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1. Toimintakertomus
1.1 Johdon katsaus
Säteilyn ja ydinenergian käytössä ei tapahtunut ihmisten tai ympäristön turvallisuuden eikä yhteiskunnan toimivuuden kannalta merkittäviä tapahtumia. Säteilyturvakeskuksen (STUK) henkilöstö
huolehti tärkeimmistä tehtävistään ammattitaitoisesti, motivoituneesti ja vastuullisesti. Taloudellisesti vuosi oli STUKille hyvä erityisesti palveluhanketuottojen osalta. Tulostavoitteet saavutettiin
erinomaisesti.
STUK valmisteli uuden strategian vuosille
2018–2022. Strategian visiona on maailman onnellisimmat virkamiehet, paras virasto ja tyytyväisimmät asiakkaat, joiden tuloksena on säteilyturvallinen Suomi. Onnistumisen edellytykset ovat osaava,
motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö, vastuulliset
toiminnanharjoittajat ja säteilyn riskejä oikein ymmärtävät kansalaiset sekä häiriöihin varautunut ja
niitä kestävä yhteiskunta.
STUK tuki ministeriöitä merkittävällä panoksella säteily- ja ydinturvallisuussäännöstön uudistustyössä. Ydinenergialain ja -asetuksen päivitys
saatiin valmiiksi vuonna 2017 ja ne saatettiin voimaan vuoden 2018 alussa. Ydinenergialain alaisten
STUKin määräysten päivitys eteni suunnitellusti ja ne on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2018
aikana. Hallituksen esitys uudesta säteilylaista
valmistui marraskuussa. Säteilylain ja sen alaisen
säädöstön uudistus jatkuu siten, että uudistettu säteilylaki ja siihen liittyvät alemman tason säädökset saatetaan voimaan vuoden 2018 alkupuolella.
Puolet suomalaisten saamasta keskimääräisestä säteilyannoksesta on peräisin radonista. Vuonna
2017 STUK keskittyi radonviestinnässään lapsiperheisiin. Syksyllä julkaistiin radonturvallisuutta ja UV-säteilyä käsittelevä Oppi ja Ilo -kirjanen.
Vuonna 2017 valmistui koulujen radonpitoisuuksia
selvittänyt hanke. Säteilyturvakeskuksen tekemien kartoitusten perusteella suomalaisten koulujen
ja päiväkotien sisäilman keskimääräinen radonpitoisuus on pienempi kuin kodeissa. Ilman radonia
-kampanjoita järjestettiin suunnitelman mukaisesti Kanta-Hämeessä ja Ahvenanmaalla yhdessä
STM:n kanssa. STUK järjesti yhdessä STM:n kanssa kuulemistilaisuuden sidosryhmille kansallisesta
toimintasuunnitelmasta radonriskien ehkäisemi-
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seksi. STUKin pitkäjänteinen työ kotien ja työpaikkojen radonturvallisuuden parantamiseksi on alentanut suomalaisten radonaltistusta.
STUKin tietoon ei tullut terveydenhuollon, teollisuuden tai tutkimuksen säteilyn käytössä vakavia turvallisuuteen vaikuttavia onnettomuuksia
tai tapahtumia. Toiminnanharjoittajat raportoivat
STUKille ilmoitukset poikkeavista tapahtumista,
joita käydään läpi STUKin järjestämillä toimialakohtaisilla neuvottelupäivillä tiedon jakamiseksi ja
oppimisen varmistamiseksi. Yksi merkittävä poikkeava tapahtuma oli teollisuusyrityksen tuotantotiloissa syttynyt tulipalo, minkä seurauksena oli
mahdollisuus tiloissa olevien säteilylähteiden suojusten rikkoutumiseen ja radioaktiivisuuden leviämiseen tuotantotiloihin ja ympäristöön. Tuotantotiloissa ja laitoksen ympäristössä tehdyssä STUKin
mittauksissa ei havaittu radioaktiivisuutta.
Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaraportti STUKin toimitilan saastumisesta radioaktiivisella cesiumilla valmistui maaliskuussa 2017.
Tapahtuman ja sitä seuranneen tutkinnan suositusten perusteella STUK tarkensi umpilähteiden
käyttöä koskevia ST-ohjeita ja valvontakäytäntöjään. Tämän lisäksi STUK teetti umpilähteiden
ikääntymisestä diplomityön, jonka tulokset otetaan
huomioon uuden säteilylain mukaisten määräysten
valmistelussa.
STUK seurasi SOTE-uudistuksen seurauksena
syntyviä terveydenhuollon järjestelyjä ja varautui
säteilyn käyttöorganisaatioiden uudelleenorganisaatioiden luvitukseen ja valvontaan. Erityisenä
STUKin terveydenhuollon valvontakohteena oli
uusien säteilyä käyttävien tekniikoiden ja toisaalta vakiintuneiden tekniikoiden oikeutusarviointi.
Ionisoimattoman säteilyn valvonnassa keskeisinä
valvonnan kohteina olivat solarium- ja kauneudenhoitopalvelujen tarjoajat sekä showlaseresitykset.
Ydinenergian käytön valvonta toteutui suunnitellusti käynnissä ja rakenteilla olevien ydinlaitosten osalta. Laitosten käytössä, ydinjätteiden käsittelyssä, varastoinnissa ja loppusijoituksessa ei
tapahtunut työntekijöiden, ympäristön asukkaiden
tai ympäristön turvallisuuden kannalta merkittäviä tapahtumia. Vuosi 2017 oli kuitenkin muuten
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poikkeuksellinen. STUKin tarkastettavana oli OL1
ja 2 laitoksen käyttöluvan uudistus, OL3 laitosyksikön ensimmäinen käyttölupa sekä Fennovoiman
Hanhikivi 1 -laitoksen rakentamislupa. Lisäksi
STUKin tarkastettavaksi toimitettiin hakemukset Otaniemessä sijaitsevan tutkimusreaktorin
käytöstäpoistamiseksi sekä Terrafamen uraanintuotannon käynnistämiseksi. Käyvien laitosten
valvonnassaan STUK kiinnitti erityistä huomiota
Teollisuuden Voima Oy:n turvallisuuskulttuurin
ja työilmapiirin valvontaan. STUK selvitti myös
omaa toimintaansa Loviisan laitoksella sattuneiden toistuvien polttoaineen käsittelyyn liittyvien
tapahtumien valvonnassa. Ydinmateriaalivalvonta
toteutettiin Suomessa kansainvälisten sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Loppusijoituksen ydinmateriaalivalvonnassa saavutettiin merkittävä askel,
kun STUKin kanssa yhteistyössä kehitetty täysin
uusi käytetyn ydinpolttoaineen todentamiseen käytettävä mittalaite hyväksyttiin käytettäväksi IAEA
tarkastustoiminnassa.
Suomalaisen säteilyturvallisuusosaamisen varmistamiseen luotu STUKin ja yliopistojen välinen
säteilyturvallisuustutkimuksen yhteenliittymä
CORES valmisteli päivitetyn kansallisen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelman ja käynnisti yhteistyötä Suomen Akatemian ja Strategisen Tutkimuksen Neuvoston kanssa. CORES sai myös uuden
jäsenen Åbo Academin liityttyä verkostoon. Ongelmana on edelleen tutkimusohjelman rahoituspohjan varmistaminen. STUKin ja STUK International Oy:n välinen yhteistyö asiantuntijapalveluiden
markkinoinnin ja myymisen sekä tuottamisen osalta saatiin hyvin käyntiin.

STUKin organisaatio esitetään kuvassa 1. Työntekijöiden lukumäärä eri yksiköissä kuvaa tilannetta vuoden 2017 lopussa. Yhteensä työntekijöitä
oli 326.
Vuotta 2017 koskevat STUKin tulostavoitteet
vahvistettiin STM:n ja STUKin välisessä 10.1.2017
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 tulossopimuksessa suunnitellun mukaisesti (tyydyttävä), 4. Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty
huomattavasti (erinomainen).
Yksityiskohtaiset tiedot ydin- ja säteilyturvallisuudesta vuonna 2017 esitetään erillisissä vuosittaisissa raporteissa: STUK-B 223 Ydinenergian
käytön turvallisuusvalvonta, STUK-B 224 Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta ja
STUK-B 226 Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa. Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat
tapahtumat vuonna 2017 esitetään kolmannesvuosiraporteissa STUK-B 216, STUK-B 220 ja STUK-B
221.

STUKin organisaatio ja tulostavoitteet

•• Säteilytoiminnassa ja ydinenergian käytössä nou-

STUKin pääjohtajana toimi Petteri Tiippana.
STUKin johtajistoon kuuluivat johtajat Kirsi AlmLytz, Jussi Heinonen, Tarja K. Ikäheimonen, Eero
Kettunen ja Kaisa Koskinen.
STUKin yhteydessä toimi kolme ulkopuolisista
jäsenistä koostuvaa elintä:
• STUKin neuvottelukunta
• ydinturvallisuusneuvottelukunta
• turvajärjestelyneuvottelukunta.
Neuvottelukunnat tukivat aktiivisesti STUKia
sen operatiivisessa toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä.

1.2 Toiminnan yhteiskunnallinen
vaikuttavuus
datetaaan voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä. (4)
Ydinvoimalaitosten rakentamisen ja käytön valvonnassa ei tullut vuoden 2017 aikana esille tapauksia, joissa voimassa olevia säädöksiä tai määräyksiä olisi rikottu.
Säteilyn käytön tarkastuksissa havaittiin kahdeksan terveydenhuollon röntgenlaitetta, jotka eivät olleet turvallisuusluvissa. Yhden yleisötilaan
kohdistetun suurtehoisen laserlaitteen käyttö kiellettiin. Toiminnanharjoittajat korjasivat havaitut
poikkeamat eikä STUKin jatkotoimiin ollut tarvetta.
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Kuva 1. Organisaatio.

•• Suomalaisilla ydinlaitoksilla ei satu onnettomuutta
tai vakavaa turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa. (4)
Loviisan ja Olkiluodon laitoksilla ei sattunut vuoden 2017 aikana vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia.
Helmikuussa 2017 tuoreen ydinpolttoaineen
nippu putosi siirtokoneesta Loviisan ydinvoimalaitoksella. STUK luokitteli tapahtuman INESasteikolla luokkaan 1 eli poikkeukselliseksi turvallisuuteen vaikuttavaksi tapahtumaksi. Tämä ja
muut tapahtumat kuvataan tarkemmin raportissa STUK-B 223. Tapahtumilla ei ollut merkitystä
ydin- eikä säteilyturvallisuuden kannalta.
Kuvassa 2 esitetään INES -luokiteltujen tapahtumien lukumäärät Loviisan ja Olkiluodon laitoksilla vuosina 2013–2017.

•• Ydinvoimalaitosten riskejä hallitaan siten, että
laitosten onnettomuusriski pitkällä aikavälillä pienenee. (4)
Ydinvoimalaitosten onnettomuusriskiä arvioidaan todennäköisyysperusteisella riskianalyysillä
(PRA). PRA-mallissa käytetään säännöllisesti päivitettäviä laitoskohtaisia tietoja alkutapahtumista
ja laitteiden epäkäytettävyyksistä.
Loviisa 1:n sydänvauriotaajuus eli PRA-mallilla
laskettu vuotuinen sydänvaurion todennäköisyys
oli vuoden 2017 lopussa 1,2 · 10-5/vuosi, mikä on
noin 8 % vähemmän kuin vuonna 2016 (1,3 · 10-5/
vuosi). Loviisa 2:n sydänvauriotaajuus oli 1,4 · 10-5/
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vuosi eli noin 13 % pienempi kuin vuonna 2016 (1,6
· 10-5/vuosi). Laitosyksikköjen välinen riskiarvion
ero johtuu mm. eroista turvallisuusjärjestelmiä sisältävien tilojen ilmastointijärjestelmissä. Riskin
pienenemiseen edelliseen vuoteen verrattuna vaikutti muun muassa PRA-mallin alkutapahtumataajuuksien päivitykset, vuosihuoltoseisokkeihin
liittyvät muutokset ja päähöyrylinjassa olevan turbiinin ohitusventtiilien ohjauksen muuttaminen
öljyttömiksi paloturvallisuuden parantamiseksi
(aloitettiin jo vuonna 2016).
Olkiluoto 1:n sydänvauriotaajuus oli vuoden
2017 lopussa 0,64 · 10-5/vuosi eli käytännössä sama kuin vuonna 2016. Olkiluoto 2:n sydänvauriotaajuus oli vuoden 2017 lopussa 1,1 · 10-5/vuosi eli
sama kuin vuoden 2016 lopussa. Laitosyksikköjen
välinen ero johtuu pääosin siitä, että Olkiluoto 1:llä
tehtiin v. 2014 muutoksia, joilla varmistettiin reaktorin jäähdytykseen käytettävän apusyöttövesijär4

3
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Kuva 2. Suomen INES-luokiteltujen ydinlaitostapahtumien
määrät vuosina 2013–2017. Tapahtumat kuuluvat luokkaan
INES 1.
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jestelmän 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 2008–2017 esitetään kuvissa 3 ja 4.

•• Radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset
päästöt ydinlaitoksista ja kaivoksista ympäristöön
ovat erittäin pieniä. (4)
Loviisan ja Olkiluoto 2:n radioaktiivisten aineiden
päästöt ympäristöön olivat samaa suuruusluokkaa
kuin aiempina vuosina. Olkiluoto 1:llä havaittiin
kesällä polttoainevuoto ja lokakuun ylimääräisessä
seisokissa yksi vuotava polttoainesauva poistettiin
reaktorista. Polttoainevuodon takia fissiotuotteiden

päästöt ympäristöön olivat kuitenkin aikaisempiin
vuosiin verrattuna jonkin verran korkeammalla
tasolla Päästörajat alittuivat kuitenkin selvästi
myös Olkiluoto 1:llä.
Päästöjen perusteella laskettu säteilyannos
ympäristön eniten altistuneelle asukkaalle oli molempien voimalaitosten osalta murto-osa ydinenergia-asetuksen 161/1988 mukaisesta raja-arvosta
100 μSv.
Yksityiskohtaiset tiedot ympäristön eniten altistuneen asukkaan laskennallisesta säteilyannoksesta esitetään ydinenergian käytön valvontaraportissa STUK-B 223.
STUK teki marraskuussa 2012 päätöksen, että Terrafamen kaivoksen vesienhallinta on säteilylaissa määriteltyä säteilytoimintaa, jota STUK
valvoo. Vuonna 2017 tehdyissä tarkastuksissa valvottiin kaivosalueen ja lähiympäristön säteilyturvallisuutta muun muassa seuraamalla vesienhal-
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Kuva 3. Loviisan laitosyksiköille lasketun vuotuisen onnettomuusriskin
muuttuminen vuosina
2008–2017.
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Kuva 4. Olkiluodon
laitosyksiköille lasketun
vuotuisen onnettomuusriskin muuttuminen vuosina 2008–2017.
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lintaa kaivosalueella ja lähiympäristön vesistöjen
uraanipitoisuuksia sekä arvioimalla kaivosalueen
vesien ja sakkojen uraanitasetta. Ympäristönäytteiden mittaustulosten ja paikan päällä tehtyjen
havaintojen perusteella Terrafamen kaivosalueen
ja lähiympäristön säteilyturvallisuudessa ei ollut
poikkeavaa. Uraanipäästöt ympäristöön olivat sallituissa rajoissa.

•• Ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus
suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden
määrä pysyy mahdollisimman pienenä. (4)
Matala- ja keskiaktiivisten voimalaitosjätteiden tilavuus ja aktiivisuus ydinvoimatehoon suhteutettuna pysyivät Loviisan ja Olkiluodon laitoksilla
pieninä. Syntyvän jätteen määrää on rajoitettu
tehokkaasti asianmukaisella huolto- ja korjaustöiden suunnittelulla. 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. Valtion vastuulla olevien
radioaktiivisten jätteiden loppusijoitus Olkiluodon
loppusijoitustilaan käynnistyi 2016–2017 vuodenvaihteessa.

•• Ydinsulkuvalvontaan liittyvä toiminta tapahtuu
kansainvälisten sopimusten mukaisesti. (4)
Ydinmateriaalivalvonta toteutettiin kansainvälisten sopimusten mukaisesti. IAEA:lta ja Euroopan komissiolta ei tullut vuonna 2017 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.
Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on
useissa yhteyksissä todennut, että Suomen ydinmateriaalivalvonta on hyvänä mallina muille maille. STUKia on useasti pyydetty mukaan IAEA:n
järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja osallistumaan ydinmateriaalivalvonnan suositusten valmisteluun.
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•• Säteilyn käytössä ei satu onnettomuutta tai vakavaa turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa. (4)
Säteilyn käytössä ei sattunut onnettomuuksia tai
vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia.
Vuonna 2017 STUKille ilmoitettiin 104 poikkeavaa
tapahtumaa, 21 liittyi säteilyn käyttöön teollisuudessa, 80 säteilyn käyttöön terveydenhuollossa ja 3
ionisoimattoman säteilyn käyttöön.
Teollisuuden poikkeavista tapahtumista kahdeksan liittyi säteilyn käyttöön. Näistä kolmessa
umpilähdelaitteiden sulkimia oli jäänyt sulkematta huoltotöiden yhteydessä, kolmessa henkilöitä tai
henkilöiden kehonosia oli joutunut säteilykeilaan
tai sen läheisyyteen ja kahdessa tapauksessa umpilähteen oli havaittu vaurioituneen. Avolähteiden
käyttöön liittyviä poikkeavia tapahtumia teollisuudessa oli neljä. Näistä kolmessa oli kyse työtilojen
tai työntekijöiden lievästä kontaminoitumisesta
ja yhdessä radioaktiivisen kaasun siirtolaitteisto
toimi virheellisesti ja kaasua pääsi purkautumaan
ulos laitteistosta.
Viisi teollisuuden poikkeavaa tapahtumaa liittyi löytyneisiin säteilylähteisiin tai esimerkiksi
säteileviin kuormiin metallinkierrätysprosessissa.
Näistä yhdessä tapauksessa toiminnanharjoittajan
tiloista löytyi vanha umpilähde. Yhdessä tapauksessa Am-241-umpilähde sulatettiin teräksen valmistusprosessissa. Sulatetun umpilähteen alkuperää ei pystytty selvittämään. Kolmessa tapauksessa säteileviä metallikappaleita löytyi metallikuormasta.
Yksi poikkeava tapahtuma koski radiografiakuvauksia. Tapauksessa epäiltiin puutteita kuvausalueen rajauksessa ja mahdollista työntekijöiden
altistumista säteilylle.
Muita säteilyn käyttöön teollisuudessa liittyviä poikkeavia tapahtumia oli kaksi. Yhdessä tapauksessa oli kyse kuljetuspakkauksen lievästä
kontaminoitumisesta. Toinen tapahtuma koski tulipaloa, joka syttyi teollisuusyrityksen tuotantotiloissa, joissa oli käytössä kymmeniä umpilähteen
sisältäviä radiometrisiä mittalaitteita. Tulipalon
pitkän keston ja laajuuden vuoksi oli mahdollista,
että umpilähteiden suojusten lyijyvuoraukset olisivat voineet sulaa tai umpilähteet olisivat voineet
vaurioitua korkeiden lämpötilojen tai rakenteiden
sortumisen vuoksi. Tällöin radioaktiivisen aineen
vuotaminen umpilähdekapselin ulkopuolelle voisi
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olla mahdollista ja radioaktiivinen aine voisi levitä
helposti laajalle alueelle esimerkiksi sammutusvesien mukana. Kaikkien umpilähteiden löytymiseen
sekä säteilyturvallisuuteen paloalueen raivaustöissä kiinnitettiin erityistä huomiota. Toiminnanharjoittaja laati yhteistyössä umpilähdelaitteiden
huoltoyrityksen kanssa ohjeet umpilähdelaitteiden
turvalliseen käsittelyyn ja keräämiseen paloalueelta. Kaikki umpilähdelaitteet löydettiin, eikä kohonneita annosnopeuksia tai viitteitä umpilähteiden
vuotamisesta havaittu toiminnanharjoittajan omilla tai STUKin mittauksilla. Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) teki tapauksesta tutkinnan, johon
STUK antoi lisätietoja.
Poikkeavista tapahtumista yksi liittyi radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin. Tapauksessa rahtikollin uloin pakkaus oli vahingoittunut, mutta sisäpakkaus oli säilynyt ehjänä.
Terveydenhuollon röntgentoiminnassa ilmoitettiin tapahtumakohtaisesti vuonna 2017 yhteensä 47 poikkeavaa tapahtumaa, kun vuonna 2016
ilmoitettuja tapahtumia oli 55. Lisäksi vuodesta
2015 lähtien turvallisuusmerkitykseltään vähäisempiä poikkeavia tapahtumia on ilmoitettu kootusti kalenterivuosittain. Vuonna 2015 näitä tapahtumia ilmoitettiin kootusti 755, vuonna 2016 tapahtumia oli 998 kpl. Vuoden 2017 tapahtumamäärät
raportoidaan ”Säteilyn käyttö ja muulle säteilylle
altistava toiminta” -vuosiraportissa (STUK-B 224)
keväällä 2018. Röntgentoiminnan poikkeavista tapahtumista 10 oli väärän potilaan kuvaamisia, joissa potilaan henkilöllisyyttä ei varmistettu luotettavalla menetelmällä ennen tutkimusta ja 11 tapauksessa syynä oli muu tutkimuksen suorittamisessa
tapahtunut inhimillinen virhe. Suurin yksittäinen
altistus oli yhteensä 34 mSv ja aiheutui sikiölle,
kun 14-vuotias naispuolinen traumapotilas kuvattiin lukuisia kertoja välittömästi onnettomuuden
jälkeen ja edelleen noin kuukauden kestäneen hoitojakson aikana. Eniten sikiöannosta aiheuttaneet
kuvaukset tehtiin arviolta raskausviikkojen 4–5
aikana. Potilaan nuoresta iästä johtuen raskauden
mahdollisuutta ei oltu tiedusteltu asianmukaisesti
vaan se huomattiin ultraäänikontrollissa myöhemmin.
Isotooppilääketieteen alalta ilmoitettiin vuonna
2017 yhteensä 31 poikkeavaa tapahtumaa, vuonna
2016 poikkeavia tapahtumia ilmoitettiin vain 13.
Poikkeavien tapahtumien ilmoitusten lukumää-
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rä palasi vuonna 2017 samalle tasolle kuin se oli
vuosina 2013–2015, jolloin poikkeavia tapahtumia
ilmoitettiin vuodessa keskimäärin 29. Yleisin poikkeavan tapahtuman tyyppi oli epäonnistunut radioaktiivisen lääkkeen injektio, näitä oli yhteensä
seitsemän. Seuraavaksi yleisimmät tapahtumatyypit olivat kontaminaatio ja kuvantamislaitteen
vikaantuminen, joista kummastakin tuli neljä ilmoitusta. Suurin potilaan saama altistus aiheutui
epäonnistuneesta radioaktiivisen lääkkeen injektiosta PET-TT-tutkimuksessa. Epäonnistuneesta
tutkimuksesta potilas sai 14 mSv ylimääräisen
efektiivisen annoksen. Suurin työntekijän saama
paikallinen ihoaltistus aiheutui kontaminaatiosta.
Beta-aktiivisen lääkeaineen injektion yhteydessä
ruiskun liitos petti ja radioaktiivista lääkeainetta
roiskui kontaminoiden ympäristön. Injektion antanelle lääkärille aiheutui kontaminaatiosta kyynärvarren pienelle alueelle noin 430 mSv:n ihoaltistus. Tapahtumasta lääkärille aiheutunut efektiivinen annos oli alle 0,1 mSv.
Vuonna 2017 sädehoitoon liittyviä poikkeavia
tapahtumien ilmoituksia oli kaksi. Ensimmäisessä
röntgenhoitaja altistui säteilylle ollessaan TT-simulaattorin kuvaushuoneessa tarkastamassa varjoaineen ruiskutuksen toimimista. Hoitaja altistui,
koska oli valittu virheellisesti sellainen kuvausprotokolla, jossa ei ollut varjoainekuvaukseen liittyvää viivästettyä säteilytyksen aloitusta. Toisessa
sädehoitokiihdyttimen 6 MV hoitokentän profiili
ja annostaso poikkesivat 9 % tavoitellusta, mutta
hoitolaite ei huomannut virhettä. Virhe havaittiin
laadunvalvonnan avulla. 6 MV:n hoitokentän virheellisestä annostasosta ja profiilista aiheutunut
dosimetrinen poikkeama oli potilailla hoitokohteessa alle 5 %.
STUKin tietoon tuli kolme poikkeavaa tapahtumaa ionisoimattoman säteilyn käytössä. Yhdessä
solariumasiakas poltti ihonsa solariumissa ja sai
myös muita oireita, muun muassa ihon kirvelyä.
STUKin mittauksilla solariumlaitteen todettiin
täyttävän UV-säteilyn voimakkuudelle Suomessa
asetetut vaatimukset. Solariumasiakasta neuvottiin käymään ihotautilääkärillä. Showlasereiden
käytöstä tehtiin kaksi ilmiantoa STUKiin. Sekä
yökerhossa että koulussa järjestetyissä juhlissa lasersäteitä oli kohdistettu ihmisiin. Yökerhossa käytetyssä suuritehoisessa laserlaitteessa oli teknisiä
puutteita ja sitä oli käytetty ilman STUKin lupaa.
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STUKissa demonstroitiin altistumistilannetta
käytössä olleella laitteella. Silmäaltistuksen enimmäisarvot eivät ylittyneet, kun lasersäteet ovat
kohdistuneet ihmisiin. Jotta yökerhon laserlaitetta voisi käyttää jatkossa, siinä olevat puutteet/viat
vaadittiin korjattaviksi ja laitteen käytöstä pitää
ilmoittaa STUKille. Koulujuhlien tapauksessakaan
silmävauriota ei tiettävästi syntynyt, mutta laitteiden asennus ja lasersäteiden suuntaus oli STUKin
arvion mukaan vaatimusten vastainen. Tapauksen
selvittäminen on kesken.
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Työntekijöiden säteilyannoksia seurataan kattavasti kaikilla toimialoilla, ydinvoimalaitoksilla,
teollisuudessa, terveydenhuollossa ja muilla säteilyn käyttöä vaativilla toimialoilla sekä luonnonsäteilylle altistuvien osalta.
Vuonna 2017 ei yhdenkään työntekijän säteilyannos ylittänyt työntekijöiden annosrajaa 50 mSv
vuodessa eikä viiden vuoden ajanjaksolle asetettua
100 mSv:n annosrajaa. Keskimääräiset työntekijöiden säteilyannokset olivat samaa suuruusluokkaa
kuin aiempina vuosina.
Annostarkkailussa olevien työntekijöiden annokset raportoidaan kattavammin raportissa ”Säteilyn käyttö ja muulle säteilylle altistava toiminta
2017” (STUK-B 224).

jossa pyritään asettamaan eurooppalaiset vertailutasot kardiologiselle säteilyn käytölle.
STUK ei havainnut sädehoidon tarkastuksissa tehdyissä vertailumittauksissa hoidon turvallisuutta vaarantavia yliannoksia eikä hyväksyntärajoja ylittäviä annostuloksia. Mittaustulosten ero oli
keskimäärin 0,2 % (fotonikeilat) ja 0,4 % (elektronikeilat). Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan
on valmisteilla uusi boorineutronikaappaushoitoasema (BNCT). STUK on antanut toiminnanharjoittajalle lausuntoja tilojen säteilyturvallisuudesta. Laitteen turvallisuuslupahakemus toimitettaneen STUKiin vuoden 2018 aikana.
STUK kiinnitti erityistä huomiota säteilyn käytön oikeutukseen. Usean toiminnanharjoittajan
kanssa keskusteltiin uudentyyppisen toiminnan
oikeutuksesta joko toimintaa muutettaessa tai uusien kuvauskäytäntöjen käyttöönoton yhteydessä.
STUK järjesti sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät ja osallistui Sädeturvapäivien järjestämiseen. Kuvantamisen kansallista arkkitehtuuria
(Kvarkki) kehitettiin yhteistyössä STM:n, THL:n
ja Kelan kanssa.
Terveydenhuollon säteilyn käytön valvonta- ja
mittausmenetelmiä kehitettiin kahdessa metrologian tutkimusohjelman (EMPIR) projektissa. Lisäksi Suomen Akatemia myönsi rahoituksen hankkeeseen, jossa kehitetään edistyksellisiä ilmaisimia
röntgendiagnostiikan ja sädehoidon säteilymittauksiin. STUK aloitti säteilymetrologiaprojektin yhteistyössä Fysiikan tutkimuslaitoksen kanssa.

•• Säteilyn lääketieteellisessä käytössä potilasaltis-

•• Markkinoilla olevat säteilyä tuottavat kuluttajatuot-

•• Jokaisen säteilytyöntekijän säteilyannos on suunnitellussa altitustilanteessa henkilökohtaisen annosrajan alapuolella. (4)

tus on oikeutettu ja optimoitu. (4)
STUK totesi terveydenhuollon röntgentoiminnan
tarkastuksissa kuudella eri laitteella vertailutason ylityksen. Ylitysten johdosta STUK antoi tarkastuskohteita koskevat korjausmääräykset. Korjausmääräyksissä kehotettiin toiminnanharjoittajaa selvittämään, olisiko alemmalla annostasolla
saavutettavissa riittävän hyvä kuvanlaatu. Lisäksi
edellytettiin, että kuvauskäytäntöihin tehdään tarvittavat muutokset. STUK totesi valvonnan yhteydessä myös noin kymmenen hammaslääketieteellisiin kuvauksiin käytettävän panoraamatomografialaitteen ja 39 intraoraaliröntgenlaitteen ylittävän
asetetun vertailutason.
STUK asetti uudet potilaan säteilyaltistuksen
vertailutasot aikuisten tavanomaisille röntgentutkimuksille sisältäen mammografiatutkimuksen sekä hammaskuvaukset. STUK koordinoi selvitystä,
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teet ovat turvallisia ja vaatimustenmukaisia. (4)
Kuluttajatuotteiden valvonnassa haasteena on
sellaisen internet-kaupan lisääntyminen, jossa kuluttaja tilaa tuotteen suoraan EU:n ulkopuolelta.
Lisäksi esimerkiksi suuritehoisten laserien hinnat
ovat laskeneet merkittävästi tekniikan kehityksen
seurauksena ja perinteisten merkkituotteiden rinnalle on tullut moniin tuoteryhmiin merkittömiä
halpamalleja.
STUK seurasi tilannetta aktiivisesti ja havaitsi
myönteisenä kehityksenä, että vaarallisia osoitinlasereita löytyi edelleen aiempaa vähemmän. STUK
päivitti matkapuhelimien ja muiden langattomien
laitteiden testauslaitteiston vastaamaan uusien testausstandardien vaatimuksia. Perinteisen kaupan
ja kotimaisten verkkokauppojen myymien tuotteiden säteilyturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden voidaan arvioida olevan hyvällä tasolla.
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•• Kaikista Suomessa olevista säteilylähteistä huolehditaan asianmukaisesti. (4)
STUK valvoi säteilylähteiden käyttöönottoa ja rekisteröintiä toiminnanharjoittajilta saatujen lupahakemusten ja ilmoitusten perusteella. Tietojen oikeellisuudesta varmistuttiin maahantuojilta
ja tunnustetulta laitokselta saatujen luovutus- ja
vastaanottoilmoitusten lisäksi käyttöpaikoilla tehtävillä tarkastuksilla. Tarkastusten yhteydessä
STUK havaitsi kahdeksan terveydenhuollon röntgenlaitetta, joilla ei ollut turvallisuuslupaa.
Yksikään luvaton laite ei aiheuttanut vaaratilanteita potilaille tai henkilökunnalle. Laitteille kehoitettiin hakemaan turvallisuuslupa välittömästi.

•• Ydinlaitoksiin, ydinmateriaaleihin ja säteilyn käyttöön kohdistuva vahingoittava laiton toiminta on
tehokkaasti estetty. (4)
STUKin tietoon ei tullut yhtään tilannetta, jossa
ydinmateriaalit tai muut radioaktiiviset aineet olisivat olleet suoraan lainvastaisen toiminnan kohteena. Lainvastaisen toiminnan estämiseksi ydinaineiden, ydinmateriaalien ja säteilyn käyttäjiltä
edellytetään Säteilyturvakeskuksen hyväksymiä
turvajärjestelykuvauksia ja -suunnitelmia ohjeissa
YVL A.11,YVL A.12, YVL D.1, ST 1.11 ja suunnitteluperusteuhkassa asetettujen vaatimusten mukaisesti. STUK kiinnitti erityistä huomiota ydinmateriaalivalvonnan ja säteilyn käytön valvonnan tarkastuksissa lainvastaisen toiminnan estämiseen.
Tämän lisäksi STUK teki turvajärjestelyihin (ml.
ydinmateriaalien turvajärjestelyt) liittyviä tarkastuksia ydinlaitoksilla ja yhteistyössä viranomaisten kanssa toteutettiin turvajärjestelyharjoituksia.
STUK aloitti toiminnanharjoittajille suunnattavan
säteilyn käytön turvajärjestelyjä koskevan oppaan
laatimisen.

•• Ydinmateriaalien ja muiden radioaktiivisten aineiden laiton maahantuonti, maastavienti ja kuljetus
on estetty tehokkaasti. (4)
Suomessa ei tullut esille yhtään laitonta ydinaineiden tai muiden radioaktiivisten aineiden kuljetusta. Yksi toiminnanharjoittaja toimitti STUKille
ydinmateriaalivalvonnan erikoisraportin, jossa se
ilmoitti tuoneensa maahan luvanvaraisia laitteita
ilman voimassa olevia lupia. STUK valvoo, että toiminnanharjoittajan esittämät korjaavat toimenpiteet tehdään eikä laiton tapahtuma toistu.

•• Talousvesi ei ylitä STM-asetuksessa esitettyjä radioaktiivisuuden viitearvoja. (4)
Talousveden radioaktiivisuuden valvontasäännökset muuttuivat vuonna 2016, minkä jälkeen talousveden radioaktiivisuutta on valvottu laajemmin ja
systemaattisemmin. Talousveden sisältämien radioaktiivisten aineiden aiheuttama annos saa olla
enintään 0,3 mSv vuodessa (ruuan ja juoman mukana saatu annos). STUK valvoi talousveden radioaktiivisuutta noin 360 kohteessa, joihin sisältyy
vesilaitoksia ja julkisia tiloja. Noin kymmenessä
kohteessa radioaktiivisuus ylitti toimenpidearvon
ja toiminnasta vastaava taho ryhtyi toimenpiteisiin
radioaktiivisuuden pienentämiseksi juomavedessä.
Talonrakennustuotantoon käytettävistä raken
nusmateriaaleista 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. (–)
Lentohenkilöstön, kuten muidenkin annostarkkailussa olevien työntekijöiden annokset raportoidaan
kattavammin raportissa ”Säteilyn käyttö ja muulle
säteilylle altistava toiminta 2017” (STUK-B 224).

•• Väestön radonaltistuminen pienenee. (4)
Asuntojen sisäilma on tärkein radonaltistumisen
lähde. Uusissa rakennuksissa radonpitoisuudet
ovat yleensä pienempiä kuin vanhemmissa. Rakennusvaiheen radontorjuntatoimenpiteet alentavat
kollektiivista säteilyannosta merkittävästi, mutta
vaikutus jakautuu asuntojen koko eliniälle. Vuonna
2017 kaikkien radontietokantaan kirjattujen asuntojen radonpitoisuuksien mediaani oli 102 Bq/m³.
Radonpitoisuudet ovat pienentyneet noin 3 Bq/m³
viimeisimmän viiden vuoden aikana.
Asuntojen radonpitoisuuksista STUKin tekemissä mittauksissa v. 2017 28 % ylitti uusien asuntojen radonpitoisuuden enimmäisarvon 200 Bq/m³,
17 % tulos ylitti 300 Bq/m³ ja 11 % mittauksista
ylitti olemassa olevien asuntojen radonpitoisuuden
enimmäisarvon 400 Bq/m³. Kansallisesta radontietokannasta saadut pitoisuudet yliarvioivat radonpitoisuuksia, koska korkeiden radonpitoisuuksien
alueilla asuntoja mitataan enemmän kuin matalien radonpitoisuuksien alueilla.
STUKin pitkäjänteinen toiminta on vaikuttanut
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suomalaisten radonaltistuksen pienenemiseen. Uusien pientalojen radonpitoisuudet ovat laskeneet
1980-luvun puolivälistä alkaen. Lasku on ollut erityisen merkittävää korkeiden radonpitoisuuksien
alueilla. Radonpitoisuuksien valtakunnallista kehittymistä seurataan, koska rakentamistapa muuttuu koko ajan ja sillä voi olla vaikutusta sisäilman
radonpitoisuuksiin.

•• Suomalaisen keskimääräinen efektiivinen säteilyannos pienenee. (4)
Keskiverto suomalainen saa suurimman säteilyannoksensa kodin sisäilman radonista. Suomessa on
noin 2,6 miljoonaa asuntoa, joista 1,4 miljoonaa
on pientalo- ja rivitalo-asuntoja ja loput kerrostaloasuntoja. Enimmäisarvon 400 Bq/m³ ylittäviä
radonpitoisuuksia esiintyy vain pientalo- ja rivitaloasunnoissa sekä kerrostalojen maanvaraisissa
pohjakerroksen asunnoissa, joiden lukumääräksi
arvioidaan noin 50 000. Asuntokanta uusiutuu noin
1 % vuosivauhtia ja radonturvallinen rakentaminen on yleistynyt jo 1980-luvun puolesta välistä alkaen. Jos arvioidaan, että uusissa asunnoissa on
radonia 150 Bq/m³ vähemmän kuin asumiskäytöstä poistuneissa, vähenee keskimääräinen efektiivinen annos noin 0,08 mSv viidessä vuodessa. Asuntokannan uusiutumisarvio on tehty 2000-luvun uudisrakennusmäärän mukaan, nykyinen asuntojen
uudistumistahti lienee hitaampaa, joten arvio on
todennäköisesti optimistinen.
Radonkorjauksia tehdään vain asuntoihin, joissa mittauksella on todennettu enimmäisarvon ylitys. Radonkorjausten määrästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta voidaan arvioida, että mikäli vuosittain
tehtäisiin 1 000 radonkorjausta, mikä johtaisi radonpitoisuuden pienemiseen keskimäärin 450 Bq/
m³, olisi vaikutus suomalaisten keskimääräiseen
efektiiviseen annokseen noin 0,02 mSv. Viidessä
vuodessa tulisi siis löytää mittauksin ja korjata
noin 10 % niistä asunnoista, joissa enimmäisarvo
ylittyy.
Suomalaisten sisäilman radonista johtuva efektiivinen annos joka tapauksessa pienenee, mutta
tarkkojen lukujen antaminen on mahdotonta aineistoon ja arviointeihihn liittyvien epävarmuuksien takia. Yllä olevista laskuesimerkeistä voidaan
havaita, että radonin aiheuttamaasta keskimääräisestä efektiivisestä annoksessta saadaan tehokkaimmin vähennettyä radonturvallisella rakentamisella. Yksilön säteilysuojelun kannalta radonkorjaukset ovat tärkeitä, mutta niiden vaikutus
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suomalaisen keskimääräiseen annokseen on selvästi pienempi.
Efektiivinen annos on puhtaasti dosimetrinen
suure eikä se sellaisenaan kuvaa radonin hajoamistuotteille altistumisesta aiheutuvaa kehkosyöpäris
kiä. Tupakointi on erittäin merkittävä riskitekijä:
noin 85 % radonin aiheuttamista syövistä aiheutuu
tupakoiville. Tupakointi on vähentynyt Suomessa
viime vuosina selvästi. Näin ollen radonaltistukseen liittyvä riski pienee huomattavasti enemmän
kuin mitä annosmuutokset antaisivat ymmärtää.

Ympäristön säteilyvalvonta
Ympäristön säteilyvalvonnan tulosten perusteella
ympäristön keinotekoisista radioaktiivisista aineista väestölle aiheutuva keskimääräinen vuosiannos
vuonna 2017 oli 0,02 millisievertiä, joka on samaa
tasoa kuin aiempina vuosina.
Vuonna 2017 STUK havaitsi ilman radioaktiivisuuden valvonnassa kaksi laajalle levinnyttä päästöä: jodi-131 ja rutenium-106. Vastaavia havaintoja tehtiin muissa Euroopan maissa. Päästöistä ei
aiheutunut terveydellistä haittaa suomalaisille.
STUK on edistänyt digitalisointia ilman radioaktiivisuusalvonnassa ja käytettävät mittauslaitteet lähettävät toimintaa ja tilaa kuvaavan datan
STUKiin. Kehitystyötä jatketaan vuonna 2018.
STUK käynnisti ulkoisen säteilyn valvontaverkon uusimisprojektin, vuoden 2017 aikana verkko
toimi luotettavasti (kuva 5). Suomen tulli ja STUK
jatkoivat raja-asemille sijoitettujen säteilyvalvontalaitteistojen ottamista operatiiviseen käyttöön.
Järjestelmät lähettävät reaaliaikaista säteilymittaustietoa säteilyhälytystapauksissa STUKin keskustietokantaan asiantuntijoiden saataville. Keskustietokanta ja STUKissa kehitetyt analyysiohjelmistot mahdollistavat STUKin asiantuntija-avun
antamisen tullin kenttätoimijalle reaaliaikaisesti.
STUKin vuosittain toteutettava ympäristön
säteilyvalvontaohjelma antaa yleiskuvan säteilytilanteesta Suomessa, mutta sen avulla ei kuitenkaan voida kattavasti arvioida ympäristön turvallisuutta, koska se ei anna riittävää tietoa radioaktiivisten aineiden pitoisuuden ja altistuksen
vaihtelusta. STUK täydentääkin valvontaohjelman
tuloksia hyvin suunnattujen osaohjelmien avulla,
joissa tuotetaan yksityiskohtaisempaa ajantasaista
tietoa suomalaisten kannalta tärkeimmistä säteilyaltistuksen lähteistä.
Vuonna 2017 STUK mittasi noin 90 Inari-Utsjoen alueella poronhoitoelinkeinon parissa työs-
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kentelevän henkilön kehon sisäisen radioaktiivisuuden määrän. Pohjois-Suomen poronhoitajien
keskimääräinen 137Cs-aktiivisuus oli laskenut noin
puoleen edellisten, vuonna 2011 tehtyjen mittausten keskiarvosta. Keskimäärin poronhoitajat saavat ruokavalionsa sisältämästä 137Cs:sta noin kolminkertaisen säteilyannoksen (0,02 mSv/v) koko
suomalaiseen väestöön verrattuna. Korkeimman
mitatun 137Cs-aktiivisuuden aiheuttama säteilyannos oli koko väestöön verrattuna noin kymmenkertainen (0,05 mSv/v). Kymmenkertainenkin annos
on kuitenkin vain muutama prosentti sisäilmassa
olevan radonin aiheuttamasta annoksesta.
STUK toteutti yhdessä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kanssa vuosina 2014–2017 hankkeen ”Suomessa tuotetun lihan ja kananmunien
radioaktiivisuus”. Suomessa lihansyönnistä saatava vuosittainen säteilyannos on hyvin pieni, keskimäärin 6,3 mikrosievertiä (μSv) per henkilö. Tämä
on 0,2 % suomalaisen saamasta keskimääräisestä
vuotuisesta 3,2 millisievertin (mSv = 1000 μSv) kokonaissäteilyannoksesta. Tšernobylin onnettomuudessa maatalousympäristöön päätyneet keinotekoiset radioaktiiviset aineet nostivat vain vähäisessä
määrin tuotetun lihan radioaktiivisuutta. Suomessa tuotetun lihan ja kananmunien syöminen on turvallista, eikä niiden käyttöä tarvitse säteilyn vuoksi rajoittaa.

•• Varautuminen erilaisiin säteilyvaaratilanteisiin ja

perusteita, joiden perusteella väestön sekä tilanteessa toimivien työntekijöiden säteilysuojelua toteutetaan.
Säteilyvaaratilanteisiin varautuminen oli mukana yhtenä osana WHO:n järjestämässä kansainvälisessä terveysturvallisuuden arvioinnissa (Joint
External Evaluation, JEE) Suomessa maaliskuussa 2017. Arviointiraportin suositusten perusteella
laadittiin kansallinen terveysturvallisuuden toimeenpanosuunnitelma.
STUK osallistui vuonna 2017 julkaistuun Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) valmisteluun. Yksi turvallisuusstrategian sisältämistä strategisista tehtävistä koskee säteilyvaaratilanteiden
estämistä ja niihin varautumista.
STUK julkaisi tammikuussa 2017 uusitun valmiussuunnitelman ja toimintaa koskevan valmiusohjeiston. Samassa yhteydessä päivitettiin kokonaan vakinaisen henkilöstön nimeämiset valmiustehtäviin.

Harjoitukset
Vuonna 2017 järjestettiin laaja pelastustoimiharjoitus Olkiluodon käyttöönotettavalla ydinvoimalaitosyksiköllä (OL3). Harjoitukseen osallistui laajasti viranomaisia eri sektoreilta keskus-, alue- ja
kunnallishallinnosta sekä yksityisen sektorin ja
median edustajia. Mukana oli kaikkiaan 44 eri organisaatiota. Harjoituksessa testattiin viranomais-

niiden pitkäkestoiseen hoitoon on riittävä. (4)
Vuonna 2017 ei ollut poikkeavia tilanteita, jotka
olisivat aiheuttaneet säteilyvaaraa tai edellyttäneet laajamittaista toimintaa. Kuitenkin vuoden
aikana oli useita pienempiä tapahtumia, jotka edellyttivät välitöntä selvittämistä säteilyturvallisuuden varmistamiseksi.
STUKin päivystäjät raportoivat vuoden 2017
aikana yhteensä 175 kertaa erilaisista yhteydenotoista. Yhteenveto näistä hälytyssignaaleista on
STUKin valmiustoiminnan kolmannesvuosiraporteissa.

Varautuminen
Uuden säteilylain, joka on tarkoitus antaa eduskunnan käsittelyyn vuoden 2018 alussa, valmistelussa kiinnitettiin huomiota säteilyvaaratilanteiden hoitamiseen. Voimassa olevaan säteilylakiin
verrattuna lakiehdotus luo paremman pohjan varautumiseen säteilyvaaratilanteisiin ja selkeyttää
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Tulostavoitteena oleva 90 % lukumääräkäyrä.
Vuonna 2017 on tulostavoite täyttynyt joka päivä.
Tietokantaan mittaustiedot toimittaneiden
asemien lukumäärä.

Kuva 5. Ulkoista säteilyä havainnoivan valvonta-asemien
toiminta vuonna 2017 (vuorokausikeskiarvot). Vuonna 2017
on tulostavoite täyttynyt joka päivä.
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ten ja voimayhtiön toimintaa ja yhteistyötä tilanteessa, jossa onnettomuus laitoksella aiheuttaisi
tarpeen toteuttaa toimia ympäristössä. Myös tilanteesta tiedottaminen oli keskeinen arviointikohde
harjoituksessa. Harjoituksessa todettiin selvänä
ongelmana eri toimijoiden välisen tilannetietoisuuden ylläpitäminen. Yhteisen tilannekuvan puuttuminen vaikeuttaa myös viestinnän koordinaatiota.
Harjoituksessa hyödynnettiin tehokkasti erityisesti sosiaalisen median kanavia. STUKin sisäiseksi
kehityskohteeksi tunnistettiin STUKin antamien
suositusten käsittely ja niiden välittäminen muiden toimijoiden tietoon. Kansallinen harjoitusraportti julkaistaan keväällä 2018.
Tämän lisäksi järjestettiin myös vuotuinen Loviisan voimalaitoksen valmiusharjoitus sekä erillinen turvajärjestelyihin liittyvä valmiusharjoitus.
Näissä harjoituksissa pystyttiin valmentamaan
henkilöstöä erilaisiin valmiustilanteisiin ja tunnistettiin toimijoiden välisessä yhteistyössä vahvuuksia sekä kehittämiskohteita.
Säteilyturvakeskus osallistui vuonna 2017 kansainväliseen valmiusharjoitukseen, joka pidetään
noin joka viides vuosi. Harjoituksen onnettomuuspaikkana oli Paksin ydinvoimalaitos Unkarissa.
Mukana reaaliajassa järjestetyssä, noin 36 tuntia
yhtäjaksoisesti kestäneessä harjoituksessa oli 82
maata ja 11 keskeistä kansainvälistä järjestöä, kuten IAEA, WHO ja EC. Harjoituksessa testattiin
kansainvälistä tiedonvaihtoa sekä avunantoa säteilyvaaratilanteessa. Harjoituksen kansainvälisessä arvioinnissa todettiin, että tiedonvaihdon hitaus ja sen myötä vajavaiset tiedot johtivat erilaisiin päätöksiin suojelutoimista erityisesti naapurimaissa. Myös leviämislaskuissa oli eroja osittain
johtuen lähtöoletuksista radioaktiivisten aineiden
vapautumisesta. Kansainvälinen arviointiraportti
julkaistaan keväällä 2018.

Terrorismin torjunta (Global Initiative to
Combat Nuclear Terrorism, GICNT)
Ydinturvan ylläpitäminen edellyttää viranomaisten yhteistyötä. Ydinturvaan liittyy voimakas kansainvälinen ulottuvuus. Vuonna 2006 perustettu
GICNT on yksi keskeisimmistä kansainvälisistä
ydinturvafoorumeista. GICNT:llä on kolme työryhmää, joista Suomi johti Havaitsemistyöryhmää
kesäkuun 2017 yleiskokoukseen saakka. Tokiossa järjestetyssä yleiskokouksessa Suomi valittiin
koordinoimaan koko aloitetta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
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Ydinaseriisunta (International Partnership for
Nuclear Disarmament Verification, IP-NDV)
IPNDV:n ensimmäinen vaihe päättyi marraskuussa 2017 ja seuraava käynnistyi välittömästi. Ensimmäisen vaiheen eräänä päätuloksena voidaan
pitää johtopäätöstä, että periaattessa on mahdollista, että myös ydinaseettomien maiden asiantuntijat voivat osallistua ydinaseen purkamisen verifikaatioon. Käytännössä tämän toteutuminen vie
kauan ja tästäkin syystä IPNDV:kin jatkuu toiseen
vaiheeseen. Toisessa vaiheessa työskentely syvenee
ja muuttuu konkreettisemmaksi. Lisäksi fokusta
laajennetaan kattamaan ydinaseriisunnan muutkin vaiheet kuin pelkän purkamisen.

•• Tutkimus tuottaa tietoa, jonka avulla edistetään
säteilyn käytön turvallisuutta. (4)
Vuoden aikana kehitettiin STUKin strategian mukaisesti yhteistyötä yliopistojen ja yliopistosairaaloiden kanssa. Olemassa olevia yhteistyöverkostoja
on vahvistettu ja uusia mahdollisuuksia tutkimusyhteistyöhön on aktiivisesti kartoitettu. STUK on
ollut aloitteellisena tutkimusyhteistyön eteenpäin
viejänä erityisesti säteilyn lääketieteellisen käytön
ja metrologian aloilla, ja mm. Suomen Akatemialta
saatiin rahoitus lääketieteen sovelluksissa käytettyjen ilmaisimien kehitykseen.

•• Ionisoivan säteilyn annosmittaukset Suomessa
ovat luotettavia ja kansainvälisesti vertailukelpoisia (4).
Ionisoivan säteilyn kansallisena mittanormaalilaboratoriona STUK ylläpiti kalibrointi- ja mittausmenetelmiä annossuureiden osalta. Säteilymittareitä kalibroitiin kysynnän mukaan ja vuonna 2107
kalibrointipalvelutoiminta kasvoi 45 % edellisvuoteen verrattuna.

1.3 Toiminnallinen tuloksellisuus
1.3.1 Tuotokset ja laadunhallinta

•• STUK laatii osaamisen johtamisen menettelyt
STUK osallistuu aktiivisesti kansallisen säteily- ja
ydinturvallisuusosaamisen kehittämiseen. (4)
STUK kuvasi vuonna 2017 osaamisen johtamisen
prosessin osana toimintajärjestelmän kehittämistä. Myös asiaan liittyviä sisäisiä ohjeita päivitet-
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tiin. Osaamisen johtaminen on keskeisessä asemassa STUKin uuden strategian toimeenpanossa.
STUK osallistui kansallisten ydinturvallisuuskurssin ja ydinjätekurssin yhdistämiseen ja suunnitteluun sekä kurssien toteuttamiseen. STUK piti
säännöllisesti yhteyttä säteilylainsäädännön valmistelun yhteydessä koulutusta tarjoaviin tahoihin
varmistaen näin osaltaan kansallisen osaamisen
varmistamista.

•• STUK valmistelee uuden strategian vuosille
2018–2022. (4)
Strategiatyön tulevaisuuspäivä.

STUK julkaisi marraskuussa strategian vuosille 2018–2022. Kevään 2017 aikana valmistelussa
käytiin aktiivista vuoropuhelua oman henkilökunnan ja ulkoisten sidosryhmien kanssa strategian
painopisteistä. Strategiatyössä huomioitiin myös
sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan strategiset tavoitteet.

•• STUK toteuttaa vuonna 2016 valmistellun
työhyvinvointioppaansa tavoitteet. (4)
STUK valmisteli vuonna 2016 työhyvinvointioppaan ja uudisti työhyvinvointiin liittyvän intranetsivuston. STUKissa työhyvinvointi kuvataan viiden osa-alueen kokonaisuutena: työ ja osaaminen,
terveys ja hyvinvointi, työyhteisön toimivuus, hyvä johtaminen ja esimiestoiminta sekä turvallinen
työympäristö. STUK on jatkanut määrätietoista
työtä työhyvinvoinnin parantamiseksi. Loppusyksyllä 2017 toteutetussa VM-baromittauksessa
STUKin työtyytyväisyys oli parantunut edelleen
ollen 3,85. Myös muut mitatut indeksit olivat koko
valtionhallinnon keskiarvoja korkeammat.

•• BSS-direktiivin toimeenpanossa ja säteilylain
kokonaisuudistuksessa STUK antaa STM ohjauksessa asiantuntija-apua siten, että vuoden 2017
lopussa sekä säteilylaki, asetukset että STUKin
määräykset on annettu, jotta Euratomille voidaan
notifioida BSS-direktiivin toimeenpano.(4)
STUK osallistui säteilylain uudistukseen merkittävällä panoksella myös vuonna 2017. Lain viimeistely myöhentyi edelleen eduskunnan käsittelyaikataulujen vuoksi, uuden aikataulun mukaan eduskuntakäsittely olisi kevään 2018 aikana. STUK
osallistui myös lakia tukevien asetusten valmisteluun yhteistyössä STM:n kanssa. Alkuperäisen aikataulun mukaan uusitun lain piti tulla voimaan

Kuva: Jaakko Översti, Studio Tosikuva Oy.

jo vuoden 2017 aikana, mutta muuttamisesta sovittiin STM:n kanssa jo keväällä 2016. Lakiesitys
viimeisteltiin ministeriön johdolla vuoden 2017 aikana kun kävi ilmeiseksi että sen toteutuminen ei
ollut mahdollista STUKin eikä ministeriön oman
valmistelun osalta. Valmisteluun liittyi myös sidosryhmien kuulemista ja liittyvien lakien muutostarpeiden selvittelyä. Hallituksen esitys perusteluineen valmistui marraskuussa ja se lähettiin
lausunnolle 23.11.2016–16.1.2017 väliseksi ajaksi.
STUK aloitti yhteistyössä ministeriön kanssa myös
VN- ja STM-asetuksen valmistelun sekä STUKin
määräysten valmistelun. Näiden valmistelu jatkuu
vuoden 2018 puolella.

•• STUK laatii sekä säteily- että ydinturvallisuuspuolen listahinnat palveluilleen, jotta sekä säteily- että
ydinturvallisuuden ministeriöiden antamat maksuperusteasetukset voidaan säätää. (3)
STUK laati vuoden aikana palveluhinnastot.
Maksuperusteasetusten valmistelu ei kuitenkaan
edennyt ministeriöissä resurssien vähäisyyden
vuoksi.

•• STUK huomioi osaltaan SOTE-lainsäädännön
muutokset niin, että uudelleen organisoidun palvelutuotannon säteilyä käyttävien hoidollisten ja
diagnostisten palveluiden luvitus valvonta on voimavaroihin nähden mahdollista (4)
SOTE-lainsäädännön valmistelu viivästyi ja jatkui
2017. STUK on pyrkinyt ennakoimaan mahdollisia muutoksia sekä meneillään olevassa säteilylain
uudistuksessa että omien toimintojensa kehittämisessä.
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•• Organisaation resurssit ja osaaminen on sisäisin
toimenpitein pidettävä sillä tasolla, että valmiustoiminta voidaan käynnistää ja tarvittaessa ylläpitää suunnitelmien mukaisena. (4)
STUKin uusittu valmiussuunnitelma ja toimintaa
koskeva valmiusohjeisto julkaistiin tammikuussa
2017. Samassa yhteydessä päivitettiin koko vakinaisen henkilöstön nimeämiset valmiustehtäviin.

•• STUK osallistuu aktiivisesti sisäministeriön
mittausstrategiatyöryhmän työhön, jolla mm.
pyritään turvaamaan vanhenevan ulkoisen säteily
mittausjärjestelmän toimivuus. (4)
STUK osallistui sisäministeriön mittausstrategiantyöryhmän työskentelyyn. Työryhmä kokoontuio
vuonna 2017 kaksi kertaa. Työryhmän työsuunnitelmaa täydennettiin toimintaan ja aikatauluihin
liittyen. Työryhmän tueksi perustettiin kuusi alatyöryhmää, joihin ehdotettiin henkilöitä valtionhallinnon eri toimialueilta. STUK on mukana kaikissa alatyöryhmissä. Alatyöryhmät aloittavat työnsä
2018.

•• STUK tukee perustettua STUK International -yhtiötä ja selvittää sekä varmistaa tarkoin tekniset,
taloudelliset ja substanssiin liittyvät rajapinnat yhtiön ja viranomaistoiminnan välillä, jotta yhtiöittäminen ei vaaranna STUKin viranomaistoimintaa ja
että STUK International erotetaan toiminnallisesti
STUK-lain muutoksen mukaisesti omaksi taloudelliseksi yksikökseen. (4)
STUK International Oy merkittiin kaupparekisteriin 8.12.2016 ja sen osakkeet merkittiin STM:n
taseeseen. STUKia perustetun yhtiön hallituksessa edustavat pääjohtaja Petteri Tiippana ja johtaja
Kirsi Alm-Lytz. STUK International Oy:n toiminta
käynnistyi kesällä 2017 toimitusjohtajanimityksen
jälkeen. STUK on tehnyt tiivistä yhteistyötä yhtiön
kanssa.

•• STUK osallistuu aktiivisesti TEM:n ydinenergialainsäädännön selkeyttämishankkeeseen ja päivittää
samalla STUKin määräykset ja YVL-ohjeet vuoden
2018 alkuun mennessä (4)
STUK osallistui aktiivisesti ydinenergialain ja
-asetuksen päivitykseen arvioiden lainsäädännön
muutostarpeita ja avustaen TEMiä. Päivitetty laki
ja asetus tulivat voimaan 1.1.2018.
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STUK aloitti vuonna 2017 STUKin määräysten ja YVL-ohjeiden päivityksen, joka koskee viittä
määräystä ja 43 ohjetta. Aikataulu määräytyy kansainvälisen säännöstön toimeenpanosta kansalliseen säännöstöön 2017–2018. Päivityksessä jokaisen YVL-ohjeen osalta on tarkasteltu hallinnollisen taakan keventämismahdollisuuksia ja otettu
huomioon YVL-ohjeiden täytäntöönpanossa luvanhaltijoilta saatu palaute. Suurin osa YVL-ohjeista
päivitetään ns. lyhyen lausuntokierroksen menetettelyllä, jossa sama ohjeluonnos lähetetään lausunnoille samanaikaisesti STUKin sisälle, STUKin
ulkopuolelle ja ydinturvallisuusneuvottelukunnalle. Lisäksi luonnokset julkaistaan STUKin nettisivuilla kansalaispalautetta varten. STUKin määräykset ja ne YVL-ohjeet, joihin tehdään useita
merkittäviä vaatimustason muutoksia, päivitetään
normaalin lausuntokierroksen menettelyllä. Viime
vuonna päivitysprojektiin osallistui STUKissa yli
100 henkilöä ja työaikaa käytettiin noin viisi henkilötyövuotta. STUKin määräykset ja YVL-ohjeet julkaistaan vuonna 2018, mutta tarkempi ajankohta
riippuu muun lainsäädännön julkaisuaikataulusta,
esimerkiksi säteilylain uudistuksesta.
Lisäksi STUK sai vuoden 2017 aikana päätökseen vuonna 2013 julkaistujen YVL-ohjeiden täytäntöönpanoa koskevan projektin käyville ja rakenteilla oleville ydinlaitoksille. STUK teki päätökset YVL-ohjeiden soveltamisesta Olkiluoto 3:lla
siten, että YVL-ohjeet astuvat voimaan käyttöluvan myöntämisestä alkaen. Loviisan ja Olkiluodon
käyvillä ydinlaitoksilla ja VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktorilla YVL-ohjeet ovat tulleet voimaan jo aikaisemmin. STUK arvioi luvanhaltijoiden toimittamat ohjekohtaiset selvitykset keskittyen erityisesti poikkeamien ja luvanhaltijoiden esittämien
toimenpiteiden käsittelyyn. Lisäksi STUK teki viime vuonna päätökset YVL-ohjeiden soveltamisen
linjauksista Posivan laitoksille.

•• STUK tarkastaa OL1/2-käyttölupauusinnan, OL3käyttölupahakemuksen, FH1-rakentamislupahakemuksen ja FiR-käyttölupamuutoshakemuksen
yhteydessä STUKille toimitetut asiakirjat ja laatii
valvontatyönsä perusteella turvallisuusarvion (4)
Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden nykyinen käyttölupa on voimassa 31.12.2018 asti. Teollisuuden Voima Oyj (TVO) jätti 26.1.2017 valtioneuvostolle hakemuksen käyttöluvan jatkamisesta 20
vuodella. Lupa-asiaa valmisteleva työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on pyytänyt STUKia antamaan
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lausunnon TVO:n hakemuksesta. TVO toimitti vuoden 2016 lopussa STUKille ohjeen YVL A.1 mukaisesti määräaikaiseen turvallisuusarviointiin liittyvät selvitykset, jonka jälkeen STUK aloitti aineiston tarkastuksen ja turvallisuusarvion laadinnan
suunnitellun aikataulun mukaisesti. STUK teki
keväällä 2017 aineistosta selvityspyynnön, jonka
vaatimusten perusteella TVO täydensi aineistoa ja
toimitti päivitetyt selvitykset kesällä 2017.
STUK valmisteli TEM:lle annettavaa lausuntoa
varten laitosyksiköitä koskevaa turvallisuusarviota,
jonka perustan muodostavat STUKin tekemät käyttölupahakemukseen liittyvien asioiden ja aineiston
tarkastukset, TVO:n oman turvallisuusarvioinnin
tarkastus sekä valvonnan tulokset. STUK pyysi sisäministeriöltä lausunnon valmius- ja turvajärjestelyistä sekä ydinturvallisuusneuvottelukunnalta lausunnon STUKin lausuntoluonnoksesta. Ydinturvallisuusneuvottelukunta antaa oman lausuntonsa vasta,
kun luonnoksessa keskeneräisinä esitetyt asiat on
saatu käsiteltyä. Keskeneräisiä asioita vuoden 2017
lopussa olivat muun muassa TVO:n organisaatio- ja
ilmapiirihaasteet sekä käyttökokemustoiminnan resurssit ja organisoituminen. STUK teki tehostettua
organisaatiovalvontaa vuoden 2017 aikana. TVO:n
organisaatio- ja ilmapiirihaasteista sekä STUKin
tehostetusta valvonnasta on kerrottu tarkemmin raportissa STUK-B 223. STUKin lausunto ja turvallisuusarvio viimeistellään vuoden 2018 alkupuolella.
TVO jätti Olkiluoto 3 -laitosyksikön käyttölupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM)
huhtikuussa 2016. STUK sai käyttölupa-aineiston
käsittelyn lähes valmiiksi vuoden 2017 lopussa.
Ydinenergia-asetuksen 36 § määrittelee asiakirjat,
jotka muodostavat käyttölupa-aineiston. Näistä
asiakirjoista lopullisen turvallisuusselosteen ja todennäköisyysperusteisen riskianalyysin tarkastus
oli vuoden lopussa vielä kesken. Muut käyttölupaasiakirjat STUK on hyväksynyt. STUK antaa lausuntonsa käyttöluvasta vasta, kun käyttöönottotesteillä on osoitettu, että laitos ja sen järjestelmät
toimivat suunnitellusti. STUK seuraa koekäyttöjä
paikan päällä Olkiluodossa. Mikäli koekäyttö etenee aikataulun mukaisesti, STUK antaa lausuntonsa käyttölupahakemuksesta 2018 huhtikuussa.
Olkiluoto 3 -laitosyksikön rakentamisen ja käyttöönoton valvontaa on käsitelty yksityiskohtaisesti
raportissa STUK-B 223.
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Fennovoima jätti 30.6.2015 työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) rakentamislupahakemuksen koskien uutta ydinvoimalaitosta, jonka sijaintipaikka
on Pyhäjoen Hanhikivenniemi. Samalla Fennovoima lähetti ydinenergia-asetuksen mukaisesti lupaaineistoa STUKille turvallisuusarvioinnin aloittamista varten.
Rakentamislupahakemuksen yhteydessä
STUKille toimitettava aineisto ei ollut täydellinen
ja Fennovoima tulee täydentämään rakentamislupahakemustaan vaiheittain luvitussuunnitelmansa
mukaisesti vuosina 2015–2018. Laitoksen periaateja järjestelmäsuunnittelua koskevat suunnitelmat
toimitetaan STUKille pääasiassa vuoden 2018 aikana. STUK on keskustellut suunnitellun laitoksen
turvallisuuspiirteistä ja suomalaisista turvallisuusvaatimuksista kokouksissa Fennovoiman ja laitostoimittajan kanssa. STUK käsitteli vuoden 2017 aikana rakentamislupa-aineistoista vain eräitä alustavan turvallisuusselosteen lukuja, jotka koskevat
laitoksen teknisiä käyttöehtoja, käyttöönottoa sekä
laadunhallintaa. Lisäksi Fennovoiman pyynnöstä STUKissa on tarkastettu pitkän valmistusajan
komponenttien (reaktoripainesäiliön ja pääkiertopumpun pesän) materiaalinvalmistusta koskevia
asiakirjoja. Suurin kysymys reaktoripainesäiliön
materiaaliaineistoissa on ollut painesäiliön suunniteltuun 60 vuoden käyttöikään liittyvän säteilyhaurastumisilmiön hallinta. Fennovoima on suunnitellut toimittavansa suurimman osan Hanhikivi 1 -lupa-aineistosta vuoden 2018 aikana. Lisäksi STUK
teki rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelman mukaisia tarkastuksia ja on osallistui
tarkkailijana Fennovoiman toimitusketjun auditointeihin. Hanhikivi 1 -laitosyksikön rakentamislupavaiheen valvontaa on käsitelty yksityiskohtaisesti
raportissa STUK-B 223.
VTT jätti käytöstäpoistoa koskevan käyttölupahakemuksen TEMille kesäkuussa 2017 ja toimitti samalla ensimmäiset käytöstäpoistoa koskevat
aineistot STUKille tarkastettavaksi. Toimitettava
aineisto ei ollut täydellinen ja VTT tulee täydentämään rakentamislupahakemustaan vuoden 2018
aikana, jonka jälkeen STUK voi laatia oman turvallisuusarvionsa. STUK valvoi pysyvässä sammutustilassa olevan tutkimusreaktorin turvallisuutta
tarkastamalla luvanhaltijan toimittamia lupahakemusaineistoja ja tekemällä käytön tarkastusohjelman mukaisia tarkastuksia.
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•• STUK huomioi laatiessaan viranomaismääräyksiä valvontansa tueksi hallitusohjelman normien
purkutalkoot ja hallinnon taakan vähentämisen
näkökulman. (4)
STUK on osallistunut lainsäädäntöhankkeisiin yhteistyössä STM:n ja TEM:n kanssa. Omassa työssään STUK on huomioinut hallituksen normienpurkutalkoot eikä ole vuoden 2017 aikana antanut
talkoiden vastaisia viranomaismääräyksiä.

•• STUK edistää kansallisen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelmaa sekä turvaa sisäisin järjestelyin
edelleen valmiustoimintaan ja valvonnan tukemiseen liittyvän tutkimuksen STUKissa. (4)
STM ei käynnistänyt matalaenergiatalojen radonturvallisuuteen ja ICT-laitteiden säteilyturvallisuuteen liittyvää hankettaan. STUK ylläpiti valmiutta osallistua hankkeeseen heti sen käynnistyttyä.
STUKin ja yhdeksän yliopiston väliseen säteilyturvallisuustutkimuksen yhteenliittymään CORESiin liittyi kymmenes yliopisto Åbo Academi.
CORES lähetti Kansallisen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelman laajalle kotimaiselle lausuntokierrokselle. Lausuntoja saatiin lähes 40 eri taholta
ja ne käsiteltiin CORES-johtoryhmän kokouksessa
joulukuussa. Lausuntojen pohjalta ohjelmaa päätettiin päivitettää. Kansallisen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelman päivitys aloitettiin ja ohjelmaan lisätään kunkin jäsenorganisaation 3–5 vuoden tutkimusohjelma. Päivitys valmistuu vuoden
2018 alkupuolella. Ongelmana säteilyturvallisuustutkimukselle on edelleen kansallisen rahoitusosuuden puute, johon yritettiin toistaiseksi ilman
tulosta eri keinoin löytää ratkaisua. Yhteistyötä
parannetaan edelleen perustamalla tutkimuksen
eri osa-alueiden työryhmiä ja järjestämällä kansallisia eri aihealueiden seminaareja. Akatemian
RADDESS-ohjelmassa hyväksyttiin rahoitettavaksi yksi yhteishanke. CORESin jäsenet esittivät
Akatemian ja STN:n uusiin tutkimusohjelmiin säteilyturvallistutukimusta ja sen eri osa-alueita.
Nelivuotiset säteilysuojelun edistämiseen sekä
varsinaisen tutkimuksen että verkostoitumisen
ja integraation kautta keskittyneet hankkeet EUOPERRA (Open Project for European Radiation
Research Area) ja EU-COMET (COordination and
iMplementation of a pan European instrumenT for
radioecology) päättyivät vuonna 2017. Säteilysuojeluun liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen kehittä-
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minen jatkuu EJP-CONCERT (2015–2020) -ohjelman alla sekä eurooppalaisten säteilysuojelualan
verkostojen puitteissa. Näitä verkostoja ovat NERIS (valmiustoiminta), ALLIANCE (radioekologia),
EURADOS (dosimetria) sekä MELODI (pienet säteilyannokset). STUK osallistui – ja osallistuu jatkossakin – verkostojen toimintaan.

•• STUK viimeistelee ja toimeenpanee strategisen
viestinnän suunnitelman.(3)
STUK kehitti vuonna 2017 viestintäänsä suunnitelmallisemmaksi ja tavoitteellisemmaksi organisaation strategiatyöhön keskittymällä ja rakentamalla
valmiuksia viestinnän tekemiseen. STUK vahvisti
viestintäosaamistaan rekrytoimalla riskiviestintään keskittyvän uuden viestinnän asiantuntijan
ja luomalla STUKin viestintäakatemia -konseptin.
Konsepti tukee STUKin tavoitetta, jonka mukaan
jokainen organisaatiossa toimii viestijänä. STUK
uudisti radon- ja UV-viestintäänsä riskiviestinnän
vahvistamistavoitteiden mukaisesti. STUK jatkaa
pääviestien käyttöönottoa ja viestinnän suunnitelmallisuuden parantamista vielä vuonna 2018, jolloin käytössä on myös loppuvuodesta tehdyt tutkimukset (toimittajabarometri ja kansalaisten riskitietoisuuskysely).

•• STUK tekee oman digitalisaatiosuunnitelman ja
käynnistää toimeenpanon. (4)
STUK laati oman digitalisaatiosuunnitelmansa ja
toimitti sen STM:lle. Digitalisaation edistämiseksi
STUKissa toimii digityöryhmä, joka raportoi toiminnastaan suoraan pääjohtajalle.

•• Merkittävissä hankkeissa KA-menetelmä ja hankesalkku ovat käytössä. STUK toimii KA-vuosikellon ja hallintamallin mukaisesti noudatten yhteistä
arkkitehtuuria. (4)
STUK on huomioinut kokonaisarkkitehtuurin kehitystoiminnassaan ja raportoinut hankesalkkuun
ICT:tä sisältävät kokonaisarvoltaan yli 100 000 €
hankkeet.

•• THL käynnistää nykytilakartoituksen, tavoitetilan
määrityksen ja hankesuunnitelman mukaiset toimeenpanot. STUK osallistuu. (–)
THL ei käynnistänyt hanketta.
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•• Virasto osallistuu lupa- ja valvontatoiminnan digi-

luokitellut asiat, joita on noin 1,5 % kaikista ydinturvallisuusasioista eivät ole sähköisen asioinnin
piirissä. Vuoden lopulla STUK otti verkkosivuillaan käyttöön julkisen diaarin, joka sisältää asianhallintajärjestelmään rekisteröidyt julkiset asiat.

talisointiin liittyvään nykytilan kartoitukseen, valvonnan arkkitehtuurin suunnitteluun ja sähköisen
asioinnin kehittämiseen. (4)
STUK kartoitti omia digitalisoitavia palvelujaan
ja edisti digitalisaatiota valvontatoiminnassaan.
Ydinenergian käytön puolella kaikki toimijat toimittavat merkittävän osan STUKin käsittelyyn
tulevista aineistoistaan ja saavat vastaavat päätökset sähköisen asioinnin kautta. Lisäksi STUK
julkaisi omia palvelujaan KAPAn mukaisesti Suomi.fi-palvelussa.

1.4 Toiminnallinen tehokkuus

•• Korotetun tietoturvan projekti etenee ja STUK
tuottaa kyberturvallisuuden tilannekuvaa. (3)
STUK jatkoi korotetun tietoturvan projektia, mutta viimeistely siirtyi vuoden 2018 puolelle. Vuonna
2017 STUK sai toteutettua lähes kaikki hallinnollisen tietoturvan auditoinnissa annetut vielä auki
olevat suositukset.

•• Virasto on laatinut ohjeen viraston hankintatoimen ohjauksesta ja organisoinnista ja on otettu
käyttöön. (4)

•• STUK tekee oman ICT-linjausten toimeenpanosuunnitelman. Toimeenpanot yhteishankkeissa on
käynnistetty ja yhteinen hallintamalli on käytössä.
(4)
STUK on laatinut ICT-linjauksien toimeenpanosuunnitelman ja se on toimitettu STM:lle. Toimeenpano on käynnistetty ja hallintamalli käytössä.
STUKin perustietotekniikan ylläpito siirtyi Valtorille jo 1.1.2015. STUKin ja Valtorin yhteistyö on
parantunut aikaisemmista vuosista, mutta ongelmia palvelujen täysmittaisessa hyödyntämisessä
on edelleen aiheuttanut Valtorin henkilöresurssien
puutteet. Esimerkiksi vuodelle 2017 suunnitellut
Valtorin tuotteistettujen palveluiden käyttöönotot
(mm. Valtti-päätelaitepalvelu) jouduttiin siirtämään vuodelle 2018.
STUK jatkoi sähköisen asioinnin kehittämistä
ja lähes kaikki ydinturvallisuusdiaariin kuuluvat
asiat avataan sähköisen asioinnin kautta. Turva-

STUK organisoi hankintatoimensa vuonna 2017
käyttöönotetun hankintatoimen ohjaus ja organisointi -ohjeen mukaisesti.

•• On laadittu suunnitelmat siitä, miten ja missä aikataulussa valtion toimitilastrategian mukaiseen
tilatehokkuuteen päästään. (3)
STUK ja Senaatti-kiinteistöt jatkoivat STUKin
toimitilahankkeen eteenpäin viemistä tilaohjelman viimeistelyllä ja varsinainen toimitilaprojekti käynnistettiin loppuvuodesta ja sen pitäisi olla
tavoitehintavaiheessa kesään 2018 mennessä. Tavoitteena on STUKin toimintaa tukevien toimitilojen käyttöönotto sekä toimitilatehokkuuden lisääminen ja valtion toimitilastrategiassa asetettujen
tavoitteiden saavuttaminen.
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Kuva 6. Liikevaihto (1 000
euroa) suhteutettuna henkilötyövuosiin.
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Taulukko 1. Henkilöresurssit vuosina 2013–2017 (htv).
HENKILÖRESURSSIEN KÄYTTÖ 2013– 2017
Ydinenergia

Arvio

MUUTOS 2016 – 2017

2013

2014

2015

2016

2017

2018

% htv:sta

%

120,5

116,6

125,7

133,4

129,6

140,0

40,8 %

-2,8 %

Säteilytoiminta

28,7

30,6

29,9

36,7

44,6

37,0

14,0 %

21,5 %

Valmius ja turvajärjestelyt

10,6

11,7

9,2

10,5

9,4

9,0

2,9 %

-10,7 %

Tutkimus ja kehitys

30,1

17,3

17,4

6,6

5,4

6,0

1,7 %

-17,7 %

Asiantuntijapalvelut

27,1

29,2

16,6

11,8

14,6

15,0

4,6 %

24,0 %

8,5

8,2

5,4

5,1

5,0

5,0

1,6 %

-1,9 %

Ympäristö

Viestintä

12,5

14,3

12,3

14,1

14,3

12,0

4,5 %

1,6 %

STUKin yhteiset tukitoiminnot

48,2

51,1

47,1

36,8

33,9

36,0

10,7 %

-7,7 %

Lomat ja poissaolot

68,5

66,1

66,0

62,1

60,8

63,0

19,1 %

-2,0 %

354,7

345,1

329,6

317,0

317,7

323,0

100 %

0,2 %

Yhteensä

•• Tuottavuuden kasvu yli 1 % vuodessa(viiden
vuoden keskiarvo, tuottavuusmittari: liikevaihto/
henkilötyövuodet). (5)
Liikevaihto sisältää käytetyt määrärahat ja hankitut tulot. Verrattaessa vuosia 2017 ja 2008 tuottavuus on kasvanut 12,2 % (kuva 6). Viiden vuoden
aikajaksolla tuottavuus on noussut 5,3 %.

1.4.1 Toiminnan taloudellisuus
STUKin taloudellinen tilanne säilyi hyvänä vuonna 2017. Toiminnan tehostamisen myötä kokonaiskustannukset laskivat hieman ja maksullisen toiminnan tuotot pitivät rahoituksen tilan vakaana.
Toiminnan tehostamiseksi STUK vähensi käytössään olevia toimitiloja ja keskitti hallinnollisten
tehtävien vastuita.

Henkilöresurssit tulosalueittain
Taulukossa 1 esitetään STUKin henkilöresurssit
vuosina 2013–2017. Vuoden 2017 kokonaistyöaika
pysyi vuoden 2016 tasolla.
Ydinenergian tulosalueen työmäärä laski edellisvuoteen verrattuna kolmella henkilötyövuodella.
Vähentymisen syy oli käyttöönotettavan Olkiluoto 3 -laitosyksikön valvontaan käytetyn työmäärän
vähentyminen sekä säännöstötyöhön ja asiantuntijapalveluihin käytetyn työmäärän kasvu ydinenergian käytön turvallisuusvalvontaa tekevillä osastoilla.
Säteilytoiminnan tulosalueen henkilöresurssit
kasvoivat vuodessa 21,5%. Vuonna 2017 säteilytoiminnan tulosalueeseen on lisätty STUKin budjettirahalla tehtävä lainsäädäntötyö, suuruudeltaan
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4,3 henkilötyövuotta. Mittanormaalitoiminnan sekä säteilytoiminnan maksuttoman valvonnan työmäärä on myös kasvanut.
Tutkimuksen ja kehityksen tulosalueen työmäärä on edelleen laskenut aikaisempiin vuosiin
verrattuna. Laskua selittää suurten projektikokonaisuuksien päättyminen. Tilalle on tullut projekteja, joiden työmäärä ei ole ollut yhtä suuri tai projektit ovat vasta alkamassa.
Palvelutoiminnan osa-alueen työmäärä on kasvanut vuoteen 2016 verrattuna 2,8 henkilötyövuodella. Kasvuun on vaikuttanut erityisesti SaudiArabian kanssa yhteistyössä tehtävä projekti.
STUKin yhteisiin tukitoimintoihin käytetty työaika on vähentynyt vuodessa 7,7 %. Toimintoja keskittämällä ja kehittämällä kaikkia hallintotehtävistä vapautuneita virkoja ei ole täytetty. Ydinturvallisuusdiaariin käytetty työaika on vähentynyt
sähköisen asioinnin johdosta. Lainsäädäntötyön
muuttuminen budjettirahoitteiseksi toiminnaksi

K.A.CARE:n työntekijöitä STUKissa.
Kuva: Jarmo Lehtinen, STUK.
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Kuva 7. Henkilöresurssien jakautuminen maksulliseen ja
maksuttomaan toimintaan vuosina 2013–2017.

on osaltaan vähentänyt yhteisiä vyörytettäviä tukitoimintoja.
Kuvassa 7 esitetään maksullisen ja maksuttoman toiminnan osuudet henkilöresursseista vuosina 2013–2017. Budjettirahoitteisen toiminnan
määrä on kasvanut 7,7 % verrattuna vuoteen 2016.
Maksullisen toiminnan määrä puolestaan on pienentynyt 2,5 %. Muutokset johtuvat pääosin budjettirahalla tehtävän lainsäädäntötyön sekä vyörytettävän säännöstötyön kasvamisesta.

Tuotot ja kustannukset tulosalueittain
Taulukossa 2 esitetään tulosalueiden tuotot ja kustannukset. Kokonaistuotot alenivat 8,8 % edellisvuoteen verrattuna, pääosin ydinenergian tulosalueella. STUKin kokonaiskustannukset alenivat
2,7 %. Kustannukset laskivat kaikissa kustannusryhmissä palvelujen ostoa ja muita erilliskustannuksia lukuun ottamatta. Asiantuntijapalveluiden
ostot kasvoivat ydinenergian tulosalueella. Lainsäädännön valmistelu ja turvallisuusosaamisen kehittäminen siirrettiin vuonna 2017 osaksi ydintoi-

mintoja. Siirto nosti maksuttoman toiminnan kustannuksia ydinenergian tulosalueella yli 200 000
euroa sekä säteilyn käytön tulosalueella noin
960 000 euroa. Siirto vastaavasti alensi S
 TUKin
yhteiskustannuksia yli miljoonalla eurolla. Tulosalueiden kustannukset viiden vuoden ajalta on esitetty kuvassa 8.
Ydinenergian tulot vähenivät 8,2 %. Tulojen vähentyminen johtuu pääasiassa Olkiluoto 3 -projektin valvonnan vähentymisestä sekä laskutettavaan
tuntihintaan sisältyvien yhteiskustannusten laskusta. Lainsäädännön kehittämisen kohonneista
kustannuksista sekä asiantuntijapalveluiden ostojen kasvusta huolimatta ydinenergian kokonaiskustannukset alenivat 9,0 %. Tämä johtui ennen
kaikkea valvontaan liittyvän hallinnon vähentymisestä sekä kustannuslaskennassa tehdystä jaksottamisen muutoksista. Ydinturvallisuussäännöstön
kehitystyö on jaksotettu vuodesta 2017 alkaen viidelle vuodelle. Tuleville vuosille jaksotettu vuonna
2017 kertynyt kustannus oli noin 570 000 euroa.
Säteilyturvallisuuden tulot pysyivät ennallaan, mutta kustannukset kasvoivat 9,6 % tulosalueeseen liittyvien yhteiskustannusten kasvun
vuoksi. Osaa luonnon säteilyn valvonnan sekä
Vasara-tietojärjestelmän kustannuksista on käsitelty vuodesta 2017 alkaen yhteiskustannuksina.
Tulosalueen kustannukset ovat kasvaneet viidessä
vuodessa 69 %. Säteilyturvallisuuden lainsäädäntöön liittyvän työmäärän huomattava kasvu sekä
mittanormaalitoiminnan siirtäminen tulosalueen
budjettirahoitteiseksi toiminnaksi vuodesta 2016
eteenpäin ovat nostaneet vuosittaisia kustannuksia noin 2,0 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi tehdyn
valvonnan määrä kasvoi 2014–2015.
Edellisten vuosien tapaan tutkimuksen ja kehi-

Kuva 8. Tulosalueiden kustannukset (milj.euroa) vuosina 2013–2017.
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Taulukko 2. Tuotot ja kustannukset vuonna 2017.
STUK
yhteensä

%

Ydinenergia

Säteilytoiminta

4 070 065

16 %

17 757 282

70 %

3 427 030

13 %

25 189

0%

267 351

1%

0

0%

25 546 916

100 %

17 767 712

3 467 354

463 487

1%

77 714

144 147

13 193 925

35 %

7 733 700

2 443 407

– vuokrat

1 751 610

5%

721 819

437 735

– palvelujen ostot

3 780 028

10 %

2 284 225

362 488

– muut erilliskustannukset

1 621 327

4%

858 282

140 961

20 810 377

56 %

11 675 739

3 528 738

– tukitoimintojen kustannukset

14 978 837

40 %

8 272 210

3 387 949

** osastojen tuki- ja kehitystehtävät

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

17 757 282
3 427 030
10 430

11 923
28 400

KUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
– aineet, tarvikkeet, tavarat
– henkilöstökustannukset

= erilliskustannukset yhteensä
Osuus yhteiskustannuksista

10 392 771

28 %

5 637 753

2 503 357

** hallinto, mittanormaalit ja tukiyksiköt

4 586 066

12 %

2 634 457

884 592

– poistot

1 642 206

4%

125 228

267 915

– korot
= osuus yhteiskustannuksista

16 621 043

44 %

8 397 438

3 655 864

= kokonaiskustannukset yhteensä

37 431 420

100 %

20 073 177

7 184 602

100 %

54 %

19 %

47 360 000

28 160 000

5 500 000

Osuus STUKin kokonaiskustannuksista
Kustannusarvio
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Kuva 9. Ydinturvallisuusvalvonnan omakustannushinta
(euro/h).
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Valmius- ja
turvajärjestelyt

Tutkimus ja kehitys

Asiantuntijapalvelut

Viestintä

Ympäristö

4 070 065

1 441

1 394

3 596

195 354

40 000

5 037

195 354

4 070 065

0

41 394

66 375

1 306

14 110

13 356

146 480

654 178

315 319

1 011 420

344 354

691 549

118 781

59 386

205 324

35 110

173 456

51 208

24 523

404 608

112 613

540 362

41 791

58 651

465 789

11 735

44 119

932 332

459 185

2 101 250

517 167

1 595 966

596 269

356 921

1 041 957

327 289

996 241

406 313

225 652

711 863

215 626

692 207

189 956

131 270

330 094

111 663

304 034

253 677

44 947

50 692

41 922

857 824

849 947

401 868

1 092 649

369 212

1 854 065

1 782 278

861 053

3 193 899

886 379

3 450 031

5%

2%

9%

2%

9%

1 700 000

4 000 000

4 000 000

1 000 000

3 000 000
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Kuva 10. Säteilyn käytön valvonnan omakustannushinta
(euro/h).
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tyksen tulot puolittuivat ja kustannukset alenivat
neljänneksen. Yhteisrahoitteisten tutkimusprojektien määrää on aikaisempina vuosina vähennetty huomattavasti. Tulosalueen kustannukset ovat
alentuneet 82 % viidessä vuodessa.
Asiantuntijapalveluista saadut tulot vähenivät
13,4 %. Tulojen väliaikainen väheneminen johtuu
kansainvälisten projektien tilanteesta. Asiantuntijapalvelujen kustannukset ovat alentuneet viidessä vuodessa 35 %. Venäjän kanssa tehtävä ydin- ja
säteilyturvallisuusyhteistyö siirtyi vuonna 2014
ydinenergiaan liittyväksi budjettirahoitteiseksi toiminnaksi. Yhteistyön kustannukset ovat vuosittain
noin 1,5 miljoonaa euroa.
Kustannuslaskennassa hallinnon tuotot on vähennetty kustannuksista ennen vyörytystä. Toimitila- ja muut vuokrakustannukset ovat osaksi
tulosalueiden kustannuksissa ja osaksi yhteiskustannuksissa hallinnon ja tukitoimintojen osuutena
vuokrista. Kiinteistöhallinnon kustannukset sisältyvät vuokriin.

Omakustannushinta

•• Omakustannushinta eri toimintasektoreilla
(ydinenergian ja säteilyn käytön valvonta, tutkimus) 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 9 ja 10 esitetään ydinturvallisuusvalvonnan ja säteilyn käytön valvonnan omakustannushinnan kehittyminen vuosina 2008–2017. Vertailuhinta on laskettu korjaamalla palkkakustannusten
osuus ansiotasoindeksin muutoksella ja välillisten
kustannusten osuus kuluttajahintaindeksin muutoksella.
Valvonnan omakustannushinnat laskivat merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna. Toimitila- ja
yleishallinnon kustannukset ovat alentuneet.
Lainsäädännön kehittäminen on siirretty vyörytettävästä yleiskustannuksesta budjettirahoitteiseksi toiminnaksi. Muutos on alentanut varsinkin
säteilyn käytön valvonnan omakustannushintaa.
Ydinturvallisuussäännöstön kehitystyön jaksotus
viidelle vuodelle on vähentänyt ydinturvallisuusvalvonnan vuoden 2017 kustannuksia.
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Maksuton toiminta
Palveluja lukuun ottamatta kaikilla tulosalueilla
on maksutonta, budjettivaroin rahoitettua toimintaa. Tällaista toimintaa ovat kaikkien tulosalueiden kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö sekä
pääosa tutkimuksen, valmiuden, viestinnän ja ympäristön säteilyvalvonnan tehtävistä. Myös ydinenergian ja säteilytoiminnan tulosalueisiin liittyvä
lainsäädäntötyö ja turvallisuusosaamisen kehittäminen ovat maksutonta toimintaa. Kuvassa 11
esitetään maksuttoman toiminnan kustannukset
tulosalueittain. Maksuttoman toiminnan kokonaiskustannukset nousivat 3,6 % edellisvuodesta. Ydinturvallisuuden maksuton toiminta väheni 25,7 %
johtuen Venäjän kanssa tehtävän säteily- ja ydinturvallisuusyhteistyön vähentymisestä. Säteilyn
käytön turvallisuuden tulosalueen 32,6 % nousu
liittyy lainsäädännön kehittämiseen.
Taulukossa 3 esitetään hallinnon ja sisäisten
palvelujen kustannukset. Tiivistäminen ja tiloista
luopuminen on laskenut STUKin toimitilakustannuksia. Tietohallinnon kustannusten kasvu johtuu
tietotekniikan hankintojen keskittämisestä tietohallinnon tehtäväksi sekä tietojärjestelmien kehittämisestä. Henkilöstö- ja taloushallinnon kustannukset ovat alentuneet henkilöstövähennysten
vuoksi sekä käytöstä poistettujen järjestelmien
maksujen loputtua.
Kuvassa 12 esitetään koko STUKissa tehtävien tukitehtävien kustannukset. Kustannukset laskivat 6 % vuoden 2016 tasosta. Ydinturvallisuussäännöstön kustannukset nousivat työmäärän kasvaessa. Lainsäädäntötyön muuttaminen kokonaan
budjettirahoitteiseksi toiminnaksi on puolestaan
laskenut säteilyturvallisuussäännöstön kustannuksia. STUKissa vuonna 2017 järjestetyt laajamittaiset valmiuskoulutukset näkyvät koulutukseen osallistumisen kasvaneina kustannuksina.

Ydinturvallisuus 2,1
Säteilyn käytön turvallisuus 4,0
Valmius 1,8
Tutkimus 0,7
Viestintä 0,9
Ympäristön säteilyvalvonta 3,4

Kuva 11. Maksuttoman toiminnan kustannukset (milj.euroa) vuonna 2017. Kustannukset yhteensä 12,9 miljoonaa
euroa.
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Taulukko 3. Toimialojen sisäisen hallinnon ja STUKin yhteisten palvelujen kustannukset.
Osuus yhteiskustannuksista

Muutos
2016–2017

%

%

(1000 eur)

2013

2014

2015

2016

2017

Yleishallinto ja
johtaminen

3 189

3 306

2 711

3 260

2 766

26,6 %

-15,1 %

Mittanormaalitoiminta

344

379

304

Johto ja esikunta

656

656

474

3 226

3 069

2 293

2 358

2 885

27,8 %

22,3 %

342

252

2,4 %

-26,3 %

Tietohallinto
Henkilöstöhallinto
Taloushallinto

706

635

6,1 %

-10,0 %

Muut viraston yhteiset
palvelut

2 547

2 994

3 218

1 313

1 139

11,0 %

-13,2 %

Toimitilakustannukset

3 278

3 303

4 167

3 164

2 707

26,1 %

-14,4 %

Hallinnon ja yhteisten
palveluiden menot

13 240

13 707

13 167

11 143

10 384

100,0 %

-6,8 %

Luvut kuvaavat kustannuksia ennen kustannusvyörytystä.
Johdon ja esikunnan menot sisältyvät vuodesta 2016 lähtien muihin lukuihin.

1.4.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus
STUK tekee maksullisia suoritteita ydinenergian
ja säteilytoiminnan sekä asiantuntijapalveluiden
tulosalueilla. STUKin julkisoikeudellisia maksullisia suoritteita ovat ydinenergian käytön valvonta
ja säteilytoiminnan valvonta.
Kustannuslaskentaan 2016–2017 tehdyt muutokset ovat alentaneet maksullisen toiminnan yhteiskustannuksia. Suurimmat vaikutukset ovat
olleet mittanormaalitoiminnan ja lainsäädäntöön
liittyvien tehtävien siirtämisellä budjettirahoittei6,0
5,5
5,0
4,5
4,0

0,58
0,33
1,12

3,5

0,69

0,61

0,30

0,30

1,12

0,97

3,0
2,5

1,05

0,70

0,61

2,0

0,66
0,34
0,91
0,57

0,54
0,31
1,06
0,70

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

2,12

2,15

2,07

2,03

1,63

2013

2014

2015

2016

2017

Turvallisuustutkimus

Koulutuksen antaminen

Raportointi

Säteilyturvallisuussäännöstö

Ammattitaidon ylläpito

Ydinturvallisuussäännöstö

Koulutukseen osallistuminen

Kehitystehtävät

Kuva 12. Tukitehtävien kustannukset vuosina 2013–2017
(milj. euroa).

seksi toiminnaksi. Lisäksi ydinturvallisuuteen liittyvän säännöstötyön kustannukset on jaksotettu
seuraaville viidelle vuodelle. Osa poistoista sisältyy
vuonna 2015 tukitoimintojen kustannuksiin, vuosina 2016–2017 ne näkyvät poistot-rivillä.

Ydinturvallisuusvalvonnan
kustannusvastaavuuslaskelma

• Tulot kattavat 100 % kustannuksista, kustannusarvio 25,28 miljoonaa euroa. (4)
Ydinturvallisuusvalvonnassa laskutus oikaistaan
kustannuslaskennan jälkeen tehtävällä tasauslaskulla vastaamaan toteutuneita kustannuksia.
Ydinturvallisuusvalvonnan kustannusvastaavuus
oli 99 % (taulukko 4). Tuottojen ja kustannusten
erotus johtuu ydinlaitosten ympäristön säteilyvalvonnasta sekä pienjätteiden maksuista, jotka eivät
sisälly vuoden lopussa tehtäviin tasauslaskuihin.
Ydinturvallisuusvalvonnan tulot olivat 35 % ennakoitua pienemmät johtuen valvonnan tuntihinnan huomattavasta laskusta sekä Olkiluoto 3:n ja
uusien laitoshankkeiden arvioitua pienempänä toteutuneesta valvonnan määrästä. Palvelujen ostot
kasvoivat asiantuntijapalveluiden osalta.
Ydinturvallisuusvalvonnan kustannukset laskivat 9 % vuodesta 2016 (taulukko 5). Valvonnan
kustannuksia ovat vähentäneet säännöstötyön
osan jaksottaminen tuleville vuosille sekä valvonnan kokonaistyömäärän lasku. Olkiluoto 3 -laitos-
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Taulukko 4. Ydinturvallisuusvalvonnan kustannusvastaavuuslaskelma.
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet
YDINTURVALLISUUSVALVONTA

2015
toteutuma

2016
toteutuma

2017
toteutuma

2017
tavoite

19 403 482

19 335 377

17 757 282

27 407 000

19 403 482

19 335 377

17 757 282

27 407 000

16 209

18 309

14 289

7 635 992

7 479 353

7 063 353

651 331

764 997

659 794

1 066 002

1 370 356

1 647 160

542 527

601 884

651 086

9 912 061

10 234 899

10 035 683

9 559 139

9 188 505

7 829 636

181 682

119 085

9 559 139

9 370 187

7 948 721

19 471 200

19 605 086

17 984 404

-67 718

-269 709

-227 122

100 %

99 %

99 %

TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
– Maksullisen toiminnan myyntituotot
– Maksullisen toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä
KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
– Aineet, tarvikkeet, tavarat
– Henkilöstökustannukset
– Vuokrat
– Palvelujen ostot
– Muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
Osuus yhteiskustannuksista
– Tukitoimintojen kustannukset
– Poistot
– Korot
– Muut yhteiskustannukset
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
Kokonaiskustannukset yhteensä
Kustannusvastaavuus (Tuotot – Kustannukset)
Kustannusvastaavuus, %

27 407 000
100 %

Taulukko 5. Ydinturvallisuusvalvonnan kustannukset valvontakohteittain vuosina 2013–2017.
Laitos / 1000 eur

2013

2014

2015

2016

2017

Loviisa

3 967

4 369

4 493

3 381

3 037

Olkiluoto 1 ja 2

3 063

3 826

4 215

3 486

3 908

Olkiluoto 3

7 045

6 125

5 976

6 781

5 095

Posiva

3 351

4 196

2 923

2 335

2 164

Fennovoima

403

740

1 564

2 574

2 716

Muut

464

319

300

1 047

1 062

18 293

19 575

19 471

19 605

17 982

Kustannukset yhteensä

yksikön työmäärän lasku vähensi sen kustannuksia 25 % edellisvuodesta. Käyttöluvan uusinta sekä
OL2-yksikön pitkä vuosihuolto lisäsivät Olkiluoto
1&2 -laitosyksiköiden kustannuksia 12 % edellisvuodesta. Rakentamislupa-aineistojen käsittely lisäsi Hanhikivi 1 -laitoshankkeen kustannuksia 6 %
edellisvuoteen verrattuna.
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Säteilyn käytön valvonnan
kustannusvastaavuuslaskelma

• Tulot kattavat 100 % kustannuksista (5 vuoden
keskiarvo), vuosittainen poikkeama alle ±10 %,
kustannusarvio 2,86 miljoonaa euroa. (4)
Säteilyn käytön valvonnan tulos oli 8 % ylijäämäinen (taulukko 6). Ylijäämää selittää STUKin yh-
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Taulukko 6. Säteilyn käytön valvonnan kustannusvastaavuuslaskelma.
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet
SÄTEILYN KÄYTÖN VALVONTA

2015
toteutuma

2016
toteutuma

2017
toteutuma

2017
tavoite

3 292 372

3 411 979

3 427 030

2 855 000

3 292 372

3 411 979

3 427 030

2 855 000

22 970

32 855

51 006

1 002 163

1 154 708

1 031 396

– Vuokrat

171 649

191 884

136 893

– Palvelujen ostot

181 052

151 757

11 658

74 342

73 252

63 226

1 452 177

1 604 456

1 294 180

1 925 905

1 727 192

1 789 399

33 456

89 945

76 150

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

1 959 360

1 817 137

1 865 549

Kokonaiskustannukset yhteensä

3 411 537

3 421 593

3 159 729

-119 164

-9 614

267 302

97 %

100 %

108 %

TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
– Maksullisen toiminnan myyntituotot
– Maksullisen toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä
KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
– Aineet, tarvikkeet, tavarat
– Henkilöstökustannukset

– Muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
Osuus yhteiskustannuksista
– Tukitoimintojen kustannukset
– Poistot
– Korot
– Muut yhteiskustannukset

Kustannusvastaavuus (Tuotot – Kustannukset)
Kustannusvastaavuus, %

2 855 000
100 %

teiskustannusten lasku. Vasara-tietojärjestelmän
ylläpidon kustannukset on vuonna 2017 siirretty
tukitoimintojen kustannuksiksi. Viiden vuoden yhteenlaskettu kustannusvastaavuus on 0,6 % alijäämäinen.

den vuoden kustannusvastaavuus on 5,2 % ylijäämäinen.

Palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma

Kansainvälisten palveluhankkeiden tilanteen
vuoksi vuonna 2017 saadut tulot noin 1,7 miljoonaa euroa korkeammat kuin vuonna 2012, jääden
poikkeuksellisesti hieman tavoitteesta.

•• Toiminta on kannattavaa, tuloarvio 4,5 miljoonaa
euroa. (3)
Palvelutoiminta oli 27 % ylijäämäistä, vaikka 4,5
miljoonan tuloarviota ei kansainvälisten projektien tilanteesta johtuen saavutettukaan (taulukko 7). Tulos oli ylijäämäinen niin vakiopalveluissa,
kuin asiantuntijapalveluissakin. Työmäärä kasvoi
lähinnä ulkomaisissa asiantuntijapalveluissa. Vii-

•• Kansainvälisten palveluhankkeiden tuotot lisääntyvät noin 2 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen
2012. (3)

Maksullinen toiminta yhteensä:
kustannusvastaavuuslaskelma
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli
104 % (taulukko 8) ja ylijäämä 0,9 miljoonaa euroa.
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Taulukko 7. Palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset suoritteet
PALVELUTOIMINTA

2015
toteutuma

2016
toteutuma

2017
toteutuma

2017
tavoite

2 103 961

4 700 022

4 070 065

4 500 000

4 070 065

4 500 000

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

113

Budjettirahoitteiseksi siirtynyt toiminta
Tuotot yhteensä

2 103 961

4 700 135

KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
– Aineet, tarvikkeet, tavarat

30 378

30 263

14 110

1 122 727

798 070

1 011 420

– Vuokrat

339 366

225 100

205 324

– Palvelujen ostot

155 593

579 819

404 608

– Henkilöstökustannukset

– Muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä

192 757

227 809

465 789

1 840 821

1 861 062

2 101 250

1 329 074

817 717

1 041 957

7 047

60 745

50 692

1 336 121

878 461

1 092 649

Osuus yhteiskustannuksista
– Tukitoimintojen kustannukset
– Poistot
– Korot
– Muut yhteiskustannukset
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
Kokonaiskustannukset yhteensä
Kustannusvastaavuus (Tuotot – Kustannukset)

3 176 943

2 739 523

3 193 899

-1 072 982

1 960 612

876 166

66 %

172 %

127 %

Kustannusvastaavuus, %

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)
Edellä mainittujen syiden vuoksi ydinenergian
valvonnan kokonaiskustannukset ovat laskeneet
7,6 % ja säteilytoiminnan valvonnan kokonaiskustannukset 7,4 % tarkasteluajanjaksolla.

1.4.3 Yhteisrahoitteisen toiminnan
kustannusvastaavuus
Yhteisrahoitteinen toiminta on vähentynyt noin
puoleen vuodesta 2016. Kuvassa 13 esitetään yh-
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4 500 000
100 %

teisrahoitteisen toiminnan tuotot ja kustannukset
vuosina 2013–2017. Viiden vuoden ajanjaksolla tutkimus- ja kehitystoiminnan määrä on vähentynyt
noin 80 % STUKin toiminnan painopisteen siirtyessä muille tulosalueille.
Vuonna 2017 päättyivät mm. EU:n 7. puiteohjelman EPI-CT, OPERRA, COMET ja GIFT CBRN
sekä EMRP-ohjelman MetroDecom. STUKin osuus
H2020-ohjelman CONCERT-hankkeessa laajeni,
kun projektin järjestämän tutkimushaun kautta
siihen lisättiin kaksi alaprojektia, CONFIDENCE
ja TERRITORIES. Muita uusia vuonna 2017 alkaneita projekteja ovat mm. EMPIR-ohjelman MetroRadon ja RTNORM. Lisäksi vuosittain alkaa ja
päättyy muutamia NKS:n ja eri ministeriöiden rahoittamia projekteja.
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Taulukko 8. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
Maksullinen toiminta yhteensä
2015
toteutuma

2016
toteutuma

2017
toteutuma

2017
tavoite

24 809 599

27 447 378

25 254 377

34 762 000

34 762 000

TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
– Maksullisen toiminnan myyntituotot
– Maksullisen toiminnan muut tuotot
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Budjettirahoitteiseksi siirtynyt toiminta
Tuotot yhteensä

24 809 599

27 447 491

25 254 377

69 567

81 427

79 405

– Henkilöstökustannukset

9 760 882

9 432 131

9 106 168

– Vuokrat

1 162 346

1 181 981

1 002 011

– Palvelujen ostot

1 402 647

2 101 932

2 063 427

809 944

902 945

1 180 101

13 205 386

13 700 417

13 431 112

12 814 118

11 733 413

10 660 992

40 503

332 372

245 927

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

12 854 620

12 065 785

10 906 919

Kokonaiskustannukset yhteensä

26 060 007

25 766 201

24 338 032

Kustannusvastaavuus (Tuotot – Kustannukset)

-1 250 408

1 681 290

916 346

95 %

107 %

104 %

KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
– Aineet, tarvikkeet, tavarat

– Muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
Osuus yhteiskustannuksista
– Tukitoimintojen kustannukset
– Poistot
– Korot
– Muut yhteiskustannukset

Kustannusvastaavuus, %

32 638 000
100 %

%
100

3,0
2,5

95

2,0
90

1,5
1,0

85

0,5
0,0

80
2013
Tuotot

2014

2015

2016

2017

Kustannukset

Kuva 13. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot ja kustannukset vuosina 2013–2017 (milj. euroa).
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Kuva 14. Tulostavoitteiden täyttyminen vuosina
2013–2017.
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Taulukko 9. Korkeakouluasteisen tutkinnon
suorittaneiden osuus STUKin vakinaisesta henkilöstöstä
v. 2013–2017 sekä koko valtionhallinnossa.

1.5 Henkisten voimavarojen
hallinta ja kehittäminen
Henkilöstön palvelussuhderakenne
STUKissa oli vuoden lopussa vakinaisessa palvelussuhteessa 296 ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 30 henkilöä, yhteensä 326 henkilöä.
Henkilömäärä nousi 5 henkilöllä (1,6 %). Lisäksi
palkattomalla virkavapaalla oli 15 henkilöä. Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä oli vuoden lopussa 9,2 %, ja opiskelijat ja harjoittelijat pois lukien 7,1 %. Vastaava luku koko valtionhallinnossa
oli 10,7 % (2016).
Kokoaikaisten osuus koko henkilöstöstä oli
92,3 % ja osa-aikaisten osuus 7,7 %. Koko valtionhallinnossa osa-aikaisten osuus henkilöstöstä oli
5,1 % (2016).
STUKin vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrän kehittyminen vuosina 2008–2017 esitetään kuvassa 15.

Sukupuolijakauma
STUKissa naisten osuus henkilöstöstä oli vuoden
lopussa 41,9 % (41,4 % vuonna 2016). Vakinaises-

lkm
400

35

350

25

25

24

22

25

18

336

322

2012

2013

Vuosi

STUK

Koko valtionhallinto

2017

85,2 %

2016

84,3 %

47,1 %

2014

83,2 %

44,0 %

2013

81,3 %

45,7 %

2013

81,6 %

44,4 %

ta henkilöstöstä naisten osuus oli 40,5 % (41,7 %
vuonna 2016). Koko valtionhallinnossa naisten
osuus oli vuoden 2016 lopussa 48,9 % (kuva 16).

Koulutusrakenne
STUKin vakinaisesta henkilöstöstä 85,2 % on suorittanut korkeakoulutason tutkinnon. Ylemmän
korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen (tohtorit ja lisensiaatit) suorittaneiden osuus STUKin
henkilöstöstä on 72 %. Korkeakouluasteisen tutkinnon (tutkijakoulutus, ylempi tai alempi korkeakoulututkinto) suorittaneiden osuudet STUKissa ja
koko valtionhallinnossa ovat kehittyneet taulukon
9 mukaisesti.
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Kuva 15. STUKin henkilöstön määrä vuosina
2008–2017.
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Kuva 16. Miesten ja naisten %-osuudet ja lukumäärät 2008–2017 lopussa
(lukuihin sisältyvät myös
virkavapaalla olleet).
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Taulukko 10. Eläkkeelle vuosina 2013–2017 siirtyneiden lukumäärät ja keskimääräinen ikä siirtymishetkellä.
Vuosi

Vanhuus- tai
varhennettu
eläke (lkm)

Keskimääräinen
siirtymisikä

2013

12

65,2

2014

7

65,2

2015

13

65,2

2016

8

65,0

2017

12

64,5

Työkyvyttömyyseläke (lkm)

Keskimääräinen
siirtymisikä

3

55,9

1

59,8

2

52,9

Yhteensä
(lkm)

Keskimääräinen
siirtymisikä

15

63,4

7

65,2

14

64,8

8

65,0

14

62,8

Taulukko 11. Lähtö- ja tulovaihtuvuusprosentit vakinaisissa tehtävissä vuosina 2013–2017.
Vuosi

2013

2014

2016

2017

Lähtövaihtuvuus

5,3 %

4,1 %

10,9 %

2015

7,2 %

6,4 %

Tulovaihtuvuus

2,3 %

4,1 %

4,4 %

6,3 %

3,9 %

Ikärakenne

•• Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien osuus enin-

Miesten keski-ikä STUKissa vuoden lopussa oli
46,0 vuotta ja naisten 47,0 vuotta.
Koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2017 lopussa 46,5 vuotta (46,9 vuonna 2016). Koko valtionhallinnossa henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2016
lopussa 46,3 vuotta.
STUKin vakinaisesta henkilöstöstä 45 vuotta
täyttäneiden osuus oli vuoden lopussa 61,1 % ja
määräaikaiset mukaan lukien 56,9 %. Koko valtionhallinnossa 45 vuotta täyttäneiden osuus oli
56,8 % vuonna 2016.
STUKin ikärakenne esitetään kuvassa 17.

Eläkkeelle siirtymiset

• Eläkkeelle siirtymisen keski-ikä vähintään 64,8
vuotta. (4)
60
6

50

2

2

Lähtö- ja tulovaihtuvuus
Vakinaisesta henkilöstöstä 20 henkilön palvelussuhde STUKiin päättyi. Lähtövaihtuvuus vakinaisissa tehtävissä oli 6,4 %. Vakinaiseen palvelussuhteeseen tuli yhteensä 12 uutta henkilöä. Heistä 5
henkilöä siirtyi STUKin määräaikaisesta palvelussuhteesta vakinaiseen ja 7 henkilöä tuli STUKin
ulkopuolelta. Tulovaihtuvuus oli 3,9 %.
Lähtö- ja tulovaihtuvuusprosentit vuosina
2013–2017 esitetään taulukossa 11.

1

Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi
4

30
14

50

54

43

46

47

45–49 v.

50–54 v.

55–59 v.

60 v.–

30–34 v.

Vakinaiset

41

40–44 v.

24

35–39 v.

6

Alle 30 v.

10
0

Vanhuuseläkkeelle siirtyi 12 henkilöä. Heidän
keskimääräinen ikänsä oli siirtymähetkellä 64,5
vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 2 henkilöä (0,6 % henkilöstöstä). Taulukossa 10 on esitetty
eläkkeelle vuosina 2013–2017 siirtyneiden lukumäärät ja keskimääräinen ikä siirtymishetkellä.

1

40

20

tään 0,3 % henkilöstöstä. (4)

Määräaikaiset

Kuva 17. Henkilöstön ikärakenne 31.12.2017.

STUKissa on tavoitteena, että henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla. Osaamisen kehittämisessä suurin merkitys on työssä
oppimisen eri muodoilla, jota erilaiset koulutukset
ja valmennukset täydentävät. Yhteistä koulutusta järjestettiin pääosin tehdyn suunnitelman mukaisesti. Koulutusten teemoina olivat mm. yleiset
työelämätaidot ja STUK-osaaminen. Osastot huolehtivat tarvittavan ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Henkilöstöä osallistui runsaasti myös
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9

STUK oli aktiivisesti mukana suunnittelemassa
ja toteuttamassa kansallista ydinjäte ja ydinturvallisuuskurssia. Siihen osallistui alan muiden toimijoiden lisäksi myös STUKlaisia sekä kouluttajina
että osallistujina.
Henkilöstökoulutukseen käytetyt työajat esitetään kuvassa 18. Koulutukseen käytettiin kokonaistyöajasta 3,16 % eli 7,93 työpäivää henkilötyövuotta kohden.
STUKin vakinaisen henkilöstön koulutustasoindeksi oli 6,59. Luku on pysynyt viime vuosina
samalla tasolla (6,59 vuonna 2016, 6,52 vuonna
2015, 6,49 vuonna 2014, 6,52 vuonna 2013). Koko valtionhallinnossa koulutustasoindeksi oli 5,3
vuonna 2016.

8
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6
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4
3
2
1
0

8,12
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Kuva 18. Henkilöstökoulutukseen käytettyjen työpäivien
määrä henkilötyövuotta kohti vuosina 2013–2017.

ulkopuolisten organisaatioiden järjestämiin koulutuksiin ja valmennuksiin.
STUK 2016 Yhteensä ka. 3,79
STUK 2017 Yhteensä ka. 3,85
Valtio 2017 Yhteensä ka. 3,55
STUK 2016 Johtaminen ka, 3,63
STUK 2017 Johtaminen ka, 3,72
Valtio 2017 Johtaminen ka. 3,41
STUK 2016 Työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet ka. 4,06
STUK 2017 Työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet ka. 4,05
Valtio 2017 Työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet ka. 3,92
STUK 2016 Palkkaus ka. 3,38
STUK 2017 Palkkaus ka. 3,47
Valtio 2017 Palkkaus ka. 2,81
STUK 2016 Osaaminen, oppiminen ja uudistuminen ka. 3,76
STUK 2017 Osaaminen, oppiminen ja uudistuminen ka. 3,79
Valtio 2017 Osaaminen, oppiminen ja uudistuminen ka. 3,52
STUK 2016 Työyhteisön toimintakulttuuri ka. 3,92
STUK 2017 Työyhteisön toimintakulttuuri ka. 4,03
Valtio 2017 Työyhteisön toimintakulttuuri ka. 3,82
STUK 2016 Työ- ja toimintaympäristö ka. 3,88
STUK 2017 Työ- ja toimintaympäristö ka. 3,90
Valtio 2017 Työ- ja toimintaympäristö ka. 3,66
STUK 2016 Vuorovaikutus ja viestintä ka. 3,56
STUK 2017 Vuorovaikutus ja viestintä ka. 3,62
Valtio 2017 Vuorovaikutus ja viestintä ka. 3,37
STUK 2016 Työnantajakuva ja arvot ka. 4,08
STUK 2017 Työnantajakuva ja arvot ka. 4,12
Valtio 2017 Työnantajakuva ja arvot ka. 3,74
0

20
Toiminta erittäin huonoa
Toiminta hyvää

40

60

80

Toiminta huonoa
Ei huonosti eikä hyvin
Toiminta erinomaista

Kuva 19. VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn pääkohtien tulosten keskiarvot ja vastausjakaumat
STUK 2016 ja 2017 sekä valtio 2017.
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Myös esimiesvalmennus toteutui pääosin suunnitellun mukaisesti. Esimiesfoorum kokoontui
säännöllisesti. Esimiesfoorumissa on käsitelty esimiestyöhön liittyviä ajankohtaisia asioita, ja näin
tuettu esimiehiä myös työnantajaroolissaan. Useita STUKin esimiehiä osallistui myös eri toimijoiden järjestämiin johtamis- ja esimiesvalmennusohjelmiin.
Esimiestyötä tuettiin myös järjestämällä tilannekohtaisesti suunniteltuja tukitoimia joko
STUKin omin tai ulkopuolisin resurssein. Johtamis- ja esimiestoiminta on STUKissa hyvällä tasolla. VMBaro-työtyytyväisyyskyselyssä johtaminen
-osa-alueen keskiarvo on 3,72 (valtio 3,41).

•• Työtyytyväisyysbarometrin kokonaisindeksi vähintään 3,5 (VM Baro) ja vastausprosentti vähintään
70 %. (5)
VMBaro-työtyytyväisyyskysely toteutettiin
STUKissa viidettä kertaa. Vastausprosentti oli 76
eli se nousi edellisvuoden tasosta (69 %). Kokonaistyytyväisyysindeksi STUKissa oli 3,85 ja se pysyi
näin selvästi parempana kuin valtiolla keskimäärin (3,55).
Kuvassa 19 esitetään kyselyn pääkohtien tulokset (STUK ja valtio). STUKin indeksiluku oli kaikissa kyselyn pääkohdissa parempi kuin valtion
keskiarvo. Kyselyn osa-alueista STUKin henkilöstö on tyytyväisintä työnantajakuvaan ja arvoihin
(4,12), työn sisältöön ja vaikutusmahdollisuuksiin
(4,05) sekä työyhteisön toimintakulttuuriin (4,03).
Eniten kehitettävää koetaan vielä olevan palkkauksessa (3,47).

•• Henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 7,5
henkilötyövuotta kohden. (3)
Sairaudesta ja työtapaturmista johtuneiden poissaolopäivien määrä oli 8,8 päivää henkilötyövuotta kohden eli 3,52 % säännöllisestä vuosityöajasta.
Työtapaturmien osuus poissaoloista oli 0,02 pv/htv.
Poissaolojen määrä henkilötyövuotta kohden oli
0,9 pv suurempi kuin vuonna 2016. Poissaolojen
määrä on ollut vakiintuneesti pienempi kuin valtionhallinnossa keskimäärin, mutta tänä vuonna
poissaolojen määrä oli suurempi kuin valtionhallinnossa (8,5 pv vuonna 2016). Poissaolot esitetään
kuvassa 20.
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Kuva 20. Sairaudesta tai tapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä henkilötyövuotta kohti vuosina 2013–2017.

Työterveyshuollon kustannukset
Työterveyspalveluiden bruttomenot olivat yhteensä 319 739,24 euroa (1 004 euroa/htv). Nettomenot,
joissa on huomioitu KELAlta saadut työterveyspalveluiden menojen palautukset vuodelta 2016, olivat
242 342,44 euroa (761 euroa/htv).
Työterveyspalveluiden nettomenojen keskiarvo/
htv oli suurempi kuin koko valtionhallinnossa, jossa se oli 541 euroa/htv (v. 2016).
Työterveyshuoltopalveluiden brutto- ja nettomenot esitetään kuvassa 21.
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Kuva 21. Työterveyshuoltopalveluiden brutto- ja nettomenot STUKissa vuosina 2013–2017 sekä nettomenot valtionhallinnossa vuonna 2016.
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Taulukko 12. Keskeiset tunnusluvut vuosina 2014– 2017.
TUNNUSLUVUT

MUUTOS

(1000 eur)

2015

2016

2017

RAHOITUS

39 476

39 946

37 471

100,0 %

-2 475

-6,2 %

– toimintamenomääräraha

14 441

13 271

10 866

29,0 %

-2 405

-18,1 %

– siirto seuraavalle vuodelle*

10 422

11 826

10 815

28,9 %

-1 011

-8,5 %

9 325

10 422

11 826

31,6 %

1 404

13,5 %

22 709

22 747

21 184

56,6 %

-1 563

-6,9 %

– maksullisen palvelutoiminnan tulot

2 104

4 700

4 070

10,9 %

-630

-13,4 %

– ulkopuolinen rahoitus yhteishankkeisiin

1 150

538

267

0,7 %

-271

-50,4 %

56

30

25

0,1 %

-5

-16,7 %

– muut tulot ja rahoitus

113

64

0,0 %

-64

-100,0 %

* josta tilauksiin sidottu

4 605

1 299

696

53,6 %

– edellisiltä vuosilta siirtyneet määrärahat
– julkisoikeudelliset valvontatulot

– yhteistoiminnan kustannusten korvaukset

1.6 Tilinpäätösanalyysi
1.6.1 Rahoituksen rakenne
Rahoitus ja muut keskeiset tunnusluvut esitetään
taulukossa 12. STUKin toiminta on nettobudjetoitua. Valtion budjettirahoituksen osuus oli vuonna 2015 37 % ja se laski vuoteen 2017 mennessä
29 %:iin. Budjettirahoituksen osuutta alensi poikkeuksellisesti vuoden 2016 määrärahoista tehty
1,6 miljoonan euron palautus. Tuotot alenivat 2,5
miljoonaa euroa. Viiden vuoden aikana maksullisen toiminnan tulot ovat vuosittaisesta vaihtelusta
huolimatta säilyneet samalla tasolla.
Kuvassa 22 esitetään palveluiden rahoitus vuosina 2013–2017. Maksullisen toiminnan tuotot
alenivat 2,2 miljoonaa euroa. Mittauksiin ja kalib-
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Kuva 22. Palveluiden rahoitus v. 2013–2017 (1 000 euroa).
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2017
Osuus %

2016–2017

1 995

%

rointeihin liittyvien vakiopalvelujen tulot kasvoivat noin 400 000 euroa. Ulkomailta saadut tulot
vähenivät noin 30 % kansainvälisten projektien
tilanteesta johtuen. Valtiolta ja elinkeinoelämältä
saatuja tuloja viiden vuoden aikana on laskenut se,
ettei Venäjän kanssa tehtävää ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyötä sekä voimalaitosten ympäristövalvontaa luokitella enää palvelutoiminnaksi.
Muut toiminnan tuotot laskivat edellisvuoteen
verrattuna noin 340 000 euroa. Tulojen lasku johtui YHR-projektien vähentymisestä. Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot laskivat puoleen, ollen noin
273 000 euroa. Rahoituksesta 59 % oli peräisin
EU:lta.

1.6.2 Talousarvion toteutuminen
Siirtyvien määrärahojen määrä on kasvanut usean vuoden ajan. Kasvu johtuu palvelutoiminnasta kertyneistä tuloista, hallintoon ja kiinteistöihin
liittyvien yleiskustannuksien alentumisesta sekä
laitehankinnoista, joiden toteutuminen on viivästynyt. Vuoden 2016 määrärahaa palautettiin valtiolle 1,6 miljoonaa euroa. Vuodelle 2018 siirtyvät
määrärahat liittyvät pääasiassa turvallisuusosaamisen kehittämiseen, säteilyturvallisuustutkimuksen uusiin projekteihin, hankittaviin laitteisiin, rajavalvonnan Radar-hankkeeseen sekä ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyöhön Venäjän kanssa.
Siirtyneistä varoista oli 2,0 miljoonaa euroa sidottu
tilauksiin.
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1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma
Toiminnan kulut olivat 37,7 miljoonaa euroa, noin
830 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Vähennys johtui henkilöstön eläköitymisistä,
toimintojen uudelleenorganisoinneista sekä lomapalkkavelan muutoksesta johtuneesta henkilöstökulujen alentumisesta (yhteensä 1 052 000 euroa)
sekä tiloista luopumisen vuoksi madaltuneista
kiinteistökuluista (431 000 euroa). Palvelujen ostot
kasvoivat noin 479 000 eurolla. Kasvu johtui pääosin ydinvoimalaistosten valvonnan, kansainvälisten projektien sekä hallinnon tarpeisiin tehdyistä
asiantuntijapalveluiden ostoista. Muihin kuluihin
sisältyvät matkustuksen kulut kasvoivat pääosin
kansainvälisten projektien vuoksi 19,2 % (275.000
euroa). Ohjelmistojen käyttöoikeusmaksujen kulut
puolittuivat 130 000 euroon. Muutos selittyy pääosin vuonna 2016 maksetuilla valvontaan liittyvillä
ohjelmistoilla.

1.6.4 Tase
Tietyt vuodelle 2017 suunnitellut investoinnit eivät
toteutuneet suunnittelussa aikataulussa. Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten
tasearvo aleni 659 000 euroa. Lyhytaikaiset saamiset vähentyivät 129 000 eurolla. Taseen loppusumma 31.12.2017 oli näin ollen noin 530 000 euroa
pienempi kuin vuonna 2016.
Yhteisrahoitteisiin projekteihin saadut ennakot
vähenivät 114 000 eurolla. Siirtovelkojen määrä lisääntyi 195 000 eurolla. Ydinturvallisuusvalvonnassa vuosittain tehtävät tasauslaskut sisältyvät
siirtovelkoihin. Muut lyhytaikaiset velat liittyvät
alihankkijan EU-rahoitteisiin projekteihin tekemiin töihin, joista rahoittaja ei ole vielä suorittanut maksua.

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.
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 (luku
1.8). 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, joka päättyi vuoden
2017 lopussa.
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. Tärkeimmissä projekteissa (suurissa tutkimus- ja palveluprojekteissa, valvontaprojekteissa sekä tietohallinnon projekteissa) riskienhallinta
on normaali käytäntö. Riskejä hallitaan suunnittelun, koulutuksen, ohjeistuksen ja hyvän johtamisen avulla. STUKissa on käytössä STM:n hallinnonalan yhteinen riskienhallintaohjelma.
STUKin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
arviointi toteutettiin vuonna 2017 käyttäen suppeaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikehikkoa. Tavoitteiden asettamisen osalta
keskiarvo oli hieman laskenut verrattuna vuonna
2013 tehtyyn arviointiin, tiedonkulun ja seurannan
osalta se oli noussut. Lähes kaikilla arvioinnin osaalueilla todettiin kehitettävää, vaikka yleisesti tilanne on hyvä.
Riskien tunnistamista ja hallintaa STUKissa
voidaan pitää riittävän systemaattisena ja jatkuvana.

1.8 Arviointien tulokset
STUKin tavoitteena on, että sen eri toimintoja arvioidaan säännöllisesti. Ulkopuolisina arviointeina
STUKin toiminnasta on tehty viime vuosina useita
kansainvälisiä arviointeja. Vuosittain on järjestetty ulkopuolisia arviointeja, jotka ovat kohdistuneet
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Taulukko 13. Auditointien määrä vuosina 2013–2017.
Vuosi

2013

2014

2015

2016

2017

Yleistoiminta ja osastojen muu kuin laboratoriotoiminta

11

9

10

11

8

Laboratoriotoiminta

8

5

1

7

3

Sisäiset tarkastukset

2

2

2

1

1

erityiskohteisiin (akkreditoinnit, mittanormaalit).
Lisäksi on järjestetty ulkopuolisilta arvioijilta tilattuja sisäisiä arviointeja (esim. tietoturva-auditoinnit). Vuonna 2017 STUK laati sisäisten auditointien suunnitelmarungon seuraavalle strategiakaudelle eli vuosille 2018–2022.
Vuonna 2017 STUK oli mukana WHO:n kansainvälisessä terveysturvallisuuden arvioinnissa,
jonka suositusten perusteella on laadittu kansallinen terveysturvallisuuden toimeenpanosuunnitelma. Muista ulkopuolisista arvioinneista mainittakoon vuosittainen STUKin laboratoriotoiminnan
uudelleenakkreditointi, jonka kaikki korjaavat toimet on tehty ja hyväksytty FINASin puolesta.
STUKissa toteutettiin kaikki auditointisuunnitelman 2017 mukaiset sisäiset auditoinnit ja
sisäinen tarkastus. Sisäinen tarkastus kohdistui

36

projektitoimeen ja kolme auditointia kohdistui laboratoriotoimintaan, joissa referenssinä käytettiin
testaus- ja kalibrointilaboratorioita koskevaa standardia SFS-EN ISO/IEC 17025.
Arviointien havaintojen ja toimenpiteiden kirjaaminen ja seuranta tapahtuu STM:n hallinnonalan yhteisen riskienhallintaohjelman avulla.
Auditointien vuosittainen lukumäärä 2013–
2017 on esitetty taulukossa 13.

1.9 Yhteenveto havaituista
väärinkäytöksistä
STUKin tietoon ei ole tullut sen talouteen tai omaisuuteen liittyviä merkittäviä väärinkäytöksiä.
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STUK

Kuvakollaasi: Leena Hietanen, STUK
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2. Talousarvion toteutumalaskelma

Osaston, momentin ja tilijaottelun
numero ja nimi

Tilinpäätös
2016

Talousarvio
2017
(TA + LTA:t)

11. Verot ja veronluonteiset tulot

256 027

11.04.01

256 027
185

1 572 497

1 572 496,63

Arvonlisävero

12. Sekalaiset tulot
12.39.04 Siirrettyjen määrärahojen
peruutukset
12.39.10 Muut sekalaiset tulot
Tuloarviotilit yhteensä
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun
numero, nimi ja määrärahalaji

321 758

Tilinpäätös
2017

Vertailu
Tilinpäätös –
Talousarvio

Toteutuma
%

321 757,51

0,00

100 %

321 758

321 757,51

0,00

100 %

1 572 546

1 572 545,74

0,00

100 %

185

49

49,11

0,00

100 %

256 212

1 894 303

1 894 303,25

0,00

100 %

Tilinpäätös
2016

Talousarvio
2017
(TA + LTA:t)

Talousarvion Talousarvion
2017
2017
määrärahojen määrärahojen
siirto seur.
käyttö
vuonna 2017
vuodelle

Tilinpäätös
2017

28. Valtiovarainministeriön
hallinnonala

15 606

9 193

9 193,00

0,00

9 193,00

28.60.12 Osaamisen kehittäminen
(siirtomääräraha 2v)

15 606

9 193

9 193,00

0,00

9 193,00

33. Sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonala

16 217 258

14 827 051

4 011 668,19

10 815 82,94

14 827 51,13

33.01.29

Sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

33.02.03 Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2v)

13 271 000 12 438 000

2 389 051,13

2 389 051,13

1 622 617,06 10 815 382,94 12 438 000,00

33.02.03.01 Säteilyturvakeskuksen toimintamenot

11 771 000 10 938 000

957 659,29

9 980 340,71

10 938 00,00

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

1 500 000 1 500 000

664 957,77

835 042,23

1 500 000,00

Määrärahatilit yhteensä
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2 946 258 2 389 051

16 232 864 14 836 244

4 020 861,19

10 815 82,94 14 836 244,13

STUK

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2017

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 2017

Käyttö
vuonna 2017
(pl. peruutukset)

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

0,00

9 193,00

9 193,00

0,00

0,00

9 193,00

9 193,00

0,00

11 825 562,48

24 263 562,48

11 875 682,91

10 815 382,94

11 825 562,48

24 263 562,48

11 875 682,91

10 815 382,94

11 446 028,17

22 384 028,17

10 831 190,83

9 980 340,71

379 534,31

1 879 534,31

1 044 492,08

835 042,23

11 825 562,48

24 272 755,48

11 884 875,91

10 815 382,94

0,00
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3. Tuotto- ja kululaskelma

1.1.2017–31.12.2017

1.1.2016–31.12.2016

Toiminnan tuotot
Maksullisen toiminnan tuotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Muut toiminnan tuotot

25 254 467,13

27 447 840,75

6 795,18

8 433,86

323 927,56

25 585 189,87

604 630,62

28 060 905,23

Toiminnan kulut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana

1 135 844,73

1 201 213,70

22 721 024,91

23 773 241,02

Vuokrat

2 243 794,30

2 675 273,67

Palvelujen ostot

7 935 592,35

7 457 036,02

Muut kulut

2 036 321,25

1 840 308,09

-71 547,41

-64 635,04

Henkilöstökulut

Valmistus omaan käyttöön (–)
Poistot
Sisäiset kulut

1 675 765,78
9 193,00

Jäämä I

1 619 870,47
-37 685 988,91

15 606,00

-12 100 799,04

-38 517 913,93
-10 457 008,70

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot

4 707,86

Rahoituskulut

-307,40

10 514,48
4 400,46

-9 078,22

1 436,26

Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

5 634,28
0,00

9 985,37
5 634,28

-10,00

9 975,37

Jäämä II

-12 090 764,30

-10 445 597,07

Jäämä III

-12 090 764,30

-10 445 597,07

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista
Perityt arvonlisäverot
Suoritetut arvonlisäverot
TILIKAUDEN TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ
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321 757,51
-2 389 051,13

256 026,71
-2 067 293,62
-14 158 057,92

-2 946 258,49

-2 690 231,78
-13 135 828,85
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4. Tase
Vastaavaa
31.12.2017

31.12.2016

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

357 050,41

Muut pitkävaikutteiset menot

612 185,50

Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hankkeet

172 857,00

445 957,75
743 733,97
1 142 092,91

91 733,59

1 281 425,31

Aineelliset hyödykkeet
3 904 386,85

4 114 604,80

Muut aineelliset hyödykkeet

Koneet ja laitteet

29 051,88

29 051,88

Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hankinnat

45 262,50

Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä

3 978 701,23

354 582,33

5 120 794,14

4 498 239,01
5 779 664,32

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Muut lyhytaikaiset saamiset
Ennakkomaksut

3 901 623,99

4 169 409,10

48 920,88

156 511,85

646 503,32

143 172,46

700,00

4 597 748,19

0,00

4 469 093,41

Rahat, pankkisaamiset ja
muut rahoitusvarat
Kassatilit
Muut maksuliiketulotilit

778,70
-8,36

738,15
770,34

114,08

852,23

Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä

4 598 518,53

4 469 945,64

VASTAAVAA YHTEENSÄ

9 719 312,67

10 249 609,96
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4. Tase
Vastattavaa
31.12.2017

31.12.2016

OMA PÄÄOMA
Valtion pääoma
Valtion pääoma 1.1.1998
Edellisten tilikausien pääoman muutos

213 310,11

213 310,11

96 829,25

1 789 155,58

Pääoman siirrot

13 697 923,36

Tilikauden tuotto-/kulujäämä

-14 158 057,92

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

11 443 502,52
-149 995,20

-13 135 828,85

-149 995,20

310 139,36
310 139,36

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset
Edelleen tilitettävät erät
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat

278 943,07

393 578,48

1 815 449,14

2 062 570,88

464 131,49

502 861,18

422 642,69

407 508,48

6 768 775,59

6 572 951,58

119 365,89

9 869 307,87

0,00

9 939 470,60

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

9 869 307,87

9 939 470,60

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

9 719 312,67

10 249 609,96
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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.
Avoimena ei ollut 31.12.2017 ulkomaanrahan määräisiä merkittäviä velkoja tai saamisia.
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. Selvitys edellistä vuotta koskevista tiedoista: 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
2016

Talousarvio
2017
(TA + LTA:t)

Talousarvion 2017 määrärahojen
käyttö
vuonna 2017

siirto
seuraavalle
vuodelle

Bruttomenot

41 349 474,16

47 360 000

27 217 861,24

Bruttotulot

28 078 474,16

34 922 000

25 595 244,18

Nettomenot

13 271 000,00

12 438 000

1 622 617,06

10 815 382,94

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

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 4:
Peruutetut siirretyt määrärahat
Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi. Tilijaottelut
eritellään myöntämisvuosittain.

Peruutettu
Tilijaottelu

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Vuosi 2016
33.02.03.01 Säteilyturvakeskuksen toimintamenot

Yhteensä
1 572 496,63
1 572 496,63

1 572 496,63

Pääluokat yhteensä

1 572 496,63

Vuosi 2016

1 572 496,63

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 5:
Henkilöstökulujen erittely
2017

2016

19 457 249,19

20 163 818,95

19 486 020,14

19 790 353,35

Tulosperusteiset erät

308 550,00

324 350,00

Lomapalkkavelan muutos

-337 320,95

49 115,60

3 263 775,72

3 609 422,07

3 111 346,45

3 225 536,88

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

152 429,27

383 885,19

22 721 024,91

23 773 241,02

Johdon palkat ja palkkiot *)

932 762,02

1 227 055,19

– tulosperusteiset erät

18 000,00

20 700,00

46 374,03

48 827,11

1 920,00

2 420,00

44 454,03

46 407,11

Yhteensä

Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet
Johto
Muu henkilöstö
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Tilinpäätös
2017

Vertailu
Talousarvio –
Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet

Käytettävissä
vuonna 2017

Käyttö
vuonna 2017
(pl. peruutukset)

38 033 244,18

37 470 927,09

25 595 244,18

25 595 244,18

12 438 000,00

11 825 562,48

24 263 562,48

11 875 682,91

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

10 815 382,94

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

3/5

33,3/20

0

11400000 Muut pitkävaikutteiset menot

Tasapoisto

5/10

20/10

0

11910000 Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat

Ei tehdä poistoja

Aineelliset hyödykkeet
12500000 Autot ja muut maakuljetusvälineet

Tasapoisto

5

20

0

12510000 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet

Tasapoisto

7

14,29

0

12540000 Kevyet työkoneet

Tasapoisto

7

14,29

0

12550000 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet

Tasapoisto

3

33,33

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 tehdä poistoja

12990000 Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hankinnat

Ei tehdä poistoja

4000

Arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet

Ei tehdä poistoja

4521010

Ohjelmistojen käyttöoikeusmaksut

Ei tehdä poistoja

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kirjanpitoyksikössä yhdenmukaisin periaattein
käyttöomaisuushyödykkeiden 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

Hankintameno 1.1.2017

0,00

670 960,17

1 466 207,40

91 733,59

Lisäykset

0,00

37 447,00

0,00

81 123,41

Vähennykset

0,00

0,00

0,00

0,00

Hankintameno 31.12.2017

0,00

708 407,17

1 466 207,40

172 857,00

Kertyneet poistot 1.1.2017

0,00

225 002,42

722 473,43

0,00

Vähennysten kertyneet poistot

0,00

0,00

0,00

0,00

Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot

0,00

126 354,34

131 548,47

0,00

Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot

0,00

0,00

0,00

0,00

Tilikauden arvonalennukset

0,00

0,00

0,00

0,00

Kertyneet poistot 31.12.2017

0,00

351 356,76

854 021,90

0,00

Arvonkorotukset

0,00

0,00

0,00

0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2017

0,00

357 050,41

612 185,50

172 857,00

Aineelliset hyödykkeet
125 – 126
Koneet
ja laitteet

127
Kalusteet

128
Muut
aineelliset
hyödykkeet

129
Ennakkomaksut ja
keskeneräiset
hankinnat

7 229 230,09

0,00

29 051,88

354 582,33

853 062,69

0,00

0,00

45 262,50

4 091,50

0,00

0,00

354 582,33

Hankintameno 31.12.2017

8 078 201,28

0,00

29 051,88

45 262,50

Kertyneet poistot 1.1.2017

2 760 042,96

0,00

0,00

0,00

Hankintameno 1.1.2017
Lisäykset
Vähennykset

Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden suunnitelman
mukaiset poistot
Tilikauden suunnitelmasta
poikkeavat poistot
Tilikauden arvonalennukset
Kertyneet poistot 31.12.2017
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2017
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4 091,50

0,00

0,00

0,00

1 416 525,21

0,00

0,00

0,00

1 337,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 173 814,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 904 386,85

0,00

29 051,88

45 262,50
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Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 8:
Rahoitustuotot ja -kulut
Yhteensä

2 228 901,16
118 570,41
0,00
2 347 471,57

Säteilyturvakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 8.

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

947 475,85
0,00
257 902,81
0,00
0,00
1 205 378,66
0,00
1 142 092,91

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

Yhteensä

898 325,19

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 11:
Taseen rahoituserät ja velat

358 673,83

Säteilyturvakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 11.

7 612 864,30

8 152 515,66
2 760 042,96
4 091,50
1 416 525,21
1 337,76
0,00
4 173 814,43
0,00
3 978 701,23
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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
€

Talousarviomenot 2017

Määrärahatarve 2018

Määrärahatarve 2019

Määrärahatarve 2020

Määrärahatarve
myöhemmin

Tavanomaiset
sopimukset ja
sitoumukset
yhteensä

4 362 307,00

4 589 100,00

3 816 000,00

3 796 000,00

265 000,00

12 466 100,00

Muut monivuotiset vastuut
yhteensä

4 362 307,00

4 589 100,00

3 816 000,00

3 796 000,00

265 000,00

12 466 100,00

Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan
Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset
Ei ilmoitettavaa
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yhteensä
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Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 13:
Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat
Säteilyturvakeskuksella ei ole taseeseen sisältyviä rahastoituja varoja.

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 14:
Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat
Säteilyturvakeskuksella ei ole taseeseen sisältymättömiä viraston hallinnoimia rahastoituja varoja, säätiöitä ja yhdistyksiä.

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 15:
Velan muutokset
Säteilyturvakeskuksen taseessa ei ole valtionvelkaa eikä velan muutoksia.

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 16:
Velan maturiteettijakauma ja duraatio
Säteilyturvakeskuksen taseessa ei ole tämän liitteen mukaisia velkoja.

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

49

STUK

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2017

6. Allekirjoitukset
Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksytään.
Helsinki 20. päivänä helmikuuta 2018
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Pääjohtaja

Kaisa Koskinen
Johtaja

Pääjohtaja Petteri Tiippana

Johtaja Kaisa Koskinen

