

0

0,0 %

0,0 %

-775

-100,0 %

Tietohallinto
yhteensä

3 069

3 300

3 226

3 069

2 293

17,4 %

5,9 %

-776

-25,3 %

Toimitilakustannukset

3 325

3 320

3 278

3 303

4 167

31,6 %

10,6 %

864

26,2 %

Muu yleishallinto

1 896

2 337

2 547

2 994

3 218

24,4 %

8,2 %

224

7,5 %

11 924

12 642

13 240

13 707

13 167

100,0 %

33,7 %

-540

-3,9 %

Tietohallinto
– Atk- ja
tietojärjestelmät
– Tietopalvelut

Tukitoiminnot
ja yleishallinto
yhteensä

Luvut kuvaavat kustannuksia ennen kustannusvyörytystä.
Mittanormaalitoiminta on siirretty vyörytettäväksi kustannukseksi vuonna 2013.
Kiinteistöhallinto siirretty osaksi toimitilakustannuksia vuonna 2015.
Tietopalvelut siirretty osaksi muun yleishallinnon kustannuksia vuonna 2015.

Maksuton toiminta
Palveluja lukuun ottamatta kaikilla tulosalueilla
on maksutonta, budjettivaroin rahoitettua toimintaa. Tällaista toimintaa ovat ydinenergian ja säteilytoiminnan tulosalueiden kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö, pääosa tutkimuksesta sekä lähes
kaikki valmiuden, viestinnän ja ympäristön säteilyvalvonnan tehtävät. Kuvassa 14 esitetään maksuttoman toiminnan kustannukset tulosalueittain.
Maksuttoman toiminnan kokonaiskustannukset
nousivat miljoona euroa. Ydinenergia-tulosalueen
maksutonta toimintaa kasvatti 1,48 miljoonalla eurolla ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyö Venäjän
kanssa. Toiminta on aikaisemmin kirjattu asiantuntijapalvelut-tulosalueelle. Tutkimuksen kustannukset kasvoivat 0,4 miljoonalla eurolla. Kasvu
johtuu tutkimustoimintojen alasajon aiheuttamista kustannuksista. Rajavalvontaa koskevan yhteistyöprojektin kustannusten vähentyminen alensi
ympäristövalvonnan kustannuksia.

Hallinnon ja sisäisten palvelujen kustannukset eritellään taulukossa 7. Vuoden 2015 kustannuslaskennassa toteutetut vyörytysperiaatteiden
muutokset on mainittu taulukon alla. Yleishallinnon kustannuksia nosti hallinnon keskittäminen
sekä valtion yhteisen tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti.

Ydinturvallisuus 2,4
Säteilyn käytön turvallisuus 1,8
Valmius 1,6
Tutkimus 2,6
Viestintä 0,8
Ympäristön säteilyvalvonta 2,9

Kuva 14. Maksuttoman toiminnan kustannukset (milj.euroa) vuonna 2015. Kustannukset yhteensä 12,0 miljoonaa
euroa.
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Kuvassa 15 esitetään koko STUKissa tehtävien
tukitehtävien kustannukset. Tukitehtäviin sisältyvät kehitystehtävät, säännöstötyö, koulutus, raportointi ja ammattitaidon ylläpito sekä tilaustutkimuksiin liittyvät tehtävät. Kustannukset laskivat
vuoden 2014 tasosta 6 % ja olivat 5,18 miljoonaa
euroa. Säteilyturvallisuussäännöstön kustannukset kasvoivat 58 % BSS-direktiiviin liittyvän työn
vuoksi muiden tukitehtävien kustannuksien alentuessa hieman.

6,0
5,5
5,0
4,5

0,28

4,0

1,12

3,0
2,5

0,33

0,97

1,12

0,69
0,30

0,61
0,30

1,12

0,97

0,70

0,61

0,95

0,76

1,05

2,0
1,5
1,0
0,0

Kokonaismenojen erittely
Taulukossa 8 esitetään STUKin menot vuosina
2011–2015. Menot laskivat edellisvuodesta 5,1%.
Menojen tarkempi erittely on esitetty tilinpäätösanalyysissä.

STUKin maksullisia suoritteita tehdään ydinenergian ja säteilytoiminnan sekä asiantuntijapalveluiden tulosalueilla. STUKin julkisoikeudellisia maksullisia suoritteita ovat ydinenergialain (990/1987)
nojalla tapahtuva ydinenergian käytön valvonta ja

0,58

0,33

3,5

0,5

1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

0,62
0,44

2,33

2,55

2,12

2,15

2,07

2011

2012

2013

2014

2015

Turvallisuustutkimus

Koulutuksen antaminen

Raportointi

Säteilyturvallisuussäännöstö

Ammattitaidon ylläpito

Ydinturvallisuussäännöstö

Koulutukseen osallistuminen

Kehitystehtävät

Kuva 15. Tukitehtävien kustannukset vuosina 2011–2015
olivat yhteensä 5,18 miljoonaa euroa.

säteilylain (592/1991) nojalla tapahtuva säteilytoiminnan valvonta. Vuonna 2015 vuokriin sisältyvät
kiinteistöhallinnon kustannukset. Nämä kustannukset ovat aikaisemmilla vuosilla tukitoimintojen
kustannuksissa.

Taulukko 8. Menojen erittely vuosina 2011–2015.
MENOJEN ERITTELY (1000 eur)*
2011

Muutos 2014–2015
2012

2013

2014

2015

(1000 eur)

%

OSUUS
%

Aineet, tarvikkeet
ja tavarat

785

672

592

544

424

-120

-22,1 %

1,1 %

Arvoltaan väh.
koneet, kalusto ja
kuljetusvälineet

633

422

239

672

561

-111

-16,5 %

1,4 %

Henkilöstökulut**

24 569

25 227

25 499

25 769

24 890

-879

-3,4 %

64,2 %

2 686

2 911

2 994

2 991

2 898

-93

-3,1 %

7,5 %

298

329

309

307

466

159

51,8 %

1,2 %

1 783

1 998

1 772

1 832

2 755

923

50,4 %

7,1 %

Henkilöstöpalvelut

456

477

533

428

499

71

16,6 %

1,3 %

Puhtaanapito- ja
pesulapalvelut

194

164

201

195

199

4

2,1 %

0,5 %

Muut palvelut

3 609

3 503

3 625

4 586

2 690

-1 896

-41,3 %

6,9 %

Matkakulut

1 939

1 796

1 696

1 632

1 471

-161

-9,9 %

3,8 %

Vuokrat
Korjaus- ja
kunnossapito
Toimistopalvelut

Muut kulut

437

279

442

482

225

-257

-53,3 %

0,6 %

Investoinnit

2 033

1 189

2 064

1 393

1 704

311

22,3 %

4,4 %

39 422

38 967

39 966

40 831

38 782

-2 049

-5,1 %

100,0 %

Menot yhteensä

* Luvut on ilmoitettu arvonlisäverottomina.
** Vähennyksenä on otettu huomioon sairaus- ja tapaturmavakuutuslain mukaiset kustannusten palautukset.
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Ydinturvallisuusvalvonnan
kustannusvastaavuuslaskelma

•• Tulot kattavat 100 % kustannuksista, kustannusarvio 25,1 miljoonaa euroa. (4)
Ydinturvallisuusvalvonnan omakustannushinnan
toteutuminen on varmistettu siten, että vuosittaisen kustannuslaskennan jälkeen laskutus oikaistaan tasauslaskulla vastaamaan toteutuneita
kustannuksia. Ydinturvallisuusvalvonnan kustannusvastaavuus oli näin ollen 100 % (taulukko 9).
Tuottojen ja kustannuksien ero johtuu tasausten
ulkopuolelle jätetyistä pienjätteitä koskevista maksuista sekä palvelutoiminnasta valvonnaksi siirtyneen ydinlaitosten ympäristön säteilyvalvonnan
erikseen tehtävistä tasauslaskuista.
Ydinturvallisuusvalvontaan tehty työmäärä

kasvoi vuoteen 2014 nähden. Työmäärän kasvu
nosti vastaavasti henkilöstökustannuksia sekä tukitoimintojen kustannuksia. Palvelujen ostot vähenivät huomattavasti teknisen tuen toimeksiantojen
määrän pienenemisen vuoksi.
Ydinturvallisuusvalvonnan kustannukset laskivat 0,5% vuodesta 2014 (taulukko 10). Fennovoiman laitoshankkeen kustannukset kaksinkertaistuivat edellisvuodesta lähinnä rakentamislupahakemuksen seurauksena. Posivan loppusijoitushankkeeseen kustannukset alenivat 30 %. Posivan
rakentamislupahakemukseen ja turvallisuusarvioon liittyvä mittava työ tehtiin pääosin jo ennen
vuotta 2015.
Ydinturvallisuusvalvonnan tulot ja kustannukset olivat huomattavasti ennakoitua pienemmät
johtuen Olkiluoto 3:n ja uusien laitoshankkeiden
arvioitua hitaammasta edistymisestä.

Taulukko 9. Ydinturvallisuusvalvonnan kustannusvastaavuuslaskelma.
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet
YDINTURVALLISUUSVALVONTA

2013
toteutuma

2014
toteutuma

2015
toteutuma

2015
tavoite

18 285 326

19 573 442

19 403 482

30 638 000

TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
– Maksullisen toiminnan myyntituotot
– Maksullisen toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä

0

0

0

0

18 285 326

19 573 442

19 403 482

30 638 000

KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
– Aineet, tarvikkeet, tavarat
– Henkilöstökustannukset
– Vuokrat
– Palvelujen ostot
– Muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä

24 222

7 030

16 209

6 664 620

7 061 620

7 635 992

303 412

333 022

651 331

1 624 420

2 393 902

1 066 002

560 202

586 086

542 527

9 176 877

10 381 661

9 912 061

9 113 779

9 194 771

9 559 139

Osuus yhteiskustannuksista
– Tukitoimintojen kustannukset
– Poistot

2 502

1 159

0

– Korot

0

0

0

– Muut yhteiskustannukset

0

0

0

9 116 281

9 195 929

9 559 139

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

18 293 159

19 577 590

19 471 200

Kustannusvastaavuus (Tuotot – Kustannukset)

-7 832

-4 148

-67 718

Kustannusvastaavuus, %

100 %

100 %

100 %

Kokonaiskustannukset yhteensä

30 638 000
100 %
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Taulukko 10. Ydinturvallisuusvalvonnan kustannukset valvontakohteittain vuosina 2011–2015.
HENKILÖRESURSSIEN KÄYTTÖ 2011 – 2015
Laitos / 1000 eur

2011

2012

2013

2014

2015

Loviisa

2 739

3 690

3 967

4 369

4 493

Olkiluoto 1 ja 2

2 580

2 823

3 063

3 826

4 215

Olkiluoto 3

8 369

7 843

7 045

6 125

5 976

Posiva

2 186

2 177

3 351

4 196

2 923

35

174

403

740

1 564

537

240

464

319

300

16 446

16 947

18 293

19 575

19 471

Fennovoima
Muut
Kustannukset yhteensä

Taulukko 11. Säteilyn käytön valvonnan kustannusvastaavuuslaskelma.
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet
SÄTEILYN KÄYTÖN VALVONTA

2013
toteutuma

2014
toteutuma

2015
toteutuma

2015
tavoite

2 728 297

3 105 267

3 292 372

3 250 000

TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
– Maksullisen toiminnan myyntituotot
– Maksullisen toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä

113

0

0

0

2 728 410

3 105 267

3 292 372

3 250 000

KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
– Aineet, tarvikkeet, tavarat

18 813

18 666

22 970

919 213

1 052 258

1 002 163

– Vuokrat

57 677

71 947

171 649

– Palvelujen ostot

41 740

194 906

181 052

– Henkilöstökustannukset

– Muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä

66 293

80 027

74 342

1 103 737

1 417 803

1 452 177

1 806 509

1 677 328

1 925 905
33 456

Osuus yhteiskustannuksista
– Tukitoimintojen kustannukset
– Poistot

40 919

29 303

– Korot

0

0

– Muut yhteiskustannukset

0

0

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

1 847 428

1 706 632

1 959 360

Kokonaiskustannukset yhteensä

2 951 165

3 124 435

3 411 537

-222 755

-19 168

-119 164

92 %

99 %

97 %

Kustannusvastaavuus (Tuotot – Kustannukset)
Kustannusvastaavuus, %

Säteilyn käytön valvonnan
kustannusvastaavuuslaskelma

•• Tulot kattavat 100 % kustannuksista (5 vuoden
keskiarvo), vuosittainen poikkeama alle ± 10 %,
kustannusarvio 3,25 miljoonaa euroa. (4)
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3 250 000
100 %

Säteilyn käytön valvonnan tulos jäi hieman alijäämäiseksi, mutta vuositavoite toteutui (taulukko
11). Viiden vuoden keskiarvo on 4,6 % alijäämäinen. Alijäämää selittävät yhteiskustannuksia kasvattaneet investoinnit Vasara-tietojärjestelmään
sekä BSS-direktiiviin liittyvät työt. Vuoden 2015
aikana hintoihin tehdyn korotuksen vaikutus parantaa kustannusvastaavuutta vielä vuonna 2016.
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Taulukko 12. Palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset suoritteet
PALVELUTOIMINTA

2013
toteutuma

2014
toteutuma

2015
toteutuma

2015
tavoite

4 763 163

5 838 546

2 103 961

6 000 000

10

0

0

TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
– Maksullisen toiminnan myyntituotot
– Maksullisen toiminnan muut tuotot

0

931 988

0

4 763 173

6 770 534

2 103 961

Budjettirahoitteiseksi siirtynyt toiminta
Tuotot yhteensä

6 000 000

KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
– Aineet, tarvikkeet, tavarat

139 188

462 641

30 378

1 550 404

1 845 479

1 122 727

– Vuokrat

316 328

357 002

339 366

– Palvelujen ostot

766 847

1 050 789

155 593

– Henkilöstökustannukset

– Muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä

254 814

368 235

192 757

3 027 581

4 084 146

1 840 821

1 898 227

2 284 378

1 329 074

Osuus yhteiskustannuksista
– Tukitoimintojen kustannukset
– Poistot

7 100

11 393

7 047

– Korot

0

0

0

– Muut yhteiskustannukset

0

0

0

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

1 905 326

2 295 771

1 336 122

Kokonaiskustannukset yhteensä

4 932 907

6 379 917

3 176 943

-169 734

390 618

-1 072 982

97 %

106 %

66 %

Kustannusvastaavuus (Tuotot – Kustannukset)
Kustannusvastaavuus, %

Palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma

•• Toiminta on kannattavaa, tuloarvio 6,00 miljoonaa
euroa. (3)
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ei toteutunut tavoitteen mukaisesti, vaan
myydyt asiantuntijapalvelut jäivät alijäämäisiksi
maksujen saannin venymisen vuoksi. (taulukko
12). Ottaen huomioon vuodelle 2016 siirtyneet tulot toiminta olisi ollut huomattavasti ylijäämäinen.
Ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyö Venäjän
kanssa siirtyi vuonna 2014 palvelutoiminnasta
budjettirahoitteiseksi perustoiminnaksi. Vuoden
2013 määrärahaa laskutettiin vielä elokuussa

6 000 000

2014, jonka jälkeen STUK on kirjannut menot budjettirahoitteiseen toimintaan. Ydinturvallisuusyhteistyöhön käytetään vuosittain noin 1,5 miljoonaa
euroa. Ottaen huomioon tämän muutoksen ja vuodelle 2016 siirtyneet maksatukset tuloarvio olisi
ylitetty.

•• Kansainvälisten palveluhankkeiden tuotot lisääntyvät noin 2 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen
2012. (3)
Edellä esitetyn mukaisesti kansainvälisiin palveluihin tuli muutoksia. Kun otetaan muutokset ja
vuodelle 2016 siirtyneet tulot huomioon, palveluhankkeiden tulot kasvoivat tavoitteen mukaisesti.
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Taulukko 13. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
Maksullinen toiminta yhteensä
2013
toteutuma

2014
toteutuma

2015
toteutuma

2015
tavoite

25 840 400

28 538 375

24 809 599

39 888 000

123

0

0

0

0

931 988

0

0

25 840 523

29 470 362

24 809 599

39 888 000

188 342

488 804

69 567

9 165 551

9 967 022

9 760 882

688 925

765 142

1 162 346

2 439 119

3 641 142

1 402 647

882 475

1 034 834

809 944

13 364 412

15 896 943

13 205 386

12 868 659

13 171 414

12 814 118

51 463

42 411

40 503

– Korot

0

0

0

– Muut yhteiskustannukset

0

0

0

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

12 920 122

13 213 825

12 854 620

Kokonaiskustannukset yhteensä

26 284 533

29 110 767

26 060 007

-444 010

359 595

-1 250 408

98 %

101 %

95 %

TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
– Maksullisen toiminnan myyntituotot
– Maksullisen toiminnan muut tuotot
Budjettirahoitteiseksi siirtynyt toiminta
Tuotot yhteensä
KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
– Aineet, tarvikkeet, tavarat
– Henkilöstökustannukset
– Vuokrat
– Palvelujen ostot
– Muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
Osuus yhteiskustannuksista
– Tukitoimintojen kustannukset
– Poistot

Kustannusvastaavuus (Tuotot – Kustannukset)
Kustannusvastaavuus, %

Maksullinen toiminta yhteensä:
kustannusvastaavuuslaskelma
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli
95,2% (taulukko 13) ja alijäämä 1,3 miljoonaa euroa. Ottaen huomioon vuodelle 2016 siirtynee tulot toiminnan kustannusvastaavuus oli tavoitteen
mukainen.

Maksullisen toiminnan tunnusluvut
Maksullisen toiminnan tunnusluvut esitetään taulukossa 14. Julkisoikeudellisten suoritteiden tuloarvio oli huomattavan korkea toteumaan verrattuna. Ydinenergian käytön työmäärä kasvoi arvioitua
hitaammin. Palvelutoiminnan tuloarvio alittui Venäjän kanssa tehtävän ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyön siirryttyä budjettirahoitteiseksi toimin-
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39 888 000
100 %

naksi ja vuodelle 2016 siirtyneiden tulojen vuoksi.
Säteilyn käytön valvonnan hintoja nostettiin vuoden 2015 aikana muiden hintojen pysyessä aikaisemmalla tasolla.
Kuvassa 16 esitetään eriteltynä maksullisen
toiminnan tulojen ja kustannusten kehittyminen
vuosina 2011–2015.

Valvonnan kokonaiskustannukset

•• Ydinenergian käytön valvonnan ja säteilytoiminnan valvonnan kokonaiskustannukset eivät kasva
palkkojen noususta ja inflaatiosta johtuvaa kasvua
nopeammin, ellei siihen ole jokin perusteltu syy,
esimerkiksi uuden ydinlaitoksen rakentaminen tai
säteilyn käytön merkittävä lisääntyminen. (4)
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Taulukko 14. Maksullisen toiminnan tunnusluvut 2015.
Julkisoikeudelliset suoritteet
(1000 eur)

Muut suoritteet

2015

Tilinpäätös

2015

Tilinpäätös

Maksullisen toiminnan tulot

33 888

22 706

6 000

2 104

Maksullisen toiminnan erilliskustannukset

16 944

11 364

3 660

1 841

Käyttöjäämä

16 944

11 342

2 340

263

– prosenttia (%) tuloista
Osuus yhteiskustannuksista

50 %

50 %

39 %

13 %

17 622

11 518

2 340

1 336

0

-176

0

-1 073

0,0 %

-0,8 %

0,0 %

-51,0 %

98,0 %

99,2 %

100,0 %

66,2 %

0

67

0

0

0,0 %

4,1 %

0,0 %

0,0 %

21,3 %

0,0 %

22,5 %

-69,0 %

Ylijäämä (+) / Alijäämä (–)
– prosenttia (%) tuloista
Tulot prosenttia (%) kustannuksista
Investoinnit
Hintojen muutos prosenttia (%)
Volyymin muutos prosenttia (%)*

* Volyymin muutos-% on laskettu edellisen vuoden TA:n ja toteutuneista luvuista.
30

3,0
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2,5

20

2,0

15

1,5

10

1,0

5

0,5

0

2011
Tuotot

2012

2013

2014

2015

Kustannukset

0,0

2011
Tuotot

2012

2013

2014

2015

Kustannukset

Kuva 16. Maksullisen toiminnan tuotot ja kustannukset
vuosina 2011–2015 (milj. euroa).

Kuva 17. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot ja kustannukset vuosina 2011–2015 (milj. euroa).

Kustannusvastaavuutta koskevat tavoitteet toteutuivat hyvin. Vuosittain yksittäinen toiminta voi
hieman ylittää tai alittaa omakustannushinnan,
mutta kokonaisuutena kustannusvastaavuus on
ollut hyvä.

2015. EU:n aiemmasta puiteohjelmasta (FP7) päättyi STAR-projekti, sekä vuoden lopussa iso kuusivuotinen STUKin koordinoima DoReMi-projekti.
Projektissa hallinnoitiin 23 miljoonan euron varoja, ja konsortiossa oli 36 partneria 16 eri maasta.
Kustannukset alenivat 1,9 miljoonaan euroon
tulojen pysyessä samalla tasolla, joten kustannusvastaavuus nousi kahteen edelliseen vuoteen verrattuna ollen 60 % (taulukko 15).
Kuvassa 17 esitetään yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot ja kustannukset vuosina 2011–2015. Yhteisrahoitteisia hankkeita käsitellään tutkimuksia
koskevassa luvussa 1.4.1.4.

1.3.4 Yhteisrahoitteisen toiminnan
kustannusvastaavuus
Merkittävimmät muutokset yhteisrahoitteisissa projekteissa olivat EU:n kahden Horisontti 2020-ohjelman sekä yhden EMPIR- ja yhden
Erasmus-rahoitteisen projektin alkaminen vuonna
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Taulukko 15. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.
YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
(Laskelma omarahoitusosuudesta)
2013
toteutuma

2014
toteutuma

2015
toteutuma

2015
tavoite

– Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus

130 524

236 195

270 068

100 000

– EU:lta saatu rahoitus

823 450

742 307

757 140

700 000

8 720

900

16 823

100 000

YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN TUOTOT

– Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus
– Yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä

153 851

145 969

104 828

1 116 545

1 125 371

1 148 859

28 307

9 543

9 497

900 000

Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset
– Aineet, tarvikkeet, tavarat
– Henkilöstökustannukset

1 022 873

840 858

565 984

– Vuokrat

230 612

162 078

155 702

– Palvelujen ostot

106 874

120 622

133 220

– Muut erilliskustannukset

139 737

104 452

110 014

1 528 403

1 237 552

974 416

1 150 842

986 350

937 976

43 176

53 456

5 804

– Korot

0

0

0

– Muut yhteiskustannukset

0

0

0

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

1 194 018

1 039 806

943 780

Kokonaiskustannukset yhteensä

2 722 421

2 277 358

1 918 196

1 800 000

Omarahoitusosuus (Tuotot – Kustannukset)

1 605 876

1 151 987

769 337

900 000

59 %

51 %

40 %

50 %

Erilliskustannukset yhteensä
Yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus
– Tukitoimintojen kustannukset
– Poistot

Omarahoitusosuus, %

1.4 Tuotokset ja laadunhallinta
1.4.1 Suoritteet

•• STUKin strategia on toimeenpantu suunnitelmien
mukaisesti. (4)
STUKin strategia vuosille 2013–2017 valmistui
marraskuussa 2012. Strategian toimeen-panemiseksi valmisteltiin vuonna 2013 seuraavat ydinprosesseja ja tukiprosesseja koskevat toimintaohjelmat. Toimintaohjelmia on päivitetty tarpeen mukaan, viimeksi kuluneen vuoden aikana. Vuosittaisissa tulossuunnitelmissa on otettu huomioon strategiaan ja toimintaohjelmiin sisältyvät tavoitteet.
Strategian toteutumista arvioitiin kokonaisuutena syksyllä. Arvioinnin tarkoituksena oli lisäksi
tunnistaa strategiakauden loppuun mennessä teh-
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täviä toimenpiteitä sekä riskejä sille, että strategian tavoitteet eivät täyty strategiakauden aikana.
Strategian toteuttamisessa on edistytty kaikilla toiminnan alueilla hyvin. Toimintaympäristön
muutos on ollut erityisesti talouden ja tietohallinnon alueella ennakoitua suurempi. Arvioinnissa
todettiin myös strategiaa tehtäessä ennakoimattomista muutoksista johtuvia uusia tavoitteita.
Näitä ovat uusi toimitalohanke, Valtori- ja Kiekuhankkeiden toteutus sekä digitalisaation parempi
hyödyntäminen.

1.4.1.1 Ydinenergia
Ydinlaitosten valvontaan sisältyy suunnitelmien
ja muiden asiakirjojen tarkastuksia sekä laitospaikalla tai toimittajien luona tehtäviä tarkastuksia.
Tarkastusten ja muun valvonnan avulla STUK varmistuu siitä, että luvanhaltijan ja sen alihankki-
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•• Loviisa 1 ja 2 yksiköitä käytetään turvallisuusvaatimuksia noudattaen ja ne pidetään turvallisuusvaatimusten mukaisessa tilassa ottaen huomioon
turvallisuuden jatkuva parantaminen. (4)
Loviisan laitoksen käytön tarkastusohjelma toteutui pääosin vuosisuunnitelman mukaisesti. Laitoksen turvallisuustoimintoihin liittyvää tarkastusta
ei tehty.
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Kuva 19. Tilauksista aiheutuneet menot vuosina
2011–2015.
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joiden toiminta sekä ydinlaitosten järjestelmät, rakenteet ja laitteet täyttävät asetetut turvallisuusvaatimukset.
Seuraavassa käsitellään käytössä olevien laitosten (Olkiluoto 1 ja 2 sekä Loviisa 1 ja 2), Olkiluoto 3:n ja Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoitustilan tunnuslukuja. Kuvassa 18 esitetään STUKille
saapuneita asiakirjoja ja niiden käsittelyä koskevia tietoja vuosilta 2011–2015. Asiakirjojen keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2015 oli 122 päivää. Asiakirjasta riippuen sen käsittely voi kestää
muutamasta päivästä jopa vuoteen, ja sen tarkastaminen voi edellyttää omien vertailuanalyysien
tekemistä. STUKin tavoitteena on, että keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 60 päivää.
Vuoden 2015 aikana jatkettiin loppusijoitustilaan
liittyvien pitkään käsittelyssä olleiden asiakirjojen
loppuun käsittelyä, ja se osaltaan kasvatti keskimääräistä käsittelyaikaa.
STUK tilaa valvonnan tueksi tarvittavia riippumattomia arviointeja ja analyysejä. Kuvassa 19
esitetään tilauksista aiheutuneet menot vuosina
2011–2015. Vuoden 2015 menot liittyivät lähinnä
Olkiluoto 3:n vertailuanalyyseihin ja riippumattomiin arviointeihin sekä käytetyn polttoaineen loppusijoitushankkeen turvallisuuden arviointiin.
Kuvassa 20 esitetään laitospaikalla ja toimittajien luona tehtyjen tarkastuspäivien lukumäärä.
Vuonna 2015 tehtiin yhteensä 1209 laitteisiin ja
rakenteisiin kohdistunutta tarkastusta. Yksi tarkastus muodostuu yhdestä tai useammasta osatarkastuksesta, kuten tulosaineiston tarkastuksesta,
laitteen tai rakenteen tarkastuksesta, paine- tai tiiveyskokeesta, toimintakokeesta tai käyttöönottotarkastuksesta. Tarkastuksista 270 kuului rakenteilla olevan laitoksen valvontaan ja 922 käytössä
olevien laitosten valvontaan. Valvonnan kohdetta
koskevat asiakirjat käsitellään ennen laitospaikalla tehtäviä tarkastuksia. Laite- ja rakennekohtaisten tarkastusten lisäksi tehtiin STUKin itse laatimien tarkastusohjelmien säännöllisesti toistuvat
tarkastukset.

2015

Paikallistarkastajat (ydinturvallisuusvalvontaan käytetty työaika)
Muut STUKin tarkastajat

Yhteensä

Kuva 20. Laitospaikoille tehtyjen tarkastuspäivien lukumäärä vuosina 2011–2015.

STUK jatkoi Loviisan määräaikaisen turvallisuusarvion tarkastamista. Fortumin vuoden 2014
lopussa toimittamista aineistoista tehtiin selvityspyynnöt, joihin saatiin vastaukset loppuvuodesta
2015. STUK aloitti loppuvuonna myös Fortumin
selvityksiin perustuvan oman turvallisuusarvion-
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sa kirjoittamisen. Työ on tarkoitus saattaa loppuun
vuonna 2016. Projektin suunnitelmissa ja tarkastuksessa otettiin huomioon määräaikaisen turvallisuusarvion ja uusien YVL-ohjeiden täytäntöönpanon samanaikaisuus.
STUK jatkoi Loviisan automaatiomuutoksen
aineistojen tarkastamista ja valvoi vuosihuollossa
tehtyjä esiasennuksia, jotka saatiin suunnitellusti
valmiiksi. Automaatiomuutoksen asiakirjatarkastus tehtiin oikea-aikaisesti ja ensimmäisen vaiheen
periaatetason aineistot hyväksyttiin. Fortum on
suunnitellut, että tämän vaiheen asennus tehdään
vuosihuollossa 2016. Koko automaatiouudistuksen
on tarkoitus valmistua vuonna 2018.
Nestemäisten jätteiden kiinteytyslaitoksen
osalta STUK valvoi betoniastioiden käyttöönottokokeita, jotka saatiin tehtyä hyväksytysti. Fortum
toimitti STUKille hyväksyttäväksi kiinteytyslaitoksen käyttöä koskevan hakemuksen (hakemus
tuotannollisen käytön aloittamiseksi). Hakemuksen arviointi aloitettiin, ja STUKin päätöksen ja
siihen liittyvän turvallisuusarvion on suunniteltu
valmistuvan vuoden 2016 alussa.
Loviisan laitoksen vuosihuoltojen valvonta toteutui suunnitellusti. Vuosihuoltoon liittyvät tarkastukset toteutuivat oikea-aikaisesti ja suunnitellussa laajuudessa. Osana valvontaa STUK teki
käytön tarkastusohjelman tarkastuksen laitokselle. Tarkastuksessa STUK seurasi erityisesti primääripiirin pääkiertopumppujen (YD) korjaustöitä. Pääkiertopumppujen kuluvissa osissa havaittiin
normaalia suurempia vaurioita, joista STUK pyysi
erilliset selvitykset ennen laitoksen käynnistystä.
Pumppuja ja niiden varaosien kulumista käsitellään osana ikääntymisen hallinnan tarkastusta
vuonna 2016.
STUK arvioi Fortumin toimintaa ja osaamista
valvonta- ja tarkastustyön yhteydessä. Arviointi
kohdistui erityisesti johtamiseen, osaamiseen, resursseihin ja hankintaan liittyviin prosesseihin.
Fortumin ydinvoimatoimintojen johtamisjärjestelmän uudistamisprojekti eteni suunnitelman mukaisesti, ja prosessikartta ja ydin- sekä tukiprosessit on tunnistettu. Lisäksi STUK seurasi Fortumin
hankintatoiminnan laadunhallinnan kehittämistä
sekä Fortumin toteuttamaa mittavaa koulutusta
hyvistä työkäytännöistä.
STUK tarkasti Fortumin toimittamat suunnittelu- ja ennakkotarkastusaineistot sekä todennäköisyyspohjaisen riskiarvion päivityksen. STUK
tarkasti ja hyväksyi muutokset lopullisiin turvallisuusselosteisiin sekä määräaikaisen turvallisuus-
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arvion yhteydessä uusitut häiriö- ja onnettomuustilanteiden analyysit. Tarvittaessa STUK esitti
vaatimuksia puutteiden korjaamiseksi.
STUK arvioi vuoden aikana, kuinka Loviisan
laitosyksiköt täyttävät uusitun ydinturvallisuusohjeiston (YVL-ohjeet) vaatimukset, ja teki päätökset
siitä, miten turvallisuutta täytyy edelleen parantaa. Merkittäviä teknisiä muutostarpeita ei päätösten yhteydessä syntynyt, sillä vaadituista uusista
asioista lähes kaikki on jo toteutettu tai toteutuksen alla Fukushiman onnettomuuden jälkeen tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. STUKin päätösten mukaan käyvillä laitoksilla täytyy kuitenkin
lähivuosien aikana laajentaa onnettomuusanalyysien kattavuutta, parantaa laitosten ikääntymisen hallinnan menettelyitä sekä kehittää laitosdokumentaatiota, joka edesauttaa jäljitettävämpää
muutossuunnittelua.

•• Olkiluoto 1 ja 2 yksiköitä käytetään turvallisuusvaatimuksia noudattaen ja ne pidetään turvallisuusvaatimusten mukaisessa tilassa ottaen huomioon turvallisuuden jatkuva parantaminen. (4)
Olkiluodon laitoksen käytön tarkastusohjelma
toteutui pääosin vuosisuunnitelman mukaisesti.
Laitoksen turvallisuustoimintoihin liittyvää tarkastusta ei tehty.
STUK valvoi erityisesti TVO:n johtamiseen,
muutostöihin, resursseihin ja hankintoihin liittyviä prosesseja. TVO:lla otettiin vuoden aikana käyttöön uusi organisaatio- ja toimintamalli. STUK tarkasti muutoksesta johtuvat asiakirjapäivitykset ja
turvallisuusarviot. STUKin valvonnan perusteella
todettiin, että uusi toimintamalli on otettu käyttöön, mutta se vaatii vielä työtä käytäntöön vakiinnuttamiseksi. STUK seuraa aktiivisesti muutosta.
Olkiluodon laitoksen vuosihuoltojen valvonta toteutui suunnitellusti. Vuosihuoltoon liittyvät
tarkastukset toteutuivat oikea-aikaisesti ja suunnitellussa laajuudessa. Osana valvontaa STUK teki
käytön tarkastusohjelman tarkastuksen. Laitosyksiköiden vuosihuolloissa valvonnan erityiskohteena
olivat syöttövesiputkiston ja hätäsyöttövesiyhteen
välisen sekoituskohdan vaihtotyöt. Sekoituskohdat
vaihdettiin vuosihuolloissa 2014 havaittujen indikaatioiden johdosta.
STUK tarkasti ja hyväksyi TVO:n toimittamat muutokset lopullisiin turvallisuusselosteisiin.
STUK esitti tarpeen mukaan vaatimuksia epäkohtien korjaamiseksi ja selvityspyyntöjä muutosten
käsittelyn jatkamiseksi.
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STUK jatkoi laitosyksiköiden pääkiertopumppujen uusintaan liittyvien aineistojen tarkastamista ja valmistuksen valvontaa. TVO suunnittelee ottavansa uudet pääkiertopumput käyttöön
vuosien 2016–2018 aikana. STUK jatkoi laitosyksiköiden varavalvomoihin liittyvien aineistojen
tarkastamista. Varavalvomo otettiin käyttöön Olkiluoto 2:lla, Olkiluoto 1:llä varavalvomo otetaan
käyttöön vuonna 2016.
Olkiluodon laitoksen dieselgeneraattoreiden uudistushanke on viivästynyt, ja TVO:n arvion mukaan kaikkien uusien dieselgeneraattoreiden käyttöönotto olisi valmiina keväällä 2022. STUK hyväksyi korkeapaineisen lisäveden syöttöjärjestelmän
järjestelmätason ennakkotarkastusaineistot. Täydellisen vaihtosähkön menetystilanteen hallitsemiseksi TVO on suunnitellut vaihtosähköstä riippumattoman höyryturbiinikäyttöisen lisäveden
syöttöjärjestelmän. Järjestelmä on tarkoitus ottaa
käyttöön vuosina 2017–2018. Syöttövesijärjestelmän lisäksi STUK hyväksyi periaatesuunnitelman
jälkilämmönpoiston diversifioimiseksi. Suunnitelma liittyy erilaisuusperiaatteen soveltamisen kehittämiseen, jota STUK edellytti määräaikaisessa
turvallisuusarviossa.
STUK hyväksyi TVO:n hakemuksen käytetyn
ydinpolttoaineen varaston varastointikapasiteetin
korottamiseksi. STUKin turvallisuusarvion perusteella voidaan todeta, että TVO:n hakemuksessa
esittämä KPA-varaston laajennus täyttää asetetut
turvallisuusvaatimukset.
STUK arvioi vuoden aikana, kuinka Olkiluodon
käynnissä olevat laitosyksiköt täyttävät uusitun
ydinturvallisuusohjeiston vaatimukset, ja teki päätökset siitä, miten turvallisuutta täytyy edelleen
parantaa. Merkittäviä teknisiä muutostarpeita ei
päätösten yhteydessä tehty. Tärkeimmät tekniset
muutokset on jo toteutettu tai toteutuksen alla Fukushiman onnettomuuden jälkeen tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. STUKin päätösten mukaan
lähivuosina täytyy kuitenkin laajentaa onnettomuusanalyysien kattavuutta, parantaa laitosten
ikääntymisen hallinnan menettelyitä sekä kehittää laitosdokumentaatiota, mikä auttaa jäljitettävämpää muutossuunnittelua.

•• Loviisan ja Olkiluodon loppusijoituslaitoksia käytetään turvallisuusvaatimuksia noudattaen ja laitos
pidetään turvallisuusvaatimusten mukaisessa
tilassa. (4)
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Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksen matalaja keskiaktiivisten jätteiden (ns. voimalaitosjätteiden) käsittely, varastointi ja loppusijoitus sujuivat
suunnitellusti. Voimalaitosjätteiden tilavuus ja aktiivisuus reaktorien tehoon suhteutettuna pysyivät
edelleen pieninä verrattuna useimpiin muihin maihin. Voimalaitoksella kiinnitetään huomiota siihen,
että syntyvä jätemäärä pidetään mahdollisimman
pienenä, pienennetään loppusijoitettavan jätteen
tilavuutta tehokkaasti ja osa hyvin vähän radioaktiivisia aineita sisältäneistä jätteistä vapautetaan
valvonnasta. Fortum päivitti valvonnasta vapautusmenettelyjä huoltojätteen ja vaarallisen jätteen
osalta ja TVO metallijätteen osalta. STUK hyväksyi luvanhaltijoiden menettelyt ja seuraa valvonnasta vapautetun jätteen määrää ja aktiivisuuspitoisuuksia.
STUK valvoi voimalaitosjätehuoltoa ja voimalaitosjätteen loppusijoitusta sekä loppusijoitustilan
betoni- ja kalliorakenteita. STUK arvioi saamiaan
raportteja ja muita asiakirjoja sekä teki valvontakäyntejä ja käytön tarkastusohjelman mukaisia
tarkastuksia.
STUK esitti Loviisan laitoksen tarkastuksissa
vaatimuksia, joissa edellytettiin mm. raja-arvoja
loppusijoituslaitoksen kallioperän monitoriohjelman mittauksille tulosten merkittävyyden arvioimiseksi ja pohjavesikemian tulosten monipuolisempaa tulkintaa. Voimalaitosjätehuollon osalta
STUK edellytti suunnitelmaa laitoksella sijaitsevan jätevaraston tyhjentämiseksi ja huonokuntoisten jätepakkausten käsittelemiseksi.

•• STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että Olkiluoto
3 täyttää suomalaiset turvallisuusvaatimukset
sekä suunnittelun, että toteutuksen osalta ja, että
Olkiluoto 3:n johtaminen, resurssit ja prosessit
vastaavat laitosyksikön elinkaaren vaihetta ja ovat
turvallisuusvaatimusten mukaiset. (4)
STUK jatkoi Olkiluoto 3:n järjestelmä-, rakenneja laitetason suunnitteluaineistojen tarkastusta.
Järjestelmäsuunnittelun osalta STUKin valvonta painottui automaation arviointiin. Automaatiosuunnittelu on valmistunut muuta suunnittelua
hitaammin. STUK hyväksyi laitoksen automaatiojärjestelmien suunnittelun sekä eräitä muita yksittäisiä järjestelmiä, joiden suunnittelu valmistui
muita järjestelmiä myöhemmin, esimerkiksi säteilymittausjärjestelmä ja dieselrakennuksen ilmas-
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tointijärjestelmä. Laitoksen periaate- ja järjestelmäsuunnittelu on nyt hyväksytty. Osana järjestelmäsuunnittelun arviointia STUK tarkasti erilaisia
analyyseja, kuten järjestelmien vika- ja vaikutusanalyyseja ja mekaanisten komponenttien lujuusanalyysejä sekä niihin liittyviä kuormitusspesifikaatioita ja -kuvauksia. Lisäksi STUK seurasi valittuja vaatimuksenmukaisuutta osoittavia testauksia,
kuten automaation testikenttätestejä ja paineistimen varoventtiiliaseman tyyppitestejä.
Laitoksen mekaanisten laitteiden ja putkistojen
rakennetarkastukset jatkuivat sekä komponenttivalmistajien luona että laitospaikalla. Laitospaikalla keskeytyksissä olleet asennustyöt käynnistyivät uudelleen kesän aikana. TVO:n toimenpiteitä
töiden sujuvuuden varmistamiseksi ja uusien työntekijöiden ja organisaatioiden perehdyttämiseksi
käsiteltiin useissa kokouksissa ja tarkastuksissa.
Turbiinilaitoksella järjestelmien koekäyttö valmistui niiltä osin kuin se oli mahdollista ilman reaktorilaitosta. Reaktorilaitoksella käyttönöottotoiminta oli vähäistä. Laajamittaisen koekäytön aloitus odottaa prosessijärjestelmien viimeistelyä sekä
käyttöautomaation asennusten ja testausten valmistumista. STUKille toimitettiin enenevissä määrin järjestelmien koekäyttösuunnitelmia. Suunnitelmien tarkastuksessa STUK keskittyi testauksen
kattavuuden ja kokeiden hyväksymiskriteereiden
arviointiin.
TVO ei jättänyt Olkiluoto 3:a koskevaa käyttölupahakemusta vuonna 2015, mutta toimitti STUKin esikäsittelyyn useita lopullisen turvallisuusselosteen lukuja. Esikäsittelyn perusteella STUK
esitti TVO:lle kommentteja, jotka tulee ottaa huomioon käyttölupahakemuksen yhteydessä toimitettavissa selvityksissä. STUK aloittaa asiakokonaisuuden esikäsittelyn, jos TVO on sen itse ensin
hyväksynyt eikä toimitettavaan kokonaisuuteen
ole tiedossa muutostarpeita ennen laitoksen käytön aloittamista. Esikäsittelyn tavoitteena on jakaa
käyttölupahakemuksen käsittelystä STUKille tulevaa työkuormaa pidemmälle ajalle.
Pääasiassa suunnitteluun, valmistukseen ja
käyttöönottoon liittyviä hakemuksia toimitettiin
STUKin käsiteltäväksi yhteensä noin 900. STUK
tarkasti suunnitelmat YVL -ohjeiden mukaisesti.
Yhteensä käsiteltyjä aineistoja oli joitain kymmeniä enemmän kuin mitä STUKille toimitettiin johtuen eräiden vuonna 2014 toimitettujen aineistojen
käsittelystä vuoden 2015 puolella.
STUK tarkasti TVO:n toimintaa rakentamisen
aikaisen tarkastusohjelman (RTO) mukaisesti.
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Vuoden 2015 aikana tehtiin 12 ohjelman mukaista
tarkastusta sekä yksi ohjelman ulkopuolinen ennalta ilmoittamaton tarkastus. Tarkastuksia kohdennettiin erityisesti TVO:n organisaatiomuutoksen vaikutuksiin, resurssien riittävyyteen ja käyttöönottovaiheeseen valmistautumiseen. Tarkastuksissa esitettiin joitakin vaatimuksia, mutta TVO:n
menettelyt ydin- ja säteilyturvallisuuden varmistamiseksi sekä Olkiluoto 3 -projektin ohjaamiseksi ja
hallitsemiseksi voitiin todeta riittäviksi.
STUK arvioi TVOn toimintaa tarkastusten lisäksi muun valvonnan yhteydessä. Myös asiakirjatarkastuksen yhteydessä arvioitiin TVO:n menettelyjä suunnittelun tarkastamiseksi. TVO:n menettelyt ja toiminta todettiin asianmukaiseksi laitoksen
käyttöönottoa ajatellen.

•• STUK vaikuttaa uusien laitosten turvallisuuteen
oikea-aikaisesti ja valmistautuu laitosten rakentamislupavaiheeseen (4)

Hanhikivi 1 (FH1)
STUK antoi keväällä 2015 ydinenergialain mukaisesti Fennovoiman pyynnöstä alustavia ohjeita yhtiön valmistautuessa rakentamislupavaiheeseen.
STUK osallistui aihekohtaisiin kokouksiin Fennovoiman ja sen laitostoimittajan Rosatom Overseas
(RAOS) kanssa. STUK osallistui myös Fennovoiman laitoksen päätoimittajien arviointeihin tarkkailijana.
Fennovoima jätti 30.6.2015 valtioneuvostolle
uuttta ydinvoimalaitosta koskevan rakentamislupahakemuksen. Samalla Fennovoima lähetti ydinenergia-asetuksen mukaisesti aineistoa STUKille
turvallisuusarvioinnin aloittamista varten. TEM
selvitti hankkeen omistukseen liittyviä kysymyksiä hakemuksen jättämisen jälkeen ja lähetti lausuntopyynnön STUKille 8.9.2015. Siinä ministeriö
pyytää STUKin lausuntoa ja turvallisuusarviota
sekä ydinturvallisuusneuvottelukunnan lausuntoa
hankkeesta vuoden 2017 loppuun mennessä mikäli
mahdollista.
Rakentamislupahakemuksen yhteydessä
STUKille toimitettiin laitospaikkaa koskeva alustavan turvallisuusselosteen luku, turvallisuusselosteen yleinen osa, osa hankkeen laadunhallintaa
kuvaavista osista sekä eräitä ydinenergia-asetuksen 35 §:n edellyttämiä erillisselvityksiä. Fennovoima täydentää rakentamislupahakemustaan
vaiheittain luvitussuunnitelmansa mukaisesti vuo-
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sina 2015–2017. STUK aloitti rakentamislupahakemuksen käsittelemisen toimitetulta osalta.
Hanhikivi 1 -laitoshankkeen rakentamislupahakemukseen liittyvien selvitysten käsittelyn
yhteydessä STUK arvioi sekä laitoksen teknistä
vaatimustenmukaisuutta että luvanhaltijan, laitostoimittajan ja päätoimittajien organisaatioiden
kyvykkyyttä ydinvoimalaitoksen rakentamiseen.
Toimijoiden johtamisjärjestelmien käsittelyn lisäksi STUK tekee organisaatioihin tarkastuksia
varmistuakseen organisaatioiden vaatimustenmukaisesta toiminnasta käytännössä. STUK aloitti
syyskuussa rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän
tarkastusohjelman (RKT) tarkastukset. Tarkastukset suunnitellaan puolivuosittain ja vuonna 2015
tehtiin yhteensä kuusi tarkastusta. Tarkastusten
tuloksia hyödynnetään STUKin turvallisuusarviossa ja lausunnossa rakentamislulupahakemuksesta.
STUK järjesti Fennovoiman ja laitostoimittajan
RAOSin kanssa projekti- ja aihekohtaisia kokouksia. Projektikokouksissa ja aihekohtaisissa kokouksissa keskusteltiin suomalaisten luvitus- ja turvallisuusvaatimuksista, ja STUK painotti perusteellisen luvitussuunnittelun merkitystä hankkeen
viranomaiskäsittelyn onnistumiselle.

Olkiluoto 4 (OL4)
Olkiluoto 4 -hanke päättyi, koska TVO ei jättänyt
valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti rakentamislupahakemusta kesäkuun loppuun mennessä. STUK lopetti hankkeeseen liittyvät valmistelutoimet.

•• Käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamishanke etenee siten, että se täyttää asetetut turvallisuus- ja turvajärjestelyvaatimukset.
(4)
Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen aineistojen tarkastustyö saatiin valmiiksi pääosin
vuoden 2014 aikana. Kahden vuoden tarkastustyöhön pohjautuen STUK hyväksyi Posivan alustavan selvityksen laitoksen ikääntymisen hallintaa
koskevista periaatteista, ehdotuksen luokitusasiakirjaksi, alustavan turvallisuusselosteen (PSAR),
suunnitteluvaiheen todennäköisyysperusteisen
riskianalyysin (PRA) ja turvallisuusperustelun.
Posivalle annettujen hyväksyvien päätösten lisäksi STUK antoi hankkeesta TEM:lle 11.2.2015 lausunnon, jonka liitteinä olivat turvallisuusarvio ja
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ydinturvallisuusneuvottelukunnan lausunto. Lausunnossa STUK totesi, että kapselointi- ja loppusijoituslaitos voidaan rakentaa turvalliseksi. STUK
järjesti lausunnon antamisen yhteydessä tiedotustilaisuuden, joka oli katsottavissa myös verkkolähetyksenä STUKin verkkosivuilla. STUK käännätti lausunnon ja sen liitteet ruotsiksi ja englanniksi
sekä julkaisi suomenkielisen aineiston sekä käännökset raporttisarjassaan. Valtioneuvosto käsitteli
lupa-asian marraskuussa ja Posivalle myönnettiin
rakentamislupa 12.11.2015.
Ydinenergialain mukaisesti Posivalla tulee olla nimettyinä rakentamisen vastuullinen johtaja
ja turva-, valmius- ja ydinmateriaalijärjestelyistä
vastuulliset henkilöt sekä heidän varahenkilönsä.
STUK arvioi rakentamisesta vastaavan johtajan
sekä turvajärjestelyjen ja valmiusjärjestelyjen vastuullisten henkilöiden sekä heidän varahenkilöiden osaamisen riittäväksi.
Lupahakemuksen käsittelyn jälkeen STUK
arvioi omaa toimintaansa lupahakemuksen käsittelyyn valmistautumisen ja lupahakemuksen
käsittelyn aikana. Arviointiin pyydettiin palautetta STUKissa lupahakemuksen käsittelytyöhön
osallistuneilta ja Posivan sekä TEM:n edustajilta.
Saadun palautteen perusteella STUK kehittää valvonnan suunnittelutyötä sekä sisäistä ja ulkoista
viestintää.
STUK aloitti rakentamislupahakemuksesta
annetun lausunnon ja turvallisuusarvion jälkeen
Posivan ydinjätelaitoksen rakentamisvaiheen ja
käyttöönoton valvonnan suunnittelun. Valvonta
kohdistuu ydinjätelaitoksen ja sen turvallisuusluokiteltujen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden suunnitteluun, valmistukseen, rakentamiseen
ja asentamiseen. Rakentamisen valvonnassa otetaan huomioon myös rakentamislupahakemuksessa avoimeksi jääneiden asioiden seuranta.
STUK käynnisti rakentamisluvan myöntämisen jälkeen rakentamisen tarkastusohjelman
(RTO). Ohjelman tarkastuksilla arvioidaan Posivan johtamisjärjestelmän toimivuutta, menettelyjen riittävyyttä ja asianmukaisuutta suunnittelun,
valmistuksen, rakentamisen ja asennustoimien
ohjaamiseksi sekä turvallisuusvaatimusten huomioimiseksi eri vaiheissa. RTO käynnistyi vuoden
loppupuolella ja siinä toteutettiin kaksi tarkastusta: loppusijoituslaitoksen monitoroinnin tarkastus
sekä johtamisen tarkastus. Tarkastusten yhtenä tavoitteena oli arvioida Posivan organisaation
valmiutta tulevaan rakentamisprojektiin. RTO:n
käynnistymisen lisäksi STUK jatkoi Posivan audi-
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tointitoiminnan valvontaa ja arviointia osallistumalla kolmeen Posivan suorittamaan toimittajaarviointitilaisuuteen.

•• Ydinjätehuollon kustannuksiin varautuminen ydinenergialainsäädännön mukaisesti.(4)
TVO, Fortum ja VTT toimittivat TEM:lle ydinenergia-asetuksen 88 §:n 3 momentin mukaisesti täydennetyt jätehuoltokaaviot ja ydinjätehuollon toimenpiteiden kustannus- ja hintatiedot kesäkuussa.
STUK tarkasti asiakirjat ja antoi niistä lausunnot
ministeriölle. TVO:n ja Fortumin jätehuoltokaaviot
perustuivat vuonna 2013 käsiteltyyn kolmivuotiseen suunnitelmaan, ja STUK totesi lausunnoissaan täydennysten olevan suunnitelmien mukaiset
ja jätemäärien vastaavan STUKin tietoja. TVO:n
vastuumäärä vuoden 2015 lopussa oli 1369,4 M€,
Fortumin 1094,3 M€ ja VTT:n 10,765 M€. Teknisiä
ja taloudellisia suunnitelmia koskevat täydennetyt jätehuoltokaaviot ja niihin liittyvät laskelmat
tulee laatia ydinenergia-asetuksen mukaisesti kolmen vuoden määrävälein. STUK totesi VTT:n jätehuoltokaavioiden olevan hyväksyttäviä, mutta
niihin liittyy epävarmuustekijöitä, jotka johtuvat
reaktorin käytöstäpoiston, loppusijoituksen ja polttoaineen palautuksen avoimista asioista.

•• Otaniemen tutkimusreaktorin käytöstä poisto
tehdään turvallisuusvaatimusten mukaisesti. (4)
VTT lopetti FiR 1 -tutkimusreaktorin käytön kesäkuussa. VTT tarkensi vuoden aikana käytöstäpoiston aikataulua ja teki käytöstäpoistoon liittyviä
tarkentavia arvioita purkujätteen aktiivisuusinventaariin ja määrään liittyen. STUK jatkoi tutkimusreaktorin käytöstäpoiston valvonnan suunnittelua.
STUK antoi TEM:lle lausunnon tutkimusreaktoria koskevasta ydinjätehuollon päivitetystä suunnittelmasta marraskuussa. VTT:n esittämä suunnitelma keskittyi tulevaan neljän vuoden ajanjaksoon. STUK korosti lausunnossaan, että VTT:n tulee jatkaa systemaattista selvitystyötä reaktorissa
olevan grafiittin jätehuollon osalta. STUK korosti
myös, että VTT:n on laadittava yksityiskohtainen
suunnitelma käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisesta Suomeen, mikäli käytetyn ydinpolttoaineen palauttaminen Yhdysvaltoihin osoittautuu
mahdottomaksi.
Käytöstä poistoa koskevat turvallisuusvaati-
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mukset esitetään ydinenergian ja säteilyn käyttöä
koskevien lakien ja asetusten lisäksi YVL -ohjeissa,
joista erityisesti ohje YVL D.4 käsittelee ydinlaitosten käytöstä poistoa.
Nykyisen aikataulun mukaisesti VTT toimittaa
FiR 1 -käyttöluvan muutosta koskevan hakemuksen aikaisintaan vuoden 2017 alussa.
STUK arvioi vuoden aikana, kuinka tutkimusreaktori täyttää uusitun ydinturvallisuusohjeiston
(YVL-ohjeet) vaatimukset, ja teki päätökset siitä,
miten turvallisuutta täytyy edelleen parantaa.
Päätökset tehtiin 14 YVL-ohjeesta, jotka tulivat
voimaan 1.1.2016. Muiden ohjeiden osalta VTT soveltaa vanhoissa YVL-ohjeissa esitettyjä vastaavia
vaatimuksia niin kauan, kun FiR 1 -reaktori on
pysyvässä sammutustilassa sekä käytöstä poiston
aikana.

•• Kansainvälisesti korkeatasoiset ydinturvallisuutta
ja ydinjätehuoltoa koskevat tutkimusohjelmat,
jotka tukevat suomalaisten ydinvoimalaitosten ja
ydinjätehuollon valvontaa. (4)
Nelivuotiset SAFIR2018 ja KYT2018 -ohjelmat
käynnistyivät vuonna 2015. SAFIR2018-tutkimusohjelman kokonaisvolyymi oli 8,5 miljoonaa
euroa, josta VYR-osuus oli noin 5 miljoonaa euroa. Tutkimusohjelman kokonaisrahoitus pieneni
edellisestä vuodesta. Syinä rahoituksen pienentymiseen oli sekä luvanhaltijoilta kerätyn rahoituksen että tutkimuslaitosten oman rahoituksen
pieneneminen.
SAFIR2018-tutkimusohjelma jakaantuu kolmelle tutkimusalueelle: kokonaisturvallisuus ja
suunnittelun hallinta, reaktoriturvallisuus sekä
rakenteellinen eheys ja materiaalit, joista merkittävin rahoituskohde on reaktoriturvallisuus. Kaikkiaan mukana on 33 hanketta.
Tutkimushankkeiden koko on aikaisempaa
suurempi ja hankkeista on pyritty kokoamaan
monialaisia. Näin edistetään poikkitieteellistä
yhteistyötä ja kokonaisnäkemyksen kehittymistä
turvallisuudesta. Tutkimusohjelma kattaa kaikki ydinturvallisuuden kannalta keskeiset alueet
ja siinä luodaan ja ylläpidetään asiantuntemusta,
analyysimenetelmiä sekä kokeellisia valmiuksia
mahdollisten yllättävien turvallisuuskysymysten
ratkaisemiseksi.
KYT2018-ohjelman sisältö koostuu kansallisen
osaamisen kannalta keskeisistä tutkimuskohteista. Ohjelmassa pyritään laajoihin koordinoituihin
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tutkimushankkeisiin, joita muodostui erityisesti
puskuri- ja täyteaineiden toimintakykyä sekä loppusijoituskapselin pitkäaikaiskestävyyttä koskevien aihepiirien ympärille.
Ydinjäterahaston (VYR) rahoitus KYT2018 -ohjelmaan vuodelle 2015 oli noin 1,9 miljoonaa euroa. Tutkimusohjelmassa rahoitettiin 29 tutkimusprojektia, jotka edustivat ydinjätehuollon uusia ja
vaihtoehtoisia teknologioita (2 hanketta), ydinjätehuollon turvallisuustutkimuksia (26 hanketta) ja
ydinjätehuoltoon liittyvää yhteiskuntatieteellistä
tutkimusta (1 hanke).

•• Ydinmateriaalien käyttö on ilmoitusten mukaista
ja ilmoittamattomia toimintoja ei ole. Ydinmateriaalien turvajärjestelyt ovat asianmukaiset. Edellytykset IAEA:n ja EU:n komission uudistetulle
valvonnalle Suomessa ovat riittävät ja tarkoituksenmukaiset. (4)
STUK myönsi hakemusten perusteella yhteensä 12
ydinpolttoainetta ja muita ydinmateriaaleja koskevaa lupaa. Lisäksi STUK hyväksyi VTT:n FiR 1:lle
uuden ydinmateriaalivalvonnan vastuuhenkilön
varahenkilön. Luvanhaltijoiden toimittamat varastomuutosraportit ja ydinaineita koskevat raportit
tarkastettiin ja tallennettiin STUKin ydinmateriaalitietokantaan. Vuoden 2015 erityisenä valvontakohteena olivat ydinlaitosten ulkopuolisten toiminnanharjoittajien ydinmateriaalikäsikirjat. Ohjeen
YVL D.1 mukaisesti kaikkien toiminnanharjoittajien on laadittava ydinmateriaalikäsikirja valvonnan toteuttamisesta. Vuonna 2015 hyväksyttiin 14
käsikirjaa.
STUK teki tarkastussuunnitelman mukaisesti
yhteensä 43 ydinmateriaalivalvonnan tarkastusta
tai muuta valvontakäyntiä (esim. IAEA:n etävalvontaan liittyvät RDT-asennukset Olkiluodon laitoksella) laitospaikoilla. Tarkastustoimintaan sisältyvät myös käytetyn polttoaineen valvontamittaukset, joilla varmistutaan, että toiminnanharjoittajan toimittamat tiedot ovat oikeita ja täydellisiä.
Toiminnanharjoittajien valvontajärjestelmiin kohdistuvilla tarkastuksilla varmistuttiin, että valvontajärjestelmät täyttävät STUKin vaatimukset.
Ydinmateriaalien turvajärjestelyjä arvioitiin
ydinmateriaaleja koskevien tarkastusten yhteydessä (muut kuin ydinlaitokset). Tarkastusten perusteella toiminnanharjoittajien turvajärjestelyt
olivat asianmukaiset.
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STUK toimitti ilmoitukset ja raportit IAEA:lle
ja EU-komissiolle sovitun aikataulun mukaisesti.
Lisäksi STUK toimitti IAEA:lle ja komissiolle alustavan tarkastussuunnitelman, joka kattoi myös ainetta rikkomattomat mittaukset. Järjestöt eivät
osallistuneet STUKin oman tarkastussuunnitelman mukaisiin tarkastuksiin. STUK toimitti kaikista ydinaineisiin kohdistuneista tarkastuksista
tulokset sekä IAEA:lle että komissiolle.
Kaikki IAEA:n ja komission valvontatoimet toteutettiin ilman viiveitä ja huomautuksia. IAEA teki Suomessa yhteensä 17 tarkastusta tai valvontakäyntiä ja komissio yhteensä 16. IAEA ja komissio
toimittivat 12 raporttia tekemiensä tarkastusten
tuloksista ja tarkastustoiminnan johtopäätöksistä.
Tarkastusten tulokset ja johtopäätökset vastasivat
STUKin käsitystä tarkastusten lopputuloksista eikä niissä todettu huomautettavaa.
IAEA teki Suomeen kaksi lyhyen varoitusajan
tarkastusta, yhden 48 tunnin varoitusajalla Olkiluoto 1:lle ja toisen 48 tunnin varoitusajalla Olkiluodon käytetyn polttoaineen varastoon. STUK
osallistui molempiin tarkastuksiin. Tarkastuksissa
ei todettu huomautettavaa.
STUK oli aktiivinen IAEA:n ja komission valvonnan sovittamiseksi Suomessa ja järjesti useita
kokouksia järjestöjen kanssa. STUK hyväksyi 37
IAEA:n ja 7 komission uutta tarkastajaa.
STUK on toteuttanut käytetyn polttoaineen
loppusijoituksen ydinmateriaalivalvontaa kansallisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Teknisten
perustietojen pohjalta IAEA ja komissio valmistelivat vuoden 2014 aikana suunnitelman kapselointilaitokseen asennettaville valvontalaitteille.
Tätä suunnitelmaa päivitetään ja ylläpidetään
laitossuunnittelun edetessä. Vuoden 2015 aikana
kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen valvonnasta
järjestettiin useita kokouksia IAEA:n, komission,
STUKin ja Posivan kesken.
Käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen
ydinmateriaalivalvontaa koskevat suunnitelmat
tarkastettiin ja toimitettiin edelleen komissiolle.
Toimintaa koskevat tarkastukset tehtiin tarkastussuunnitelman mukaisesti, eikä niissä todettu
huomautettavaa. Käytetyn polttoaineen verifiointimenetelmän ja -laitteiston kehityshankkeen valmistelu aloitettiin osana loppusijoituksen kansallisen ydinmateriaalivalvonnan konseptin kehittämisprojektia (GOSSER).
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•• Ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetukset ovat turvallisia ja niiden turvajärjestelyt ovat vaatimusten
mukaisia. (4).
Ydinaineiden kuljetuksia koskevat hakemukset
sekä muut hyväksyttäväksi toimitetut asiakirjat
tarkastettiin suunnitelmien mukaisesti. STUK
hyväksyi neljä tuoreen polttoaineen kuljetussuunnitelmaa. Lisäksi STUK hyväksyi kaksi kuljetuspakkauksen rakennetyypiä käytetäväksi tuoreen
polttoaineen kuljetuksiin.

•• Ydinkoekiellon kansallinen tietokeskus tietojärjestelmineen toimii luotettavasti kaikissa tilanteissa.
(4)
Kansallinen tietokeskus (NDC) tietojärjestelmineen toimi luotettavasti. NDC seurasi aktiivisesti ydinkoekieltojärjestön (CTBTO) mittausverkon
toimintaa ja analysoi kaiken sen tuottaman tiedon
radionuklideista.

•• STUK ylläpitää parhaisiin kansainvälisiin käytäntöihin perustuvaa, koko ydinlaitoksen elinkaaren ja
jätehuollon kattavaa kansallista säännöstöä. (4)
Ydinenergialaki muuttui 1.7.2015. STUKin toimivalta ydinlaitosten ja kaivosten ympäristön säteilyvalvonnassa laajeni, ja STUK sai oikeuden antaa
sitovia määräyksiä ydinturvallisuutta koskevissa
asioissa. Lakiin lisättiin myös säännökset periaatepäätökseen ja lupiin sisällytettävistä STUKin esittämistä ehdoista. Lisäksi ydinlaitoksen haltijan ja
jätehuoltovelvollisen tutkimusmaksuja korotettiin
määräajaksi ydinturvallisuus- ja ydinjätehuollon
infrastruktuurin kehittämiseksi.
Perustuen ydinenergialain voimaan tulleeseen
muutokseen STUK valmisteli viisi määräystä, joista neljä korvasi aiemmat valtioneuvoston asetukset ydinvoimalaitosten turvallisuudesta, ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, ydinenergian
käytön turvajärjestelyistä ja ydinjätteiden loppusijoituksesta. Uraanin ja toriumin tuottamiseksi
harjoitettavaa kaivos- ja malminrikastustoimintaa
koskeva määräys on kokonaan uusi. Määräykset
tulivat voimaan 1.1.2016.
Edellä mainituissa valtioneuvoston asetuksissa olleita annosrajoituksia ja viranomaisten toimia
koskevia säädökset siirrettiin ydinenergia-asetukseen. STUK osallistui aktiivisesti asetusmuutok-
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Pääjohtaja Petteri Tiippana ja johtaja Hannu Koponen vahvistivat allekirjoituksillaan vuoden alussa voimaan astuneet
ydinlaitosten turvallisuusmääräykset. Kuvassa on myös
määräysten laatimista koordinonut johtava asiantuntija
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sen valmisteluun. Muutos, joka sisälsi myös muita
pieniä tarkennuksia, tuli voiman 1.1.2016.
Ydinturvallisuusohjeisto (YVL-ohjeisto) kattaa
ydinlaitoksen turvallisuuteen vaikuttavat asiat,
kuten suunnittelun, käytön, laitoksen ja ympäristön turvallisuuden, ydinmateriaalit ja jätteet sekä
rakenteet ja laitteet. Uusittu ohjeisto valmistui
vuoden 2013 lopulla, jonka jälkeen sitä on sovellettu sellaisenaan tulevien laitosten kuten Fennovoiman laitoshankkeen suunnitteluun. Vuoden 2015
aikana STUK teki päätökset YVL-ohjeiden soveltamisesta Loviisan ja Olkiluodon käyvillä ydinlaitoksilla sekä VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktorilla.
Päätökset YVL-ohjeiden soveltamisesta Olkiluoto
3:lla tehdään laitoksen käyttölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä.
YVL-ohjeiden täytäntöönpanoa koskevassa
projektissa STUK arvioi luvanhaltijoiden toimittamat ohjekohtaiset selvitykset keskittyen erityisesti poikkeamien ja luvanhaltijoiden esittämien
toimenpiteiden käsittelyyn. Vaatimusten täyttymisen arviointi tehtiin pistokoemaisesti, mutta sitä
jatketaan muun valvonnan yhteydessä. Projekti
koski 42 YVL-ohjetta ja noin 8000 niissä esitettyä
vaatimusta.
Vuoden 2015 aikana STUK teki kaikkiaan 98
päätöstä YVL-ohjeiden soveltamisesta. Kaikki
YVL-ohjeet (lukuun ottamatta YVL A.11:ta) tulivat
TVO:n ja Fortumin käytössä oleville ydinlaitoksille
voimaan syksyn aikana tai viimeistään 1.1.2016.
VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktorille tehtiin täytäntöönpanopäätökset 14 YVL-ohjeesta. Ne tulivat voimaan 1.1.2016 alkaen. STUKissa projektiin osallistui yli 60 henkilöä ja työaikaa käytettiin 4,4 htv.
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•• Ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat kansainväliset sopimukset. Sopimusten velvoitteiden
toteuttamisesta huolehditaan tehokkaasti. (4)
STUK osallistui helmikuussa ylimääräiseen diplomaattikokoukseen, joka käsitteli Sveitsin tekemää
ehdotusta ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen muuttamiseksi. Sopimusta ei muutettu,
mutta diplomaattikokouksessa laadittiin muutosehdotusta vastaava julkilausuma.
STUK esitteli Suomen raportin ydin- ja muita
radioaktiivisia jätteitä koskevan sopimuksen arviointikokouksessa keväällä. Sekä raportti että esitys saivat hyvän arvioinnin ja Suomi sai myönteistä palautetta erityisesti loppusijoitushankkeen vaiheittaisesta etenemisestä ja jätehuoltoon osallistuvien organisaatioiden osaamisen kehittämisestä.
Haasteiksi kirjattiin eräiden korkea-aktiivisten
säteilylähteiden loppusijoitus ja tutkimusreaktorin purkuun liittyvät ratkaisut.
STUK laati Euroopan unionin neuvoston direktiivin (2011/70/Euratom 12 artiklan) mukaisen
kansallisen raportin käytetyn ydinpolttoaineen ja
muun radioaktiivisen jätteen huollosta Suomessa.
Raportti toimitettiin Euroopan unionille yhdessä
TEM:n laatiman kansallisen ohjelman kanssa elokuussa.

1.4.1.2 Säteilytoiminta

•• Säteilyn käyttö toteutetaan ammattitaitoisesti ja
turvallisesti. Säteilyn käytön valvonta toteutetaan
riskipainotteisesti. Turvallisuusluvan myöntämisessä ja säteilyn käyttöpaikkoja koskevissa tarkastuksissa otetaan huomioon myös radioaktiivisten
aineiden kuljetukset ja turvajärjestelyt. Viranomaistehtäviä hoitavan henkilöstön osaaminen
on ajan tasalla. (4)
Ionisoivan säteilyn käyttö edellyttää turvallisuuslupaa tai ilmoitusta STUKille. Kuvassa 21 esitetään turvallisuuslupiin liittyvien STUKin päätösten (luvat, lupien muutokset ja lausunnot) määrät
vuosina 2011–2015. Terveydenhuollon lupapäätösten määrän suuri kasvu edellisiin vuosiin verrattuna johtuu tavanomaisen hammasröntgentoiminnan muuttumisesta rekisteröidystä toiminnasta
luvanvaraiseksi toiminnaksi. Muutokseen liittyen
tehtiin yli tuhat lupapäätöstä (joko uusia lupia tai
muutoksia myönnettyihin lupiin).
STUK käsitteli turvallisuuslupa- ja muut hake-
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mukset sekä toiminnanharjoittajilta saadut ilmoitukset ja asiakirjat. Turvallisuuslupiin ja muihin
päätöksiin liittyvien hakemusten keskimääräinen
käsittelyaika oli noin 16 päivää. STUKin tavoitteena on, että käsittelyaika on korkeintaan 30 päivää.
Noin 8 % kaikista STUKin turvallisuuslupiin liittyvistä päätöksistä käsittelyaika oli tätä pitempi.
Syynä pitkiin käsittelyaikoihin oli resursseista johtuva töiden ajoittainen ruuhkautuminen. Lisäksi
terveydenhuollon yrityskentän muutosten vuoksi
hakemukset olivat tavanomaista haastellisempia,
minkä seurauksena päätösten valmistelu vaati
normaalia pidemmän ajan.
Tarkastukset tehtiin STUKin ohjeissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Tarkastuksissa havaitut puutteet määrättiin korjattaviksi ja korjauksille asetettiin määräaika. Tietoon tulleet säteilyn
käyttöön liittyvät poikkeavat tapahtumat selvitettiin, samoin syyt tavanomaista suurempiin henkilöannoksiin. STUK otti turvajärjestelyjä koskevat
vaatimukset huomioon turvallisuuslupien myöntämisessä sekä säteilyn käyttöpaikoille tehtävissä
tarkastuksissa.
Terveydenhuollon säteilyn käyttöön liittyvät
tarkastukset toteutettiin asetettujen tavoitteiden
mukaisesti. Yhteensä terveydenhuollon säteilyn
käyttöön liittyviä tarkastuksia tehtiin 430 kappaletta.
Terveydenhuollon röntgentoiminnan tarkastuksia tehtiin 326, joihin sisältyi 106 hammasröntgenlaitteen tarkastusta. Röntgentoiminnan tarkastuksissa kiinnitettiin huomiota erityisesti toimenpideradiologian ja kardiologian säteilynkäyttötapoihin
ja opastettiin laitteiden käyttäjiä annosta säästäviin tekniikoihin. Vuoden alusta vaativan röntgentoiminnan määräaikaistarkastusten väli muutettiin kolmesta vuodesta viiteen, mikä näkyy tarkastusten vähenemisenä viime vuoteen verrattuna.
Sädehoidon ja isotooppilääketieteen tarkastuksia tehtiin 43. Tarkastuksilla kiinnitettiin erityistä
huomiota tasoittamattomia säteilykeiloja käyttävien laitteiden annosmittausten tarkkuuteen. Isotooppilääketieteen tarkastuksilla ja lupakäsittelyssä korostettiin turvajärjestelyjä koskevien vaatimusten toteutumista.
Eläinröntgentoiminnan tarkastuksia tehtiin 61.
Eläinröntgentoiminnan tarkastuksissa testattiin
myös valvontakyselyn käyttöä. Kyselyä kehitetään
edelleen vuonna 2016.
STUK on toiminut myös THL:n asettaman ja
STM:n rahoittaman Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmän (KLIARY) sihteerinä. KLIARY on
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kehittänyt nykyistä auditotintimenettelyä ja julkaisi kolme uutta suositusta sätelyn käytön syventävistä auditoinneista terveydenhuollossa.
Teollisuuden, tutkimuksen, opetuksen ja säteilylähteiden kaupan aloilla tarkastukset toteutettiin pääsääntöisesti asetettujen suunnitelmien
mukaisesti. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 169, ja
tarkastuksissa kiinnitettiin edelleen huomiota erityisesti turvajärjestelyvaatimusten täyttämiseen.
Röntgenradiografiaa koskevassa yllätystarkastuksessa havaittiin useita vakavia turvallisuuspuutteita.
Tarkastusten perusteella turvallisuus on pysynyt hyvänä. Tarkastuksista laadituista pöytäkirjoissa esitettiin yhteensä 726 korjausmääräystä.
Pääosa määräyksistä koski melko pienten puutteiden korjausta. Vakavia puutteita oli noin 3 % tarkastetuista käyttöpaikoista.
STUK käsitteli vastaavien johtajien koulutusta ja kuulustelujen järjestämistä koskevat hakemukset. Seitsemälle koulutusorganisaatiolle tehtiin hyväksyntäpäätökset vastaavan johtajien kuulustelujen ja koulutuksen järjestämiseksi. STUK
käsitteli myös neljä annosmittauspalvelun ja lentoyhtiön annosmääritysmenetelmän hakemusta.
Sen lisäksi STUK teki yhteensä neljä tarkastusta
annosmittauspalveluihin ja lentoyhtiöihin. STUK
hyväksyi kolme työntekijöiden säteilyaltistuksen
seurantaan käytettyä Radon-mittausjärjestelmää
tai -laitetta ja totesi säteilyluokkaan A kuuluvien
työntekijöiden terveystarkkailusta vastaavien lääkäreiden pätevyyden 31 lääkärin osalta.
REKE3-projektissa kehitetään sähköistä asiointia säteilyn käytön viranomaisvalvonnan tueklkm
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Kuva 21. Turvallisuuslupiin liittyvien STUKin päätösten
määrät vuosina 2011–2015. Terveydenhuollon lupapäätösten suuri kasvu johtuu hammasröntgentoiminnan
muuttumisesta rekisteröidystä toiminnasta luvanvaraiseksi
toiminnaksi.
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si. Projekti keskittyy säteilylähteiden kauppaan
ja turvallisuuslupiin liittyvän extranet-asiointiin.
Projektissa laadittiin tarvittavat määrittelyt ja
kuvaukset varsinaisen määrittelyvaiheen käynnistämistä varten. Määrittelyvaiheen kilpailuttamisen sijasta päädyttiin ratkaisuun, jossa vuonna
2016 aloitettava projektin määrittely toteutetaan
kustannustehokkaasti pääosin STUKin sisällä tapahtuvana työnä. Ulkopuolista konsultointia käytetään määrittelyn aikana vain tapauskohtaisesti.

•• Teollisuuden säteilyn käytön valvonta on tehokasta ja hyvin määriteltyä. (4)
STUK antoi käyttöönottoluvan tarkastuksen perusteella Turussa olevalle isotooppituotantoon tarkoitetulle kiihdyttimelle. STUK antoi säteilysuojaukseen liittyviä lausuntoja myös muista uusista
isotooppituotantoon tarkoitetuista hiukkaskiihdyttimistä ja niitä koskevista hankkeista.
STUKin valvonta- ja tarkastustoiminnassa on
ilmennyt, että eräät röntgenlaitteiden kauppaa
harjoittavat yritykset ja röntgenlaitteiden haltijat
eivät ole selvillä säteilyn käyttöä koskevista säädöksistä ja riskeistä. Tämä on johtanut teollisuudessa ja tutkimuksessa röntgenlaitteiden käyttöön
ilman asianmukaista turvallisuuslupaa. Tämän takia röntgenlaitteiden hallussapito ja kauppa saatettiin luvanvaraiseksi vuoden 2016 alusta alkaen.
Toiminnanharjoittajille lähetettiin asiasta tiedotuskirje.
Teknologiatutkimuskeskus VTT Oy on rakentamassa uusia toimitiloja. Tähän liittyy sekä vanhojen kontaminoituneiden tilojen puhdistaminen ja
käytöstäpoisto että uusien tilojen luvittaminen säteilylain mukaisesti. STUK valmistautui kyseisten
toimintojen valvontaan tiivistämällä yhteistyötä
STUKin sisällä sekä käymällä säteilyturvallisuusvaatimuksia alustavasti läpi VTT:n kanssa.
Tutkimuksen ja isotooppituotannon kiihdyttimien säteilyturvallisuutta koskeva selvitys valmistui vuoden 2015 lopussa. Selvitys julkaistaan
vuoden 2016 aikana, ja siinä mainittuja ehdotuksia käytetään tarkkojen vaatimusten asettamisessa kiihdyttimille.
STUK järjesti Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät lokakuussa Helsingissä. Tärkeitä osaalueita säteilyturvallisuuspäivillä olivat turvajärjestelyt sekä poikkeavien tapahtumien käsittely ja
niistä oppiminen.
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•• Säteilyn käyttöä terveydenhuollossa koskevat
vaatimukset ovat ajan tasalla. (4)
STUK asetetti uudet potilaan säteilyaltistuksen
vertailutasot lasten tietokonetomografiatutkimuksiin (TT-tutkimuksiin). Samassa yhteydessä otettiin lasten TT-tutkimusten vertailutasoissa käyttöön ns. saavutettavissa olevat annostasot. Saavutettavissa oleva annostaso edesauttaa vertailutasoa
paremmin optimoinnin toteutumista niillä laitteilla, joilla esimerkiksi iteratiivista kuvan rekonstruktiota käyttäen on mahdollista saavuttaa riittävän hyvä kuvanlaatu aiempaa pienemmillä annostasoilla. Lasten vartalon alueen TT-tutkimusten
vertailutasot annettiin vertailutasokäyränä, joka
on Suomessa kehitetty malli ja soveltuu vertailutasojen käyttöön erityisesti pienten potilasmäärien
tapauksessa. Mallia on suositeltu käyttökelpoisena
menetelmänä myös EU:n projektissa (PiDRL), johon STUK osallistui. Malli on sisällytetty Kansainvälisen säteilysuojelutoimikunnan (ICRP) uuteen
suositukseen röntgentutkimusten vertailutasoista.
Isotooppitutkimusten vertailutasot päivitettiin
vuonna 2015. Vertailutasopäätöksessä annetaan
vertailutasot aikuispotilaille. Lisäksi päätöksessä esitetään lapsille annettavien radioaktiivisten
lääkkeiden vähimmäisaktiivisuus tutkimustuloksen laadun varmistamiseksi. Säteilyaltistuksen
optimointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota
lapsille tehtävissä tutkimuksissa. Hammaslääketieteen kartiokeilatietokonetomografian vertailutasoja valmisteltiin pyytämällä toiminnanharjoittajilta annostiedot.
STUK sovelsi uudentyyppisten sädehoitokiihdyttimien ja sädehoitomenetelmien (FFF eli flattening filter free -laskenta) valvontaan systemaattisesti EMRP -projektissa kehitettyjä menettelyjä.
Menetelmää kehitettiin edelleen mittausteknisten
epävarmuuksien pienentämiseksi.
SPECT-TT- ja PET-TT-tomografialaitteiden valvontaa kehitettiin valmistelemalla opas tietokonetomografian (TT) käytöstä isotooppilääketieteessä.
STUK keräsi ja julkaisi valtakunnalliset tiedot
PET-TT-potilasannoksista.
Röntgentoiminnan valvontaa kehitettiin ottamalla käyttöön uusi malli suurien palveluntarjoajien tarkastamiseen. Tarkastusmallilla kevennetään
suurille toiminnanharjoittajille tarkastuksista aiheutuvaa työpanosta ja saadaan parempi kokonaiskuva toiminnan kokonaislaadusta.
Lähettäville lääkäreille suunnattu opas säteilylle altistavien röntgentutkimusten oikeutusperiaat-
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teista julkaistiin. Opasta esiteltiin Sädeturvapäivillä sekä Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä -neuvottelupäivillä.
STUK järjesti terveydenhuollon röntgentoiminnan asiantuntijoiden neuvottelupäivät, sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät ja Säteilyturvallisuus
ja laatu isotooppilääketieteessä -neuvottelupäivät.
STUK osallistui myös Sädeturvapäivien järjestämiseen. Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivien yhteydessä julkaistiin opas kansallisesta menettelystä
sädehoidon riskiarviointiin sekä malli käytännön
riskinarvioinnille. Riskinarvioinnin kokemuksista
on tarkoitus keskustella lisää vuoden 2016 neuvottelupäivien yhteydessä.

•• Radioaktiivisten aineiden kuljetuksia harjoittavia
yrityksiä valvotaan järjestelmällisesti; valvonta
kohdistuu lähetyksiä tekeviin toiminnanharjoittajiin ja kuljetusyrityksiin. (4)
STUK tarkastaa suunnitelmansa mukaisesti kuljetettavat säteilylähteet sekä niiden käytön ja kuljetusjärjestelyt kolmen vuoden välein. Tarkastusten
yhteydessä havaituista kuljetusjärjestelyjen puutteista annettiin korjausmääräykset ja valvottiin
niiden toteuttaminen.
Radioaktiivisten aineiden kuljetuksia koskevia
hakemuksia ei tullut STUKin käsiteltäväksi vuonna 2015.
STUK julkaisi uuden kuljetuksia koskevan oppaan, Turvajärjestelyt radioaktiivisten aineiden
tiekuljetuksessa. Opas on suunnattu sekä kuljetusyrityksille että turvallisuusluvan haltijoille, ja siinä esitetään kuljetusten turvajärjestelyjä koskevat
vaatimukset sekä annetaan esimerkkejä hyvistä
käytännöistä. Opasta jaettiin tarkastusten yhtey
dessä tarkastuskohteille.
STUK lähetti kuljetusten valvontasuunnitelman mukaisen kyselyn viidelle suurimmalle kuljetusten suorittajalle. Kyselyssä tiedusteltiin mm.
alihankinkkijoiden käytöstä, säteilysuojeluohjelmasta ja johtamisjärjestelmästä. Vastausten analysointi on vielä kesken. Yrityksiin ollaan yhteydessä,
jos vastausten perusteella säädöksiä ei noudateta.
STUK tiivisti yhteistyötä muiden vaarallisten aineiden kuljetuksia valvovien viranomaisten
kanssa osallistumalla Trafin koordinoimaan valvontaviranomaisten ryhmään sekä yhteistarkastukseen. STUK osallistui vaarallisten aineiden
kuljetusta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistukseen.
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•• Ionisoimattoman säteilyn käytön valvonta on tehokasta ja hyvin määriteltyä. (4)
Ionisoimattoman säteilyn käyttöön liittyvät tarkastukset toteutettiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
STUK testasi langattomien päätelaitteiden
markkinavalvonnassa 14 tuotetta. Valvonta keskittyi Suomen markkinoilla uudempiin merkkeihin.
Kohteiksi valittiin puhelimia sekä taulutietokoneita. Lisäksi testattiin kaksi ammattikäyttöön tarkoitettua TETRA-puhelinta. Testatut laitteet eivät
ylittäneet altistumisen enimmäisarvoa. Sen sijaan
useiden laitteiden merkinnöissä ja asiakirjoissa oli
puutteita. Neljän laitteen osalta puutteiden käsittely siirrettiin edelleen viestintäviraston käsiteltäväksi.
Matkapuhelinten tukiasemia valvottiin mittauskampanjalla sekä lukuisiin kansalaisyhteydenottoihin perustuvilla alustavilla turvallisuusselvityksillä. Kaikki tukiasemat todettiin turvallisesti
ja vaatimustenmukaisesti asennetuiksi.
STUK testasi markkinavalvontana 10 mikroaaltouunin vuotosäteilyn. Kaikki laitteet täyttivät niille asetetut vaatimukset.
Markkina- ja olosuhdevalvonnassa STUK puuttui kahdeksan kertaa laserlaitteen myyntiin tai
käyttöön. Seitsemässä tapauksessa laitteet olivat
laserosoittimia. Näissä oli puutteita mm. tyyppitarkastustodistuksissa ja merkinnöissä, ja kolmessa
tapauksessa myytävien laitteiden teho oli selvästi suurempi kuin osoittimelle sallittu 1 mW. Merkinnöistä annettiin korjauskehotukset ja liian tehokkaat laitteet poistettiin markkinoilta. Yhdessä
tapauksessa laseresityksen tarkastuksessa löydettiin suuritehoinen efektilaser, jossa ei ollut turvallisuusvaatimusten mukaista lukittavaa kytkintä.
Laitteen maahantuojalle lähetettiin korjauskehotus koskien kaikkia vastaavia tuotteita.
STUK seurasi aktiivisesti laserien kauppaa internetissä toimivilla myyntisivuilla ja lähetti 14
myynti-ilmoituksen poistopyyntöä sivustojen ylläpitäjille liian tehokkaiden laserosoittimien takia.
Myynnissä olevat laserit ovat vähentyneet jonkin
verran edellisten vuosien tasosta.
Itsepalvelusolariumit kieltävän lakimuutoksen
(Säteilylain 44 §) siirtymäaika päättyi 1.7.2015.
STUK selvitti lakimuutoksen noudattamista aktiivisella omalla seurannalla ja kansalaisyhteydenottojen perusteella. Tarkempia selvityksiä pyydettiin
seitsemältä toiminnanharjoittajalta ja neljä toimipistettä tarkastettiin käymällä paikan päällä. Li-
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säksi terveydensuojeluviranomaiset tarkastavat
solariumeja säteilylain nojalla terveydensuojelulain mukaisten tarkastusten yhteydessä. Tulokset
lähetetään STUKin arvioitaviksi ja päätettäviksi.
Terveydensuojeluviranomaiset lähettivät tiedot 17
tarkastuksesta.
STUK tarkasti yhteensä seitsemän lasershowesitystä käyttöpaikalla. Lisäksi siirrettävälle laserlaitteistolle hyväksynnän saaneet toiminnanharjoittajat tekivät 28 ilmoitusta esityksistä. Tarkastuksissa turvallisuus ja lasersäteiden suuntaaminen olivat pääosin vaatimusten mukaisia.

•• Luonnonsäteilyn valvonta. (4)
STUK teki työpaikkoilla 2937 radonpurkkimittausta, mikä on kaksinkertainen määrä verrattuna vuonna 2014 tehtyihin mittauksiin. Tavanomaisilla työpaikoilla toimenpidearvo 400 Bq/m³ ylittyi
7 %:ssa ja 300 Bq/m³ 11 %:ssa tehdyissä radonpitoisuuden pitkäaikaisissa mittauksissa. Työpaikoilta
saatujen tietojen mukaisesti noin 420 työntekijää
oli työskennellyt vuoden 2015 lopussa työtilassa, jossa 400 Bq/m³ radonpitoisuus ylittyy. Lähes
40 % toimenpidearvon ylittäneistä mittauspisteistä korjattiin niin, että radonpitoisuus pieneni alle
400 Bq/m³. STUKin radonvalvonta ulottui vuoden
2015 lopussa lähes 130 työpaikkaan.
Maanalaisten kaivosten radonaltistus tarkastettiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti (tarkastusväli on pääsääntöisesti kaksi vuotta). Lisäksi
tarkastettiin kaikki STUKille säteilyasetuksen
29 §:n mukaisesti ilmoitetut pitkäkestoiset maanalaiset louhintatyömaat. Radontarkastuksia tehtiin yhteensä viidessä maanalaisessa kaivoksessa
ja 19 eri maanalaisella louhinta- tai rakennustyömaalla. Radonpitoisuus 400 Bq/m³ ylittyi kahdella
louhinta- ja rakennustyömaalla. Toisella työmaalla
radonpitoisuus pieneni korjaustoimilla ja toisella
työaika oli lyhyt, jolloin radonaltistuminen jäi pieneksi.
Rakennustuotantoon tarkoitetun rakennusmateriaalin radioaktiivisuutta koskevia valvontamittauksia tehtiin yhteensä 104. Näistä asetetun
raja-arvon ylityksiä oli 29. Selvitystä edellyttäviä
tarkastuspöytäkirjoja tehtiin yhteensä kahdeksan.
Selvitysten mukaan yhtään annosylitystä ei ollut.
Rakennusmateriaalien aktiivisuusmittaukset ovat
lisääntyneet vuonna 2013 voimaan tulleen rakennustuoteasetuksen myötä. Rakennustuoteasetus
tekee CE-merkinnästä pakollisen myös Suomessa
kaikille niille markkinoille saatetuille rakennus-
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Kuva 22. Korkeintaan viisi vuotta vanhojen ST-ohjeiden
osuus kaikista ST-ohjeista (2006–2015).
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Säteilylaki muuttui 1.7.2015: lakiin lisätyt säännökset laajensivat STUKin valtuuksia antaa säteilyn käytön turvallisuutta koskevia sitovia määräyksiä sekä vahvistivat STUKin toimivaltaa kaivosten ympäristön säteilyvalvonnassa.
STM asetti säteilylainsäädännön kokonaisuudistusta ja säteilyturvallisuutta koskevan uuden
direktiivin (BSS 2013/59/Euratom) toimeenpanoa
koordinoivan ohjausryhmän tammikuussa ja direktiivin asiakokonaisuuksia käsittelevät alatyöryhmät maaliskuussa. Ohjausryhmän ja lähes kaikkien alatyöryhmien työ käynnistyi. STUK valmisteli uuden säteilylain pykäläluonnokset ryhmien
käsiteltäviksi STUKin projektisuunnitelman mukaisesti. STUK vahvisti tavoitteekseen saada uusi lakiluonnos STM:n työryhmille annettavaksi
15.4.2016 mennessä.
Enintään viisi vuotta vanhojen ST-ohjeiden
osuus vuoden lopussa oli 73 %. Alle 10 vuotta vanhoja ohjeita oli vuoden lopussa 95 % kaikista ohjeista. Kaksi ohjetta (5 %) oli yli 10 vuotta vanhoja.
Nämä ohjeet liittyvät uuteen EU-direktiiviin (sähkömagneettisten kenttien työsuojeludirektiivi). Nämä direktiivit toimeenpannaan vuoden 2016 aikana ja samassa yhteydessä tarkastellaan myös kyseisten ST-ohjeiden päivittämisen tarve.
Uusia ST-ohjeita valmistui seuraavasti:
• ST 5.8 Säteilylaitteiden asennus-, korjaus- ja
huoltotyö
• ST 9.4 Laserien säteilyturvallisuus yleisöesityksissä.
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parhaisiin kansainvälisiin käytäntöihin ja ovat ajan
tasalla. Enintään viisi vuotta vanhojen ST-ohjeiden
osuus on ainakin 60 % voimassa olevien ohjeiden
määrästä. Yli 10 vuotta vanhoja ohjeita ei ole. (4)
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•• Säännöstö on ajan tasalla. ST -ohjeet pohjautuvat
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tuotteille, jotka kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan. Eurooppalainen standardisointijärjestö CEN laatii harmonisoidut tuotestandardit.
Talousveden radioaktiivisuutta valvottiin 26
kohteessa vesilaitoksissa ja julkisissa tiloissa.
Yhdessä kohteessa radonpitoisuus ylitti toimenpidearvon ja toiminnanharjoittaja ryhtyi toimenpiteisiin radonpitoisuuden pienentämiseksi juomavedessä. Missään valvontakohteessa 0,5 mSv annos
ei ylittynyt.

Kuva 23. Yli kymmenen vuotta vanhojen ST-ohjeiden lukumäärät (2006–2015).

Lisäksi kumottiin ohje ST 12.3 Talousveden radioaktiivisuus veden radioaktiivisuutta koskevan EUdirektiivin toimeenpanon jälkeen.
Valmisteilla olevia ohjeluonnoksia voi kommentoida STUKin www-sivujen kautta löytyvän
ohjeistoekstranet-palvelun välityksellä. Palvelua
käyttäessään rekisteröityneet ulkopuoliset kommentoijat voivat nähdä myös toistensa kommentit.
Myös kansalaiset pääsevät palvelun kautta näkemään valmisteilla olevat ST-ohjeet ja voivat antaa
niistä palautetta STUKille.
ST-ohjeiden ajantasaisuutta koskevien tavoitteiden toteutumista havainnollistetaan kuvissa 22
ja 23.
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1.4.1.3 Ympäristö
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•• STUK on jatkuvasti tietoinen ympäristön säteily-

270

tasosta. Toteutetaan ympäristön säteilyvalvonta
laaditun ohjelman mukaisesti ja tulokset esitetään
STUKin www-sivuilla. Valvonta-asemien käytettävyys on päivittäin yli 90 %. Tehokkaalla ympäristön säteilyvalvonnalla havaitaan nopeasti normaalioloissa poikkeavat säteilytasot ja tarvittaessa
ryhdytään toimenpiteisiin siten, että ympäristön
keinotekoisista radioaktiivisista aineista väestölle
aiheutuva keskimääräinen vuosiannos pysyy alle
0,05 mSv. (4)
STUK toteutti elinympäristön keinotekoisen säteilyn ja keinotekoisten radioaktiivisten aineiden
valvonnan yhteistyössä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Ympäristön säteilyvalvontaohjelma sisältää ulkoisen annosnopeuden jatkuvan ja
automaattisen monitoroinnin, ulkoilman radioaktiivisten aineiden ja kokonaisbeeta-aktiivisuuden
monitoroinnin, radioaktiivisen laskeuman, pintaja juomaveden, maidon ja elintarvikkeiden radioaktiivisuuden monitoroinnin sekä ihmisen kehossa
olevien radioaktiivisten aineiden monitoroinnin.
Lisäksi ohjelma sisältää sisäilman radonin monitoroinnin ja jätevesilietteen radioaktiivisuuden
seurannan Helsingissä. Ulkoilman kokonaisbeetaaktiivisuuden valvonnan toteuttaa Ilmatieteen laitos (IL) omilla valvonta-asemillaan.
Ulkoisen säteilyn valvontaverkko toimi hyvin.
Mittausasemien tuloksista kerättiin ulkoisen säteilyn valvontatietojen hallintajärjestelmään (USVA)
yli 97 % kaikkien mittausasemien tuottamista mittauksista. Puuttuvat tiedot aiheutuivat laitehäiriöistä tai tietoliikenneongelmista. Järjestelmän ja
sen IL:n tiloihin sijoitetun varajärjestelmän käyttöliittymä uusittiin. Samalla uusittiin järjestelmään
liittyvät palvelimet. Vuoden aikana USVAssa oli
muutama lyhytkestoinen toimintahäiriö. Häiriöiden syyt saatiin korjattua. Virve-verkon datapalvelussa oli sen sijaan lukuisia alueellisesti rajoittuneita lyhytkestoisia toimintahäiriöitä, joiden
vaikutukset eivät kuitenkaan näy järjestelmän toimintaa kuvaavassa kuvassa 24. Kuvassa 24 ei ole
mukana Fortumin ja TVO:n omistamien valvontaasemien tuloksia.
Ulkoisen säteilyn valvontaverkossa havaittiin
poikkeavaa säteilyä yhden kerran. Poikkeava havainto tehtiin Tornion mittausasemalta. Syy poikkeavaan havaintoon oli matalapaineeseen liittyvä
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Tulostavoitteena oleva 90 % lukumääräkäyrä.
Vuonna 2015 on tulostavoite täyttynyt joka päivä.
Tietokantaan mittaustiedot toimittaneiden
asemien lukumäärä.

Kuva 24. Ulkoista säteilyä havainnoivan valvonta-asemien
toiminta vuonna 2015 (vuorokausikeskiarvot). Vuonna 2015
on tulostavoite täyttynyt joka päivä.

voimakas sade. Ulkoisen säteilyn valvonta-asemista 23:lle on asennettu LaBr3 -spektrometrit, jotka
toimivat hyvin. Vuoden aikana LaBr3-spektrometrit eivät havainneet poikkeavaa säteilyä.
Ilman radioaktiivisuusvalvonnassa havaittiin
poikkeavaa säteilyä yhdeksän kertaa. Jodia (I-131)
havaittiin 16.–23.3. kerätyissä ulkoilman hiukkasnäytteissä Helsingissä, Imatralla, Kotkassa,
Kuopiossa, Kajaanissa, Rovaniemellä, Ivalossa ja
Sodankylässä. Lisäksi jodia havaittiin Kajaanissa
30.3.–6.4., Sodankylässä 4.–11.5. sekä Kotkassa
23.–30.3. ja 30.3.–6.4. kerätyissä hiukkasnäytteissä. Rovaniemellä 11.–18.5. kerätyssä hiukkasnäytteessä havaittiin radioaktiivista ceriumia (Ce-141),
cesiumia (Cs-134), ruteniumia (Ru-103), zirkoniumia (Zr-95) ja niobiumia (Nb-95). Kotkassa 4.–11.5.
kerätyssä hiukkasnäytteessä havaittiin cesiumia
(Cs-134), kobolttia (Co-60) ja niobiumia (Nb-95) sekä 20.–28.4. ja 24.–31.8. kerätyissä näytteissä kobolttia (Co-60). Helsingissä 5.–6.10. kerätyssä hiukkasnäytteessä havaittiin cesiumia (Cs-134, Cs-137),
kobolttia (Co-60) ja mangaania (Mn-54). Kobolttia,
mangaania, cesiumia, zirkoniumia, ceriumia, ruteniumia, niobiumia ja jodia syntyy ydinreaktoreissa. Jodia käytetään lisäksi lääketieteellisissä
hoidoissa. Minkään näiden havaintojen alkuperää
ei voitu selvittää. Kaikki vuoden aikana havaitut
keinotekoisten radioaktiivisten aineiden määrät
olivat äärimmäisen pieniä eikä niillä ole minkäänlaisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Ulkoilman
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radioaktiivisuusvalvonnassa käytettävistä hiukkaskerääjistä viiteen on asennettu LaBr3-spektrometrit. Millään spektrometrillä ei havaittu poikkeavaa säteilyä.
Laskeuma- ja talousvesinäytteiden tritiumpitoisuudet olivat pieniä, yleensä 1–4 Bq/l. Elintarvikkeista mitatuista näytteistä muutaman sieninäytteen Cs-137:n aktiivisuuspitoisuus ylitti rajaarvon 600 Bq/kg, jota suositellaan noudatettavaksi, kun saatetaan markkinoille luonnonvaraista
riistaa, metsämarjoja ja -sieniä sekä järvikaloja.
Jätevesipuhdistamoiden jätelietteessä havaittiin
Tšernobylin onnettomuudesta peräisin olevaa Cs137:a, luonnon radioaktiivisia aineita ja sairaalanuklideja. Radionuklideja käyttävien sairaalojen
syöpäklinikoiden ja isotooppiosastojen potilaiden
eritteet kulkeutuvat jätevesipuhdistamoon ja näkyvät siten jätelietteissä. Ihmisten radioaktiivisuusmittauksissa kehossa olevan Cs-137:n aiheuttama säteilyannos on alle 0,01 mSv/henkilö.
Vuosittain toteutettava ympäristön säteilyvalvontaohjelma antaa yleiskuvan säteilytilanteesta
Suomessa, mutta sen avulla ei voida kattavasti arvioida ympäristön turvallisuutta, koska se ei anna
riittävää tietoa radioaktiivisten aineiden pitoisuuden ja altistuksen vaihtelusta. Valvontaohjelman
tuloksia täydennetään hyvin suunnattujen osaohjelmien avulla, joissa tuotetaan yksityiskohtaisempaa, ajantasaista tietoa suomalaisten kannalta tärkeimmistä säteilyaltistuksen lähteistä.
Osana ympäristön säteilyvalvontaohjelmaa sekä tehostettua työpaikkojen radonvalvontaa toteutettiin päiväkotien radonhanke korkean radonpitoisuuden kunnissa. Huomattavassa määrässä
päiväkoteja ei ennen hankkeen aloittamista oltu
mitattu radonpitoisuutta, vaikka kyseisissä kunnissa mittaus on ohjeen ST 12.1 mukaan tehtävä
työpaikoilla sekä julkisissa tiloissa. STUK mittasi yhteensä 482 päiväkodin sisäilman radonpitoisuuden. Keskimääräinen radonpitoisuus päiväkodeissa oli 81 Bq/m³. Radonpitoisuus ylitti toimenpidearvon 400 Bq/m³ kaikkiaan 17 päiväkodissa
(noin 4 % aineistosta). Suurin mitattu päiväkodin
radonpitoisuus oli noin 2400 Bq/m³. STUK antoi
toimenpidemääräyksiä niille päiväkodeille, joissa
yhdenkin mittauspisteen sisäilman radonpitoisuus
ylitti 400 Bq/m³. Hankkeen raportti on luettavissa kokonaisuudessaan: http://www.julkari.fi/handle/10024/127127.
Ympäristön säteilyvalvonnan tulosten perusteella ympäristön keinotekoisista radioaktiivisista
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aineista väestölle aiheutuva keskimääräinen vuosiannos vuonna 2015 oli 0,02 millisievertiä.
Vuoden 2014 säteilyvalvontaohjelman tulokset
esitetään raportissa STUK-B 204 (Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa, Vuosiraportti 2015; Strålningsövervakning av miljön i Finland, Årsrapport
2015; Surveillance of Environmental Radiation in
Finland, Annual Report 2015) sekä STUKin wwwsivuilla.

•• Raja-asemien uudet säteilyvalvontalaitteet toimivat luotettavasti. Yhteistyössä Tullin kanssa toteutetaan viimeinen osuus raja-asemien säteilyvalvonnan projektisuunnitelmasta (2009–2014). (3)
Operatiivisessa käytössä olevat valvontajärjestelmät toimivat luotettavasti, ja ne täyttävät kansainväliset suositukset. Järjestelmien vikoihin reagoitiin nopeasti, ja ne saatiin toimintakuntoon tyypillisesti alle viikossa.
Vuonna 2015 kilpailutettiin neljä eri laitetyyppiä raja-asemien säteilyvalvontalaitteiksi. Laitteet
tilattiin ja ensimmäiset laitteet toimitettiin. Laitteisto tukee uutta havaitsemisarkkitehtuuria ja
kykenee säteilymittausten suoraan tiedonsiirtoon
STUKin tietojärjestelmiin. Näin tieto tilanteesta
rajanylityspaikalla saadaan myös asiantuntijoiden
käyttöön nopeasti. Keskustietokantaan kehitetyn
ohjelmiston avulla STUKissa kyetään havaitsemaan radioaktiiviset aineet reaaliajassa HelsinkiVantaan lentokentälle sekä Kotkan ja Haminan
satamiin sijoitettujen kiinteiden spektrometristen
laitteiden mittaustuloksista.

•• STUK osallistuu aktiivisesti ympäristöterveyden
häiriötilanteisiin varautumiseen ja toiminnan kehittämiseen. (4)
STUK osallistui aktiivisesti STM:n yhteistyöverkoston työhön, jonka tarkoituksena oli selvittää
ympäristöterveyden häiriötilanteiden hallintaa ja
yhteistyötä sekä hallinnonalan organisaatioiden
vastuut ja tehtävät häiriötilanteissa. Lisäksi verkosto perusti erillisen työryhmän selvittämään joditablettien käyttöä, saatavuutta ja jakelua. Verkoston loppuraporttiin kirjattiin suositukset joditablettien saatavuuden parantamisesta, kansallisen tilannekuvajärjestelmän tarpeesta, viestinnän
ja tiedotuksen kehittämisestä sekä lainsäädännön
muutostarpeista.
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•• Periaatteet kaivosten päästöille määritellään kattamaan koko kaivosympäristö. Aloitetaan kaivosten
ympäristön säteilyvalvonta viranomaistyönä tehtävän suunnitelman mukaisesti säteilylain muutosten tultua voimaan. (4)
STUK määritteli periaatteet radioaktiivisten aineiden päästöille ilmaan ja vesistöihin. Selvitystyössä
todettiin, että luonnon radioaktiivisten aineiden
päästöille ilmaan ei ole tarvetta asettaa raja-arvoja. Päästöt ilmaan ovat pieniä, ja on epätodennäköistä, että niistä aiheutuisi 0,1 mSv lisäystä lähialueiden asukkaiden vuosiannokseen. Vesistöjen
osalta ei voida asettaa yleispäteviä kaikille kaivoksille sopivia raja-arvoja, vaan jokaisen kaivoksen
kohdalla pitää tehdä tapauskohtainen tarkastelu.

•• Aloitetaan ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta suunnitelmien mukaisesti ydinenergialain muutosten tultua voimaan. (4)
Uuden ydinenergialain tultua voimaan 1.7.2015 radioaktiivisuuden valvontaa tehtiin ydinvoimalaitosten ympäristössä riippumattona viranomaisena.
Ympäristön säteilyvalvontaa koskevan uuden YVL
-ohjeen valmistelu aloitettiin.

1.4.1.4 Tutkimus ja kehitys

•• Tunnetaan matkapuhelimien terveysriskit nykyistä paremmin ja pystytään antamaan suosituksia
mahdollisten riskien minimoimiseksi. (3)
EU:n rahoittamassa laajassa monivuotisessa COSMOS-tutkimuksessa selvitetään matkapuhelimien
terveysriskejä. COSMOS-tutkimuksen ensimmäiset analyysit tehtiin eri oireiden kuten päänsäryn,
kuulon aleneman ja tinnituksen yhteydestä matkapuhelimen käytön määrään suomalaisessa ja ruotsalaisessa kohortissa. Alustavat tulokset eivät vielä riitä osoittamaan aiheuttaako matkapuhelimen
käyttö näitä oireita. Analyysissä pystyttiin kuitenkin vakioimaan useiden eri tekijöiden vaikutusta
(mm. tupakointi, koulutus ja unihäiriöt).

•• Säteilyn aiheuttamat terveysriskit tunnetaan aikaisempaa paremmin. (4)
Epiradbio oli neljävuotinen EU-hanke, jossa tutkittiin pienten annosten ja annosnopeuksien vaikutusta syöpäriskiin epidemiologisin ja säteilybio-
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logisin keinoin. STUK osallistui osahankkeeseen,
jossa tutkittiin mekanismeja säteilyn aikaansaaman syövän synnylle. Päätavoite oli arvioida kudoksen mikroympäristön vaikutusta keuhkosyövän syntyyn tutkimalla säteilytettyjen kudoksen
pintasolujen ja sidekudossolujen vuorovaikutusta.
Solujen säteilytykseen käytettiin solujen alfasäteilytykseen suunniteltua STUKin laitetta ja gammasäteilytyslaitetta. Säteilyaltistuksella pyrittiin jäljittelemään tilannetta, jossa keuhkosolut altistuvat
matalalle alfasäteilylle esimerkiksi sisäilman radonin vuoksi tai matalalle gammasäteilylle lääketieteellisen säteilyn käytön seurauksena.
Tulokset osoittavat, että säteilyn aikaansaama
solujen muuttuminen vaatii enemmän kuin akuutin säteilyannoksen. Krooninen matala säteily kykeni aikaansaamaan muutoksia ja sidekudossolujen tai niiden erittämän tekijän läsnäolo vahvistaa
solujen muuttumista. Solujen muuttuminen pahanlaatuisiksi säteilyn vaikutuksesta on riippuvainen
solu–solu-vuorovaikutuksesta ja solujen kasvuympäristön välittämistä tekijöistä. Tutkimus antoi
taustatietoa organismitason tutkimukselle säteilyn
pienen annosnopeuden terveysvaikutuksista. Hanke päättyi vuonna 2015 ja toteutui suunnitellusti.

•• Tutkimus tuottaa tarvittavaa tietoa luonnollisten
ja keinotekoisten radioaktiivisten aineiden kulkeutumisesta ja kertymisestä ympäristössä sekä
ihmiselle ja eliökunnalle aiheutuvista annoksista
ottaen huomioon uudet säteilysuojeluperiaatteet.
(4)
EU-STAR (Strategy for Allied Radioecology) hankkeessa alkanut työ radioekologian alan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseksi jatkuu nelivuotisessa EU-COMET (COordination and iMplementation of a pan-European instrumenT for radioecology) -hankkeessa. STUK johtaa hankkeessa
osa-aluetta 2 (WP2: Joint Programming and Implementation – Expanding Alliance). Osa-alueessa 2
on päivitetty eurooppalainen radioekologian tutkimusstrategia sekä perustettu kuusi tutkimukseen
keskittyvää työryhmää, joille on laadittu suunnitelmat tutkimuksen edistämiseksi seuraavan viiden vuoden aikana. STUK on mukana luonnossa
esiintyviä radioaktiivisia aineita tutkivassa NORM
-työryhmässä sekä valmiustilanteisiin liittyvässä
ravintoketjun mallintamisryhmässä. EU-COMETprojektin loputtua vuonna 2017 työ jatkuu eurooppalaisen radioekologian verkoston ALLIANCEn
puitteissa.
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•• Tutkimus tuottaa tietoa valmiustoiminnan suunnittelua ja eurooppalaista harmonisointia varten. (4)
EU PREPARE (Innovative integrative tools and
platforms to be prepared for radiological emergencies and post-accident response in Europe) -hankkeessa kehitettiin eurooppalaisia valmiusjärjestelyjä Fukushiman onnettomuuden yhteydessä saatujen kokemusten perusteella. Hankkeessa kehitettiin menettelytapoja pitkäkestoisen radioaktiivisen
päästön hallintaan sekä päästötermien arviointiin
ja leviämislaskentaan liittyviä toimintoja nykyisissä
päätöksenteon tukijärjestelmissä (Rodos ja Argos).
Lisäksi kehitettiin menettelytapoja, jotka liittyvät
valtakuntien rajoja ylittävien tavaroiden monitorointiin ja elintarviketurvallisuuteen. Hanke loppuu
tammikuussa 2016 ja se toteutui suunnitellusti.

•• Tutkimus tuottaa tietoa, jonka avulla edistetään
säteilyn käytön turvallisuutta. (4)
STUK teki kotimaisten yliopisto- ja keskussairaaloiden kanssa mittauksia potilaiden ihoannoksista
ja henkilökunnan altistuksesta kardiologisissa tutkimuksissa ja toimenpiteissä. Mittauksilla selvitetään altistuksen riippuvutta toimenpiteen vaativuudesta ja potilaan ominaisuuksista. Selvityksen
tuloksia käytetään kardiologisten vertailutasojen
päivitykseen vuoden 2016 aikana.
STUK osallistui Työterveyslaitoksen koordinoimaan ja Työsuojelurahaston tukemaan tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena oli luoda tietoa ja
työkaluja työntekijöiden työolojen, -viihtyvyyden ja
-turvallisuuden parantamiseen magneettikuvaustyössä. Hanke valmistui marraskuussa. Hankkeen
tärkeimpänä tuloksena julkaistiin opas ”Henkilöstön työhyvinvointia edistävät toimintatavat magneettikuvaustyössä”.
STUK osallistui EU:n rahoittaman EURADOShankkeen työryhmien 2 (Harmonisation of individual monitoring) ja 12 (Dosimetry in medical imaging) toimintaan. EURADOS-työ keskittyi työntekijöiden annosmittausmenetelmien arviointiin ja
kehittämiseen sekä potilasdosimetrian menetelmien kehittämiseen toimenpideradiologiassa ja kardiologiassa. Työryhmässä 12 selvitettiin mahdollisuutta antaa eurooppalaiset potilaan ihoannoksen
hälytysrajat, jotta ihon säteilyvaurioilta vältytään.
Tulosten käsittely ja johtopäätösten teko on kesken, mutta alustavasti näyttää mahdolliselta asettaa suuntaa-antavia hälytysrajoja. Tulokset julkaistaan vuoden 2016 aikana.

EU:n rahoittamassa EURALOC-projektissa
STUK teki kardiologien silmäannosmittauksia kotimaisissa sairaaloissa. STUK osallistui myös kardiologien kaihiriskin selvittämiseen.
Kansainvälinen kaihitutkimus on aineiston
keruuvaiheessa. Noin puolet tutkimushenkilöistä
rekrytoitiin. Tietokanta tutkimuksen tietoaineiston
tallentamista varten tehtiin. Suomessa saatiin kardiologien ja verrokkien Scheimpflug-kuvat jatkotutkimuksia varten. Projekti päättyy vuonna 2017.
STUKin SÄTU-tutkimuksessa (Säteilyturvallisuus isotooppikuvantamisessa) mitattiin PET-keskuksessa työskentelevien ja lääkinnälliseen kuvantamiseen käytettäviä radioaktiivisia merkkiaineita
valmistavien henkilöiden työssään saamaa säteilyaltistusta. Erityistä huomiota kiinnitettiin silmäannoksiin ja tavanomaisella seurannalla saatavan
tiedon riittävyyden henkilöiden kokonaisaltistusta
arvioitaessa. Tutkimustuloksia sovelletaan sekä
PET-kuvantamisen parissa työskentelevien henkilöiden koulutukseen että käytännön työskentelyolosuhteiden optimointiin.
STUKin TIEKKU-hankkeessa (Diagnostisen
säteilyn altistus ja vaikutukset tietokonekuvantamisessa) määritettiin tietokonekuvantamisessa
potilaaseen kohdistamaan säteilyannokseen vaikuttavia tekijöitä. Tulokset julkaistiin säteilysuojelukokouksissa ja alan lehdissä. Tulosten merkitys
avaa mahdollisuuden kehittää säteilyannoksia potilaskohtaisesti mahdollisimman pieniksi tietokonekuvantamisessa.

•• Mittanormaaleihin liittyvä tutkimus. (4)
EU:n rahoittamassa MetroNORM-hankkeessa
(Metrology for processing materials with high natural radioactivity) kehitetään tarkkoja, jäljitettäviä
ja standardoituja menetelmiä ionisoivaa säteilyä
lähettävien luonnon radioaktiivisten aineiden mittaamiseksi laboratorioissa, säteilyn monitorointipaikoilla ja kentällä. STUK osallistuu hankkeessa
valmistettavien kalibrointi- ja referenssinäytteiden
standardisointiin sekä uudenlaisen mittalaitteen
rakentamiseen alfasäteilyn havaitsemiseksi erilaisilta pinnoilta kenttä- ja laboratorio-olosuhteissa.
Mittalaite soveltuu käytettäväksi myös poikkeavissa säteilytilanteissa, jolloin aikaa vievää radiokemiallista näytteenkäsittelyä ei tarvita. Vuonna
2016 päättyvä hanke on STUKin osalta toteutunut
suunnitellusti.
EU:n rahoittama MetrExtRT-hanke (Metrology for radiotherapy using complex radiation fields)

47

STUK

päättyi ja projektin tavoitteet saavutettiin. Tuloksena valmistui mittausmenetelmä sädehoidon
elektronisäteilyn annoslaskennan varmistukseen.
Menetelmää käytetään STUKin viranomaisvalvonnassa ja sen kehittämiseen osallistui kotimaisia sädehoitoklinikoita. Mittausmenetelmän testaus tehtiin STUKin mittanormaalilaboratoriossa.

•• Uudenlaisten säteilymittaustekniikoiden avulla
parannetaan säteilymittausten herkkyyttä ja toiminnallista tehokkuutta. (3)
TEKESin rahoittama REPO (Valtakunnallinen
arkkitehtuuri ydinturvan ylläpitämiseen – vaihe 2)
-hanke edistyi pääosin suunnitelmien mukaisesti.
Kolmen yrityksen muodostama ydinryhmä alkoi
kehittää REPO-konseptiin perustuvaa kokonaisratkaisua. Ydinryhmän kehittämä ratkaisu muodostuu havainnointijärjestelmän, tiedonsiirtojärjestelmän ja paikkatietojärjestelmän ympärille. Tämä ratkaisu tulee toimimaan integraatioalustana,
johon voidaan myöhemmin liittää muiden REPOhankkeessa mukana olevien yritysten kehittämiä
laitteita ja osajärjestelmiä.
EU:n rahoittama DIGITALSTD-hanke (Digitalstandard) aloitettiin. Hankkeessa kehitetään säteilymittaustekniikan uusi IEC-standardi. Standardointiehdotus eli Work Item Proposal toimitettiin
IEC:lle (International Electrotechnical Commission) lokakuussa.

•• STUK on osallistunut SOTERKOn tutkimusohjelmien avulla valtioneuvoston yhteiseen hanketoimintaan. Tulevaa hanketoimintaa on linjattu
SOTERKOn pidemmän aikavälin suunnitelmien
mukaisesti. STUK osallistuu aktiivisesti SOTERKO
-yhteistyön puitteissa yliherkkyysverkoston toimintaan. (4)
STUK osallistui laajennetun SOTERKOn yhteenliittymän toiminnan kehittämiseen. Painopisteenä
oli erityisesti yhteistyö uusien SOTERKO-laitosten
kanssa sekä hallitusohjelmien kärkihankkeiden ja
strategisen tutkimuksen teemojen huomioon ottaminen toiminnassa. SOTERKO-laitokset osallistuivat aktiivisesti strategisen tutkimuksen rahoituk-
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sen hakemiseen. STUK on osallistunut ympäristöherkkyysverkoston toimintaan.
SOTERKOn tutkimusohjelmista STUKin koordinoima hanke koskee ympäristöterveysasioiden
riskienhallintaa (RISKY). Sisäilman laatu -aihealue jatkoi suomalaisten asuntojen ja työpaikkojen sisäilman laatuasioiden edistämistä tehostamalla viestintää, koulutusta ja ohjeistusta ottaen
huomioon samalla hallituksen rakennusterveyteen liittyvät teemat. STUK on aihealueessa keskeinen toimija edistäen radoniin ja radonturvalliseen rakentamiseen liittyvää tietoutta. Kaivosten
riskit -aihealueessa kaivosalan työhyvinvointi- ja
elinympäristöfoorumi jatkoi toimintaansa. Lisäksi edistettiin kaivosten riskien arviointiin kehitettyjen työkalujen (esimerkiksi MINERA – kaivostoiminnan terveys- ja ympäristöriskien arvioinnin
vaikutusmalli) ja ohjeiden (Kaivosten YVA -opas)
käyttöä, jatkettiin kaivostoiminnan riskeihin liittyvien hankkeiden toteutusta sekä laadittiin uusien hankkeiden rahoitushakemuksia. RISKYn puitteissa STUK osallistui yhdessä muiden laitosten
kanssa Ympäristöherkkyysverkoston toimintaan.

•• Sopimuspohjainen yhteenliittymä käynnistää
toimintansa ja yhteisiin tutkimushankkeisiin
haetaan rahoitusta (Akatemia, EU, Tekes jne.).
STUK varmistaa, että säteilyturvallisuustutkimus
muodostuu Suomessa strategisesti tärkeäksi
tutkimusalueeksi, jolle löytyy riittävä rahoitus eri
rahoitusinstrumenteista. (4)
STUK ja yhdeksän suomalaista yliopistoa perustivat STUKin koordinoiman Säteilyturvallisuustutkimuksen yhteenliittymän lokakuussa. Yhteistyötä
tiivistämällä yhteenliittymän tavoitteena on turvata korkeatasoisen säteilyturvallisuustutkimuksen
jatkuminen Suomessa. Yhteenliittymän perustaksi laadittiin ja julkaistiin kesäkuussa kansallinen
ohjelma, jossa kuvataan keskeiset tiedon tarpeet.
Mahdollisia yhteenliittymän osapuolille sopivia
hankehakuja avautuu vuoden 2016 alkupuolella.
Suomen Akatemia hyväksyi EURATOM-ohjelman
niiden H2020-ohjelmien joukkoon, joiden hyväksytyille projekteille voidaan hakea myös Akatemiasta
kansallista rahoitusta.
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Taulukko 16. Päivystäjän raportoimat yhteydenotot ja tapaukset vuosina 2011–2015.
Tapaus

2011

2012

2013

2014

2015

25

25

27

25

19

5

2

5

7

5

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa
– laitteiden vikaantuminen, testit
– muut hälytykset 1

31
29
40

40
33
7

21
18
3

43
37
6

31
28
3

Säteilyvalvonta Suomen rajoilla
ja kuljetukset (henkilö- ja tavaraliikenne)

12

27

21

24

13

0

1

1

1

1

Tapahtumat ulkomailla
– ydinlaitostapahtumat
– säteilyn käyttö- ja säteilylähdetapahtumat
– rajavalvonta ja kuljetukset
– säteilyhavainto
– muu tapahtuma ulkomailla

21
10
7
2
1
1

26
7
5
9
4
2

45
26
13
6
0
0

18
6
9
1
0
2

28
11
9
2
1
5

Seismiset tapaukset
(maanjäristykset ydinvoimalaitosten lähellä,
Luova-ilmoitukset, ydinkoevalvonta yms.)

4

5

5

1

1

Kansainväliset ja kotimaiset yhteyskokeilut, testit,
koestukset ja valmiusharjoitukset 2

13

24

33

31

32

Muut yhteydenotot päivystäjään

29

30

15

42

12

149

162

195

168

142

Yhteydenotot kotimaisilta ydinlaitoksilta
(viat, tapahtumat ja muut yhteydenotot)
Säteilyn käyttö ja säteilylähdetapahtuma Suomessa

Muut tapahtumat Suomessa

Yhteensä

Säteilytason lyhytaikainen nousu, joka johtuu esim. säteilylähteen viemisestä mittarin läheisyyteen, röntgenkeilan osumisesta mittariin yms.
2
Vain ne valmiusharjoitukset, joissa päivystäjä on ollut mukana.
1

1.4.1.5 Valmius ja turvajärjestelyt

•• Valmiustoiminta käynnistyy 15 minuutissa ensitiedon saamisesta poikkeavasta tapahtumasta.
Valmiusorganisaation toiminta käynnistyy 2 tunnin kuluessa siitä, kun poikkeavan tapahtuman on
todettu edellyttävän STUKin täyttä tai tehostettua
valmiutta. Päivystysjärjestelmää ylläpidetään keskeytyksettä. Nopean ja luotettavan tiedon saanti
mahdollisesti uhkaavasta tilanteesta. (4)
STUKin päivystäjä vastaanotti yhteensä 142 ilmoitusta eri tapahtumista. Kaikissa tarvittavissa
tapauksissa STUKin tilanteen selvittämisessä tarvittavat asiantuntijat tavoitettiin hyvin nopeasti ja
tarkistustoimet käynnistettiin ripeästi. Päivystäjän raportoimien tapausten määrä esitetään taulukossa 16. Lisäksi päivystäjä vastaanotti Fukushiman onnettomuuden jälkihoitoon liittyviä tilannetietoja ja mittaustuloksia, jotka välitettiin STUKin
sisällä asianomaisille henkilöille, mutta joista ei
tehty erillisiä päivystysraportteja.

Kotimaisilta ydinlaitoksilta ilmoitettiin 19 tapahtumasta tai viasta. Noin puolet näistä oli laitosten käyttötapahtumia.

Poikkeavat tapahtumat
Vuoden aikana oli tapahtumia, joiden johdosta
STUKin asiantuntijat käynnistivät heti selvitykset
tapahtuman mahdollisesta turvallisuusmerkityksestä. Merkittävin näistä oli joulukuussa tapahtunut höyryvuoto Leningradin ydinvoimalaitoksessa.
Höyryvuoto tapahtui kakkosyksikön turbiinirakennuksessa eikä se aiheuttanut muutoksia säteilytilanteessa laitosalueella. Saatuaan tiedon höyryvuodosta STUK käynnisti heti tehostetun tietojen
hankinnan Venäjän viranomaisilta. Samoin tehostettiin automaattisen säteilyvalvonnan seurantaa ja ilmanäytteiden radioaktiivisuusmittauksia.
Venäjältä saatujen tietojen perusteella voitiin vakuuttua, ettei höyrypäästössä vapautunut radioaktiivisia aineita ympäristöön.
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Poikkeavista tapahtumista, varautumisesta säteilyvaaraan sekä pidetyistä valmiusharjoituksista kerrotaan STUKin valmiustoimintaa koskevissa kolmannesvuosiraporteissa, jotka on saatavilla
STUKin www-sivuilla.

Varautuminen säteilyvaaratilanteisiin
STUKin hälytyslistalle kuuluu noin 160 henkilöä,
joiden tavoitettavuutta testataan säännöllisesti ennalta ilmoittamattomana ajankohtana joko virkaaikana tai sen ulkopuolelle. Tavoitettavuuskokeiluita on tehty vuodesta 1992 alkaen. Vuonna 2015
henkilöstön tavoitettavuutta testattiin kahdesti:
kerran viikonloppuna ja kerran arki-iltana. Noin
puolen tunnin sisällä yhteydenottoon vastasi 74 %
testatuista. Testissä kysytään myös, kuinka nopeasti henkilöt voisivat saapua töihin, jos kyseessä
olisi oikea hälytys. STUKin valmiusorganisaatio
olisi jokaisella kerralla saatu toimintavalmiuteen
tavoiteajassa eli kahdessa tunnissa.
Sisäministeriön (SM) nimeämä, eri toimijoiden
edustajista koostuva pysyvä työryhmä päivitti ohjeen eri toimijoiden vastuista ja tehtävistä säteilyvaaratilanteessa. STUK osallistui aktiivisesti
päivitystyöhön. SM, STM ja STUK järjestivät lokakuussa ohjeen jalkauttamiseksi laajan seminaarin.
Olkiluodon ja Loviisan laitosten onnettomuuksiin varautumista kehittämään on kummallakin
pelastustoimialueella yhteistyöryhmä. Edellisen
vuoden harjoituksissa esille tulleista kehitystarpeista käynnistettiin tilanneseuranta ja Porvoossa
järjestettiin Itä-Uudenmaan alueen toimijoille kaksi karttaharjoitusta.
Elokuussa hyväksyttiin uusittu Pohjoismaisten
säteilyturvaviranomaisten varautumisen ja säteilyvaaratilanteen aikaisen yhteistyön toimintatapoja
kuvaava Nordic Manual. Dokumentissa kuvataan
yhteistyöjärjestelyt maiden välillä sekä hälytys- ja
tiedonvaihtokanavat ja -periaatteet. Pohjoismaiden
säteilyturvaviranomaiset päättivät marraskuussa
aloittaa yhteispohjoismaisen säteilymittaussuunnitelman valmistelun.
Pohjoismaiden säteilyviranomaiset, Suomesta
STUK, ja Venäjän Rosatom allekirjoittivat joulukuussa valmiusyhteistyöohjelman vuosille 2016–
2020. Ohjelma täydentää kahdenvälisiä järjestelyjä säteilyvaara- ja ydinonnettomuustilanteita
varten. Yhteistyöohjelman linjauksien mukaisesti
tehdään vuosittain yksityiskohtainen suunnitelma
järjestettävistä tapaamisista, seminaareista sekä
yhteisharjoituksista.
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•• Toteutetaan Olkiluodon ja Loviisan laitoksen vuosittaiset valmiusharjoitukset. (5)
Olkiluodon ja Loviisan vuotuiset valmiusharjoitukset järjestettiin ennalta ilmoittamattona ajankohtana. Olkiluodon harjoituksen ajankohdaksi ilmoitettiin syksy ja Loviisan harjoituksen kerrottiin
tapahtuvan jonakin arkipäivänä marraskuun puolesta välistä joulukuun puoleen väliin. Molemmat
harjoitukset pidettiin marraskuun aikana. Olkiluodon harjoituksessa STUKista turvajärjestelyasioiden asiantuntijat osallistuivat harjoitukseen. Loviisan harjoituksessa STUKin valmiusorganisaatio
käynnisti tilanteen vaatimat toimenpiteet ja seurannan. Loviisan harjoituksessa testattiin erityisesti hälytystoimintoja, toiminnan käynnistymistä
sekä ensimmäisten tiedotteiden ja tiedonantojen
tekemistä.
Kesäkuussa STUK järjesti yhdessä IL:n kanssa
harjoituksen ennalta ilmoittamattomana ajankohtana. Harjoituksessa testattiin erityisesti toiminnan käynnistämistä, tilannekuvan muodostamista,
yhteistyötä laitosten kesken sekä leviämislaskujen
ja suojelutoimenpiteitä koskevien suositusten tekemistä.
EUn komissio järjesti lokakuussa EUn laajuisen
ECURIE-harjoituksen, jossa harjoiteltiin säteilyvaaratilanteiden aikaista tiedonvaihtoa käyttäen
EUn tiedonvaihtojärjestelmää (ECURIE). STUK
osallistui harjoitukseen. Lisäksi komissio järjesti
ECURIE-järjestelmään kuuluvien maiden toimivaltaisen viranomaisten kokouksen, jossa mm. tarkennettiin tiedonvaihtomenettelyjä.

•• STUKilla on säteilyvaaratilanteissa ajantasaiset
valmiudet muodostaa tilannekuva tehokkaasti. (4)
STUKin tilannekuvajärjestelmää (TIUKU) kehitettiin vuoden aikana sen käytön laajentamiseksi
STUKin valmiusorganisaatiossa. TIUKUun tehtiin
liittymä, jolla voidaan siirtää hyväksytyt STUKin
tilanneraportit ja suositukset suojelutoimiksi valmiustilanteissa käytettävään muille viranomaisille tarkoitettuun STUKin viranomaisportaaliin
(Finri). Lisäksi TIUKUa on kehitetty niin, että sitä
voidaan käyttää myös turvajärjestelyihin liittyvien
poikkeavien tilanteiden aikana. TIUKUn käyttöä
harjoitusten aikana on kehitetty liittämällä siihen
simuloidut säteilymittaustiedot.
Säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheen ja jälkivaiheen suojelutoimia koskevien VAL-ohjeiden
päivitys aloitettiin, ja se saadaan loppuun vuoden
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2016 puolella. Muutokset perustuvat Fukushiman
tilanteesta ja jälkihoidosta saatuihin oppeihin sekä
niihin päivitystarpeisiin, joita säteilylainsäädännön uudistus edellyttää.

•• Turvajärjestelyihin liittyvät harjoitukset toteute-

STUK

•• Asiantuntijatehtävät toteutetaan rahoittajien
kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Säteilyja ydinturvallisuusyhteistyössä painoaloina ovat
Leningradin ja Kuolan ydinvoimalaitosten turvallisuuden edistäminen ja turvallisuusviranomaisen
tukeminen. (4)

taan suunnitelmien mukaisesti. (4)
STUK järjesti yhteistyössä Helsingin pelastuslaitoksen ja Helsingin poliisilaitoksen kanssa
CBRNE-2016-harjoituksen säteilyyn liittyvän
osan lokakuussa. Kaksipäiväisessä harjoituksessa Helsingin pelastuslaitos ja Uudenmaan poliisit
harjoittelivat toimimista onnettomuus- ja rikospaikoilla, joissa oli myös radioaktiivisia säteilylähteitä. STUKin etätuki ja muu valmiusorganisaatio tukivat pelastuksen ja poliisin toimintaa.
Olkiluodon sekä Loviisan laitoksilla järjestettiin turvaorganisaation, poliisin ja STUKin yhteiset harjoitukset, joissa turvaorganisaatio ja poliisi
harjoittelivat toimintaa laitosalueella. Harjoituksissa testattiin myös tilannekuvan välittämistä
STUKille.

•• Erilaisia tapahtumia koskevat turvajärjestelyt. (4)
STUK toteutti etukäteen sovittuna virka-apuna
kaksi tehtävää: Ruotsin kuninkaan ja kuningattaren sekä Naton pääsihteerin ja EU:n edustajan
samanaikaiset vierailut Helsingissä maaliskuun
alussa sekä Saksan liittokanslerin vierailu Helsingissä maaliskuun lopussa. Poliisipartiot suorittivat
säteilymittaukset kentällä ja STUK antoi etätukea.

1.4.1.6 Asiantuntijapalvelut

•• Vakiopalvelut (mm. säteilymittaukset, aktiivisuusmääritykset, mittarikalibroinnit): kysynnän mukaisesti. (4)
Erilaisia aktiivisuusmäärityksiä tehtiin yhteensä
noin 7 600. Näistä määrällisesti merkittävimmät
olivat asuntojen sisäilman radonmittaukset, yhteensä 5 600. Laboratorioissa palveluina tehtyjä
gammaspektrometrisiä ja radiokemiallisia aktiivisuusmäärityksiä tehtiin yhteensä noin 2000.
Kansallisen mittanormaalilaboratorion säteilymittareiden kalibrointipalveluiden kysyntä oli jonkin verran edellisvuosia pienempää. Koko vuoden
aikana kalibrointipalvelut voitiin toteuttaa kysynnän mukaisesti.

Ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyötä Venäjän
kanssa jatkettiin. Yhteistyöhankkeet kohdistuivat
erityisesti Leningradin ja Kuolan laitosten turvallisuuteen sekä Venäjän turvallisuusviranomaisen,
Rostechnadzorin tukemiseen. Vuonna 2015 järjestettiin yhteensä 8 yhteistyöseminaaria, joiden aiheita olivat mm. käyttöturvallisuuskokemukset,
radioaktiivisen jätteen käsittely, rakentamisen aikaiset kokemukset, paloturvallisuus ja ympäristön
säteilyvalvonta. Yhteistyöhön sisältyi myös ydin- ja
säteilyturvallisuutta parantavien laitteiden ja ohjelmistojen toimituksia Leningradin ja Kuolan laitoksille sekä koulutusta niiden käytössä. Lisäksi Leningradin ja Kuolan laitosten työntekijöille järjestettiin
Suomessa koulutusta primääripiirin putkien kunnon tarkastamisesta.
STUK osallistui useisiin EUn rahoittamiin
hankkeisiin, joiden tavoitteena oli tukea kolmansien maiden ydin- ja säteilyturvallisuusviranomaisten kehittämistä. STUK osallistui mm. Armenian,
Brasilian, Egyptin, Filippiinien, Kiinan, Kosovon,
Marokon, Ukrainan, Valko-Venäjän ja Vietnamin
ydin- ja säteilyturvallisuusviranomaisten tukihankkeisiin.
Kaupalliselta pohjalta toteutettua yhteistyötä
K.A.CAREn kanssa säteily- ja ydinturvallisuusviranomaisen perustamiseksi Saudi-Arabiaan jatkettiin. Yhteistyöhankkeen ensimmäisen vaiheen
projektit, joissa tuettiin K.A.CAREa turvallisuussäännöstön ja viranomaistoiminnan kehittämisessä,
saatiin päätökseen. STUKin paikallisedustaja toimi
K.A.CAREn tukena Riadissa ja hankkeen jatkoprojekteja suunniteltiin yhdessä K.A.CAREn kanssa.
IAEA:n safeguards-osastolla ei ole varsinaista
tutkimus- ja kehitystoimintaa, vaan se hyödyntää
jäsenmaiden vapaaehtoista tukea. Vuoden 2015
lopussa tukiohjelmia oli 21 IAEA:n jäsenmaalla.
Suomessa UM rahoittaa IAEA:n tukiohjelmaa.
Suomen tukiohjelman tärkeimmät tehtävät olivat
IAEA:n tarkastajien kouluttaminen ja teknisten
valvontalaitteiden ja -menetelmien kehittäminen.
Loviisan ja Olkiluodon laitosten ympäristön säteilyvalvonnassa otettiin monipuolisesti näytteitä
laboratorioanalyysejä varten. Analyysitulokset raportoitiin Fortumille ja TVO:lle tehtyjen sopimus-
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Taulukko 17. Yhteenveto Päijät-Hämeen radontalkoiden ja ensimmäisten Ilman radonia -kampanjoiden
radonpitoisuuksista.
Päijät-Häme

Enontekiö

Humppila

Laitila

Ruovesi

313

258

296

237

119

Yli 1000 Bq/m³

54 (4%)

2 (3%)

4 (5%)

1 (3%)

0 (0%)

Yli 400 Bq/m³

273 (20%)

11 (17%)

10 (13%)

5 (14%)

1 (2%)

Yli 300 Bq/m³

420 (31%)

16 (24%)

15 (20%)

6 (17%)

2 (5%)

Yli 200 Bq/m³

681 (50%)

24 (36%)

22 (29%)

9 (25%)

7 (17%)

1374

66

76

36

41

Radonpitoisuuden
keskiarvo Bq/m³

Kampanjassa tilattiin
radonmittauksia (kpl)

ten mukaisesti. Ydinvoimalaitosten ympäristön
säteilyvalvonta muuttui viranomaistoiminnaksi
1.7.2015 voimaan tulleen ydinenergialain muutoksen myötä. Hanhikiven ydinvoimalaitoksen radiologisessa perustilaselvityksessä kartoitettiin meriympäristön tilannetta ennen maa- ja vesiympäristön rakennustöiden alkamista. Raportti tutkimustuloksista valmistui.
Kansainväliseen ydinkoekieltosopimukseen
(CTBT) liittyviä palvelumittauksia tehtiin CTBT
-organisaatiolle sen toimittamista näytteistä. Mittauksia tehtiin yhteensä 27.

•• Radontalkoita järjestetään yhteistyössä kuntien
kanssa. Radontalkoissa tehdään vähintään 5000
mittausta. (3)
Ilman radonia -kampanja järjestettiin helmikuussa
neljässä kunnassa (Enontekiö, Humppila, Laitila
ja Ruovesi). Kampanjassa tarjottiin radonmittaus
kahdellesadalle asukkaalle ilmaiseksi ja lopuille halukkaille kampanjahintaan. Loppuvuodesta
2014 radonkampanja pidettiin Päijät-Hämeessä.
Niiden tulokset valmistuivat alkuvuonna 2015.
Joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016 järjestettiin radonkampanja Pirkanmaalla. Tulokset raportoidaan vuonna 2016. Asetettua mittaustavoitetta ei saavutettu, mutta tietoisuus radonin riskeistä kampanjapaikkakunnilla on todennäköisesti
lisääntynyt.
Yhteenveto Päijät-Hämeen radontalkoiden ja
ensimmäisten Ilman radonia -kampanjoiden radonpitoisuuksista esitetään taulukossa 17.

•• STUK varmistaa johtamisella, että palvelutuotannon yhtiöittäminen ei vaaranna sen valvonta- tai
valmiustehtäviä. (4)

52

STUK valmisteli osakeyhtiön perustamista yhteistoiminassa STM:n kanssa, ja hallituksen esitys
asiasta annettiin eduskunnalle syyskuussa. Eduskunta hyväksyi esityksen joulukuussa, ja tarvittava muutos STUKia koskevaan lakiin tuli voimaan
tammikuun alussa 2016. Valmistelutyön lähtökohtana on ollut, että yhtiömuotoinen toiminta ei
vaikeuta STUKin valvonta- ja valmiustoimintaa.
Yhtiöittäminen selkeyttää STUKin asemaa turvallisuusviranomaisena.

1.4.1.7 Viestintä

•• Säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvien tapahtumien oma-aloitteinen, objektiivinen, avoin ja
viivytyksetön tiedottaminen. Parannetaan STUKin
sidosryhmille kohdennettua ajankohtaisviestintää.
STM:n hallinnonalan keskeiset strategiset päämäärät viestitään suunnitelmallisesti ja vaikuttavasti sidosryhmille (4)
STUK julkaisi ajankohtaisista asioista yhteensä 60
tiedotetta internetsivuillaan. STUK tiedotti muun
muassa UV-säteilyn ja sisäilman radonin aiheuttamista riskeistä sekä ydinvoimalaitoksilla havaituista tapahtumista. Osa tiedotteista julkaistaan
myös ruotsiksi, ja jos aihe on kansainvälisestikin
kiinnostava, käännetään tiedote lisäksi englanniksi.
Julkaistuista tiedotteista kerrotaan myös
STUKin sosiaalisen median tileillä Facebookissa ja
Twitterissä. Tärkeimmät tiedotteet STUK lähettää
sähköpostijakeluna. Tiedotteet voi myös tilata RSSsyötteenä. Tiedotteet on tilannut sähköpostiinsa
reilu 1100 henkilöä.
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STUK osallistui uudistettuun Tieto lisää turvaa
-kampanjaan. Kampanjalla kiinnitettiin huomiota seikkoihin, joista verkko-ostajan pitäisi tietää
ennen ostamista. STUK nosti kampanjassa esille
erityisesti laserosoittimien turvallisen nettiostamisen. Kampanjaan osallistuivat STUKin lisäksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Tulli sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.
STUKin internetsivuilla vierailtiin yhteensä 540 761 (1482/pv) kertaa, kävijöitä oli 425 982
(1167/pv). Vuonna 2014 kävijöitä oli yhteensä
410 312 (1124/pv). Internetsivujen kautta tulleeseen kyselyyn tai palautteeseen vastattiin yhteensä noin 270 kertaa.

•• STUKissa on avoin sisäisen viestinnän kulttuuri.
Sisäinen viestintä lisää talon yhteistoimintaa,
helpottaa töiden tekemistä ja tukee sovittujen tulosten saavuttamista. Jokainen STUKin työntekijä
osaa ja haluaa omalta osaltaan edistää sisäistä
viestintää ja tiedon kulkua. (4)
YT-neuvotteluiden ja organisaatiouudistuksen
viestintään kiinnitettiin erityistä huomiota. Palautteen perusteella avoimuus ja johdon saavutettavuus koettiin hyviksi. Sisäistä viestintää parannettiin myös uudistamalla viikoittainen sisäinen
uutiskirje ja lisäämällä videoiden ja verkkopalavereiden käyttöä. Esimerkiksi johtoryhmän kokouksien raportointi tehtiin videon avulla ja osa pääjohtajainfoista pidettiin Lyncissä.

•• Sähköinen julkaisuarkisto, Julkari, on vakiintuneessa käytössä STUKissa, ja myös vanhat aineistot on tallennettu Julkariin. (4)
Julkarin käyttöä on jatkettu. Palveluun on viety
STUKin omat julkaisut sekä tiedot tieteellisistä
artikkeleista. Viranomaisohjeita Julkariin ei tallenneta, sillä ne löytyvät Stuklexista.

•• Kriisiviestinnän kehittäminen. (4)
STUKin ulkoisten internetsivujen uudistus toteutettiin osana STM:n hallinnonalan hanketta. Uusi sivusto avattiin elokuussa. Sivuston kuormankestävyyttä parannettiin merkittävästi. Tilanteen
vaatiessa varsinainen internetsivusto korvataan
perussivustoa huomattavasti suppeammalla varasivustolla.

STUKin sosiaalisen median kanavia ovat Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Flickr ja SlideShare. Näillä kanavilla STUK kertoi ajankohtaisista asioista ja toiminnastaan sekä vastasi kysymyksiin.
Valmius- ja kriisiviestinnän nykytila kartoitettiin ja kehityshanke vuosille 2016–2017 käynnistettiin. Kriisiviestinnän auditoinnin tulosten avulla toimintaa kehitetään. Säteilyvaaratilanteet-toimijoiden vastuut ja tehtävät ohjeen päivitykseen
osallistuttiin.

•• Kansalaisten tieto UV-säteilyn riskeistä paranee ja
riskitietoinen käyttäytyminen lisääntyy. (4)
UV-viestintä toteutui tehdyn suunnitelman mukaisesti. Keväällä järjestettiin STUKin, IL:n ja
Syöpäjärjestöjen yhteistyönä vuosittainen infotilaisuus. Median yhteydenottoja saatiin runsaasti,
ja STUKin viestit saivat näkyvyyttä viestimissä.
STUKin internet-sivuston UV-osuutta parannettiin www-sivujen uudistuksen yhteydessä sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti.

•• SADE-hanke. Hallinnonalan kansalaisille tuottama
sosiaali- ja terveystieto on koordinoitua ja tavoittaa kohderyhmänsä tehokkaasti. (4)
Valtiovarainministeriö asetti vuonna 2009 Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADE-ohjelman). Sen tavoitteena on tarjota
kansalaisille ja yrityksille hyödyllistä, sujuvaa ja
helppoa sähköistä asiointia julkisiin palveluihin.
STM ja THL vastaavat SADE-ohjelman sosiaalija terveysalan kokonaisuudesta, jossa kehitetään
sosiaali- ja terveysalan sähköisiä palveluja. STUK
otti ohjelman huomioon suunnitellessaan omien
sähköisten palvelujensa kehittämistä.

•• Ydinvoimalaitosten ja kaivosten ympäristön säteilyvalvonta muuttuu viranomaistoiminnaksi. Laaditaan valvontaa koskeva viestintäsuunnitelma. (4)
Heinäkuun alussa astuivat voimaan ydinenergiaja säteilylakien muutokset. Muutosten myötä STUKin valvontaoikeudet laajenivat siten, että STUK
valvoo viranomaisena ydinlaitosten ja kaivosten
ympäristön säteilyä. Vuoden lopulla laadittiin tätä
viranomaisvalvontaa koskeva viestintäsuunnitelma.
Viestintäsuunnitelmassa kuvattiin keskeiset
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viestinnän periaatteet ja tavoitteet, STUKin perusviestit ympäristövalvonnassa, vastuut, kohderyhmät, viestinnän haasteet, välineet, keinot ja
seuranta. Tavoitteena on jakaa avoimesti ja aktiivisesti tietoa kaivosten ja ydinlaitosten ympäristön
säteilytilanteesta.
Suunnitelman mukaan STUK raportoi ydinlaitosten ympäristövalvonnan tuloksista internetsivuillaan säännöllisesti neljä kertaa vuodessa. Neljännesvuosiraporttien yhteyteen kirjoitetaan selkeästi, mitä tulokset tarkoittavat ja mikä niiden
turvallisuusmerkitys on. Kerran vuodessa julkaistaan ydinvoimalaitosten ympäristövalvonnan vuosiraportti, jossa valvonnan tulokset esitetään keskitetysti ja niitä verrataan aikaisempiin tuloksiin.
Kaivosten ympäristövalvonnan tulokset STUK vie
heti niiden valmistuttua internetsivuilleen. Poikkeavista valvontahavainnoista STUK uutisoi viivytyksettä.

1.4.2 Laadunhallinta
Valvontaviranomaisena STUK käsittelee vuosittain
suuren joukon asiakkailta tulleita lupahakemuksia
ja muita asiakirjoja. Asiakirjojen määriä ja käsittelyaikoja tarkastellaan lähemmin luvuissa 1.4.1.1
ja 1.4.1.2. joissa esitetään myös tiedot STUKin tarkastustoiminnasta ja tarkastusten määristä.

•• Toimintajärjestelmää koskevat ohjeet ovat ajan
tasalla. Ohjeiston päivitykset valmistuvat suunnitelmien mukaisesti. (4)
STUKin prosessit ja toimintatavat esitetään toimintajärjestelmän ohjeissa. Ohjeiston rakenne uudistettiin vuonna 2014. Aiemmin ohjeisto koostui
STUK -käsikirjasta sekä viidestä aihekohtaisesta
STUK-tason käsikirjasta (henkilöstöhallinto, taloushallinto, tietohallinto, valmiustoiminta ja viestintä) sekä osastotason käsikirjoista. Nyt edellä
luetellut STUK-tason käsikirjat, valmiutta lukuun
ottamatta, on sisällytetty yhteen yhteiseen käsikirjaan. Sisäisten ohjeiden ylläpidon tavoite on, että yli 10 vuotta vanhoja ohjeita ei ole ja että 60 %
ohjeista on korkeintaan 5 vuotta vanhoja. Tavoite
saavutettiin pääsääntöisesti.

•• STUKissa on käytössä systemaattinen riskienhallinta sekä kattava valvonta ja sitä tukeva sisäinen
tarkastus. (4)
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Riskienhallintaa koskevan STUK -ohjeen mukaisesti tulossuunnitelmien valmistelun yhteydessä tehtiin suunnitelmiin liittyvät riskiarviot sekä
arvioitiin suunnitelmiin liittyvät tietoturvariskit.
Arviointien yhteydessä päätettiin niistä vastatoimenpiteistä, joilla varmistetaan arvioitujen riskien hallinta. Riskienhallinta on siten osa STUKin
normaalia johtamista, toiminnan suunnittelua ja
toteuttamista. STUKissa on käytössä STM:n hallinnonalan yhteinen riskienhallintaohjelma, joka
otettiin käyttöön 2014.
Sisäinen valvonta on STUKin jokapäiväiseen
toimintaan sisältyvää jatkuvaa toiminnan ohjausta. Sisäinen valvonta sisältyy STUKin prosesseihin
ja sitä tekevät johtajat, tulosyksiköiden esimiehet,
projektipäälliköt ja muut toiminnoista vastaavat
henkilöt vastuualueidensa osalta. Jokainen STUKin palveluksessa oleva henkilö on vastuussa oman
työprosessinsa osalta siitä, että prosessi toteutetaan laadukkaasti, taloudellisesti ja tehokkaasti
sekä annettuja määräyksiä ja ohjeita noudattaen.
Sisäinen tarkastus on osa STUKin taloudellista ja
toiminnallista seurantajärjestelmää ja sen tehtävänä on selvittää johdolle sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys. Sisäiset tarkastukset tehdään osana STUKin sisäisiä auditointeja.

•• Auditoinnit toteutetaan vuotta 2015 koskevan
suunnitelman mukaisesti. (3)
STUKissa toteutettiin auditointisuunnitelman
mukaisesti yhteensä 13 toiminnan arviointia.
Toiminnan neljä ulkoista arviointia olivat aiheiltaan TARKKA-järjestelmän tietoturvatarkastus,
STUKin laboratoriotoiminnan uudelleenakkreditointi, CTBT-toiminta sekä ympäristön säteilyvalvonnan EURATOM Artikla35 mukainen arviointi.
Lisäksi tehtiin kaksi sisäistä tarkastusta. Seitsemästä sisäisestä auditoinnista yksi kohdistui laboratoriotoimintaan, joissa referenssinä käytettiin testaus- ja kalibrointilaboratorioita koskevaa
standardia SFS-EN ISO/IEC 17025. Alkuperäisestä suunnitelmasta kolme sisäistä auditointia siirtyi vuodelle 2016, koska arvioitavat kohteet eivät
olleet vielä toiminnassa.
Koko STUKia koskevat auditointiraportit käsiteltiin STUK-tasolla. Suppeammat raportit käsitellään asianomaisten yksiköiden kokouksissa.
Raporttien perusteella päätettiin korjaavista toimenpiteistä.
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Taulukko 18. Auditointien määrä vuosina 2011 – 2015.
Vuosi

2011

2012

2013

2014

2015

Yleistoiminta ja osastojen muu kuin laboratoriotoiminta

2

9

11

9

10

Laboratoriotoiminta

6

7

8

5

1

Sisäiset tarkastukset

0

2

2

2

2

•• Mittanormaalien ylläpito. (4)
Erittäin hyvä 17 %
Melko hyvä 39 %
Kohtalainen 33 %
Melko heikko 10 %
Erittäin heikko 0 %

Kuva 25. STUKin vahvuusalueet STM:n hallinnonalan
mainetutkimuksessa.

Auditointien vuosittainen lukumäärä 2011–
2015 on esitetty taulukossa 18.

•• Viestinnän vaikuttavuus on parantunut (kansalaiskysely 2012, mediabarometri 2013 ja 2015, mainetutkimus 2014 ). STUK osallistuu hallinnonalan
yhteiseen mediabarometriin. (4)
STM:n hallinnonalan mediabarometri toteutettiin
vuoden lopulla. Haastatteluun osallistui 143 toimittajaa. Tulosten perusteella STUK tunnetaan
keskimääräistä huonommin, mutta mielikuva on
hyvä. Tunnettuus on heikentynyt kahteen aiempaan mittauskertaan verrattuna, mielikuva taasen
on parantunut ja on hallinnonalalta toiseksi paras
(kuva 25).
Toimittajat toivovat viestinnältä avoimuutta,
selkeyttä, ajankohtaisuutta ja tavoitettavuutta.
Erityisesti toivottiin parempaa viestintää keskeneräisistä asioista. Mittareista STUK oli parantanut
luotettavuutta, lähestyttävyyttä, ajankohtaisuutta
ja avoimuutta sekä aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta.

STUK toimii ionisoivan säteilyn säteilysuureiden
kansallisena mittanormaalilaboratoriona ja pitää
yllä mittanormaaleja Suomessa tehtävien säteilymittausten luotettavuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi. Kansallinen mittanormaalitoiminta
ja sen laatu toteutettiin kansallisen lainsäädännön,
CIPM-MRA sopimuksen ja IAEA/WHOn vaatimusten mukaisesti. STUK osallistui kansallisen metrologian neuvottelukunnan ja EURAMET -järjestön
toimintaan sekä säteilymetrologian ja dosimetrian
EMRP -tutkimushankkeisiin.
Säteilytyslaitteistot ja mittanormaalit ylläpidettiin sädehoidon, säteilysuojelun sekä röntgenkuvantamisen säteilymittareiden kalibrointeja varten. Kalibroinneissa käytetyn röntgenlaitteiston
jännitegeneraattorit uusittiin.
EURAMET 1177 -röntgendiagnostiikan mittausvertailun tulokset julkaistiin. Tulosten poikkeamat referenssiarvoista olivat selvästi STUKin ilmoittamien mittausepävarmuuksien puitteissa ja
vertailun parhaimmistoa.
STUK osallistui IAEA/WHO kalibrointilaboratorioverkoston vuosittaiseen absorboituneen annoksen TLD dosimetria audit -mittaukseen Co60 gammasäteilyllä (sädehoidon annostarkkuus).
STUKin tulos erosi 0,9 % vertailuarvosta ja oli hyvin IAEA:n ja laboratorion toimenpiderajojen sisällä.
STUK osallistui 10 aktiivisuussuureita koskevaan vertailumittaukseen tai pätevyystestiin. Yhdessä vertailumittauksessa oli tyypillisesti useampi näyte ja siinä määritettiin usean radionuklidin aktiivisuuspitoisuus. Vertailumittauksista
kuusi oli kansainvälistä, kaksi kansallista ja loput
STUKin laboratorioiden välisiä menetelmien vertailuja. Vertailumittausten tulokset olivat yleisesti
ottaen erittäin hyvät tai hyvät. Virtsanäytteiden
mittausten osalta STUK kuului viiden parhaiten
menestyneiden laboratorioiden joukkoon.
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Kuva 26. Tulostavoitteiden täyttyminen vuosina
2011–2015.

Kuva 27. Henkilöstökoulutukseen käytettyjen työpäivien
määrä henkilötyövuotta kohti vuosina 2011–2015.

•• Laboratorioiden NAMIT tietojärjestelmä otetaan

kuksen tai muiden toimijoiden järjestämiin johtamis- ja esimiesvalmennusohjelmiin kuten Vire, JOKO ja johtamisen erityisammattitutkinto.
Esimiestyötä tuettiin myös järjestämällä tilannekohtaisesti suunniteltuja tukitoimia joko
STUKin omin tai ulkopuolisin resurssein.

operatiiviseen käyttöön. (3)
STUKin aloittaman laboratorioiden tiedonhallintajärjestelmän kolmas osaprojekti valmistui. Valmiina ovat tilausten ja näytteiden kirjaaminen,
gammaspektrometriset mittaukset, radiokemialliset analyysit sekä tulosselosteosiot. Järjestelmä on
ympäristön näytemittausten osalta operatiivisessa
käytössä vuonna 2016. Vaikka koko laboratorion
tiedonhallintajärjestelmä ei ole vielä valmis kaikilta osiltaan, on se herättänyt jo kiinnostusta muissa
eurooppalaisissa laboratorioissa.

•• Vuotuiset tulostavoitteet saavutetaan erinomaisesti. (yli 95 %). (5)
Vuoden 2015 toiminnallisista tulostavoitteista
täyttyi 95 prosenttia eli tulostavoitteet täyttyivät
erinomaisesti. Vaikuttavuustavoitteet täyttivät samoin erinomaisesti. Tulostavoitteiden täyttyminen
vuosina 2011–2015 esitetään kuvassa 26.

1.5 Henkisten voimavarojen
hallinta ja kehittäminen
•• Esimiesvalmennusohjelma toteutetaan vuotta
2015 koskevan suunnitelman mukaisesti.(3)
Esimiesvalmennus toteutui pääosin suunnitellun
mukaisesti. Esimiehille järjestettiin Esimies ja palvelussuhteen ehdot -koulutus sekä Kiekun käyttöönottoon liittyen Kiekun toimintatapa- ja järjestelmäkoulutus sekä raportointikoulutus. Esimiesfoorum kokoontui kolme kertaa. Useita STUKin
esimiehiä osallistui myös HAUS Kehittämiskes-
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•• Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla. Asiantuntemusta kehittävä koulutus
toteutetaan vuoden 2015 koskevan suunnitelman
mukaisesti. (4)
Yleiskoulutusta järjestettiin pääosin tehdyn suunnitelman mukaisesti. Koulutusten teemoina olivat
yleiset työelämätaidot ja STUK -osaaminen. Osastot huolehtivat tarvittavan ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Ammatillisen osaamisen kehittämisessä suurin merkitys on työssä oppimisen eri
muodoilla, jota erilaiset koulutukset ja valmennukset täydentävät. Henkilöstöä osallistui runsaasti
myös ulkopuolisten organisaatioiden järjestämiin
koulutuksiin ja valmennuksiin. Sekä osastojen että
yleiskoulutuksen suunnitelmat pohjautuvat pääosin tuloskeskusteluissa tunnistettuihin tarpeisiin.
STUK oli aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa sekä kansallista ydinjätehuoltokurssia että ydinturvallisuuskurssia. Molempiin
osallistui alan muiden toimijoiden lisäksi myös
STUKlaisia sekä kouluttajina että osallistujina.

•• Henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on
3–4 % kokonaistyöajasta (7–10 työpäivää/htv). (3)
Henkilöstökoulutukseen käytetyt työajat esitetään
kuvassa 27. Koulutukseen käytettiin kokonaistyöajasta 2,6 % eli 6,57 työpäivää henkilötyövuotta
kohden, mikä hieman alittaa tavoitteen.
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•• Opinnäytteitä valmistuu vuosittain muutama. (5)
STUKin ohjauksessa valmistui 11 ylempään korkeakoulututkintoon liittyvää opinnäytetyötä.

•• Henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehittyvät myönteisesti. Työtyytyväisyysbarometrin kokonaisindeksi (VM Baro) ja määriteltyjen kuuden
kysymyksen indeksit yli valtion keskitason.(5)
VMBaro-työtyytyväisyyskysely toteutettiin STUKissa
kolmatta kertaa. Vastausprosentti oli 73,1 eli se pysyi lähes edellisvuoden tasolla (73,6 %). Kokonaistyytyväisyysindeksi STUKissa oli 3,69 ja se pysyi
näin selvästi parempana kuin valtiolla keskimäärin (3,45.)
Tulostavoitteiksi asetetut työtyytyväisyysbarometrin indeksiarvot esitetään kuvassa 28. Tulostavoitteena on, että seurattavaksi asetetuissa
kysymyksissä STUKin indeksiarvo ylittää valtion
vuoden 2014 keskiarvon ja on vähintään sama kuin
STUKissa vuonna 2013. Tämä tavoite saavutetaan
kaikkien kysymysten osalta.

VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn kokonaisindeksi

3,58
3,43
3,69

Töiden yleinen
organisointi työyhteisössä

3,32
3,25
3,55

Johdon toiminta
esimerkkinä ja
suunnan näyttäjänä

3,30
3,16
3,35

Tulos- ja kehityskeskusteluiden toimivuus
osaamisen kehittämisessä

3,20
3,05
3,41

Esimiesten ja johdon
asettamat mahdollisuudet
uudistua työssä

3,48
3,31
3,59

Työyhteisön avoimuus
asioiden valmistelussa
ja päätöksenteossa

3,16
3,13
3,27

Työn innostavuus ja
työssä koettu työn ilo

3,54
3,54
3,65
0

1

2

3

4

5

STUK 2014
Valtio 2014
STUK 2015

Kuva 28. STUKin tulossopimuksen indeksitavoitteiden toteutuminen 2015.
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STUK 2014 Yhteensä ka. 3,62
STUK 2015 Yhteensä ka. 3,69
Valtio Yhteensä ka. 3,45

STUK 2014 Johtaminen ka, 3,69
STUK 2015 Johtaminen ka, 3,75
Valtio Johtaminen ka. 3,53

STUK 2014 Työn sisältö ja haasteellisuus ka. 3,84
STUK 2015 Työn sisältö ja haasteellisuus ka. 3,87
Valtio Työn sisältö ja haasteellisuus ka. 3,73

STUK 2014 Palkkaus ka. 3,31
STUK 2015 Palkkaus ka. 3,43
Valtio Palkkaus ka. 2,91

STUK 2014 Kehittymisen tuki ka. 3,50
STUK 2015 Kehittymisen tuki ka. 3,57
Valtio Kehittymisen tuki ka. 3,23

STUK 2014 Työilmapiiri ja yhteistyö ka. 3,91
STUK 2015 Työilmapiiri ja yhteistyö ka. 3,94
Valtio Työilmapiiri ja yhteistyö ka. 3,84

STUK 2014 Työolot ka. 3,58
STUK 2015 Työolot ka. 3,72
Valtio Työolot ka. 3,61

STUK 2014 Tiedon kulku ka. 3,27
STUK 2015 Tiedon kulku ka. 3,32
Valtio Tiedon kulku ka. 3,22

STUK 2014 Työnantajakuva ka. 3,66
STUK 2015 Työnantajakuva ka. 3,71
Valtio Työnantajakuva ka. 3,51
0
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40

Toiminta erittäin huonoa
Toiminta hyvää

60

80

100

Toiminta huonoa
Ei huonosti eikä hyvin
Toiminta erinomaista

Kuva 29. VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn pääkohtien tulosten keskiarvot ja
vastausjakaumat STUK 2014 ja 2015 sekä valtio 2015 (7.12.2015).

Kuvassa 29 esitetään kyselyn pääkohtien tulokset (STUK ja valtio). STUKin indeksiluku oli kaikissa kyselyn pääkohdissa parempi kuin valtion
keskiarvo. Kaikkien pääkohtien indeksiluku myös
nousi. STUKin henkilöstö on tyytyväisintä työilmapiiriin ja yhteistyöhön (ka 3,94), työn sisältöön
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ja haasteellisuuteen (3,87) sekä johtamiseen ja esimiestyöhön (ka 3,75). Eniten kehitettävää koetaan
vielä olevan tiedon kulussa (ka 3,32). Kyselyn pääkohdista eniten koettiin parantuneen työolot (erityisesti työpaikan varmuus nyt ja tulevaisuudessa), palkkaus ja kehittymisen tuki.
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10

STUKissa henkilöstön tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu on vahvistettu yhdeksi henkilöstöpolitiikan perusperiaatteeksi. VMBaro-kyselyn mukaan henkilöstö on tyytyväinen sukupuolten
tasa-arvon toteutumiseen työyhteisössä (ka 4,05).

9
8
7
6
5
4
3

Henkilöstöä koskevat yleistiedot

2
1
0

7,2

7,5

6,2

7,1

8,2

2011

2012

2013

2014

2015

Henkilöstön palvelussuhderakenne

Kuva 30. Sairaudesta tai tapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä henkilötyövuotta kohti vuosina 2006–2015.

•• Määräaikaisten osuus henkilöstöstä enintään

•• Henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmis-

10 %. (5)

ta johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 8,5
henkilötyövuotta kohden. (5)

STUKin henkilöstöstä oli vuoden lopussa vakinaisessa palvelussuhteessa 306 ja määräaikaisessa
palvelussuhteessa 17 henkilöä, yhteensä 323 henkilöä. Henkilömäärä laski 19 henkilöllä (–5,6 %).
Lisäksi palkattomalla virkavapaalla oli 16 henkilöä. Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä oli
5,3 %. Määräaikaisten osuus opiskelijat ja harjoittelijat pois lukien oli vuoden lopussa 4,3 %. Vastaava luku koko valtionhallinnossa oli 10,4 % (2014).
Osa-aikaisten henkilöiden määrä oli vuoden lopussa yhteensä 20. Kokoaikaisten osuus koko henkilöstöstä oli 93,8 % ja osa-aikaisten osuus 6,2 %.
Koko valtionhallinnossa osa-aikaisten osuus henkilöstöstä oli 5,6 % (2014).
STUKin vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrän kehittyminen vuosina 2006- 2015 esitetään kuvassa 31.

Sairaudesta ja työtapaturmista johtuneiden poissaolopäivien määrä oli 8,2 päivää henkilötyövuotta kohden eli 3,25 % säännöllisestä vuosityöajasta.
Työtapaturmien osuus poissaoloista oli 0,05 pv/htv.
Poissaolojen määrä henkilötyövuotta kohden oli
1,1 pv suurempi kuin vuonna 2014. Poissaolojen
määrä on ollut vakiintuneesti pienempi kuin valtionhallinnossa keskimäärin. (8,9 pv vuonna 2014).
Poissaolot esitetään kuvassa 30.

•• Naisten ja miesten välistä tasa-arvoa on edistetty
tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä tuettu
ministeriön työtä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi. (4)
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Kuva 31. STUKin henkilöstön määrä vuosina
2006–2015.
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Kuva 32. Miesten ja naisten %-osuudet ja lukumäärät 2006–2015 lopussa
(lukuihin sisältyvät myös
virkavapaalla olleet).
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Sukupuolijakauma
STUKissa naisten osuus henkilöstöstä oli vuoden
lopussa 42,5 % (41,4 % vuonna 2014). Vakinaisesta henkilöstöstä naisten osuus oli 42,2 % (40,6 %
vuonna 2014). Koko valtionhallinnossa naisten
osuus oli vuoden 2014 lopussa 48,6 %. (kuva 32).

Taulukko 19. Korkeakouluasteisen tutkinnon
suorittaneiden osuus STUKin vakinaisesta henkilöstöstä
v. 2011–2015 sekä koko valtionhallinnossa.
Vuosi

STUK

2015

83,2 %

Koko valtionhallinto

2014

81,3 %

45,7 %

2013

81,6 %

44,4 %

Koulutusrakenne

2012

80,2 %

43,3 %

STUKin vakinaisesta henkilöstöstä 83,2 % on suorittanut korkeakoulutason tutkinnon. Ylemmän
korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen (tohtorit ja lisensiaatit) suorittaneiden osuus STUKin
henkilöstöstä on 70,8 %. Korkeakouluasteisen tutkinnon (tutkijakoulutus, ylempi tai alempi korkeakoulututkinto) suorittaneiden osuudet STUKissa ja
koko valtionhallinnossa ovat kehittyneet taulukon
19 mukaisesti. STUKin henkilöstön koulutusrakenne esitetään kuvassa 33.

2011

78,5 %

41,7 %

Tutkijakoulutus; tohtorit 13,0

STUKin vakinaisen henkilöstön koulutustasoindeksi oli 6,52. Luku oli samalla tasolla kuin
edellisinä vuosina (6,49 vuonna 2014, 6,52 vuonna
2013, 6,45 vuonna 2012, 6,40 vuonna 2011 ja 6,35
vuonna 2010). Koko valtionhallinnossa koulutustasoindeksi oli 5,3 vuonna 2014.

Kuva 33. Henkilöstön koulutusrakenne (%) 31.12.2015.
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Kuva 34. Vakinaisen henkilöstön ikärakenteen kehitys vuosina 2006–2015.
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Miesten keski-ikä STUKissa vuoden lopussa oli
46,2 vuotta ja naisten 48,2 vuotta.
Koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2015 lopussa 47,7 vuotta (47,6 vuonna 2014). Koko valtionhallinnossa henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2014
lopussa 46,3 vuotta.
STUKin vakinaisesta henkilöstöstä 45 vuotta
täyttäneiden osuus oli vuoden lopussa 60,2 % ja
määräaikaiset mukaan lukien 58,4 %. Koko valtionhallinnossa 45 vuotta täyttäneiden osuus oli
57,3 % vuonna 2014.
STUKin ikärakenne ja ikärakenteen kehitys
esitetään kuvissa 34 ja 35.
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Kuva 35. Henkilöstön ikärakenne 31.12.2015.

Eläkkeelle siirtymiset

Vanhuuseläkkeelle siirtyi 13 henkilöä. Heidän keskimääräinen ikänsä oli siirtymähetkellä 65,2 vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi yksi henkilö.
Taulukossa 20 on esitetty eläkkeelle vuosina 2011–
2015 siirtyneiden lukumäärät ja keskimääräinen
ikä siirtymishetkellä.

• Eläkkeelle siirtymisen keski-ikä vähintään 64,5
vuotta. (5)
•• Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien osuus alle
0,5 % henkilöstöstä. (5)

Taulukko 20. Eläkkeelle vuosina 2011–2015 siirtyneiden lukumäärät je keskimääräinen ikä siirtymishetkellä.
Vuosi

Vanhuus- tai
varhennettu
eläke (lkm)

Keskimääräinen
siirtymisikä

Työkyvyttömyyseläke (lkm)

Keskimääräinen
siirtymisikä

Yhteensä
(lkm)

Keskimääräinen
siirtymisikä

2011

6

64,2

6

64,2

2012

10

63,9

2

60,4

12

63,3

2013

12

65,2

3

55,9

15

63,4

2014

7

65,2

7

65,2

2015

13

65,2

14

64,8

1

59,8

61
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Taulukko 21. Lähtö- ja tulovaihtuvuusprosentit vakinaisissa tehtävissä vuosina 2011–2015.
Vuosi

2011

2012

2013

2014

Lähtövaihtuvuus

3,6 %

5,7 %

5,3 %

4,1 %

10,9 %

Tulovaihtuvuus

6,2 %

5,5 %

2,3 %

4,1 %

4,4 %

Lähtö- ja tulovaihtuvuus
Vakinaisesta henkilöstöstä 35 henkilön palvelussuhde STUKiin päättyi eri syistä. Lähtövaihtuvuus
vakinaisissa tehtävissä oli 10,9 %.
Vakinaiseen palvelussuhteeseen tuli yhteensä
15 uutta henkilöä. Heistä 4 henkilöä siirtyi STUKin
määräaikaisesta palvelussuhteesta vakinaiseen ja
11 henkilöä tuli STUKin ulkopuolelta. Tulovaihtuvuus oli 4,4 %.
Lähtö- ja tulovaihtuvuusprosentit vuosina
2011–2015 esitetään taulukossa 21.

2015

Työterveyspalveluiden nettomenojen keskiarvo/
htv oli suurempi kuin koko valtionhallinnossa, jossa se oli 471 euroa/htv (v. 2014).
Työterveyshuoltopalveluiden brutto- ja nettomenot esitetään kuvassa 36.
900
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Työterveyshuollon kustannukset
Työterveyspalveluiden bruttomenot olivat yhteensä 275 038 euroa (845 euroa/htv). Nettomenot, joissa on huomioitu KELAlta saadut työterveyspalveluiden menojen palautukset vuodelta 2014, olivat
192 973 euroa (593 euroa/htv).
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Kuva 36. Työterveyshuoltopalveluiden brutto- ja nettomenot STUKissa vuosina 2011–2015 sekä nettomenot valtionhallinnossa vuonna 2014.
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Taulukko 22. Keskeiset tunnusluvut vuosina 2013– 2015.
TUNNUSLUVUT

MUUTOS

(1000 eur)

2013

2014

2015

RAHOITUS

39 966

40 831

39 361

100,0 %

-1 470

-3,6 %

– toimintamenomääräraha

13 842

16 352

14 441

36,7 %

-1 911

-11,7 %

– siirto seuraavalle vuodelle*

4 040

9 325

10 422

26,5 %

1 097

11,8 %

– edellisiltä vuosilta siirtyneet määrärahat

3 073

4 040

9 325

23,7 %

5 285

130,8 %

– julkisoikeudelliset valvontatulot

2015
Osuus %

2014–2015

%

21 075

22 700

22 706

57,7 %

6

0,0 %

– maksullisen palvelutoiminnan tulot

4 766

5 839

2 104

5,3 %

-3 735

-64,0 %

– ulkopuolinen rahoitus yhteishankkeisiin

1 117

1 125

1 150

2,9 %

25

2,2 %

102

66

56

0,1 %

-10

-15,2 %

0,0 %

-33

-97,1 %

1 764

62,1 %

– yhteistoiminnan kustannusten korvaukset
– muut tulot ja rahoitus

31

34

1

* josta tilauksiin sidottu

2 525

2 841

4 605

1.6 Tilinpäätösanalyysi
1.6.1 Rahoituksen rakenne
STUKin maksullinen toiminta on nettobudjetoitua.
Toimintamenomäärä vuodelle 2015 oli 14,4 miljoonaa euroa. Kokonaisrahoituksesta budjettivarojen
osuus on 33,8 %. Rahoitus ja muut keskeiset tunnusluvut esitetään taulukossa 22.
Julkisoikeudellisista suoritteista saadut 22,7
miljoonan euron valvontatulot muodostivat 57,5 %
STUKin kokonaisrahoituksesta. Julkisoikeudellisten tulot ovat kasvaneet 15,2 % viiden vuoden aikana.
Kuvassa 37 selvitetään palveluiden rahoitus
vuosina 2011–2015. Kansainvälisistä hankkeista saatavien eräiden tulojen siirryttyä vuodelle
2016 suurimmaksi rahoittajaksi tuli elinkeinoelä6000
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mä noin miljoonalla eurolla. Valtiolta palveluista
saatava rahoitus vähentyi huomattavasti Venäjän
kanssa tehtävän ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyön siirryttyä palvelutoiminnasta budjettirahoitteiseksi. Palveluiden tuotot pienenivät noin 6,8 miljoonasta eurosta (2014) noin 2,1 miljoonaan euroon.
Kun otetaan huomioon muutokset Venäjän kanssa
tehtävän yhteistyön rahoituksessa ja vuodelle 2016
siirtyneet saatavat, vertailukelpoinen tulo olisi ollut noin 6,2 miljoonaa euroa.
Kuvassa 38 selvitetään yhteisrahoitteisen toiminnan ulkopuoliset rahoittajat vuonna 2015. Suurimpina rahoittajina säilyivät EU ja Suomen valtio.
Rahoituksen määrä säilyi vuoden 2014 tasolla lukuun ottamatta pohjoismaisessa tutkimusyhteistyössä tapahtunutta 45 000 euron vähennystä kolmasosaan entisestä rahoituksesta.
Siirtyvät määrärahat liittyvät pääasiassa tilattuihin laitteisiin, rajavalvonnan Radar-hankkeeseen sekä ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyöhön Venäjän kanssa. Siirtyneistä varoista oli 4,6
miljoonaa euroa sidottu tilauksiin.
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Euroopan Unioni 66 %
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Kuva 37. Palveluiden rahoitus v. 2011–2015 (1 000 euroa).

Kuva 38. Yhteisrahoitteisen toiminnan ulkopuolisen rahoituksen rahoitusosuudet vuonna 2015. Ulkopuolinen rahoitus yhteensä 1,1 milj. euroa.
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1.6.2 Talousarvion toteutuminen
Maksullisen toiminnan tunnusluvut esitetään taulukossa 14 (luku 1.3.3).

1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma
Toiminnan tuotot olivat 26,1 miljoonaa euroa. Laskua edellisvuoteen oli 3,6 miljoonaa euroa. Liiketaloudellisesti hinnoitelluiden suoritteiden tulot pienenivät 2,5 miljoonaa euroa. Lasku johtui pääosin
kansainvälisten palvelujen viivästyneistä maksatuksista. Tulouttamatta jääneitä hankkeiden menoja oli noin 470 000 euroa. Tuotot valtion virastoilta ja laitoksilta vähenivät 720 000 euroa. Muutos
johtui Suomen ja Venäjän ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyön siirtymisestä budjettirahoitteiseksi
toiminnaksi. Laskua oli myös tuloluokassa Tuotot
elinkeinoelämältä, ne olivat noin 571 000 euroa.
Toiminnan kulut olivat 38,8 miljoonaa euroa.
Laskua edelliseen vuoteen oli noin 3 miljoonaa
euroa. Eniten laskivat teknisen tuen toimeksiantojen tilaukset 1,3 miljoonalla eurolla sekä henkilöstökulut miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen
lasku johtui henkilöstömäärän vähentymisestä.
Muut asiantuntija- ja tutkimuspalvelut laskivat
noin 400 000 euroa. Vastaavasti atk-palvelujen ostot valtion virastoilta nousivat 1,3 miljoonaa euroa.
Muutos johtui IT-laitteiden ja palveluiden siirrosta
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin
hallinnoitavaksi. Muiden rakennusten korjaus- ja
kunnossapito kasvoi 190 000 euroa laboratorioiden
ilmanvaihdon remontin vuoksi. Satunnaisten kulujen kasvu 250 000 eurolla johtui Pohjois-Suomen
aluelaboratorion vuokrasopimuksen irtisanomisen
vuoksi Senaatti-kiinteistöille maksetusta kertakorvauksesta.

1.6.4 Tase
Taseen loppusumma 31.12.2015 on 11 461 440 euroa, joka on noin 3,3 miljoonaa euroa suurempi kuin
vuonna 2014. Muutos johtui lyhytaikaisten saamisten määrän kasvusta 1,8 miljoonalla eurolla. STUK
siirtyi lokakuussa 2015 valtion yhtenäisen KIEKU
-tietojärjestelmän käyttäjäksi, jolloin laskutukseen
tuli kahden kuukauden tauko. Muut siirtosaamiset
lisääntyivät 1,2 miljoonaa euroa. Erä sisältää pääosin yhteisrahoitteisten EU-projektien maksamatta olevat rahoitusosuudet.
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Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten
sijoitusten tasearvo pysyi vuoden 2014 tasolla. ITlaitteiden ja niiden oheislaitteiden tasearvon pieneneminen johtui pääosin 85 000 euron arvoisesta
laitteiden siirrosta Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin taseeseen.

1.7 Sisäisen valvonnan arviointi
ja vahvistuslausuma
STUKissa on toteutettu sen talouden ja toiminnan
laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaiset sisäisen valvonnan menettelyt, jotka hyvin täyttävät niille asetetut vaatimukset.
STUKin toimintajärjestelmään kuuluvissa määräyksissä ja ohjeissa kuvataan organisaatio, oikeudet ja vastuut, prosessit ja toimintatavat. Sisäistä
valvontaa ja riskienhallintaa koskeva ohje päivitettiin vuonna 2014. STUKin strategiaan 2013–2017
sisältyy useita riskienhallintaan liittyviä tavoitteita.
STUKissa tehdään sisäisiä tarkastuksia sisäisen valvonnan riittävyyden varmistamiseksi (luku
1.4.2). Tarkastuksien toteuttamisesta vastaa laatupäällikkö käyttäen tarvittaessa apunaan STUKin
sisäisten auditoijien koulutettua ryhmää, talousyksikköä ja ulkopuolisia asiantuntijoita. STUK on
liittynyt STM:n kilpailuttamaan sisäisen tarkastuksen puitesopimukseen.
STUKin strategian väliarvioinnin yhteydessä
arvioitiin myös riskejä strategian tavoitteiden toteutumiselle. Tunnistetut riskit liittyivät STUKin
resurssien vähenemiseen valtion budjetista tulevan rahoitusosuuden pienentyessä, osaamisen heikentymiseen leikkausten tai avainasiantuntijoiden
pois siirtymisen seurauksena, organisaation toimivuuteen, tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen sekä
viestintään. Riskejä hallitaan suunnittelun, koulutuksen, ohjeistuksen ja hyvän johtamisen avulla.
Tärkeimmissä projekteissa (suurissa tutkimusja palveluprojekteissa, valvontaprojekteissa sekä
tietohallinnon projekteissa) riskienhallinta on normaali käytäntö.
Riskien tunnistamista ja hallintaa STUKissa
voidaan pitää riittävän systemaattisena ja jatkuvana.
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1.8 Arviointien tulokset
STUKin tavoitteena on, että sen eri toimintoja
arvioidaan säännöllisesti. Sisäisiä arviointeja käsitellään luvussa 1.4.2. Ulkopuolisina arviointeina STUKin toiminnasta on tehty vuosina 2000–
2015 kymmenen laajaa kansainvälistä arviointia.
STUKin viranomaistoiminta on arvioitu vuosina
2000, 2003 ja 2012 sekä vuoden 2012 arvioinnin
seuranta-arviointi vuonna 2015. Tutkimustoiminta on arvioitu vuosina 2000, 2005 ja 2011. Näiden
lisäksi on vuonna 2009 arvioitu ydinjätehuollon
viranomaistoiminta sekä Suomen ydinlaitosten ja
säteilylähteiden turvajärjestelyihin liittyvä lainsäädäntö, säännöstötyö ja viranomaistoiminta.
Jälkimmäisen arvioinnin seuranta-arviointi tehtiin
vuonna 2012. Lisäksi STUKissa on tehty vuosittain
ulkopuolisia arviointeja, jotka ovat kohdistuneet
erityiskohteisiin (akkreditoinnit, mittanormaalit).

•• IRRS -arvioinnin suositusten perusteella suunnitellut toimenpiteet on toteutettu. Järjestetään
IRRS Follow up -arviointi ja laaditaan suunnitelma
tulosten huomioon ottamiseksi. (4)
Vuoden 2012 viranomaistoiminnan kansainvälinen seuranta-arviointi tehtiin kesäkuussa 2015.
Arviointi oli jatkoa vuonna 2012 tehdylle varsi-

naiselle IRRS-arvioinnille (Integrated Regulatory
Review Service). Arvioitsijat totesivat, että STUK
on vahvistanut valvontatoimintaansa ja edistynyt
merkittävästi toteuttamalla annetuista 29 suosituksesta 26. Asiantuntijaryhmä piti alle kolmessa
vuodessa tehtyä työtä merkittävänä saavutuksena
ja totesi sen osoittavan Suomen vahvaa sitoutumista IAEA:n turvallisuusvaatimusten täytäntöönpanoon.
Arviointiryhmä antoi kaksi uutta suositusta,
joista toinen koskee säteilyturvallisuusosaamisen varmistamista Suomessa ja toinen otti kantaa
ydinlaitosten käytöstä poistamista koskevan luvituksen selkeyttämiseen lainsäädännössä. Lisäksi
ryhmä totesi, että Suomen valtion tulisi edelleen
vahvistaa STUKin riippumatonta asemaa valvontaviranomaisena. STUK sisällytti IRRS Follow up
-havainnot toimenpidesuunnitelmaansa ja jatkoi
sen toteutettamista pääosin suunnitelman mukaisesti.

1.9 Yhteenveto havaituista
väärinkäytöksistä
Tietoon ei tullut STUKin talouteen tai omaisuuteen liittyviä merkittäviä väärinkäytöksiä.
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2. Talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun
numero ja nimi

Tilinpäätös
2014

Talousarvio
2015
(TA + LTA:t)

Tilinpäätös
2015

Vertailu
Tilinpäätös –
Talousarvio

Toteutuma
%

11. Verot ja veronluonteiset tulot

494 007

364 073

364 072,77

0,00

100 %

11.04.01

494 007

364 073

364 072,77

0,00

100 %

12. Sekalaiset tulot

Arvonlisävero

1 502

2 300

2 299,76

0,00

100 %

12.39.10 Muut sekalaiset tulot

1 502

2 300

2 299,76

0,00

100 %

495 508

366 373

366 372,53

0,00

100 %

Tuloarviotilit yhteensä
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun
numero, nimi ja määrärahalaji

Tilinpäätös
2014

28. Valtiovarainministeriön
hallinnonala

0,00

28.60.12 Osaamisen kehittäminen
(siirtomääräraha 2v)

0,00

32. Työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonala

1 967

32.01.29

1 967

Työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvio
2015
(TA + LTA:t)

Talousarvion Talousarvion
2015
2015
määrärahojen määrärahojen
siirto seur.
käyttö
vuonna 2014
vuodelle

Tilinpäätös
2015

18 807 107

16 758 516

6 336 468,19

10 422 48,14 16 758 516,33

Sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

2 455 107

2 317 516

2 317 516,33

2 317 516,33

33.02.03 Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2v)

16 352 000

14 441 000

4 018 951,86 10 422 048,14 14 441 000,00

33.02.03.01 Säteilyturvakeskuksen toimintamenot

14 852 000

12 941 000

3 091 453,54

33.02.03.02 Suomen ja
Venäjän välisen säteily- ja
ydinturvallisuuden yhteistyö
(EK) (enintään)

1 500 000

1 500 000

927 498,32

18 809 074

16 758 516

33. Sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonala
33.01.29

Määrärahatilit yhteensä
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9 849 546,46 12 941 000,00
572 501,68

1 500 000,00

6 336 468,19 10 422 048,14 16 758 516,33
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Säteilyturvakeskuksen talousarvion toteutumalaskelman tiedot
valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella
Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää talousarvion toteumalaskelman tietoihin valtuuksista ja niiden käytöstä.

Vertailu
Talousarvio –
Tilinpäätös

0,00

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisisltä vuosilta
siirtyneet

Käytettävissä
vuonna 2015

Käyttö
vuonna 2015
(pl. peruutukset)

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

21 678,57

21 678,57

21 678,57

0,00

21 678,57

21 678,57

21 678,57

0,00

9 325 056,06

23 766 056,06

13 344 007,92

10 422 048,14

9 325 056,06

23 766 056,06

13 344 007,92

10 422 048,14

8 757 043,95

21 698 043,95

11 848 497,49

9 849 546,46

568 012,11

2 068 012,11

1 495 510,43

572 501,68

9 346 734,63

23 787 734,63

13 365 686,49

10 422 048,14

0,00
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3. Tuotto- ja kululaskelma

1.1.2015–31.12.2015

1.1.2014–31.12.2014

Toiminnan tuotot
Maksullisen toiminnan tuotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Muut toiminnan tuotot

24 813 705,13

28 538 799,51

10 991,12

8 437,05

1 305 204,36

26 129 900,61

1 212 284,56

29 759 521,12

Toiminnan kulut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana

985 188,52

1 215 299,88

24 890 133,32

25 898 752,02

Vuokrat

2 897 866,79

2 991 241,42

Palvelujen ostot

6 608 033,01

7 348 439,66

Muut kulut

1 694 924,92

2 111 305,81

-10 558,71

-16 539,84

Henkilöstökulut

Valmistus omaan käyttöön (–)
Poistot
Sisäiset kulut

1 668 217,67
106 763,57

Jäämä I

2 375 836,99
-38 840 569,09

410,00

-12 710 668,48

-41 924 745,94
-12 165 224,82

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot

2 929,07

Rahoituskulut

-2 670,91

937,74
258,16

-1 756,54

-818,80

Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

1 897,32
-262 107,00

1 665,74
-260 209,68

-110,00

1 555,74

Jäämä II

-12 970 620,00

-12 164 487,88

Jäämä III

-12 970 620,00

-12 164 487,88

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista
Perityt arvonlisäverot
Suoritetut arvonlisäverot
TILIKAUDEN TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ
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364 072,77
-2 317 516,33

494 966,37
-1 953 443,56
-14 924 063,56

-2 457 074,42

-1 962 108,05
-14 126 595,93
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4. Tase
Vastaavaa
31.12.2015

31.12.2014

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Aineettomat hyödykkeet
Tutkimus- ja kehittämismenot

5 810,89

11 621,79

Aineettomat oikeudet

442 478,67

247 952,99

Muut pitkävaikutteiset menot

884 237,61

1 024 741,25

Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hankkeet

166 722,27

1 499 249,44

142 956,27

1 427 272,30

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja laitteet

2 783 862,33

2 894 244,96

Muut aineelliset hyödykkeet

29 051,88

29 051,88

Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hankinnat

97 202,89

Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä

2 910 117,10

33 674,99

2 956 971,83
4 384 244,13

4 409 366,54

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

5 373 816,00

3 589 493,75

Siirtosaamiset

1 391 362,75

152 224,50

Muut lyhytaikaiset saamiset
Ennakkomaksut

286 011,74
0,00

9 258,80
7 051 190,49

18 740,00

883,45

1 037,45

3 769 717,05

Rahat, pankkisaamiset ja
muut rahoitusvarat
Kassatilit
Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ

883,45

1 037,45

7 052 073,94

3 770 754,50

11 461 440,48

8 154 998,63
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4. Tase
Vastattavaa
31.12.2015

31.12.2014

OMA PÄÄOMA
Valtion pääoma
Valtion pääoma 1.1.1998
Edellisten tilikausien pääoman muutos
Pääoman siirrot
Tilikauden tuotto-/kulujäämä

213 310,11

213 310,11

-2 060 850,99

-111 729,82

18 774 070,13
-14 924 063,56

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

12 177 474,76
2 002 465,69

-14 126 595,93

2 002 465,69

-1 847 540,88
-1 847 540,88

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Tilivirastojen väliset tilitykset
Edelleen tilitettävät erät
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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441 641,05

632 634,17

1 562 656,06

1 610 277,09

522 671,25

552 337,71

440 108,19

456 377,21

5 523 974,11

5 802 241,49

967 924,13

9 458 974,79

948 671,84

10 002 539,51

9 458 974,79

10 002 539,51

11 461 440,48

8 154 998,63
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5. Liitetiedot

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 1:
Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta
1. Budjetointikäytäntö on sama kuin aikaisempina vuosina.
2. Valuuttakurssi, jota on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja
velat sekä muut sitoumukset Suomen rahaksi.
Ulkomaanrahanmääräiset velat (USD ja SEK) eivät olleet olennaisia, joten niitä ei ole
muutettu tilinpäätöspäivän 31.12.2015 kurssiin.
3. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu edellisvuosien tapaan samaa
jaksotusperiaatteita ja -menetelmiä.
4. Aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut, talousarviotulot- ja menot sekä
virheiden korjaukset: ei merkittäviä virheiden korjauksia aikaisempiin vuosiin.
5. Edellisen vuoden tiedot ovat vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden tietojen kanssa.
6. Varainhoitovuoden jälkeisiä erityisen olennaisia tapahtumia ei ole.
Ei ilmoitettavaa.
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Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 2:
Nettoutetut tulot ja menot
Momentin numero ja nimi

33.02.03
Säteilyturvakeskuksen toimintamenot

Tilinpäätös
2014

Talousarvio
2015
(TA + LTA:t)

Talousarvion 2015 määrärahojen
käyttö
vuonna 2015

siirto
seuraavalle
vuodelle

Bruttomenot

46 114 021,07

49 376 000

30 151 419,10

Bruttotulot

29 762 021,07

34 935 000

26 132 467,24

Nettomenot

16 352 000,00

14 441 000

4 018 951,86

10 422 048,14

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 3:
Arviomäärärahojen ylitykset
Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää liitteellä 3.

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 4:
Peruutetut siirretyt määrärahat
Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää liitteellä 4.

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 5:
Henkilöstökulujen erittely
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Tulosperusteiset erät
Lomapalkkavelan muutos
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
Johdon palkat ja palkkiot, josta
– tulosperusteiset erät
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet
Johto
Muu henkilöstö
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2015

2014

20 568 315,61

21 303 897,08

20 502 483,22

20 869 398,89

292 373,00

381 150,00

-226 540,61

53 348,19

4 321 817,71

4 594 854,94

3 902 199,11

4 019 687,80

419 618,60

575 167,14

24 890 133,32

25 898 752,02

1 139 054,48

1 497 071,38

26 623,00

31 250,00

50 861,58

52 594,04

2 400,00

3 000,00

48 461,58

49 594,04
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Tilinpäätös
2015

Vertailu
Talousarvio –
Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet

Käytettävissä
vuonna 2015

Käyttö
vuonna 2015
(pl. peruutukset)

40 573 467,24

39 476 475,16

26 132 467,24

26 132 467,24

14 441 000,00

–

9 325 056,06

23 766 056,06

13 344 007,92

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

10 422 048,14

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 6:
Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Omaisuusryhmä

Poistomenetelmä

Poistoaika
vuotta

Vuotuinen
poisto %

Jäännösarvo
€ tai %

11190000 Tutkimus- ja kehityshankkeet

Tasapoisto

5

20

0

11200000 Aineettomat oikeudet

Tasapoisto

5

20

0

11400000 Muut pitkävaikutteiset menot

Tasapoisto

10

10

0

11910000 Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat
12500–
12600

ei poistoaikaa

Koneet ja laitteet

12500000 Autot ja muut maakuljetusvälineet

Tasapoisto

5

20

0

12510000 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet

Tasapoisto

5

20

0

12540000 Kevyet työkoneet

Tasapoisto

10

10

0

12550000 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet

Tasapoisto

3

33,34

0

12560000 Toimistokoneet ja laitteet

Tasapoisto

5

20

0

12570000 Puhelinkeskukset ja
muut viestintälaitteet

Tasapoisto

5

20

0

12580000 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet

Tasapoisto

5

20

0

12590000 Laboratoriolaitteet ja -kalusteet

Tasapoisto

5

20

0

12600000 Muut tutkimuslaitteet

Tasapoisto

5

20

0

12690000 Muut koneet ja laitteet

Tasapoisto

5

20

0

12700000 Kalusteet

Tasapoisto

5

20

0

12800000 Muut aineelliset hyödykkeet

Ei poistoaikaa

12990000 Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hankinnat

Ei poistoaikaa

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tilivirastossa yhdenmukaisin periaattein
kansalliskäyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta.
Käyttöomaisuuskirjanpitoon merkitään yli 10 000 euron hankinnat.
Vähäiset omaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa,merkitään irtaimistorekisteriin ja
poistetaan kokonaisuudessaan hankintavuonna.
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Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 7:
Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot
Aineettomat hyödykkeet
111
Tutkimus- ja
kehittämishankkeet

112
Aineettomat
oikeudet

114
Muut pitkävaikutteiset
menot

119
Ennakkomaksut ja
keskeneräiset
hankinnat

29 934,85

472 776,44

1 466 207,40

142 956,27

Lisäykset

0,00

303 504,68

0,00

221 021,66

Vähennykset

0,00

40 462,79

0,00

197 255,66

Hankintameno 31.12.2015

29 934,85

735 818,33

1 466 207,40

166 722,27

Kertyneet poistot 1.1.2015

18 313,06

224 712,18

441 466,15

0,00

0,00

36 338,75

0,00

0,00

Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot

5 810,90

102 916,79

140 503,64

0,00

Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot

0,00

2 049,44

0,00

0,00

Hankintameno 1.1.2015

Vähennysten kertyneet poistot

Tilikauden arvonalennukset
Kertyneet poistot 31.12.2015
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2015

0,00

0,00

0,00

0,00

24 123,96

293 339,66

581 969,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 810,89

442 478,67

884 237,61

166 722,27

Aineelliset hyödykkeet
125 – 126
Koneet
ja laitteet

127
Kalusteet

128
Muut
aineelliset
hyödykkeet

129
Ennakkomaksut ja
keskeneräiset
hankinnat

Hankintameno 1.1.2015

6 850 470,88

0,00

29 051,88

33 674,99

Lisäykset

1 432 059,46

2 020,00

0,00

63 527,90

367 672,01

0,00

0,00

0,00

Hankintameno 31.12.2015

7 914 858,33

2 020,00

29 051,88

97 202,89

Kertyneet poistot 1.1.2015

3 956 225,92

0,00

0,00

0,00

240 146,82

0,00

0,00

0,00

1 398 269,24

2 020,00

0,00

0,00

16 647,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 130 996,00

2 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 783 862,33

0,00

29 051,88

97 202,89

Vähennykset

Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden suunnitelman
mukaiset poistot
Tilikauden suunnitelmasta
poikkeavat poistot
Tilikauden arvonalennukset
Kertyneet poistot 31.12.2015
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2015
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Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 8:
Rahoitustuotot ja -kulut
Yhteensä

2 111 874,96
524 526,34
237 718,45
2 398 682,85

Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää liitteellä 8.

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 9:
Talousarviotaloudesta annetut lainat
Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää liitteellä 9.

684 491,39
36 338,75
249 231,33
2 049,44
0,00
899 433,41
0,00
1 499 249,44

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 10:
Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset
Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää liitteellä 10.

Yhteensä

6 913 197,75
1 497 607,36
367 672,01

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 11:
Taseen rahoituserät ja velat
Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää liitteellä 11.

8 043 133,10
3 956 225,92
240 146,82
1 400 289,24
16 647,66
0,00
5 133 016,00
0,00
2 910 117,10
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Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 12:
Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut
Myönnetyt takaukset ja takuut
Säteilyturvakeskuksella ei ole myönnettyjä takauksia eikä takuita.
Myönnetyt takaukset ja takuut valuutoittain
Säteilyturvakeskuksella ei ole myönnettyjä takauksia eikä takuita valuutoittain.
Muut monivuotiset vastuut
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan
Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset
€

Määrärahatarve 2015

Määrärahatarve 2016

Määrärahatarve 2017

Määrärahatarve 2018

Määrärahatarve
myöhemmin

Vuokrasopimus

3 418 669,00

2 608 304,00

2 608 304,00

2 608 304,00

0,00

7 824 912,00

Tavanomaiset
sopimukset ja
sitoumukset
yhteensä

3 418 669,00

2 608 304,00

2 608 304,00

2 608 304,00

0,00

7 824 912,00

Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan
Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset
Ei ilmoitettavaa
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Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 13:
Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat
Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää liitteellä 13.

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 14:
Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat
Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää liitteellä 14.

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 15:
Velan muutokset
Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää liitteellä 15.

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 16:
Velan maturiteettijakauma ja duraatio
Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää liitteellä 16.

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 17:
Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot
Säteilyturvakeskuksella ei ole ilmoitettavaa tällä liitteellä.
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6. Allekirjoitukset

Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksytään.
Helsinki 29. päivänä helmikuuta 2016

Petteri Tiippana
Pääjohtaja

Hannu Koponen
Johtaja

Pääjohtaja Petteri Tiippana

Johtaja Hannu Koponen
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