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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 tiukan talouskurin ja
palveluhanketuottojen seuraksena. Tulostavoitteet
saavutettiin erinomaisesti.
Säteilyturvakeskuksen riippumattomuutta valtionhallinnossa tarkasteltiin STUKin tekemässä
selvityksessä. Selvitys, jonka taustalla oli kansainvälisen vertaisarvioinnin suositukset, jätettiin
Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) arviointia ja
mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.
Säteily- ja ydinturvallisuussäännöstön kehittämistyö jatkui edelleen. STUK osallistui merkittävällä panoksella STM:n käynnistämään säteilylain
kokonaisuudistukseen, joka on välttämätön ionisoivan säteilyn vaaroilta suojautumista koskevan EU
direktiivin voimaan saattamiseksi. Uudistustyö
jatkuu vielä vuonna 2017 ja uudistettu säteilylaki
ja siihen liittyvät alemman tason säädökset on tarkoitus saada voimaan vuoden 2018 alussa.
Ydinenergian käytön turvallisuussäännöstö on
sekin muutosten kohteena. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) käynnisti Ydinenergialain päivityksen,
jolla saatetaan voimaan EU:n Ydinturvallisuusdirektiivi. Samalla lakiin tehdään muutamia muita
muutoksia. STUK osallistui lain valmisteluun ja
käynnisti siihen liittyvien STUKin määräysten päivityksen. Päivitys jatkuu vuodelle 2017.
Suomalaisen saamasta keskimääräisestä säteilyannoksesta noin puolet on peräisin huoneilman
radonista, mikä aiheuttaa vuosittain keskimäärin
300 keuhkosyöpäkuolemaa. Uusien pientalojen radonpitoisuudet ovat laskeneet 1980-luvun puolivälistä alkaen. Lasku on ollut erityisen merkittävää
korkeiden radonpitoisuuksien alueilla. STUKin tekemän radonriskitietoisuuskyselyn tulosten perusteella radon ja sen terveysriskit tunnetaan. Tästä
huolimatta vain viidesosa vastaajista oli tehnyt radonmittauksen kodissaan. Ihmisten radontietoisuuden parantamiseksi ja altistuksen pienentämiseksi
STUK järjesti yhdessä STM:n ja kuntien kanssa Ilman radonia -kampanjoita Pirkanmaalla ja KantaHämeessä. Radonasioiden viestinnässä onnistut-
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tiinkin saamaan aikaisempaa suurempi näkyvyys
valtamedioissa.
Säteilyn käytön tila terveydenhuollossa ja teollisuudessa sekä tutkimuksessa on kohtuullisen
hyvä. STUKin tietoon ei tullut säteilyn käytössä
vakavia potilaiden, työntekijöiden tai ympäristön
turvallisuuteen vaikuttavia onnettomuuksia tai
tapahtumia. Maaliskuussa STUKin toimitilan katolla sijaitseva ulkoisen säteilyn valvontaverkoston
mittausasema havaitsi poikkeavia Cs-pitoisuuksia.
Perusteellisen selvittelyn jälkeen säteilyn alkuperäksi selvisi STUKin kanssa samassa kiinteistössä
toimiva yritys, joka vastaanottaa käytöstä poistettuja teollisuuden ja terveydenhuollon säteilylähteitä ja edelleen toimittaa ne loppusijoitettavaksi.
Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa terveydelle
tai ympäristölle, mutta cesiumia pääsi leviämään
toiminnan harjoittajan ja myös STUKin tiloihin ja
näin ollen jouduttiin tekemään laajoja puhdistustöitä. STUK pyysi Onnettomuustutkintakeskusta
ottamaan tapauksen tutkittavaksi. Tutkintaraportti valmistuu vuoden 2017 alkupuolella. Tapahtuman seurauksena STUK on tarkentanut umpilähteiden käyttöä koskevia ST-ohjeita ja valvontakäytäntöjä sekä valmiuteen ja valmiusviestintään
liittyviä menettelyitään.
SOTE-uudistuksen valmistelun edetessä turvallisuuslupien muutoshakemusten määrä on kasvanut organisaatioiden järjestäytyessä uudelleen.
Terveydenhuollon tietokonetomografiatutkimusten
määrä on edelleen kasvanut ja tutkimusten oikeutusarvioinnin ja optimoinnin rooli korostuu. STUK
osallistui vuoden lopulla yhteiseurooppalaiseen
kampanjaan, jonka aikana tarkastuksilla kiinnitettiin erityistä huomiota oikeutusarviointiin.
Ydinvoimalaitosten valvonta toteutui suunnittellusti käynnissä ja rakenteilla olevien laitosten
osalta. STUK aloitti Olkiluoto 3 laitosyksikön käyttölupahakemuksen turvallisuusarvioinnin TVO:n
jätettyä hakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle. Fennovoiman Hanhikivi-1 laitosyksikön rakentamisluvan turvallisuusarviointi ei vuoden aikana
juurikaan edennyt, koska Fennovoima ei toimittanut arviointiin tarvittavia aineistoja STUKin käsittelyyn. STUK teki arvionsa Loviisan laitosyksiköiden määräaikaisesta turvallisuusarvioinnista.
Ydinjätteiden ja käytetyn ydinpolttoaineen kä-
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sittely, varastointi ja voimalaitosjätteen loppusijoitus toteutettiin turvallisesti eikä Loviisan tai Olkiluodon ydinvoimalaitoksilla havaittu turvallisuutta vaarantavia tapahtumia. Posiva aloitti Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamisen STUKin todettua valmiuden rakentamisen
aloittamiseen. STUK antoi TEMille lausunnon Fennovoiman käytetyn polttoaineen loppusijoituksen
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Ydinmateriaalivalvonta toteutettiin Suomessa
kansainvälisten sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Ydinmateriaalivalvonnalla varmistutaan siitä,
että ydinaineet ja muut ydinalan tuotteet pysyvät
rauhanomaisessa, lupien ja ilmoitusten mukaisessa käytössä ja että ydinlaitoksia ja alan tekniikkaa
käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin.
Vuoden 2016 aikana STUKille ei kohdistettu
uusia määrärahaleikkauksia ja talouden tila säilyi vakaana. Vuonna 2015 toteutetut irtisanomiset
astuivat voimaan kevään 2016 aikana. Nousevana
huolena on säteilyturvallisuustutkimukseen liittyvän osaamisen säilyminen ja ylläpito kansallisella
tasolla. Vajetta pyritään paikkaamaan STUKin ja
yliopistojen perustaman CORES -yhteenliittymän
työn avulla, minkä puitteissa valmisteltiin ensimmäinen kansallinen säteilyturvallisuustutkimusohjelma.
Hallituksen ja ministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti STUKin yhteyteen perustettiin
8.12.2016 STUK International Oy huolehtimaan
STUKin kansainvälisistä asiantuntijapalveluista.

STUKin organisaatio ja tulostavoitteet
STUKin pääjohtajana toimi Petteri Tiippana.
STUKin johtajistoon kuuluivat johtajat Kirsi Alm-

Lytz, Jussi Heinonen, Tarja K. Ikäheimonen, Eero Kettunen ja Kaisa Koskinen (1.4.2016 alkaen)
(Hannu Koponen 1.6.2016 asti ja Kaj Vesterbacka
8.3.2016 asti)
STUKin yhteydessä toimi kolme ulkopuolisista
jäsenistä koostuvaa elintä:
• STUKin neuvottelukunta
• ydinturvallisuusneuvottelukunta
• turvajärjestelyneuvottelukunta.
Neuvottelukunnat tukivat aktiivisesti STUKia
sen operatiivisessa toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä.
STUKin organisaatio esitetään kuvassa 1. Työntekijöiden lukumäärä eri yksiköissä kuvaa tilannetta vuoden 2016 lopussa. Yhteensä työntekijöitä oli
321.
Vuotta 2016 koskevat STUKin tulostavoitteet
vahvistettiin STM:n ja STUKin välisessä 29.1.2016
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 2016 esitetään erillisissä STUKin
vuosiraporteissa STUK-B 212 Ydinenergian käytön

Pääjohtaja
Johto (3)

Yhteiskuntasuhteet
ja viestintä (5)

Ydinjätteiden ja
ydinmateriaalien
valvonta (26)

Ydinvoimalaitosten
valvonta (127)

Säteilytoiminnan
valvonta (52)

Ympäristön
säteilyvalvonta ja
valmius (52)

Hallinto (55)

Kuva 1. Organisaatio.
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turvallisuusvalvonta, STUK-B 213 Säteilyn käyttö
ja muu säteilylle altistava toiminta ja STUK-B 215
Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa. Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat
vuonna 2016 esitetään kolmannesvuosiraporteissa
STUK-B 209 (1–2/2016) ja STUK-B 210 (3/2016).
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1.2 Toiminnan vaikuttavuus

0

•• Säteilytoiminnassa ja ydinenergian käytössä noudatetaaan voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä. (4)
Ydinvoimalaitosten rakentamisen ja käytön valvonnassa ei tullut vuoden 2016 aikana esille tapauk
sia, joissa voimassa olevia säädöksiä tai määräyksiä olisi rikottu.
Säteilyn käytön tarkastuksissa havaittiin kahdeksan terveydenhuollon röntgenlaitetta, jotka eivät olleet turvallisuusluvissa. Yhden suurtehoisen
yleisötilaan kohdistetun laser-laitteen käyttö kiellettiin. Poikkeamat on korjattu toiminnanharjoittajien toimesta ja jatkotoimiin ei ole ollut tarvetta.

•• Suomalaisilla ydinlaitoksilla ei satu onnettomuutta
tai vakavaa turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa. (4)
Loviisan ja Olkiluodon laitoksilla ei sattunut vuoden 2016 aikana vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia.
Tapahtumat kuvataan tarkemmin raportissa STUK-B 212. Tapahtumilla ei ollut merkitystä
ydin- eikä säteilyturvallisuuden kannalta.
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Kuva 2. Suomen INES-luokiteltujen ydinlaitostapahtumien
määrät vuosina 2012–2016. Tapahtumat kuuluvat luokkaan
INES 1.

Kuvassa 2 esitetään INES-luokiteltujen tapahtumien lukumäärät Loviisan ja Olkiluodon laitoksilla vuosina 2012–2016.

•• Ydinvoimalaitosten riskejä hallitaan siten, että
laitosten onnettomuusriski pitkällä aikavälillä pienenee. (4)
Ydinvoimalaitosten onnettomuusriskiä arvioidaan todennäköisyysperusteisella riskianalyysillä
(PRA). PRA-mallissa käytetään säännöllisesti päivitettäviä tietoja alkutapahtumien esiintymisestä
ja laitteiden epäkäytettävyydestä.
Loviisa 1:n sydänvauriotaajuus eli PRA-mallilla
laskettu vuotuinen sydänvaurion todennäköisyys
oli vuoden 2016 lopussa 1,3 · 10-5/vuosi, mikä on
noin 25 % vähemmän kuin vuonna 2015 (1,7 · 10-5/
vuosi). Loviisa 2:n sydänvauriotaajuus oli 1,6 · 10-5/
vuosi eli 20 % pienempi kuin vuonna 2015 (2,0 ·
10-5/vuosi). Laitosyksikköjen välinen riskiarvion
ero johtuu mm. eroista turvallisuusjärjestelmiä siKuva 3. Loviisan laitosyksiköille lasketun vuotuisen onnettomuusriskin
muuttuminen vuosina
2007–2016.
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Kuva 4. Olkiluodon
laitosyksiköille lasketun
vuotuisen onnettomuusriskin muuttuminen vuosina 2007–2016.
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sältävien tilojen ilmastointijärjestelmissä. Riskin
pienenemiseen edelliseen vuoteen verrattuna vaikutti muun muassa suolanpoistolaitoksen palon
riskimerkityksen pieneneminen, vuotoja koskevien
hätätilanneohjeiden kehittäminen, uusi ohje varahätäsyöttövesipumppaamon käyttämiseksi ilman
DC-sähköä (voidaan soveltaa täydellisen sähkönmenetyksen ja hyvin korkean merivesitulvan tapauksessa) ja päähöyrylinjassa olevan turbiinin ohitusventtiilien ohjauksen muuttaminen öljyttömiksi
paloturvallisuuden parantamiseksi.
Olkiluoto 1:n sydänvauriotaajuus oli vuoden
2016 lopussa 0,64 · 10-5/vuosi eli noin 30 % pienempi kuin vuonna 2015 (0,90 · 10-5/vuosi). Olkiluoto 2:n sydänvauriotaajuus oli vuoden 2016 lopussa
1,13 · 10-5/vuosi eli noin 23 % pienempi kuin edellisen vuoden lopussa (1,46 · 10-5/vuosi). Sydänvauriotaajuuden muutokset johtuvat mm. luotettavuustietojen päivityksistä ja palo-PRA:ssa käytettävien
syttymistaajuuksien päivityksestä. Laitosyksikköjen välinen ero johtuu pääosin siitä, että Olkiluoto
1:llä tehtiin v. 2014 muutoksia, joilla varmistettiin
reaktorin jäähdytykseen käytettävän apusyöttövesijärjestelmän toimintakyky tilanteessa, jossa merivesijäähdytys menetetään meriveden oton tukkeutumisen tai laitevikojen seurauksena. Olkiluoto 2:lla vastaavia muutoksia ei vielä ole toteutettu.
Loviisan ja Olkiluodon laitosyksiköiden laskennallisen vakavan onnettomuuden vuotuisen riskin
muuttuminen vuosina 2007–2016 esitetään kuvissa 3 ja 4.

•• Radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset
päästöt ydinlaitoksistaja kaivoksista ympäristöön
ovat erittäin pieniä. (4)
Loviisan ja Olkiluoto 2:n radioaktiivisten aineiden
päästöt olivat samaa suuruusluokkaa kuin aiempina vuosina. Olkiluoto 1:llä tunnistettiin kevään
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aikana kuusi vuotavaa polttoainesauvaa, joiden
takia fissiotuotteiden päästöt olivat selvästi edellisvuosien tasoa korkeampia. Päästörajat alittuivat
kuitenkin selvästi myös Olkiluoto 1:llä.
Päästöjen perusteella laskettu säteilyannos ympäristön eniten altistuneelle asukkaalle oli molempien voimalaitosten osalta alle 1 % ydinenergia-asetuksen 161/1988 mukaisesta raja-arvosta 100 µSv.
Loviisan laitoksen aiheuttama eniten altistuneen
asukkaan säteilyannos oli laskennallisen arvion
mukaan 0,46 µSv ja Olkiluodon laitoksen 0,28 µSv.
Ympäristön eniten altistuneen asukkaan laskennalliset säteilyannokset vuosina 2007–2016
esitetään kuvassa 5.
STUK teki marraskuussa 2012 päätöksen, että Terrafamen kaivoksen vesienhallinta on säteilylaissa määriteltyä säteilytoimintaa, jota STUK
valvoo. Vuonna 2016 tehdyissä tarkastuksissa valvottiin kaivosalueen ja lähiympäristön säteilyturvallisuutta muun muassa seuraamalla vesienhallintaa kaivosalueella ja lähiympäristön vesistöjen
uraanipitoisuuksia sekä arvioimalla kaivosalueen
vesien ja sakkojen uraanitasetta. Terrafamen kaivosalueen ja lähiympäristön säteilyturvallisuudessa ei ollut poikkeavaa ympäristönäytteiden mittaustulosten tai paikan päällä tehtyjen havaintojen
perusteella. 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. Jätteiden syntymistä on rajoitettu tehokkaasti asianmukaisella huolto- ja korjaustöiden
suunnittelulla sekä ydinpolttoaineen korkeilla
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laatuvaatimuksilla, minkä seurauksena polttoainevuodot ovat olleet harvinaisia. Lisäksi jätteiden
kertymistä on vähennetty dekontaminoinnilla sekä
jätteiden monitoroinnilla ja lajittelulla. Laitoksilla on käytössä tehokkaat menetelmät myös loppusijoitettavan jätteen tilavuuden pienentämiseksi.
Mittauksin on voitu todeta, että osa jätteistä alittaa säteilysuojelullista valvontaa edellyttävän rajan, joten ne on vapautettu valvonnasta.
Vuoden 2016 lopussa Loviisan laitoksella oli loppusijoitettuna matala-aktiivista jätettä yhteensä
1974 m³ ja Olkiluodon laitoksella vastaavasti matala-aktiivista jätettä yhteensä 4220 m³. Loppusijoitetun jätteen tilavuuden lisäys oli Loviisan laitoksella
21 m³ ja Olkiluodon laitoksella 106 m³. Molemmilla
laitoksilla alitettiin tavoitteeksi asetettu raja loppusijoitetun matala-aktiivisen huoltojätteen tilavuuden kasvulle viiden vuoden keskiarvona (Loviisassa
alle 100 m³ ja Olkiluodossa alle 200 m³.)

•• Ydinsulkuvalvontaan liittyvä toiminta tapahtuu
kansainvälisten sopimusten mukaisesti. (4)
Ydinmateriaalivalvonta toteutettiin kansainvälisten sopimusten mukaisesti. IAEA:lta ja Euroopan
komissiolta ei tullut vuonna 2016 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.

•• Säteilyn käytössä ei satu onnettomuutta tai vakavaa turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa. (4)
Säteilyn käytössä ei sattunut onnettomuuksia tai
vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia.
STUKille ilmoitettiin 98 poikkeavaa tapahtumaa.
Näistä 29 liittyi säteilyn käyttöön teollisuudessa,
66 säteilyn käyttöön terveydenhuollossa ja 3 ionisoimattoman säteilyn käyttöön.
Säteilyn käyttöön teollisuudessa liittyvistä
poikkeavista tapauksista yksi koski radiografiakuvauksia. Tapauksessa röntgenputken lämmityksen
aikana aluetta ei oltu riittävästi rajattu eikä käytetty säyteilyaukon suljinta. Lisäksi röntgenputki
oli sijotettu siten, että ulkopuoliset henkilöt altistuivat ylimääräriselle säteilyannokselle. Annokset
jäivät kuitenkin pieniksi, koska henkilöillä oli käytössä säteilyhälyttimiä, ja niiden hälyttäessä he
poistuivat etäämmälle. Työntekijöille aiheutuneet
annokset olivat 2–80 mikroSv.
Yhdessä tapauksessa STUKin tutkimuskäytössä
olleelle alfasäteilytyslaitteelle tehtiin käyttökunnon
tarkastusta, ja todettiin laitteen plutoniumlähteen
(Pu-238, 0,93 GBq) pinnan olevan vaurioitunut.
Lähdettä irrotettaessa kontaminaatiota tarttui työtä tehneen henkilön sormiin ja niistä hänen vaatteisiinsa ja työtiloihinsa. Kontaminaation laajuus ja
määrä selvitettiin mittauksin ja se todettiin melko
vähäiseksi. Sen jälkeen tehtiin tarvittavat puhdistustoimet ja varmistettiin, että kontaminaatiota ei
ollut enää henkilössä, laitteen käsittelytiloissa tai
muualla. Lähdettä käsitelleen henkilön altistuminen selvitettiin kokokeho- ja eritemittauksilla. Mittausten perustella arvioitiin, että henkilö oli saanut
hengityksen kautta noin 4,6 mSv suuruisen säteilyannoksen. Tapauksen johdosta STUK tarkensi
omaa ohjeistustaan.
Teollisuuden poikkeavista tapahtumista seitsemän liittyi avolähteiden käyttöön. Yksi tapahtumista koski virheellistä fluori-18-aktiivisuuden
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Kuva 5. Altistuneimman
väestönosan yksilölle arvioidut säteilyannokset Loviisan ja Olkiluodon laitosten
ympäristössä 2007–2016.
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siirtoa syklotronilta synteesilaitteelle. Tapahtuma
huomattiin, kun siirto oli kestänyt poikkeuksellisen pitkään. Osoittautui, että fluori oli päätynyt
tuotantolaboratorion synteesilaitekaapin sijasta
tutkimuslaboratorion avoimeen lyijytettyyn laitekaappiin. Työntekijöille ei aiheutunut välitöntä
vaaraa tilanteesta säteilymonitorointijärjestelmien
ansiosta. Tilamonitorointijärjestelmän hälyttäessä
kohonneesta annosnopeudesta työntekijät poistuivat välittömästi tilasta joten kumulatiivinen annos
työntekijöille jäi vähäiseksi tapahtuman johdosta.
Tapahtumasta tehtiin laatupoikkeama ja tapahtuma käsiteltiin toiminnanharjoittajan laatujärjestelmän mukaisesti ja siitä tehtiin ilmoitukset
STUKin lisäksi Valviralle. Tapahtumasta informoitiin välittömästi myös laitetoimittajaa ja pyydettiin
selvitystä vikatilanteesta.
Radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin liittyviä
poikkeavia ilmoitettuja tapahtumia oli neljä. Kolmessa oli kyse kollin vahingoittumisesta kuljetuksen aikana ja yhdessä kuljetusauto suistui tieltä.
Kaikissa tapauksissa kollit tai niiden sisäpakkaukset säilyivät ehjinä.
Kahdeksan poikkeavaa tapahtumaa liittyi säteilylähteiden löytymiseen metallin kierrätysprosessissa tai muuten. Näistä kahdessa tapauksessa kierrätysmetallin joukosta löytyi säteilylähde.
Toisessa näistä tapauksista säteilylähde (Cs-137,
referenssiaktiivisuus 19 GBq) oli peräisin Ruotista.
Lähteen omistaja selvitettiin yhteistyössä Ruotsin
säteilysuojeluviranomaisen (SSM) kanssa ja lähde
palautettiin Ruotsiin. Kahdessa tapauksessa toiminnanharjoittajan tiloista löytyi umpilähde. Yhdestä konkurssipesästä löytyi luvittamaton läpivalaisulaite.
Terveydenhuollon röntgentoiminnassa ilmoitettiin tapahtumakohtaisesti vuonna 2016 yhteensä
53 poikkeavaa tapahtumaa, vuonna 2015 ilmoitettuja tapahtumia oli 33. Lisäksi vuodesta 2015
lähtien turvallisuusmerkitykseltään vähäisempiä
poikkeavia tapahtumia on ilmoitettu kootusti kalenterivuosittain. Vuonna 2015 näitä tapahtumia
ilmoitettiin kootusti 755, vuoden 2016 tapahtumamäärät selviävät vuonna 2017 alkuvuodesta.
Poikkeavista tapahtumista 13 johtui laite- tai järjestelmävioista ja kymmenessä tapauksessa syynä
oli tutkimuksen suorittamisessa tapahtunut inhimillinen virhe. Suurin yksittäinen altistus potilaalle oli 24 mSv, joka aiheutui, kun potilaalle tehtiin
tarpeeton vatsan alueen TT-tutkimus. Tapauksessa
potilaalla oli todettu raju hemoglobiini (Hb)-arvon
lasku toimenpidettä seuraavana päivänä. Tämän
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vuoksi potilaalle tehtiin vatsan alueen TT-tutkimus. Myöhemmin selvisi, että Hb-arvon lasku johtui virheellisesti otetusta näytteestä. Näyte otettiin
virheellisesti kädestä, jossa potilaalla oli tippa.
Isotooppilääketieteen alalta ilmoitettiin vuonna 2016 yhdeksästä poikkeavasta tapahtumasta.
Poikkeavien tapahtumien ilmoitusten määrä on
laskenut huomattavasti aikaisempiin vuosiin nähden. Vuosina 2014 ja 2015 ilmoituksia oli 34 ja 27.
Ilmoitusmäärän laskusta noin puolet johtuu yhden
suuren toimijan tekemien ilmoitusten vähenemisestä. Kaikista isotooppilääketieteen poikkeavien
tapahtumien ilmoituksista kolme koski käyttäjän
virhettä kuvantamistutkimuksen toteuttamisessa,
kaksi laitteen vikaantumista ja kaksi käyttäjän tai
käsittelytilan kontaminaatiota. Suurin poikkeavasta tapahtumasta aiheutunut ylimääräinen altistus
oli 17 mSv, joka aiheutui, kun PET-TT-tutkimuksessa potilas kuvattiin virheellisillä TT:n kuvausparametreilla.
Sädehoitoon liittyviä poikkeavien tapahtumien
ilmoituksia oli neljä. Merkittävimmässä tapauksessa sappiteiden kipua lievittävässä brakyterapiahoidossa oli 6 mm systemaattinen kohdistusvirhe.
Virhe koski klinikalla kaikkia potilaita, jotka olivat
saaneet vuosina 2011–2016 sappitiehyiden sisäistä sädehoitoa, potilaita oli yhteensä 34. Kohdistusvirhe johtui hoitolaitteeseen liittyvän adapterin
puuttumisesta. Klinikan arvion mukaan kohdistusvirheen kliininen merkitys hoidetuille potilaille
on ollut pieni, koska hoidon toteutuksessa on 2 cm
marginaali.
Yhdessä tapauksessa potilaan terve jalka oli
aseteltu yhdellä hoitokerralla virheellisesti jalan
kipusädehoidossa. Virheellisestä asettelusta johtuen terveen jalan jalkaterä sai 9 cm:n matkalta
7 Gy:n annoksen. Lääkärin arvion mukaan terveelle jalalle ei aiheudu sen saamasta säteilyannoksesta merkittävää haittaa. Kaksi poikkeavan tapahtuman ilmoitusta koski TT-kuvauksen käynnistymistä, kun työntekijä oli kuvaushuoneessa. Kuvaushuoneessa olleet työntekijät altistuivat vähäisessä
määrin sironneelle säteilylle.
Ionisoimattoman säteilyn käytössä STUKin
tietoon tuli kolmepoikkeavaa tapahtumaa. Yhdessä tapauksessa koululainen osoitteli toista oppilasta suuritehoisella laser-laitteella. Poliisi pyysi
STUKilta arvion tapauksesta. Silmävauriota ei
tiettävästi syntynyt, mutta laite oli STUKin arvion
mukaan hyvin vaarallinen. Toisessa tapauksessa
kauneudenhoitokäsittelyssä käytetty radiotaajuista säteilyä tuottava hoitolaite aiheutti palovam-

9

STUK

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016

Taulukko 1. Kollektiiviset säteilyannokset ydinvoimalaitoksilla vuonna 2016.
Laitos

Annos

Annosseurannan piiriin
kuuluneiden henkilöiden lkm

Loviisa

0,84 manSv

1407

Olkiluoto

0,88 manSv

2247

Ruotsin laitokset*

0,08 manSv

89

*Suomalaisten osuus.

man asiakkaalle. Tapauksen selvittäminen on kesken. Kolmannessa tapauksessa STUKin tarkastaja
havaitsi yleisölle avoimeen tilaan suunnatun luvattoman suuritehoisen laserin Helsingin asematunnelissa. Laitetta käyttänyt kauppias poisti laitteen
käytöstä välittömästi eikä vahinkoja tiettävästi
syntynyt. Laitteen laserit olisivat STUKin arvion
mukaan aiheuttaneet silmään osuessaan hyvin todennäköisesti vaurioita.

•• Jokaisen työntekijän säteilyannos on suunnitellussa altitustilanteessa henkilökohtaisen annosrajan alapuolella. (4)
Yhdenkään työntekijän säteilyannos ei ylittänyt
vuonna 2016 työntekijöiden annosrajaa 50 mSv
vuodessa eikä viiden vuoden ajanjaksolle asetettua
100 mSv:n annosrajaa. Keskimääräiset työntekijöiden säteilyannokset olivat samaa suuruusluokkaa
kuin aiempina vuosina.
Loviisan ja Olkiluodon laitoksilla työskennelleiden henkilöiden säteilyannokset alittivat vuosiannosrajan 50 mSv. Yksittäisten henkilöiden säteilyannokset eivät ylittäneet viiden vuoden ajanjaksolle asetettua 100 mSv:n annosrajaa.
Suomen ydinvoimalaitoksilla säteilytyöstä ai-

heutunut suurin henkilökohtainen säteilyannos oli
10,7 mSv. Viiden viimeisen vuoden aikana (2012–
2016) kertynyt suurin henkilökohtainen säteilyannos oli 38,7 mSv, joka aiheutui työskentelystä Loviisan laitoksella (kuva 6).
Terveydenhuollon toimialalla suurin syväannos
(24,9 mSv) aiheutui toimenpideradiologille. Eläinlääkinnässä suurin syväannos (6,5 mSv) kirjattiineläinlääkärille. Nämä vastaavat noin 0,8 mSv ja
0,2 mSv efektiivisiä annoksia. Suurin syväannos
(3,0 mSv) terveydenhuollossa, joka aiheutui muusta kuin röntgensäteilystä, kirjattiin röntgenhoitajalle. Teollisuudessa suurin syväannos (7,9 mSv)
aiheutui merkkiainekokeita tehneelle henkilölle,
tutkimuksessa suurimmalle syväannokselle (4,7
mSv) altistui useita erityyppisiä lähteitä käyttänyt
henkilö, ja radioaktiivisten aineiden valmistuksessa suurin syväannos oli 11,8 mSv.
Annosrekisteriin tallennettu suurin radonpitoisuuden vuoksi altistumisen seurannassa olleen
työntekijän efektiivinen annos oli 16,1 mSv vuonna
2016.
Annostarkkailussa olleiden työntekijöiden lukumäärät vuosina 2012–2016 esitetään taulukossa 2,
ja työntekijöiden keskimääräiset säteilyaltistukset
toimialoittain taulukossa 3.
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Kuva 6. Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten
työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset vuosina 2007–2016.
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Taulukko 2. Annostarkkailussa olleiden työntekijöiden lukumäärät vuosina 2012–2016.
Vuosi

Työntekijöiden lukumäärä (kpl)
Ydinenergian
käyttö 1

Radio
aktiivisten
aineiden
valmistus

Muut 2

Yhteensä

720

3 676

727

3 715

22

107

11 341

20

125

11 688

1 257

686

3 621

22

143

11 197

664

1 355

649

3 291

26

142

10 800

703

1 322

644

3 511

27

163

10 951

Terveydenhuolto

Eläinlääkintä

Teollisuus

Tutkimus

2012

5 072

582

1 286

2013

5 100

636

1 329

2014

4 930

653

2015

4 772

2016

4 695

Suomalaisilla ja ulkomaisilla ydinvoimalaitoksilla työskentelevät suomalaiset sekä suomalaisilla laitoksilla työskentelevät ulkomaiset työntekijät.
2
Palvelutoiminta, kauppa / tuonti / vienti sekä asennus ja huoltotoiminta.
1

Taulukko 3. Työntekijöiden keskimääräiset säteilyannokset toimialoittain vuosina 2012–2016.
Vuosi

Keskimääräinen säteilyannos 3 (mSv)
Terveydenhuolto

Eläinlääkintä

Teollisuus

Tutkimus

Ydinenergian
käyttö 1

Radio
aktiivisten
aineiden
valmistus

Muut 2

Yhteensä

2012

0,27

0,16

0,11

0,09

0,48

0,32

0,01

0,31

2013

0,28

0,21

0,12

0,07

0,67

0,32

0,01

0,37

2014

0,26

0,19

0,11

0,06

0,34

0,27

0,02

0,25

2015

0,29

0,20

0,13

0,05

0,41

0,42

0,02

0,29

2016

0,28

0,19

0,12

0,06

0,52

0,59

0,04

0,32

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

•• Säteilyn lääketieteellisessä käytössä potilasaltistus on oikeutettu ja optimoitu. (4)
STUK totesi terveydenhuollon röntgentoiminnan
tarkastuksilla kolmella eri laitteella vertailutason
ylityksen. Ylitysten johdosta STUK antoi tarkastuskohteita koskevat korjausmääräykset, joissa kehotettiin toiminnan harjoittajaa selvittämään, olisiko alemmalla annostasolla saavutettavissa riittävän hyvä kuvanlaatu. Lisäksi edellytettiin, että kuvauskäytäntöihin tehdään tarvittavat muutokset.
Näiden lisäksi STUK totesi valvonnan yhteydessä
kahdentoista hammaslääketieteellisiin kuvauksiin
käytettävän panoraamatomografialaitteen ja 32
intraoraaliröntgenlaitteen ylittävän asetetun vertailutason. Hammaslääketieteellisten intraoraalikuvausten vertailutasot päivitettiin vuonna 2014,
ja tämä näkyy vielä vuonna 2016 vertailutason ylitysten kasvuna.

STUK julkaisi oppaan tietokonetomografiatutkimusten optimointiin isotooppilääketieteessä.
Opas tehtiin moniammatillisessä yhteistyössä radiologien, sairaalafyysikoiden ja isotooppilääketieteen erikoislääkäreiden kanssa.
STUK kokosi ja julkaisi raportin ”Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna
2015”. Vuonna 2015 Suomessa tehtiin noin 5,8 miljoonaa röntgentutkimusta. TT-tutkimusten määrä
kasvaa edelleen (luvussa mukana myös hammasröntgentutkimukset). STUK kokosi myös tiedot
isotooppitutkimusten ja -hoitojen määristä sekä
potilaille annettujen radioaktiivisten aineiden aktiivisuuksista. Raportti julkaistaan vuoden 2017
kuluessa.
STUK asetti uudet potilaan säteilyaltistuksen
vertailutasot hammaslääketieteen kartiokeilatietokonetomografiatutkimuksiin (KKTT-tutkimuksiin)
sekä kardiologisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin.
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•• Kaikista Suomessa olevista säteilylähteistä huolehditaan asianmukaisesti. (4)

HERCA-WGE-ryhmän (HERCA Working Group on Emergencies) 13. kokous pidettiin STUKissa 14.–15.9.2016.
Koollekutsujana toimi ryhmän varapuheenjohtaja, STUKin
valmiuspäällikkö Hannele Aaltonen. Ryhmä koostuu Euroopan säteilysuojeluviranomaisten edustajista.
Kuva: Riikka Laitinen-Sorvari

STUK ei havainnut sädehoidon tarkastuksilla tehdyissä vertailumittauksissa hoidon turvallisuutta vaarantavia yliannoksia eikä hyväksyntärajoja ylittäviä annostuloksia. Mittaustulosten
ero oli keskimäärin 0.05 % (fotonikeilat) ja 0.30 %
(elektronikeilat).
STUK osallistui HERCAn (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities)
organisoimaan teemaviikkoon, jolloin tarkastuksilla kiinnitettiin erityistä huomiota säteilyn käytön
oikeutusarviointiin. Asiaa esiteltiin syksyn 2016
Sädeturvapäivillä ja STUK julkaisee yhteenvedon
havainnoista vuonna 2017.

•• Markkinoilla olevat säteilyä tuottavat kuluttajatuotteet 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 aiempaa vähemmän. Testattujen
matkapuhelinten ja tablettitietokoneiden joukosta löytyi sitä vastoin useita vaatimustenvastaisia
tuotteita. Vakavia puutteita turvallisuudessa ei
kuitenkaan havaittu. Perinteisen kaupan ja kotimaisen internet-kaupan myymien tuotteiden säteilyturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden
voidaan arvioida olevan hyvällä tasolla.
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STUK valvoi säteilylähteiden käyttöönottoa ja rekisteröintiä toiminnanharjoittajilta saatujen lupa
hakemusten ja ilmoitusten perusteella. Tietojen
oikeellisuudesta varmistuttiin maahantuojilta ja
tunnustetulta laitokselta saatujen luovutus- ja
vastaanottoilmoitusten perusteella sekä käyttöpaikoilla tehtävillä tarkastuksilla. Tarkastusten
yhteydessä STUKin tietoon tuli kahdeksan terveydenhuollon röntgenlaitetta, joille ei ollut turvallisuuslupaa. Näiden lisäksi STUKiin toimitettiin joitakin turvallisuuslupahakemuksia vasta laitteen
käyttöönottovaiheessa tai sen jälkeen, kun laite oli
jo otettu käyttöön.
Suomen ainoan tunnustetun laitoksen, Suomen
Nukliditekniikan, tiloissa tapahtui kontaminaatio
maaliskuussa 2016 jossa yrityksen työtilat kontaminoituivat niin, että ne piti puhdistaa. Puhdistustyö jatkuu vuoden 2017 puolelle vielä joiltain osin.
Puhdistustöistä kertyneen radioaktiivisen jätteen,
lähinnä vesiä, puhdistusvälineitä ja kontaminoituneita tavaroita, käsittelyä ja loppusijoitusta selvitetään vielä.
Tapauksen jälkeen STUK asetti yrityksen toimintakieltoon siten, että se voi vastaanottaa uusia
säteilylähteitä vasta kun se toteuttaa tarkennetut
turvallisuusvaatimukset. Tämän vuoksi Suomessa
ei ole tällä hetkellä toimijaa, joka voisi vastaanottaa radioaktiivisia jätteitä. Jätteiden vastaanoton
keskeytyminen on aiheuttanut sen, että käytöstä
poistettuja säteilylähteitä on jäänyt toiminnanharjoittajien ja maahantuojien varastoihin.
Onnettomuustutkintakeskus otti tapauksen
STUKin pyynnöstä tutkittavakseen, ja raportti julkaistaan vuoden 2017 alussa.

•• Ydinlaitoksiin, ydinmateriaaleihin ja säteilyn käyttöön kohdistuva vakava vahingoittava laiton toiminta on tehokkaasti estetty. (4)
STUKin tietoon ei tullut yhtään tilannetta, jossa
ydinmateriaalit tai muut radioaktiiviset aineet
olisivat olleet lainvastaisen toiminnan kohteena.
Lainvastaisen toiminnan estämiseksi ydinaineiden, ydinmateriaalien ja säteilyn käyttäjiltä edellytetään STUKin hyväksymiä turvajärjestelykuvauksia ja -suunnitelmia ohjeissa YVL A.11, YVL
D.1 ja ST 1.11 asetettujen vaatimusten mukaisesti.
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STUK kiinnitti erityistä huomiota ydinmateriaalivalvonnan ja säteilyn käytön valvonnan tarkastuksissa lainvastaisen toiminnan estämiseen. Tämän
lisäksi tehtiin turvajärjestelyihin (ml. ydinmateriaalien turvajärjestelyt) liittyviä tarkastuksia ydinlaitoksilla.

•• 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. Kaksi toiminnanharjoittajaa toimitti STUKille
ydinmateriaalivalvonnan erikoisraportit, joissa ilmoittivat tuoneensa maahan luvanvaraisia laitteita ja tietoaineistoja ilman voimassa olevia lupia.
STUK valvoo, että toiminnanharjoittajat huolehtivat raporteissa esittämistään korjaavista toimenpiteistä, jotta ydinenergian käyttö täyttää asetetut
vaatimukset ja velvoitteet eivätkä luvattomat tapahtumat toistu. Tuonnit eivät vaarantaneet ydinturvallisuutta. Ruotsista toimitettiin kierrätysmetallin mukana Cs-137-umpilähde. Lähde palautettiin Ruotsiin yhteistyössä Ruotsin säteilysuojeluviranomaisen kanssa.

•• Talousvesi ei ylitä STM-asetuksessa esitettyjä radioaktiivisuuden viitearvoja. (4)
Talousveden radioaktiivisuuden valvontasäännökset muuttuivat vuonna 2016 ja talousveden radioaktiivisuutta valvottiin laajemmin ja systemaattisemmin. Talousveden sisältämien radioaktiivisten aineiden aiheuttama annos saa olla enintään
0,3 mSv vuodessa (ruuan ja juoman mukana saatu
annos). Talousveden radioaktiivisuutta valvottiin
lähes 600 vedenottamon vedestä, jotka sisältävät
vesilaitoksia ja julkisia tiloja. Noin kymmenessä
kohteessa radioaktiivisuus (pääosin radonpitoisuus) ylitti toimenpidearvon ja toiminnanharjoittaja ryhtyi toimenpiteisiin radioaktiivisuuden pienentämiseksi juomavedessä.
Talonrakennustuotantoon käytettävistä rakennusmateriaaleista väestölle aiheutuvan säteilyaltistuksen toimenpidearvo on 1 mSv vuodessa.
STUKiin toimitettujen mittaustulosten ja selvitysten perusteella toimenpidearvoa ei ylitetty.

•• Avaruussäteilystä lentohenkilöstölle aiheutuva annos ei ylitä asetettua raja-arvoa. (4)
STUKin annosrekisteriin kirjattiin neljän lentoyhtiön työntekijöiden annostiedot. Yhdellekään työntekijälle avaruussäteilystä aiheutuva vuotuinen
annos ei ylittänyt ohjeessa ST 12.4 asetettua rajaarvoa (6 mSv). Suurin henkilökohtainen vuosiannos ohjaamohenkilöstöön kuuluvalle työntekijälle
oli 5,1 mSv ja matkustamohenkilöstöön kuuluvalle
työntekijälle 5,4 mSv. Ohjaamohenkilöstöön kuuluvien työntekijöiden vuosiannosten keskiarvo oli
2,6 mSv ja matkustamohenkilöstöön kuuluvien
työntekijöiden 2,9 mSv.

•• Väestön radonaltistuminen pienenee. (4)
STUKissa tehtyjen radonpitoisuusmittausten ja
radonkorjauksia tekevien talouksien lukumääriä
selvittävien hankkeiden perusteella voidaan arvioida, että vanhojen pientaloasuntojen, joissa radonpitoisuus ylittää 400 Bq/m³, oli vuonna 2015
noin 47 000. Nykyisestä Suomen asuntokannasta
98–99 % on samaa kuin edellisenä vuonna, mistä
johtuen keskiarvo ei muutu kovin nopeasti. Rakennusvaiheen radontorjuntatoimenpiteet alentavat kollektiivista säteilyannosta merkittävästi,
mutta vaikutus jakautuu asuntojen koko eliniälle.
STUKin pitkäjänteinen toiminta on vaikuttanut
suomalaisten radonaltistuksen pienenemiseen.
Vuonna 2016 STUKissa mitattujen asuntojen radonpitoisuuksien mediaani oli 101 Bq/m³. Luvussa
on mukana kaikki tulokset. Mittauskaudella 2014–
2015 STUKin mittauksissa sisäilman radonpitoisuuksien mediaani asunnoissa oli 122 Bq/m³.
Vuonna 2016 STUK teki noin 6 500 radonmittausta 4 900 asunnossa. Mittauksista 28 % ylitti
uusien asuntojen radonpitoisuuden enimmäisarvon 200 Bq/m³, 17 % tulos ylitti 300 Bq/m³ ja 11 %
mittauksista ylitti vanhojen asuntojen radonpitoisuuden enimmäisarvon 400 Bq/m³. Kansallisesta
radontietokannasta saadut pitoisuudet yliarvioivat radonpitoisuuksia, koska korkeiden radonpitoisuuksien alueilla asuntoja mitataan enemmän
kuin matalien radonpitoisuuksien alueella.
Koska sisäilman radon on ongelma ennen kaikkea pientaloissa, STUK on yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön (STM), ympäristöministeriön (YM)
ja paikallisten viranomaisten kanssa keskittynyt
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nimenomaan radonaltistuksen vähentämiseen
pientaloissa. Kuva 7 osoittaa, miten 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 efektiivineen säteilyannos pienenee. (4)
Noin puolet tavallisen suomalaisen säteilyannoksesta on laskennallisesti peräisin sisäilman radonista. Suomessa on noin 2,6 miljoonaa asuntoa,
joista 1,4 miljoonaa on pientalo- ja rivitaloasuntoja ja loput kerrostaloasuntoja. Arviolta noin 50 000
pientalo- ja rivitaloasuntoa tai kerrostalojen pohjakerroksen asuntoa ylittää radonpitoisuuden enimmäisarvon 400 Bq/m³. Asuntokanta uusiutuu noin
1 % vuosivauhtia ja radonturvallinen rakentaminen
on yleistynyt jo 1980-luvun puolesta välistä alkaen.
Jos arvioidaan, että uusissa asunnoissa sisäilman
radonpitoisuus on 150 Bq/m³ vähemmän kuin käytöstä poistetuissa asunnoissa, vähenee viiden vuoden aikana keskimääräinen efektiivinen annos noin
0,08 mSv. 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.
Jos vuosittain tehtäisiin 1 000 radonkorjausta siten,
että radonpitoisuus pienenisi keskimäärin 450 Bq/
m³, olisi vaikutus suomalaisten keskimääräiseen
efektiiviseen annokseen 0,02 mSv. Viidessä vuodessa tulisi siis löytää mittauksin ja korjata noin 10 %
niistä asunnoista, joissa enimmäisarvo ylittyy.
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Kuva 7. Pientaloissa mitattujen radonpitoisuuksien
mediaanit rakennusvuoden
mukaan korkean radonpitoisuuden maakunnissa (EteläKarjalan, Kanta-Hämeen,
Kymenlaakson, Pirkanmaan,
Päijät-Hämeen ja entisen
Itä-Uudenmaan maakunnissa) ja muissa maakunnissa
sekä koko Suomessa.

Radonista johtuva efektiivinen annos joka tapauksessa pienenee, mutta tarkkojen lukujen antaminen on mahdotonta aineistoon ja arviointeihin
liittyvien epävarmuuksien takia. Edellä mainituista esimerkeistä voidaan havaita, että radonin
aiheuttamaa keskimääräistä efektiivistä annosta
saadaan tehokkaimmin vähennettyä radonturvallisella rakentamisella. Yksilön säteilysuojelun kannalta radonkorjaukset ovat tärkeitä, mutta niiden
vaikutus suomalaisen keskimääräiseen annokseen
on selvästi pienempi.
Efektiivinen annos on puhtaasti dosimetrinen
suure eikä se sellaisenaan kuvaa radonin hajoamistuotteille altistumisesta aiheutuvaa keuhko
syöpäriskiä. Tupakointi on erittäin merkittävä riskitekijä: noin 85 % radonin aiheuttamista syövistä
ilmaantuu tupakoiville. Tupakointi on vähentynyt
Suomessa viime vuosina selvästi. Näin ollen radon
altistukseen liittyvä keuhkosyöpäriski pienenee
huomattavasti enemmän kuin mitä annosmuutokset antaisivat ymmärtää.

•• Varautuminen erilaisiin säteilyvaaratilanteisiin ja
niiden pitkäkestoiseen hoitoon on riittävä. (4)
Loviisan laaja pelastustoimiharjoitus pidettiin
27.4.2016. Siihen osallistui 52 organisaatiota keskus-, alue- ja paikallishallinnosta sekä yksityiseltä
sektorilta. Myös YLEn Radio Itä-Uusimaa oli mukana harjoituksessa. Harjoitukseen osallistui noin
300 henkilöä. Harjoituksen skenaario oli erittäin
haastava tilanteen muuttuessa nopeasti. Harjoitus
onnistui saatujen palautteiden perusteella hyvin,
mutta toi esiin myös mahdollisia kehittämiskohteita. Näistä merkittävin koski yhteisen tilannekuvajärjestelmän puutetta. Ainakin osittain tästä
puutteesta seurasi joitakin ongelmia tiedonkulussa, viestinnässä sekä sen koordinoinnissa.
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1.3 Toiminnallinen tehokkuus
1.3.1 Toiminnan tuottavuus

• Lainsäädännön jatkovalmistelussa STUK antaa
asiantuntija-apua säteilylain kokonaisuudistuksessa seuraavan aikataulun mukaisesti: (3)
•• HE-pykälät ja perustelut 15.4.
•• VN ja STM -asetukset ja STUK-määräykset
1.1.2017
STUK osallistui säteilylain uudistukseen merkittävällä panoksella. Alkuperäisen aikataulun muuttamisesta sovittiin STM:n kanssa jo keväällä 2016
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 peristeluineen
valmistui marraskuussa ja se lähetettiin 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 2017 puolella.

•• STUK huomioi osaltaan SOTE-lainsäädännön
muutokset niin, että uudelleen organisoidun palvelutuotannon säteilyä käyttävien hoidollisten ja
diagnostisten palveluiden luvitus ja valvonta on
voimavaroihin nähden mahdollista. (4)
SOTE-lainsäädännön valmistelu viivästyi ja jatkuu 2017. STUK on pyrkinyt ennakoimaan mahdollisia muutoksia sekä meneillään olevassa säteilylain uudistuksessa että omien toimintojensa
kehittämisessä.

•• STUK osallistuu aktiivisesti ympäristöterveyden
häiriötilanteisiin varautumiseen ja toiminnan kehittämiseen, kuten sisäministeriön johtamaan
laaja-alaiseen säteilyvaaratilanteeseen liittyvään
eri toimijoiden roolien selkiyttämiseen tähtäävän
työn edistämiseen. (4)
STUK osallistui aktiivisesti STM:n yhteistyöverkoston työhön, jonka tarkoituksena oli selvittää ympäristöterveyden häiriötilanteiden hallintaa ja yhteistyötä sekä hallinnonalan organisaatioiden vastuut
ja tehtävät häiriötilanteissa. Loppuraportin valmistuminen STM:ssä on viivästynyt soteuudistuksen
vievän työn takia ja valmistunee vuonna 2017.

STUK

•• STUK edistää uuden yhtiön perustamista ja toiminnan käynnistymistä siten, että yhtiön toiminnan perusedellytykset saadaan viivyttelemättä
kuntoon. (4)
STUK perusti uuden yhtiön perustamisen valmisteluun projektin, jonka tehtävänä oli selvittää
toiminnan käynnistymisen edellytyksiä ja tehdä
ehdotuksia STUKin ja yhtiön yhteistyöstä. Uusi
yhtiö STUK International merkittiin kaupparekisteriin 8.12.2017 ja sen osakkeet merkittiin STM:n
taseeseen. STUKia perustetun yhtiön hallituksessa edustavat pääjohtaja Petteri Tiippana ja johtaja
Kirsi Alm-Lytz. Yhtiön käytännön toiminnan käynnistyminen siirtyi vuodelle 2017.

•• STUK työstää Fennovoiman rakentamislupahakemuksesta annettavaa turvallisuusarviota erikseen
sovitun aikataulun mukaisesti. (4)
Fennovoima jätti 30.6.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) rakentamislupahakemuksen koskien uutta ydinvoimalaitosta, jonka sijaintipaikka on
Pyhäjoen Hanhikivenniemi Samalla Fennovoima
lähetti ydinenergia-asetuksen mukaisesti lupa-aineistoa Säteilyturvakeskukselle turvallisuusarvioinnin aloittamista varten.
Rakentamislupahakemuksen yhteydessä
STUKille toimitettava aineisto ei ollut täydellinen
ja Fennovoima tulee täydentämään rakentamislupahakemustaan vaiheittain luvitussuunnitelmansa mukaisesti vuosina 2015–2018. STUK on aloittanut vuonna 2015 toimitettujen aineistojen käsittelyn ja osallistunut eri tekniikanalakohtaisiin
tarkentaviin kokouksiin luvanhakijan ja laitostoimittajan kanssa. Lisäksi STUK tekee rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelman mukaisia tarkastuksia ja on osallistunut tarkkailijana
Fennovoiman toimitusketjun auditteihin.

•• STUK huomioi laatiessaan viranomaismääräyksiä valvontansa tueksi hallitusohjelman normien
purkutalkoot ja hallinnon taakan vähentämisen
näkökulman. (4)
STUK on osallistunut lainsaadäntöhankkeisiin yhteistyössä STM:n ja TEMin kanssa. Omassa työssään STUK on huomioinut hallituksen normienpurkutalkoot eikä ole vuoden 2016 aikana antanut
talkoiden vastaisia viranomaismääräyksiä.
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•• STUK edistää kansallisen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelmaa sekä STUKin ja yliopistojen
yhteistyötä. Säteilyn lääketieteellisen käytön optimointia koskeva hanke sekä matalaenergiatalojen
radonturvallisuutta ja ICT-laitteiden säteilyturvallisuutta koskeva hanke käynnistetään erikseen
sovittavalla tavalla. (4)
STM ei käynnistänyt matalaenergiatalojen radonturvallisuuteen ja ICT-laitteiden säteilyturvallisuuteen liittyvää hankettaan. STUK ylläpiti valmiutta osallistua hankkeeseen heti sen käynnistyttyä.
STUKin ja yhdeksän yliopiston välinen säteilyturvallisuustutkimuksen yhteenliittymä 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
päivittää kunkin yhteenliittymän jäsenorganisaation konkreettisella 3–5 vuoden tutkimusohjelmalla vuoden 2017 alkupuolella. Ongelmana säteilyturvallisuustutkimukselle on edelleen kansallisen
rahoitusosuuden puute, johon yritettiin toistaiseksi ilman tulosta eri keinoin löytää ratkaisua. Yh-

teistyötä parannetaan edelleen perustamalla tutkimuksen eri osa-alueiden työryhmiä. CORESin
jäsenet esittivät Akatemian uusiin tutkimusohjelmiin säteilyturvallistutukimusta ja sen osa-alueita.

•• STUK tekee oman digitalisaatiosuunnitelman ja
käynnistää toimeenpanon. (4)
STUK teki keväällä selvityksen digitalisaation tilasta virastossa. Digitalisaatiota edistämään nimettiin työryhmä ja STUK valmisteli digitalisaatiosuunnitelmansa ja toimitti sen STM:lle marraskuussa 2016.

•• Merkittävissä hankkeissa KA-menetelmä ja hankesalkku ovat käytössä. STUK toimii KA vuosikellon ja hallintamallin mukaisesti noudatten yhteistä
arkkitehtuuria. (4)
STUK viimeisteli ja otti käyttöön omat menettelynsä kokonaisarkkitehtuurin soveltamiseksi kattavasti kehitystoiminnassa. STM auditoi koko hallinnonalan kokonaisarkkitehtuurin kypsyystason.
STUK sai ministeriöltä kiitosta kypsyystason perustason saavuttamisesta.
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•• THL käynnistää nykytilakartoituksen, tavoitetilan
määrityksen ja hankesuunnitelman mukaiset toimeenpanot. STUK osallistuu. (–)
THL ei käynnistänyt hanketta.

•• STUK tekee oman ICT-linjausten toimeenpanosuunnitelman. Toimeenpanot yhteishankkeissa on
käynnistetty ja yhteinen hallintamalli on käytössä.
(4)
STUK on laatinut ICT-linjausten toimeenpanosuunnitelman, joka toimitettiin ministeriöön marraskuussa 2016. Toimeenpano on käynnistetty ja
hallintamalli on käytössä.
STUKin perustietotekniikka on kokonaan Valtorin vastuulla. Yhteistyö ei vielä 2016 sujunut kaikilta osin moitteettomasti, mutta STUKin tietohallinto menestyi kuitenkin mainiosti STM:n teettämässä tietohallintojen asiakastyytyväisyyttä mittaavassa kyselyssä. Valtorin tarjoamien yhteisten
palvelujen käyttöönotto siirtyi suunnitellusti 2017
tapahtuvaksi.
STUK jatkoi sähköisen asioinnin kehittämistä.
Lähes puolet luvanhaltijoiden STUKille toimittamista asioista avataan nyt sähköisen asioinnin
kautta, STUK jatkaa keskusteluja luvanhaltijoiden kanssa, jotta loputkin ydinenergian käytön
asioinnista saataisiin sähköiseen kanavaan. Syksyllä digitalisaatiota edistettiin ottamalla käyttöön
asianhallintajärjestelmän työnkulut ja päätösten
sähköinen allekirjoitus. Luvanhaltijoilta saapuvan
asiakirjaliikenteen sähköistäminen toteuttaa digitalisaatiota ja vähentää manuaalista työtä.

•• Korotetun tietoturvan projekti etenee ja STUK
tuottaa kyberturvallisuuden tilannekuvaa. (3)

STUK jatkoi korotetun tietoturvan projektia, mutta viimeistely siirtyi vuoden 2017 puolella. Vuonna
2016 STUK sai vietyä loppuun lähes kaikki hallinnollisen tietoturvan auditoinnin suosituksista.

•• Virasto on laatinut ohjeen viraston hankintatoimen ohjauksesta ja organisoinnista ja on otettu
käyttöön. (2)
STUK laati hankintatoimen ohjausmalliluonnoksen osana HANKO-projektia. Ohjeen ja organisoinnin käytöntöönpano siirtyi vuoden 2017 puolelle.

•• On laadittu suunnitelmat siitä, miten ja missä aikataulussa valtion toimitilastrategian mukaiseen
tilatehokkuuteen päästään. (3)
STUK ja Senaatti Kiinteistöt Oy jatkoivat STUKin
toimitilatarpeiden selvittelyä. Tavoitteena on toimitilatehokkuuden lisääminen ja valtion toimitilastrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. STUK laati keväällä 2016 toimitilavaatimusdokumentin ja Senaatti kartoitti sen pohjalta mahdollisia kiinteistöjä pääkaupunkiseudulla. Senaatin laatiman alustavan hankeaikataulun mukaan
STUK voisi muuttaa aikaisintaan vuoden 2019 aikana. Toimitilahanke jatkuu vuoden 2017 puolella
tilaohjelman työstämisellä ja sovitusohjelmalla.

•• Tuottavuuden kasvu yli 1 % vuodessa (viiden
vuoden keskisarvo, tuottavuusmittari:liikevaihto/
henkilötyövuodet). (5)
Liikevaihto sisältää käytetyt määrärahat ja hankitut tulot. Verrattaessa vuosia 2016 ja 2007 tuottavuus on kasvanut 19,1 % (kuva 8). Viiden vuoden
aikajaksolla tuottavuus on noussut 11,4 %.
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1.3.2 Toiminnan taloudellisuus
STUKin toiminta säilyi vakaana vuonna 2016, vuoden 2014 vakauttamistoimenpiteet vietiin loppuun
ja ne vaikuttivat keväästä alkaen täysimääräisesti.
STUK toimintaa ei organisoitu merkittävästi uudelleen, joitakin pienempiä muutoksia kuitenkin
toteutettiin. Näiden tavoitteena oli toiminnallisen
tehokkuuden edelleen parantaminen.

Henkilöresurssit tulosalueittain
Taulukossa 4 esitetään STUKin henkilöresurssit
vuosina 2012–2016. Vuoden 2016 kokonaistyöaika
laski 12,6 henkilötyövuodella ollen 317 henkilötyövuotta.
Ydinenergian tulosalueen työmäärä on aikaisempien vuosien tapaan kasvanut suhteessa muihin tulosalueisiin. Käytössä olevien ydinlaitosten, Olkiluoto 3:n rakentamisen, Hanhikivi-hankkeen sekä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen vuoksi työmäärä säilyy tulevinakin vuosina korkeana.
Säteilytoiminnan tulosalueen työajat kasvoivat
eniten vuonna 2016. Tuntien kasvu selittyy pääosin
mittanormaaliin liittyvien toimintojen siirtymisellä säteilytoiminnan tulosalueeseen kuuluvaksi
budjettirahoitteiseksi toiminnaksi. Tarkastustuntien kasvua selittää vuoden 2015 rekrytointien siirtyminen vuodelle 2016.
Valmiuden ja turvajärjestelyiden tulosalueella
työmäärä on vähitellen laskenut vuoden 2011 Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Vuoden 2016
kasvu johtuu STUKissa tapahtuneesta cesium-tapauksesta, joka työllisti henkilöstöä noin kahden

henkilötyövuoden verran.
STUKin strategian painopisteiden mukaisesti tutkimukseen ja kehitykseen käytetty työaika
on laskenut huomattavasti koko tarkastelujakson
ajan. Tiettyjen tutkimuksen toimintojen lakkauttaminen saatiin tehtyä vuoden 2015 loppuun mennessä, joten tulosalueen työmäärä laski edellisvuodesta alle puoleen.
Asiantuntijapalveluihin käytetty työmäärä laski noin 29 % vuoteen 2015 verrattuna. Suurin muutos oli aikaisemmin palvelutoimintana tehdyn voimalaitosten ympäristövalvonnan siirtyminen ydinenergian tulosalueeseen kuuluvaksi valvonnaksi.
Aikaisemmin asiantuntijapalveluna tehty ydin- ja
säteilyturvallisuusyhteistyö Venäjän kanssa on
vuodesta 2015 lähtien ollut ydinenergian tulosalueeseen liittyvää budjettirahoitteista toimintaa.
STUKin yhteisiin tukitoimintoihin käytetty työaika on vähentynyt noin 22 % vuoteen 2015 verrattuna. Työaikaa vähensi erityisesti mittanormaalitoiminnan siirtäminen säteilytoiminnan alaiseksi
toiminnaksi. Tämän lisäksi tietohallinnon asiantuntijoita siirtyi Valtorin palvelukseen, STUKin
kirjastopalvelut lakkautettiin sekä tiettyjä määräaikaisia virkoja ei uusittu hallinnon yksiköissä.
Kuvassa 9 esitetään maksullisen ja maksuttoman toiminnan osuudet henkilöresursseista vuosina 2012–2016. Budjettirahoitteisen toiminnan
määrä on pienentynyt 40,1 % ja maksullisen toiminnan määrä on kasvanut 4,9 % tarkastelujaksolla. Muutokset johtuvat pääasiassa maksullisen
valvonnan kasvusta sekä budjettirahoitteisen tutkimustoiminnan vähentymisestä.

Taulukko 4. Henkilöresurssit vuosina 2012–2016 (htv).
HENKILÖRESURSSIEN KÄYTTÖ 2012– 2016

Arvio

MUUTOS 2015 – 2016

2012

2013

2014

2015

2016

2017

% htv:sta

%

121,4

120,5

116,6

125,7

133,4

145,0

42,1 %

6,1 %

Säteilytoiminta

32,5

28,7

30,6

29,9

36,7

31,0

11,6 %

22,8 %

Valmius ja turvajärjestelyt

12,1

10,6

11,7

9,2

10,5

9,0

3,3 %

13,9 %

Tutkimus ja kehitys

44,6

30,1

17,3

17,4

6,6

9,0

2,1 %

-62,4 %

Asiantuntijapalvelut

Ydinenergia

25,0

27,1

29,2

16,6

11,8

18,0

3,7 %

-28,9 %

Viestintä

7,3

8,5

8,2

5,4

5,1

5,0

1,6 %

-4,8 %

Ympäristö

9,8

12,5

14,3

12,3

14,1

12,0

4,4 %

14,2 %

41,5

48,2

51,1

47,1

36,8

44,0

11,6 %

-21,9 %

STUKin yhteiset tukitoiminnot
Lomat ja poissaolot
Yhteensä

18

68,3

68,5

66,1

66,0

62,1

77,0

19,6 %

-5,9 %

362,5

354,7

345,1

329,6

317,0

350,0

100 %

-3,8 %
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Maksuton toiminta

Maksulliset suoritteet

Kuva 9. Henkilöresurssien jakautuminen maksulliseen ja
maksuttomaan toimintaan vuosina 2012–2016.

Tuotot ja kustannukset tulosalueittain
Taulukossa 5 esitetään tulosalueiden tuotot ja kustannukset. Ydinenergian ja säteilytoiminnan tulosalueilla tehdään maksullisen valvonnan lisäksi
budjettirahoitteisia tehtäviä.
Kokonaistuotot kasvoivat 7,7 % edellisvuoteen
verrattuna. Tuloja kertyi eniten ydinenergian tulosalueella sekä asiantuntijapalveluissa. Asiantuntijapalveluiden tuloja kasvattivat lähinnä kansainvälisistä asiantuntijapalveluhankkeista saadut tulot.
Osa töistä on tehty jo aikaisempina vuosina, mutta tulojen saannin epävarmuuden vuoksi ne on tuloutettu vuodelle 2016. Tutkimuksen ja kehityksen
tulot vähentyivät noin 60 % liittyen aikaisempina
vuosina toteutettuun tutkimustoiminnan alasajoon.
STUKin kokonaiskustannukset pienenivät
1,7 % edellisestä vuodesta. Ydinenergian tulosalueella kustannukset jäivät arvioitua matalammaksi,
koska Fennovoiman Hanhikivi 1 -laitosprojekti ei
ole edennyt arvioidussa aikataulussa. Säteilytoiminnan kustannukset nousivat 27,9 %. Mittanormaalitoimintaa ei lueta enää osaksi STUKin yh-

teiskustannuksia, vaan se siirrettiin vuonna 2016
säteilytoimintaan kuuluvaksi budjettirahoitteiseksi toiminnaksi. Muutoksesta johtuen muilla tulosalueilla yhteiskustannukset vastaavaasti laskivat.
Myös säteilyturvallisuutta koskevan direktiivin
valmisteluun liittyvät työt pitivät säteilytoiminnan
kustannuksia normaalia korkeammalla tasolla.
Palvelujen ostot kasvoivat noin 30 % liittyen pääasiassa ydinenergian käytön valvontaan liittyviin
teknisen tuen toimeksiantoihin sekä kansainvälisiin asiantuntijapalveluihin ostetusta asiantuntijatyöstä.
Kustannuslaskennassa hallinnon tuotot on vähennetty kustannuksista ennen vyörytystä. Toimitila- ja muut vuokrakustannukset ovat osaksi
tulosalueiden kustannuksissa ja osaksi yhteiskustannuksissa hallinnon ja tukitoimintojen osuutena vuokrista. Vuokriin sisältyy kiinteistöhallinnon kustannukset. Kustannuslaskennassa kaikki
STUKin korot ja poistot sisältyvät kyseisille riveille. Aikaisempina vuosina myös yhteiskustannusrivit ovat sisältäneet osan näistä kustannuksia.
Kuvassa 10 esitetään eri tulosalueiden kustannusten kehittyminen vuosina 2012–2016. Tutkimuksen kustannukset ovat vähentyneet viidessä
vuodessa noin 83 %. Asiantuntijapalveluiden kustannukset alentuivat samaan aikaan noin 61 %.

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 laajeneKuva 10. Tulosalueiden kustannukset (milj.euroa) vuosina 2012–2016.
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Taulukko 5. Tuotot ja kustannukset vuonna 2016.
STUK
yhteensä

%

Ydinenergia

Säteilytoiminta

4 700 022

17 %

19 335 378

69 %

3 411 979

12 %

29 517

0%

537 587

2%

398

0%

285

28 014 881

100 %

19 345 629

3 495 299

517 515

1%

303 273

99 221

13 601 761

35 %

8 085 600

2 486 953

– vuokrat

2 031 106

5%

835 656

469 398

– palvelujen ostot

3 430 754

9%

1 963 510

200 031

– muut erilliskustannukset

1 475 217

4%

977 509

133 551

21 056 354

55 %

12 165 547

3 389 153

– tukitoimintojen kustannukset

15 820 949

41 %

9 699 961

2 981 703

** osastojen tuki- ja kehitystehtävät

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

19 335 378
3 411 979
9 966

10 169
73 150

KUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
– aineet, tarvikkeet, tavarat
– henkilöstökustannukset

= erilliskustannukset yhteensä
Osuus yhteiskustannuksista

11 060 230

29 %

6 918 752

2 092 101

** hallinto, mittanormaalit ja tukiyksiköt

4 760 719

12 %

2 781 209

889 602

– poistot

1 592 816

4%

191 675

182 598

– korot
= osuus yhteiskustannuksista

17 413 765

45 %

9 891 637

3 164 301

= kokonaiskustannukset yhteensä

38 470 119

100 %

22 057 184

6 553 454

100 %

57 %

17 %

46 241 000

26 541 000

6 000 000

Osuus STUKin kokonaiskustannuksista
Kustannusarvio

140

Kuva 11. Ydinturvallisuusvalvonnan omakustannushinta
(euro/h).
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Valmius- ja
turvajärjestelyt

Tutkimus ja kehitys

Asiantuntijapalvelut

Viestintä

Ympäristö

80

1 004

4 700 022

5 892

2 406

3 096

421 296

40 045
113

8 988

423 702

4 700 135

80

41 049

45 084

3 962

30 263

967

34 746

779 742

417 833

798 070

345 677

687 887

151 081

90 370

225 100

45 718

213 783

55 115

58 452

579 819

90 434

483 393

28 197

77 645

227 809

9 188

21 318

1 059 219

648 261

1 861 062

491 984

1 441 127

670 795

423 656

817 717

307 783

919 336

447 875

275 490

505 594

193 631

626 787

222 920

148 165

312 122

114 152

292 549

153 988

83 773

60 744

42 692

877 345

824 783

507 428

878 461

350 475

1 796 681

1 884 001

1 155 690

2 739 523

842 459

3 237 807

5%

3%

7%

2%

8%

1 700 000

4 000 000

4 000 000

1 000 000

3 000 000

160

Kuva 12. Säteilyn käytön valvonnan omakustannushinta
(euro/h).
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Ydinturvallisuus 2,4
Säteilyn käytön turvallisuus 3,0

ne on käsitelty budjettirahoitteisena toimintana.
Mittanormaalin käsittelyn muutos on myös vaikuttanut säteilynkäytön valvonnan tuntihintaan 2016.

Valmius 1,9
Tutkimus 0,7
Viestintä 0,8
Ympäristön säteilyvalvonta 3,2

Kuva 13. Maksuttoman toiminnan kustannukset (milj.euroa) vuonna 2016. Kustannukset yhteensä 12,4 miljoonaa
euroa.

minen. Turvallisuusvalvonnan omakustannushinta
pysyy selvästi pienempänä kuin vastaavia suoritteita tuottavien yritysten laskutushinta. (3)
Kuvissa 11 ja 12 esitetään ydinturvallisuusvalvonnan ja säteilyn käytön valvonnan omakustannushinnan kehittyminen vuosina 2007–2016. Vertailuhinta on laskettu korjaamalla palkkakustannusten
osuus ansiotasoindeksin muutoksella ja välillisten
kustannusten osuus kuluttajahintaindeksin muutoksella.
Vuonna 2013 osaksi hallinnon kustannuksia
siirretty mittanormaali on nostanut hieman kaikkia maksullisen toiminnan tuntihintoja. 2016 mittanormaalitoiminta on muutettu budjettirahoitteiseksi toiminnaksi, joka näkyy tuntihintojen laskuna verrattuna edelliseen vuoteen.
Ydinturvallisuusvalvonnan omakustannushinta on noussut vertailuhinnan kanssa samaa tahtia
lukuun ottamatta vuosia 2011–2013. Nousun syinä olivat hallintotyön määrän palautuminen normaalille tasolle, säännöstötyö, IRRS-arviointi sekä
EU-yhteistyönä tehdyt ydinvoimalaitosten stressitestit. Vuoden 2016 osalta tuntihintaa laskee mittanormaalitoiminnan käsittely kustannuslaskennassa budjettirahoitteisena. Tukitoimintojen kustannusten alentuminen on myös osaltaan madaltanut
ydinturvallisuusvalvonnan tuntihintaa.
Säteilyn käytön valvonnan tuntihinta on noussut vertailuhintaa huomattavasti nopeammin vuosina 2012–2015. Nousu johtuu tuki- ja kehitystehtävien sekä tietojärjestelmän kehittämiseen liittyvien yhteiskustannusten noususta. Vuosien 2014–
2016 ero selittyy BSS-direktiivin valmisteluun
liittyvän työmäärän kasvulla sekä kustannuslaskennassa tehdyllä muutoksella. Vuoden 2015 laskennassa BSS-direktiiviin liittyvät työt ovat sisältyneet hallinnon kustannuksiin, mutta 2016 osalta

22

Maksuton toiminta
Palveluja lukuun ottamatta kaikilla tulosalueilla on maksutonta, budjettivaroin rahoitettua toimintaa. Tällaista toimintaa ovat ydinenergian ja
säteilytoiminnan tulosalueiden kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö, pääosa tutkimuksesta sekä
lähes kaikki valmiuden, viestinnän ja ympäristön
säteilyvalvonnan tehtävät. Kuvassa 13 esitetään
maksuttoman toiminnan kustannukset tulosalueittain. Maksuttoman toiminnan kokonaiskustannukset pysyivät vuoden 2015 tasolla ollen. Säteilynkäytön turvallisuuden tulosalueella kustannukset
kasvoivat 27 % johtuen mittanormaalitoiminnan
sekä BSS-direktiiviin liittyvien töiden siirtämisestä budjettirahoitteiseksi toiminnaksi. Valmius ja
turvajärjestelyt -tulosalueen kustannuksia nosti
STUKissa 2016 tapahtunut Cesium-tapaus.Tutkimuksen ja kehityksen kustannukset ovat laskeneet
pääasiallisesti tutkimustoimintojen alasajon saattamisesta loppuun vuoden 2015 aikana.
Taulukossa 6 eritellään hallinnon ja sisäisten
palvelujen kustannukset. Vuoden 2016 raportoinnissa on siirrytty valtion yhteisen seurannan mukaiseen raportointiin. Vuoden 2016 tiedot eivät
ole suoraan vertailukelpoisia edellisvuosien tietoihin. Yleishallinto ja johtaminen sisältää osastojen
omaan substanssityöhön liittyvän sisäisen hallinnon. Muut taulukossa esitetyt kustannukset ovat
STUKin kaikille toiminnoille yhteisiä tukipalveluita.
Hallinnon ja yhteisten palveluiden kokonaismenot olivat vuonna 2016 noin 11,1 miljoonaa euroa,
joista yleishallinnon ja johtamisen osuus oli noin
29 %. Pääosin tutkimukseen liittyvistä ylimääräisistä tiloista luopumisen vuoksi toimitilakustannukset laskivat ollen noin 28 % kokonaismenoista.
Tietohallinnon osuus on pysynyt vuoden 2015 tasolla. Muiden yhteisten palveluiden osalta menojen
huomattava lasku johtuu siitä, että aikaisempina
vuosina taulukossa on raportoitu hallinnon yksiköiden osalta myös kuvassa 14 eritellyt tukitoimintojen menot. Taloushallinnon menot sisältävät
osuudet matkahallinnosta sekä hankintatoimesta.
Kuvassa 14 esitetään koko STUKissa tehtävien
tukitehtävien kustannukset. Kustannukset laskivat 6 % vuoden 2015 tasosta. BSS-direktiivin muut-
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Taulukko 6. Toimialojen sisäisen hallinnon ja STUKin yhteisten palvelujen kustannukset.
Osuus yhteiskustannuksista

Osuus kokonaiskustannuksista

%

%

(1000 eur)

2012

2013

2014

2015

2016

Yleishallinto ja
johtaminen

2 933

3 189

3 306

2 711

3 260

29,3 %

8,5 %

344

379

304

752

656

656

474

3 300

3 226

3 069

2 293

2 358

21,2 %

6,2 %

342

3,1 %

0,9 %

Mittanormaalitoiminta
Johto ja esikunta
Tietohallinto
Henkilöstöhallinto
Taloushallinto

706

6,3 %

1,8 %

Muut viraston yhteiset
palvelut

2 337

2 547

2 994

3 218

1 313

11,8 %

3,4 %

Toimitilakustannukset

3 320

3 278

3 303

4 167

3 164

28,4 %

8,3 %

Hallinnon ja yhteisten
palveluiden menot

12 642

13 240

13 707

13 167

11 143

100,0 %

29,1 %

Luvut kuvaavat kustannuksia ennen kustannusvyörytystä.
Mittanormaalitoiminta on siirretty budjettirahoitteiseksi kustannukseksi vuonna 2016.
Johdon ja esikunnan menot sisältyivät vuonna 2016 muihin lukuihin.

Taulukko 7. Menojen erittely vuosina 2012–2016.
MENOJEN ERITTELY (1000 eur)*
2012

Muutos 2015–2016
2013

2014

2015

2016

(1000 eur)

%

OSUUS
%

Aineet, tarvikkeet
ja tavarat

672

592

544

424

527

103

24,3 %

1,3 %

Arvoltaan väh.
koneet, kalusto ja
kuljetusvälineet

422

239

672

561

674

113

20,1 %

1,7 %

Henkilöstökulut**

25 227

25 499

25 769

24 890

23 773

-1 117

-4,5 %

59,6 %

2 911

2 994

2 991

2 898

2 675

-223

-7,7 %

6,7 %

329

309

307

466

538

72

15,5 %

1,3 %

1 998

1 772

1 832

2 755

2 785

30

1,1 %

7,0 %

Henkilöstöpalvelut

477

533

428

499

452

-47

-9,4 %

1,1 %

Puhtaanapito- ja
pesulapalvelut

164

201

195

199

211

12

6,0 %

0,5 %

Muut palvelut

3 503

3 625

4 586

2 690

3 471

782

29,1 %

8,7 %

Vuokrat
Korjaus- ja
kunnossapito
Toimistopalvelut

Matkakulut

1 796

1 696

1 632

1 471

1 433

-37

-2,5 %

3,6 %

Muut kulut

279

442

482

225

406

-164

-28,8 %

1,0 %

Investoinnit

1 189

2 064

1 393

1 704

2 929

1 161

65,7 %

7,3 %

38 967

39 966

40 831

38 782

39 874

685

1,7 %

100,0 %

Menot yhteensä

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

taminen budjettirahoitteiseksi toiminnaksi alensi
säteilyturvallisuussäännöstön kustannuksia noin
68 %. Muiden tukitehtävien kustannukset ovat pysyneet lähes muuttumattomina.

Kokonaismenojen erittely
Taulukossa 7 esitetään STUKin menot vuosina
2012–2016. Menot nousivat edellisvuodesta 1,7 %.
Menojen tarkempi erittely on esitetty tilinpäätösanalyysissä.
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6,0
5,5

0,62

5,0

0,33

4,5
4,0

0,97

0,58
0,33
1,12

3,5
3,0

0,69
0,30
1,12

0,61
0,30
0,97

0,95
1,05

2,5

0,70

2,0

0,61

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

1,0
0,0

arvio 25,2 miljoonaa euroa. (4)
2,55

2,12

2,15

2,07

2,03

2012

2013

2014

2015

2016

Turvallisuustutkimus

Koulutuksen antaminen

Raportointi

Säteilyturvallisuussäännöstö

Ammattitaidon ylläpito

Ydinturvallisuussäännöstö

Koulutukseen osallistuminen

Kehitystehtävät

Kuva 14. Tukitehtävien kustannukset vuosina 2012–2016
olivat yhteensä 4,9 miljoonaa euroa.

1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus
STUKin maksullisia suoritteita tehdään ydinenergian ja säteilytoiminnan sekä asiantuntijapalveluiden tulosalueilla. STUKin julkisoikeudellisia maksullisia suoritteita ovat ydinenergialain (990/87)
nojalla tapahtuva ydinenergian käytön valvonta
ja säteilylain (592/91) nojalla tapahtuva säteilytoiminnan valvonta. Vuosina 2015–2016 vuokriin sisältyvät kiinteistöhallinnon kustannukset. Nämä
kustannukset ovat vuonna 2014 tukitoimintojen
kustannuksissa. Osa poistoista sisältyy vuosina
2014–2015 tukitoimintojen kustannuksiin. Vuoden
2016 osalta kaikki poistot näkyvät poistot-rivillä.
Kustannuslaskentaan tehdyt muutokset alensivat
kaikkien maksullisten toimintojen yhteiskustan-

24

Ydinturvallisuusvalvonnan
kustannusvastaavuuslaskelma

•• Tulot kattavat 100 % kustannuksista, kustannus-

1,5
0,5

nuksia. Suurin vaikutus oli mittanormaalitoiminnan siirtämisellä budjettirahoitteiseksi toiminnaksi.

Ydinturvallisuusvalvonnan omakustannushinnan
toteutuminen on varmistettu siten, että vuosittaisen kustannuslaskennan jälkeen laskutus oikaistaan tasauslaskulla vastaamaan toteutuneita kustannuksia. Ydinturvallisuusvalvonnan kustannusvastaavuus oli näin ollen 99 % (taulukko 8). Tuottojen ja kustannuksien ero johtuu tasausten ulkopuolelle jätetyistä pienjätteitä koskevista maksuista
sekä vuonna 2015 palvelutoiminnasta valvonnaksi
siirtyneen ydinlaitosten ympäristön säteilyvalvonnasta, jonka tasauslaskut eivät sisälly vuoden lopussa tehtäviin tasauslaskuihin.
Ydinturvallisuusvalvontaan tehty työmäärä pysyi vuoden 2015 tasolla. Palvelujen ostot kasvoivat
teknisen tuen toimeksiantojen kasvun vuoksi.
Ydinturvallisuusvalvonnan kustannukset nousivat 0,7 % vuodesta 2015 (taulukko 9). Fennovoiman laitoshankkeen kustannukset nousivat 65 %
edellisvuodesta lähinnä rakentamislupahakemuksen seurauksena. Loviisan (25 %), Olkiluoto 1 ja 2:n
(17 %) sekä Posivan (20 %) kustannukset alenivat
huomattavasti.
Ydinturvallisuusvalvonnan tulot ja kustannukset olivat noin neljänneksen ennakoitua pienemmät johtuen Hanhikivi 1 -laitoshankkeen arvioitua
hitaammasta edistymisestä.
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Taulukko 8. Ydinturvallisuusvalvonnan kustannusvastaavuuslaskelma.
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet
YDINTURVALLISUUSVALVONTA

2014
toteutuma

2015
toteutuma

2016
toteutuma

2016
tavoite

19 573 442

19 403 482

19 335 377

25 283 000

19 573 442

19 403 482

19 335 377

25 283 000

7 030

16 209

18 309

7 061 620

7 635 992

7 479 353

333 022

651 331

764 997

2 393 902

1 066 002

1 370 356

586 086

542 527

601 884

10 381 661

9 912 061

10 234 899

9 194 771

9 559 139

9 188 505

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

0

Tuotot yhteensä

0

KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
– Aineet, tarvikkeet, tavarat
– Henkilöstökustannukset
– Vuokrat
– Palvelujen ostot
– Muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
Osuus yhteiskustannuksista
– Tukitoimintojen kustannukset
– Poistot

1 159

181 682

– Korot
– Muut yhteiskustannukset
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

9 195 929

9 559 139

9 370 187

19 577 590

19 471 200

19 605 086

Kustannusvastaavuus (Tuotot – Kustannukset)

-4 148

-67 718

-269 709

Kustannusvastaavuus, %

100 %

100 %

99 %

Kokonaiskustannukset yhteensä

25 283 000
100 %

Taulukko 9. Ydinturvallisuusvalvonnan kustannukset valvontakohteittain vuosina 2012–2016.
Laitos / 1000 eur

2012

2013

2014

2015

2016

Loviisa

3 690

3 967

4 369

4 493

3 381

Olkiluoto 1 ja 2

2 823

3 063

3 826

4 215

3 486

Olkiluoto 3

7 843

7 045

6 125

5 976

6 781

Posiva

2 177

3 351

4 196

2 923

2 335

174

403

740

1 564

2 574

Fennovoima
Muut
Kustannukset yhteensä

240

464

319

300

1 047

16 947

18 293

19 575

19 471

19 605
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Taulukko 10. Säteilyn käytön valvonnan kustannusvastaavuuslaskelma.
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet
SÄTEILYN KÄYTÖN VALVONTA

2013
toteutuma

2015
toteutuma

2016
toteutuma

2016
tavoite

3 105 267

3 292 372

3 411 979

2 855 000

3 105 267

3 292 372

3 411 979

2 855 000

18 666

22 970

32 855

1 052 258

1 002 163

1 154 708

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

71 947

171 649

191 884

194 906

181 052

151 757

80 027

74 342

73 252

1 417 803

1 452 177

1 604 456

1 677 328

1 925 905

1 727 192

29 303

33 456

89 945

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

1 706 632

1 959 360

1 817 137

Kokonaiskustannukset yhteensä

3 124 435

3 411 537

3 421 593

-19 168

-119 164

-9 614

99 %

97 %

100 %

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

Kustannusvastaavuus (Tuotot – Kustannukset)
Kustannusvastaavuus, %

Säteilyn käytön valvonnan
kustannusvastaavuuslaskelma

•• Tulot kattavat 100 % kustannuksista (5 vuoden
keskiarvo), vuosittainen poikkeama alle ± 10 %,
kustannusarvio 2,855 miljoonaa euroa. (4)
Säteilyn käytön valvonnan tulosalueella kustannusvastaavuus toteutui 100 %:na (taulukko 10).
Vuoden 2015 keväällä hintoihin tehty korotus paransi kustannusvastaavuutta vielä vuonna 2016.
Viiden vuoden yhteenlaskettu kustannusvastaavuus on 2,1 % alijäämäinen. BSS-direktiiviin liittyvät työt muutettiin vuoden 2016 alusta budjettirahoitteiseksi toiminnaksi.
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2 890 000
100 %

Palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma

•• Toiminta on kannattavaa, tuloarvio 4,5 miljoonaa
euroa. (3)
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli huomattavan ylijäämäinen (taulukko 11).
Osan tulojen kasvusta selittää EU-palveluhankkeissa edellisiltä vuosilta kertynyttä myyntisaamista, jotka tuloutettiin vuodelle 2016. Tuloja lisäsi huomattavasti myös STUKin kansainvälisten
projektien tehtävien kasvaminen.
Ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyö Venäjän
kanssa siirtyi vuonna 2014 palvelutoiminnasta
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Taulukko 11. Palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset suoritteet
PALVELUTOIMINTA

2014
toteutuma

2015
toteutuma

2016
toteutuma

2016
tavoite

5 838 546

2 103 961

4 700 022

4 500 000

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

113
931 988
6 770 534

2 103 961

4 700 135

4 500 000

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

462 641

30 378

30 263

1 845 479

1 122 727

798 070

357 002

339 366

225 100

1 050 789

155 593

579 819

368 235

192 757

227 809

4 084 146

1 840 821

1 861 062

2 284 378

1 329 074

817 717

11 393

7 047

60 745

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

2 295 771

1 336 121

878 461

Kokonaiskustannukset yhteensä

6 379 917

3 176 943

2 739 523

390 618

-1 072 982

1 960 612

106 %

66 %

172 %

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

Kustannusvastaavuus (Tuotot – Kustannukset)
Kustannusvastaavuus, %

budjettirahoitteiseksi perustoiminnaksi. Vuoden
2013 määrärahaa laskutettiin vielä elokuussa
2014, jonka jälkeen STUK on kirjannut menot bud-

4 500 000
100 %

jettirahoitteiseen toimintaan. Ydinturvallisuusyhteistyöhön käytetään vuosittain noin 1,5 miljoonaa
euroa.
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Taulukko 12. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
Maksullinen toiminta yhteensä
2014
toteutuma

2015
toteutuma

2016
toteutuma

2016
tavoite

28 538 375

24 809 599

27 447 378

32 638 000

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

0

0

113

0

931 988

0

0

0

29 470 362

24 809 599

27 447 491

32 638 000

488 804

69 567

81 427

9 967 022

9 760 882

9 432 131

765 142

1 162 346

1 181 981

– Palvelujen ostot

3 641 142

1 402 647

2 101 932

– Muut erilliskustannukset

1 034 834

809 944

902 945

15 896 943

13 205 386

13 700 417

13 171 414

12 814 118

11 733 413

42 411

40 503

332 372

– Korot

0

0

0

– Muut yhteiskustannukset

0

0

0

Budjettirahoitteiseksi siirtynyt toiminta
Tuotot yhteensä
KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
– Aineet, tarvikkeet, tavarat
– Henkilöstökustannukset
– Vuokrat

Erilliskustannukset yhteensä
Osuus yhteiskustannuksista
– Tukitoimintojen kustannukset
– Poistot

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

13 213 825

12 854 620

12 065 785

Kokonaiskustannukset yhteensä

29 110 767

26 060 007

25 766 201

359 595

-1 250 408

1 681 290

101 %

95 %

107 %

Kustannusvastaavuus (Tuotot – Kustannukset)
Kustannusvastaavuus, %

32 638 000
100 %

•• Kansainvälisten palveluhankkeiden tuotot lisääntyvät noin 2 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen
2012. (5)
Uusista kansainvälisistä palveluhankkeista saadut tulot ylittävät vuosittain 2 miljoonaa euroa, joten tavoite on täyttynyt.
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Maksullinen toiminta yhteensä:
kustannusvastaavuuslaskelma
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus
oli 107 % (taulukko 12) ja ylijäämä 1,7 miljoonaa
euroa. Ylijäämä kertyi pääosin kansainvälisistä
asiantuntijahankkeista.
Kuvassa 15 esitetään eriteltynä maksullisen
toiminnan tulojen ja kustannusten kehittyminen
vuosina 2011–2016.
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Kustannukset

Kuva 15. Maksullisen toiminnan tuotot ja kustannukset
vuosina 2012–2016 (milj. euroa).
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Taulukko 13. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.
YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
(Laskelma omarahoitusosuudesta)
2014
toteutuma

2015
toteutuma

2016
toteutuma

2016
tavoite

– Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus

236 195

270 068

144 783

50 000

– EU:lta saatu rahoitus

742 307

757 140

353 958

200 000

900

16 823

750

50 000

YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN TUOTOT

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

145 969

104 828

40 131

1 125 371

1 148 859

539 622

9 543

9 497

995

300 000

Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset
– Aineet, tarvikkeet, tavarat
– Henkilöstökustannukset

840 858

723 942

411 999

– Vuokrat

162 078

155 702

82 145

– Palvelujen ostot

120 622

133 220

49 358

– Muut erilliskustannukset

104 452

110 014

57 520

1 237 552

1 132 375

602 017

986 350

780 018

402 001

53 456

5 804

34 787

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

1 039 806

785 822

436 788

Kokonaiskustannukset yhteensä

2 277 358

1 918 197

1 038 805

600 000

Omarahoitusosuus (Tuotot – Kustannukset)

1 151 987

769 337

499 183

300 000

51 %

40 %

48 %

50 %

Erilliskustannukset yhteensä
Yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus
– Tukitoimintojen kustannukset
– Poistot
– Korot
– Muut yhteiskustannukset

Omarahoitusosuus, %

Valvonnan kokonaiskustannukset

1.3.4 Yhteisrahoitteisen toiminnan
kustannusvastaavuus

•• Ydinenergian käytön valvonnan ja säteilytoimin-

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot ovat alentuneet tutkimus- ja kehitystoiminnan vähenemisen
myötä 53 % vuodesta 2015. Myös kustannukset
ovat laskeneet merkittävästi, 46 % (taulukko 13).
Vuonna 2016 päättyivät mm. EU:n 7. puiteohjelman PREPARE sekä Tekes-rahoitteiset Merge ja
Repo-2. Lisäksi kahdesta projektista (OPERRA; 7.
puiteohjelma ja CONCERT; H2020) merkittävät
osuudet siirrettiin Itä-Suomen yliopistolle, jolla on
paremmat valmiudet projektien toteuttamiseen.
Uusia alkaneita hankkeita ovat mm. EMPIR-rahoitteinen PerfusImaging sekä Horisontti 2020
-rahoitteinen EUNADICS-AV.

nan 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)
Ydinenergian valvonnan kokonaiskustannukset
ovat pysyneet samalla tasolla koko tarkasteltavan
jakson ajan. Säteilytoiminnan valvonnan kustannukset ovat nousseet 9,5 % ja valvontaan käytetyt
tunnit ovat kasvaneet samaan aikaan noin 14 %.
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Kuva 16. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot ja kustannukset vuosina 2012–2016 (milj. euroa).

Kuvassa 16 esitetään yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot ja kustannukset vuosina 2012–2016.

1.4 Tuotokset ja laadunhallinta
1.4.1 Suoritteet

•• STUKin strategia on toimeenpantu suunnitelmien
mukaisesti. (4)

kalla tai toimittajien luona tehtäviä tarkastuksia.
Tarkastusten ja muun valvonnan avulla STUK varmistuu siitä, että luvanhaltijan ja sen alihankkijoiden toiminta sekä ydinlaitosten järjestelmät, rakenteet ja laitteet täyttävät asetetut turvallisuusvaatimukset.
Seuraavassa käsitellään käytössä olevien laitosten (Olkiluoto 1 ja 2 sekä Loviisa 1 ja 2), Olkiluoto 3:n ja Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoitustilan tunnuslukuja. Kuvassa 17 esitetään STUKille
saapuneita asiakirjoja ja niiden käsittelyä koskevia tietoja vuosilta 2012–2016. Asiakirjojen keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2016 oli 83 päivää. Asiakirjasta riippuen sen käsittely voi kestää
muutamasta päivästä jopa vuoteen, ja sen tarkastaminen voi edellyttää omien vertailuanalyysien
tekemistä. STUKin tavoitteena on, että keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 60 päivää.
STUK tilaa valvonnan tueksi tarvittavia riippumattomia arviointeja ja analyysejä. Kuvassa 18
esitetään tilauksista aiheutuneet menot vuosina
2012–2016. Vuoden 2016 menot liittyivät Hanhiki5000
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STUKin strategia vuosille 2013–2017 valmistui
marraskuussa 2012. Strategian toimeenpanemiseksi valmisteltiin vuonna 2013 ydinprosesseja ja
tukiprosesseja koskevat toimintaohjelmat. Toimintaohjelmien päivitystarpeet arvioidaan vuosittan.
Vuosittaisissa tulossuunnitelmissa on otettu huomioon strategiaan ja toimintaohjelmiin sisältyvät
tavoitteet.
STUK toteutti strategian toteutumisen kokonaisarvioinnin syksyllä 2015. Arvioinnissa tunnistettiin toimeenpanon edistymisen lisäksi strategiakauden loppuun mennessä tehtäviä toimenpiteitä
sekä riskejä sille, että strategian tavoitteet eivät
täyty strategiakauden aikana.
Strategian toteuttamisessa on edistytty kaikilla toiminnan alueilla hyvin. Toimintaympäristön
muutos on ollut erityisesti talouden ja tiedotuksen alueella ennakoitua suurempi, mutta STUK on
kyennyt reagoimaan muutoksiin toiminnassaan.
Arvioinnissa todettiin myös strategiaa tehtäessä
ennakoimattomista muutoksista johtuvia uusia
tavoitteita, kuten uusi toimitalohanke, Valtori- ja
Kieku-hankkeiden toteutus sekä digitalisaatio.

2016

20
0

Saapuneet asiakirjat (lkm) / Avatut asiat
Käsitellyt asiakirjat (lkm) / Suljetut asiat
Keskimääräinen
käsittelyaika
(pv) käsittelyajat vuosina
Kuva 17. Saapuneet
asiakirjat
ja niiden
2012–2016.
Kustannukset milj. €
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Valvontatoiminnan kehittäminen
Viranomaispäätöksiin liittyvät toimeksiannot; ydinjätehuollon valvonta

1.4.1.1 Ydinenergia
Ydinlaitosten valvontaan sisältyy suunnitelmien
ja muiden asiakirjojen tarkastuksia sekä laitospai-
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Viranomaispäätöksiin liittyvät toimeksiannot; ydinvoimalaitosten valvonta

Kuva 18. Tilauksista aiheutuneet menot vuosina
2012–2016.

STUK

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016

vi 1:n laitosmallien laadintaan, Olkiluoto 3:n vertailuanalyyseihin, riippumattomiin arviointeihin ja
selvityksiin sekä käytetyn polttoaineen loppusijoitushankkeen turvallisuuden arviointiin.
Kuvassa 19 esitetään laitospaikalla ja toimittajien luona tehtyjen tarkastuspäivien lukumäärä.
Vuonna 2016 tehtiin yhteensä 2141 laitteisiin ja
rakenteisiin kohdistunutta tarkastusta. Yksi tarkastus muodostuu yhdestä tai useammasta osatarkastuksesta, kuten tulosaineiston tarkastuksesta,
laitteen tai rakenteen tarkastuksesta, paine- tai tiiveyskokeesta, toimintakokeesta tai käyttöönottotarkastuksesta. Tarkastuksista 982 kuului rakenteilla olevan laitoksen valvontaan ja 1159 käytössä
olevien laitosten valvontaan. Valvonnan kohdetta
koskevat asiakirjat käsitellään ennen laitospaikalla tehtäviä tarkastuksia. Laite- ja rakennekohtaisten tarkastusten lisäksi tehtiin STUKin itse laatimien tarkastusohjelmien säännöllisesti toistuvat
tarkastukset.

•• Loviisa 1 ja 2 yksiköitä käytetään turvallisuusvaatimuksia noudattaen ja ne pidetään turvallisuusvaatimusten mukaisessa tilassa ottaen huomioon
turvallisuuden jatkuva parantaminen. (4)
Käytön tarkastusohjelma uudistettiin vuoden 2016
alussa, jolloin sen rakennetta ja osaa tarkastuksia
muutettiin. Muutoksen tarkoitus oli tukea paremmin vaatimuslähtöistä tarkastusta. Ohjelmaan
sisällytettiin uutena tarkastusalueena Ydinmateriaalivalvonta. Loviisan laitoksen käytön tarkastusohjelma toteutui pääosin vuosisuunnitelman
mukaisesti. Laitoksen Turvallisuussuunnitteluun
liittyvää tarkastusta ei tehty vuonna 2016. Aihealuetta käsiteltiin Loviisan Design Authority toiminnon kokouksissa vuonna 2016. Lisäksi vuodelle
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Kuva 19. Laitospaikoille tehtyjen tarkastuspäivien lukumäärä vuosina 2012–2016.

2016 suunniteltu ylimääräinen tarkastus koskien
YVL-ohjeiden täytäntöönpanon seurantaa siirrettiin vuoden 2017 KTO ohjelmaan.
STUK jatkoi Loviisan määräaikaisen turvallisuusarvion tarkastamista ja viimeisteli siihen
liittyvän turvallisuusarvionsa. Määräaikaisen turvallisuusarvion mukaan Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen laitosyksiköt täyttävät niitä koskevat turvallisuusvaatimukset ja Fortumilla on kyky
käyttää laitoksia turvallisesti nykyisen käyttöluvan loppuun saakka. Määräaikaisen turvallisuusarvion tuloksena Fortum tulee tekemään lähivuosina mittavia analyysejä sekä jatkaa aloittamiaan laajoja muutostöitä varmistaakseen laitoksen
turvallisen käytön käyttöluvan loppuun saakka.
Laajimmat muutostyöt kohdistuvat automaation
uusintaan. Päätös turvallisuusarviosta julkaistiin
helmikuussa 2017.
STUK jatkoi uudistetun Loviisan automaatiomuutoksen aineistojen tarkastamista ja valvoi
vuoden 2016 vuosihuollossa tehtyjä ensimmäisen
vaiheen (2A) asennuksia, jotka saatiin suunnitellusti valmiiksi. Automaatiomuutoksen seuraavien
vaiheiden asiakirjatarkastus tehtiin projektin aikataulun mukaisesti. Fortum on suunnitellut, että
koko automaatiouudistus valmistuisi vuonna 2018.
Nestemäisten jätteiden kiinteytyslaitoksen
osalta STUKin turvallisuusarvio valmistui vuoden
2016 alussa ja STUK hyväksyi tuotannollisen käytön aloittamisen 15.2.2016.
Loviisan laitoksen vuosihuoltojen valvonta toteutui suunnitellusti. Vuosihuoltoon liittyvät tarkastukset toteutuivat oikea-aikaisesti ja suunnitellussa laajuudessa. Osana valvontaa STUK teki
käytön tarkastusohjelman tarkastuksen laitokselle.
STUK arvioi Fortumin toimintaa ja osaamista
valvonta- ja tarkastustyön yhteydessä. Arviointi
kohdistui erityisesti johtamiseen, osaamiseen, resursseihin ja hankintaan liittyviin prosesseihin.
Fortumin ydinvoimatoimintojen johtamisjärjestelmän uudistamisprojekti eteni suunnitelman mukaisesti. Tähän liittyen Fortumissa tehtiin vuonna
2016 mittava organisaatiouudistus ulottuen voimakkaasti myös Loviisan laitoksen toimintoihin.
STUK arvioi luvanhaltijan organisaatiomuutoksen
toteutusta ja ensivaiheen vaikutuksia tarkastuksissaan vuoden 2016 aikana.
STUK tarkasti Fortumin toimittamat suunnittelu- ja ennakkotarkastusaineistot sekä todennäköisyyspohjaisen riskiarvion päivityksen. STUK
tarkasti ja hyväksyi muutokset lopullisiin turval-
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lisuusselosteisiin ja turvallisuusteknisiin käyttöehtoihin.
STUK totesi Loviisan voimalaitosjätteen tarkastuksessa positiivisena havaintona, että jätepakkaamon toimintaa on kehitetty pakkaamossa
käytössä olevan mittariston perusteella mm. jätteiden esiluokitusten osalta ja kasvattamalla matalaaktiivisten jätepakkausten keskipainoa.

•• Olkiluoto 1 ja 2 yksiköitä käytetään turvallisuusvaatimuksia noudattaen ja ne pidetään turvallisuusvaatimusten mukaisessa tilassa ottaen huomioon turvallisuuden jatkuva parantaminen. (4)
Olkiluodon laitoksen käytön tarkastusohjelma
toteutui pääosin vuosisuunnitelman mukaisesti.
Turvallisuussuunnitteluun liittyvää tarkastusta
ei tehty vuonna 2016.
STUK valvoi erityisesti TVO:n johtamiseen,
muutostöihin, resursseihin ja hankintoihin liittyviä prosesseja. TVO:n vuonna 2015 käyttöön ottama toimintamalli on suurelta osin vakiintunut,
mutta yhtiön ilmapiirissä on selkeitä haasteita, joiden vaikutukset toiminnan laatuun yhtiön johdon
on analysoitava ja hallittava. STUKin valvonnan
perusteella on viitteitä siitä, että organisaatiolla
on haasteita myös resurssien riittävyyteen liittyen. STUK seuraa tiiviisti TVO:n toimenpiteitä organisaation turvallisuuskulttuurin ylläpitämiseksi
haastavassa muutostilanteessa.
Olkiluodon laitoksen vuosihuoltojen valvonta toteutui suunnitellusti. Vuosihuoltoon liittyvät
tarkastukset toteutuivat oikea-aikaisesti ja suunnitellussa laajuudessa. Osana valvontaa STUK teki käytön tarkastusohjelman tarkastuksen. Vuosihuolloissa valvonnan erityiskohteena olivat uuden
pääkiertopumpun ja siihen liittyvän taajuusmuuttajan asennustyöt ja käyttöönotto. TVO on vaihtamassa molempien reaktoreiden ikääntyvät pääkiertopumput uusiin tämän ja kahden seuraavan
vuoden vuosihuolloissa. Ensimmäiseksi TVO vaihtoi vuoden 2016 vuosihuolloissa yhden kuudesta
Olkiluoto 1:n pumpuista. Ensi vuonna ovat vuorossa kaikki kuusi Olkiluoto 2:n pääkiertopumppua.
Vuoden 2018 vuosihuollossa vaihdetaan Olkiluoto
1:n loput viisi pääkiertopumppua.
STUK tarkasti ja hyväksyi TVO:n toimittamat muutokset lopullisiin turvallisuusselosteisiin.
STUK esitti tarpeen mukaan vaatimuksia epäkohtien korjaamiseksi ja selvityspyyntöjä muutosten
käsittelyn jatkamiseksi.
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Olkiluodon voimalaitoksella on käynnissä hanke varavoimadieselgeneraattoreiden uudistamiseksi. TVO:n arvion mukaan ensimmäisen uuden varavoimadieselgeneraattorin käyttöönotto on keväällä
2018. Tämän jälkeen loput kahdeksan varavoimadieselgeneraattoria asennetaan ja otetaan käyttöön
yksi kerrallaan kevääseen 2022 mennessä. Dieselgeneraattorien uusinnan jälkeen niiden jäähdytys
on mahdollista sekä merivedellä että ilmalla nykyisen pelkän merivesijäähdytyksen sijasta. Vuonna
2016 STUK jatkoi aineistojen tarkastamista sekä
valmistuksen valvontaa.
Täydellisen vaihtosähkön menetystilanteen hallitsemiseksi TVO on suunnitellut vaihtosähköstä
riippumattoman höyryturbiinikäyttöisen lisäveden
syöttöjärjestelmän. Järjestelmä on tarkoitus ottaa
käyttöön vuosina 2017–2018. Vuonna 2016 STUK
jatkoi lisävesisyöttövesijärjestelmän aineistojen
tarkastamista.
STUK on edellyttänyt TVO:ta jatkamaan työtään reaktoripainesäiliön yhdehitsien määräaikaistarkastuksissa havaittujen säröindikaatioiden
syiden selvittämiseksi ja myös uusien indikaatioiden syntymisen ja kasvamisen ennalta ehkäisemiseksi. Tähän liittyen STUK hyväksyi vuonna 2016
TVO:n toimittaman suunnitelman jatkotoimenpiteistä. TVO on päätynyt jatkotoimenpiteenä kaikkien Olkiluoto 1:n ja Olkiluoto 2:n reaktoripainesäiliön tärkeimpien yhteiden ja niihin liittyvien
putkistolinjojen välisten hitsausliitosten ennakoivaan korjaukseen. Yhteitä on yhteensä kymmenen
kappaletta molemmilla laitosyksiköillä. Korjaus
toteutetaan työstämällä liitoshitsien sisäpuolelta
muutama millimetri materiaalia pois ja hitsaamalla uusi täytepinnoite jännityskorroosiolle vähemmän alttiilla lisäaineella. Samalla TVO korjaa
määräaikaistarkastuksissa tähän mennessä havaitut säröindikaatiot. Suunnitelmana on tehdä korjaukset vuosihuolloissa Olkiluoto 2:lla vuonna 2017
ja Olkiluoto 1:llä vuonna 2018.
Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden nykyinen käyttölupa päättyy 31.12.2018. Osana käyttöluvan uusintaprosessia TVO toimitti STUKille
vuoden 2016 lopussa ohjeen YVL A.1 mukaisesti
laatimansa määräaikaisen turvallisuusarvionsa
ja tähän liittyvät selvitykset. STUK on aloittanut
asiakirjojen tarkastuksen ja oman turvallisuusarvion laadinnan, jotka valmistuvat vuoden 2017 aikana.
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•• Loviisan ja Olkiluodon loppusijoituslaitoksia käytetään turvallisuusvaatimuksia noudattaen ja laitos
pidetään turvallisuusvaatimusten mukaisessa
tilassa. (4)
STUK valvoi voimalaitosjätehuoltoa ja voimalaitosjätteen loppusijoitusta sekä loppusijoitustilan
betoni- ja kalliorakenteita. STUK arvioi saamiaan
raportteja ja muita asiakirjoja sekä teki valvontakäyntejä ja käytön tarkastusohjelman mukaisia
tarkastuksia. Valvonnan ja tarkastusten perusteella Olkiluodon ja Loviisan loppusijoituslaitokset
ovat turvallisuusvaatimuksia vastaavassa tilassa
ja luvanhaltiojoiden menettelyt ovat riittävät ydinja säteilyturvallisuuden varmistamiseksi.
Olkiluodossa käynnistyi vuoden 2016 lopulla
säteilyn käytöstä peräisin olevien radioaktiivisten
jätteiden loppusijoitus Olkiluodon voimalaitosjätteen loppusijoituslaitokseen. Nämä lähteet on poistettu käytöstä radioaktiivisena jätteenä ja tästä
jätteestä vastaa säteilylain ja -asetuksen mukaisesti valtio ja ne ovat STUKin hallinnassa.

•• STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että Olkiluoto
3 täyttää suomalaiset turvallisuusvaatimukset
sekä suunnittelun, että toteutuksen osalta ja, että
Olkiluoto 3:n johtaminen, resurssit ja prosessit
vastaavat laitosyksikön elinkaaren vaihetta ja ovat
turvallisuusvaatimusten mukaiset. (4)
STUK valvoi OL3-laitosyksikön rakentamista, koekäyttöä ja TVO:n valmistautumista tulevaan käyttövaiheeseen. Vuonna 2016 STUK keskittyi valvonnassaan käyttölupahakemuksen käsittelyyn ja
asennusten loppuunsaattamisen sekä käyttöönottotoiminnan valvontaan.
TVO jätti käyttölupahakemuksen TEM:lle huhtikuussa 2016. Samalla TVO toimitti STUKille
ydinenergia-asetuksen 36 §:ssä edellytetyt laitosta ja sen käyttöä kuvaavat asiakirjat. Käyttölupaaineisto toimitettiin STUKille kokonaisuutena,
lukuun ottamatta paloriskianalyyseja, joiden toimittamiseen muuta aineistoa myöhemmin STUK
oli antanut luvan. Kyseiset paloriskianalyysit toimitettiin STUKille lokakuussa 2016. Koska STUK
tarkasti ja hyväksyi järjestelmien ja laitteiden
suunnittelun ennen käyttölupahakemuksen jättämistä, käyttölupakäsittelyssä painopiste ei ole
suunnittelun arvioinnissa vaan STUK arvioi etenkin organisaation valmiutta käyttötoimintaan, turvallisuuden osoittamiseksi tehtyjä analyyseja ja aiempien vaiheiden kysymysten ja avoimien asioiden
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tilannetta. Käyttölupakäsittely STUKissa eteni
pääosin suunnitelmien mukaisesti. Lähes puolesta
YEA 36 §:n asiakirjoja tehtiin päätös 2016 puolella.
Laajempien kokonaisuuksien, kuten lopullisen turvallisuusselosteen, turvallisuusteknisten käyttöehtojen ja todennäköisyysperusteisen riskianalyysin
tarkastus jatkuu vuoden 2017 aikana.
Putkistoasennukset saatiin lähes valmiiksi vuoden aikana. STUK valvoi valmistus- ja asennustoimintaa, ja teki YVL-ohjeiden edellyttämät tarkastukset. Myös reaktorilaitoksen kaapeloinnin muutostyöt jatkuivat 2016. STUK valvoi kaapelitöitä
laitospaikalla valvontakäyntien yhteydessä. Koekäyttövalmiuden toteamiseksi tehtävät käyttöönottotarkastukset alkoivat vuoden aikana, ja STUK
teki YVL-ohjeiden edellyttämät, TVO:n kutsumat
tarkastukset.
Laajamittainen koekäyttö alkoi vuonna 2016.
Automaation koekäyttö alkoi vuoden alkupuolella,
ja reaktorilaitoksen prosessijärjestelmien koekäyttö huhtikuussa. STUK tarkasti koekäyttösuunnitelmia, ja valvoi koekäyttötoimintaa paikan päällä. Käyttöönottovaiheen menettelyjä tarkastettiin
myös useassa rakentamisen tarkastusohjelman
tarkastuksessa.
STUK valvoi ja tarkasti TVO:n valmistautumista laitoksen käyttöön. Ohjaajien koulutukseen
kuuluu tärkeänä osana harjoittelu laitosta kuvaavalla simulaattorilla. STUK seurasi simulaattorin
hyväksyntätestausta. Testauksella osoitettiin, että simulaattori kuvaa laitosta riittävän tarkasti,
ja koulutus voidaan aloittaa. Laajemmin ohjaajien
koulutusta arvioitiin rakentamisen tarkastusohjelman tarkastuksessa. Ohjeiden laatimista STUK
tarkasti osana rakentamisen tarkastusohjelman
tarkastuksia. Vaikka ohjetyö on osittain vasta
alussa tai suunnitteilla, tarkastusten perusteella

Olkiluoto 3:n primääripiirin tarkastusta. Kuva: Petri Pihala.
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vaikutti siltä, että TVO:lla on valmiudet saada työ
valmiiksi ennen käytön aloittamista.
Lisäksi STUK tarkasti valmiusjärjestelyjä ja
ikääntymisen hallintaan liittyviä valmisteluja. Sekä valmiussuunnitelma että ikääntymisen hallintaohjelma toimitettiin STUKille myös osana käyttölupahakemusta.
Kaiken kaikkiaan OL3:a koskevia hakemuksia
toimitettiin STUKille vuoden aikana noin 1200.
Suurin osa hakemuksista liittyi käyttöönottoon tai
mekaanisiin komponentteihin.
STUK tarkasti TVO:n toimintaa rakentamisen
aikaisen tarkastusohjelman (RTO) mukaisesti.
Vuoden 2016 aikana tehtiin 9 ohjelman mukaista
tarkastusta sekä kaksi ohjelman ulkopuolista tarkastusta, joista toinen oli ennalta ilmoittamaton
tarkastus. Tarkastuksia kohdennettiin erityisesti
käyttöönoton menettelyihin ja käyttöön valmistautumiseen. Tarkastuksissa esitettiin joitakin vaatimuksia, mutta TVO:n menettelyt ydin- ja säteilyturvallisuuden varmistamiseksi sekä Olkiluoto 3
-projektin ohjaamiseksi ja hallitsemiseksi voitiin
todeta riittäviksi.
STUK arvioi TVOn toimintaa tarkastusten lisäksi muun valvonnan yhteydessä. Myös asiakirjatarkastuksen yhteydessä arvioitiin TVO:n menettelyjä suunnittelun tarkastamiseksi. TVO:n menettelyt ja toiminta todettiin asianmukaiseksi laitoksen
käyttöönottoa ajatellen.

•• STUK vaikuttaa uusien laitosten turvallisuuteen
oikea-aikaisesti ja valmistautuu laitosten rakentamislupavaiheeseen. (4)
Fennovoima jätti 30.6.2015 TEM:lle rakentamislupahakemuksen koskien uutta ydinvoimalaitosta
Pyhäjoen Hanhikivelle. Samalla Fennovoima lähetti ydinenergia-asetuksen mukaisesti lupa-aineistoa
STUKille turvallisuusarvioinnin aloittamista varten.
Rakentamislupahakemuksen yhteydessä STUKille toimitettava aineisto ei ollut täydellinen ja
Fennovoima tulee täydentämään rakentamislupahakemustaan vaiheittain luvitussuunnitelmansa
mukaisesti vuosina 2015–2018. STUK on aloittanut
vuonna 2015 toimitettujen aineistojen käsittelyn
ja osallistunut eri tekniikanalakohtaisiin tarkentaviin kokouksiin luvanhakijan ja laitostoimittajan
kanssa. Lisäksi STUK on osallistunut tarkkailijana
Fennovoiman toimitusketjun auditointeihin.
Hanhikivi 1 -laitoshankkeen rakentamislupahakemukseen liittyvien selvitysten käsittelyn
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yhteydessä STUK arvioi sekä laitoksen teknistä
vaatimustenmukaisuutta että luvanhaltijan, laitostoimittajan ja päätoimittajien organisaatioiden
kyvykkyyttä ydinvoimalaitoksen rakentamiseen ja
myöhemmin käyttöön.
Toimijoiden johtamisjärjestelmien käsittelyn
lisäksi STUK tekee organisaatioihin tarkastuksia
varmistuakseen organisaatioiden vaatimustenmukaisesta toiminnasta käytännössä. STUK on aloittanut syyskuussa 2015 rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelman (RKT) tarkastukset. Tarkastukset suunnitellaan puolivuosittain ja
vuonna 2016 STUK teki yhteensä 15 tarkastusta
Fennovoimassa ja keskeisissä laitostoimittajan organisaatioissa (RAOS Project Oy, JSC Atomproekt,
OKB Gidropress, Kurtšatov-instituutti).
STUK seurasi Fennovoiman ja laitostoimittajan
sekä sen keskeisten alihankkijoiden johtamisjärjestelmien ja laadunhallinnan kehittämistä sekä
arvioi yhtiöiden organisatorista valmiutta aloittaa
ydinvoimalaitoksen rakentaminen muun muassa
osallistumalla Fennovoiman toimitusketjuun kohdentamiin auditointeihin. Tällä hetkellä hankkeen
laadunhallinta on monelta osin vielä kehitysvaiheessa, eikä STUKin arvion mukaan valmiutta
ydintekniseen rakentamiseen ole vielä olemassa.
Fennovoima on kehittänyt johtamisjärjestelmäänsä systemaattisesti ja päämäärätietoista kehittämistä vaaditaan koko toimitusketjussa, että suomalaiset vaatimukset täyttyvät.
Vuonna 2016 jatkettiin prosessijärjestelmäkuvausten käsittelyn pilotointia laitostoimittajan ja
Fennovoiman kanssa. STUK käyttää tarkastuksensa tukena vaatimustenhallinnan työkalua ja antaa
palautteen Fennovoimalle alkuvuonna 2017.
Säteilyturvakeskus jatkaa toimitettujen rakentamislupa-asiakirjojen käsittelyä sekä on suunnitellut RKT-tarkastukset puoleksi vuodeksi.

•• Käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamishanke etenee siten, että se täyttää asetetut turvallisuus- ja turvajärjestelyvaatimukset.
(4)
Valtioneuvosto myönsi Posivalle rakentamisluvan
vuoden 2015 lopussa ja sen jälkeen Posiva on valmistautunut rakentamisen aloittamiseen. STUK
arvioi Posivan valmiutta aloittaa rakentaminen
asiakirjatarkastuksin ja laajalla Posivan organisaatioon kohdistuvalla tarkastusohjelmalla. STUK
teki marraskuussa 2016 päätöksen, jossa todettiin
Posivan valmius aloittaa rakentaminen. Posiva
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aloitti rakentamisen 1.12.2016 ja STUK toimitti
TEMille lausunnon, jossa todettiin Posivan aloittaneen luvan voimassaolon ehtona olleen ydinlaitoksen rakentamisen.
STUK valvoi Posivan rakentamisvaiheen toimintaa, joka kohdistuu ydinjätelaitoksen ja sen
turvallisuusluokiteltujen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden suunnitteluun, valmistukseen, rakentamiseen ja asentamiseen. Vuoden 2016 aikana
STUK tarkasti kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen järjestelmien suunnitteluaineistoja.
STUK jatkoi Posivan organisaation valvontaa ja
hyväksyi hakemusten mukaisesti ydinenergialain
7 k §:n edellyttämät vastuuhenkilöt tehtäviinsä.
Rakentamisen tarkastusohjelmassa (RTO) STUK
on arvioinut Posivan johtamisjärjestelmän toimivuutta, menettelyjen riittävyyttä ja asianmukaisuutta suunnittelun, valmistuksen, rakentamisen
ja asennustoimien ohjaamiseksi sekä turvallisuusvaatimusten huomioimiseksi eri vaiheissa. Vuonna
2016 pidettiin yhdeksän RTO-tarkastusta. Tarkastukset kohdistuivat seuraaviin osa-alueisiin: laadunhallinta, suunnittelutoiminta, henkilöresurssit
ja koulutus, kallioluokittelu ja yksityiskohtaiset
mallikuvaukset, ydinmateriaalivalvonta, kalliorakentamisen menettelyt, loppusijoituslaitoksen ja
kapselointilaitoksen projektin- ja laadunhallinta,
turvallisuuskulttuuri ja pitkäaikaisturvallisuus.
Tarkastusten yhtenä tavoitteena oli arvioida myös
Posivan organisaation valmiutta tulevaan rakentamisprojektiin.
Rakentamislupakäsittelyn yhteydessä STUK
esitti Posivalle vaatimuksia, jotka on huomioitava
rakentamisen aikana tai käyttölupahakemukseen
mennessä. Posiva on laatinut pitkäaikaisturvallisuuteen, kallion luokittelukriteereihin ja teknisiin
vapautumisesteisiin liittyvien vaatimusten täyttämisestä suunnitelmat, jotka on toimitettu STUKille
tiedoksi. Suunnitelmien tarkastuksen tavoitteena
on varmistaa, että Posiva etenee asioiden selvittämisessä. Rakentamisvaiheen aikana Posiva kehittää käyttölupahakemuksen yhteydessä toimitettavaa turvallisuusperustelua STUKin vaatimusten
mukaisesti. STUK valvoo ja seuraa mm. loppusijoituspaikkaan ja pitkäaikaisturvallisuusanalyysiin
liittyvää kehitystyötä.
Fennovoima jätti TEM:lle kesäkuussa 2016 käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta koskevan
ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). STUK tarkasti YVA-ohjelman ja TEM:lle
toimittamassaan lausunnossaan STUK kiinnitti
huomiota siihen, että kyseessä on pitkäkestoinen

prosessi, jossa YVA-selostus valmistuu vuonna
2040. Siten YVA-ohjelman ajantasaisuutta on syytä arvioida prosessin aikana ja sitä voidaan tehdä
muun muassa ydinvoimalaitoksen käynnistyttyä,
kun Fennovoiman toimittaa TEM:lle kolmen vuoden välein suunnitelman jätehuollon toteuttamisesta.

•• Ydinjätehuollon kustannuksiin varautuminen ydinenergialainsäädännön mukaisesti.(4)
TVO toimitti TEM:lle ydinenergia-asetuksen 88 §
1 momentin mukaisen jätehuoltokaavion OL3:n
varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin
30.9.2016. STUK käsitteli jätehuoltokaavion ja
antoi siitä lausunnon ministeriölle. STUK kiinnitti lausunnossaan huomiota OL3:n käytöstäpoistosuunnitteluun liittyviin epävarmuuksiin, joilla voi
olla kustannusvaikutuksia

•• Otaniemen tutkimusreaktorin käytöstä poisto
tehdään turvallisuusvaatimusten mukaisesti. (4)
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (VTT) lopetti
FiR 1 -tutkimusreaktorin käytön kesäkuussa 2015.
Vuoden 2016 aikana VTT on käynnistänyt tutkimusreaktorin yksityiskohtaisen käytöstäpoistosuunnittelun. Käytöstäpoistosuunnittelun edetessä VTT on
tarkentanut purkujätteiden aktiviisuusinventaaria
sekä jätemääräarvioita. Tämän lisäksi VTT aloitti
käytöstäpoistoa koskevan käyttölupahakemuksen
valmistelun. Tämänhetkisen aikataulun mukaisesti VTT toimittaa käyttölupahakemuksen valtioneuvostolle aikaisintaan kesäkuussa 2017.
STUK on jatkanut valmistautumista käyttölupahakemuksen arviointia varten perustamalla
tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa varten osaprojektin, jonka tehtävänä on laatia turvallisuusarvio
VTT:n käyttölupahakemuksesta sekä myöhemmin
valvoa itse purkutöiden suorittamista. Vuoden
2016 aikana STUK on valvonut käytöstäpoistoprojektin etenemistä sekä pysyvässä sammutustilassa
olevan tutkimusreaktorin käyttöä.
STUK antoi TEM:lle lausunnon tutkimusreaktoria koskevasta ydinjätehuollon päivitetystä
suunnittelmasta marraskuussa. VTT:n esitti suunnitelmassaan käytöstäpoiston kokonaisaikataulun
toimenpiteineen. Käytöstäpoistosuunnitelma perustui vaihtoehtoon, jossa käytetty polttoaine voidaan palauttaa sopimuksen mukaisesti Yhdysvaltoihin viimeistään keväällä 2019. Lausunnossaan
STUK totesi, että VTT on edennyt tutkimusreak-
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torin käytöstäpoiston suunnittelussa merkittävästi kuluneen vuoden aikana. STUK huomautti, että
matala- ja keskiaktiivisten jätteiden varastointiin
ja loppusijoitukseen liittyy edelleen epävarmuuksia ja niitä koskevia suunnitelmia on täsmennettävä käytöstäpoistoa koskevaan käyttölupahakemukseen. Lisäksi käytetyn ydinpolttoaineen palautusmenettelyyn liittyvien epävarmuuksien sekä
vaihtoehtoisen käytetyn ydinpolttoaineen huoltosuunnitelman vaikutuksia tutkimusreaktorin käytöstäpoistohankkeeseen on arvioitava lopullisessa
käytöstäpoistosuunnitelmassa.

•• Kansainvälisesti korkeatasoiset ydinturvallisuutta
ja ydinjätehuoltoa koskevat tutkimusohjelmat,
jotka tukevat suomalaisten ydinvoimalaitosten ja
ydinjätehuollon valvontaa. (4)
Nelivuotiset SAFIR2018- ja KYT2018-ohjelmat
käynnistyivät vuonna 2015. SAFIR2018-tutkimusohjelman kokonaisvolyymi oli vuonna 2016 noin 6,5
miljoonaa euroa, josta VYR-osuus oli noin 3,8 miljoonaa euroa. Tutkimusohjelman kokonaisrahoitus
pieneni edelleen edellisestä vuodesta. Merkittävin
syy pienenemiseen oli Olkiluoto 4 -laitosyksikön
hankkeen loppuminen 2015.
SAFIR2018-tutkimusohjelma jakaantuu kolmelle ohjelman tutkimusalueelle: kokonaisturvallisuus ja suunnittelun hallinta, reaktoriturvallisuus
sekä rakenteellinen eheys ja materiaalit, joista
merkittävin rahoituskohde on reaktoriturvallisuus.
Kaikkiaan mukana on 29 hanketta.
Tutkimushankkeiden koko on aikaisempaa suurempi ja hankkeista on pyritty kokoamaan monialaisia. Näin edistetään poikkitieteellistä yhteistyötä
ja kokonaisnäkemyksen kehittymistä turvallisuudesta. Tutkimusohjelma kattaa kaikki ydinturvallisuuden kannalta keskeiset alueet ja siinä luodaan ja
ylläpidetään asiantuntemusta, analyysimenetelmiä
sekä kokeellisia valmiuksia mahdollisten yllättävien turvallisuuskysymysten ratkaisemiseksi.
KYT2018-ohjelman sisältö koostuu kansallisen
osaamisen kannalta keskeisistä tutkimuskohteista. Ohjelmassa pyritään laajoihin koordinoituihin
tutkimushankkeisiin, joita muodostui erityisesti
puskuri- ja täyteaineiden toimintakykyä sekä loppusijoituskapselin pitkäaikaiskestävyyttä koskevien aihepiirien ympärille. Vuodelle 2016 KYT2018ohjelmaan tuli ydinenergialain muutoksen myötä
uutena osa-alueena tutkimusinfrastruktuurin rahoittaminen.
Ydinjäterahaston (VYR) rahoitus KYT2018-oh-
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jelmaan vuodelle 2016 oli noin 1,6 miljoonaa euroa. Tutkimusohjelmassa rahoitettiin 30 tutkimusprojektia, jotka edustivat ydinjätehuollon uusia ja
vaihtoehtoisia teknologioita (2 hanketta), ydinjätehuollon turvallisuustutkimuksia (26 hanketta) ja
ydinjätehuoltoon liittyvää yhteiskuntatieteellistä
tutkimusta (1 hanke) sekä ydinjätetutkimuksen
infrastruktuuria (1 hanke).

•• Ydinmateriaalien käyttö on ilmoitusten mukaista
ja ilmoittamattomia toimintoja ei ole. Ydinmateriaalien turvajärjestelyt ovat asianmukaiset. Edellytykset IAEA:n ja EU:n komission uudistetulle
valvonnalle Suomessa ovat riittävät ja tarkoituksenmukaiset. (4)
STUK myönsi hakemusten perusteella yhteensä 11
ydinpolttoainetta ja muita ydinmateriaaleja koskevaa lupaa. Luvanhaltijoiden toimittamat varastomuutosraportit ja ydinaineita koskevat raportit
tarkastettiin ja tallennettiin STUKin ydinmateriaalitietokantaan. Vuosien 2015–2016 erityisenä
valvontakohteena olivat ydinlaitosten ulkopuolisten toiminnanharjoittajien ydinmateriaalikäsikirjat, joita vuonna 2016 hyväksyttiin 7 kappaletta.
STUK teki tarkastussuunnitelman mukaisesti
yhteensä 43 ydinmateriaalivalvonnan tarkastusta
tai muuta valvontakäyntiä (esim. IAEA:n etävalvontaan liittyvät RDT-asennukset Olkiluodon laitoksella) laitospaikoille. Tarkastustoimintaan sisältyvät myös käytetyn polttoaineen valvontamittaukset, joilla varmistutaan, että toiminnanharjoittajan
toimittamat tiedot ovat oikeita ja täydellisiä. STUK
toimitti IAEA:lle ja komissiolle alustavan tarkastussuunnitelman ja tulokset kaikista ydinaineisiin
kohdistuneista tarkastuksista. Järjestön tarkastajat eivät osallistuneet STUKin koordinoimiin tarkastuksiin. IAEA teki Suomessa 12 ja komissio 18
tarkastusta tai valvontakäyntiä. IAEA ja komissio
toimittivat 17 raporttia tekemiensä tarkastusten
tuloksista ja tarkastustoiminnan johtopäätöksistä.
Tarkastusten tulokset ja johtopäätökset vastasivat
STUKin käsitystä tarkastusten lopputuloksista eikä niissä todettu huomautettavaa.
IAEA teki Suomeen kolme lyhyen varoitusajan
tarkastusta, joista kaksi 48 tunnin varoitusajalla
TVO:n Olkiluoto 1:lle ja yhden 48 tunnin varoitusajalla Olkiluodon käytetyn polttoaineen varastolle.
Lisäksi IAEA teki täydentävän tarkastuskäynnin
Posivan laitosalueelle. STUK ja komissio osallistuvat näihin tarkastuksiin. Tarkastuksissa ei todettu
huomautettavaa.
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STUK toimitti ilmoitukset ja raportit IAEA:lle
ja EU-komissiolle määräaikojen puitteissa. Lisäksi kaikki IAEA:n ja komission valvontatoimet toteutettiin ilman viiveitä ja huomautuksia. STUK
hyväksyi 12 IAEA:n ja 10 komisssion uutta tarkastajaa.
STUK on toteuttanut käytetyn polttoaineen
loppusijoituksen ydinmateriaalivalvontaa kansallisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Toimintaa
koskevat tarkastukset tehtiin tarkastussuunnitelman mukaisesti, eikä niissä todettu huomautettavaa. IAEA:n ja komission kanssa tehtiin tiivistä
yhteistyötä, jolla varmistetaan se, että järjestöjen
suunnitelmat kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen
kansainvälisen valvonnan järjestämisestä etenevät yhdenmukaisesti laitossuunnittelun kanssa ja
täyttävät kansalliset vaatimukset. STUK käynnisti
hankkeen käytetyn polttoaineen verifiointimenetelmän ja -laitteiston kehittämiseksi.

•• Ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetukset ovat turvallisia ja niiden turvajärjestelyt ovat vaatimusten
mukaisia. (4).
Ydinaineiden kuljetuksia koskevat hakemukset
sekä muut hyväksyttäväksi toimitetut asiakirjat
tarkastettiin suunnitelmien mukaisesti. STUK hyväksyi kolme tuoreen polttoaineen kuljetussuunnitelmaa. Lisäksi STUK hyväksyi yhden kuljetuspakkauksen rakennetyypin käytetäväksi tuoreen
polttoaineen kuljetuksiin.

•• Ydinkoekiellon kansallinen tietokeskus tietojärjestelmineen toimii luotettavasti kaikissa tilanteissa.
(4)
Kansallinen tietokeskus (NDC) tietojärjestelmineen toimi luotettavasti. NDC seurasi aktiivisesti
ydinkoekieltojärjestön (CTBTO) mittausverkon toimintaa ja analysoi kaiken sen tuottaman tiedon radionuklideista. Vuoden 2016 aikana Pohjois-Korea
teki kaksi maanalaista ydinkoetta. Molemmissa
tapauksissa STUK reagoi ripeästi koe-epäilyksistä
saatuihin tietoihin, ja toimitti tilanteet selvittäviä lisätietoja kansalliselle viranomaiselle (UM) ja
muulle valtionhallinolle. Kokeista laadittiin STUKin tiedotteet kokeiden tapahtumapäivinä. Kansainvälisen ydinkoekieltojärjestelmän (CTBTO)
havaitsemisverkko havaitsi kokeista seismisiä
signaaleja, joiden perusteella pystyttiin paikantamaan kokeet tarkasti sekä arviomaan räjähdysten
voimakkuuksia. Maaliskuun 2016 loppupuolella
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kahdella CTBTO:n radionuklidiasemalla havaittiin jalokaasuja, jotka mahdollisesti olivat peräisin
tammikuun kuudes päivä tehdystä kokeesta. Näiden havaintojen alkuperästä ei kuitenkaan ole lopullista varmuutta.

•• STUK ylläpitää parhaisiin kansainvälisiin käytäntöihin perustuvaa, koko ydinlaitoksen elinkaaren ja
jätehuollon kattavaa kansallista säännöstöä. (4)
Vuoden 2016 alusta tuli voimaan ydinenergialain
muutos, minkä perusteella STUK sai toimivallan
antaa sitovia määräyksiä ydinturvallisuutta koskevissa asioissa. STUK julkaisi 1.1.2016 viisi määräystä, joista neljä on ydinlaitosten yleisiä turvallisuustavoitteita tarkentavia teknisluonteisia säännöksiä, jotka oli aiemmin annettu valtioneuvoston
asetuksina. Uraanin ja toriumin tuottamiseksi
harjoitettavaa kaivos- ja malminrikastustoimintaa
koskeva määräys on kokonaan uusi.
Ydinenergialaki ja sen nojalla annettavat
STUKin määräykset ja YVL-ohjeet päivitetään vuosina 2016–2018. Tämän työn tekemiseksi STUK
käynnisti vuoden 2016 alkupuolella projektin
(RYSÄ). Vuonna 2016 STUK arvioi ydinenergialainsäädännön muutostarpeita ja projektissa tehty työ
kohdistui pääosin TEM:n avustukseen sen hankkeessa ydinenergialain selkeyttämiseksi (YELU).
Ydinenergialain ja STUKin säännöstön välttämättömät muutostarpeet ja toteutuksen aikataulu
määräytyvät pääosin ulkoisista syistä: Euroopan
komissio julkaisi vuosina 2013–2014 kolme direktiiviä; ydinturvallisuusdirektiivin täydennyksen (NSD), säteilysuojelun perusnormidirektiivin
(BSS) ja ympäristövaikutuksen arvioinnista annettu direktiivin (YVA), jotka on toimeenpantava
kansalliseen lainsäädäntöön pääsääntöisesti vuoden 2017 kuluessa. Komissiolta tuli kesällä 2016
lisäkysymyksiä liittyen ydinjätedirektiivin vuonna
2013 suoritettuun toimeenpanoon, ja myös ne käydään tässä yhteydessä läpi. STUK arvioi yhdessä
TEM:n kanssa direktiivivaatimusten vastaavuutta
ja muutostarpeita Suomen kansallisessa lainsäädännössä. Arviossa päädyttiin siihen, että direktiivien edellyttämät uudet vaatimukset viedään lakitasolle. STUKin säännöstön päivityksessä tulee
ensisijaisesti huomioida lakitasolle tehtyjen muutosten vaikutukset, mutta myös direktiiveistä voi
aiheutua joitakin täsmennystarpeita.
Länsi-Euroopan turvallisuusviranomaisten
muodostama ryhmä, WENRA, julkaisi vuosina
2014–2015 käyviä ydinvoimalaitoksia, ydinjätteen
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varastointi- ja loppusijoituslaitoksia sekä käytöstäpoistoa koskevat vertailutasot, joiden toimeenpanoon kansallisessa säännöstössä WENRAn jäsenmaat ovat sitoutuneet vuoden 2017 loppuun
mennessä. Ydinjätteen käsittelylaitoksia koskevat
vertailutasot julkaistiin vuonna 2016. Puuttuvat
vertailutasot viedään YVL-ohjeisiin. Näiden osalta STUK teki itsearvioinnin vuoden 2015 loppupuolella ja kansainväliset vertaisarvioinnit tehtiin
vuoden 2016 aikana. Loppusijoitusta koskeva kansallinen arviointi tehtiin vuonna 2016 ja kansainväliset vertaisarviot saatetaan loppuun vuonna
2017. Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA)
on myös julkaissut päivitettyjä turvallisuusstandardeja, joissa on huomioitu mm. Tepco Fukushima
Dai-ichi onnettomuuden opit. STUKin strategian
mukaisesti IAEA:n turvallisuusstandardit huomioidaan laadittaessa kansallista säännöstöä.
Laki- ja säännöstötason päivityksissä otetaan
huomioon myös muun kansallisen lainsäädännön
edellyttämät muutokset sekä valmisteltavana oleva uusi säteilylainsäädäntö. STUKin säännöstöpäivityksessä huomioidaan määräysten valmistelussa
ja YVL-ohjeiden täytäntöönpanon yhteydessä esiinnousseet korjaus- ja päivitystarpeet sekä muu palaute.
Ydinenergialain muutosten linjaukset ja niiden edellyttämät ehdotukset lain vaatimuksiksi
valmistuivat suurimmilta osin vuoden loppuun
mennessä. Merkittävimmät muutokset koskevat
direktiiveistä tulevia asioita, kuten ydinlaitosten
käytöstäpoistolupaa, avoimuutta ja luvanhaltijan
tietojenantovelvollisuutta, väestön osallistamista
ydinlaitosten lupien käsittelyä koskevaan päätöksentekoprosessiin, kansainvälisiä vertaisarviointeja sekä luvanhaltijan velvollisuuksia.
Ydinturvallisuusohjeisto (YVL-ohjeisto) kattaa
ydinlaitoksen turvallisuuteen vaikuttavat asiat,
kuten suunnittelun, käytön, laitoksen ja ympäristön turvallisuuden, ydinmateriaalit ja jätteet sekä
rakenteet ja laitteet. Uusittu ohjeisto valmistui
vuoden 2013 lopulla, jonka jälkeen sitä on sovellettu sellaisenaan tulevien laitosten kuten Fennovoiman laitoshankkeen suunnitteluun. Muutama
YVL-ohje valmistui vielä vuoden 2013 jälkeen. Joulukuussa 2016 julkaistiin ohje YVL C.7 Ydinlaitoksen ympäristön säteilyvalvonta. Ohjeisto täydentyy
ensi vuonna vielä kahdella uudella YVL-ohjeella.
Vuonna 2015 STUK teki päätökset YVL-ohjeiden soveltamisesta Loviisan ja Olkiluodon käyvillä
ydinlaitoksilla sekä VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktorilla. Vuonna 2016 STUK valmisteli päätökset YVL-
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ohjeiden soveltamisesta Olkiluoto 3:lla. Päätökset
viimeistellään vuonna2017, ja uudet YVL-ohjeet
astuvat voimaan Olkiluoto 3:lla käyttöluvan myöntämisestä alkaen. Projekti koski 42 YVL-ohjetta ja
noin 8000 niissä esitettyä vaatimusta. STUKissa
projektiin osallistui yli 60 henkilöä ja työaikaa käytettiin 2,2 htv.

•• Ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat kansainväliset sopimukset. Sopimusten velvoitteiden
toteuttamisesta huolehditaan tehokkaasti. (4)
STUK laati ydinturvallisuuskonvention edellyttämän kansallisen raportin ja toimitti sen IAEA:lle.
Kysessä on Suomen 7. maaraportti. Raportti ja
Suomen toimet sopimusvelvotteiden täyttämiseksi
arvioidaan maalis-huhtikuussa 2017 pidettävässä
kansainvälisessä arviointikokouksessa. Osana arviointiprosessia STUK on arvioinut muiden maiden
raportteja ja esittänyt niihin liittyen kysymyksiä
muille sopimusosapuolille.

1.4.1.2 Säteilytoiminta

•• Säteilyn käyttö toteutetaan ammattitaitoisesti ja
turvallisesti. Säteilyn käytön valvonta toteutetaan
riskipainotteisesti. Turvallisuusluvan myöntämisessä ja säteilyn käyttöpaikkoja koskevissa tarkastuksissa otetaan huomioon myös radioaktiivisten
aineiden kuljetukset ja turvajärjestelyt. Viranomaistehtäviä hoitavan henkilöstön osaaminen
on ajan tasalla. (4)
Ionisoivan säteilyn käyttö edellyttää turvallisuuslupaa tai ilmoitusta STUKille. Kuvassa 20 esitetään turvallisuuslupiin liittyvien STUKin päätösten (luvat, lupien muutokset ja lausunnot) määrät
vuosina 2012–2016.
STUK käsitteli turvallisuuslupa- ja muut hakemukset sekä toiminnanharjoittajilta saadut ilmoitukset ja asiakirjat. Turvallisuuslupiin ja muihin
päätöksiin liittyvien hakemusten keskimääräinen
käsittelyaika oli noin 14 päivää. STUKin tavoitteena on, että käsittelyaika on korkeintaan 30 päivää.
Noin 12 % kaikista STUKin turvallisuuslupiin liittyvistä päätöksistä käsittelyaika oli tätä pidempi.
Syynä pitkiin käsittelyaikoihin oli resursseista johtuva töiden ajoittainen ruuhkautuminen.
Tarkastukset tehtiin STUKin ohjeissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Tarkastuksissa havaitut puutteet määrättiin korjattaviksi ja korjauk-
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sille asetettiin määräaika. Tietoon tulleet säteilyn
käyttöön liittyvät poikkeavat tapahtumat selvitettiin, samoin syyt tavanomaista suurempiin henkilöannoksiin. STUK otti turvajärjestelyjä koskevat
vaatimukset huomioon turvallisuuslupien myöntämisessä sekä säteilyn käyttöpaikoille tehtävissä
tarkastuksissa.
Terveydenhuollon säteilyn käyttöön liittyvät
tarkastukset toteutettiin asetettujen tavoitteiden
mukaisesti. Yhteensä terveydenhuollon säteilyn
käyttöön liittyviä tarkastuksia tehtiin 536 kappaletta.
Terveydenhuollon röntgentoiminnan tarkastuksia tehtiin 417, joihin sisältyi 162 hammasröntgenlaitteen tarkastusta. Röntgentoiminnan tarkastuksissa kiinnitettiin huomiota erityisesti oikeutusarvioinnin toteutumiseen.
Sädehoidon ja isotooppilääketieteen tarkastuksia tehtiin 76. Tarkastuksilla kiinnitettiin erityistä
huomiota tasoittamattomia säteilykeiloja käyttävien laitteiden annosmittausten tarkkuuteen. Isotooppilääketieteen tarkastuksilla korostettiin mm.
säännöllisten kontaminaatiomittausten tarpeellisuutta ja kontaminaation leviämisen estämistä.
Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvä yhteistarkastus tehtiin Poliisin kanssa.
Eläinröntgentoiminnan tarkastuksia tehtiin 43.
Eläinröntgentoiminnan tarkastuksissa käytettiin
myös valvontakyselyjä.
Teollisuuden, tutkimuksen, opetuksen ja säteilylähteiden kaupan aloilla tarkastukset toteutettiin pääsääntöisesti asetettujen suunnitelmien
mukaisesti. Tarkastuksia säteilyn käyttöpaikoilla
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Kuva 20. Turvallisuuslupiin liittyvien STUKin päätösten
määrät vuosina 2012–2016. Terveydenhuollon lupapäätösten suuri kasvu johtuu hammasröntgentoiminnan
muuttumisesta rekisteröidystä toiminnasta luvanvaraiseksi
toiminnaksi.

tehtiin yhteensä 162. Näiden lisäksi tehtiin 16 asiakirjatarkastusta.
Tarkastusten perusteella turvallisuus on pysynyt hyvänä. Tarkastuksista laadituista pöytäkirjoissa esitettiin yhteensä 734 korjausmääräystä.
Pääosa määräyksistä koski kokonaisuus huomioiden melko pienten puutteiden korjausta. Vakavia
puutteita oli noin 6 % tarkastetuista käyttöpaikoista.
STUK käsitteli vastaavien johtajien koulutusta
ja kuulustelujen järjestämistä koskevat hakemukset. Viidelle koulutusorganisaatiolle tehtiin hyväksyntäpäätökset vastaavan johtajan kuulustelujen
ja koulutuksen järjestämiseksi. STUK käsitteli
myös neljä annosmittauspalvelun ja lentoyhtiön
annosmääritysmenetelmän hakemusta. Sen lisäksi STUK teki yhden tarkastuksen lentoyhtiöihin.
STUK hyväksyi yhden työntekijöiden säteilyaltistuksen seurantaan käytetyn Radon -mittausjärjestelmän tai -laitteen ja totesi säteilyluokkaan A
kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailusta vastaavien lääkäreiden pätevyyden 24 lääkärin osalta.
Ionisoimattoman säteilyn käyttöön ei tarvita
turvallisuuslupaa. Tietyt suuritehoiset laser- ja radiolaitteet on kuitenkin esitettävä tarkastettavaksi STUKille ennen käyttöönottoa. Ionisoimattoman
säteilyn käytön tarkastuksia tehtiin tehostetusti
säteilyä hyödyntävien kauneudenhoitopalvelujen
tarjoajille sekä solariumpalveluiden tarjoajille.
Turvallisuuteen vaikuttavia puutteita havaittiin
näissä varsin paljon.
Terveydenhuollon ja teollisuuden säteilytoiminnan valvonnan tietojärjestelmähankkeessa
(REKE3-projekti), jossa kehitetään ja modernisoidaan digitaalista valvontatietokantaa, pidettiin
vuonna 2016 yhteensä 5 ohjausryhmän kokousta
sekä 46 projektiryhmän viikkopalaveria joissa työstettiin projektin määrittelyvaihetta. Määrittelytyö
tehtiin kokonaan STUKin sisäisenä työnä ilman
tarvetta ulkoisen konsultoinnin ostamiselle. Syksystä 2016 projektiin otettiin mukaan sähköisen
allekirjoituksen käyttöönoton edellyttämien muutoksien määrittely ja tilaaminen sekä loppuvuodesta valmistuneiden muutoksien ensimmäiset testaukset. Syksystä 2016 projektissa selvitettiin myös
mahdollisuus siirtyä uudistettavassa järjestelmässä käyttämään STUKin asianhallintajärjestelmää
nykyratkaisua laajemmin sekä KAPA-palveluiden
(kansallinen palveluarkkitehtuuri) käyttöönoton
huomioiminen projektissa. Määrittelytyö jatkuu
projektin ohjausryhmän päätöksellä vuonna 2017
keskittyen tarjouskilpailutuksen aloittamisen eh-
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tona olevien määrittelyasiakirjojen ja kuvausten
laatimiseen.
STUK on toiminut myös THL:n asettaman ja
STM:n rahoittaman Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmän (KLIARY) sihteerinä. KLIARY on
kehittänyt nykyistä auditointimenettelyä ja piti
vuonna 2016 seminaarin kliinisen auditoinnin kehittämisestä.

•• Teollisuuden säteilyn käytön valvonta on tehokasta ja hyvin määriteltyä. (4)
STUK antoi säteilysuojaukseen liittyvän lausunnon HUS:lle suunniteilla olevaan syklotroniin liittyen.
Tulli valmisteli vuonna 2016 junien läpivalaisukiihdyttimen siirtoa Vainikkalaan. STUK antoi asiasta lausuntoja ja valmisteli käytön lupapäätöstä.
Käyttöönottotarkastus tehtiin joulukuussa 2016.
STUK varmisti, että röntgenlaitteiden kauppaa
harjoittavilla yrityksillä on turvallisuulupa vuoden
2016 tehdyn STUKin päätöksen nojalla.
Teknologiatutkimuskeskus VTT Oy on rakentamassa uusia toimitiloja. Tähän liittyy sekä vanhojen kontaminoituneiden tilojen puhdistaminen ja
käytöstäpoisto että uusien tilojen luvittaminen säteilylain mukaisesti. STUK valmistautui kyseisten
toimintojen valvontaan tiivistämällä yhteistyötä
STUKin sisällä sekä käymällä säteilyturvallisuusvaatimuksia alustavasti läpi VTT:n kanssa.

•• Säteilyn käyttöä terveydenhuollossa koskevat
vaatimukset ovat ajan tasalla. (4)
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tisesti EMRP-projektissa kehitettyjä menettelyjä.
Menetelmää kehitettiin edelleen mittausteknisten
epävarmuuksien pienentämiseksi.
STUK järjesti sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät ja osallistui Sädeturvapäivien järjestämiseen. Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivillä keskusteltiin laitteiden laadunvarmistuksesta, käytönaikaisista hyväksyttävyysvaatimuksista sekä
poikkevien tapahtumien raportoinnista.

•• Radioaktiivisten aineiden kuljetuksia harjoittavia
yrityksiä valvotaan järjestelmällisesti; valvonta
kohdistuu lähetyksiä tekeviin toiminnanharjoittajiin ja kuljetusyrityksiin. (4)
STUK tarkastaa suunnitelmansa mukaisesti kuljetettavat säteilylähteet sekä niiden käytön ja kuljetusjärjestelyt kolmen vuoden välein. Tarkastusten
yhteydessä havaituista kuljetusjärjestelyjen puutteista annettiin korjausmääräykset ja valvottiin
niiden toteuttaminen.
Radioaktiivisten aineiden kuljetuksia koskevia
hakemuksia ei tullut STUKin käsiteltäväksi vuonna 2016.
STUK tiivisti yhteistyötä muiden vaarallisten aineiden kuljetuksia valvovien viranomaisten
kanssa osallistumalla Trafin koordinoimaan valvontaviranomaisten ryhmään sekä yhteistarkastukseen. Lisäksi Poliisin kanssa tehtiin yhteistarkastus, joka kohdistui lääketieteessä käytettävien
radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin.

•• Ionisoimattoman säteilyn käytön valvonta on tehokasta ja hyvin määriteltyä. (4)

STUK asetetti uudet potilaan säteilyaltistuksen
vertailutasot hammaslääketieteellisiin kartiokeilatietokonetomografiatutkimuksiin (KKTT-tutkimuksiin) sekä kardiologisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin. Molemmissa päätöksissä annettiin
vertailutasoja kokonaan uusille tutkimuksille ja
toimenpiteille.
STUK julkaisi oppaan tietokonetomografiatutkimusten optimoinnista isotooppilääketieteessä.
Opas tehtiin moniammatillisessa yhteistyössä radiologien, sairaalafyysikoiden ja isotooppilääketieteen erikoislääkäreiden kanssa.
Eläinten radiojodihoitoja tekevien toiminnanharjoittajien valvontamallia kehitettiin.
STUK sovelsi uudentyyppisten sädehoitokiihdyttimien ja sädehoitomenetelmien (FFF eli flattening filter free -laskenta) valvontaan systemaat-
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STUK valvoi vuonna 2016 tehostetusti ionisoimattoman säteilyn käyttöä kauneudenhoidossa sekä
solariumpalveluiden tarjoamista. Muita valvonnan
kohteita olivat laseresitykset ja osoitinlaserit sekä
radiolaitteet.
STUK selvitty ionisoimattoman säteilyn käyttöä kauneudenhoidossa 27 toiminnanharjoittajan
kanssa. Turvallisuuteen vaikuttavia puutteita havaittiin 14 toiminnanharjoittajalla. Käyttöä rajoitettiin 8 tapauksessa ja 14 selvitys on vielä kesken.
Lisäksi STUK järjesti toiminnanharjoittajille seminaarin ja laati internet-sivuston, jolla kerrotaan
vaatimuksista.
Itsepalvelusolariumit kieltävän lakimuutoksen
(Säteilylain 44 §) siirtymäaika päättyi 1.7.2015.
STUK selvitti lakimuutoksen noudattamista aktii-
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visella valvonnalla. Valvonta kohdistui yhteensä 61
uuteen toiminnanharjoittajaan. Näiden lisäksi käsittelyssä oli 8 aiemmin alkanutta tapausta. 6 tapausta käsiteltiin pelkästään STUKin toimesta. Muut
perustuivat kuntien terveydensuojeluviranomaisten
tekemiin tarkastushavaintoihin. Eniten puutteita
havaittiin lain vaatiman vastuuhenkilön läsnäolossa (48 %). Riittämätön ohjeistus havaittiin 31 %:ssa
ja laiteteknisiä puutteita 21 %:ssa paikoista. Ilman
huomautuksia selvitsi 31 % toiminnanharjoittajista.
STUK testasi langattomien päätelaitteiden
markkinavalvonnassa 11 tuotetta. Valvonta keskittyi Suomen markkinoilla uudempiin merkkeihin.
Kohteiksi valittiin puhelimia sekä taulutietokoneita. Testatut laitteet eivät ylittäneet altistumisen enimmäisarvoa. Sen sijaan useiden laitteiden
merkinnöissä ja asiakirjoissa oli puutteita.
Matkapuhelinten tukiasemia valvottiin pääasiassa kansalaisyhteydenottoihin perustuvilla alustavilla turvallisuusselvityksillä. Kaikki tukiasemat
todettiin turvallisesti ja vaatimustenmukaisesti
asennetuiksi.
STUK puuttui 19 kertaa laserlaitteen myyntiin
ja kerran käyttöön. 18 liittyi laserlaitteen myyntiin
kuluttajien väliseen kauppaan keskittyvillä internet-sivustoilla ja yksi markkinoilta löytyneeseen
laitteeseen, jossa oli puutteelliset merkinnät. Käyttö kiellettiin tapauksessa, jossa STUKin tarkastaja
havaitsi yleisölle avoimeen tilaan suunnatun luvattoman suuritehoisen laserin Helsingin asematunnelissa. Laitetta käyttänyt kauppias poisti laitteen
käytöstä välittömästi eikä vahinkoja tiettävästi
syntynyt.
Ilmoituksia yleisötilaisuuksissa käytettävistä
lasereista tehtiin 39, joista STUK tarkasti käyttöpaikalla yhteensä 11 esitystä. Tarkastuksissa
turvallisuus ja lasersäteiden suuntaaminen olivat
pääosin vaatimusten mukaisia. Yhdessä esityksessä käytetyt efektit jouduttiin kieltämään STUKille
toimitetun suunnitelman perusteella vaarallisina.
Laseresityksiä oli vuonna 2016 Suomessa enemmän kuin koskaan aiemmin.

•• Luonnonsäteilyn valvonta. (4)
STUK teki työpaikoilla noin 2000 radonpurkkimittausta. STUK teki vajaan 900 tavanomaisen työpaikan radonpitoisuudesta tarkastuspöytäkirjan.
Tavanomaisilla työpaikoilla toimenpidearvo 400
Bq/m³ ylittyi 7 %:ssa ja 300 Bq/m³ 10 %:ssa tehdyissä radonpitoisuuden radonpurkkimittauksis-
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sa. Työpaikoilta saatujen tietojen mukaisesti noin
1080 työntekijää oli työskennellyt vuoden 2016 lopussa työtilassa, jossa 400 Bq/m³ radonpitoisuus
ylittyy. Vuoden 2016 lopussa 93 tavanomaisella
työpaikalla STUKin määräämät toimenpiteet radonaltistumisen pienentämiseksi olivat kesken.
Näiden työpaikkojen valvonta jatkuu kunnes sisäilman radonpitoisuudet tai työaikaa on pienennetty niin, että toimenpidearvo alittuu.
Maanalaisten kaivosten radonaltistus tarkastettiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti (tarkastusväli on pääsääntöisesti kaksi vuotta). Lisäksi
tarkastettiin kaikki STUKille säteilyasetuksen
29 §:n mukaisesti ilmoitetut pitkäkestoiset maanalaiset louhinta- ja rakennustyömaat. Radontarkastuksia tehtiin yhteensä viidessä maanalaisessa
kaivoksessa ja 13 eri maanalaisella louhinta- tai
rakennustyömaalla. Radonpitoisuus 400 Bq/m³
ylittyi kolmella louhinta- tai rakennustyömaalla.
Kaikilla näillä työmailla työpisteiden radonpitoisuutta onnistuttiin pienentämään alle 400 Bq/m³.
Yhdessä kaivoksessa radonpitoisuuden todettiin
olevan 400 Bq/m³, mutta kaivos ei silloin ollut toiminnassa. Kohteeseen määrättiin uusi tarkastus
seuraavan louhintajakson alkuun.
Rakennustuotantoon tarkoitetun rakennusmateriaalin radioaktiivisuutta koskevia valvontamittauksia tehtiin yhteensä 76. Näistä asetetun rajaarvon ylityksiä oli 12 eli 16 %. Selvitystä edellyttäviä tarkastuspöytäkirjoja tehtiin yhteensä neljä.
Selvitysten mukaan yhtään annosylitystä ei ollut.
Rakennusmateriaalien aktiivisuusmittaukset ovat
lisääntyneet vuonna 2013 voimaan tulleen rakennustuoteasetuksen myötä. Rakennustuoteasetus
tekee CE-merkinnästä pakollisen myös Suomessa
kaikille niille markkinoille saatetuille rakennustuotteille, jotka kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan. Eurooppalainen standardisointijärjestö CEN laatii harmonisoidut tuotestandardit.
Talousveden radioaktiivisuutta valvottiin lähes
600 vedenottamossa. Kaiken kaikkiaan kymmenessä kohteessa radonpitoisuus ylitti toimenpidearvon
ja toiminnanharjoittaja ryhtyi toimenpiteisiin radonpitoisuuden pienentämiseksi juomavedessä.
Missään valvontakohteessa viitteellinen annos
0,1 mSv annos muista luonnon radioaktiivista aineista ei ylittynyt.
Muita luonnonsäteilyn valvontaan liittyviä yksittäisiä tapauksia oli vuonna 2016 kaiken kaikkiaan yhdeksän kappaletta.
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•• Säännöstö on ajan tasalla. ST-ohjeet pohjautuvat
parhaisiin kansainvälisiin käytäntöihin ja ovat ajan
tasalla. Enintään viisi vuotta vanhojen ST-ohjeiden
osuus on ainakin 60 % voimassa olevien ohjeiden
määrästä. Yli 10 vuotta vanhoja ohjeita ei ole. (3)
STUKin valmisteli uuden säteilylain pykäläluonnokset ja niitä käsiteltiin STM:n asettamassa säteilylainsäädännön valmistelua ja säteilyturvallisuusdirektiivin toimeenpanoa koordinoivassa
ohjausryhmässä ja sen alatyöryhmissä STUKin
projektisuunnitelman mukaisesti STUK luovutti STM:lle ehdotuksensa uudeksi säteilylaiksi
9.5.2016. Tämän jälkeen STUK valmisteli STM:n
kanssa yhteistyössä hallituksen esityksen uudeksi
säteilylaiksi, ja STM lähetti sen ulkoiselle lausunnolle 23.11.2016–15.1.2017 väliseksi ajaksi.
STUK viimeisteli yhteistyössä STM:n kanssa
hallituksen esityksen 172/2016 vp laiksi lääkärin
hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi
lääkäriksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lailla toimeenpannaan säteilyturvallisuusdirektiivin
vaatimukset kyseisten lääkäreiden pätevyyden
hyväksymisestä ja siirretään lääkäreiden hyväksyminen STUKista Valviraan. Esitys on lähetetty
sosiaali- ja terveysvaliokuntaan 5.10.2016.
Säteilylainsäädännön kokonaisuudistuksen
vuoksi ST-ohjeista uudistettiin ainoastaan ne, joissa havaittiin merkittäviä puutteita tai joiden valmistelu oli aloitettu jo aiemmin. ST-ohjeita uudistetaan vuosisuunnitelman mukaisesti.
Uusia ST-ohjeita valmistui seuraavasti:
• ST 1.8, Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien
henkilöiden pätevyys ja säteilysuojelukoulutus
• ST 1.9, Säteilymittaukset
• ST 5.1, Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus
• ST 5.2, Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden
käyttö
• ST 5.4, Säteilylähteiden kauppa
• ST 6.1, Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä
• ST 6.2, Avolähteiden käytöstä syntyvät radioaktiiviset jätteet ja päästöt.
Valmisteilla olevia ohjeluonnoksia on voinut kommentoida STUKin ohjeistoekstranet-palvelun välityksellä. Palvelua käyttäessään ulkopuoliset kommentoijat voivat nähdä myös toistensa kommentit.
Myös kansalaiset pääsevät palvelun kautta näkemään valmisteilla olevat ST-ohjeet ja voivat antaa
niistä palautetta STUKille.
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1.4.1.3 Ympäristö

•• STUK on jatkuvasti tietoinen ympäristön säteilytasosta. Toteutetaan ympäristön säteilyvalvonta
laaditun ohjelman mukaisesti ja tulokset esitetään
STUKin www-sivuilla. Valvonta-asemien käytettävyys on päivittäin yli 90 %. Tehokkaalla ympäristön säteilyvalvonnalla havaitaan nopeasti normaalioloissa poikkeavat säteilytasot ja tarvittaessa
ryhdytään toimenpiteisiin siten, että ympäristön
keinotekoisista radioaktiivisista aineista väestölle
aiheutuva keskimääräinen vuosiannos pysyy alle
0,05 mSv. (4)
STUK toteutti elinympäristön keinotekoisen säteilyn ja keinotekoisten radioaktiivisten aineiden
valvonnan yhteistyössä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Ympäristön säteilyvalvontaohjelma sisältää ulkoisen annosnopeuden jatkuvan ja
automaattisen monitoroinnin, ulkoilman radioaktiivisten aineiden ja kokonaisbeeta-aktiivisuuden
monitoroinnin, radioaktiivisen laskeuman, pintaja juomaveden, maidon ja elintarvikkeiden radioaktiivisuuden monitoroinnin, Itämeren radioaktiivisuuden valvonnan sekä ihmisen kehossa olevien
radioaktiivisten aineiden monitoroinnin. Lisäksi
ohjelma sisältää sisäilman radonin monitoroinnin
ja jätevesilietteen radioaktiivisuuden seurannan
Helsingissä. Ulkoilman kokonaisbeeta-aktiivisuuden valvonnan toteuttaa Ilmatieteen laitos (IL)
omilla valvonta-asemillaan.
Ulkoisen säteilyn valvontaverkko toimi hyvin.
Mittausasemien tuloksista kerättiin ulkoisen säteilyn valvontatietojen hallintajärjestelmä USVAan
yli 97 % kaikkien mittausasemien tuottamista mittauksista. Puuttuvat tiedot aiheutuivat laitehäiriöistä tai tietoliikenneongelmista. Vuoden aikana
USVAssa oli muutamia lyhytkestoisia toimintahäiriöitä. Häiriöiden syyt saatiin korjattua nopeasti.
Virve-verkon datapalvelussa oli ajoittain alueellisesti rajoittuneita lyhytkestoisia toimintahäiriöitä,
joiden vaikutukset eivät kuitenkaan näy järjestelmän toimintaa kuvaavassa kuvassa 21. Kuvassa
ei ole mukana Fortumin eikä TVO:n omistamien
valvonta-asemien tuloksia.
Ulkoisen säteilyn valvontaverkossa havaittiin
poikkeavaa säteilyä kaksi kertaa. Ensimmäinen
poikkeava havainto tehtiin Petäjämäen mittausasemalta. Tarkistusmittauksen yhteydessä löydettiin säteilylähde, joka ei kuitenkaan ollut välttämättä hälytyksen aiheuttaja. Toinen poikkeava
säteilyhavainto tehtiin Joroisten mittausasemalta,
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jossa hälytyksen syyksi selvisi heti aseman läheisyydessä oleskellut varjoainekuvauksessa käynyt
henkilö. Ulkoisen säteilyn valvonta-asemista 24:lle
on asennettu LaBr3-spektrometrit, jotka toimivat
hyvin. Vuoden 2016 aikana LaBr3-spektrometrit
eivät havainneet poikkeavaa säteilyä.
Ilman radioaktiivisuusvalvonnassa havaittiin
poikkeavaa säteilyä kuusi kertaa. Jodia (I-131) havaittiin Kotkassa 15.2.–22.2. kerätyssä ulkoilman
hiukkasnäytteessä. Lisäksi jodia havaittiin Helsingissä, Imatralla, Kajaanissa, Kotkassa, Kuopiossa
ja Rovaniemellä aikavälillä 17.10.–28.10. kerätyissä hiukkasnäytteissä. Helsingissä 3.3.–4.3. kerätyssä hiukkasnäytteessä havaittiin poikkeuksellisen suuri määrä cesiumia (Cs-137). Helsingissä
21.4.–28.4. kerätyssä hiukkasnäytteessä havaittiin bromia (Br-82). Kotkassa 15.8.–23.8. kerätyssä
hiukkasnäytteessä havaittiin mangaania (Mn-54),
kobolttia (Co-60) ja skandiumia (Sc-46), sekä 30.8.–
5.9. kerätyssä hiukkasnäytteessä havaittiin hopeaa
(Ag-110m). Mangaania, kobolttia, skandiumia, hopeaa ja jodia syntyy ydinvoiman käytön seurauksena ydinreaktorissa. Jodia käytetään lisäksi lääketieteellissä hoidoissa. Bromia käytetään teollisuuden merkkiaineena. Näiden havaintojen alkuperää
ei voitu varmuudella selvittää. Helsingissä tehty
poikkeuksellisen suuri cesiumhavainto oli peräisin
STUKin kanssa samassa kiinteistössä toimineesta
yrityksestä. Hiukkasnäytteestä havaitun cesiumin
määrä oli tuhat kertaa suurempi tällä hetkellä
kuin Tsernobylin onnettumuudesta peräisin oleva
normaalisti ilmanäytteissä havaittu määrä. Muita
lkm
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Tulostavoitteena oleva 90 % lukumääräkäyrä.
Vuonna 2016 on tulostavoite täyttynyt joka päivä.
Tietokantaan mittaustiedot toimittaneiden
asemien lukumäärä.

Kuva 21. Ulkoista säteilyä havainnoivan valvonta-asemien
toiminta vuonna 2016 (vuorokausikeskiarvot). Vuonna 2016
on tulostavoite täyttynyt joka päivä.
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tähän tapaukseen ja sen aiheuttamiin toimenpiteisiin liittyviä cesium havaintoja ei ole tässä eritelty. Kaikkien vuoden aikana havaittujen keinotekoisten radioaktiivisten aineiden määrät olivat
äärimmäisen pieniä eikä niillä ole minkäänlaisia
vaikutuksia ihmisten terveyteen. Ulkoilman radioaktiivisuusvalvonnassa käytettävistä hiukkaskerääjistä kolmeen spektrometria vailla olevaan
kerääjään asennettiin LaBr3-spektrometrit. Hiukkaskerääjiin asennetuilla spektrometreillä ei havaittu poikkeavaa säteilyä vuoden aikana.
Laskeuma- ja talousvesinäytteiden tritiumpitoisuudet olivat pieniä, yleensä 1–4 Bq/l. Elintarvikkeista mitatuissa sieninäytteissä ei havaittu
yli 600 Bq/kg ylittävää Cs-137:n aktiivisuuspitoisuutta, jota suositellaan noudatettavaksi, kun
saatetaan markkinoille luonnonvaraista riistaa,
metsämarjoja ja -sieniä sekä järvikaloja. Jätelietteessä havaittiin Tšernobylin onnettomuudesta
peräisin olevaa Cs-137:a, luonnon radioaktiivisia
aineita ja sairaalanuklideja. Radionuklideja käyttävien sairaalojen syöpäklinikoiden ja isotooppiosastojen potilaiden eritteet kulkeutuvat jätevesi
puhdistamoon ja näkyvät siten jätelietteissä. Ihmisten radioaktiivisuusmittauksissa kehossa olevan Cs-137:n aiheuttama säteilyannos on alle 0,01
mSv/henkilö.
Ympäristön säteilyvalvonnan tulosten perusteella ympäristön keinotekoisista radioaktiivisista
aineista väestölle aiheutuva keskimääräinen vuosiannos vuonna 2016 oli 0,02 millisievertiä.
Vuosittain toteutettava ympäristön säteilyvalvontaohjelma antaa yleiskuvan säteilytilanteesta
Suomessa, mutta sen avulla ei voida kattavasti arvioida ympäristön turvallisuutta, koska se ei anna
riittävää tietoa radioaktiivisten aineiden pitoisuuden ja altistuksen vaihtelusta. Valvontaohjelman
tuloksia täydennetään hyvin suunnattujen osaohjelmien avulla, joissa tuotetaan yksityiskohtaisempaa, ajantasaista tietoa suomalaisten kannalta tärkeimmistä säteilyaltistuksen lähteistä.
Radontorjuntatoimenpiteiden yleistyminen ja
myös mahdollinen tehostuminen ovat alentaneet
merkittävästi uusien pientalojen radonpitoisuuksia. Uusien asuntojen otantatutkimuksessa sisäilman radonpitoisuus mitattiin 1332 satunnaisesti
valitussa pientaloasunnossa, jotka saivat rakennusluvan aikavälillä marraskuu 2012–lokakuu
2013. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 20 %
kaikista luvan saaneista ja asuinkäytössä olleista
pientalorakennuksista lokakuussa vuonna 2015.
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Uusien talojen otantatutkimuksessa mitattujen
asuntojen radonpitoisuuden keskiarvo oli 71 Bq/
m³ ja mediaani 42 Bq/m³. Keskiarvo oli 25 % ja
mediaani 26 % pienempi kuin edellisessä otannassa (vuosina 2006–008 valmistuneissa pientaloissa). Tässä tutkimuksessa radonpitoisuudet olivat
korkeiden radonpitoisuuksien maakunnissa 38 %
pienempiä kuin seitsemän vuotta sitten tehdyssä
tutkimuksessa. Muualla maassa radonpitoisuudet
olivat 17 % pienemmät.
Uusien asuntojen radonpitoisuuden enimmäisarvo 200 Bq/m³ ylittyi 5,6 % mittauksista. Arvo 300
Bq/m³ ylittyi 2,1 % ja arvo 400 Bq/m³ 1,4 % mittauksista. Rakennusten ilmatiiveyden ja sisäilman
radonpitoisuuden välillä havaittiin yhteys niissä
asunnoissa, joissa radontorjuntatoimia ei oltu tehty. Ilmatiiveyden kasvaessa myös mitattu radonpitoisuus nousi, mikä korostaa ilmatiiviiden talojen
radontorjunnan tärkeyttä.
EU:n Säteilysuojelun perusnormidirektiivin
2013/59/EURATOM 54, 74 ja 103 artiklassa edellytetään kansallista toimintasuunnitelmaa radonaltistuksesta aiheutuvista pitkän aikavälin riskien pienentämiseksi. STUK laati yhdessä STM:n ja
YM:n kanssa kansallisen toimintasuunnitelman radonriskien ehkäisemiseksi. Toimintasuunnitelma
on laitettu kommenteille joulukuussa 2016 (http://
www.stuk.fi/aiheet/radon/kansallinen-toimintasuunnitelma-radonriskien-ehkaisemiseksi) ja siitä
järjestetään sidosryhmäkuuleminen maaliskuussa
2017. Toimintasuunnitelmassa mm. todetaan: radonpitoisuus selviää vain mittaamalla ja mittaaminen on helppoa. Radonpitoisuus on mitattu kuitenkin vain arviolta hieman yli 10 %:ssa suomalaisia
pientaloasuntoja. Työpaikkojen ja muiden oleskelutilojen radonpitoisuudet tunnetaan vieläkin huonommin. Radonaltistus pienenee tehokkaasti, kun
kaikkien uusien asuin- ja työpaikkarakennusten
sekä julkisten rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan radonriskit huomioon. Kun
radontorjunta toteutetaan suunnittelussa ja rakentamisessa, vähennetään radonkorjausten tarvetta
tulevaisuudessa. Valvonnan, ohjeistuksen ja rakennuskäytäntöjen seurauksena uusien rakennusten
sisäilman radonpitoisuudet ovatkin jatkuvasti pienentyneet ja tätä suotuisaa kehitystä on syytä edistää ja seurata. Jos rakennuksessa mitataan korkea
radonpitoisuus, sinne voidaan tehdä radonkorjaus.
Radonkorjaus on yleensä helppo ja suhteellisen
edullinen remontti. Panostus radonturvallisuuteen
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on kustannustehokasta etenkin korkeiden radonpitoisuuksien alueilla sekä uusissa rakennuksissa.
Radonriskiviestinnän tavoitteena on, että sisäilman radon tulisi tutuksi kaikille kansalaisille,
sen yhteys keuhkosyöpään ymmärrettäisiin ja että tietoisuus radonista johtaisi toimiin (radonmit
tauksiin ja korjauksiin). STUKin tekemän radonriskitietoisuuskyselyn tavoitteena oli lisätä tietoa
suomalaisten suhtautumisesta sisäilman radoniin
terveyden riskitekijänä sekä lisätä ymmärrystä
siitä, mitkä tekijät vaikuttavat radoniin liittyvään
terveyskäyttäytymiseen. Sähköiseen kyselyyn vastasi loka–joulukuussa 2015 807 henkilöä. Kyselyyn
vastaajista suurin osa oli kuullut aikaisemmin sisäilman radonista. Huolimatta siitä, että sisäilman
radon koettiin terveysriskiksi, vain viidesosa oli
tehnyt radonmittauksen kodissaan. Usealla vastaajalla oli kuitenkin kiinnostusta tehdä radonmittaus kotonaan, mutta melkein 40 % vastaajista
suhtautui radonin mittaamiseen jollain tavalla negatiivisesti. Negatiivisesti mittaamisen suhtautuvat olivat useammin lapsettomia, asuivat kerrostalossa, eivätkä uskoneet radonin aiheuttavan haittaa terveydelle. Myös vuokralla asujat suhtautuvat
radonmittauksen tekemiseen negatiivisesti useammin kuin omistusasunnossa asujat. Yksikään vastaajista ei ollut sitä mieltä, että mittauksen suorittaminen olisi hankalaa tai liian kallista, mittaukseen ei olisi aikaa tai että asunnon arvo alenisi, jos
mittaustulos osoittautuisi korkeaksi.
Korkean radonpitoisuuden alueella asuvat suhtautuivat mittaamiseen useammin positiivisesti
kuin ne, jotka eivät asuneet korkeiden radonpitoisuuksien alueella. Noin neljäsosa vastaajista ei
ollut halukas tekemään asunnossaan radonkorjauksen tai oli epätietoinen korjaamisen suhteen,
mikäli mittaus osoittaisi sisäilman radonpitoisuuden olevan korkea. Yleisin syy tähän oli korjausten
oletettu kallis hinta tai se, että korjaus arvioitiin
hankalaksi toteuttaa. Edes todettu korkea radonpitoisuus ei siis välttämättä saa ihmisiä vielä ryhtymään radonkorjauksiin. Niillä, jotka suhtautuivat
korjauksiin positiivisesti, yleisimmät syyt korjauksen tekemiseen olivat huoli omasta tai lasten terveydestä tai asunnon arvon säilyttäminen.
Vuonna 2016 terveydensuojeluviranomaisten
kanssa käytiin läpi talousveden valvontaan liittyviä valvontakäytäntöjä. Kyselyjä on tullut STUKiin
STM:n asetuksen (1352/2015) soveltamisesta muun
muassa mitä tarkoittaa viitteellinen kokonaisan-

STUK

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016

nos, miten sitä arvioidaan seulontamenetelmillä,
milloin toimenpiderajat ovat tarpeen jne. STUK ja
Valvira ovat päivittäneet talousvesiasetuksen soveltamisoppaan. Siinä annetaan käytännön ohjeita
valvonnasta ja miten asetusta sovelletaan käytännössä. Terveydensuojeluviranomaisille järjestettiin
koulutus helmikuussa. Lisäksi on pidetty aiheesta
luentoja ympäristöterveyspäivillä.
Vuoden 2016 säteilyvalvontaohjelman tulokset
esitetään raportissa STUK-B 215 (Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa, Vuosiraportti 2016; Strålningsövervakning av miljön i Finland, Årsrapport
2016; Surveillance of Environmental Radiation in
Finland, Annual Report 2016) sekä STUKin wwwsivuilla.

•• Raja-asemien uudet säteilyvalvontalaitteet toimivat luotettavasti. Rajojen säteilyvalvontalaitteistot
otetaan operatiiviseen käyttöön. Tullin kanssa erikseen sovittavalla tavalla kehitetään tiedonsiirtoa ja
-hallintaa sekä etätukitoimintoja. (4)
Operatiivisessa käytössä olevat valvontajärjestelmät toimivat luotettavasti, ja ne täyttävät kansainväliset suositukset. Järjestelmien vikoihin reagoitiin nopeasti, ja ne saatiin toimintakuntoon tyypillisesti alle viikossa.
Vuoden 2016 aikana suoritettiin vuosihuoltotoimenpiteet satamien sekä itärajan raja-asemien
säteilyvalvontalaitteille. Suomen tulli ja STUK ottivat operatiiviseen käyttöön uuden säteilyhavaitsemisarkkitehtuurin mukaiset spektrometriset säteilyvalvontajäjestelmät. Järjestelmät lähettävät
reaaliaikaista säteilymittaustietoa säteilyhälytystapauksissa STUKin keskustietokantaan asiantuntijoiden saataville. Keskustietokanta ja STUKissa
kehitetyt analyysiohjelmistot mahdollistavat STUKin asiantuntija-avun antamisen tullin kenttätoimijalle reaaliaikaisesti.

•• STUK osallistuu aktiivisesti ympäristöterveyden
häiriötilanteisiin varautumiseen ja toiminnan kehittämiseen. (4)

STUKin mittausauto SONNI. Kuva: Riikka Laitinen-Sorvari

•• Aloitetaan ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta suunnitelmien mukaisesti ydinenergialain muutosten tultua voimaan. (4)
Uuden ydinenergialain tultua voimaan 1.7.2015 radioaktiivisuuden valvontaa tehtiin ydinvoimalaitosten ympäristössä riippumattona viranomaisena.
Vuoden 2016 aikana ympäristön säteilyvalvontaa
koskeva uusi ohje YVL C.7 saatiin valmiiksi.

1.4.1.4 Tutkimus ja kehitys

•• Tutkimus tuottaa tarvittavaa tietoa luonnollisten
ja keinotekoisten radioaktiivisten aineiden kulkeutumisesta ja kertymisestä ympäristössä sekä
ihmiselle ja eliökunnalle aiheutuvista annoksista
ottaen huomioon uudet säteilysuojeluperiaatteet.
(4)
Radioekologian alan tutkimuksen ja koulutuksen
kehittäminen jatkuu vuonna 2013 alkaneessa nelivuotisessa EU-COMET (COordination and iMplementation of a pan European instrumenT for radioecology) -hankkeessa ja sen jälkeen eurooppalaisena radioekologian (Alliance) puitteissa. COMEThanke on edennyt suunnitelmien mukaan.

•• Tutkimus tuottaa tietoa valmiustoiminnan suunnittelua ja eurooppalaista harmonisointia varten. (4)

STUK osallistui aktiivisesti STM:n yhteistyöverkoston työhön, jonka tarkoituksena oli selvittää ympäristöterveyden häiriötilanteiden hallintaa ja yhteistyötä sekä hallinnonalan organisaatioiden vastuut
ja tehtävät häiriötilanteissa. Loppuraportin valmistuminen STM:ssä on viivästynyt soteuudistuksen
vievän työn takia ja valmistunee vuonna 2017.

EU PREPARE (Innovative integrative tools and
platforms to be prepared for radiological emergencies and post-accident response in Europe) -hankkeessa kehitettiin eurooppalaisia valmiusjärjestelyjä Fukushiman onnettomuuden yhteydessä saatujen kokemusten perusteella. Hankkeessa kehitettiin menettelytapoja pitkäkestoisen radioaktiivisen
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päästön hallintaan sekä päästötermien arviointiin
ja leviämislaskentaan liittyviä toimintoja nykyisissä päätöksenteon tukijärjestelmissä (Rodos ja
Argos). Lisäksi kehitettiin menettelytapoja, jotka
liittyvät valtakuntien rajoja ylittävien tavaroiden
monitorointiin ja elintarviketurvallisuuteen. Hanke loppui tammikuussa 2016 ja se toteutui suunnitellusti.

•• Tutkimus tuottaa tietoa, jonka avulla edistetään
säteilyn käytön turvallisuutta. (4)
STUK teki kotimaisten yliopisto- ja keskussairaaloiden kanssa mittauksia potilaiden säteilyaltistuksesta, sisältäen myös potilaan ihoannosten mittauksia ja henkilökunnan altistuksesta kardiologisissa tutkimuksissa ja toimenpiteissä.
Tulosten perusteella päivitettiin kardiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden vertailutasot.
Kattavien mittausten ansiosta vertailutasoja pystyttiin antamaan tutkimuksille ja toimenpiteille,
joille kansainvälisestikin on hyvin vähän asetettu
vertailutasoja. Selvitys laajennettiin kattamaan 12
Euroopan maata (EURADOS-yhteistyönä). Kansainväliset tulokset julkaistaan vuonna 2017.
STUK osallistui EU:n rahoittaman EURADOShankkeen työryhmien 2 (Harmonisation of individual monitoring), 7 (Internal dosimetry) ja 12 (Dosimetry in medical imaging) toimintaan. EURADOS-työ keskittyi työntekijöiden annosmittausmenetelmien arviointiin ja kehittämiseen, potilasdosimetrian menetelmien kehittämiseen toimenpideradiologiassa ja kardiologiassa sekä kuvantamisen
laskennalliseen dosimetriaan. Potilasdosimetrian
osalta selvitettiin erityisesti mahdollisuutta asettaa hälytysrajat, joilla seurattaisiin potilaan ihoannosta siten, ettei annos ylitä ihovaurion riskirajaa;
hälytysrajoja koskeva ehdotus valmisteltiin ja julkaistaan vuonna 2017.
STUK valmisteli yhteistyön aloittamista Fysiikan tutkimuslaitoksen kanssa.
EU:n rahoittamassa EURALOC-projektissa
STUK teki kardiologien silmäannosmittauksia kotimaisissa sairaaloissa. Tutkimuksen koko aineisto
on kerätty. Tutkimukseen osallistui 274 työssään
säteilylle altistunutta kardiologia ja 128 altistumatonta vertailuhenkilöä yhdeksästä Euroopan maasta. Lisäksi aineistoon yhdistetään aiemmin toteutetut suomalainen ja ranskalainen tutkimus. Tutkittaville on tehty silmälääkärin tutkimus, jossa
arvioitiin linssin samentumia. Lisäksi otettiin kuva
linssistä ja osalle myös linssin läpäisevyysmittaus.
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Silmäannoksia on arvioitu työhistorian (tehtyjen
eri tutkimustyyppien määrien) perusteella. Projekti päättyy vuonna 2017.
STUK julkaisi raportin terveydenhuollon säteilyn käytöstä (röntgendiagnostiikka ja toimenpideradiologia) Suomen väestölle aiheutuvasta säteilyannoksesta, joka perustui vuonna 2008 Suomessa
tehtyjen radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärään.
STUK toteutti STM:n osittain rahoittaman
hankkeen ultraäänialtistuksen rajoittamisesta,
jossa selvitettiin ultraäänen käyttösovelluksia ja
turvallisuuskysymyksiä osana säteilylain uudistuksen valmistelua. Selvityksen tulosten perusteella laadittiin ehdotus ei-lääketieteellisten ultraäänisovellusten aiheuttaman altistuminen rajoittamiseksi. Hankkeen loppuraportti jätetään STM:lle
tammikuussa 2017.
STUK selvitti voimajohtojen läheisyydessä
vaikuttavia sähkökenttiä analyyttisesti ja maastomittauksin. Selvityksen tuloksia hyödynnetään
erityisesti säteilylain kokonaisuudistushankkeessa. Tulokset julkaistaan raporttina STUK-TR 24
alkuvuodesta 2017.
STUK osallistui ERASMUS+-rahoitteiseen
EBreast-hankkeeseen, jonka päätehtävänä on kartoittaa ja kehittää rintasyövän hoitoketjuun osallistuvan henkilöstön koulutusta syövän varhaisesta havaitsemisesta seurantaan. STUKin tehtävänä
on säteilyturvallisuus- ja laadunvarmistusosaamisen lisääminen mammografiaseulonnoissa ja kliinisissä mammografioissa. Hanke päättyy vuonna
2018.
STUK arvioi isotooppilääketieteessä altistuvan
työntekijäryhmän silmäannoksia termoluminesenssin avulla. Tuloksia hyödynnetään käytännön
säteilyvalvontatyöhön. Hanke valmistuu vuoden
2017 aikana.

•• Mittanormaaleihin liittyvä tutkimus. (4)
EU:n rahoittamassa MetroNORM-hankkeessa
(Metrology for processing materials with high natural radioactivity) kehitettiin tarkkoja, jäljitettäviä
ja standardoituja menetelmiä ionisoivaa säteilyä
lähettävien luonnon radioaktiivisten aineiden mittaamiseksi laboratorioissa, säteilyn monitorointipaikoilla ja kentällä. STUK osallistui hankkeessa
valmistettavien kalibrointi- ja referenssinäytteiden
standardisointiin sekä uudenlaisen mittalaitteen
rakentamiseen alfasäteilyn havaitsemiseksi erilaisilta pinnoilta kenttä- ja laboratorio-olosuhteissa.
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Mittalaite soveltuu käytettäväksi myös poikkeavissa säteilytilanteissa, jolloin aikaa vievää radiokemiallista näytteenkäsittelyä ei tarvita. Vuonna 2016 päättynyt hanke toteutui STUKin osalta
suunnitellusti.
EU:n rahoittama hanke perfuusiokuvantamisen
menetelmäkehityksestä käynnistyi. Hankkeessa
STUK osallistuu TT-kuvantamisen dosimetrian
kehittämiseen yhteistyössä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan kanssa. STUK osallistui myös
EU-rahoitteisen, vuonna 2017 käynnistyvän hankkeen valmisteluun, jossa kehitetään sädehoidon
mittauksissa käytettyjen ionisaatiokammioiden
dosimetriaa.

•• Uudenlaisten säteilymittaustekniikoiden avulla
parannetaan säteilymittausten herkkyyttä ja toiminnallista tehokkuutta. (4)
TEKESin rahoittama REPO (Valtakunnallinen
arkkitehtuuri ydinturvan ylläpitämiseen – vaihe
2) hanke päättyi 2016. Kolmen yrityksen muodostama ydinryhmä kehitti REPO-konseptiin perustuvaa kokonaisratkaisua. Ydinryhmän kehittämä
ratkaisu muodostui havainnointijärjestelmän, tiedonsiirtojärjestelmän ja paikkatietojärjestelmän
ympärille. Tämä ratkaisu tulee toimimaan integraatioalustana, johon voidaan myöhemmin liittää
muiden REPO-hankkeessa mukana olevien yritysten kehittämiä laitteita ja osajärjestelmiä.
GIFT (Generic Integrated Forensic Toolbox)
hankkeen STUKin osuus vietiin loppuun. Hanke
päättyy 2017. Hankkeessa kehitetään rikospaikkatutkintaan soveltuvia säteilyn havaitsemismenetelmiä. Tampereen teknillisen yliopiston kanssa
tutkitaan UV-tekniikoiden käyttöä.
MetroDECOM (Metrology for decommissioning
nuclear facilities) hankkeen STUKin osuus vietiin
loppuun 2016. Projektissa parannettiin STUKin alfasäteilyn havainnointikykyä nopean, tehokkaan
ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi vakavien
onnettomuuksien jälkiseurausten puhdistustoimissa. Projektissa kehitettävällä osaamisella on sovellutuksia myös ydinlaitosten käytöstäpoistossa.

•• Sopimuspohjainen yhteenliittymä käynnistää
toimintansa ja yhteisiin tutkimushankkeisiin
haetaan rahoitusta (Akatemia, EU, Tekes jne.).
STUK varmistaa, että säteilyturvallisuustutkimus
muodostuu Suomessa strategisesti tärkeäksi
tutkimusalueeksi, jolle löytyy riittävä rahoitus eri
rahoitusinstrumenteista. (4)

STUKin ja yhdeksän suomalaisen yliopiston perustaman ja STUKin koordinoiman Säteilyturvallisuustutkimuksen yhteenliittymän (CORES)
tavoitteena on turvata korkeatasoisen säteilyturvallisuustutkimuksen jatkuminen Suomessa. Yhteenliittymän laatiman kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma lähetettiin kommenteille laajoille joukoille päättäjiä ja muita toimijoita.
Saatujen kommenttien perusteella ohjelmaa kehitetään edelleen vuoden 2017 aikana. Yhteenliittymän osapuolille sopivia hankehakuja on avautunut
vuoden aikana, mutta yhteisrahoitteisten hankkeiden kansallinen omavastuurahoitusosuus on ratkaisematta. Ilman kansallista rahoitusta osapuolten on vaikea selviytyä hankkeista.

1.4.1.5 Valmius ja turvajärjestelyt

•• Valmiustoiminta käynnistyy 15 minuutissa ensitiedon saamisesta poikkeavasta tapahtumasta.
Valmiusorganisaation toiminta käynnistyy 2 tunnin kuluessa siitä, kun poikkeavan tapahtuman on
todettu edellyttävän STUKin täyttä tai tehostettua
valmiutta. Päivystysjärjestelmää ylläpidetään keskeytyksettä. Nopean ja luotettavan tiedon saanti
mahdollisesti uhkaavasta tilanteesta. (4)
STUKin päivystäjä vastaanotti yhteensä 158 ilmoitusta eri tapahtumista. Kaikissa tapauksissa päivystäjä toimi ohjeidensa mukaisesti, STUKin tilanteen selvittämisessä tarvittavat asiantuntijat tavoitettiin hyvin nopeasti ja tarkistustoimet käynnistettiin ripeästi vuorokauden ajasta tai viikonpäivästä
tai juhlapyhästä riippumatta. Päivystäjän raportoimien tapausten määrä esitetään taulukossa 14.

Poikkeavat tapahtumat
Vuoden aikana oli tapahtumia, joiden johdosta
STUKin asiantuntijat käynnistivät heti selvitykset tapahtuman mahdollisesta turvallisuusmerkityksestä. Merkittävin näistä oli maaliskuussa cesium-137 sisältäneen säteilylähteen rikkoutuminen,
jonka johdosta STUKin tiloja saastui cesiumilla.
Saastuminen havaittiin talon katolla olevan ilmankerääjän suodattimien rutiinimittauksessa. Cesium
oli päätynyt suodattimeen ilmanvaihdon kautta.
Cesiumin todettiin olevan peräisin STUKin kanssa samassa kiinteistössä toimivan toisen yrityksen
tiloista. Yritys käsittelee käytöstä poistettuja säteilylähteitä ja huolehtii niiden loppusijoittamisesta.
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Taulukko 14. Päivystäjän raportoimat yhteydenotot ja tapaukset vuosina 2012–2016.
Tapaus

2012

2013

2014

2015

2016

25

27

25

19

20

2

5

7

5

4

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

21
18
3

43
37
6

37
25
12

31
28
3

21
17
4

Säteilyvalvonta Suomen rajoilla
ja kuljetukset (henkilö- ja tavaraliikenne)

27

21

24

13

24

1

1

1

1

3

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

26
7
5
9
4
2

45
26
13
6
0
0

18
6
9
1
0
2

28
11
9
2
1
5

25
11
3
5
1
5

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

5

5

1

1

10

Kansainväliset ja kotimaiset yhteyskokeilut, testit,
koestukset ja valmiusharjoitukset 2

24

33

31

32

37

Muut yhteydenotot päivystäjään

30

15

42

12

14

162

195

168

142

158

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

Muut tapahtumat Suomessa

Yhteensä
1
2

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

STUK teki tarkistusmittauksia myös toimitalon lähiympäristöstä. Mitään poikkeavaa ei havaittu. Säteilylähteen alkuperäisellä käyttöpaikalla ei
myöskään havaittu saastumista.
Tilojen ja ilmastointihormien puhdistus vei paljon aikaa, koska erityisesti STUKin laboratoriotilojen puhtaus haluttiin varmistaa perusteellisesti.
Kyseisissä laboratorioissa mitataan näytteitä, jotka sisältävät erittäin pieniä määriä radioaktiivisia
aineita.
Sisätilojen puhdistamisessa syntyi siivousjätettä, joka sisältää pienen määrän cesium-137:ää.
Jätteet ovat edelleen STUKissa odottamassa loppusijoittamista.
Cesium-tapauksen johdosta STUK teki itsearvioinnit tilanteen hoidosta sekä viranomaisvalvonnasta. Rikkoutunut lähde lähetetään vuonna 2017
Belgiaan tarkempiin tutkimuksiin rikkoutumisen
syyn selvittämiseksi. Lisäksi STUK pyysi Onnettomuustutkintakeskusta (OTKES) tekemään selvityksen tapahtuman hoidosta. OTKESin tutkintaraportti valmistuu vuoden 2017 alkupuolella.

48

Poikkeavista tapahtumista, varautumisesta säteilyvaaraan sekä pidetyistä valmiusharjoituksista kerrotaan STUKin valmiustoimintaa koskevissa kolmannesvuosiraporteissa, jotka on saatavilla
STUKin www-sivuilla.

Cs-137-kontaminaation mittausta. Kuva: Riikka Laitinen-Sorvari
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Varautuminen säteilyvaaratilanteisiin
STUKin hälytyslistalle kuuluu noin 180 henkilöä,
joiden tavoitettavuutta testataan säännöllisesti ennalta ilmoittamattomana ajankohtana joko
virka-aikana tai sen ulkopuolelle. Tavoitettavuuskokeiluita on tehty vuodesta 1992 alkaen. Vuonna
2016 henkilöstön tavoitettavuutta testattiin neljästi: kerran viikonloppuna ja kolme kertaa arkiiltana. Noin puolen tunnin sisällä yhteydenottoon
vastasi keskimäärin 78 % testatuista (kuva 22).
Testissä kysytään myös, kuinka nopeasti henkilöt
voisivat saapua töihin, jos kyseessä olisi oikea hälytys. STUKin valmiusorganisaatio olisi jokaisella
kerralla saatu toimintavalmiuteen tavoiteajassa eli
kahdessa tunnissa.
Olkiluodon ja Loviisan laitosten onnettomuuksiin varautumisen kehittämiseksi on kummallakin
pelastustoimialueella yhteistyöryhmä.Ryhmät seuraavat harjoituksissa esille tulleiden kehittämiskohteiden toteutumista varautumisjärjestelyissä.
Ryhmät myöskin linjaavat tulevien pelastustoimiharjoitusten harjoitustavoitteet. Lisäksi ryhmät
organisoivat valmiuskoulutustusta mm. Porissa
pidettiin maaliskuussa yhteinen valmiuskoulutus
Olkiluodon seudun toimijoille, johon myös STUK
osallistui. Ryhmät perustivat yhteisen mediaviestinnän kehittämis- ja koordinointiryhmän.
Yhteistyö Pohjoismaisten säteilyturvaviranomaisten kanssa jatkui tiiviinä. Yhteistyössä mm.
seurattiin yhteispohjoismaisen suojelutoimia koskevan ohjeen (Nordic Flag Book) kansallista toimeenpanoa muissa Pohjoismaissa. Nordic Flag
Book perustuu STUKin suojelutoimia koskeviin
VAL-ohjeisiin.
Suomen ja Venäjän välinen valtiosopimus ydinvoimalaitosonnettomuuksista ja muista säteilyvaaratilanteista ilmoittamiseksi edellyttää kansallis-

ta toimeenpanoa. Valtiosopimuksen määrittelemät
toimivaltaiset viranomaiset, Suomessa STUK ja
Venäjällä Rosatom, allekirjoittivat syyskuussa täysin uudistetun yhteistoimintapöytäkirjan. Pöytäkirjassa mm. sovitaan milloin osapuolia on informoitava välittömästi sekä mitä tietoja tulee antaa
ennakkoon. Yhteistoimintapöytäkirjassa sovittiin
myös pysyvän työryhmän perustamisesta pöytäkirjan kansallisen toimeenpanon seuraamiseksi ja
pöytäkirjan kehittämiseksi.
Pohjoismaiden säteilyviranomaisilla ja Venäjän
Rosatomilla on viisivuotinen valmiusyhteistyöohjelman, joka ulottuu vuoteen 2020. Ohjelma täydentää kahdenvälisiä järjestelyjä säteilyvaara- ja
ydinonnettomuustilanteita varten. Yhteistyöohjelman vuosisuunnitelman mukaisesti pidettiin kaksi
seminaaria. Ensimmäisessä, Tukholmassa pidetyssä seminaarissa esiteltiin kaikkien maiden varautuminen ydinvoimalaitosonnettomuuksiin. Toisessa, Norjassa järjestetyssä seminaarissa aiheena oli
säteilyvaaratilanteiden turvallisuusanalyyseissä
tarvittavat ennusteohjelmistot.

•• Toteutetaan Olkiluodon ja Loviisan laitoksen vuosittaiset valmiusharjoitukset. (5)
Loviisan laaja pelastustoimiharjoitus järjestettiin
27.4.2016. Harjoitukseen osallistui 52 organisaatiota. STUKista harjoitukseen osallistui 87 henkilöä.
Harjoituksen aikana testattiin myös evakuointijärjestelyjä siirtämällä kolme koululuokkaa Loviisan
ympäristön kouluista. Olkiluodon vuosittainen valmiusharjoitus järjestettiin 20.9.2016. Harjoituksessa testattiin erityisesti tilannekuvan ylläpitoa ja
välittämistä tilanteessa, joka koskee yhtäaikaisesti
useampia laitoksia.
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Kuva 22. Henkilöstön tavoitettavuuskokeilut.
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STUK oli mukana järjestämässä Helsingin pelastuslautakunnan karttaharjoitusta 3.10.2016,
jossa kaupungin organisaatiot kävivät läpi millaisia toimia heidän alueeltaan tarvittaisiin Helsinkiin ulottuvassa laskeumatilanteessa sekä heidän
nykyistä varautumisen tasoaan. STUK oli myös
mukana 2.11.2016. Kokkolan satamassa järjestetyssä harjoituksessa. Tässä harjoituksessa STUK
antoi etätukea Tullille ja pelastuslaitokselle tilanteessa, jossa sataman alueella oli havaittu radioaktiivisia aineita.

•• STUKilla on säteilyvaaratilanteissa ajantasaiset
valmiudet muodostaa tilannekuva tehokkaasti. (4)
STUKin valmiussuunnitelma uudistettiin vuonna
2016. Uudistuksessa otettiin huomioon keväällä
2016 tapahtuneen cesium-137-tapauksen hoidon
jälkianalyysissä sekä valmiusharjoituksissa esille
tulleet kehittämiskohteet. Valmiusorganisaation
toimintaryhmien vastuita määritettiin uudestaan
siten, että STUKin asiantuntijaresurssit saadaan
mahdollisimman tehokkaasti käyttöön erilaisissa
säteilyvaaratilanteissa. Samalla myös kaikkien
toimintaryhmien ohjeet uudistettiin. Valmiussuunnitelma ja sitä tukevat valmiusohjeet astuvat voimaan 31.1.2017.
Myös STUKin valmiuskeskus uusittiin vastaamaan toimintaryhmien tarpeita työtilojen ja tilannekuvan tehokkuuden parantamiseksi mm. kalustuksen uudelleen järjestämisen ja videotaulujen
käyttöönoton myötä.
STUKin tilannekuvajärjestelmää, TIUKU, kehitettiin vuoden aikana edelleen ja valmiusharjoitusten yhteydessä sitä käytti yhä suurempi määrä henkilöitä. Vuonna 2016 kehitettiin erityisesti
ydinvoimalaitostilanteen seurantaa ja samalla koulutettiin uusia henkilöitä järjestelmän käyttäjiksi.
Ilmatieteen laitoksen kanssa kehitettiin TIUKUn
leviämis- ja annoslaskentaominaisuuksia ottamalla käyttöön uusi versio SILAM-leviämismallista.
Säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheen ja jälkivaiheen suojelutoimia koskevien VAL-ohjeiden päivitys saatiin viimeisteltyä. Muutokset perustuvat
Fukushiman tilanteesta ja jälkihoidosta saatuihin
oppeihin sekä niihin päivitystarpeisiin, joita säteilylainsäädännön uudistus edellyttää. Erilliset kaksi ohjetta liitetään yhdeksi käytettävyyden parantamiseksi. Ohjeet tullaan julkaisemaan uudistetun
säteilylain sekä asetusten ja määräysten myötä
vuonna 2017.
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•• Turvajärjestelyihin liittyvät harjoitukset toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. (4)
STUK järjesti yhteistyössä Helsingin pelastuslaitoksen ja Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja ItäUudenmaan poliisilaitoksien kanssa CBRNE2016-harjoituksen säteilyyn liittyvän osan lokakuussa. Kaksipäiväisessä harjoituksessa Helsingin
pelastuslaitos ja Uudenmaan poliisit harjoittelivat
toimimista onnettomuus- ja rikospaikoilla, joissa
on tai voisi olla myös radioaktiivisia säteilylähteitä.
STUKin etätuki ja muu valmiusorganisaatio tukivat pelastuksen ja poliisin toimintaa.
Olkiluodon sekä Loviisan laitoksilla järjestettiin turvaorganisaation, poliisin ja STUKin yhteiset harjoitukset, joissa turvaorganisaatio ja poliisi
harjoittelivat toimintaa laitosalueella. Harjoituksissa testattiin myös tilannekuvan välittämistä
STUKille.

•• Erilaisia tapahtumia koskevat turvajärjestelyt. (4)
STUK on antanut vuoden aikana virka-apua poliisille erilaisten tilaisuuksien osalta säteilyn havaitsemisessa.

•• Valmiuteen ja turvajärjestelyihin liittyvä kansainvälinen yhteistyö (4)

Terrorismin torjunta
(Global Initiative to Combat
Nuclear Terrorism, GICNT)
Ydinturva on moniviranomaistoimintaa, jossa
on voimakas kansainvälinen ulottuvuus. GICNT
perustettiin 2006 Venäjän ja USAn toimesta.
GICNT:llä on kolme työryhmää. Suomi on johtanut
Havaitsemistyöryhmää vuodesta 2015. Suomen käden jälki GICNT:n Havaitsemisryhmässä alkaa näkyä mm. harjoitusten vierellä kulkevan teknologiaohjelman vahvistumisen muodossa. GICNT:n perustajamaat ovat olleet tyytyväisiä Suomen toimintaan. Lisäksi yhteistyö ja koordinaatio GICNT:n
virallisten tarkkailijoiden (IAEA, EU, INTERPOL,
UNODC ja UNICRI) kanssa on sujunut hyvin, mutta vaatii enemmän resursseja kuin mitä alun perin
arvioitiin. GICNT toimii kahden vuoden periodeissa. Nykyinen toimikausi loppuu ja uusi alkaa kesäkuussa 2017 Tokiossa. GICNT:n painopistealueita
2016 ovat olleet Lähi-itä, Pohjois-Afrikka ja Mustan meren alue.
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Ydinaseiden riisunta
(International Partnership for Nuclear
Disarmament Verification, IPNDV)
IPNDV:hen osallistuu yli 25 maata USAn kutsusta.
IPNDV:ssä on kolme työryhmää (WG). WG1 keskittyy ydinaseriisunnan verifikaatioon yleisellä tasolla, WG2 tarkastustoimintaan ja WG3 verifikaatioteknologioihin. Suomesta WG1 toimintaan osallistuu Ulkoasianministeriö, WG2 Puolustusvoimat ja
WG3 STUK.
IPNDV järjesti kaksi Plenary-kokousta 2016,
ensimmäisen Tokiossa ja toisen Abu Dhabissa.
Edellisten lisäksi WG3 kokoontui kahdesti työkokouksen merkeissä USAn Geneven suurlähetystöön.
WG3:ssa Suomi on laatinut kaksi teknologiapaperia 2016: Ensimmäinen paperi käsittelee kiihtyvyys
antureiden soveltamista ydinaseriisunnan verifikaatioon. Toinen paperi keskittyy röntgensäteiden
takaisinsironnan soveltamiseen verifioitaessa ydinaseesta purettuja räjähteitä niiden ollessa säilytyslaatikoissaan.

1.4.1.6 Asiantuntijapalvelut

•• Vakiopalvelut (mm. säteilymittaukset, aktiivisuusmääritykset, mittarikalibroinnit): kysynnän mukaisesti. (4)
Erilaisia aktiivisuusmäärityksiä tehtiin yhteensä
noin 8 200. Näistä määrällisesti merkittävimmät
olivat asuntojen sisäilman radonmittaukset, noin
6500. Laboratorioissa palveluina tehtyjä gamma
spektrometrisiä ja radiokemiallisia aktiivisuusmäärityksiä tehtiin yhteensä noin 1700.
Kansainväliseen ydinkoekieltosopimukseen
(CTBT) liittyviä palvelumittauksia tehtiin CTBT
-organisaatiolle sen toimittamista näytteistä. Mittauksia tehtiin yhteensä 41.
Kansallisen mittanormaalilaboratorion säteilymittareiden kalibrointipalveluiden kysyntä oli
jonkin verran edellisvuotta suurempaa. Yhteensä
kalibroitiin tai testattiin 340 säteilymittaria. Säteilytysten määrä kaksinkertaistui edellisvuodesta
ja säteilytyserien lukumäärä oli noin 1200. Koko
vuoden aikana kalibrointipalvelut voitiin toteuttaa
kysynnän mukaisesti.

•• Asiantuntijatehtävät toteutetaan rahoittajien kans-
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ydinturvallisuusyhteistyössä painoaloina ovat
Leningradin ja Kuolan ydinvoimalaitosten turvallisuuden edistäminen ja turvallisuusviranomaisen
tukeminen. (4)
Ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyötä Venäjän
kanssa jatkettiin. Yhteistyöhankkeet kohdistuivat
erityisesti Leningradin ja Kuolan laitosten turvallisuuteen sekä Venäjän turvallisuusviranomaisen,
Rostechnadzorin tukemiseen. Vuonna 2016 järjestettiin yhteensä 8 yhteistyöseminaaria, joiden aiheita olivat mm. käyttöturvallisuuskokemukset,
radioaktiivisen jätteen käsittely, rakentamisen aikaiset kokemukset, paloturvallisuus ja ympäristön
säteilyvalvonta. Yhteistyöhön sisältyi myös ydinja säteilyturvallisuutta parantavien laitteiden ja
ohjelmistojen toimituksia Leningradin ja Kuolan
ydinvoimalaitoksille sekä koulutusta niiden käytössä. Lisäksi Leningradin ja Kuolan ydinvoimalaitosten työntekijöille järjestettiin Suomessa koulutusta primääripiirin putkien kunnon tarkastamisesta.
STUK osallistui useisiin EUn rahoittamiin
hankkeisiin, joiden tavoitteena oli tukea kolmansien maiden ydin- ja säteilyturvallisuusviranomaisten kehittämistä. STUK osallistui mm. Armenian,
Brasilian, Egyptin, Filippiinien, Kiinan, Kosovon,
Marokon, Tansanian, Ukrainan, Valko-Venäjän ja
Vietnamin ydin- ja säteilyturvallisuusviranomaisten tukihankkeisiin.
STUK jatkoi kaupalliselta pohjalta toteutettavaa yhteistyötä K.A.CAREn kanssa säteily- ja
ydinturvallisuusviranomaisen perustamiseksi Saudi-Arabiaan. Yhteistyöhankkeen ensimmäisen vaiheen projektit, joissa tuettiin turvallisuussäännöstön ja viranomaistoiminnan kehittämisessä, saatiin päätökseen. STUKin paikallisedustaja toimi
K.A.CAREn tukena Riadissa ja hankkeen jatkoprojekteja suunniteltiin yhdessä K.A.CAREn kanssa.
STUK jatkoi yhteistyötä IAEA:n kanssa ydinmateriaalien valvonnassa. IAEA;lla ei ole ydinmateriaalivalvonnassa omaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, vaan se hyödyntää jäsenmaiden vapaaehtoista tukea. Vuoden 2016 lopussa tukiohjelmia oli
21 IAEA:n jäsenmaalla. Suomessa UM rahoittaa
IAEA:n tukiohjelmaa ja STUK osallistuu toteutukseen. Suomen tukiohjelman tärkeimmät tehtävät
olivat IAEA:n tarkastajien kouluttaminen ja teknisten valvontalaitteiden ja -menetelmien kehittäminen.

sa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Säteily- ja
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•• Järjestetään ilman radonia -kampanjat suunnitelmien mukaisesti (4)
Ilman radonia -kampanjan tavoitteena oli vähentää kuntalaisten altistumista sisäilman radonille.
Kampanja-alueen terveydensuojeluviranomaisten
käyttöön tehtiin raportti mittauskohteista ja mittaustuloksista. Kampanjasta tiedotettiin kuntien
internetsivuilla, paikallislehdissä sekä -radiokanavilla. Vuodenvaihteessa (2015–2016) radonkampanja pidettiin Pirkanmaalla (Akaa, Hämeenkyrö,
Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala,
Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja
Ylöjärvi). Kampanjassa mitattiin 960 asuntoa ja
radonpitoisuuden keskiarvo oli 210 Bq/m³ ja mediaani 139 Bq/m³. Loppuvuodesta 2016 kampanja
pidettiin Kanta-Hämeessä (Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä). KantaHämeen kampanjan tulokset valmistuvat 2017. Lisäksi STUK valmisteli Ahvenanmaan kampanjaa
vuonna 2016.
Ilman radonia -kampanjoiden sivustot:
• http://www.stuk.fi/aiheet/radon/ilman-radoniakampanja/ilman-radonia-kampanja-pirkanmaalla
• http://www.stuk.fi/aiheet/radon/ilman-radoniakampanja/ilman-radonia-kampanja-kanta-hameessa.

1.4.1.7 Viestintä

•• Strategisen viestinnän kehittymistä tuetaan hank-
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STUKin sidosryhmäkartoitus valmistui alkuvuonna 2016. Kartoitusta käytetään sidosryhmätyön
suunnittelussa ja kehittämisessä osana STUKin
uuden strategian rakentamista. Strategian rakentaminen ja sidosryhmätyön suunnitelmallinen kehittäminen aloitettiin vuoden 2016 lopussa ja sitä
jatketaan vuonna 2017.

•• Laaditaan työnantajamielikuvan kehittämissuunnitelma ja tehdään viestinnällisiä toimenpiteitä
laadukkaiden rekrytointien tekemiseen. (4)
STUK laati rekrytointiviestinnän kehittämisestä
alustavan suunnitelman ja uusi työpaikkailmoituksia. Ilmoituksille laadittiin uusi ilme ja otettiin
mm. Oikotie ilmoituskanavana käyttöön. STUK
myös esittäytyi työnantajana valituilla opiskelijoiden rekrytointimessuilla.

•• Laaditaan viestintäkriteerit säteily- ja ydinturvallisuustapahtumille. (4)
STUKin viestintäkriteerit säteily- ja ydinturvallisuustapahtumille on kirjoitettuna viestinnän käsikirjojen lisäksi STUKin osastojen ja yksiköiden
käsikirjoihin. Ohjeita on päivitetty vuonna 2016.
Vuonna 2017 ohjeet kootaan yhteen ohjeeseen, joka
kattaa kaikki STUKin tilanneviestinnän kriteerit
ja toimintatavat.

•• Sisäisen viestinnän kehitystarpeet selvitetään ja
laaditaan kehityssuunnitelma, joka sisältää niin
vastuiden kuin prosessien määrittelyn ja intranetin kehittämisen. (2)

STUKin perusviestit, puheensävy ja viestinnän tavoitteet valmistuivat kesäkuussa 2016. Henkilöstön viestintäkoulutusta uudistetaan vuoden 2017
aikana.

Sisäisen viestinnän suunnitteluryhmä kehitti ja
toteutti sisäisen viestinnän hankkeita, mm. Hyvä
työyhteisö & työhyvinvointi -viestintäkampanjan.
STUKin intranetistä toteutettiin käyttäjätutkimus, jonka pohjalta hahmoteltiin palvelun kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia. Sisäistä viikoittaista
uutiskoostetta kehitettiin edelleen, videoiden käyttöä lisättiin ja monipuolistettiin ja loppuvuodesta
otettiin käyttöön uusi vuorovaikutteinen viestintäkanava. Intranetin ja muun sisäisen viestinnän
kehittäminen jatkuu vuonna 2017.

•• Sidosryhmäkartoitus valmistuu alkuvuonna 2016.

•• UV-säteilyn riskien tiedostamista edistetään te-

keella, jossa määritellään STUKin ja avainhankkeiden sekä toimintojen perusviestit, kehitetään
viestintäkanavia ja vuorovaikutusmuotoja tavoitteisiin sopiviksi, tehdään ohjeistusta ja koulutetaan henkilöstöä. (2)

Tehdään suunnitelma, kuinka sidosryhmäsuhteita
kehitetään. (2)

52

hokkaalla viestinnällä vuotta 2016 koskevan suunnitelman mukaisesti. (4)
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Ilmatieteen laitoksen ja Syöpäjärjestöjen kanssa
järjestettiin keväällä yhteinen tiedotustilaisuus,
jonka teemana oli erityisesti nuorten UV-altistukselta suojautuminen.

•• Ohjeistettu toimenpiteet olennaisimpiin valmius- ja kriisitilanteisiin, tuotetaan viestinnällinen
ennakkomateriaali, nimetään henkilöresurssit,
ohjeistetaan eri viestintäkanavien käyttö sekä harjoitellaan toimintaa. (4)
Mediapalveluryhmän valmiusohje valmistui vuoden loppuun mennessä. Lisäksi viestinnässä tuotettiin erilaisia toimintaohjeita ryhmän käyttöön.
Valmiusohjeen toimivuutta testattiin työpöytäharjoituksessa, ja siitä saadut kokemukset huomioitiin
ohjeessa. Ennakkomateriaalia ja niiden käännöksiä toteutettiin ja osa ryhmän henkilöistä nimettiin. Työ jatkuu vuoden 2017 alussa.

•• Määritellään viestinnän tarkoituksenmukainen
koordinointi valmiustilanteen varalle. (4)
Mediapalveluryhmän valmiusohjeessa määritellään viestinnän koordinointi valmiustilanteessa.
Lisäksi STUK osallistui aktiivisesti SM:n johdolla
päivitettävän ”Säteilyvaaratilanteet – toimijoiden
vastuut ja tehtävät” -oppaan ja erityisesti sen viestintää koskevan osuuden päivitykseen. Samalla
STUK kehitti omia valmiustilanneviestinnän käytäntöjään vastaamaan muun valtionhallinnon käytäntöjä laatimalla omat ohjeensa.

•• Kansalaisten tieto UV-säteilyn riskeistä paranee ja
riskitietoinen käyttäytyminen lisääntyy. (4)
UV-viestintä toteutui tehdyn suunnitelman mukaisesti. Keväällä järjestettiin STUKin, IL:n ja Syöpäjärjestöjen yhteistyönä vuosittainen infotilaisuus. Median yhteydenottoja saatiin runsaasti, ja
STUKin viestit saivat näkyvyyttä viestimissä.
Toteutettiin yhteistyössä Taloustutkimus Oy:n
kanssa kyselytutkimus, jolla kartoitettiin Suomalaisten tietoisuutta ja asenteita UV-säteilyyn ja
solariumeihin liittyen. Tulosten perusteella riskit
tunnetaan hyvin, mutta etenkin nuoremmissa väestöryhmissä tiedon vaikutus käyttäytymiseen on
melko heikkoa. Tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa UV-työn suunnitteluun.

1.4.2 Laadunhallinta
Valvontaviranomaisena STUK käsittelee vuosittain suuren joukon asiakkailta tulleita lupahakemuksia ja muita asiakirjoja. Asiakirjojen määriä
ja käsittelyaikoja tarkastellaan lähemmin luvussa
1.4.1, jossa esitetään myös tiedot STUKin tarkastustoiminnasta ja tarkastusten määristä.

•• Toimintajärjestelmää koskevat ohjeet ovat ajan
tasalla: enintään viisi vuotta vanhojen ohjeiden
osuus on ainakin 60 % voimassa olevien ohjeiden
määrästä, yli 10 vuotta vanhoja ohjeita ei ole. (4)
STUKin prosessit ja toimintatavat esitetään toimintajärjestelmän ohjeissa. STUKin ohjeet, valmiutta lukuun ottamatta, on sisällytetty yhteen yhteiseen käsikirjaan. Vuonna 2016 tehtiin ydinturvallisuusvalvontaa koskevan ohjeiston rakenteellista
kokonaisuudistusta, joka valmistuu vuonna 2017.
Lisäksi päivitettiin runsaasti STUKin sisäisiä ylätason ohjeita. Sisäisten ohjeiden ylläpidon tavoite
on, että yli 10 vuotta vanhoja ohjeita ei ole ja että
60 % ohjeista on korkeintaan 5 vuotta vanhoja. Tavoite saavutettiin pääsääntöisesti.

•• Toteutetaan ydinturvallisuusvalvontaa koskevan
ohjeiston rakenteellinen kokonaisuudistus. (4)
STUKin toimintajärjestelmän uudistaminen jatkui valvontaan liittyvien prosessien kuvausten
tarkennuksilla, prosessikuvaukset viimeistellään
2017 alussa. Vuonna 2016 tehtiin ydinturvallisuusvalvontaa koskevan ohjeiston rakenteellista kokonaisuudistusta suunnitelmien mukaisesti. Uudistus valmistuu vuonna 2017.

•• Auditointiohjelmat toteutuvat yli 95 %. (5)
STUKissa toteutettiin yhteensä 22 toiminnan arviointia, joista kolme siirtyi vuodelta 2015. Sisäiset tarkastukset (ks. kappale 1.7) suunnitellaan
STUKin sisäisien auditointien yhteydessä. Kaikki suunnitellut sisäiset auditoinnit (18) ja sisäinen
tarkastus (1) toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus kohdistui maksullisiin suoritteisiin ja sen suoritti ulkopuolinen taho. Seitsemän auditointia kohdistui laboratoriotoimintaan,
joissa referenssinä käytettiin testaus- ja kalibrointilaboratorioita koskevaa standardia SFS-EN ISO/
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Taulukko 15. Auditointien määrä vuosina 2012–2016.
Vuosi

2012

2013

2014

2015

2016

Yleistoiminta ja osastojen muu kuin laboratoriotoiminta

9

11

9

10

11

Laboratoriotoiminta

7

8

5

1

7

Sisäiset tarkastukset

2

2

2

2

1

IEC 17025. Toiminnan kolme ulkoista arviointia
olivat aiheiltaan STUKin laboratoriotoiminnan uudelleenakkreditointi, STUKin tietoliikenneverkon
analyysi ja kansallisen mittanormaalitoiminnan
auditointi.
Koko STUKia koskevat auditointiraportit käsitellään STUK-tasolla ja suppeammat raportit käsitellään asianomaisten yksiköiden kokouksissa.
Raporttien perusteella päätettiin korjaavista toimenpiteistä.
Auditointien vuosittainen lukumäärä 2012–
2016 on esitetty taulukossa 15.

• Mittanormaalien ylläpito. (4)
•• Uusitaan mittanormaalilaboratorion laiteohjaus.

•• Toteutetaan STUKin osuus IAEA:n TLD-dosimetriaa koskevassa vertailumittauksessa.

•• Osallistutaan 5–10 aktiivisuussuureita koskevaan vertailumittaukseen.

•• Toteutetaan kansallisen mittanormaalitoimin••

• Toteutetaan toimenpiteet IRRS Follow up -arvioinnin pohjalta laaditun suunnitelman mukaisesti.
(4). Merkittävimmät parantamiskohteet ovat:
•• STUKin asema
•• ydinlaitosten käytöstä poiston luvitus
•• viestinnän koordinointi ydinonnettomuuksissa
•• kansallisen säteilyturvallisuusohjelman toteutus ja rahoitus
•• toimintajärjestelmän edelleen kehitys.
STUK on jatkanut 2015 pidetyn IRRS Follow up
-mission suositusten toimeenpanoa. STUKin asemasta valtionhallinnossa on keskusteltu STM:n
kanssa, ydinlaitosten käytöstäpoiston luvitus huomiodaan TEMin vetämässä ydinenergialain päivityksessä. STUK on jatkanut kriisiviestinnän kehittämistä ja siihen liittyvän yhteistyön ja vastuiden
selkiyttämistä. Toimintajärjestelmän kehitys on
osa jatkuvaa parantamista ja sitä on kuvattu edellä. Säteilyturvallisuustutkimusohjelmasta on keskusteltu STM:n ja yhteistyötahojen kanssa, asian
käsittely jatkuu.
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••

nan laatu CIPM-MRA sopimuksen ja IAEA/
WHOn laatuvaatimusten mukaisena.
Poikkeama (%) kalibrointi- tai mittausvertailun
vertailuarvosta/keskiarvosta vastaa muiden
kansallisten SSDL-laboratorioiden keskimääräisiä tuloksia, ja epävarmuus muiden kansallisten SSDL-laboratorioiden keskimääräistä
tasoa. Poikkeaman suuruus on ilmoitetun epävarmuuden sisällä.
Toteutetaan MIKESin määräaikainen arviointi
kansallisesta mittanormaalitoiminnasta.

STUK toimii ionisoivan säteilyn säteilysuureiden
kansallisena mittanormaalilaboratoriona ja pitää
yllä mittanormaaleja Suomessa tehtävien säteilymittausten luotettavuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi. Kansallinen mittanormaalitoiminta
ja sen laatu toteutettiin kansallisen lainsäädännön,
CIPM-MRA sopimuksen ja IAEA/WHOn vaatimusten mukaisesti. STUK osallistui kansallisen metrologian neuvottelukunnan ja EURAMET-järjestön
toimintaan sekä säteilymetrologian ja dosimetrian
EMRP -tutkimushankkeisiin.
Säteilytyslaitteistot ja mittanormaalit ylläpidettiin sädehoidon, säteilysuojelun sekä röntgenkuvantamisen säteilymittareiden kalibrointeja
varten. Automaatiologiikka, jolla ohjataan säteilytyslaitteistoja, uusittiin.
STUK osallistui kolmeen EURAMET-mittausvertailuun dosimetriaan liittyen. Näiden tuloksia
ei ole vielä saatu.
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1.5 Henkisten voimavarojen
hallinta ja kehittäminen
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•• Esimiesvalmennusohjelma toteutetaan vuotta
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Kuva 23. Tulostavoitteiden täyttyminen vuosina
2012–2016.

STUK osallistui IAEA/WHO kalibrointilaboratorioverkoston vuosittaiseen absorboituneen annoksen TLD-dosimetria audit -mittaukseen Co-60
gammasäteilyllä (sädehoidon annostarkkuus) sekä
kolmen vuoden välein järjestettävään OSDL-vertailuun Co-60 gammasäteilyllä. STUKin tulokset
olivat hyvin IAEA:n ja laboratorion toimenpiderajojen sisällä.
STUK osallistui 9 aktiivisuussuureita koskevaan vertailumittaukseen tai pätevyystestiin. Yhdessä vertailumittauksessa oli tyypillisesti useampi näyte ja siinä määritettiin usean radionuklidin
aktiivisuuspitoisuus. Vertailumittauksista seitsemän oli kansainvälistä, ja yksi kansallinen. Vertailumittausten tulokset olivat yleisesti ottaen erittäin hyvät tai hyvät.

•• Laboratorioiden NAMIT tietojärjestelmän operatiivinen käyttöönotto. (3)
STUK on digitalisoinnut koko ympäristönäytteiden
käsittelyyn kuuluvan laboratoriotyön. Vuoden 2016
aikana laboratorioiden tiedonhallintajärjestelmä
otettiin operatiiviseen käyttöön ja sen toimintoja
laajennettiin ja lisättiin muun muassa raportointiin liittyviä osakokonaisuuksia. Tietojärjestelmälle tehtiin tietoturvaan liittyvä ulkoinen tarkastus.

•• Vuotuiset tulostavoitteet saavutetaan erinomaisesti. (yli 95 %). (5)
Vuoden 2016 toiminnallisista tulostavoitteista
täyttyi 95 prosenttia eli tulostavoitteet täyttyivät
erinomaisesti. Vaikuttavuustavoitteet täyttivät samoin erinomaisesti. Tulostavoitteiden täyttyminen
vuosina 2012–2016 esitetään kuvassa 23.

2016 koskevan suunnitelman mukaisesti. Esimiehet tuntevat työnantajaroolin sisältämät velvollisuudet. Johtamis- ja esimiestoiminta on kehittynyt strategian ja henkilöstöohjelman tavoitteiden
mukaisesti. (3)
Esimiesvalmennus toteutui pääosin suunnitellun
mukaisesti. Esimiesfoorum kokoontui neljä kertaa.
Esimiesfoorumissa on käsitelty esimiestyöhön liittyviä ajankohtaisia asioita, ja näin tuettu esimiehiä
myös työnantajaroolissaan. Useita STUKin esimiehiä osallistui myös HAUS Kehittämiskeskuksen tai
muiden toimijoiden järjestämiin johtamis- ja esimiesvalmennusohjelmiin kuten Vire, JOKO ja johtamisen erityisammattitutkinto.
Esimiestyötä tuettiin myös järjestämällä tilannekohtaisesti suunniteltuja tukitoimia joko
STUKin omin tai ulkopuolisin resurssein. Johtamis- ja esimiestoiminta on STUKissa hyvällä tasolla. VMBaro-työtyytyväisyyskyselyssä johtamisen
osa-alueen keskiarvo on 3,63 (valtio 3,41).

•• Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla. Asiantuntemusta kehittävä koulutus
toteutetaan vuotta 2016 koskevien suunnitelmien
mukaisesti. Jokaisen henkilökohtaisen osaamisen
kehittämisen suunnitelma toteutetaan sovitulla
tavalla. (4)
Yleiskoulutusta järjestettiin pääosin tehdyn suunnitelman mukaisesti. Koulutusten teemoina olivat
yleiset työelämätaidot ja STUK-osaaminen. Osastot huolehtivat tarvittavan ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Ammatillisen osaamisen kehittämisessä suurin merkitys on työssä oppimisen eri
muodoilla, jota erilaiset koulutukset ja valmennukset täydentävät. Henkilöstöä osallistui runsaasti
myös ulkopuolisten organisaatioiden järjestämiin
koulutuksiin ja valmennuksiin. Sekä osastojen että
yleiskoulutuksen suunnitelmat pohjautuvat pääosin tuloskeskusteluissa tunnistettuihin tarpeisiin.
STUK oli aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa sekä kansallista ydinjätehuoltokurssia että ydinturvallisuuskurssia. Molempiin
osallistui alan muiden toimijoiden lisäksi myös
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•• Henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on

9
8

3–4 % kokonaistyöajasta (7–10 työpäivää/htv). (3)

7
6

Henkilöstökoulutukseen käytetyt työajat esitetään
kuvassa 24. Koulutukseen käytettiin kokonaistyöajasta 2,6 % eli 6,53 työpäivää henkilötyövuotta
kohden, mikä hieman alittaa tavoitteen.
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•• Opinnäytteitä valmistuu vuosittain muutama. (5)
STUKin ohjauksessa valmistui 6 ylempään korkeakoulututkintoon liittyvää opinnäytetyötä.

Kuva 24. Henkilöstökoulutukseen käytettyjen työpäivien
määrä henkilötyövuotta kohti vuosina 2012–2016.

•• Henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehitty-

STUKlaisia sekä kouluttajina että osallistujina.
Vuoden 2016 aikana otettiin käyttöön osaamisen johtamisen sovellus Sympa, joka tukee myös
osaamisen kehittämisen seurantaa.

vät myönteisesti. Työtyytyväisyysbarometrin kokonaisindeksi (VM Baro) ja määriteltyjen kuuden
kysymyksen indeksit yli valtion keskitason.(5)

STUK 2016 Yhteensä ka. 3,79

Kuva 25. VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn pääkohtien tulosten keskiarvot
ja vastausjakaumat STUK
2016 sekä valtio 2016.

Valtio 2016 Yhteensä ka. 3,55

STUK 2016 Johtaminen ka, 3,63
Valtio 2016 Johtaminen ka. 3,41

STUK 2016 Työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet ka. 4,06
Valtio 2016 Työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet ka. 3,92

STUK 2016 Palkkaus ka. 3,38
Valtio 2016 Palkkaus ka. 2,86

STUK 2016 Osaaminen, oppiminen ja uudistuminen ka. 3,76
Valtio 2016 Osaaminen, oppiminen ja uudistuminen ka. 3,50

STUK 2016 Työyhteisön toimintakulttuuri ka. 3,92
Valtio 2016 Työyhteisön toimintakulttuuri ka. 3,81

STUK 2016 Työ- ja toimintaympäristö ka. 3,88
Valtio 2016 Työ- ja toimintaympäristö ka. 3,67

STUK 2016 Vuorovaikutus ja viestintä ka. 3,56
Valtio 2016 Vuorovaikutus ja viestintä ka. 3,38

STUK 2016 Työnantajakuva ja arvot ka. 4,08
Valtio 2016 Työnantajakuva ja arvot ka. 3,67
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Työtapaturmista johtuvia poissaoloja ei ollut.
Poissaolojen määrä henkilötyövuotta kohden oli
0,3 pv pienempi kuin vuonna 2015, mutta tavoitetta ei täysin saavutettu. Poissaolojen määrä on ollut
vakiintuneesti pienempi kuin valtionhallinnossa
keskimäärin. (8,6 pv vuonna 2015). Poissaolot esitetään kuvassa 26.
Lyhyiden poissaolojen osuus kaikista poissaolopäivistä oli 84,9 %, mikä on selkeästi liikaa suhteessa tavoitteeseen. Koko valtionhallinnossa vastaava osuus vuonna 2015 oli 75,8 %.
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Kuva 26. Sairaudesta tai tapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä henkilötyövuotta kohti vuosina 2012–2016.

VMBaro -työtyytyväisyyskysely toteutettiin
STUKissa neljättä kertaa. Vastausprosentti oli 69
eli se laski hieman edellisvuoden tasosta (73,1 %).
Kokonaistyytyväisyysindeksi STUKissa oli 3,79
ja se pysyi näin selvästi parempana kuin valtiolla
keskimäärin (3,55.)
Kuvassa 25 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
(4,08), työn sisältöön ja vaikutusmahdollisuuksiin
(4,06) sekä työyhteisön toimintakulttuuriin (3,92).
Eniten kehitettävää koetaan vielä olevan palkkauksessa (3,38).

•• Henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 7,5
henkilötyövuotta kohden, lyhyiden poissaolojen
(1–3 päivää) osuus kaikista poissaolopäivistä on
alle 40 %. (3)
Sairaudesta ja työtapaturmista johtuneiden poissaolopäivien määrä oli 7,9 päivää henkilötyövuotta kohden eli 3,14 % säännöllisestä vuosityöajasta.
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Henkilöstöä koskevat yleistiedot
Henkilöstön palvelussuhderakenne

•• Määräaikaisten osuus henkilöstöstä enintään
10 %. (5)
STUKin henkilöstöstä oli vuoden lopussa vakinaisessa palvelussuhteessa 302 ja määräaikaisessa
palvelussuhteessa 19 henkilöä, yhteensä 321 henkilöä. Henkilömäärä laski 2 henkilöllä (-0,6 %). Lisäksi palkattomalla virkavapaalla oli 17 henkilöä.
Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä oli 5,9 %.
Määräaikaisten osuus opiskelijat ja harjoittelijat
pois lukien oli vuoden lopussa 4,4 %. Vastaava luku
koko valtionhallinnossa oli 10 % (2015).
Osa-aikaisten henkilöiden määrä oli vuoden lopussa yhteensä 19. Kokoaikaisten osuus koko henkilöstöstä oli 94,1 % ja osa-aikaisten osuus 5,9 %.
Koko valtionhallinnossa osa-aikaisten osuus henkilöstöstä oli 5,2 % (2015).
STUKin vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrän kehittyminen vuosina 2007–2016 esitetään kuvassa 27.
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Kuva 27. STUKin henkilöstön määrä vuosina
2007–2016.
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Kuva 28. Miesten ja naisten %-osuudet ja lukumäärät 2007–2016 lopussa
(lukuihin sisältyvät myös
virkavapaalla olleet).
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Kuva 29. Henkilöstön koulutusrakenne (%) 31.12.2016.
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Sukupuolijakauma
STUKissa naisten osuus henkilöstöstä oli vuoden
lopussa 41,4 % (42,5 % vuonna 2015). Vakinaisesta henkilöstöstä naisten osuus oli 41,7 % (42,2 %
vuonna 2015). Koko valtionhallinnossa naisten
osuus oli vuoden 2015 lopussa 48,8 % (kuva 28).

Taulukko 16. Korkeakouluasteisen tutkinnon
suorittaneiden osuus STUKin vakinaisesta henkilöstöstä
v. 2012–2016 sekä koko valtionhallinnossa.
Vuosi

STUK

2016

84,2 %

2015

83,2 %

44,0 %

2014

81,3 %

45,7 %

Koulutusrakenne

2013

81,6 %

44,4 %

STUKin vakinaisesta henkilöstöstä 84,3 % on suorittanut korkeakoulutason tutkinnon. Ylemmän
korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen (tohtorit ja lisensiaatit) suorittaneiden osuus STUKin
henkilöstöstä on 70,8 %. Korkeakouluasteisen tutkinnon (tutkijakoulutus, ylempi tai alempi korkeakoulututkinto) suorittaneiden osuudet STUKissa ja
koko valtionhallinnossa ovat kehittyneet taulukon
16 mukaisesti. STUKin henkilöstön koulutusrakenne esitetään kuvassa 29.

2012

80,2 %

43,3 %

58

Koko valtionhallinto

•• Koulutustasoindeksi on yli 6,2 (5)
STUKin vakinaisen henkilöstön koulutustasoindeksi oli 6,59. Luku on hieman noussut viime vuosina (6,52 vuonna 2015, 6,49 vuonna 2014, 6,52
vuonna 2013, 6,45 vuonna 2012). Koko valtionhallinnossa koulutustasoindeksi oli 5,1 vuonna 2015.
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Kuva 30. Vakinaisen henkilöstön ikärakenteen kehitys vuosina 2012–2016.
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Miesten keski-ikä STUKissa vuoden lopussa oli
46,2 vuotta ja naisten 47,8 vuotta.
Koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2015 lopussa 46,9 vuotta (47,7 vuonna 2015). Koko valtionhallinnossa henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2015
lopussa 46,4 vuotta.
STUKin vakinaisesta henkilöstöstä 45 vuotta
täyttäneiden osuus oli vuoden lopussa 60,8 % ja
määräaikaiset mukaan lukien 58 %. Koko valtionhallinnossa 45 vuotta täyttäneiden osuus oli 57,6 %
vuonna 2015.
STUKin ikärakenne ja ikärakenteen kehitys
esitetään kuvissa 30 ja 31.
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Kuva 31. Henkilöstön ikärakenne 31.12.2016.

Eläkkeelle siirtymiset

2012–2016 siirtyneiden lukumäärät ja keskimääräinen ikä siirtymishetkellä.

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

Lähtö- ja tulovaihtuvuus
Vakinaisesta henkilöstöstä 23 henkilön palvelussuhde STUKiin päättyi eri syistä. Lähtövaihtuvuus
vakinaisissa tehtävissä oli 7,2 %.
Vakinaiseen palvelussuhteeseen tuli yhteensä
20 uutta henkilöä. Heistä 8 henkilöä siirtyi STUKin
määräaikaisesta palvelussuhteesta vakinaiseen ja

Vanhuuseläkkeelle siirtyi 8 henkilöä. Heidän keskimääräinen ikänsä oli siirtymähetkellä 65 vuotta.
Työkyvyttömyyseläkkeelle ei siirtynyt yhtään henkilöä. Taulukossa 17 on esitetty eläkkeelle vuosina

Taulukko 17. Eläkkeelle vuosina 2012–2016 siirtyneiden lukumäärät ja keskimääräinen ikä siirtymishetkellä.
Vuosi

Vanhuus- tai
varhennettu
eläke (lkm)

Keskimääräinen
siirtymisikä

Työkyvyttömyyseläke (lkm)

2012

10

63,9

2

60,4

12

63,3

2013

12

65,2

3

55,9

15

63,4

2014

7

65,2

7

65,2

2015

13

65,2

14

64,8

2016

8

65,0

8

65,0

1

Keskimääräinen
siirtymisikä

59,8

Yhteensä
(lkm)

Keskimääräinen
siirtymisikä
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Taulukko 18. Lähtö- ja tulovaihtuvuusprosentit vakinaisissa tehtävissä vuosina 2012–2016.
Vuosi

2012

2013

2014

2015

Lähtövaihtuvuus

5,7 %

5,3 %

4,1 %

10,9 %

7,2 %

Tulovaihtuvuus

5,5 %

2,3 %

4,1 %

4,4 %

6,3 %

12 henkilöä tuli STUKin ulkopuolelta. Tulovaihtuvuus oli 6,3 %.
Lähtö- ja tulovaihtuvuusprosentit vuosina
2012–2016 esitetään taulukossa 18.

2016

900
Valtion
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300

Työterveyspalveluiden bruttomenot olivat yhteensä 269 289 euroa (855 euroa/htv). Nettomenot, joissa on huomioitu KELAlta saadut työterveyspalveluiden menojen palautukset vuodelta 2015, olivat
192 380 euroa (610 euroa/htv).
Työterveyspalveluiden nettomenojen keskiarvo/
htv oli suurempi kuin koko valtionhallinnossa, jossa se oli 525 euroa/htv (v. 2015).
Työterveyshuoltopalveluiden brutto- ja nettomenot esitetään kuvassa 32.

1.6 Tilinpäätösanalyysi
1.6.1 Rahoituksen rakenne
Rahoitus ja muut keskeiset tunnusluvut esitetään
taulukossa 19. STUKin maksullinen toiminta on
nettobudjetoitua. Toimintamenomäärä vuodelle
2016 oli 13,3 miljoonaa euroa. Valtion budjettirahoituksen osuus on alentunut vuodesta 2014 noin
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Kuva 32. Työterveyshuoltopalveluiden brutto- ja nettomenot STUKissa vuosina 2012–2016 sekä nettomenot valtionhallinnossa vuonna 2015.

7 % ollen nyt 33,2 %. Tuotot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 1,9 miljoonaa euroa. Julkisoikeudellisten tulot ovat kasvaneet 15,4 % ja kaikki maksullisen toiminnan tulot yhteensä 10,6 % viiden
vuoden aikana.
Maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat 2,6 miljoonaa euroa. Tiliryhmä sisältää palvelutoiminnan
tuotot EU:lta, jossa kasvua lisäsivät usean EU –
projektin loppumaksut. Eniten kasvoivat tiliryhmän muut tuotot liiketaloudellisesti hinnoitelluista
suoritteista noin 2,5 miljoonaa euroa. Kasvu johtui
pääosin kansainvälisten asiantuntijapalveluiden

Taulukko 19. Keskeiset tunnusluvut vuosina 2014– 2016.
TUNNUSLUVUT

MUUTOS

(1000 eur)

2014

2015

2016

RAHOITUS
– toimintamenomääräraha

2016
Osuus %

2015–2016

%

40 831

39 476

39 946

100,0 %

470

1,2 %

16 352

14 441

13 271

33,2 %

-1 170

-8,1 %

– siirto seuraavalle vuodelle*

9 325

10 422

11 826

29,6 %

1 404

13,5 %

– edellisiltä vuosilta siirtyneet määrärahat

4 040

9 325

10 422

26,1 %

1 097

11,8 %

22 700

22 709

22 747

56,9 %

38

0,2 %

– maksullisen palvelutoiminnan tulot

5 839

2 104

4 700

11,8 %

2 596

123,4 %

– ulkopuolinen rahoitus yhteishankkeisiin

1 125

1 150

538

1,3 %

-612

-53,2 %

66

56

30

0,1 %

-26

-46,4 %

0,2 %

-49

-43,4 %

-3 306

-71,8 %

– julkisoikeudelliset valvontatulot

– yhteistoiminnan kustannusten korvaukset
– muut tulot ja rahoitus

34

113

64

* josta tilauksiin sidottu

2 841

4 605

1 299
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1.6.2 Talousarvion toteutuminen
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Kuva 33. Palveluiden rahoitus v. 2012–2016 (1 000 euroa).

hankkeiden suorituksista. Osa saaduista tuloista
liittyy vuonna vuonna 2015 tehtyihin töihin. Kuvassa 33 selvitetään palveluiden rahoitus vuosina
2012–2016. Viiden vuoden tarkastelujaksolla suurimmat muutokset aiemmin mainittujen kansainvälisten projektien lisäksi ovat valtion rahoituksen ja yrityksiltä saatujen tulojen väheneminen.
Valtion rahoituksen vähentyminen johtuu Venäjän kanssa tehtävän ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyön siirtymisestä palvelusta ydinenergian
tulosalueeseen liittyväksi budjettirahoitteiseksi
toiminnaksi. Yrityksiltä saatujen tulojen laskun
suurin syy on voimalaitosten ympäristövalvonnan
siirtyminen palvelusta maksulliseksi valvonnaksi.
Muut toiminnan tuotot vastaavasti laskivat
edellisvuoteen verrattuna noin 700 000 euroa. Tulojen lasku johtui usean EU:n yhteisrahoitteisen
projektin päättymisestä sekä muutaman projektin siirtymisestä pois virastolta. Kuvassa 34 selvitetään yhteisrahoitteisen toiminnan ulkopuoliset
rahoittajat vuonna 2016. Toiminnan pääasiallisina
rahoittajina säilyivät EU ja Suomen valtio.

Siirtyvien määrärahojen määrä on kasvanut selvästi viime vuosina. Kasvu johtuu osaksi mittavista varautumisista laitehankintoihin projekteissa,
jotka eivät ole edenneet aikataulussa. Lisäksi palvelutoiminnan kansainvälisten hankkeiden tulojen
kertyminen on vaihdellut merkittävästi eri vuosina
johtuen projektien tilanteesta.Siirtyvät määrärahat liittyvät pääasiassa tilattuihin laitteisiin, rajavalvonnan Radar-hankkeeseen sekä ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyöhön Venäjän kanssa.
Siirtyneistä varoista oli 1,3 miljoonaa euroa sidottu
tilauksiin.

1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma
Toiminnan kulut olivat 38,5 miljoonaa euroa. Laskua oli vain hieman edelliseen vuoteen verrattuna.
Eniten laskivat henkilöstökulut; 1,1 miljoonan euron lasku johtui alkuvuonna tapahtuneesta henkilöstömäärän vähentymisestä, jonka syinä olivat
pääasiassa eläkkeelle siirtymiset, YT-neuvotteluiden johdosta tehdyt irtisanomiset sekä määräaikaisten sopimusten vähentäminen. Palvelujen
ostot lisääntyivät noin 849 000 eurolla, sisältäen
mm. muiden koneiden ja laitteiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut. Suurin kuluerä kertyi Tullin rajavalvontaan liittyvän projektin säteilyvalvonnan
huoltopalveluista. Talous- ja henkilöstöhallinnon
palveluiden ostot kaksinkertaistuivat edellisvuoteen verrattuna, syynä STUKin siirtyminen Valtion
palvelukeskus Palkeiden asiakkaaksi vuoden 2015
lokakuussa. Muiden asiantuntija- ja tutkimuspalveluiden menoja kasvattivat kansainvälisten palveluhankkeiden sekä maksullisen voimalaitosvalvonnan menot.

1.6.4 Tase

Taseen loppusumma 31.12.2016 on noin 1,2 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2015.
Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten
sijoitusten tasearvo kasvoi 1,37 miljoonaa euroa.
Euroopan Unioni 66 %
Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten ympäValtio 27 %
ristön säteilyvalvontaan hankittiin uudet vesikulMuut 3 %
jetusvälineet sekä uusittiin muun muassa ihmisPohjoismainen tutkimusyhteistyö NKS 4 %
mittausjärjestelmiin liittyviä laboratoriolaitteita.
Erä sisältää myös Tullin rajavalvontahanke -projektin laitehankintoja.
Lyhyaikaiset saamiset vähenivät 2,58 miljoonaa
Kuva 34. Yhteisrahoitteisen toiminnan ulkopuolisen rahoieuroa
edellisestä vuodesta.
tuksen rahoitusosuudet vuonna 2016. Ulkopuolinen rahoitus yhteensä 0,5 milj. euroa.
Myyntisaamisten määrä oli 1,2 miljoonaa euroa
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pienempi sekä muut siirtosaamiset vähenivät 1,2
miljoonaa euroa. Siirtosaamisten muutos johtui
siitä, että vuonna 2015 voimalaitosvalvonnan joulukuun laskut sekä tasauslaskutuksen hyvitykset
oli kirjattu siirtosaamisiin siirtovelkojen sijaan.
Myös yhteisrahoitteisten projektien tuloutusten
vastakirjaus oli merkitty siirtosaamisiin. Vastaavasti muut lyhytaikaiset saamiset kasvoivat hieman. Muutos johtui yhteisrahoitteisten projektien
kirjauskäytännön muutoksesta muut lyhytaikaiset
saamiset -tilille.
Oman pääoman muutos oli noin 1,69 miljoonaa
euroa ja 84,5 %.
Ostovelkojen määrä kasvoi edelliseen vuoteen
verrattuna sekä siirtovelkojen määrä lisääntyi
1,1 miljoonalla eurolla. Ydinenergian maksullisen
valvonnan tasauslaskut sisältyvät siirtovelkoihin.
Muita lyhytaikaisia velkoja ei ole; vuoden aikana
maksettiin muutaman EU-palveluprojektin loppumaksut sekä STUKin koordinoiman suuren yhteisrahoitteisen projektin loppumaksut partnereille.

1.7 Sisäisen valvonnan arviointi
ja vahvistuslausuma
STUKissa on toteutettu sen talouden ja toiminnan
laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaiset sisäisen valvonnan
menettelyt, jotka hyvin täyttävät niille asetetut
vaatimukset. STUKin toimintajärjestelmään kuuluvissa määräyksissä ja ohjeissa kuvataan organisaatio, oikeudet ja vastuut, prosessit ja toimintatavat. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskeva
ohje päivitettiin vuonna 2014. STUKin strategiaan
2013–2017 sisältyy useita riskienhallintaan liittyviä tavoitteita.
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 ta-
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loudellista ja toiminnallista seurantajärjestelmää
ja sen tehtävänä on selvittää johdolle sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys.
Sisäiset tarkastukset tehdään osana STUKin
sisäisiä auditointeja (luku 1.4.2). Tarkastuksien
toteuttamisesta vastaa laatupäällikkö käyttäen
tarvittaessa apunaan STUKin sisäisten auditoijien koulutettua ryhmää, talousyksikköä ja ulkopuolisia asiantuntijoita. STUK on liittynyt STM:n
kilpailuttamaan sisäisen tarkastuksen puitesopimukseen.
Riskienhallintaa koskevan STUK-ohjeen mukaisesti tulossuunnitelmien valmistelun yhteydessä tehtiin suunnitelmiin liittyvät riskiarviot sekä
arvioitiin suunnitelmiin liittyvät tietoturvariskit.
Arviointien yhteydessä päätettiin niistä vastatoimenpiteistä, joilla varmistetaan arvioitujen riskien hallinta. Riskienhallinta on siten osa STUKin
normaalia johtamista, toiminnan suunnittelua ja
toteuttamista. STUKissa on käytössä STM:n hallinnonalan yhteinen riskienhallintaohjelma, joka
otettiin käyttöön 2014. Tärkeimmissä projekteissa (suurissa tutkimus- ja palveluprojekteissa, valvontaprojekteissa sekä tietohallinnon projekteissa)
riskienhallinta on normaali käytäntö. Riskejä hallitaan suunnittelun, koulutuksen, ohjeistuksen ja
hyvän johtamisen avulla.
STUKin johdon katselmuksessa vuodesta 2016
tunnistettiin tärkeimpiä ajankohtaisia toiminnan
riskejä. Töiden priorisointiin on kiinnitettävä suurta huomiota, jotta STUKin lakisääteiset velvollisuudet valvonta-, tarkastus- ja valmiustoiminnalle
toteutuvat. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota resurssien henkilöriippuvuuteen ja osaamisen kapeikkoihin. Pitkällä tähtäimellä on riskinä asiantuntemuksen kapeneminen tutkimustoimintaan
osallistumisen vähetessä. Turvallisuuden ensisijaisuus on varmistettava myös kiireellisissä valvontatehtävissä. Taloudellisia riskejä liittyy mm. ulkopuolisten palvelutoimittajien merkittäviin kustannusmuutoksiin sekä tukitoimintojen osuuteen
kokonaiskustannuksista. Mahdolliset puutteet
tietoturvassa sekä turvajärjestelyissä aiheuttavat
olennaisesti riskin toiminnalle.
Riskien tunnistamista ja hallintaa STUKissa
voidaan pitää riittävän systemaattisena ja jatkuvana.
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1.8 Arviointien tulokset
STUKin tavoitteena on, että sen eri toimintoja
arvioidaan säännöllisesti. Sisäisiä arviointeja käsitellään luvussa 1.4.2. Ulkopuolisina arviointeina STUKin toiminnasta on tehty vuosina 2001–
2016 kymmenen laajaa kansainvälistä arviointia.
STUKin viranomaistoiminta on arvioitu vuosina
2000, 2003 ja 2012 sekä vuoden 2012 arvioinnin
seuranta-arviointi vuonna 2015. Tutkimustoiminta on arvioitu vuosina 2000, 2005 ja 2011. Näiden
lisäksi on vuonna 2009 arvioitu ydinjätehuollon
viranomaistoiminta sekä Suomen ydinlaitosten ja
säteilylähteiden turvajärjestelyihin liittyvä lainsäädäntö, säännöstötyö ja viranomaistoiminta.
Jälkimmäisen arvioinnin seuranta-arviointi tehtiin
vuonna 2012. Lisäksi STUKissa on tehty vuosittain
ulkopuolisia arviointeja, jotka ovat kohdistuneet
erityiskohteisiin (akkreditoinnit, mittanormaalit).

Vuonna 2016 STUKin toimintaan ei kohdistunut
kansainvälisiä vertaisarviointeja

•• IRRS-arvioinnin suositusten perusteella suunnitellut toimenpiteet on toteutettu. Järjestetään IRRS
Follow up -arviointi ja laaditaan suunnitelma tulosten huomioon ottamiseksi. (4)
STUK on totetuttanut suunnitellusti vastuullaan
olevat IRRS-arviointien perusteella käynnistetyt
toimenpiteet.

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

Osaston, momentin ja tilijaottelun
numero ja nimi

Tilinpäätös
2015

Talousarvio
2016
(TA + LTA:t)

Tilinpäätös
2016

Vertailu
Tilinpäätös –
Talousarvio

Toteutuma
%

11. Verot ja veronluonteiset tulot

364 073

256 027

256 026,71

0,00

100 %

11.04.01

364 073

256 027

256 026,71

0,00

100 %

12. Sekalaiset tulot

Arvonlisävero

2 300

185

185,48

0,00

100 %

12.39.10 Muut sekalaiset tulot

2 300

185

185,48

0,00

100 %

366 373

256 212

256 212,19

0,00

100 %

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

Tilinpäätös
2015

Talousarvio
2016
(TA + LTA:t)

Talousarvion Talousarvion
2016
2016
määrärahojen määrärahojen
käyttö
siirto seur.
vuodelle
vuonna 2016

Tilinpäätös
2016

28. Valtiovarainministeriön
hallinnonala

0,00

15 606

15 606,00

0,00

15 606,00

28.60.12 Osaamisen kehittäminen
(siirtomääräraha 2v)

0,00

15 606

15 606,00

0,00

15 606,00

33. Sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonala

16 758 516

16 217 258

33.01.29

Sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

33.02.03 Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2v)

14 441 000 13 271 000

33.02.03.01 Säteilyturvakeskuksen toimintamenot

12 941 000 11 771 000

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

1 500 000 1 500 000

Määrärahatilit yhteensä

64

2 317 516 2 946 258

16 758 516 16 232 864

4 391 696,01 11 825 562,48 16 217 258,49
2 946 258,49

2 946 258,49

1 445 437,52 11 825 562,48 13 271 000,00

324 971,83
1 120 465,69

11 446 028,17 11 771 000,00
379 534,31

1 500 000,00

4 407 302,01 11 825 562,48 16 232 864,49
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Säteilyturvakeskuksen talousarvion toteutumalaskelman tiedot
valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella
Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää talousarvion toteumalaskelman tietoihin valtuuksista ja niiden käytöstä.

Vertailu
Talousarvio –
Tilinpäätös

0,00

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisisltä vuosilta
siirtyneet

Käytettävissä
vuonna 2016

Käyttö
vuonna 2016
(pl. peruutukset)

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

0,00

15 606,00

15 606,00

0,00

0,00

15 606,00

15 606,00

0,00

10 422 048,14

23 693 048,14

11 867 485,66

11 825 562,48

10 422 048,14

23 693 048,14

11 867 485,66

11 825 562,48

9 849 546,46

21 620 546,46

10 174 518,29

11 446 028,17

572 501,68

2 072 501,68

1 692 967,37

379 534,31

10 422 048,14

23 708 654,14

11 883 091,66

11 825 562,48

0,00
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3. Tuotto- ja kululaskelma

1.1.2016–31.12.2016

1.1.2015–31.12.2015

Toiminnan tuotot
Maksullisen toiminnan tuotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Muut toiminnan tuotot

27 447 840,75

24 813 705,13

8 433,86

10 991,12

604 630,62

28 060 905,23

1 305 204,36

26 129 900,61

Toiminnan kulut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana

1 201 213,70

985 188,52

23 773 241,02

24 890 133,32

Vuokrat

2 675 273,67

2 897 866,79

Palvelujen ostot

7 457 036,02

6 608 033,01

Muut kulut

1 840 308,09

1 694 924,92

-64 635,04

-10 558,71

Henkilöstökulut

Valmistus omaan käyttöön (–)
Poistot
Sisäiset kulut

1 619 870,47
15 606,00

Jäämä I

1 668 217,67
-38 517 913,93

106 763,57

-10 457 008,70

-38 840 569,09
-12 710 668,48

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot

10 514,48

Rahoituskulut

-9 078,22

2 929,07
1 436,26

-2 670,91

258,16

Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

9 985,37
-10,00

1 897,32
9 975,37

-262 107,00

-260 209,68

Jäämä II

-10 445 597,07

-12 970 620,00

Jäämä III

-10 445 597,07

-12 970 620,00

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista
Perityt arvonlisäverot
Suoritetut arvonlisäverot
TILIKAUDEN TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ
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256 026,71
-2 946 258,49

364 072,77
-2 690 231,78
-13 135 828,85

-2 317 516,33

-1 953 443,56
-14 924 063,56
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4. Tase
Vastaavaa
31.12.2016

31.12.2015

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Aineettomat hyödykkeet
Tutkimus- ja kehittämismenot

0,00

5 810,89

Aineettomat oikeudet

445 957,75

442 478,67

Muut pitkävaikutteiset menot

743 733,97

884 237,61

Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hankkeet

91 733,59

1 281 425,31

166 722,27

1 499 249,44

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja laitteet
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hankinnat

4 114 604,80

2 783 862,33

29 051,88

29 051,88

354 582,33

Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä

4 498 239,01

97 202,89

5 779 664,32

2 910 117,10
4 409 366,54

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

4 169 409,10

5 373 816,00

Siirtosaamiset

156 511,85

1 391 362,75

Muut lyhytaikaiset saamiset

143 172,46

4 469 093,41

286 011,74

7 051 190,49

Rahat, pankkisaamiset ja
muut rahoitusvarat
Kassatilit

738,15

Muut maksuliiketulotilit

114,08

Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ

883,45
852,23

0,00

883,45

4 469 945,64

7 052 073,94

10 249 609,96

11 461 440,48
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4. Tase
Vastattavaa
31.12.2016

31.12.2015

OMA PÄÄOMA
Valtion pääoma
Valtion pääoma 1.1.1998
Edellisten tilikausien pääoman muutos

213 310,11

213 310,11

1 789 155,58

-2 060 850,99

Pääoman siirrot

11 443 502,52

Tilikauden tuotto-/kulujäämä

-13 135 828,85

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

18 774 070,13
310 139,36

-14 924 063,56

310 139,36

2 002 465,69
2 002 465,69

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset
Edelleen tilitettävät erät
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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393 578,48

441 641,05

2 062 570,88

1 562 656,06

502 861,18

522 671,25

407 508,48

440 108,19

6 572 951,58

5 523 974,11

0,00

9 939 470,60

967 924,13

9 458 974,79

9 939 470,60

9 458 974,79

10 249 609,96

11 461 440,48
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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 31.12.2016 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
2015

Talousarvio
2016
(TA + LTA:t)

Talousarvion 2016 määrärahojen
käyttö
vuonna 2016

siirto
seuraavalle
vuodelle

Bruttomenot

40 573 467,24

55 271 000

29 523 911,68

Bruttotulot

26 132 467,24

42 000 000

28 078 474,16

14 441 000,00

13 271 000

1 445 437,52

Nettomenot

11 825 562,48

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

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

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 5:
Henkilöstökulujen erittely
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Tulosperusteiset erät
Lomapalkkavelan muutos
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
Johdon palkat ja palkkiot *)
– tulosperusteiset erät
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet

2015

20 163 818,95

20 568 315,61

19 790 353,35

20 502 483,22

324 350,00

292 373,00

49 115,60

-226 540,61

3 609 422,07

4 321 817,71

3 225 536,88

3 902 199,11

383 885,19

419 618,60

23 773 241,02

24 890 133,32

1 227 055,19

1 139 054,48

20 700,00

26 623,00

48 827,11

50 861,58

Johto

2 420,00

2 400,00

Muu henkilöstö

46 407,11

48 461,58

*) v. 2015 johdon palkat ja palkkiot on ilmoitettu ilman tulosperusteisia eriä,
v. 2016 johdon palkoissa ja palkkioissa on mukana myös tulosperusteiset erät.
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Tilinpäätös
2016

Vertailu
Talousarvio –
Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet

Käytettävissä
vuonna 2016

Käyttö
vuonna 2016
(pl. peruutukset)

41 349 474,16

39 945 959,82

28 078 474,16

28 078 474,16

13 271 000,00

–

10 422 048,14

23 693 048,14

11 867 485,66

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

11 825 562,48

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

Poistomenetelmä

Poistoaika
vuotta

Vuotuinen
poisto %

Jäännösarvo
€ tai %

11190000 Tutkimus- ja kehityshankkeet

Tasapoisto

5

20

0

11200000 Aineettomat oikeudet

Tasapoisto

5

20

0

11400000 Muut pitkävaikutteiset menot

Tasapoisto

10

10

0

11910000 Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat
12500–
12600

ei poistoaikaa

Koneet ja laitteet

12500000 Autot ja muut maakuljetusvälineet

Tasapoisto

5

20

0

12510000 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet

Tasapoisto

5

20

0

12540000 Kevyet työkoneet

Tasapoisto

10

10

0

12550000 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet

Tasapoisto

3

33,34

0

12560000 Toimistokoneet ja laitteet

Tasapoisto

5

20

0

12570000 Puhelinkeskukset ja
muut viestintälaitteet

Tasapoisto

5

20

0

12580000 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet

Tasapoisto

5

20

0

12590000 Laboratoriolaitteet ja -kalusteet

Tasapoisto

5

20

0

12600000 Muut tutkimuslaitteet

Tasapoisto

5

20

0

12690000 Muut koneet ja laitteet

Tasapoisto

5

20

0

12700000 Kalusteet

Tasapoisto

5

20

0

12800000 Muut aineelliset hyödykkeet

Ei poistoaikaa

12990000 Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hankinnat

Ei poistoaikaa

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

112
Aineettomat
oikeudet

114
Muut pitkävaikutteiset
menot

119
Ennakkomaksut ja
keskeneräiset
hankinnat

29 934,85

735 818,33

1 466 207,40

166 722,27

Lisäykset

0,00

168 367,09

0,00

64 635,04

Vähennykset

0,00

0,00

0,00

139 623,72

Hankintameno 1.1.2016

Hankintameno 31.12.2016

29 934,85

904 185,42

1 466 207,40

91 733,59

Kertyneet poistot 1.1.2016

24 123,96

293 339,66

581 969,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot

5 810,89

164 888,01

140 503,64

0,00

Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot

0,00

0,00

0,00

0,00

Vähennysten kertyneet poistot

Tilikauden arvonalennukset

0,00

0,00

0,00

0,00

29 934,85

458 227,67

722 473,43

0,00

Arvonkorotukset

0,00

0,00

0,00

0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2016

0,00

445 957,75

743 733,97

91 733,59

Kertyneet poistot 31.12.2016

Aineelliset hyödykkeet
125 – 126
Koneet
ja laitteet

127
Kalusteet

128
Muut
aineelliset
hyödykkeet

129
Ennakkomaksut ja
keskeneräiset
hankinnat

Hankintameno 1.1.2016

5 817 562,11

2 020,00

29 051,88

97 202,89

Lisäykset

2 643 855,84

0,00

0,00

291 054,43

8 022,38

0,00

0,00

33 674,99

Hankintameno 31.12.2016

8 453 395,57

2 020,00

29 051,88

354 582,33

Kertyneet poistot 1.1.2016

3 033 699,78

2 020,00

0,00

0,00

Vähennykset

Vähennysten kertyneet poistot

3 576,94

0,00

0,00

0,00

1 308 667,93

0,00

0,00

0,00

Tilikauden suunnitelmasta
poikkeavat poistot

0,00

0,00

0,00

0,00

Tilikauden arvonalennukset

0,00

0,00

0,00

0,00

4 338 790,77

2 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 114 604,80

0,00

29 051,88

354 582,33

Tilikauden suunnitelman
mukaiset poistot

Kertyneet poistot 31.12.2016
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2016
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Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 8:
Rahoitustuotot ja -kulut
Yhteensä

2 398 682,85
233 002,13
139 623,72
2 492 061,26

Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää liitteellä 8.

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

899 433,41
0,00
311 202,54
0,00
0,00
1 210 635,95
0,00
1 281 425,31

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

Yhteensä

5 945 836,88
2 934 910,27
41 697,37

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

8 839 049,78
3 035 719,78
3 576,94
1 308 667,93
0,00
0,00
4 340 810,77
0,00
4 498 239,01
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Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 12:
Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut
Myönnetyt takaukset ja takuut
Säteilyturvakeskuksella ei ole myönnettyjä takauksia eikä takuita.
Myönnetyt takaukset ja takuut valuutoittain
Säteilyturvakeskuksella ei ole myönnettyjä takauksia eikä takuita valuutoittain.
Muut monivuotiset vastuut
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan
Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset
€

Määrärahatarve 2016

Määrärahatarve 2017

Määrärahatarve 2018

Määrärahatarve 2019

Määrärahatarve
myöhemmin

Vuokrasopimus

3 442 931,00

2 605 000,00

2 605 000,00

2 605 000,00

0,00

7 815 000,00

Tavanomaiset
sopimukset ja
sitoumukset
yhteensä

3 442 931,00

2 605 000,00

2 605 000,00

2 605 000,00

0,00

7 815 000,00

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

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

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

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

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 17:
Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot
Säteilyturvakeskuksella ei ole ilmoitettavaa tällä liitteellä.
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6. Allekirjoitukset
Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksytään.
Helsinki 27. päivänä helmikuuta 2017
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Petteri Tiippana
Pääjohtaja

Kaisa Koskinen
Johtaja

Pääjohtaja Petteri Tiippana

Johtaja Kaisa Koskinen

