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1. Toimintakertomus
1.1 Johdon katsaus
Säteily- ja ydinturvallisuus olivat maassamme korkealla tasolla vuonna 2014. Säteilyn ja ydinener
gian käytössä ei tapahtunut ihmisten ja ympäristön terveyden tai turvallisuuden eikä yhteiskunnan
toimivuuden kannalta merkittäviä tapahtumia.
Säteilyturvakeskuksen (STUK) henkilöstö hoiti
tehtävänsä ammattitaitoisesti, motivoituneesti ja
vastuullisesti, minkä ansiosta STUK saavutti vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteensa ennätyksellisen hyvin vuonna 2014. Tämä on erittäin hyvä suoritus ottaen huomioon, että vuoden aikana
STUKissa käynnistettiin YT-neuvottelut budjettileikkausten seurauksena. Taloudellisesti vuosi oli
STUKille hyvä tiukan talouskurin sekä kasvaneiden palvelutoiminnan tulojen seurauksena.
Uusimpien tutkimusten ja selvitysten tulosten
perusteella keskimääräinen suomalaisen saama
vuosiannos on 3,2 mSv, joka on noin 0,5 mSv aikaisempaa arvioitua pienempi. Noin puolet saamastamme keskimääräisestä säteilyannoksesta
on peräisin huoneilman radonista, ja se aiheuttaakin vuosittain keskimäärin 300 keuhkosyöpäkuolemaa. STUK jatkoi viestinnän ja valvontatoiminnan kehittämistä radonaltistuksen pienentämiseksi. Vuoden aikana aloitettiin mm. Päiväkoti-hanke,
jossa selvitetään lasten ja työntekijöiden radonaltistusta.
Säteily- ja ydinturvallisuussäännöstön kehittämistyö jatkui Suomessa siten, että STUK valmisteli ministeriöille esitykset ydinenergia- ja säteilylain
muutoksista. Esitetyt muutokset lisäävät STUKin
toimivaltuuksia ja vahvistavat siten STUKin riippumattomuutta valvontaviranomaisena. Lisäksi
STUKissa käynnistettiin säteilylainsäädännön kokonaisuudistukseen tähtäävä työ, jolla saatetaan
voimaan EU:n ionisoivan säteilyn vaaroilta suojautumista koskeva direktiivi vuoteen 2018 mennessä.
Kyseessä on merkittävä työ niin STUKille kuin sosiaali- ja terveysministeriölle (STM).
Säteilyn käytössä terveydenhuollossa ja teollisuudessa sekä tutkimuksessa raportoitujen tapahtumien määrä STUKille kasvoi edelleen vuoden
2014 aikana. STUK on kannustanut ohjeistuksin
ja viestinnällään toiminnanharjoittajia poikkeamista kertomiseen, jotta kokemuksista voidaan
ottaa oppia. Vuoden aikana sattui myös merkittä-
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viä tapahtumia, joissa laitevikojen ja inhimillisten
virheiden seurauksena terveydenhuollon potilaat
saivat selvästi tarkoitettua suuremman säteilyannoksen. Suomen terveydenhuollon säteilyn käytön
tilaa voidaan kuitenkin pitää hyvänä, mitä vahvistaa myös STUKin johtaman EU-projektin tulos,
missä arvioitiin röntgen- ja isotooppitutkimusten
sekä toimenpiteiden seurauksena Euroopan väestölle aiheutuvat säteilyannokset. Vuoden aikana
toiminnanharjoittajilta katosi kaksi rekisteröityä
säteilylähdettä. Toisessa tapauksessa kyseessä oli
säteilylähteen sisältävän mittauslaitteen varkaus, minkä seurauksena tapahtuman tutki poliisi.
Asiaanliittyen STUK saattoi voimaan uuden säteilylähteiden turvajärjestelyjä koskeva ohjeen.
Ohjeen mukaisen toiminnan valvonta kohdistuu
ensiksi korkea-aktiivisiin säteilylähteisiin.
Keskustelu matkapuhelinten ja muiden sähkömagneettisen säteilyn lähteiden epäiltyjen terveysvaikutusten ympärillä oli vilkasta. STUK vastasi
satoihin puhelimitse ja sähköpostitse tulleisiin kyselyihin. Ionisoimattoman säteilyn valvonnan kohteena olivat erityisesti lasereiden käyttöön perustuvat kuluttajatuotteet sekä lasereiden kosmeettiset sovellutukset. Valvontaa vaikeuttaa vapaa
globaali kauppa.
Ydinvoimalaitosten valvonta toteutui asiallisen
tiukasti käynnissä, rakenteilla ja suunnitteilla olevien laitosten osalta. Käynnissä olevien laitosten
valvonnan kohteena olivat erityisesti ikääntymisen
hallinta, turvallisuuden parantamiseen tähtäävät
muutostyöt ja organisaatioiden toiminta. Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluoto 3 laitoksen
osalta STUK tarkasti pitkään auki olleen automaation laitostason turvallisuusanalyysit, automaatioarkkitehtuurin sekä automaation testaamisen suunnitelmat. Myös asiakirjakäsittelyn tehokkuus STUKissa parani. Uusien laitoshankkeiden
osalta STUK teki Fennovoima Oy:n (Fennovoima)
ja TVO:n Olkiluoto 4 hankkeen periaatepäätösten
täydennyshakemuksia koskevat alustavat turvallisuusarviot. Suomen ydinturvallisuus arvioitiin keväällä 2014 pidetyssä kansainvälisen ydinturvallisuussopimuksen arviointikokouksessa sopimuksen
tavoitteet ja velvoitteet täyttäväksi.
Ydinjätteiden ja -materiaalien valvonta Suo-
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messa toteutui suunnitellusti. Posiva Oy:n (Posiva) käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemusaineiston tarkastus
valmistui STUKissa vuoden 2014 lopussa. STUKin
lausunto ja turvallisuusarvio arvioitiin ydinturvallisuusneuvottelukunnassa ja toimitettiin työ- ja
elinkeinoministeriölle (TEM) vuoden 2015 alussa.
STUKin arvion mukaan laitos voidaan rakentaa
turvalliseksi ja Posivalla on siihen edellytykset.
Työ oli erityisen vaativa, koska vastaavaa ei ole
maailmassa vielä tehty. STUKin valvonnan tukena
käytettiin kansainvälistä eri alojen asiantuntijoista koostuvaa ryhmää. Suomi laati radioaktiivisten
ja ydinjätteiden turvallisuutta koskevan kansainvälisen sopimuksen edellyttämän maaraportin, jota sopijamaat arvioivat tarkastelukokouksessa toukokuussa 2015.
Onnettomuusvalmiuden kehittämisessä tehtiin
Pohjoismaiden välillä yhteistyötä, jonka tuloksena
laadittiin yhteispohjoismaiset ohjeet toiminnalle
säteilyvaaratilanteissa. Ohjeet perustuvat STUKin
VAL-ohjeisiin. Kyseessä on kansainvälisesti ainutlaatuinen ohjeistus, sillä missään muualla näin
monta maata ei ole pystynyt sopimaan yhteisistä
toimenpiderajoista ja käytännön toimintatavoista
sekä säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa että
tilanteen edellyttämien jälkihoitotoimien osalta.
Onnettomuusvalmiutta myös harjoiteltiin suunnitellusti. Kolmen vuoden välein pidettävässä laajassa harjoituksessa keskityttiin Olkiluodon ydinvoimalaitosonnettomuuden jälkivaiheeseen ja onnettomuudesta toipumiseen. Harjoituksessa nousi
esille kehityskohteita erityisesti jälkivaiheen vastuiden selvittämiseksi sekä tilannekuvan ja mittaustoiminnan hallitsemiseksi. Viimeksi mainitun
osalta STUKissa valmistui suunnitelma säteilyvaaratilanteiden mittaustoiminnasta, jossa kuvataan
miten mittaukset priorisoidaan ottaen huomioon tilanteen ajallinen vaihtelu ja millä laajuudella mittauksia pitää tehdä tilanteen eri vaiheessa ottaen
huomioon ihmisten suojelu ja yhteiskunnan toimivuus. Valmiusharjoituksen opetus oli, että monitorointistrategia pitää laajentaa kansalliseksi. Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) osallistui
Fortum Oyj:n (Fortum) Loviisan laitosta koskevaan
valmiusharjoitukseen, ja STUK sai IAEAlta kiitoksen erityisen tehokkaasta ja tarkasta tiedonvälityksestä harjoituksen aikana.
Vuoden 2014 aikana ympäristön säteilyvalvontaa tehtiin suunnitelmien mukaisesti koko Suomen
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kattavassa valtakunnallisessa säteilyvalvontaohjelmassa. Ympäristön säteilyvalvonnassa poikkeavaa säteilyä havaittiin yhteensä kuusitoista kertaa.
Kaikki vuoden aikana havaitut keinotekoisten radioaktiivisten aineiden määrät olivat äärimmäisen
pieniä eikä niillä ollut minkäänlaisia vaikutuksia
ihmisten terveyteen. Ympäristön säteilyvalvontaohjelmaan liittyviä osaohjelmia valmistui neljältä
eri osa-alueelta: radon ulkoilmassa, lannoitteiden
radioaktiivisuus, rakennusmateriaalien aktiivisuuspitoisuudet sekä puutavaran ja puunjalostustuotteiden aktiivisuuspitoisuudet. Näillä osaohjelmilla saatiin yksityiskohtaisempaa ja ajantasaista
tietoa suomalaisten kannalta tärkeimmistä säteilyaltistuksen lähteistä.
STUKin osaamisen ja toimintakyvyn kannalta
olennaisen säteily- ja ydinturvallisuustutkimuksen tilanne on kaksijakoinen. STUKin määrärahojen leikkaukset kohdistuvat erityisesti säteilyturvallisuustutkimukseen, minkä johdosta STUKin
tutkimus- ja kehitystoiminta rajataan vain valvonnan ja valmiuden kannalta aivan välttämättömiin alueisiin. Jotta säteilyturvallisuustutkimus
ja osaamisen ylläpitäminen Suomessa säilyisivät,
on STUK luonut suunnitelman kansalliseksi säteilyturvallisuustutkimusohjelmaksi. Ohjelman ja
sen tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että yliopistot kiinnostuvat aiheen tutkimuksesta ja että
tutkimukselle löytyy rahoitusta. Molempiin liittyy
edelleen epävarmuuksia, mutta työ jatkuu vuoden
2015 aikana. Ydinturvallisuustutkimuksen rahoitus tulee pääosin valtion ydinjäterahastosta, ja toiminta jatkuikin kansallisen tutkimusohjelman ja
vakiintuneiden menettelyiden mukaisesti. Uuden
nelivuotiskauden tutkimusohjelma valmisteltiin.
STUKin kansainvälinen palvelutoiminta kasvoi
selvästi. Uutena hankkeena STUK aloitti yhteistyön Saudi-Arabian säteily- ja ydinturvallisuusviranomaisen kehittämiseksi. Saudi-Arabia suunnittelee laajan ydinvoimalaitosohjelman käynnistämistä. Ydinturvallisuusyhteistyötä Venäjän kanssa jatkettiin. Yhteistyöhön kuuluneet hankkeet
kohdistuivat Kuolan ja Leningradin laitosten turvallisuuden parantamiseen ja turvallisuusviranomaisen Rostechnadzorin tukemiseen. Kotimaiset
asiantuntijapalvelut kohdistuivat erityisesti ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvontaan, Talvivaaran ja Fennovoiman laitoksen suunnitellun
sijaintipaikan Hanhikiven radiologisiin perustilaselvityksiin.
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STUKin henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehittyivät edelleen myönteisesti YT-neuvotteluista huolimatta. Toteutetun VM-Baro-kyselyn
tulokset osoittivat, että seurattavat indeksit ylittävät valtion keskiarvon ja ovat vähintään samat
kuin vuonna 2013 tehdyssä kyselyssä saadut tulokset. Sairaudesta ja työtapaturmista johtuneiden
poissaolopäivien määrä oli pieni, 7,1 päivää henkilötyövuotta kohden.
STM:n hallinnonalan mainetutkimus toteutettiin viidennen kerran. STUK on ollut näiden tutkimusten tulosten perusteella yksi parhaiten menestynyt organisaatio, ja uudet tulokset osoittivat
tämän linjan jatkuvan. Tärkeimpänä pidetty maineen alue, luottamus, oli STUKia koskevien uusien
tulosten mukaan parempi kuin koskaan aiemmissa
mittauksissa.

STUKin organisaatio ja tulostavoitteet
STUKin pääjohtajana toimi Petteri Tiippana.
STUKinjohtajistoon kuuluivat johtajat Kirsi AlmLytz, Tarja K. Ikäheimonen, Eero Kettunen, Hannu
Koponen, Risto Paltemaa, Lasse Reiman ja Sisko
Salomaa.
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 2014 lopussa. Yhteensä työntekijöitä oli
342.
Vuotta 2014 koskevat STUKin tulostavoitteet
vahvistettiin STM:n ja STUKin välisessä 10.1.2014
allekirjoitetussa tulossopimuksessa.
Tulostavoitteet on merkitty kursiivilla. Tulostavoitteisiin sisältyvät STM:n ja STUKin välisessä
tulossopimuksessa esitettyjen tavoitteiden lisäksi
STUKin omat tavoitteet.
Tulostavoitteen toteutumisen numerollinen arviointi esitetään kunkin tulostavoitteen jälkeen.
Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1–5 seuraavasti: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty toimintavuonna (heikko), 2. Tulostavoite on osittain toteutunut
(välttävä), 3. Tulostavoite on toteutunut lähes tu-
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lossopimuksessa suunnitellun mukaisesti (tyydyttävä), 4. Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5. Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty
huomattavasti (erinomainen).
Yksityiskohtaiset tiedot ydin- ja säteilyturvallisuudesta vuonna 2014 esitetään erillisissä STUKin
vuosiraporteissa STUK-B 187 Ydinenergian käytön
turvallisuusvalvonta, STUK-B 189 Säteilyn käyttö
ja muu säteilylle altistava toiminta ja STUK-B 190
Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa. Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat
vuonna 2014 esitetään kolmannesvuosiraporteissa STUK-B 179 (1/2014), STUK-B 182 (2/2014) ja
STUK-B 188 (3/2014).

1.2 Toiminnan vaikuttavuus
STUKin yhteiskunnallinen vaikuttavuus liittyy
ydin- ja säteilyturvallisuuden varmistamiseen Suomessa. STUK vaikuttaa ydin- ja säteilyturvallisuuteen antamalla määräyksiä ja ohjeita, arvioimalla
ydinenergian ja säteilyn käyttöä koskevia suunnitelmia ja muita asiakirjoja, valvomalla ydinlaitoksiin asennettavan laitteiston laatua sekä tarkastamalla toimintaa ydinlaitoksilla ja säteilyn käyttöpaikoilla. Lisäksi STUK mittaa luonnonsäteilystä
aiheutuvaa altistusta sekä antaa ohjeita ja toimii
yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa tämän
altistuksen rajoittamiseksi.

•• Suomalaisilla ydinlaitoksilla ei satu onnettomuutta
tai vakavaa turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa. (5)
Loviisan ja Olkiluodon laitoksilla ei sattunut vuoden 2014 aikana vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia. Loviisan laitoksilla ei ollut yhtään
INES-luokkaan 1 (poikkeuksellinen turvallisuuteen vaikuttava tapahtuma) kuuluvia tai sitä merkittävämpiä tapahtumia. Vuonna 2014 raportoitiin
Loviisasta yhteensä kuusi tapahtumaa, jotka kaikki luokiteltiin INES 0:ksi.
Olkiluodon molemmilla laitosyksiköillä havaittiin pian vuosihuoltojen jälkeen ongelmia päägeneraattorin maadoitushiilissä, joiden kuluminen oli
merkittävästi tavanomaista nopeampaa. Maadoitushiilien tarkoitus on purkaa turbiiniakseliin pyörimisliikkeen seurauksena syntyvä jännite turvallisesti niin, ettei se pääse nousevaan haitalliselle
tasolle. Olkiluoto 2:lla maadoitushiilet vaihdettiin
kesän 2014 aikana kahdesti. Hiilien vaihtamiseksi
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Kuva 1. Organisaatio.

laitos ajettiin turbiinin ohitukselle ja maadoitushiiliharjat vaihdettiin turbiinin ollessa hydraulipaaksauksella. Olkiluoto 1:llä oli 30.9.2014 tarkoitus
tarkastaa maadotushiilien kunto. Tarkastuksen
yhteydessä todettiin, että hiiliharjat voidaan vaihtaa samassa yhteydessä. Hiiliharjojen vaihtamisesta ei informoitu laitosyksikön vuoropäällikköä eikä
kaikilta osin toimittu laitoksen käyttöä ohjaavien
ohjeiden mukaisesti. Hiiliharjojen vaihdolle ei ollut
työlupaa. Lisäksi työ tehtiin tilassa, joka on luokiteltu säteilytasoltaan punaiseksi. Turvallisuusteknisten käyttöehtojen (TTKE) mukaan tällaisessa
tilassa työskentely edellyttää säteilytyölupaa, jota
ei ollut. Tapahtumalla ei ollut suoraa vaikutusta
ydinturvallisuuteen, mutta turvallisuuskulttuurissa havaittujen merkittävien puutteiden vuoksi
tapahtuma luokiteltiin INES-luokkaan 1. Olkiluodon laitoksella oli kaksi muuta tapahtumaa, jotka

luokiteltiin INES 0:ksi.
Luvanhaltijat analysoivat tapahtumat ja suunnittelivat korjaavat toimenpiteet vastaavien tapahtumien estämiseksi jatkossa. STUK hyväksyi
luvanhaltijoiden esittämät toimenpiteet ja esitti
tarvittaessa lisävaatimuksia toiminnan kehittämiseksi.
Tapahtumat kuvataan tarkemmin raportissa STUK-B 187. Tapahtumilla ei ollut merkitystä
ydin- eikä säteilyturvallisuuden kannalta.
Kuvassa 2 esitetään INES -luokiteltujen tapahtumien lukumäärät Loviisan ja Olkiluodon laitoksilla vuosina 2010–2014.

•• Ydinvoimalaitosten riskejä hallitaan siten, että
laitosten onnettomuusriski pitkällä aikavälillä pienenee tai pysyy ennallaan. (5)
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Loviisan ja Olkiluodon laitosyksiköiden laskennallisen vakavan onnettomuuden vuotuisen riskin
muuttuminen vuosina 2005–2014 esitetään kuvissa 3 ja 4.
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•• Suomalaisilla ydinlaitoksilla turvajärjestelyt estä-
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Kuva 2. Suomen INES-luokiteltujen ydinlaitostapahtumien
määrät vuosina 2010–2014. Tapahtumat kuuluvat luokkaan
INES 1.

Ydinvoimalaitosten onnettomuusriskiä arvioidaan todennäköisyysperusteisella riskianalyysilla
(PRA). PRA-mallissa käytetään säännöllisesti päivitettäviä tietoja alkutapahtumien esiintymisestä
ja laitteiden epäkäytettävyydestä.
Loviisa 1 -yksikön laskennallinen vuotuinen sydänvaurion todennäköisyys oli vuoden 2014 lopussa noin 2,3 · 10-5/vuosi eli noin 8 % pienempi kuin
vuonna 2014 (2,5 · 10-5/vuosi). Fortum sai vuoden
2014 aikana valmiiksi erillisen PRA-mallin Loviisa
2 -laitosyksikölle, jolle sydänvaurion todennäköisyys on noin 2,5 · 10-5/vuosi. Laitosyksikköjen välinen pieni riskiarvion ero johtuu eroista mm. turvallisuusjärjestelmiä sisältävien tilojen ilmastointijärjestelmissä. Sekä PRA-mallia että laitoksen
turvallisuutta kehitettiin vuoden aikana, esimerkiksi laitostilojen tulvimiseen johtavan meriveden
pinnankorkeuden (+ 3,0 m) ylittymisen vuotuisen
todennäköisyyden arvio on Ilmatieteen laitoksen
(IL) laatimien uusien analyysien perusteella kohonnut huomattavasti, mutta toisaalta laitoksella
on tehty suojauksia poikkeuksellisen korkean meriveden varalta.
Olkiluoto 1 -yksikön laskennallinen vuotuinen
vakavan reaktorionnettomuuden todennäköisyys
oli vuoden 2014 lopussa 0,84 · 10-5 eli noin 30 %
pienempi kuin vuonna 2013 (1,21 · 10-5/vuosi). Pienennys johtuu siitä, että laitosyksiköille on tehty
muutoksia, joilla on varmistettu reaktorin jäähdytykseen käytettävän apusyöttövesijärjestelmän
toimintakyky tilanteessa, jossa merivesijäähdytys
menetetään meriveden oton tukkeutumisen tai laitevikojen seurauksena. Olkiluoto 2 -yksikölle vakavan reaktorionnettomuuden vuotuinen todennäköisyys on suurempi, 1,4 · 10-5 , koska vastaavia
muutoksia ei ole vielä toteutettu.
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vät tehokkaasti ydinlaitoksen käyttöä ja turvallisuutta vahingoittavan tahallisen toiminnan. (5)
Vuoden 2014 aikana ydinvoimalaitosten käyttöä ja
turvallisuutta vahingoittavia tapahtumia ei ollut
tahallisen toiminnan tuloksena. Laitoksilla toteutettiin teknisiä, organisatorisia ja toiminnallisia
muutoksia, jotka parantavat turvajärjestelyjen tasoa. Turvajärjestelyjä kehitetään määrätietoisesti yhteistyössä asianomaisten turvallisuusviranomaisten kanssa. STUK valvoi turvajärjestelyjen
toteutumista ydinlaitoksilla.

•• Radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset
päästöt ydinlaitoksista ympäristöön ovat pieniä.
(5)
Loviisan ja Olkiluodon laitosten radioaktiivisten
aineiden päästöt ympäristöön olivat huomattavasti alle päästörajojen. Päästöt olivat samaa suuruusluokkaa kuin aiempina vuosina.
Päästöjen perusteella laskettu säteilyannos ympäristön eniten altistuneelle asukkaalle oli molempien voimalaitosten osalta alle 1 % valtioneuvoston
päätöksessä asetetusta rajasta (100 μSv, mikrosievert). Loviisan laitoksen aiheuttama laskennallinen vuoden säteilyannos oli noin 0,23 μSv ja Olkiluodon laitoksen noin 0,05 μSv. Ympäristön eniten
altistuneen asukkaan laskennalliset säteilyannokset vuosina 2005–2014 esitetään kuvassa 5.

•• Ydinvoimalaitosten työntekijöiden kollektiivinen
säteilyannos alittaa molemmat ydinvoimalaitokset
huomioon ottaen ohjeen YVL 7.9 mukaisen enimmäisrajan. (5)
Työntekijöiden koko vuoden kollektiivinen säteilyannos Loviisa 1:llä oli 0,32 manSv ja Loviisa 2:lla
0,53 manSv. Loviisa 1:llä toteutettiin lyhyt vuosihuolto ja Loviisa 2:lla pidempi ns. nelivuotisvuosihuolto. Molempien laitosyksiköiden vuosihuoltojen kollektiiviset säteilyannokset olivat kaikkien
aikojen pienimmät vastaaviin aikaisempiin vuosihuoltoihin verrattuna. Lisäksi koko vuoden kollektiivinen säteilyannos oli Loviisa 1:llä kaikkien
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4,0E-04

Kuva 3. Loviisan laitosyksiköille lasketun vuotuisen onnettomuusriskin
muuttuminen vuosina
2005–2014.
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Palot (seisokki)

2013
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Palo (tehajo)
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Kuva 4. Olkiluodon
laitosyksiköille lasketun
vuotuisen onnettomuusriskin muuttuminen vuosina 2005–2014.
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Kuva 5. Altistuneimman
väestönosan yksilölle
arvioidut säteilyannokset Loviisan ja Olkiluodon laitosten ympäristössä 2005–2014.
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aikojen pienin. Ohjeen YVL 7.9 mukaan kollektiivisen säteilyannoksen raja-arvo yhdelle laitosyksikölle on kahden perättäisen vuoden keskiarvona
2,5 manSv yhden gigawatin nettosähkötehoa kohden. Se merkitsee Loviisan laitosyksikölle kollektiivisen annoksen keskimääräistä arvoa 1,24 manSv
vuodessa. Raja-arvo ei ylittynyt kummallakaan laitosyksiköllä.

2011

2012

2013

2014

Työntekijöiden koko vuoden kollektiivinen säteilyannos Olkiluoto 1:llä oli 0,40 manSv ja Olkiluoto 2:lla 0,24 manSv. Olkiluoto 1:llä toteutettiin
pidempi huoltoseisokki ja Olkiluoto 2:lla lyhyt polttoaineenvaihtoseisokki. Laitosyksiköiden yhteenlaskettu koko vuoden kollektiivinen säteilyannos
oli kaikkien aikojen pienin laitosyksiköiden käytön aikana. Myös molempien laitosyksiköiden yh-
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teenlaskettu vuosihuoltoannos oli kaikkien aikojen
pienin. Ohjeen YVL 7.9 mukainen kollektiivisen
säteilyannoksen raja-arvo merkitsee Olkiluodon
laitosyksikölle annoksen keskimääräistä arvoa
2,20 manSv vuodessa. Raja-arvo ei ylittynyt kummallakaan laitosyksiköllä.
OECD-maiden painevesireaktoreiden (PWR)
kollektiivisiin säteilyannoksiin verrattuna Loviisan laitoksen työntekijöiden vuotuinen kokonaisannos oli keskimääräistä pienempi. Myös Olkiluodon laitoksen työntekijöiden kokonaisannos oli pienempi kuin OECD-maiden kiehutusvesireaktoreiden keskimääräinen kollektiivinen säteilyannostaso. Vertailussa on käytetty OECD-maiden tilastoja
viime vuosilta.
Kollektiiviset säteilyannokset Suomen laitoksilla sekä suomalaisten työntekijöiden Ruotsin laitoksilla saama yhteenlaskettu säteilyannos esitetään
taulukossa 1.
Loviisan ja Olkiluodon laitosten työntekijöiden
kollektiiviset säteilyannokset vuosina 2005–2014
esitetään kuvassa 6.

•• Ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus
suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden
määrä pysyy mahdollisimman pienenä ja toiminnasta ei aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan
päästöjä. (5)

Matala- ja keskiaktiivisten voimalaitosjätteiden tilavuus ja aktiivisuus ydinvoimatehoon suhteutettuna pysyivät Loviisan ja Olkiluodon laitoksilla
pieninä. Jätteiden syntymistä on rajoitettu tehokkaasti asianmukaisella huolto- ja korjaustöiden
suunnittelulla sekä ydinpolttoaineen korkeilla laatuvaatimuksilla, minkä seurauksena polttoainevuodot ovat olleet hyvin harvinaisia. Lisäksi jätteiden kertymistä on vähennetty dekontaminoinnilla
sekä jätteiden monitoroinnilla ja lajittelulla. Laitoksilla on käytössä tehokkaat menetelmät myös
loppusijoitettavan jätteen tilavuuden pienentämiseksi. Mittauksin on voitu todeta, että osa jätteistä
alittaa säteilysuojelullista valvontaa edellyttävän
rajan, joten ne on vapautettu valvonnasta.
Vuoden 2014 lopussa Loviisan laitoksella oli
loppusijoitettuna matala-aktiivista jätettä yhteensä 1 927 m3 ja Olkiluodon laitoksella vastaavasti
matala-aktiivista jätettä yhteensä 3 998 m3. Loppusijoitetun jätteen tilavuuden lisäys oli Loviisan laitoksella 41 m3 ja Olkiluodon laitoksella 156 m3. Molemmilla laitoksilla alitettiin tavoitteeksi asetettu
raja loppusijoitetun matala-aktiivisen huoltojätteen tilavuuden kasvu viiden vuoden keskiarvona
(Loviisassa alle 100 m3 ja Olkiluodossa alle 200 m3.)
Keski- ja matala-aktiivisten jätteiden huollosta ja käytetyn ydinpolttoaineen välivarastoinnista
syntyneistä päästöistä aiheutuva suurin vuotuinen

Taulukko 1. Kollektiiviset säteilyannokset ydinvoimalaitoksilla vuonna 2014.
Laitos

Annos

Annosseurannan piiriin
kuuluneiden henkilöiden lkm

Loviisa

0,85 manSv

1 479

Olkiluoto

0,64 manSv

2 186

Ruotsin laitokset*

0,09 manSv

238

*Suomalaisten osuus.

manSv
3,0
Loviisa

Olkiluoto

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
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Kuva 6. Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten
työntekijöiden kollektiiviset säteilyannokset vuosina 2005–2014.
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annos jäi selvästi alle asetetun ylärajan 0,001 mSv
(millisievert).

•• Ydinmateriaaleihin liittyvä toiminta tapahtuu kansainvälisten sopimusten mukaisesti. (5)
Ydinmateriaalivalvonta toteutettiin kansainvälisten sopimusvelvoitteiden mukaisesti. IAEA:lta ja
Euroopan komissiolta ei tullut yhtään huomautusta tai lisäselvityspyyntöä.
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 ydinmateriaalivalvontajärjestelmä on malli myös muille. Järjestö onkin pyytänyt useasti STUKia esittelemään Suomen ydinmateriaalijärjestelmää IAEA:n
kursseilla ja kokouksissa.

•• Säteilyn käytössä ei satu onnettomuutta tai vakavaa turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa. (4)
Säteilyn käytössä ei sattunut onnettomuuksia tai
vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia.
STUKille ilmoitettiin 138 poikkeavaa tapahtumaa.
Näistä 38 liittyi säteilyn käyttöön teollisuudessa,
96 säteilyn käyttöön terveydenhuollossa, 1 eläinlääketieteessä ja 3 ionisoimattoman säteilyn käyttöön.
Peruskorjattavan säteilyn käyttöpaikan kellarin purkutöissä Turussa löydettiin neljä suojakaivoa, joissa oli yhteensä kuusi jätepakkausta. Pak
kauksissa oli merkintöjen ja mittausten perusteella
pääasiassa Cs-137, Co-60 ja H-3 -nuklideja, ja kaivot olivat lievästi kontaminoituneita Cs-137 -nukli
dilla. Jätteet on toimitettu tunnustettuun laitokseen. Kaivot voidaan STUKin lausunnon mukaan
sijoittaa kaatopaikalle. Tapauksesta ei aiheutunut
kenellekään merkittävää säteilyaltistusta.
Säteilyn käyttöön teollisuudessa liittyvistä
poikkeavista tapauksista yksi koski radiografiakuvauksia. Radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin
liittyviä poikkeavia tapahtumia ilmoitettiin kuusi,
joista neljä koski puutteellisia tai vääriä pakkausmerkintöjä ja kaksi pakkauksen vahingoittumista kuljetuksessa. Kahdeksan poikkeavaa tapahtumaa liittyi säteilylähteiden löytymiseen metallin
kierrätysprosessissa. Näistä viidessä tapauksessa
kyseessä oli luonnon radioaktiiviset aineet, esim.

STUK

Ra-226. Yhdessä tapauksessa löytyi Co-60 -säteilylähde, jonka sisältävä metallierä oli tullut Suomeen
Ruotsista. Säteilylähteiden sulatusta käsitellään
kohdassa 1.4.1.5.
Terveydenhuollon röntgentoiminnasta ilmoitettiin vuonna 2014 yhteensä 58 poikkeavaa tapahtumaa. Näistä 23 tapauksessa kuvattiin väärä potilas suurimman yksittäisen annoksen ollessa noin
6 mSv. Yhdessä poikkeavassa tapahtumassa sikiö
oli altistunut säteilylle, mutta altistus jäi hyvin
pieneksi. Laite- tai järjestelmäviasta aiheutuneita
poikkeavia tapahtumia rekisteröitiin 15 kpl. Suurin laiteviasta aiheutunut ylimääräinen potilaan
altistus oli noin 40 mSv, kun tietokonetomografiatutkimuksen aikana yritettiin muuttaa tutkimustekniikkaa, mutta laite toimi epätarkoituksenmukaisella asetuksella muutoksesta huolimatta. Muut
inhimilliset virheet aiheuttivat 19 tapahtumaa,
joista suurin yksittäinen potilaan ylimääräinen altistus oli noin 30 mSv. Lisäksi eläinröntgentutkimuksiin liittyen raportoitiin yksi poikkeava tapahtuma, jossa oli kyseessä laitteen viallinen toiminta.
Isotooppilääketieteestä ilmoitettiin 33 poikkeavaa tapahtumaa (muita kuin tietokonetomografialaitevikoja), joista 13 koski PET-TT-laitteiden
vikoja. Neljässä tapauksessa injektio epäonnistui
ja neljässä tapauksessa potilaalle annettiin väärää
radioaktiivista lääkettä tai väärä aktiivisuus oikeaa radioaktiivista lääkettä. Suurin poikkeavasta
tapahtumasta aiheutunut ylimääräinen altistus
oli noin 9 mSv, joka aiheutui sydäntutkimuksessa
potilaan väärästä asettelusta SPECT-kuvaukseen.
Lisäksi ilmoitettiin kahdesta kuljetukseen liittyvästä poikkeavasta tapahtumasta.
Sädehoidosta ilmoitettiin viisi poikkeavaa tapahtumaa, joista kahdessa oli laitevika ja niin sanottu läheltä piti -tilanne. Kahdessa tapauksessa
hoidon kohdistus oli virheellinen ja yhdessä jatkohoidossa hoitomääräyksessä oli virhe. Virheet havaittiin kesken hoitojakson, jolloin pystyttiin tekemään uudet suunnitelmat, joissa annosta kompensoitiin.
STUKille ilmoitettiin poikkeavista tapahtumista terveydenhuollon röntgentoiminnassa edelleen
enemmän kuin aiempina vuosina. Tämä johtui siitä, että ohjeen ST 3.3 uudistuksen yhteydessä poikkeavien tapahtumien raportointiin ja luokitteluun
kiinnitettiin erityisesti huomiota. Myös tarkastuksissa asiaan on kiinnitetty viime vuosina aiempaa
enemmän huomiota. Toiminnan harjoittajien kanssa on käyty myös keskusteluja poikkeavista tapahtumista ja niistä ilmoittamisesta.
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STUKille ilmoitettiin kolmesta ionisoimattoman säteilyn aiheuttamasta poikkeavasta tapahtumasta, jotka vaativat välittömiä toimenpiteitä.
Yhdessä tapauksessa STUKille ilmoitettiin ihon
palamisesta solariumissa. Solariumlaite kuitenkin
todettiin tarkastuksessa vaatimusten mukaiseksi.
Syynä palamiseen oli oletettavasti käyttäjän virhe.
Kaksi muuta tapausta liittyivät suuritehoisten laserien luvattomaan käyttöön ravintolatiloissa. Ensimmäinen tapauksista turkulaisessa yökerhossa
aiheutti huomattavan riskin silmävauriolle, koska
säteet oli suunnattu suoraan yleisöön. Toisessa tapauksessa laite oli suunnattu siten, että säteiden
osuminen silmiin oli epätodennäköistä.
Säteilyn käyttöön liittyvät tapahtumat kuvataan raportissa STUK-B 189.

laitoksella suurimmat henkilökohtaiset säteilyannokset aiheutuivat työntekijöille, jotka purkivat ja
asensivat laitoksen putkistojen päällä olevia lämpöeristeitä sekä siivoushenkilöstölle.
Olkiluodon laitoksella aiheutunut suurin henkilökohtainen säteilyannos oli 7,7 mSv. Suurin yksittäisen henkilön säteilyannos Olkiluoto 1:n vuosihuollossa oli 3,1 mSv ja Olkiluoto 2:lla 3,9 mSv.
Olkiluodon laitoksella suurimmat henkilökohtaiset säteilyannokset aiheutuivat työntekijöille, jotka
tarkastivat laitteita, rakenteita ja hitsaussaumoja
sekä siivoushenkilöstölle.
Annostarkkailussa olleiden työntekijöiden lukumäärät vuosina 2010–2014 esitetään taulukossa 2,
ja työntekijöiden keskimääräiset säteilyaltistukset
toimialoittain taulukossa 3.

•• Jokaisen työntekijän säteilyannos on henkilökoh-

•• Röntgen- ja isotooppitutkimusten potilasaltistusta

taisen annosrajan alapuolella. (5)
Kenenkään työntekijän säteilyannos ei ylittänyt
vuonna 2014 työntekijöiden annosrajaa 50 mSv
vuodessa eikä viiden vuoden ajanjaksolle asetettua
100 mSv:n annosrajaa. Keskimääräiset työntekijöiden säteilyannokset olivat samaa suuruusluokkaa
kuin aiempina vuosina.
Terveydenhuollon toimialalla suurin syväannos
(28,8 mSv) aiheutui toimenpideradiologille. Eläinlääkinnässä suurin syväannos (9,2 mSv) kirjattiin
eläinlääkärille. Nämä vastaavat noin 1,0 mSv ja
0,3 mSv efektiivisiä annoksia. Suurin syväannos
(3,2 mSv) terveydenhuollossa, joka aiheutui muusta kuin röntgensäteilystä, kirjattiin röntgenhoitajalle. Teollisuudessa suurin syväannos (6,3 mSv)
aiheutui merkkiainekokeita tehneelle henkilölle, ja tutkimuksessa suurimmalle syväannokselle
(7,6 mSv) altistui avolähteitä käyttänyt henkilö.
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 aiheutunut suurin henkilökohtainen säteilyannos
oli 9,2 mSv. Viiden viimeisen vuoden aikana (2010–
2014) kertynyt suurin henkilökohtainen säteilyannos oli 47,2 mSv, joka aiheutui työskentelystä Loviisan laitoksella.
Loviisan laitoksella aiheutunut suurin henkilökohtainen säteilyannos oli 9,2 mSv. Vuosihuoltojen
suurin yksittäisen henkilön säteilyannos Loviisa
1:llä oli 4,5 mSv ja Loviisa 2:lla 8,8 mSv. Loviisan
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optimoidaan käyttäen kansallisia vertailutasoja. (4)
STUK on asettanut vertailutasot aikuisten tavanomaisista röntgentutkimuksista, tietokonetomografiatutkimuksista, lasten röntgentutkimuksista
ja kardiologisesta radiologiasta aiheutuville potilaiden säteilyaltistuksille sekä yleisimmissä isotooppitutkimuksissa potilaille annettavien radioaktiivisten lääkkeiden aktiivisuuksille. Vuonna
2014 asetettiin uudet potilaan säteilyaltistuksen
vertailutasot aikuisten tavanomaisiin röntgentutkimuksiin. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön
ns. saavutettavissa olevat annostasot liittyen taulukuvailmaisintekniikalla toimiviin laitteisiin.
Saavutettavissa oleva annostaso edesauttaa vertailutasoa paremmin optimoinnin toteutumista niillä laitteilla, joilla ilmaisintekniikasta johtuen on
mahdollista saavuttaa riittävän hyvä kuvanlaatu
aiempaa pienemmillä annostasoilla.
Terveydenhuollon röntgentoiminnassa todettiin viidellä eri laitteella vertailutason ylitys. Tavanomaisten röntgentutkimusten vertailutasojen
päivityksen seurauksena on luonnollista, että ylityksiä on aiempaa enemmän. Ylitysten johdosta
annettiin tarkastuskohteita koskevat korjausmääräykset, joissa kehotettiin toiminnan harjoittajaa
selvittämään, olisiko alemmalla annostasolla saavutettavissa riittävän hyvä kuvanlaatu ja tarvittaessa tehtävä muutoksia kuvauskäytäntöihin. Valvonnan yhteydessä todettiin näiden lisäksi yhdeksän hammaslääketieteellisiin kuvauksiin käytettävän panoraamatomografialaitteen ja 13 intraoraaliröntgenlaitteen ylittävän asetetun vertailutason.
Isotooppitutkimuksissa käytettävistä radioak-
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Taulukko 2. Annostarkkailussa olleiden työntekijöiden lukumäärät vuosina 2010– 2014.
Vuosi

Työntekijöiden lukumäärä (kpl)
Terveydenhuolto

Eläinlääkintä

Teollisuus

Tutkimus

Ydinenergian
käyttö 1

Radio
aktiivisten
aineiden
valmistus

Muut 2

Yhteensä

2010

5 456

491

1 192

817

4 151

21

73

12 062

2011

5 370

550

1 209

742

3 830

22

79

11 659

2012

5 072

582

1 286

720

3 676

22

107

11 341

2013

5 100

636

1 329

727

3 715

20

125

11 688

2014

4 930

653

1 257

686

3 621

22

143

11 197

1
2

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

Taulukko 3. Työntekijöiden keskimääräiset säteilyannokset toimialoittain vuosina 2010 – 2014.
Vuosi

Keskimääräinen säteilyannos 3 (mSv)
Terveydenhuolto

Eläinlääkintä

Teollisuus

Tutkimus

Ydinenergian
käyttö 1

Radio
aktiivisten
aineiden
valmistus

Muut 2

Yhteensä

2010

0,25

0,17

0,12

0,08

0,64

0,76

0

0,35

2011

0,24

0,16

0,13

0,11

0,62

0,19

0

0,35

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

1
2
3

Suomalaisilla ja ulkomaisilla ydinvoimalaitoksilla työskentelevät suomalaiset sekä suomalaisilla laitoksilla työskentelevät ulkomaiset työn-tekijät.
Palvelutoiminta sekä asennus ja huoltotoiminta.
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 10-60.

tiivisten lääkkeiden keskimääräisistä aktiivisuuksista kerättiin tiedot vuodelta 2012, ja ehdotus
uusiksi vertailutasoiksi lähetettiin ulkoiselle lausuntokierrokselle. Vertailutasot päivitetään vuonna 2015. Seuraava tiedonkeräys käytetyistä keskimääräisistä aktiivisuuksista tehdään vuodelta
2015.

•• Terveydenhuollon röntgentoiminta on määräysten
ja ohjeiden mukaista. (4)
Terveydenhuollon röntgentoiminta oli turvallisuusmääräysten mukaista eikä esille tullut puutteita,
jotka olisivat aiheuttaneet turvallisuuden vakavaa
vaarantumista ja johtaneet toiminnan keskeyttämiseen. Terveydenhuollon röntgentoiminnassa sattuneita poikkeamia tarkastellaan edellä, ja toimintaa käsitellään lähemmin kohdassa 1.4.1.2.

•• Sädehoidossa hoitoannoksen tarkkuus säilyy
siten, että hoitolaitteiden säännöllisissä vertailumittauksissa tulokset ovat asetettujen hyväksyntärajojen sisäpuolella ja turvallisuutta vaarantavia
yliannoksia ei esiinny (4)
STUKin ja sairaaloiden väliset vertailumittaukset
osoittivat hoitoannoksen tarkkuuden olevan erittäin hyvä: mittaustulosten ero oli fotonikeiloissa
keskimäärin 0,1 % (keskihajonta 0,3 %) ja elektronikeiloissa 0,0 % (keskihajonta 0,9 %). Hoidon
turvallisuutta vaarantavia ylisuuria annoksia ei
vertailumittausten perusteella löytynyt.

•• Kaikki Suomessa olevat säteilylähteet ovat ilmoitettuja STUKin rekisteriin. (3)
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STUK valvoi säteilylähteiden käyttöönottoa ja rekisteröintiä toiminnanharjoittajilta saatujen lupahakemusten ja ilmoitusten perusteella. Tietojen
oikeellisuudesta varmistuttiin maahantuojilta ja
Suomen Nukliditekniikalta saatujen luovutus- ja
vastaanottoilmoitusten perusteella sekä käyttöpaikoilla tehtävillä tarkastuksilla. STUKin tietoon
tuli rekisteröimättömiä hammasröntgenlaitteita
yhteensä 43 kpl. Lisäksi tietoon tuli kahdeksan
terveydenhuollon röntgenlaitetta, joille ei ollut
turvallisuuslupaa. Näiden lisäksi useita turvallisuuslupahakemuksia toimitettiin STUKiin vasta
laitteen käyttöönottovaiheessa tai jopa sen jälkeen,
kun laite oli jo otettu käyttöön.

•• Käytöstä poistetuista säteilylähteistä ja radioaktiivisista jätteistä huolehditaan turvallisella tavalla ja
säteilylähteiden katoamiset estetään tehokkaasti.
(4)
Käytöstä poistetut umpilähteet toimitetaan toiminnan harjoittajilta joko lähteiden valmistajille ulkomaille tai tunnustettuun laitokseen, joka toimittaa
ne edelleen Olkiluodossa sijaitsevaan pitkäaikaisvarastoon. Laboratorioissa käsiteltävät lyhytikäiset avolähteet vanhennetaan vaarattomiksi käyttöpaikoilla. Joillekin vanhoille korkea-aktiivisille
umpilähteille ei toistaiseksi ole olemassa lopullista jätteen sijoituspaikkaa. Vuonna 2014 todettiin
kaksi teollisuudessa käytettävien rekisteröityjen
lähteiden katoamista. Näistä toinen koski sellaisen
mittauslaitteen anastamista, jossa oli pieni umpilähde.

•• Ydinmateriaaleihin ja muihin radioaktiivisiin aineisiin kohdistuva lainvastainen toiminta on tehokkaasti estetty. (4)
STUKin tietoon ei tullut edellä mainittua mittauslaitteen anastamista lukuun ottamatta yhtään
tilannetta, jossa ydinmateriaalit tai muut radioaktiiviset aineet olisivat olleet lainvastaisen toiminnan kohteena. STUK kiinnitti erityistä huomiota
ydinmateriaalivalvonnan ja säteilyn käytön valvonnan tarkastuksissa lainvastaisen toiminnan
estämiseen. Tämän lisäksi tehtiin ydinmateriaalien turvajärjestelyihin liittyviä tarkastuksia ydinlaitoksilla. STUK kehotti ydinaineiden haltijoita
uuden ohjeen YVL D.1 mukaisesti tehostamaan
yhteistyötä ydinmateriaalivalvonnan ja turvajärjestelyiden välillä.
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•• Ydinmateriaalien ja muiden radioaktiivisten aineiden laiton maahantuonti ja maastavienti on estetty tehokkaasti. (4)
Tulli ilmoitti STUKille 39 säteilyhavaintoa rajojen
säteilyvalvonnassa. 38 tapauksessa kyse oli isotooppihoitoa saaneista potilaista. Yhdessä tapauksessa kyseessä oli luonnon radioaktiivisia aineita
sisältänyt mineraalinäyte-erä yksityishenkilölle
lentopostitse. Suomessa ei tullut esille yhtään tarkoituksellista laitonta ydinaineiden tai muiden radioaktiivisten aineiden kuljetusta.
Suomen rajoilta radioaktiivisten aineiden vuoksi palautettuja kuljetuksia oli toistaiseksi eniten
vuonna 1997, yhteensä 23 kuljetusta. Yleisin palautuksen syy oli metalliromussa todettu radioaktiivisuus. Tehostunut valvonta ja lisääntynyt tietoisuus ovat vähentäneet merkittävästi tämäntyyppisiä kuljetuksia. Romun lähettäjät tekevät nykyään
itsekin radioaktiivisuusmittauksia.
Tulli ja STUK aloittivat vuonna 2009 yhteisen
raja-asemien säteilyvalvonnan uudistushankkeen,
joka toteutettiin vuosina 2009–2014.

•• Työntekijöiden radonaltistus työpaikalla ei ylitä
asetettua toimenpidearvoa. (4)
Radonpitoisuuden todettiin olevan yli 400 Bq/
m3 seitsemällä louhinta- ja rakennustyö-maalla.
STUK antoi määräykset radonpitoisuuden pienentämiseksi näillä työmailla. Kolmelle louhintatyömaalle määrättiin työaikakirjanpito siihen saakka
kunnes radonpitoisuudet saatiin laskemaan. Kaikilla seitsemällä työmaalla työpisteiden radonpitoisuutta onnistuttiin pienentämään alle 400 Bq/
m3. Yhdessä maanalaisessa kaivoksessa todettiin
toimenpidearvon ylitys, joka kuitenkin mitattiin
paikassa, jossa ei enää työskennellä.
Vuoden 2014 aikana STUK teki radonmittauspurkeilla mittauksia kaivosten tai maanalaisten
louhintatyömaiden lisäksi tavanomaisilla työpaikoilla 1 398 mittauspisteessä. Näistä 230 ylitti
toimenpidearvon 400 Bq/m3. Näiden osalta STUK
antoi määräyksiä lisäselvityksistä ja radonaltistumisen vähentämisestä. Vain kolmella työpaikalla ja
yhdellä maanalaisia tunneleita käsittävällä työpaikalla ei onnistuttu pienentämään radonpitoisuutta
tai -altistumista.
STUK valvoi työpaikkojen radonpitoisuuksia
yhteistyössä aluehallintovirastojen työsuojeluyksiköiden kanssa.
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•• Vesilaitoksista saatavan talousveden ja rakennusmateriaalien toimenpidearvoja ei ylitetä. (4)
Talousveden sisältämien radioaktiivisten aineiden aiheuttama annos saa olla enintään 0,5 mSv
vuodessa (ruuan ja juoman mukana saatu annos).
Vuoden 2014 aikana ei tullut esille uusia toimenpidearvon ylityksiä yhdelläkään vesilaitoksella. Talousvedessä olevat luonnon radioaktiiviset aineet
ovat peräisin maa- ja kallioperän radioaktiivisista
aineista, jotka liukenevat pinta- ja pohjaveteen.
Talonrakennustuotantoon käytettävistä rakennusmateriaaleista väestölle aiheutuvan säteilyaltistuksen toimenpidearvo on 1 mSv vuodessa. STUKiin toimitettujen mittaustulosten ja selvitysten
perusteella toimenpidearvoa ei ylitetty.

•• Avaruussäteilystä lentohenkilöstölle aiheutuva annos ei ylitä asetettua raja-arvoa. (4)
STUKin annosrekisteriin kirjattiin seitsemän lentoyhtiön työntekijöiden annostiedot. Yhdellekään
työntekijälle avaruussäteilystä aiheutuva vuotuinen annos ei ylittänyt ohjeessa ST 12.4 asetettua
raja-arvoa (6 mSv). Suurin henkilökohtainen vuosiannos ohjaamohenkilöstöön kuuluvalle työntekijälle oli 4,5 mSv ja matkustamohenkilöstöön kuuluvalle työntekijälle 5,8 mSv. Ohjaamohenkilöstöön
kuuluvien työntekijöiden vuosiannosten keskiarvo
oli 2,3 mSv ja matkustamohenkilöstöön kuuluvien
työntekijöiden 2,4 mSv.

•• Huoneilmassa olevan radonin aiheuttama väestön
säteilyaltistus pienenee. (4)
Asunnoissa tehtiin vuonna 2014 noin 8 100 radonmittausta yli 3 700 asunnossa. Mittauskaudella
1.11.2013–30.4.2014 välisenä aikana tehtiin yli

10 600 radonpurkkimittausta, joista 33 % ylitti uusien asuntojen enimmäisarvon 200 Bq/m3 ja 14 %
ylitti käytössä olevien asuntojen enimmäisarvon
400 Bq/m3. Mittauksista merkittävä osa tehtiin radontalkoiden yhteydessä. STUKin tekemien korjauskyselyjen perusteella arvioidaan, että ainakin
30 % korjausrajan ylittäneistä asunnoista korjataan.
STUKin pitkäaikainen toiminta on vaikuttanut
suomalaisten radonaltistuksen pienenemiseen.
Koska sisäilman radon on ongelma ennen kaikkea
pientaloissa, STUK on yhdessä STM, ympäristöministeriön (YM) ja paikallisten rakennusviranomaisten kanssa keskittynyt nimenomaan radon
altistuksen vähentämiseen pientaloissa. Kuva 7
osoittaa, miten pientalojen radonpitoisuudet ovat
alkaneet laskea 1980-luvun puolivälistä alkaen rakennetuissa pientaloissa. Lasku on erityisen merkittävää korkean radonpitoisuuden alueilla EteläKarjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja enti-sen Itä-Uudenmaan
maakunnissa.

1.3 Toiminnallinen tehokkuus
•• STUKin strategiaan 2013–2017 liittyviä toimintaohjelmia toteutetaan toimintasuunnitelmien mukaisesti. (4)
STUKin strategia vuosille 2013–2017 valmistui
marraskuussa 2012. Strategian toimeenpanemiseksi valmisteltiin vuonna 2013 seuraavat ydinprosesseja ja tukiprosesseja koskevat toimintaohjelmat:
• ydinvoimalaitosten valvonta
• ydinjätehuollon valvonta
• ydinsulkuvalvonta
Kuva 7. Huoneilman radonpitoisuuden kehittyminen
eri vuosina rakennetuissa
pientaloissa (Säteilyturvakeskuksen otantatutkimukset 2006 ja 2009).
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säteilytoiminnan valvonta
ympäristön säteilyvalvonta
valmiustoiminta
turvajärjestelyjen valvonta
säännöstö
asiantuntijapavelut
yhteiskuntasuhteet ja viestintä
henkilöstöhallinto
taloushallinto
tietohallinto
kiinteistöhallinto.

Ohjelmat otettiin huomioon laadittaessa vuotta
2014 koskevia tulossuunnitelmia. Tulossuunnitelmat toteutuivat hyvin.

1.3.1 Toiminnan tuottavuus
STUKilla ei ole sellaisia merkittäviä samankaltaisena toistuvia suoritteita, joille olisi järkevää
määritellä tuottavuustavoitteita (suoritteiden lukumäärä/htv tai suoritteiden lukumäärä/kustannukset). Sen sijaan toiminnan kokonaistuottavuutta arvioidaan liikevaihdon määrällä suhteutettuna
käytettyihin henkilötyövuosiin. Liikevaihto kuvaa
STUKin tuotosten välitöntä kokonaisarvoa kyseisenä vuonna.

• Vaikuttavuus - ja tuloksellisuustoimenpiteet.
•• STUK toimeenpanee ydintoimintoanalyysin
••

(YTA) johtopäätökset siltä osin kuin niistä on
päätetty. (4)
STUK ottaa toiminnan suunnittelun ja henkilöstösuunnitelman yhteydessä huomioon
inhimillisen pääoman (IPO) VATU-ohjeiden
mukaisesti. (4)

STUK teki perusteellisen ydintoiminta-analyysin
uutta strategiaa laatiessaan vuonna 2012. Strategian toimeenpanemiseksi laadittiin ydinprosesseja
sekä tärkeimpiä tukitoimintoja koskevat toimintaohjelmat 2013–2017. Kutakin vuotta koskevat toimenpiteet ja hankkeet esitetään vuosittain tehtävissä tulossuunnitelmissa.
STUK osallistui VATU-toimintaan STM:n pyytämällä tavalla. Inhimillistä pääomaa koskeva
IPO-suunnitelma sisältyy STUKin henkilöstöohjelmaan 2013–2017.

• Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän käyttö
•• STUKilla on kattava ylätason kokonaisarkkitehtuuri ja kehittämissuunnitelmat, joita käytetään
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johtamisessa ja suunnittelussa. (4)

•• Merkittävimmät kehitysprojektit ovat hanke••
••

salkunhallinnan piirissä ja niissä toteutetaan
arkkitehtuuria. (4)
Tietovarantojen kuvaukset ovat ajan tasalla ja
avoimen datan osalta edetään suunnitelmien
mukaisesti. (4)
KA-kypsyystaso 3,5 on saavutettu. (4)

STUKin toimintajärjestelmässä on kuvattu laajasti
STUKin organisaatio, vastuut ja velvoitteet, ydinja tukiprosessit sekä muut toimintatavat. Kokonaisarkkitehtuuria ja sen käyttöä STUKissa koskeva uusi ohje valmistui vuoden aikana.
STUKin tietojärjestelmät ja tietovarannot on
kartoitettu. Kartoituksen perusteella määritettiin
ne tietovarannot, jotka voidaan avata avoimen data
mukaisesti. STUK on ottanut käyttöönsä kokonaisarkkitehtuurin kuvaukseen soveltuvan QPR-ohjel
miston. STUK käyttää kokonaisarkkitehtuurin
mukaista hankesalkkua yli miljoonan euron ICT:n
kehittämistä sisältävissä hankkeissa.
STUK soveltaa tietohallintalain mukaista kokonaisarkkitehtuuria lain mukaisesti niihin tietojärjestelmiin, joilta edellytetään yhteentoimivuutta.
Aikaisemmin tehdyn tarkastelun perusteella STUKilla ei ole STUKin omia yhteisiä tietojärjestelmiä
eikä tietovarantoja hallinnonalan muiden laitosten
ja virastojen kanssa.
STUKin omista tietojärjestelmistä on laadittu
tarvittava dokumentaatio ja sitä päivitetään vuosittain. Kokonaisarkkitehtuurin kypsyystaso 3,5 on
saavutettu.

• Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen tehostaminen
•• STUKin omat ICT-linjaukset ja tavoitteet noudattavat hallinnonalan sekä Julk-ICT –linjauksia. Asetetut ICT-säästötavoitteet on toteutettu. (4)
•• STUK on ottanut v. 2014 aikana käyttöön valtion yhteiset palvelut (VY-verkko/TUVE, VYVIpalvelut, Virtu). (3)
•• STUK on siirtänyt perustietotekniikkapalvelunsa TORI-organisaatioon VM:n aikataulun
mukaisesti. (4)
•• STUK etenee kohti korotettua tietoturvatasoa
suunnitelmallisesti. (4)
STUK osallistui aktiivisesti STM:n hallinnonalan
yhteistyöhön. STUK noudatti JulkICT ja hallinnonalan mukaisia tietohallinnon linjauksia sekä

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014

STUK

korotetulle tietoturvatasolle.
STUKin tietohallinto palkittiin toisena vuotena peräkkäin STM:n teettämässä asiakastyytyväisyyskyselyssä hallinnonalan parhaasta tuloksesta.

• Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän
käyttöönotto (KIEKU).
•• STUK on käynnistänyt talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (KIEKU) käyttöönottoprojektin Valtiokonttorin määrittelemän
aikataulun mukaisesti.(4)
STUK aloitti valmistautumisen KIEKU-projektiin
keväällä 2014. Varsinainen käyttöönottoprojekti
käynnistyi 1.10.2014 Valtiokonttorin määrittelemän aikataulun mukaisesti.

• Toimitilojen käytön ja hankintatoimen tehostaminen.
•• STUK on päivittänyt suunnitelman toimitilojensa tilatehokkuuden lisäämiseksi . (4)

STUK käynnisti yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa
toimitilojaan koskevan selvityksen vuonna 2014. Kuva: Ossi
Gustafsson.

tiedonvaihtoa ja yhteisten ratkaisujen kehittämistä STM:n johdolla. Asetetut ICT-säästötavoitteet on
toteutettu.
STUK otti käyttöön valtion yhteisiä palveluja,
kuten VY-verkkon ja VYVI-palveluja (pikaviestintä- ja läsnäolo, kokous- ja videoneuvottelu, turvaposti, ryhmä). STUK ei ole ottanut käyttöön TUVEa tai Virtua. Virtun STUK ottaa käyttöön vuoden 2015 aikana.
STUK siirsi perustietotekniikkapalvelunsa
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorille. Siirtoprojektin alkuperäinen siirtopäivä oli
1.11.2014, mutta johtuen STUKin valmiusvelvoitteeseen liittyvistä lisäselvityksistä siirtopäiväksi
tuli 1.1.2015.
STUK selvitti toimenpiteitä korotetun tietoturvatason saavuttamiseksi osallistumalla mm. Valtorin järjestämään KOTVA-hankkeeseen. KOTVAhankkeessa kartoitetaan toimenpiteet, jotta hankkeeseen nimetty tietojärjestelmä voidaan korottaa

STUKin toimitila sijaitsee Helsingissä Laippatie
4:ssä. STUKilla on käytössä sekä toimistotilaa että
laboratoriotilaa. Senaatti-kiinteistöt omistavat koko kiinteistön, ja STUK on tiloissa vuokralaisena.
Lisäksi STUKilla on laboratoriotilaa Senaatti-kiinteistöjen omistamassa kiinteistössä Rovaniemellä.
STUKin maksullisia tehtäviä tekevä henkilöstö
on viime vuosina lisääntynyt ja tämä lisääntynyt
henkilömäärä on sijoitettu nykyisiin tiloihin. Myös
toimistotilan suuruus (8 955 m²) on arvioitu aikaisempaa täsmällisemmin ja näiden perusteella on
saavutettu nykyinen tilatehokkuus 27 m²/henkilö,
mikä on lähestynyt tavoitteena olevaa 25 m²/henkilö.
Tilankäytön tehostamiseen vaikuttavat vuonna
2010 tehdyt periaatepäätökset kahdesta uudesta
ydinvoimayksiköstä (Olkiluoto 4 ja Fennovoima 1).
Näiden uusien yksiköiden valvonta edellyttää lisähenkilöiden palkkaamista STUKiin ja nämä lisähenkilöt on tarkoitus sijoittaa ainakin aluksi mahdollisuuksien mukaan jo olemassa oleviin tiloihin,
jolloin tilatehokkuus kasvaa.
Koko Laippatien kiinteistön (17 068 m²) tilatehokkuus on 49 m²/henkilö, kun laskelmaan otetaan
mukaan kaikki STUKin käytössä olevat tilat, joita
ovat toimistotilojen lisäksi laboratoriot, arkistot,
kellarikerros, varastot, porrastilat ja yleisöpalveluun käytetyt tilat.
Strategian mukaisesti STUK luopui säteilybio-
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logisesta tutkimuksesta. Näin vapautui laboratorio- ja toimistotiloja yhteensä 610 m². Näistä tiloista luopuminen tapahtui 31.12.2014 ja tämä otetaan
huomioon tilankäytön laskelmissa 2015.
STUK käynnisti yhdessä Senaatti-kiinteistöjen
kanssa työympäristöä ja tilankäyttöä koskevan selvityksen toimintaa tukevan tilaratkaisun aikaansaamiseksi. Selvitys valmistuu alkuvuonna 2015.

• Toimitilojen käytön ja hankintatoimen tehostaminen.
•• STUK on selvittänyt Hanselin käyttöasteen
kaikissa hankinnoissa ja lisännyt Hanselin puitesopimusten käyttöä. (4)

tuottavuuden kasvu on yli 1 % vuodessa (5 vuoden
keskiarvo).
Verrattaessa vuosia 2014 ja 2005 tuottavuus on
tällä tunnusluvulla mitattuna kasvanut 15,3 prosenttia (kuva 8). Viimeisen viiden vuoden aikana
tuottavuus nousi 1,2 %. Kun seuraaville vuosille
siirtyneet määrärahat otetaan huomioon, tuottavuus on kasvanut viiden vuoden aikana 11,5 %.
Vuoden 2014 tuottavuuden kasvu johtui erityisesti
palvelutoiminnan tulojen huomattavasta lisäyksestä ja vähentyneistä henkilötyövuosista.

• Palveluiden ja yhteisrahoitteisten hankkeiden

STUKin hankintatoimen ohjaus keskitettiin Hankinnat-yksikköön vuoden 2014 alussa. STUK on
käyttänyt hankinnoissa aktiivisesti Hanselin puitejärjestelyjä. Käyttöaste käyttövelvoitteen alaisissa hankinnoissa vuonna 2014 oli 100 %. STUK
liittyi vuoden 2014 aikana tietohallinnon toimialaan kuuluvaan konesali- ja kapasiteettipalveluita koskevaan puitesopimukseen sekä toimitilojen
käyttäjäpalvelut – toimialaan kuuluviin ravintola-,
turvallisuus- ja siivouspalveluita koskeviin puitesopimuksiin. Muissa hankinnoissa käyttöaste pysyi
vuoden 2013 tasolla.

• Tuottavuuden kehittyminen.
•• STUKin oma tuottavuusmittari (liikevaihto/henkilötyövuodet) on käytössä. (3)
STUKin oma tuottavuusmittari (liikevaihto/henkilötyövuodet) on käytössä. Liikevaihdon suuruutta laskettaessa on otettu huomioon käytetyt määrärahat sekä hankitut tulot. Tavoitteena on, että

tuotot.
•• Palveluiden ja yhteisrahoitteisten hankkeiden
tuotot kotimaasta ja ulkomailta eivät muutu
tavalla, joka heikentäisi STUKin toiminnan taloudellista pohjaa. (5)
•• Tuotot eivät laske yli 10 % 5 vuoden keskiarvosta. (5)
Vuonna 2014 palveluista saadut tulot olivat huomattavasti edellistä vuotta suuremmat. Tulojen
kasvu johtui pääasiassa suuremmasta panostuksesta kansainväliseen palvelutoimintaan. Palvelutoiminnan kustannusvastaavuus oli 106 % eli palveluiden tuotto paransi STUKin taloudellista asemaa. Myös yhteisrahoitteisten hankkeiden tilanne
parani; saatu rahoitus pysyi ennallaan kustannusten madaltuessa 16,3 %.
Palvelutoiminnan tuotot vuonna 2014 olivat
122,5 % viiden vuoden keskiarvosta. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat 97,2 % viiden vuoden
keskiarvosta. Palveluiden tuottoja käsitellään lähemmin kohdissa 1.3.2 ja1.3.3 ja yhteisrahoitteisia
hankkeita kohdassa 1.3.4.
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Kuva 8. Liikevaihto (1 000
euroa) suhteutettuna henkilötyövuosiin.
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1.3.2 Toiminnan taloudellisuus
STUKilla ei ole sellaisia merkittäviä samankaltaisina toistuvia suoritteita, joille olisi järkevää määritellä taloudellisuustavoitteita (kustannukset/suorite).

Henkilöresurssit tulosalueittain
Taulukossa 4 esitetään STUKin henkilöresurssit
vuosina 2010–2014. Kokonaistyöaika laski 9,6 henkilötyövuodella vuodesta 2013 ja oli yhteensä 345,1.
Ylitöitä tehtiin 5,3 henkilötyövuotta, 1,8 henkilövuotta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kokonaistyöajaksi vuodelle 2014 oli arvioitu 390 henkilötyövuotta. Uusia voimalaitosprojekteja koskevan
selvitystyön oli arvioitu lisääntyvän merkittävästi
vuonna 2014, samoin Olkiluoto 3 käyttöönottoon
liittyvän valmistelutyön.
STUKissa työskenteli vuoden 2014 lopussa 342
henkilöä, viisi henkilöä vähemmän kuin vuonna
2013. Suurin muutos vuoden 2014 työpanoksessa
oli tutkimuksen ja kehityksen väheneminen 12,8
henkilötyövuodella. Pääasiallisin syy tähän oli
säteilybiologian tutkimuksen lopettaminen. Vähennystä oli myös ydinenergian tulosalueella, 3,9
henkilötyövuotta. Yhteiset palvelut kasvoivat 2,9
henkilötyövuodella. Suurimpana syynä tähän on
vuonna 2014 perustetun säännöstöyksikön sijoittaminen yhteisiin palveluihin sekä matkahallinnon
ja hankintatoimen keskittäminen.
Kuvasta 9 käyvät ilmi eri tulosalueiden, yleishallinnon ja lomien osuudet henkilöresursseista.
Ydinenergia-tulosalueen osuus työajasta oli suurin, 34 %. Seuraavaksi eniten resursseja käytettiin
säteilytoiminnan ja sekä asiantuntijapalveluiden

alueilla, molempiin 9 %. Tutkimuksen osuus henkilöresursseista laski eniten ollen 5 % kokonaistyöajasta.
Kuvassa 10 esitetään eri tulosalueiden työajan
kehittyminen vuosina 2010–2014. Vuosina 2010–
2012 ydinenergian tulosalue kasvoi huomattavasti.
Kasvu johtuu Olkiluoto 3:n rakentamisesta, uusista ydinlaitoshankkeista sekä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeesta. Vuoden 2013 noin
yhden henkilötyövuoden lasku johtui pääasiassa
eläköitymisistä. Vuonna 2014 lasku jatkui; voimalaitoshankkeet eivät edenneet suunnitellusti ja toisaalta YVL-ohjetyö saatiin valmiiksi.
Säteilytoiminnan tulosalueen työmäärä kasvoi
vuosina 2011–2012 valvontakohteiden määrän lisäännyttyä sekä painopisteen siirryttyä tutkimuksesta valvontatoimintaan. Vuonna 2013 työpanos
laski, kun mittanormaaliin liittyvät toiminnot siirrettiin yhteisiin palveluihin. Vuonna 2014 maksullisiin ja maksuttomiin suoritteisiin käytetty työmäärä jatkoi kasvuaan.

Ydinenergia 34 %
Säteilytoiminta 9 %
Valmius, turvajärjestelyt 3 %
Tutkimus ja kehitys 5 %
Asiantuntijapalvelut 9 %
Viestintä 2 %
Ympäristö 4 %
STUKin yhteiset palvelut 15 %
Lomat ja poissaolot 19 %

Kuva 9. Henkilöresurssien jakautuminen vuonna 2014.
Henkilötyövuodet yhteensä 345,1 htv.

Taulukko 4. Henkilöresurssit vuosina 2010 – 2014 (htv).
HENKILÖRESURSSIEN KÄYTTÖ 2010– 2014
Ydinenergia

Arvio

MUUTOS 2013 – 2014

2010

2011

2012

2013

2014

2014

(htv)

%

114,9

119,0

121,4

120,5

116,6

146,0

-3,9

-3,4 %

Säteilytoiminta

28,8

30,7

32,5

28,7

30,6

32,0

1,9

6,3 %

Valmius, turvajärjestelyt

12,9

18,6

12,1

10,6

11,7

12,0

1,1

9,1 %

Tutkimus ja kehitys

50,8

44,1

44,6

30,1

17,3

35,0

-12,8

-74,2 %

Asiantuntijapalvelut

22,8

22,4

25,0

27,1

29,2

27,0

2,1

7,3 %

Viestintä

7,3

7,2

7,3

8,5

8,2

7,0

-0,3

-3,2 %

Ympäristö

9,7

9,6

9,8

12,5

14,3

14,0

1,8

12,7 %

39,7

40,7

41,5

48,2

51,1

45,0

2,9

5,6 %

STUKin yhteiset palvelut
Lomat ja poissaolot
Yhteensä

69,5

65,5

68,3

68,5

66,1

72,0

-2,4

-3,6 %

356,4

357,8

362,5

354,7

345,1

390,0

-9,6

-2,7 %
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Kuva 10. Kokonaistyöajat eri tulosalueilla vuosina 2010–2014 (htv).
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Taulukko 5. Henkilöresurssit vuosina 2010-2014 (htv) STUKin yhteisiin palveluihin sekä lomiin- ja poissaoloihin käytetty
työaika vyörytettynä loppusuoritteille.
HENKILÖRESURSSIEN KÄYTTÖ 2010 – 2014
Ydinenergia

MUUTOS 2013 – 2014

2010

2011

2012

2013

2014

(htv)

%

162,3

166,6

169,6

175,6

173,5

-2,1

-1,2 %

Säteilytoiminta

41,9

44,1

46,8

42,9

46,5

3,6

8,4 %

Valmius, turvajärjestelyt

19,1

26,8

18,2

16,3

18,4

2,1

12,9 %

Tutkimus ja kehitys

74,7

63,3

65,9

45,8

26,7

-19,1

-41,7 %

Asiantuntijapalvelut

33,4

32,7

36,8

41,8

45,2

3,4

8,1 %

Viestintä

10,5

10,3

10,6

13,0

12,7

-0,3

-2,3 %

Ympäristö

14,3

13,9

14,6

19,3

22,1

2,8

14,5 %

356,2

357,8

362,6

354,7

345,1

-9,6

-2,7 %

Yhteensä

400
350
300
250

152

149

141

119

103

Ydinenergia 50 %

200

Säteilytoiminta 11 %

150

Valmius, turvajärjestelyt 4 %

100

Tutkimus ja kehitys 8 %

50
0

Asiantuntijapalvelut 16 %
205

209

222

236

242

2010

2011

2012

2013

2014

Maksuton toiminta

Viestintä 3 %
Ympäristö 8 %

Maksulliset suoritteet

Kuva 11. Henkilöresurssien jakautuminen maksulliseen ja mak- Kuva 12. Tulosalueiden kustannusten osuudet STUKin kosuttomaan toimintaan vuosina 2010–2014.
konaiskustannuksista (41,23 milj. euroa) vuonna 2014.
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Valmiustoimintaan käytettiin Fukushiman onnettomuuden vuoksi vuonna 2011 huomattavasti
enemmän työaikaa muihin tarkastelujakson vuosiin verrattuna. Vuosina 2012–2014 valmiustoimintaan käytetty työaika palautui onnettomuutta
edeltäneiden vuosien tasolle.
Tutkimuksen ja kehityksen tulosalueen kokonaistyöaika on laskenut huomattavasti tarkastelujaksolla. Vuoden 2011–2012 lasku johtui resurssien
siirrosta valmiuden ja säteilytoiminnan tulosalueille sekä määräaikaisten työntekijöiden määrän
vähenemisestä. Vuonna 2013 lakkautettiin säteilybiologian laboratorion toiminta. Vuonna 2014 ympäristövalvontaan ja säteilyuhkiin liittyvä tutkimus väheni huomattavasti.
Asiantuntijapalvelutoimintaan käytettyjen resurssien määrä on kasvanut tasaisesti vuosina
2012–2014 ulkomaisten projektien lisääntyessä.
Erityisesti Saudi-Arabiaa koskeva uusi hanke kasvatti työmäärää.
Ympäristö-tulosalueen kokonaistyöaika on pysynyt vuosina 2010–2012 samalla tasolla. Vuonna
2013 kokonaistyöaikaa lisäsi Talvivaaran ympäristöonnettomuuden valvontatehtävät. Vuonna 2014
kokonaistyöaika jatkoi lievää nousua mm. Tullin
kanssa toteutettavan rajavalvonnan hankkeen seurauksena.
Taulukossa 5 esitetään vuosien 2010–2014 henkilöresurssit siten, että hallintoon ja yhteisiin palveluihin, lomiin ja poissaoloihin käytetty työaika
on vyörytetty loppusuoritteille.
Kuvasta 11 käy ilmi maksullisen ja maksuttoman toiminnan osuudet henkilöresursseista vuosina 2010–2014. Budjettirahoitteisen maksuttoman
toiminnan toteutuma oli 103 henkilötyövuotta,
maksullisen toiminnan toteutuma 242 htv. Budjettirahoitteisen toiminnan määrä on pienentynyt tarkastelujaksolla 31,8 %.

Tuotot ja kustannukset tulosalueittain
Taulukossa 6 (seuraavalla aukeamalla) esitetään
tulosalueiden tuotot ja kustannukset. Ydinenergian
ja säteilytoiminnan tulosalueilla tehdään maksullisen valvonnan lisäksi budjettirahoitteisia tehtäviä. Tulosalueiden kustannusosuudet STUKinkokonaiskustannuksista esitetään kuvassa 12.
Kokonaiskustannukset olivat 41,23 miljoonaa
euroa, kasvua edellisesta vuodesta 4,3 %. Kustannusarvio vuodelle 2014 oli 50,01 miljoonaa euroa.

STUK

Ydinenergian sekä tutkimuksen ja kehityksen kustannukset oli arvioitu vuodelle 2014 huomattavasti
toteutunutta suuremmaksi.
Tuloja kertyi eniten ydinenergian (19,60 miljoonaa euroa) ja asiantuntijapalvelujen (5,84 miljoonaa euroa) tulosalueilla. Vuoden 2014 aikana osa
palvelutoimintaan kuuluvasta ydinturvallisuusyhteistyöstä Venäjän kanssa muuttui budjettirahoitteiseksi toiminnaksi. Jos tämä ydinturvallisuusyhteistyö otetaan huomioon palvelutoimintana koko
vuoden osalta, vertailukelpoiset palvelutoiminnan
tulot olivat 6,77 miljoonaa euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja tuli eniten tutkimuksen ja
kehityksen tulosalueella (1,02 miljoonaa euroa).
Suurimmat kustannukset kertyivät ydinenergia-tulosalueella, 20,66 miljoonaa euroa. Tulosalueen kustannukset nousivat 4,7 %. Kustannusten
nousuun vaikuttivat valvonnan tueksi hankittujen
teknisten tuen toimeksiantojen ostot sekä palkkojen kasvu.
Kustannukset laskivat edellisen vuoden tapaan
eniten tutkimuksen ja kehityksen tulosalueella;
laskua oli 3,20 miljoonaa euroa eli 35,4 %. STUKin
vähentäessä omaa tutkimustaan ovat tulosalueen
kustannukset laskeneet kahdessa vuodessa yhteensä 51,4 %.
Eniten kustannukset nousivat asiantuntijapalveluiden tulosalueella. Nousua edellisvuoteen
verrattuna oli 29,3 %, ja kustannukset olivat 6,38
miljoonaa euroa (sisältää vertailtavuuden vuoksi
myös kustannukset koko ydinturvallisuusyhteistyöstä Venäjän kanssa). Kustannusten nousu johtui pääasiassa Saudi-Arabian hankkeen käynnistymisestä.
Säteilytoiminnan tulosalueella kustannukset
nousivat edellisvuodesta 10,8 %, ja ne olivat 4,73
miljoonaa euroa. Kustannusten nousu johtui valvonnan lisääntymisestä.
Valmius ja turvajärjestelyt -tulosalueen kustannukset nousivat 9,8 % ollen 1,79 miljoonaa euroa.
Turvajärjestelyt siirrettiin vuonna 2014 osaksi aikaisempaa valmiuden tulosaluetta.
Viestinnän kustannukset laskivat 1,18 miljoonaan euroon, 5,0 % edellisvuoteen verrattuna.
Ympäristö-tulosalueen kustannukset nousivat
18,3 % ollen 3,28 miljoonaa euroa. Tulosalue sisältää Talvivaaran ympäristöonnettomuuteen liittyvän valvonnan, josta perittiin julkisoikeudelliset
maksut.
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Taulukko 6. Tuotot ja kustannukset vuonna 2014.
STUK

%

yhteensä

Ydinenergia

Säteilytoiminta

51

52

TUOTOT
– liiketaloudelliset suoritteet
– julkisoikeudelliset suoritteet
– erillislakien mukaiset suoritteet
– yhteistoiminnan tuotot
– yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot

5 838 546

20%

19 573 444

66%

3 105 267

10%

45 606

0%

21 852

11 904

1 125 371

4%

5 779

26 750

2

0%

29 688 236

100%

19 601 072

3 143 921

– muut tuotot
= tuotot yhteensä

19 573 442
3 105 267

KUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
– aineet, tarvikkeet, tavarat

568 339

1%

7 904

25 102

14 083 343

34%

7 521 465

1 628 764

– vuokrat

1 514 574

4%

372 555

167 577

– palvelujen ostot

5 029 446

12%

2 788 823

275 449

– henkilöstökustannukset

– muut erilliskustannukset
= erilliskustannukset yhteensä

598 550

1%

364 371

78 595

21 794 251

53%

11 055 118

2 175 486

18 162 268

44%

9 608 325

2 444 405

12 399 255

30%

6 555 792

1 748 163

5 763 013

14%

3 052 533

696 243

1 270 183

3%

1 159

105 745

2

0%

0

0

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

0

0%

0

0

= osuus yhteiskustannuksista

– muut yhteiskustannukset

19 432 453

47%

9 609 484

2 550 150

= kokonaiskustannukset yhteensä

41 226 705

100%

20 664 601

4 725 637

Kustannusarvio

50 015 000

28 122 000

4 126 000
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Kuva 13. Tulosalueiden kustannukset (milj.euroa) vuosina 2010–2014.
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Valmius,
turvajärjstelyt
53

Tutkimus ja kehitys
54

Asiantuntijapalvelut
55

Viestintä

Ympäristö

56

57

5 838 546
2
3 363

2 713

5 774

34 326

1 020 358

38 158
2

37 689

1 023 071

5 838 548

0

43 934

12 384

17 447

462 641

1 687

41 174

789 636

1 123 353

1 845 479

475 775

698 871

120 500

242 864

357 002

74 762

179 315

74 338

219 081

1 327 379

44 260

300 114

12 801

37 448

91 645

4 236

9 455

1 009 661

1 640 193

4 084 146

600 720

1 228 928

706 143

1 349 286

2 284 378

572 923

1 196 808

404 450

915 728

1 561 784

370 215

843 123

301 693

433 558

722 594

202 708

353 685

77 745

211 004

11 393

5 979

857 159

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

660 610

2 316 614

1 905 326

598 745

1 666 622

1 793 548

3 200 483

6 379 917

1 179 622

3 282 897

1 893 000

6 262 000

5 243 000

1 214 000

3 155 000

Kustannuslaskennassa hallinnon tuotot on vähennetty kustannuksista ennen vyörytystä. Toimitila- ja muut vuokrakustannukset ovat osaksi tulosalueiden kustannuksissa ja toisaalta yhteiskustannuksissa hallinnon ja tukitoimintojen osuutena
vuokrista.
STUKin kokonaiskustannuksista erilliskustannukset olivat 53 %. Henkilöstökustannukset olivat suurin menoerä. Kustannukset nousivat 1,3 %

edellisvuodesta. Palvelujen ostot oli seuraavaksi
suurin erilliskustannus. Kustannukset nousivat
31,5 % johtuen lähinnä teknisen tuen toimeksiantojen sekä asiantuntijapalvelujen oston kasvusta.
Erilliskustannukset nousivat 8,2 % vuoden 2013
tasosta ollen 21,79 miljoonaa euroa.
Kuvassa 13 esitetään eri tulosalueiden kustannusten kehittyminen vuosina 2010–2014.
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Omakustannushinta

•• Omakustannushinta eri toimintasektoreilla
(ydinenergian ja säteilyn käytön valvonta, tutkimus) ei kasva palkkojen noususta ja inflaatiosta
aiheutuvaa kasvua nopeammin ellei siihen ole
jokin perusteltu syy, esimerkiksi valvonnan tueksi
välttämättömän kansainvälisen toiminnan laajeneminen. Turvallisuusvalvonnan omakustannushinta
pysyy selvästi pienempänä kuin vastaavia suoritteita tuottavien yritysten laskutushinta. (3)
Kuvissa 14, 15 ja 16 esitetään ydinturvallisuusvalvonnan, säteilyn käytön valvonnan ja tutkimuksen omakustannushinnan kehittyminen vuosina
2005–2014. Vertailuhintaa laskettaessa on otettu
lähtökohdaksi vuosi 2005. Vertailuhinta on laskettu korjaamalla palkkakustannusten osuus ansiotasoindeksin muutoksella ja välillisten kustannusten
osuus kuluttajahintaindeksin muutoksella. Omakustannushinnat ovat pienempiä kuin vastaavia
suoritteita tuottavien yritysten laskutushinnat.
Vuosina 2005–2010 ydinturvallisuusvalvonnan
omakustannushinta pysyi lähellä vertailuhintaa.
Vuodesta 2011 alkoi useamman vuoden kestänyt
omakustannushinnan nousu. Nousun syinä olivat
hallintotyön määrän palautuminen normaalille
tasolle, säännöstötyö, IRRS-arviointi sekä EU-yhteistyönä tehdyt ydinvoimalaitosten stressitestit.
Vuonna 2014 nousu tasaantui; yleiskustannuksia
lisännyt säännöstötyö saatiin pääosin tehtyä.
Säteilyn käytön valvonnan omakustannushinta on vuosina 2005–2008 pysynyt vertailuhinnan
kanssa samalla tasolla. Vuonna 2009 omakustannushinnassa oli merkittävä nousu, joka johtui tuki- ja kehitystehtävien lisääntymisestä. Vuosina
2010–2011 omakustannushinta pysytteli samalla
tasolla. Vuosina 2012–2014 omakustannushinta
nousi merkittävästi toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvien yhteiskustannusten
kasvun myötä. Nousu jatkui samasta syystä vielä
vuosina 2013–2014. Vuoden 2013 muista vuosista
korkeamman kustannustason selittävät kustannuslaskennan muutokset, jotka on otettu huomioon
vastaavasti vuoden 2014 kustannuslaskennassa ja
tuntihinnassa.
Tutkimuksen omakustannushinta on noussut
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vuosina 2009–2011 indeksillä oikaistua vertailuhintaa nopeammin. Vuonna 2012 omakustannushinta laski voimakkaasti johtuen tutkimuksen työmäärän noususta ja tuntikohtaisten yhteiskustannusten laskusta. Vastaavasti vuosina 2013–2014
omakustannushinta nousi merkittävästi tutkimuksen työmäärän vähentymisen ja tuntikohtaisten yleiskustannusten nousun seurauksena. Määräaikaisten tutkijoiden määrän vähennyttyä myös
tuntikohtainen keskipalkka on noussut tarkasteluajanjaksolla ansiotasoindeksiä nopeammin.

Maksuton toiminta
Asiantuntijapalveluja lukuun ottamatta kaikilla
tulosalueilla on maksutonta, budjettivaroin rahoitettua toimintaa. Tällaista toimintaa ovat ydinenergian ja säteilytoiminnan tulosalueiden kotimainen
ja kansainvälinen yhteistyö, pääosa tutkimuksesta ja kehityksestä sekä valmius-, viestintä- ja ympäristön säteilyvalvontatehtävät lähes kokonaan.
Kuvassa 17 esitetään maksuttoman toiminnan
kustannukset tulosalueittain. Maksuttoman toiminnan kustannukset olivat 11,0 miljoonaa euroa,
laskua edellisestä vuodesta 1,3 miljoonaa euroa.
Hallinnon ja sisäisten palvelujen kustannukset
eritellään taulukossa 7. Taulukko kattaa yleishallinnon sekä toimialojen oman sisäisen hallinnon
kustannukset. Vuonna 2013 mittanormaalien ylläpitotehtävät siirrettiin maksuttomasta säteilyn
käytön valvonnasta kaikkia substanssitehtäviä tukevaksi tehtäväksi. Mittanormaalitoiminnan ylläpidon kustannukset jakautuvat tulosalueiden kustannuksiksi osana STUKin yleishallinnon kustannuksia. Ennen kustannusten vyörytystä niistä on
vähennetty saadut pienehköt hallinnolliset tulot.
Hallinnon ja sisäisten palvelujen kustannukset
nousivat edellisestä vuodesta 3,6 %. Nousua edellisvuoteen verrattuna oli euromääräisesti eniten
muussa yleishallinnossa, lisäystä 447 000 euroa,
17,6 %. Muuhun yleishallintoon kuuluvat henkilöstö-, talous-, lakiasiain- sekä kiinteistöpalvelut
ilman toimitilakustannuksia. Kustannuksia nosti
vuonna 2014 toteutettu matkahallinnon ja hankintojen sekä säännöstöyksikön keskittäminen hallinnon alle.
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Kuva 14. Ydinturvallisuusvalvonnan omakustannushinta
(euro/h).
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Kuva 15. Säteilyn käytön valvonnan omakustannushinta
(euro/h).
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Kuva 16. Tutkimuksen ja
kehityksen omakustannushinta (euro/h).
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Ydinturvallisuus 1,1
Säteilyn käytön turvallisuus 1,6
Valmius, turvajärjestelyt 1,8
Tutkimus 2,2
Viestintä 1,2
Ympäristön säteilyvalvonta 3,2

Kuva 17. Maksuttoman toiminnan kustannukset (milj.euroa) vuonna 2014. Kustannukset yhteensä 11,0 miljoonaa
euroa.
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Taulukko 7. Toimialojen sisäisen hallinnon ja STUKin yhteisten palvelujen kustannukset.
Osuus
yhteiskustannuksista

Osuus
kokonaiskustannuksista
%

Muutos
2013 – 2014

(1000 eur)

2010

2011

2012

2013

2014

%

Toimialojen
sisäinen hallinto

2 887

2 927

2 933

3 189

3 306

23,7 %

8,0 %

117

3,7 %

344

379

2,7 %

0,9 %

35

10,2 %

Mittanormaalitoiminta
Johto ja esikunta

eur

%

757

707

752

881

902

6,5 %

2,2 %

21

2,4 %

2 344

2 355

2 591

2 502

2 294

16,4 %

5,6 %

-208

-8,3 %

709

714

709

724

775

5,6 %

1,9 %

51

7,0 %

Tukipalvelut
yhteensä

3 053

3 069

3 300

3 226

3 069

22,0 %

7,4 %

-157

-4,8 %

Toimitilakustannukset

3 016

3 325

3 320

3 278

3 303

23,7 %

8,0 %

25

0,8 %

Muu yleishallinto

2 081

1 896

2 337

2 547

2 994

21,5 %

7,3 %

447

17,6 %

11 794

11 924

12 642

13 465

13 953

100,0 %

33,8 %

488

3,6 %

Tietohallinto
– Atk- ja
tietojärjestelmät
– Tietopalvelut

Tukitoiminnot
ja yleishallinto
yhteensä

Vuoden 2010 luvut ovat nettolukuja; ts. tulot on vähennetty kustannuksista.
Mittanormaalitoiminta on siirretty vyörytettäväksi kustannukseksi vuonna 2013.
Luvut kuvaavat kustannuksia ennen kustannusvyörytystä.

6,0
0,62

5,5
5,0
4,5
4,0
3,5

0,44
0,39
0,30

0,28

0,97

1,12

0,58
0,33
1,12

1,06

3,0
2,5

0,33

0,79

0,69
0,30
1,12

0,95

0,76

1,05

0,70

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

2,03

2,33

2,55

2,12

2,15

2010

2011

2012

2013

2014

Kulutusmenot 8 %

Turvallisuustutkimus

Koulutuksen antaminen

Vuokrat 7 %

Raportointi

Säteilyturvallisuussäännöstö

Palvelujen ostot 18 %

Ammattitaidon ylläpito

Ydinturvallisuussäännöstö

Investoinnit 4 %

Koulutukseen osallistuminen

Kehitystehtävät

Kuva 18. Tukitehtävien kustannukset vuosina 2010–2014
olivat yhteensä 5,5 miljoonaa euroa.
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Henkilöstökulut 63 %

Kuva 19. Menojen jakauma pääryhmittäin vuonna 2014.
Menot yhteensä 40,8 milj. euroa.
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Taulukko 8. Menojen erittely vuosina 2010 – 2014.
MENOJEN ERITTELY (1000 eur)*
2010

Muutos 2013–2014
2011

2012

2013

2014

(1000 eur)

%

OSUUS
%

Aineet, tarvikkeet
ja tavarat

729

785

672

592

544

-48

-8,1 %

1,3 %

Arvoltaan väh.
koneet, kalusto ja
kuljetusvälineet

506

633

422

239

672

433

181,2 %

1,6 %

Henkilöstökulut**

23 740

24 569

25 227

25 499

25 769

270

1,1 %

63,1 %

2 477

2 686

2 911

2 994

2 991

-3

-0,1 %

7,3 %

313

298

329

309

307

-2

-0,6 %

0,8 %

1 226

1 783

1 998

1 772

1 832

60

3,4 %

4,5 %

Henkilöstöpalvelut

589

456

477

533

428

-105

-19,7 %

1,0 %

Puhtaanapito- ja
pesulapalvelut

175

194

164

201

195

-6

-3,0 %

0,5 %

Muut palvelut

4 416

3 609

3 503

3 625

4 586

961

26,5 %

11,2 %

Matkakulut

1 888

1 939

1 796

1 696

1 632

-64

-3,8 %

4,0 %

Vuokrat
Korjaus- ja
kunnossapito
Toimistopalvelut

Muut kulut

407

437

279

442

481

39

8,8 %

1,2 %

Investoinnit

1 760

2 033

1 189

2 064

1 393

-671

-32,5 %

3,4 %

38 226

39 422

38 967

39 966

40 830

864

2,2 %

100,0 %

Menot yhteensä

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

Kuvassa 18 esitetään koko STUKissa tehtävien tukitehtävien kustannukset. Tukitehtäviin sisältyvät
kehitystehtävät, säännöstötyö, koulutus, raportointi ja ammattitaidon ylläpito sekä tilaustutkimuksiin liittyvät tehtävät. Kustannukset laskivat vuoden 2013 tasosta 2,7 % ja olivat 5,5 miljoonaa euroa. Ydinturvallisuusäännöstöä koskevan työn kustannukset laskivat euromääräisesti eniten: 350 000
euroa, 33,3 %. Muiden tukitehtävien kustannukset
pysyivät lähellä edellisvuoden tasoa.

Kokonaismenojen erittely
Taulukossa 8 esitetään STUKin menot vuosina
2010–2014. Kokonaismenot olivat 40,83 miljoonaa
euroa. Kokonaismenot nousivat vuoden 2013 tasosta 0,86 miljoonaa euroa (2,2 %). Suurin kuluerä
oli henkilöstökulut, 25,77 miljoonaa euroa. Muut
palvelut, johon sisältyvät tilatut teknisen tuen toi-

meksiannot ja asiantuntijapalvelut, olivat toiseksi suurin kuluerä, 4,59 miljoonaa euroa, kasvua
26,5 %. Arvoltaan vähäisten koneiden menot kasvoivat 181,2 % ydinturvallisuusyhteistyönä Venäjälle toimitettujen laitteiden vuoksi. Vuokriin kului
yhteensä 2,99 miljoonaa euroa ja toimistopalveluihin 1,83 miljoonaa euroa. Investoinnit vähenivät
32,5 % palautuen vuoden 2011 tasolle. Myös matkamenot laskivat edelleen, 3,8 % eli 64 000 euroa.
Henkilöstöpalveluja ostettiin 105 000 eurolla vähemmän kuin vuonna 2013.
STUKin menojen jakautuma esitetään kuvassa
19. Henkilöstökulut olivat 63 % ja palvelujen ostot
18 % kokonaismenoista. Palvelujen ostoihin sisältyvät toimistopalvelut, henkilöstöpalvelut, korjaukset ja kunnossapito sekä teknisen tuen ja asiantuntijapalvelut. Kulutusmenojen osuus kokonaismenoista oli 8 %. Ne sisältävät aineet, tarvikkeet,
tavarat ja muun pienkaluston sekä matkakulut.
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Taulukko 9. Ydinturvallisuusvalvonnan kustannusvastaavuuslaskelma.
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet
YDINTURVALLISUUSVALVONTA

2012
toteutuma

2013
toteutuma

2014
toteutuma

2014
tavoite

17 008 462

18 285 326

19 573 442

25 129 000

0

0

0

0

17 008 462

18 285 326

19 573 442

25 129 000

12 725

24 222

7 030

6 527 710

6 664 620

7 061 620

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

288 801

303 412

333 022

1 473 235

1 898 604

2 646 062

293 811

286 018

333 925

8 596 282

9 176 877

10 381 661

8 348 622

9 113 779

9 194 771

1 817

2 502

1 159

0

0

0

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

0

0

0

8 350 439

9 116 281

9 195 929

16 946 721

18 293 159

19 577 590

25 129 000

61 741

-7 832

-4 148

-5 552

100%

100%

100%

100%

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
Kokonaiskustannukset yhteensä
Kustannusvastaavuus (Tuotot – Kustannukset)
Kustannusvastaavuus, %

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.
Ydinturvallisuusvalvonnan omakustannushinnan toteutuminen on varmistettu siten, että vuosittaisen kustannuslaskennan jälkeen laskutus oikaistaan tasauslaskulla vastaamaan toteutuneita
kustannuksia.
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Ydinturvallisuusvalvonnan
kustannusvastaavuuslaskelma

•• Tulot kattavat 100 % kustannuksista, kustannusarvio 25,1 miljoonaa euroa. (4)
Ydinturvallisuusvalvonnan tulot olivat 19,57 miljoonaa euroa ja kustannukset 19,58 miljoonaa euroa (taulukko 9). Tulo-kustannussuhde oli 100,0 %.
Ydinturvallisuusvalvonnan tulojen laskelmassa
on otettu huomioon TVO:lle, Fortumille, Posivalle,
VTT:lle, Fennovoimalle ja Talvivaara Sotkamolle
kustannuslaskennan pohjalta tehdyt tasauslaskut.
Kustannukset nousivat edellisestä vuodes-

STUK

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014

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

2012
toteutuma

2013
toteutuma

2014
toteutuma

2014
tavoite

2 662 739

2 728 297

3 105 267

2 814 000

0

113

0

0

2 662 740

2 728 410

3 105 267

2 814 000

15 894

18 813

18 666

863 454

919 213

1 052 258

– Vuokrat

56 074

57 677

71 947

– Palvelujen ostot

69 124

61 844

217 963

– Muut erilliskustannukset

51 755

46 190

56 969

1 056 302

1 103 737

1 417 803

1 529 643

1 806 509

1 677 328

38 829

40 919

29 303

0

0

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

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

0

0

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

1 568 472

1 847 428

1 706 632

Kokonaiskustannukset yhteensä

2 624 774

2 951 165

3 124 435

Kustannusvastaavuus (Tuotot – Kustannukset)

37 966

-222 755

-19 168

Kustannusvastaavuus, %

101 %

92 %

99 %

ta 7,0 %. Erilliskustannusten osuus kustannusten
kasvusta oli 1,20 miljoonaa euroa, nousua 13,1 %.
Nousu johtui sekä henkilöstökustannusten kasvusta että valvonnan tueksi hankittujen teknisen tuen
toimeksiantojen ostoista. Yhteiskustannukset nousivat 79 000 euroa, 0,9 %.
Merkittävimmät muutokset olivat Olkiluoto 1
ja 2 sekä Posivan kustannusten nousu. Olkiluoto 1
ja 2 kustannusten kasvun syynä oli laitosmuutosprojektien valvonta, tarkastuslaitoksilta STUKille
siirtyneet tarkastukset sekä vuosihuolloissa tehtyjen havaintojen vaikutus valvonnan lisääntymiseen. Posivan kustannusten nousu johtui käytetyn
ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemusta koskevasta turvallisuusarvioinnista. Olkiluoto 3 kustannukset ovat alentuneet
kolmen vuoden ajan rakentamisen suunniteltua

4 126 000
68 %

hitaamman etenemisen vuoksi. Kohtaan Muut sisältyvät Olkiluoto 4 ja Fennovoima 1 -hankkeet sekä FiR 1-tutkimusreaktori ja Talvivaaran uraanin
tuotantohanke. Muiden valvontakohteiden kustannuksia nosti erityisesti Fennovoima 1 -hankkeen
valvonnan lisääntyminen.

Säteilyn käytön valvonnan
kustannusvastaavuuslaskelma

•• Tulot kattavat 100 % kustannuksista (5 vuoden
keskiarvo), vuosittainen poikkeama alle ± 10 %,
kustannusarvio 2,81 miljoonaa euroa. (4)
Säteilyn käytön valvonnan tulot olivat 3,11 miljoonaa euroa ja kustannukset 3,12 miljoonaa euroa
(taulukko 10). Tulo-kustannussuhde oli 99 %.
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Säteilyn käytön valvonnan tulot kasvoivat
377 000 euroa (13,8 %) edellisvuoteen verrattuna. Tulosalue oli lievästi alijäämäinen. Erilliskustannukset kasvoivat 28,5 %. Palveluiden ostot
kasvoivat huomattavasti käyttöönotetun Vasarajärjestelmän ylläpidon kustannuksien vuoksi. Yhteiskustannukset alenivat vuonna 2014 7,6 % johtuen kustannusten kohdistamistapaan tehdyistä
muutoksista. Kustannusvastaavuus on hyvä, kun
tarkastellaan useamman vuoden aikajaksoa, tarkastelujaksolla vain vuosi 2013 oli runsaasti alijäämäinen.

Ydinturvallisuusyhteistyö Venäjän kanssa siirtyi
vuonna 2014 palvelutoiminnasta budjettirahoitteiseksi perustoiminnaksi. Vuoden 2013 määrärahaa
laskutettiin vielä elokuussa 2014, jonka jälkeen
STUK on kirjannut menot budjettirahoitteiseen
toimintaan. Vertailtavuuden vuoksi koko vuosi
2014 esitetään ydinturvallisuusyhteistyön osalta
palvelutoimintana.
Asiantuntijapalveluista saadut tulot olivat 6,77
miljoonaa euroa ja kustannukset 6,38 miljoonaa euroa (taulukko 11). Tulo-kustannussuhde oli 106 %.
Palvelutoiminta sisältää pääasiallisesti asiantuntijapalvelut, koulutuspalvelut sekä säteilyn mittaus- ja analyysipalvelut. Palvelutoiminnasta saadut
tulot nousivat edellisvuodesta 2,01 miljoonaa euroa
(42,1 %). Palvelutoiminnan ylijäämä johtui pääosin
kansainvälisistä palveluhankkeista.

Palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma

•• Toiminta on kannattavaa, tuloarvio 4,90 miljoonaa
euroa. (5)

Taulukko 11. Palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset suoritteet
ASIANTUNTIJAPALVELUT

2012
toteutuma

2013
toteutuma

2014
toteutuma

2014
tavoite

4 441 568

4 763 163

5 838 546

4 900 000

-234

10

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

0
931 988

0
4 900 000

4 441 334

4 763 173

6 770 534

271 495

139 188

462 641

1 413 983

1 550 404

1 845 479

– Vuokrat

279 804

316 328

357 002

– Palvelujen ostot

843 297

922 835

1 327 379

– Muut erilliskustannukset

129 739

98 826

91 645

2 938 318

3 027 581

4 084 146

1 525 458

1 898 227

2 284 378

19 079

7 100

11 393

– Korot

0

0

0

– Muut yhteiskustannukset

0

0

0

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

1 544 537

1 905 326

2 295 771

Kokonaiskustannukset yhteensä

4 482 855

4 932 907

6 379 917

-41 521

-169 734

390 618

99%

97%

106%

KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
– Aineet, tarvikkeet, tavarat
– Henkilöstökustannukset

Erilliskustannukset yhteensä
Osuus yhteiskustannuksista
– Tukitoimintojen kustannukset
– Poistot

Kustannusvastaavuus (Tuotot – Kustannukset)
Kustannusvastaavuus, %
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Taulukko 12. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma.
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
Julkisoikeudelliset suoritteet yhteensä
2012
toteutuma

2013
toteutuma

2014
toteutuma

2014
tavoite

19 710 797

21 077 237

22 699 828

27 943 000

0

113

0

0

19 710 797

21 077 350

22 699 828

27 943 000

33 027

49 154

26 163

7 445 207

7 615 147

8 121 543

364 046

372 597

408 140

1 547 455

1 966 560

2 865 570

346 667

333 373

391 381

9 736 402

10 336 831

11 812 797

9 947 203

10 970 432

10 887 036

40 646

44 363

31 018

– Korot

0

0

0

– Muut yhteiskustannukset

0

0

0

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

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
Kokonaiskustannukset yhteensä

9 987 849

11 014 796

10 918 054

19 724 252

21 351 626

22 730 851

-13 454

-274 276

-31 022

100%

99%

100%

Kustannusvastaavuus (Tuotot – Kustannukset)
Kustannusvastaavuus, %

29 255 000
96%

Julkisoikeudelliset suoritteet yhteensä:
kustannusvastaavuuslaskelma
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli 100 % (taulukko 12). Julkisoikeudellisiin suoritteisiin sisältyvät taulukoissa 11 ja 12
esitettyjen kustannusvastaavuustietojen lisäksi
Talvivaaran onnettomuuden seurauksena toteutetun ympäristön säteilyvalvonnan tulot ja kustannukset.
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Taulukko 13. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
Maksullinen toiminta yhteensä
2012
toteutuma

2013
toteutuma

2014
toteutuma

2014
tavoite

24 152 365

25 840 400

28 538 375

32 843 000

-234

123

0

0

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

0

0

931 988

0

24 152 131

25 840 523

29 470 362

32 843 000

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

304 522

188 342

488 804

8 859 190

9 165 551

9 967 022

643 850

688 925

765 142

2 390 753

2 889 395

4 192 950

476 406

432 199

483 026

12 674 721

13 364 412

15 896 943

11 472 661

12 868 659

13 171 414

Osuus yhteiskustannuksista
– Tukitoimintojen kustannukset
– Poistot

59 725

51 463

42 411

– Korot

0

0

0

– Muut yhteiskustannukset

0

0

0

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

11 532 386

12 920 122

13 213 825

Kokonaiskustannukset yhteensä

24 207 107

26 284 533

29 110 767

-54 976

-444 010

359 595

100%

98%

101%

Kustannusvastaavuus (Tuotot – Kustannukset)
Kustannusvastaavuus, %
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Maksullinen toiminta yhteensä:
kustannusvastaavuuslaskelma
Maksullisen toiminnan tulot olivat 29,47 miljoonaa
euroa ja kustannukset 29,11 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 101 %
(taulukko 13) ja ylijäämä 360 000 euroa. Kokonaistulot nousivat edellisvuodesta 2,70 miljoonaa euroa
(10,4 %), kokonaiskustannuksien noustessa 2,83
miljoonaa euroa (10,8 %).

Maksullisen toiminnan tunnusluvut
Maksullisen toiminnan tunnusluvut esitetään taulukossa 14.
Maksullisesta toiminnasta kertyi tuloja yhteensä 29,47 miljoonaa euroa, josta julkisoikeudellisten suoritteiden osuus oli 22,70 miljoona euroa ja
muiden suoritteiden osuus 6,77 miljoonaa euoa.
Maksullisen toiminnan tuloarvio oli yhteensä
32,84 miljoonaa euroa. Tästä julkisoikeudellisten
suoritteiden osuus oli 27,94 miljoonaa euroa ja palvelutoiminnan osuus 4,90 miljoonaa euroa. Julkisoikeudellisten suoritteiden tulot alittivat suunnitellun voimalaitosvalvonnan työmäärän arvioitua
hitaamman kasvun vuoksi.
Kuvassa 20 esitetään maksullisen toiminnan
tulojen ja kustannusten kehittyminen vuosina
2010–2014.
Kuvissa 21, 22 ja 23 esitetään ydinturvallisuusvalvonnan ja säteilyn käytön valvonnan sekä yhteensä julkisoikeudellisten suoritteiden tulojen ja
kustannusten kehittyminen vuosina 2010–2014.
Kuvassa 24 esitetään palvelutoiminnan tulojen ja
kustannusten kehitys samalta ajanjaksolta.

Maksullisuutta koskevat asetukset

•• STUK osallistuu yhdessä STM:n kanssa STUKin
maksuperusteasetuksen (STM:n asetus) loppuunsaattamiseen. (4)
STUK valmisteli sekä säteilyturvallisuusvalvonnan että ydinturvallisuusvalvonnan maksuasetusten muutokset. Asetukset valmisteltiin vuotta
2013 koskevien kustannuslaskelmien perusteella.
Asetusluonnokset lähetettiin STM:n ja TEM:n käsiteltäviksi vuoden 2014 lopussa.

1.3.4 Yhteisrahoitteisen toiminnan
kustannusvastaavuus
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat 1,13
miljoonaa euroa. Kustannukset olivat 2,23 miljoonaa euroa, joten kustannusvastaavuus nousi kahteen edelliseen vuoteen verrattuna ollen 49 % (taulukko 15). Kustannukset pienenivät 445 000 euroa
(16,3 %) tuottojen pysyessä samansuuruisina.
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulokertymäarvio
vuodelle 2014 oli 0,8 miljoonaa euroa ja kustannusvastaavuustavoite 50 %.
Kuvassa 25 esitetään yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot ja kustannukset vuosina 2010–2014. Yhteisrahoitteisia hankkeita käsitellään tutkimuksia
koskevassa kohdassa 1.4.1.4.

1.4 Tuotokset ja laadunhallinta
1.4.1 Suoritteet

Valvonnan kokonaiskustannukset

1.4.1.1 Ydinenergia

•• Ydinenergian käytön valvonnan ja säteilytoimin-

Ydinlaitosten valvontaan sisältyy suunnitelmien
ja muiden asiakirjojen tarkastuksia sekä laitospaikalla tai toimittajien luona tehtäviä tarkastuksia.
Näitä tehtäviä koskevat menettelytavat kuvataan
ydinturvallisuusvalvonnan laatukäsikirjassa. Tarkastusten ja muun valvonnan avulla STUK varmistuu siitä, että luvanhaltijan ja sen alihankkijoiden
toiminta sekä ydinlaitosten järjestelmät, rakenteet
ja laitteet täyttävät asetetut turvallisuusvaatimukset.

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)
Kustannusvastaavuutta koskevat tavoitteet toteutuivat hyvin. Muutamina vuosina yksittäinen toiminta on voinut hieman ylittää tai alittaa omakustannushinnan, mutta kokonaisuutena kustannusvastaavuus on ollut hyvä.
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Taulukko 14. Maksullisen toiminnan tunnusluvut 2014.
Julkisoikeudelliset suoritteet
(1000 eur)

Muut suoritteet

2014

Tilinpäätös

2014

Tilinpäätös

Maksullisen toiminnan tulot

27 943

22 700

4 900

6 771

Maksullisen toiminnan erilliskustannukset

13 413

11 813

2 989

4 084

Käyttöjäämä

14 530

10 887

1 911

2 687

52%

48%

39%

40%

14 530

10 918

1 911

2 296

– prosenttia (%) tuloista
Osuus yhteiskustannuksista
Ylijäämä (+) / Alijäämä (–)

0

-31

0

391

0,0 %

-0,1 %

0,0 %

5,8 %

100,0 %

99,9 %

100,0 %

106,1 %

0

24

0

9

– prosenttia (%) tuloista

0,0 %

0,1 %

0,0 %

0,1 %

Hintojen muutos prosenttia (%)

0,0 %

0,9 %

0,0 %

11,2 %

29,9 %

7,7 %

8,9 %

42,2 %

– prosenttia (%) tuloista
Tulot prosenttia (%) kustannuksista
Investoinnit

Volyymin muutos prosenttia (%)*

* Volyymin muutos-% on laskettu edellisen vuoden TA:n ja toteutuneista luvuista.
Muiden suoritteiden tuloissa mukana budjettirahoitteiseksi toiminnaksi vuonna 2014 siirtynyt lähialueyhteistyö.
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Kuva 20. Maksullisen toiminnan tuotot ja kustannukset
vuosina 2010–2014 (milj. euroa).
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Kuva 21. Ydinturvallisuusvalvonnan tuotot ja kustannukset
vuosina 2010–2014 (milj. euroa).
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Kuva 22. Säteilyn käytön tuotot ja kustannukset vuosina
2010–2014 (milj. euroa).
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Kuva 23. Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot ja kustannukset vuosina 2010–2014 (milj. euroa).
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Kuva 24. Asiantuntijapalveluiden tuotot ja kustannukset
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Kuva 25. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot ja kustannukset vuosina 2010–2014 (milj. euroa).

Taulukko 15. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.
YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA
(Laskelma omarahoitusosuudesta)
2012
toteutuma

2013
toteutuma

2014
toteutuma

2014
tavoite

– Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus

149 087

130 524

236 195

100 000

– EU:lta saatu rahoitus

716 761

823 450

742 307

600 000

8 434

8 720

900

100 000

YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN TUOTOT

– Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus
– Yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot

144 159

153 851

145 969

0

1 018 440

1 116 545

1 125 371

800 000

38 210

28 307

9 543

– Henkilöstökustannukset

929 266

1 022 873

840 858

– Vuokrat

204 867

230 612

162 078

– Palvelujen ostot

207 765

211 480

199 163

17 944

35 131

25 911

1 398 051

1 528 403

1 237 552

886 975

1 150 842

986 350

34 803

43 176

53 456

– Korot

0

0

0

– Muut yhteiskustannukset

0

0

0

921 778

1 194 018

1 039 806

Kokonaiskustannukset yhteensä

2 319 829

2 722 421

2 277 358

1 600 000

Omarahoitusosuus (Tuotot – Kustannukset)

1 301 389

1 605 876

1 151 987

800 000

56%

59%

51%

50%

Tuotot yhteensä
Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset
– Aineet, tarvikkeet, tavarat

– Muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
Yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus
– Tukitoimintojen kustannukset
– Poistot

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

Omarahoitusosuus, %
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Seuraavassa käsitellään käytössä olevien laitosten (Olkiluoto 1 ja 2 sekä Loviisa 1 ja 2), Olkiluoto
3:n ja Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoitustilan
tunnuslukuja. Kuvassa 26 esitetään STUKille saapuneita asiakirjoja ja niiden käsittelyä koskevia tietoja vuosilta 2010–2014. Asiakirjojen keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2014 oli 93 päivää. Asiakirjasta riippuen sen käsittely voi kestää muutamasta päivästä jopa vuoteen, ja sen tarkastaminen
voi edellyttää omien vertailuanalyysien tekemistä.
STUKin tavoitteena on, että keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 60 päivää. Vuoden 2014 aikana jatkettiin edelleen pitkään käsittelyssä olleiden asiakirjojen loppuun käsittelyä, ja se osaltaan
kasvatti keskimääräistä käsittelyaikaa.
STUK tilaa valvonnan tueksi tarvittavia riippumattomia arviointeja ja analyysejä. Kuvassa 27
esitetään tilauksista aiheutuneet menot vuosina
2010-2014. Vuoden 2014 menot liittyivät lähinnä
Olkiluoto 3:n vertailuanalyyseihin ja riippumattomiin arviointeihin sekä käytetyn polttoaineen loppusijoitushankkeen turvallisuuden arviointiin.
Kuvassa 28 esitetään laitospaikalla ja toimittajien luona tehtyjen tarkastuspäivien lukumäärä.
Vuonna 2014 tehtiin yhteensä 1 340 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 222 kuului rakenteilla olevan laitoksen valvontaan ja 1 118 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.

• Olkiluoto 3 yksikön turvallisuuden valvonta.
•• Toteutetaan rakentamisen aikainen tarkastus••
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ohjelma laadittujen puolivuotissuunnitelmien
mukaisesti. (4)
Tarkastetaan STUKille toimitetut suunnitteluja toteutusaineistot oikea-aikaisesti. Tarkastetaan STUKille esikäsittelyyn toimitettavat
lopullisen turvallisuusselosteen osuudet. Painoalueet: automaation kokonaisturvallisuuden
arviointi, automaatiojärjestelmien ja -laitteiden
toimittajien arviointi sekä avointen suunnittelun hyväksyntään liittyvien asioiden selvittäminen ja sulkeminen. (4)

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014

•• Valvotaan laitteiden ja rakenteiden valmistuk-

••

seen liittyen luvanhaltijan ja toimitusketjun
toiminnan asianmukaisuutta ja tehdään luvanhaltijan pyytämät, YVL-ohjeissa määritellyt
tarkastukset oikea-aikaisesti. (4)
Valvotaan rakenteiden, laitteiden ja järjestelmien asennusta ja käyttöönottoa sekä tehdään niihin liittyviä luvanhaltijan valvonta- ja
hyväksyntätoimia sekä tehdään luvanhaltijan
pyytämät, YVL-ohjeissa määritellyt tarkastukset oikea-aikaisesti. Painoalueet: rakenne- ja
käyttöönottotarkastukset laitospaikalla ja
niihin liittyvät luvanhaltijan ja laitostoimittajan
toimenpiteet vaatimustenmukaisuudesta ja
tarkastettavuudesta varmistamiseksi sekä
suojarakennuksen paine- ja tiiveyskokeiden
valvonta. (4)

STUK tarkasti TVO:n toimintaa vuonna 2005 aloitetun rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman
(RTO) mukaisesti. Vuoden 2014 aikana tehtiin 10
ohjelman mukaista tarkastusta, joista kolme kohdistui Olkiluoto 3 -projektin päätoimintoihin ja
seitsemän työprosesseihin. Lisäksi tehtiin yksi ohjelman ulkopuolinen ennalta ilmoittamaton tarkastus. Projektin aikana vuosittaisten tarkastusten
määrä on vaihdellut 10 ja 15 tarkastuksen välillä.
Vuonna 2014 tarkastuksia kohdennettiin erityisesti työmaatoimintoihin sekä laadunhallintaan.
Yllätystarkastus kohdistui työmaalla olevien laitteiden kunnossapitoon ja varastointiin. Rakentamisen tarkastusohjelman tarkastuksissa esitettiin
joitakin vaatimuksia, mutta voitiin todeta TVO:n
menettelyt ydin- ja säteilyturvallisuuden varmistamiseksi sekä Olkiluoto 3 -projektin ohjaamiseksi
ja hallitsemiseksi riittäviksi.
STUK jatkoi Olkiluoto 3:n järjestelmä-, rakenne- ja laitetason suunnitteluaineistojen tarkastusta sekä rakentamisen ja laitteiden valmistuksen
tarkastuksia. Asiakirjoja, pääasiassa suunnitteluun ja valmistukseen liittyviä aineistoja sekä erilaisia poikkeamiin liittyviä selvityksiä, toimitettiin
STUKin käsiteltäväksi yhteensä noin 630. STUK
käsitteli vuoden aikana noin 650 Olkiluoto 3:een
liittyvää asiakirjaa.
Merkittävin STUKin käsittelyssä oleva laitossuunnittelua koskeva asiakokonaisuus on laitoksen automaatiosuunnittelu. STUK hyväksyi automaatiota koskevan kokonaissuunnitelman eli arkkitehtuurin huhtikuussa. STUK vaati arkkitehtuuriin eräitä muutoksia, mutta tarvittavat muutokset ovat niin rajattuja, että suunnitelma voitiin
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Kuva 26. Saapuneet asiakirjat ja niiden käsittelyajat vuosina 2010–2014.
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Kuva 28. Laitospaikoille tehtyjen tarkastuspäivien lukumäärä vuosina 2010–2014.

hyväksyä. Kokonaissuunnitelman hyväksymisen
jälkeen STUK siirtyi tarkastamaan pääautomaatiojärjestelmien järjestelmäsuunnittelua, etenkin
vaatimusmäärittelyitä ja järjestelmäkuvauksia.
STUK hyväksyi järjestelmien testisuunnitelmat ja
teki valvontakäyntejä testikentälle Saksaan, jossa
automaation testaus on meneillään.
Turvallisuuden varmistamiseksi STUK on
edellyttänyt analyysia automaation mahdollisten
vikaantumisten vaikutuksista laitokselle. STUK
tarkasti vuoden aikana kuvauksen analyysimenetelmästä sekä itse analyysit. STUKilla ei ollut
huomautettavaa analyysien kattavuuteen tai tuloksiin. Analyysien perusteella on tehty joitakin
suunnittelumuutoksia laitteiden ohjauksiin.
STUK tarkasti turvallisuuden kannalta tärkeiden laitteiden ja rakenteiden suunnitelmat YVLohjeiden edellyttämällä tavalla. STUK käsitteli
vuoden aikana hieman enemmän asiakirjoja kuin
sen käsittelyyn toimitettiin. Kaikkia STUKille toimitettuja aineistoja ei kuitenkaan pystytty aineistojen suuren määrän, laadullisten puutteiden tai
tarkastuksiin tarvittavien rajallisten resurssien
vuoksi käsittelemään tavoiteaikojen puitteissa.
Laadullisia puutteita olivat sisältöpuutteet, ristiriitaisuudet sekä annetun tiedon moniselitteisyys.
Käsittelyssä priorisoitiin aineistoja, joiden hyväksyminen oli edellytys projektiin liittyvän valmistuksen, rakentamisen ja asennustoiminnan etenemiselle.
Laitoksen mekaanisten laitteiden ja putkistojen
rakennetarkastukset jatkuivat sekä komponenttivalmistajien luona että laitospaikalla, mutta tarkastusten määrä oli huomattavasti pienempi kuin
aikaisempina vuosina. Laitostoimittaja vähensi
työmaalla työskentelevien henkilöiden ja organisaatioiden määrää vuoden aikana merkittävästi ja
keskitti resurssinsa suunnittelun loppuunsaattamiseen. Syksyllä työmaalla aloitettiin kaapeloinnin
muutostyöt, joita STUK valvoi. Muutostyöt johtuvat kaapeloinnin jälkeen suunnitteluun tulleista
muutoksista.
Järjestelmien ja laitteiden koekäyttö jatkui.
Suojarakennuksen tiiveys ja paineenkesto todennettiin kokein helmikuussa. Reaktorin ja siihen välittömästi liittyvien järjestelmien suojana olevan
suojarakennuksen on estettävä radioaktiivisten aineiden leviäminen ympäristöön mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Suojarakennuksen on oltava
tiivis, vaikka paine onnettomuuden takia nousisi
rakennuksen sisällä ilmakehän painetta korkeammaksi. Kokeiden aikana paine nostettiin yli viisin-
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kertaiseksi normaali-ilmanpaineeseen verrattuna.
STUK valvoi kokeita ja arvioi niiden aikana suojarakennuksen käyttäytymisestä ja tiiviydestä.
STUKintukena toimi myös VTT:n asiantuntijoita.
Alustavien koetulosten perusteella suojarakennus
täytti sille asetetut tiiveys- ja kestävyysvaatimukset.
Suojarakennuskokeita lukuun ottamatta reaktorilaitoksella ei vielä saavutettu valmiutta laitteiden ja järjestelmien käyttöönoton aloittamiseksi,
koska laitteiden käyttämiseen tarvittavaa automaatiojärjestelmää ei ole vielä asennettu. Turbiinilaitoksella sähkö- prosessi- ja automaatiojärjestelmien koekäytöt jatkuivat. STUK seurasi valittuja
kokeita ja teki mekaanisten laitteiden käyttöönottotarkastuksia.
TVO ei jättänyt Olkiluoto 3:a koskevaa käyttölupahakemusta vuonna 2014. STUK jatkoi kuitenkin valmistelua hakemuksen käsittelemiseksi.
TVO toimitti STUKin esikäsittelyyn osia lopullisen turvallisuusselosteen onnettomuusanalyysien
laadintaa ja tuloksia kuvaavasta luvusta, reak
toria koskevan luvun sekä turvallisuustekniset
käyttöehdot. Esikäsittelyn perusteella STUK esitti
TVO:lle eräitä yksityiskohtaisia kommentteja, jotka tulee ottaa huomioon käyttölupahakemuksen
yhteydessä toimitettavissa selvityksissä. STUK
aloittaa asiakokonaisuuden esikäsittelyn, jos TVO
on sen itse ensin hyväksynyt eikä toimitettavaan
kokonaisuuteen ole tiedossa muutostarpeita ennen
laitoksen käytön aloittamista. Esikäsittelyn tavoitteena on jakaa käyttölupahakemuksen käsittelystä STUKille tulevaa työkuormaa pidemmälle ajalle
sekä testata käyttölupahakemuksen käsittelemiseksi sovittuja menettelytapoja.

• Olkiluoto 3 -yksikön turvallisuuden valvonta.
•• Arvioidaan luvanhaltijan organisaation toiminta
ja riittävyys laitoksen turvallisuuden varmistamiseksi. Painoalue: turvallisuuskulttuuri käyttöönottovaiheessa. (4)
STUK arvioi OL3 luvanhaltijan organisaation toimintaa ja riittävyyttä tarkastusten sekä muun
valvonnan ja YVL-ohjeiden mukaisten käyttöönotto- ja rakennetarkastusten yhteydessä. Myös asiakirjatarkastuksen yhteydessä arvioitiin luvanhaltijan menettelyitä suunnittelun tarkastamiseksi.
TVO:n menettelyt, toiminta ja riittävyys todettiin
asianmukaiseksi laitoksen käyttöönottoa ajatellen.
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STUK toteutti yhden ylimääräisen ennalta ilmoittamattoman, tietoturvallisuuteen kohdistuneen
tarkastuksen.

• Loviisa 1 ja 2 -yksiköitä käytetään turvallisuusvaatimuksia noudattaen ja ne pidetään turvallisuusvaatimusten mukaisessa tilassa.
•• Toteutetaan käytön aikainen tarkastusohjelma suunnitelmien mukaisesti. Painoalueet:
vaativien laitosmuutosten hallinta, uusien YVLohjeiden mukainen vaatimustenmukaisuuden
arviointi, laitosten ikääntymisen hallinta sekä
valmistautuminen Loviisan määräaikaiseen
turvallisuudenarviointiin. (3)
•• Arvioidaan luvanhaltijan organisaation toiminta
ja osaaminen laitoksen turvallisen käytön varmistamiseksi. (3)
Loviisan laitoksen käytön tarkastusohjelma toteutui pääosin vuosisuunnitelman mukaisesti. Automaatiouudistukseen liittyvää tarkastusta ei tehty
projektin keskeytymisen vuoksi. Lisäksi tietoturvallisuuteen ja varaosiin liittyvät tarkastukset siirrettiin. Loviisassa tehtiin ylimääräisinä tarkastuksina päävalvomon välikaton uudistustyötä koskeva
tarkastus sekä henkilöstöresursseja ja osaamista
koskeva toinen tarkastus. Lisäksi STUK teki laitoksen turvallisuusteknisten käyttöehtojen ylläpidon kehittämistä koskevan yllätystarkastuksen.
Tarkastusten perusteella STUK edellytti luvanhaltijalta toimenpiteitä ja selvityksiä. Lisäksi STUK
teki ylimääräisen YVL-ohjeiden vaatimusten täyttymisen arviointia koskevan tarkastuksen.
STUK käynnisti projektin Loviisan määräaikaisen turvallisuusarvion tarkastamiseksi. Osa
luvanhaltijan toimittamista aineistoista tarkastettiin vuoden alkupuolella. Saapuneiden aineistojen
tarkastuksen kuluessa todettiin, että aineistoja on
mielekästä tarkastaa selkeinä kokonaisuuksia, joten myöhemmin toimitettujen aineistojen tarkastustyötä siirrettiin tehtäväksi vuonna 2015. Projektin suunnitelmissa otetaan huomioon määräaikaisen turvallisuusarvion ja uusien YVL-ohjeiden
täytäntöönpanon samanaikaisuus.
STUK arvioi luvanhaltijan toimintaa ja osaamista valvonta- ja tarkastustyön yhteydessä. Luvanhaltija toteutti keväällä 2014 organisaatiomuutoksen ja toimitti STUKille siihen liittyvän turvallisuusarvion yhteydessä myös johtamisjärjestelmän uudistamisprojektin suunnitelman.
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STUKin Loviisan paikallistarkastajat tutkimassa dekontaminoituja pääkiertopumpun osia valvonta-alueella.
Kuva: Petri Vastamäki, STUK.

STUK arvioi erityisesti luvanhaltijan prosessien
poikkeamien ja henkilöstön osaamisen hallintaa
sekä resursseja. Luvanhaltijalla on useita ydinvoimatoiminnan johtamisjärjestelmään ja johtamiseen liittyviä pidemmän aikavälin kehittämishankkeita meneillään, jotka ovat STUKin vaatimuksista johtuvia.
STUK havaitsi puutteita luvanhaltijan asiakirja-aineistojen, viranomaisvaatimusten ja toiminnan kehittämistoimenpiteiden toteutusten kattavuudessa ja laadussa. STUK teetti tutkimuksen
Fortumin ydinvoimatoimintojen turvallisuuskulttuurin nykytilasta ja arviointiin liittyvien menettelyjen toimivuudesta. Tutkimuksen havainnot
tukevat STUKin omia havaintoja. STUK seuraa
kehityshankkeiden ja korjaavien toimenpiteiden
etenemistä myös tulevina vuosina.

• Loviisa 1 ja 2 -yksiköitä käytetään turvallisuusvaatimuksia noudattaen ja ne pidetään turvallisuusvaatimusten mukaisessa tilassa.
•• Valvotaan vuosihuoltoja suunnitelman mukaisesti ja tehdään rakenteiden, laitteiden ja
järjestelmien asennusta ja käyttöönottoa koskevat sekä luvanhaltijan pyytämät tarkastukset
oikea-aikaisesti. (4)
Loviisan laitoksen vuosihuoltojen valvonta toteutui suunnitellusti. Vuosihuoltojen tarkastukset toteutettiin laajana STUKin tarkastajien välisenä
yhteistyönä. Tarkastukset toteutuivat oikea-aikaisesti ja suunnitellussa laajuudessa. Laitoksen vuosihuoltojen erityiskohteena olivat paineentasausjärjestelmän ja tuorehöyryputkiston muutostyöt.
STUK käynnisti vuosihuoltojen valvonnan kehittämishankkeen, joka jatkuu vuodelle 2015.
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• Loviisa 1 ja 2 -yksiköitä käytetään turvallisuusvaatimuksia noudattaen ja ne pidetään turvallisuusvaatimusten mukaisessa tilassa.
•• Tarkastetaan STUKille toimitetut suunnittelu- ja toteutusaineistot oikea-aikaisesti.
Tarkastetaan STUKille toimitettavat lopullisen
turvallisuusselosteen muutokset. Suurimpia
muutosprojekteja ovat Loviisa 1 ja 2 -yksiköillä
automaatiouudistus (LARA), latauskoneen
modernisointi, reaktorihallin nosturin uusinta
ja nestemäisten jätteiden kiinteytyslaitoksen
käyttöönotto. Valvonnan painopisteenä on
erityisesti LARAn vaiheeseen 2 valmistautuminen ja muiden muutostöiden eteneminen ja
hallinta. (4)
•• Valvotaan laitteiden ja rakenteiden valmistukseen liittyen luvanhaltijan ja toimitusketjun
toiminnan asianmukaisuutta ja tehdään luvanhaltijan pyytämät, YVL-ohjeissa määritellyt
tarkastukset oikea-aikaisesti. (4)
STUK tarkasti ja hyväksyi vuonna 2014 Fortumin
toimittamat muutokset lopullisiin turvallisuusselosteisiin. Tarvittaessa STUK esitti vaatimuksia epäkohtien korjaamiseksi tai selvityspyyntöjä
muutosten käsittelyn jatkamiseksi.
STUK tarkasti Fortumin toimittamat suunnittelu- ja ennakkotarkastusaineistot.
Poikkeamat STUKin tarkastustoiminnan suunnitelmista johtuivat laitosyksiköiden muutostöiden viivästyksistä.
Fortum ilmoitti keväällä 2014 vaihtavansa Loviisan laitoksen automaatiouudistuksen (LARA)
järjestelmätoimittajaa, mikä vaikutti STUKin resurssitarpeisiin aineistojen käsittelyssä. Loviisan
laitokselle suunniteltujen latauskoneen ja reaktorihallin nosturin uusintatyöt eivät juuri edenneet vuoden 2014 aikana, joten myös näiden osalta
STUKin valvonta- ja tarkastustoiminta oli hyvin
vähäistä.
Fortum toimitti STUKille vuoden 2014 lopulla
päivitetyt periaatesuunnitelmat suojarakennuksen
vaihtolatausaltaiden ja käytetyn polttoaineen varastoaltaiden varajäähdytyksen varmistamisesta.
Nestemäisten jätteiden kiinteytyslaitoksen
käyttöönotto ja sen valvonta siirtyivät vuodelle
2015. Syynä viiveeseen olivat vuoden 2013 lopulla todetut vuodot loppusijoitusastioissa. Astioiden
vaurioiden syitä ja uusien astioiden koevaluja tehtiin vuonna 2014.
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• Olkiluoto 1 ja 2 yksiköitä käytetään turvallisuusvaatimuksia noudattaen ja ne pidetään turvallisuusvaatimusten mukaisessa tilassa.
•• Toteutetaan käytön aikainen tarkastusohjelma suunnitelmien mukaisesti. Painoalueet:
vaativien laitosmuutosten hallinta, uusien YVLohjeiden mukainen vaatimustenmukaisuuden
arviointi, laitosten ikääntymisen hallinta sekä
valmistauminen Olkiluodon määräaikaiseen
turvallisuuden arviointiin. (4)
•• Arvioidaan luvanhaltijan organisaation toiminta
ja osaaminen laitoksen turvallisen käytön varmistamiseksi. (4)
STUK teki kaikki käytön tarkastusohjelman vuosisuunnitelmaan sisältyneet tarkastukset. Tarkastusohjelmaa täydennettiin kahdella ylimääräisellä
tarkastuksella.
STUK valvoi erityisesti TVO:n johtamiseen,
muutostöihin, resursseihin ja hankintoihin liittyviä prosesseja. TVO on kehittänyt toimintaansa
ja vuonna 2014 se toteutti organisaatiomuutoksen, jonka tavoitteena oli keskittää ydinturvallisuusasioiden käsittelyä. STUK seuraa muutosten
vaikutuksia. Vuoden 2014 aikana STUK hyväksyi
ydinenergialain edellyttämän valmiusjärjestelyistä vastaavan henkilön varahenkilön, turvajärjestelyistä vastaavan henkilön varahenkilön sekä käytön vastuullisen johtajan varahenkilön.

• Olkiluoto 1 ja 2 -yksiköitä käytetään turvallisuusvaatimuksia noudattaen ja ne pidetään turvallisuusvaatimusten mukaisessa tilassa.
•• Valvotaan vuosihuoltoja suunnitelman mukaisesti ja tehdään rakenteiden, laitteiden ja
järjestelmien asennusta ja käyttöönottoa koskevat sekä luvanhaltijan pyytämät tarkastukset
oikea-aikaisesti. Painoalueet: muutokset ja
niiden jälkeinen käyttökuntoisuuden todentaminen sekä organisaatioiden toiminta käyttöönoton yhteydessä. (4)
Olkiluodon laitoksen vuosihuoltojen valvonta toteutui suunnitellusti. Vuosihuoltoon liittyvät tarkastukset toteutuivat oikea-aikaisesti ja suunnitellussa laajuudessa. Osana valvontaa STUK teki
käytön tarkastusohjelman tarkastuksen laitokselle. Laitosyksiköiden vuosihuolloissa valvonnan erityishuomiokohteena olivat syöttövesiputkiston ja
hätäsyöttövesiyhteen indikaatiot.
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• Olkiluoto 1 ja 2 -yksiköitä käytetään turvallisuusvaatimuksia noudattaen ja ne pidetään turvallisuusvaatimusten mukaisessa tilassa.
•• Tarkastetaan STUKille toimitetut suunnittelu- ja toteutusaineistot oikea-aikaisesti.
Tarkastetaan STUKille toimitettavat lopullisen
turvallisuusselosteen muutokset. Suuria muutosprojekteja Olkiluoto 1 ja 2 -yksiköillä ovat
tehonkorotushanke, käytetyn polttoaineen varaston laajentaminen, dieselgeneraattoreiden
uusinta ja varavalvomon toteutus. Valvonnan
painopisteenä on muutostöiden eteneminen
ja hallinta. (4)
•• Valvotaan laitteiden ja rakenteiden valmistukseen liittyen luvanhaltijan ja toimitusketjun
toiminnan asianmukaisuutta ja tehdään luvanhaltijan pyytämät, YVL-ohjeissa määritellyt
tarkastukset oikea-aikaisesti. (4)

STUK

STUK tarkasti ja hyväksyi vuonna 2014 TVO:n toimittamat muutokset lopullisiin turvallisuusselosteisiin. Tarvittaessa STUK esitti vaatimuksia epäkohtien korjaamiseksi tai selvityspyyntöjä muutosten käsittelyn jatkamiseksi.
TVO ilmoitti keskeyttävänsä Olkiluoto 1 ja 2
-yksiköille suunnitellut tehonkorotushankkeen ja
jatkavansa sitä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. STUK hyväksyi vuonna 2014 TVO:n periaatesuunnitelmat pääkiertopumppujen sekä niiden
ohjaukseen ja sähkönsyöttöön tarvittavien taajuusmuuttajien uusinnasta. TVO suunnittelee ottavansa uudet pääkiertopumput käyttöön vuosien 2016
–2018 aikana. STUK jatkoi laitosyksiköiden varavalvomoihin liittyvien aineistojen tarkastamista.
Varavalvomot on tarkoitus ottaa käyttöön 2015 ja
2016. Olkiluodon laitoksen dieselgeneraattoreiden
uudistushanke on viivästynyt ja TVO:n arvion mu-

STUKin paikallistarkastaja Jukka Kallionpää tarkastaa Olkiluoto 3:n primääripiirin putkea sisäpuolelta. Kuva: Lasse Kuosa, STUK.
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kaan kaikkien uusien dieselgeneraattoreiden asennus ja käyttöönotto olisi valmiina keväällä 2021.
Vuoden 2014 aikana valvottiin KPA-varaston
laajennukseen liittyviä koekäyttöjä ja tehtiin kaksi
koko varastoa koskevaa käyttöönottotarkastusta.
Näistä ensimmäisessä todettiin alkuperäisen varasto-osan työt valmistuneiksi ja käyttöönotetuiksi.
Tarkastuksessa todettiin lisäksi, että alkuperäisen
varasto-osan altaisiin voidaan siirtää polttoainetta.
Tässä tarkastuksessa jäi avoimiksi laajennusosan
käyttöönottoon kohdistuvia asioita, minkä vuoksi
tehtiin toinen tarkastus. Siinä todettiin lähes kaikki avoinna olleet asiat hoidetuiksi. KPA-varaston
varastointikapasiteetin korotusta koskeva hyväksymispäätös tehdään vuonna 2015, sen jälkeen kun
viimeisetkin käyttöönottoon liittyvät työt ovat valmistuneet.

• Otaniemen tutkimusreaktorin turvallisuuden valvonta.
•• Toteutetaan FiR 1 -reaktorin turvallisuusvalvonta vuotta 2014 koskevan suunnitelman
mukaisesti. (4)
•• Annetaan lausunto käytöstä poistoa koskevasta YVA-ohjelmasta ja arviointiselostuksesta. (4)
•• Arvioidaan tarvittaessa käytöstä poiston turvallisuus ja turvajärjestelyt sekä annetaan lausunto laitoksen käytöstä poistosta. (4)
•• Suunnitellaan käytöstä poistoa koskeva valvonta käyttämällä hyväksi muissa maissa kerättyjä kokemuksia käytöstä poistosta. (3)
FiR 1 -tutkimusreaktorilla tehtiin lähinnä isotooppisäteilytyksiä ja järjestettiin reaktorifysiikan peruskoulutusta. STUK teki FiR 1:n tarkastukset
valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastukset
kohdistuivat käyttöturvallisuuteen, turvajärjestelyihin, ydinmateriaalivalvontaan, ydinjätehuoltoon
ja säteilysuojeluun. Valmiustoiminnan ja palosuojelun tarkastus siirtyi vuodelle 2015.
STUK hyväksyi FiR 1:lle turvajärjestelyistä
huolehtivan varahenkilön. Ydinmateriaalivalvonnasta huolehtivan varahenkilön hyväksyntä siirtyi vuodelle 2015. STUK hyväksyi lisäksi yhden
esimiehen ja kolme ohjaajaa. Kahden esimiehen
ja kolmen ohjaajan hyväksymisesitys toimitettiin
STUKille vuoden 2014 lopussa. STUK valvoi FiR
1:n turvajärjestelyjä valvontasuunnitelman mukaisesti.
FiR 1:n käyttölupa on voimassa vuoden 2023
loppuun asti. VTT on kuitenkin taloudellisista syis-
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tä päättänyt lopettaa reaktorin toiminnan aiem
min ja poistaa sen käytöstä. Reaktoria on tarkoitus käyttää samanaikaisesti kun käytöstä poiston
suunnitelmia tarkennetaan.
VTT:n toimitettua tutkimusreaktorin käytöstä
poistoa koskevan YVA-selostuksen TEM:lle, STUK
antoi siitä lausunnon. STUK totesi lausunnon yhteenvetona, että YVA-selostus tarkentaa YVA-ohjelmassa esitettyä kuvausta tutkimusreaktorin
purkamiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja purkutoimien ympäristövaikutuksista. STUK totesi edelleen, että YVA-selostus täyttää säteily- ja ydinturvallisuuden osalta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä säädetyn lain (468/1994) vaatimukset. YVA-selostuksessa oli otettu huomioon myös
YVA-ohjelmaa koskevassa STUKin lausunnossa
esitetyt seikat. STUK kiinnitti YVA-selostusta koskevassa lausunnossaan huomiota myös reaktorin
purun mahdollisiin onnettomuuspäästöihin ja niiden vaikutuksiin sekä purkujätteen välivarastointiin ja loppusijoitukseen. STUK tarkastaa kyseiset
asiat vielä käytöstäpoistoa koskevien suunnitel
mien tarkastuksen yhteydessä.
STUK antoi TEM:lle lausunnon tutkimusreaktoria koskevasta ydinjätehuollon suunnitelmasta
marraskuussa. VTT:n esittämä suunnitelma keskittyi tutkimusreaktorin purkamiseen ja tulevaan
neljän vuoden ajanjaksoon. STUK korosti lausunnossaan, että VTT:n on esitettävä suunnitelma radioaktiivisen purkujätteen välivarastoinnista ja aikataulu loppusijoittamiselle.
VTT muuttui vuoden 2015 alusta osakeyhtiöksi, ja STUK toimitti TEM:lle arvionsa yhtiöittämisen vaikutuksesta tutkimusreaktorin käyttölupaan
sekä lausunnon ydinvastuulain 18 §:n mukaisesta
ydinlaitoksen haltijan vastuun enimmäismäärän
alentamisesta.
Käytöstä poistoa koskevat turvallisuusvaatimukset on esitetty ydinenergian ja säteilyn käyttöä
koskevien lakien ja asetusten lisäksi YVL -ohjeissa,
joista erityisesti ohje YVL D.4 käsittelee ydinlaitosten käytöstä poistoa. Ohje on tarkoitus saattaa voimaan FiR 1 -reaktorin osalta vuonna 2015. Ohjeen
mukaisesti luvanhaltijan on toimitettava STUKin
hyväksyttäväksi lopullinen käytöstäpoiston suunnitelma.
Nykyisen aikataulun mukaisesti VTT toimittaa
FiR-käyttöluvan muutosta koskevan hakemuksen
aikaisintaan vuoden 2015 lopulla. STUK on tutustunut vastaavien tutkimusreaktorien käytöstäpoiston toteuttamiseen ja viranomaisvalvontaan.
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STUK tarkentaa purkamistoimia koskevia vaatimuksia, kun VTT toimittaa tarkemman suunnitelman purkamisen vaiheista.

• Fukushiman onnettomuuden huomiointi turvallisuusvalvonnassa.
•• Seurataan päätettyjen turvallisuusparannusten
toteuttamista ja käsitellään niihin liittyvät selvitykset suunnitelmien mukaisesti. (4)
•• Osallistutaan ja seurataan onnettomuuden
johdosta tehtävää kansainvälistä yhteistyötä ja
huomioidaan tulokset valvonnassa. (4)
Loviisan laitoksen osalta keskeisimmät ns. Fukushima-muutoksiin liittyvät asiat olivat jäähdytystornien periaatesuunnitelman hyväksyminen ja
tulvariskiin liittyvät havainnot. Alkuvuodesta kävi
ilmeiseksi, että uudet arviot meriveden korkeuden
tasoista nostaisivat Loviisan laitoksen tulvariskiä
merkittävästi. STUK ei vielä vuoden 2014 aikana
arvioinut meren pinnankorkeuden esiintymistaajuuksia, mutta ilmatieteen laitoksen − tosin toiseen käyttötarkoitukseen − laatima selvitys antaa
kuitenkin aiheen asian perusteelliseen arviointiin.
Näiden lisäksi STUK käsitteli suunnitelmia reaktorirakennuksen polttoainealtaiden ja käytetyn
polttoaineen varastointialtaiden jäähdytyksestä
poikkeuksellisessa tilanteessa.
Olkiluodon laitoksen osalta STUK hyväksyi
TVO:n suunnitelmat apusyöttövesijärjestelmän
muutoksista, joilla pienennetään järjestelmän riippuvuutta merivesijäähdytyksestä. STUK arvioi lisäksi suunnitelmaa parantaa järjestelmää sen varalle, että vaihtosähköä ei ole käytettävissä. Tämä
arviointityö on vielä kesken.
Apusyöttövesijärjestelmän muutokset toteutettiin Olkiluoto 1:llä, mutta koekäytössä havaittiin
putkistovärähtelyjä sekä pumppujen painepuolen
venttiilin jousien katkeamisia. Asiaan yritettiin
ensin ratkaisuksi putkilinjojen ilmausta, mutta se
ei tuottanut toivottua tulosta. Asian lopullinen selvittäminen oli vuoden 2014 lopussa vielä kesken.
STUK käsitteli lisäksi Olkiluodon käytetyn polttoaineen varaston vesialtaan tilan tarkkailemiseksi
lisättävien mittausten suunnitelmia.
Fukushima-asioiden osalta STUKin käsiteltävänä oli vuoden 2014 lopussa polttoainealtaiden ja
palovesijärjestelmien maanjäristyskestävyys sekä
Loviisan varahätäsyöttövesijär-jestelmän riippumattomuustestaus.
STUK toimitti vuoden 2014 lopussa ENSREGille Fukushiman onnettomuuden perusteella laadi-

tun kansallisen toimintasuunnitelman (National
Action Plan) päivityksen. Lisäksi STUK osallistui
aktiivisesti WENRAn turvallisuuttakoskevien referenssitasojen päivitykseen, jossa otettiin huomioon
Fukushiman onnettomuus. Päivitetyt referenssitasot julkaistiin syyskuussa 2014.

• Uudet laitosyksiköt.
•• Tehdään periaatepäätöstasoinen turvallisuus-

••
••
••

••
••

arvio Hanhikivi 1 uudesta laitosvaihtoehdosta
ja osallistutaan uuden laitostyypin YVA- ja kuulemisprosesseihin. (4)
Valvotaan voimayhtiöiden pyytämien kohteiden suunnittelua. (4)
Esitetään kannanottoja YVL-ohjeiden tulkinnasta voimayhtiöiden tarpeiden mukaisesti. (4)
Arvioidaan luvanhaltijoiden organisaatioiden
valmistautumista varmistamaan laitossuunnittelun riittävä yksityiskohtaisuus sekä turvallisuusvaatimusten täyttyminen. (4)
Laaditaan tavoitteet rakentamislupavaiheessa
tarkastettavalle laitos- ja järjestelmäsuunnittelulle. (4)
Laaditaan valvontaprojektien suunnitelmat
uusille käynnistyville laitoshankkeille laitoksia
koskevien investointipäätösten jälkeen. (3)

STUK laati alustavat turvallisuusarviot Fennovoiman FH1 ja TVO:n OL4 periaatepäätösten täydennyshakemuksista ja toimitti ne ydinenergialain
mukaisesti TEM:lle. Alustavissa turvallisuusar
vioinneissa STUK kiinnitti erityistä huomiota
Fennovoiman organisaatioon, asiantuntemukseen
ja johtamisjärjestelmään ja nosti esille huolen Fennovoiman valmiudesta rakentamislupavaiheeseen.
TVO:n Olkiluoto 4 -hankkeelle haettuun lisäaikapyyntöön STUK suhtautui myönteisesti. STUKin
käsityksen mukaan lisäaika voitaisiin käyttää valmistautumiseen rakentamislupavaiheeseen.
STUK teki Fennovoiman uudesta AES-2006
-laitostyypistä alustavan turvallisuusarvioinnin.
Turvallisuusarvioissa ei tullut esille seikkoja, jotka osoittaisivat, ettei ole riittäviä edellytyksiä rakentaa laitosta siten kuin ydinenergialain 6 §:ssä
edellytetään. Laitoksen sijaintipaikasta (Pyhäjoen
Hanhikivi) ei tullut esille seikkoja, jotka olisivat
esteenä laitoksen rakentamiselle. Edelleen STUK
totesi, että Fennovoima ei ole kasvattanut organisaatiotaan ja kehittänyt johtamisjärjestelmäänsä
periaatepäätöksen (2010) hakemusaineiston mukaisesti.
STUK järjesti TVO:n ja Fennovoiman kanssa
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lukuisia aihekohtaisia kokouksia muun muassa
seuraavista aiheista: laitostekniikka, alustava turvallisuusselostus, ydinjätehuolto, turvallisuuskulttuuri, ydinmateriaalivalvonta, rakennustekniikka,
lisensiointisuunnittelu, johtamisjärjestelmät, seismiikka, säteilyvalvonta ja ohjeluonnoksen YVL B.1
vaatimusten tulkinta.
STUK seurasi luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien ja laadunhallinnan kehittämistä. Keskusteluissa pyrittiin vaikuttamaan myös yhtiöiden asiantuntemuksen kasvattamiseen.
STUKin asiantuntijat osallistuivat TVO:n
ja Fennovoiman toimittaja-arviointeihin (audit–
käynnit) tarkkailijoina.
STUK jatkoi YVL-ohjeisiin perustuvan vaatimustenhallinnan järjestelmän kehittämistä (vaatimustenhallinnan kehitysprojektit VAHA-A ja
VAHA-B). Lisäksi tehtiin attribuuttimäärittelyt
sekä pilotoitiin pientä osaa uusista YVL -ohjevaatimuksista uusilla vaatimusattribuuteilla. VAHAA-projektissa annetaan kullekin, noin 8 000 vaatimukselle, niitä määrittäviä attribuutteja. VAHA-Bprojektissa määritellään vaatimustenhallinnassa
tarvittava ohjelmisto. Kehityshanke saadaan päätökseen vuonna 2015.
YVL-ohjeiden valmistumisen ja vaatimustenhallinnan kehityshankkeen viivästymisen myötä
siirtyi myös tavoitteiden asettaminen rakentamislupavaiheessa tarkastettavalle laitos- ja järjestelmäsuunnittelulle. Valvontaprojektin suunnitelma
viimeistellään alkuvuodesta 2015.

• SAFIR- ja KYT-tutkimusohjelmat.
•• Annetaan lausunnot SAFIR2014- ja KYT2014••
••

tutkimusohjelmien hankkeista. (4)
Toteutetaan STUKin osuus SAFIR2014- ja
KYT2014-tutkimusohjelmien ohjauksesta. (4)
Osallistutaan uusien SAFIR2018 ja KYT2018
turvallisuustutkimusohjelmien suunnitteluun
ja TEM:n energian käytön tutkimuksen strate
gian viimeistelyyn. (4)

STUK antoi lausunnot SAFIR2014 ja KYT2014
-hankekokonaisuuksista sekä osallistui aktiivisesti näiden tutkimusohjelmien ohjaamiseen. STUKin
edustajat toimivat ohjelmien johtoryhmien ja
useimpien tukiryhmien puheenjohtajina. Kaikissa
tukiryhmissä oli edustajia STUKista.
Vuosi 2014 oli viimeinen nelivuotisen turvallisuustutkimusohjelman SAFIR2014 toimintakausi.
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SAFIR2014 -ohjelman rahoitus oli noin 10 miljoonaa euroa. Vuoden alusta käynnistyneessä hankekokonaisuudessa rahoitettiin 45 projektia.
SAFIR2014-tutkimusohjelma jakaantuu yhdeksään eri osaamisalueeseen. Ohjelmassa painotettiin polttoaineen ominaisuuksia, termohydrauliikkaa, vakavien onnettomuuksien hallintaa ja
rakenteiden mekaanista turvallisuutta koskevia
hankkeita. Tutkimusohjelmalla on näillä aloilla
keskeinen rooli suomalaisen osaamisen kehittäjänä. Muita aihealueita ohjelmassa ovat inhimilliset
ja organisatoriset tekijät, automaatio ja valvomo,
rakenteiden turvallisuus sekä todennäköisyyspohjainen analyysi. Yhdeksäs alue käsittää infrastruktuuriin liittyvät suuret rahoiteltavat hankkeet.
Fukushima Dai-ichi onnettomuuden johdosta syntyneitä tutkimustarpeita otettiin huomioon
2012 ohjelmassa ja niitä jatkettiin vuoden 2014
hankekokonaisuudessa. Fukushiman onnettomuuden johdosta käynnistetyt hankkeet jatkuivat ja
ne liittyivät polttoainealtaiden onnettomuuksiin,
ydinlaitoksen suunnitteluperusteiden määrittämiseen sekä ulkoisiin uhkiin. Erityisesti seismisiä
vaatimuksia ja äärimmäisiä sääilmiöitä selvittäviä
hankkeita laajennettiin.
Nelivuotinen KYT2014-ohjelma käynnistyi
vuonna 2011 ja se päättyi vuonna 2014. Ohjelman
sisältö koostui kansallisen osaamisen kannalta
keskeisistä tutkimuskohteista ja siinä pyrittiin
laajoihin koordinoituihin tutkimushankkeisiin, joita muodostui erityisesti puskuri- ja täyteaineiden
toimintakyvyn sekä loppusijoituskapselin pitkäaikaiskestävyys –aihepiirien ympärille.
Ohjelman kokonaisrahoitus vuonna 2014 oli
noin 2,9 miljoonaan euroa, josta valtion ydinjäterahasto (VYR) rahoitti noin 1,9 miljoonaan euroa.
Vuonna 2014 tutkimusohjelmassa rahoitettiin 31
tutkimusprojektia, jotka edustivat ydinjätehuollon
uusia ja vaihtoehtoisia teknologioita (3 hanketta),
ydinjätehuollon turvallisuustutkimuksia (28 hanketta, joista 11 muodosti kaksi koordinoitua hanketta) ja ydinjätehuoltoon liittyvää yhteiskuntatieteellistä tutkimusta (1 hanke).
STUK osallistui TEMin johdolla tehtyyn valmisteluun ydinenergian käytön kansallisen tutkimuksen strategiasta, joka julkaistiin huhtikuussa 2014.
Tämän strategian mukaisesti ydinturvallisuustutkimus ja ydinjätehuollon tutkimus jatkavat omina
erillisinä ohjelmina. TEM käynnistikin strategian
valmistuttua uusien nelivuotisten tutkimusohjel-
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mien SAFIR2018- ja KYT2018-ohjelmien valmistelun.

• Käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamishanke etenee siten, että se täyttää asetetut turvallisuusvaatimukset.
•• Saatetaan loppuun Olkiluodon kapselointi- ja
loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen tekninen tarkastus. Laaditaan hakemusaineistoa koskevat STUKin päätökset,
STUKin turvallisuusarvio ja lausunto vuoden
2014 kuluessa. (4)
Posiva jätti valtioneuvostolle vuoden 2012 lopussa
käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen sekä
toimitti STUKille ydinenergia-asetuksessa ja valtioneuvoston asetuksessa 736/2008 rakentamislupahakemuksen yhteydessä edellytetyt aineistot.
STUK teki rakentamislupahakemuksen tarkastuksen edetessä vuoden 2014 aikana Posivalle
useita selvityspyyntöjä, joiden perusteella Posiva
päivitti ja täydensi toimittamiaan aineistoja. Selvityspyynnöt kohdistuivat esimerkiksi kapselointija loppusijoituslaitoksen tekniseen suunnitteluun,
loppusijoitusjärjestelmän sulkemisen jälkeiseen
toimintaan, turvallisuusanalyyseihin, luvitussuunnitelmaan sekä rakentamisen aikaisiin turvajärjestelyihin. Selvityspyyntöjen lisäksi Posivan
kanssa pidettiin useita neuvotteluja, joissa käsiteltiin yksityiskohtaisia tarkastushavaintoja eri
osa-alueilla. Pitkäaikaisturvallisuutta koskevan
perusteluaineiston tarkastustyön tukena STUKilla oli käytössään kansainvälinen ryhmä eri alojen
asiantuntijoita.
STUK valmisteli vuoden 2014 loppuun mennessä luonnoksen valtioneuvostolle toimitettavasta
lausunnosta ja turvallisuusarviosta. STUK pyysi
ydinturvallisuusneuvottelukunnalta YEA 37 §:n
edellyttämää lausuntoa rakentamislupahakemuksesta vuoden viimeisessä kokouksessa, mutta neuvottelukunta oli käsitellyt asiaa jo aiemmin useissa
kokouksissa. Lisäksi STUK valmisteli tarkastuksen perusteella päätökset YEA 35 §:n ja muista rakentamislupahakemukseen liittyvistä aineistoista.
Vuoden 2014 loppuun mennessä STUK oli tehnyt
hyväksyvät päätökset valmiusjärjestelyistä, rakentamisen laadunhallintaselvityksestä, ydinmateriaalivalvonnasta, Posivan johtamiskäsikirjasta,
yleistarkastussuunnitelmista, ympäristön perustilan selvitystä koskevasta ohjelmasta ja luonnokset
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alustavan turvallisuusselosteen, turvallisuusperustelun, luokitusasiakirjan, ikääntymisen hallinta-suunnitelman, turvajärjestelyjen ja riskiperustaisen turvallisuusanalyysin päätöksistä. STUK
antoi lausunnon Posivan rakentamislupahakemuksesta helmikuussa 2015.
STUKin valvonta ja toiminnan arviointi kohdistuu myös luvanhakijan toimittajiin. STUK osallistui tarkkailijana kahteen Posivan laitetoimittajiin
kohdistamaan auditointiin, joiden tarkoituksena
oli varmistua toimittajien kyvykkyydestä tuottaa
vaatimusten mukaisia tuotteita. STUKin näkemyksen mukaan Posivan auditointitoiminta on kehittynyttä ja täyttää asetetut vaatimukset.

• Käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamishanke etenee siten, että se täyttää asetetut turvallisuusvaatimukset.
•• Valvotaan Posivan organisaation toimintaa ja
johtamisjärjestelmän toimivuutta rakentamislupahakemukseen liittyvin tarkastuksin. (4)
Posiva jatkoi johtamisjärjestelmän, menettelyjen ja
ohjeistuksen kehittämistä sekä parantamista. Posivan yhtenä tavoitteena kehitystyössä oli saada
järjestelmä vastaamaan uusituissa YVL-ohjeissa
ydinlaitoksen rakentamisvaiheen johtamisjärjestelmälle asetettuja vaatimuksia. Kehittäminen ja
parannukset kohdistuivat Posivan koko johtamisjärjestelmään, joka koostuu johtamiskäsikirjasta,
organisaatiokäsikirjasta, toimintaa ohjaavista prosesseista ja käsikirjoiksi kootuista menettelyohjeista. Kehitystyön tueksi Posiva teetti johtamisjärjestelmän vaatimuksenmukaisuudesta ulkopuolisen,
riippumattoman arvioinnin.
STUK arvioi Posivan johtamisjärjestelmää ja organisaation toimivuutta tekemällä useita Posivan
toimintaan kohdistuneita tarkastuksia. Tarkastusten tavoitteena oli ensisijaisesti rakentamislupahakemuksen käsittelyn tukeminen. Ohjelmien
mukaisia tarkastuksia toteutettiin yhteensä yhdeksän. Yhteenvetona tarkastusten tuloksista todettiin, että Posivan toimintaedellytykset rakentamisluvan myöntämisen kannalta ovat riittävät.
STUK jatkaa Posivan organisaation ja menettelytapojen valvontaa rakentamisen aikaisella tarkastusohjelmalla.

• Käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamishanke etenee siten, että se täyttää asetetut turvallisuusvaatimukset.
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•• Valvotaan, että maanalainen tutkimustila rakennetaan turvallisuusvaatimukset täyttäväksi.
(4)
STUK teki Onkalo-tutkimustilan työmaalle suunnitelman mukaisesti tarkastuksia 1–2 kertaa kuukaudessa, ja Posivan kanssa pidettiin noin kerran
kuukaudessa rakentamista ja sen valvontaa koskevia seurantakokouksia. Onkalossa tehtiin henkilökuilun viimeisen osan nousuporaus ja valmisteltiin
vapautumisesteiden asentamiseen ja loppusijoitustunnelien ja -reikien rakentamiseen liittyviä kokeita.
STUKin tarkastamista aineistoista keskeisin
oli pääpiirusten ja Onkalo-vaiheessa toteutetta
vien maanalaisten tilojen laajuutta koskeva muutos. STUK hyväksyi Posivan esittämän muutoksen,
jossa myöhemmin rakennettaviin loppusijoitustiloihin liittyvän tunneliyhteyden syvyyttä laskettiin
15 metriä alemmas. STUK käsitteli yhteensä 91
Onkalon rakentamiseen liittyvää aineistokokonaisuutta.
STUK teki Onkaloon ja maan pinnalle Onkalotyömaalle kuusi laajaa valvontakäyntiä, jotka painottuivat käynnissä olevien töiden suunnittelun ja
toteuman toteamiseen ja varsinkin Posivan omaan
laadunvarmistukseen. Valvontakäyntien tuloksista
keskusteltiin Posivan kanssa, ja havaintoja käytettiin myös tarkastuksien kohdentamisessa.
STUK teki Onkalon rakentamisen tarkastusohjelman kolme suunniteltua tarkastusta, jotka
kohdistuivat maanalaisten tilojen louhintaan sekä vuotovesien ja vierasaineiden hallintaan. STUK
asetti Posivalle vaatimuksia ja kiinnitti huomiota
erityisesti rakentamisen aiheuttaman häiriön laajuuden ennakointiin ja poikkeaminen käsittelyyn.

• Käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamishanke etenee siten, että se täyttää asetetut turvallisuusvaatimukset.
•• Valvotaan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen
toteutettavuuteen ja turvallisuuteen liittyen
Posivan tutkimuksia, loppusijoitusjärjestelmän
valmistuksen ja toiminnan demonstrointia sekä kallion luokitusjärjestelmän kehitystä. (4)
STUK seurasi Posivan tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutyötä hankkeiden etenemisen myötä. Valvonta kohdistui kallion luokitusjärjestelmän kehitys- ja ohjeistustyöhön, loppusijoitusjärjestelmän
osien asennuslaitteiden suunnitteluun ja valmis-
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Tarkastaja Jarno Säippä STUKista tarkastelee yhdessä urakoitsijan edustajan kanssa Onkalon demonstraatiotilojen
testitunnelin kohtaa, johon ollaan valmistelemassa loppusijoitustunnelin tulpan koetta. Kuva: Paula Ruotsalainen, STUK.

tukseen sekä Onkalossa tehtyihin tutkimuksiin ja
demonstraatiokokeisiin. STUK valvoi Onkalo-alueella ja asennuslaitteiden valmistajan luona tehtäviä testejä. STUK seurasi kapselin ja puskurin
asennuskokeita Onkalo-testaushallissa, tunnelitäytön asennuslaitteen testejä valmistajan luona
ja loppusijoitustunnelin tulpan testipaikan valmistelua.

• Käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamishanke etenee siten, että se täyttää asetetut turvallisuusvaatimukset.
•• STUKin omia analyysimenetelmiä kehitetään
siten, että niihin sisältyvät analyysien epävarmuustarkastelut ja turvallisuusanalyysien konservatiivisuuden arviointi. (2)
STUK jatkoi loppusijoituksen kokonaisturvallisuuden arviointiin käytettävän analyysimenetelmien
kehitystyön suunnittelua. Yksityiskohtaisemman
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turvallisuusanalyysimallin ja muiden analyysimenetelmien kehitystyö ei edennyt odotetusti johtuen
työn painottumisesta rakentamislupahakemuksen
tarkastamiseen.
STUKilla on valmiudet omaan kalliorakenteiden mallintamiseen ja Posivan mallien arviointiin.
Tarkastustyön suunnittelua ja mallinnusosaamisen kehittämistä ei rakentamislupahakemuksen
tarkastamisen vuoksi tehty suunnitellussa laajuudessa vaan työtä jatketaan 2015.

• Käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamishanke etenee siten, että se täyttää asetetut turvallisuusvaatimukset.
•• Suunnitellaan loppusijoituslaitoksen valvontakokonaisuus, johon sisältyy teknisten vapautumisesteiden ja kalliotilojen sekä turvajärjestelyjen toteutuksen valvonta. Tavoitteena kirjata
STUKin valvontatoimet YVL-ohjeisiin vuosina
2014-2015 aikana. (3)
STUK jatkoi valvontakokonaisuuden suunnittelua.
Osa yleisistä periaatteista on esitetty vuoden 2013
lopussa julkaistuissa YVL-ohjeissa. STUK kokosi
vuoden 2014 aikana kokonaisrungon kalliotilojen
valvonnasta ja kävi valvontamallin Posivan kanssa läpi sillä tasolla, että Posiva voi ottaa valvontavaiheet huomioon suunnittelussaan. Valvonnan
kehitystyötä jatketaan vuonna 2015 johtuen rakentamislupahakemuksen tarkastustyön priorisoinnista. Olkiluodon käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitos on ensimmäinen tämäntyyppinen laitos
maailmassa eikä viranomaisvalvonnalle ole siten
suoraa vertailukohtaa.
Rakentamislupahakemuksen käsittelyä jatkettiin vuoden 2015 alkuun saakka. Posiva on ilmoittanut, että kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen
rakentaminen alkaa vuoden 2015 lopussa tai todennäköisemmin vuonna 2016. STUK suunnittelee
tarkastusohjelman vuoden 2015 aikana siten, että
se voidaan käynnistää rakentamisluvan myöntämisen jälkeen.

• Loviisan laitoksen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta käytetään turvallisuusvaatimuksia noudattaen ja laitos pidetään turvallisuusvaatimusten mukaisessa tilassa.
•• Tarkastetaan ja tehdään päätös Loviisan VLJluolan määräaikaisesta turvallisuusarviosta. (4)
•• Valvotaan laitoksen käyttötoimintaa ja tehdään
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suunnitelman mukaiset käytön tarkastusohjelman tarkastukset. (4)
Fortum lähetti STUKille hyväksyttäväksi matalaja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen
määräaikaisen turvallisuusarvion joulukuussa
2013. STUK laati asiasta oman turvallisuusarvionsa, joka on yhteenveto STUKin tekemistä luvanhaltijan määräaikaisista turvallisuusarvioista
ja siihen liittyviä asioita ja asiakirjoja koskevista
tarkastuksista sekä jatkuvan valvonnan tuloksista.
STUKin turvallisuusarvio ja siihen liittyvä
päätös valmistuivat joulukuussa 2014. Niissä todetaan, että Loviisan matala- ja keskiaktiivisen
jätteen loppusijoituslaitoksen turvallisuuden tila
on hyvä käyttö- ja pitkäaikaisturvallisuuden osalta
ja Fortumilla on olemassa tarvittavat menettelyt
turvallisen käytön jatkamiseksi. STUK hyväksyi
Fortumin tekemän Loviisan matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta koskevan määräaikaisen turvallisuusarvion.
Voimalaitokselta vapautettiin valvonnasta
STUKin hyväksymänä aktiivisuusrajat alittavaa
jätettä muualla käsiteltäväksi. Valvonnasta vapautettuihin jätteisiin sisältyi muun muassa huoltojätettä, romumetallia kierrätykseen ja jatkokäsittelyä vaativaa vaarallista jätettä kuten jäteöljyä ja
jätekemikaaleja.
STUK valvoi voimalaitosjätehuoltoa ja voimalaitosjätteen loppusijoitusta sekä loppusijoitustilan
betoni- ja kalliorakenteita. STUK arvioi saamiaan
raportteja ja muita asiakirjoja sekä teki valvontakäyntejä ja käytön tarkastusohjelman tarkastuksia. Loviisan voimalaitosjätehuoltoa koskevassa
tarkastuksessa käsiteltiin edellisen tarkastuksen
huomioita sekä edellisen tarkastuksen jälkeen tapahtunutta kehitystä ja huomionarvoisia tapahtumia. Tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita eikä kehitystarpeita.

• Olkiluodon laitoksen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta käytetään turvallisuusvaatimuksia noudattaen ja laitos pidetään turvallisuusvaatimusten mukaisessa tilassa.
•• Tarkastetaan pienjätteiden loppusijoitusta koskevat suunnitelmat ja valvotaan loppusijoituksen toteuttamista.(4)
•• Valvotaan laitoksen käyttötoimintaa ja tehdään
suunnitelman mukaiset käytön tarkastusohjelman tarkastukset. (4)

47

STUK

STUK hyväksyi TVO:n toimittaman suunnitelman
valtion vastuulla olevien radioaktiivisten pienjätteiden loppusijoituksen toimintatavoista. Suunnitelma sisälsi myös menettelyn pienjätteiden lajitteluun KAJ-varastossa.
Olkiluodon laitokselta vapautettiin valvonnasta
STUKin hyväksymänä aktiivisuusrajat alittavaa
jätettä muualla käsiteltäväksi. Valvonnasta vapautettuihin jätteisiin sisältyi muun muassa huoltojätettä, romumetallia kierrätykseen ja jatkokäsittelyä vaativaa vaarallista jätettä kuten jäteöljyä ja
peittausaineita.
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. Olkiluodon voimalaitosjätehuoltoa
koskevissa tarkastuksissa käsiteltiin edellisen tarkastuksen huomioita sekä edellisen tarkastuksen
jälkeen tapahtunutta kehitystä ja huomionarvoisia
tapahtumia. STUK edellytti matala- ja keskiaktiivisen tilan tarkastuksen perusteella, että TVO kehittää monitorointiin liittyviä menettelytapoja ja
henkilöstön osaamista.

• Ydinvoimalaitosten käytöstä poisto; ydinjätehuollon kustannukset.
•• Tarkastetaan jätehuoltovelvollisten kustannuksiin varautumisen kaaviot ja annetaan lausunto
TEM:lle. (4)
TVO ja Fortum toimittivat TEM:lle ydinenergiaasetuksen 88 §:n 3 momentin mukaisesti täydennetyt jätehuoltokaaviot ja ydinjätehuollon toimenpiteiden kustannus- ja hintatiedot marraskuussa.
VTT toimitti vastaavat selvitykset FiR-tutkimusreaktorin ydinjätehuollosta kesäkuussa. STUK tarkasti asiakirjat ja antoi niistä lausunnot TEM:lle.
TVO:n ja Fortumin jätehuoltokaaviot perustuivat
vuonna 2013 käsiteltyyn kolmivuotiseen suunnitelmaan ja STUK totesi lausunnoissaan toimitettujen täydennysten olevan suunnitelmien mukaiset
ja jätemäärien vastaavan STUKin tietoja. TVO:n
vastuumäärä vuoden 2013 lopussa on 1 349,1 miljoonaa euroa ja Fortumin vastaavasti 1 083,9 miljoonaa euroa. Teknisten ja taloudellisten suunnitelmien täydennetyt jätehuoltokaaviot ja niihin liittyvät laskelmat tulee laatia ydinenergia-asetuksen
mukaisesti kolmen vuoden määrävälein. STUK
totesi VTT:n jätehuoltokaavioiden olevan hyväksyttäviä, mutta niihin liittyy epävarmuustekijöitä
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johtuen loppusijoituksen ja reaktorin polttoaineen
palautuksen avoimista kysymyksistä.

• Ydinmateriaalien käyttö on ilmoitusten mukaista
ja ilmoittamattomia toimintoja ei ole. Ydinmateriaalien turvajärjestelyt ovat asianmukaiset.
•• Ydinpolttoainetta ja muita ydinmateriaaleja
koskevat lupahakemukset ja muut aineistot
käsitellään voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. (4)
•• Ydinmateriaaleja ja niiden kansainvälisiä siirtoja koskevat tarkastukset ja mittaukset sekä
ympäristönäyteohjelma toteutetaan vuotta
2014 varten laadittujen suunnitelmien mukaisesti. (4)
•• Ydinmateriaalien haltijoiden turvajärjestelyjä
tarkastetaan vuotta 2014 varten laaditun suunnitelman mukaisesti. (4)
STUK tarkasti voimassa olevien ohjeiden mukaisesti yhteensä 13 ydinpolttoainetta ja muita ydinmateriaaleja koskevaa lupahakemusta sekä neljä
ydinmateriaalivalvonnan vastuuhenkilön tai tämän varahenkilön hyväksymishakemusta. Lisäksi
STUK hyväksyi vastuullisen johtajan ja tälle varahenkilön uudelle toiminnanharjoittajalle, jolla
on ydinenergialain mukainen STUKin myöntämä
toimintalupa. Luvanhaltijoiden toimittamat varastomuutosraportit tarkastettiin ja tallennettiin kuukausittain STUKin ydinmateriaalitietokantaan.
STUK teki tarkastussuunnitelman mukaisesti
yhteensä 43 ydinmateriaalivalvonnan tarkastusta. Tarkastustoimintaan sisältyvät myös käytetyn
polttoaineen valvontamittaukset, joilla varmistutaan siitä, että toiminnanharjoittajan toimittamat
tiedot ovat oikeita ja täydellisiä.
Toiminnanharjoittajiin kohdistuvilla tarkastuksilla varmistuttiin siitä, että heidän valvontajärjestelmänsä täyttävät STUKin vaatimukset.
Ydinmateriaalien turvajärjestelyjä arvioitiin
ydinmateriaaleja koskevien tarkastusten yhteydessä (muut kuin ydinlaitokset). Tarkastusten perusteella toiminnanharjoittajien turvajärjestelyt
olivat asianmukaiset.

• Edellytykset IAEA:n ja komission uudistetulle
valvonnalle Suomessa ovat riittävät ja tarkoituksenmukaiset.
•• Suomen ilmoitukset toimitetaan IAEA:lle ja
komissiolle sovitun aikataulun mukaisesti.
Osallistutaan kaikkiin IAEA:n ja komission tarkastuksiin. (4)

STUK
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•• STUKin kaikista ydinaineisiin kohdistuneista
••

••
••

tarkastuksista toimitetaan tulokset IAEA:lle ja
komissiolle. (4)
IAEA:n ja komission kanssa valmistellut kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ydinmateriaalivalvonnan yksityiskohtaiset vaatimukset
tarkennetaan. (4)
STUK aloittaa käytetyn polttoaineen verifiointimenetelmän ja -laitteiston kehitystyön budjetissa annettujen resurssien puitteissa. (3)
Tarkastetaan loppusijoituslaitosta ja kapselointilaitosta koskevat suunnitelmat ja tehdään
tarkastuskäynnit vuotta 2014 varten laaditun
suunnitelman mukaisesti. (4)

STUK toimitti ilmoitukset ja raportit IAEA:lle ja
komissiolle sovitun aikataulun mukaisesti. Lisäksi STUK toimitti IAEA:lle ja komissiolle alustavan
tarkastussuunnitelman, joka kattoi myös ainetta
rikkomattomat mittaukset. Järjestöt eivät osallistuneet yhteenkään STUKin oman tarkastussuunnitelman mukaiseen tarkastukseen. STUK toimitti kaikista ydinaineisiin kohdistuneista tarkastuksista tulokset sekä IAEA:lle että komissiolle.
Kaikki IAEA:n ja komission valvontatoimet
voitiin toteuttaa Suomessa ilman viiveitä ja huomautuksia. IAEA teki Suomessa yhteensä 20 tarkastusta tai tarkastuksenomaista käyntiä ja komissio yhteensä 23. IAEA ja komissio toimittivat
22 raporttia tekemiensä tarkastusten tuloksista ja
tarkastustoiminnan johtopäätöksistä. Tarkastusten tulokset ja johtopäätökset vastasivat STUKin
käsitystä tarkastusten lopputuloksista eikä niissä
todettu huomautettavaa.
IAEA teki Suomeen kaksi lyhyen varoitusajan
tarkastusta, yhden 48 tunnin varoitusajalla Olkiluoto 2:lle ja toisen 48 tunnin varoitusajalla Olkiluodon käytetyn polttoaineen varastoon. STUK
osallistui molempiin tarkastuksiin eikä niissä todettu huomautettavaa.
STUK oli aktiivinen IAEA:n ja komission valvonnan sovittamiseksi Suomessa ja järjesti useita
kokouksia näiden järjestöjen kanssa. STUK hyväksyi 21 IAEA:n ja 10 komission uutta tarkastajaa.
Käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen
ydinmateriaalivalvonnan vaatimusten valmistelua
jatkettiin yhteistyössä IAEA:n ja komission kanssa, mutta työ on edennyt hitaasti. Vuoden 2013 lopussa perustettu yhteistyöryhmä (Encapsulation
Plant Geological Repository Liaison Group, EPGR)
kokoontui virallisesti ensimmäisen kerran vuoden
2014 alkupuolella.

Loppusijoituslaitoksen ydinmateriaalivalvontaa
koskevat suunnitelmat tarkastettiin ja toimitettiin
edelleen komissiolle. Toimintaa koskevat tarkastukset tehtiin tarkastussuunnitelman mukaisesti, eikä niissä todettu huomautettavaa. Käytetyn
polttoaineen verifiointimenetelmän ja –laitteiston
kehityshankkeen valmistelu aloitettiin.

• Ydinaineiden kuljetukset ovat turvallisia.
•• Käsitellään kuljetuksia koskevat lupahake-

••

mukset, tarkastetaan kuljetussuunnitelmat
ja valmistellaan kuljetuspakkauksia koskevat
päätökset hyväksyttyjen menettelytapojen
mukaisesti. (4)
Tehdään yhteistyössä poliisin kanssa yksi
ydinaineen tai ydinjätteen kuljetukseen liittyvä
tarkastus. (4)

Ydinaineiden kuljetuksia koskevat hakemukset
sekä muut hyväksyttäväksi toimitetut asiakirjat
tarkastettiin suunnitelmien mukaisesti. STUK hyväksyi viisi tuoreen polttoaineen kuljetussuunnitelmaa, yhden reittimuutoksen ja yhden tuoreen
polttoaineen kuljetuspakkauksen rakennetyypin.
Lisäksi STUK hyväksyi yhden kuljetuksen erityisjärjestelyin ja antoi yhden esteettömyystodistuksen.
Yhteistyötä poliisin kanssa jatkettiin aiempien
vuosien tapaan. Poliisin kanssa tehtiin kaksi tarkastusta.

• Talvivaaran uraanin erotus tuotantohanke; kaivostoiminta.
•• Tehdään uraanituotantolaitoksen käyttöönottotarkastus mikäli toiminta käynnistyy. (-)
•• Valvotaan tarvittavassa laajuudessa uraanin
talteenoton käyttötoimintaa. (4)
STUK seurasi uraanin talteenottolaitoksen rakentamisen edistymistä ja valmistautui uraanin talteenoton valvontaan. STUK teki Talvivaarassa yhden tarkastuksen, joka kohdistui uraanin talteenottolaitoksen turvajärjestelyihin. Yhtiön heikko
taloustilanne lykkäsi talteenottolaitoksen viimeistelyä eikä Talvivaara toimittanut uraanin talteenoton aloittamiseen liittyviä asiakirjoja virallisesti
STUKin. STUK arvioi ydinmateriaalivalvontakäsikirjan ja turvallisuussuunnitelman luonnoksia.
Korkein hallinto-oikeus palautti päätöksellään
3825/2013 Talvivaaran uraanin talteenottoluvan
valtioneuvoston käsittelyyn.
YM asetti vuoden 2013 alussa kaivosten ym-
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päristöturvallisuutta käsittelevän viranomaistyöryhmän. STUK osallistui työryhmän toimintaan.
Työryhmän tehtävänä oli analysoida kaivosten
ympäristövahinkojen ennaltaehkäisyyn ja riskinhallintaan liittyviä viranomaistehtäviä, toimivaltaa, ohjauskeinoja ja yhteistyötä sekä tehdä niitä
koskevia kehittämisehdotuksia, mukaan lukien
mahdolliset ehdotukset lainsäädännön kehittämiseksi. Lisäksi kaivosten riskejä selvitettiin erityisillä stressitesteillä, joiden valmisteluun ja analysointiin STUK osallistui. Kaivosten stressitestien
tuloksena oli, että kaivokset olivat yleisesti ottaen
suhteellisen hyvin varautuneita useisiin poikkeustilanteisiin. Parannettavaa kuitenkin oli erityisesti
vesien hallinnassa, pohjarakenteiden valvonnassa,
poikkeuksellisten päästöjen havaitsemisessa sekä
kaivannaisjätteiden kokonaisvaltaisessa hallinnassa. Kaivosten ympäristöturvallisuutta käsittelevän
viranomaistyöryhmän tuloksia ja kaivosten stressitestejä koskevat loppuraportit julkaistiin vuonna
2014.
STM perusti vuonna 2014 ”ympäristöterveyden
häiriöiden hallinta ja yhteistyö sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla” –yhteistyöverkoston.
STUK osallistui verkoston toimintaan.

• Ydinkoekiellon kansallinen tietokeskus.
•• Ylläpidetään kansallisen tietokeskuksen valmiutta vuotta 2014 laaditun suunnitelman mukaisesti. (4)
Kansallinen tietokeskus (NDC) tietojärjestelmineen toimi luotettavasti. NDC seurasi aktiivisesti ydinkoekieltojärjestön (CTBTO) mittausverkon
toimintaa ja analysoi kaiken sen tuottaman tiedon
radionuklideista. ”NDC-In-a-box” järjestelmä asennettiin NDC:n palveli-melle virtuaaliympäristöön.
Testien perusteella järjestelmän jalokaasuanalyysiohjelmisto voi tuottaa lisäarvoa, mutta NDC:n
omat ohjelmistot ovat selvästi kehittyneempiä.

• STUK ylläpitää parhaisiin kansainvälisiin käytäntöihin perustuvaa, koko ydinlaitoksen elinkaaren ja
jätehuollon kattavaa kansallista säännöstöä.
•• Aloitetaan uuden YVL-ohjeiston täytäntöönpano käytössä ja rakenteilla oleville laitoksille. (4)
•• Varmistetaan oman henkilöstön säännöstöosaaminen uudistuksen yhteydessä ja osallistutaan uusien YVL-ohjeiden kouluttamiseen
sidosryhmille. (4)
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•• STUK osallistuu ydinturvallisuutta koskevan
lainsäädännön uudistamiseen. (4)
STUK lähetti uusien YVL-ohjeiden täytäntöönpanoa koskevat kirjeet voimayhtiöille 16.1.2014 ja
VTT:lle 12.2.2014. Luvanhaltijoiden vastaukset
saatiin vuoden 2014 loppuun mennessä. Vastausten käsittelemiseksi STUK käynnisti projektin.
Käyvien ydinvoimalaitosten osalta täytäntöönpanopäätökset valmistellaan kesäkuun 2015 loppuun mennessä lukuun ottamatta ohjeita YVL A.9
YVL C.4 ja YVL E.10, joita koskevat selvityspyynnöt lähetetään tammikuussa 2015 sekä YVL C.7
ja YVL D.6, joiden viimeistely odottaa muutoksia
lainsäädäntöön. Näiden täytäntöönpanoaikataulu
suunnitellaan erikseen.
Uusia YVL-ohjeita koskevia koulutustilaisuuksia sidosryhmille ja omalle henkilöstölle jatkettiin
vuoden 2014 aikana. Vuoden aikana järjestettiin
sidosryhmille kolme tilaisuutta, joista kaksi englanninkielisiä.
STUK osallistui aktiivisesti ydinenergia- ja säteilylakien muutosten valmisteluun. Muutokset
koskevat seuraavia asioita:
• ydinlaitosten ja kaivosten ympäristöjen säteilyvalvonnan määritteleminen viranomaisvalvonnaksi
• STUKin oikeus yleisten määräysten antamiseen
• STUKin esittämien vaatimusten huomioon ottaminen lupaehdoissa.
Kuvassa 29 esitetään uuden YVL-ohjeiston rakenne.

• Ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat kansainväliset sopimukset. Sopimusten velvoitteiden
toteuttamisesta huolehditaan tehokkaasti.
•• Osallistutaan ydinturvallisuussopimukseen
liittyvien kansallisten raporttien käsittelyyn, ja
esitellään Suomen raportti arviointikokouksessa. (4)
•• Laaditaan radioaktiivisia jätteitä ja ydinjätehuoltoa koskevaan sopimukseen liittyvä kansallinen raportti, ja toimitetaan se sovitun aikataulun mukaisesti IAEA:lle. (4)
•• STUK osallistuu aktiivisesti ydinturvallisuussopimuksen ja ydinjätehuolto koskevan sopimuksen uudistamistyöhön. (4)
•• Laaditaan kansallinen raportti EU:n ydinturvallisuusdirektiivin toteutumisesta. (4)
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Kuva 29. YVL -ohjeiston rakenne.

•• STUK osallistuu aktiivisesti uuden ydinturvallisuusdirektiivin valmisteluun. (4)
STUK valmisteli ydinturvallisuussopimuksen arviointikokoukseen esityksen ja vastasi yli 100 Suomelle esitettyyn lisätietopyyntöön. Suomea koskevassa arvioinnissa todettiin seuraavat haasteet:
• käytössä olevien laitosten ikääntymisen hallinta
• Olkiluoto 3 rakentamisen ja käyttöönoton valvonta
• uudet laitoshankkeet.
Hyvinä käytäntöinä todettiin seuraavaa:
• jatkuvan parantamisen periaatteen soveltaminen
• toimenpiderajat säteilyvaaratilanteille
• kansalliset ydinturvallisuutta koskevat tutkimusohjelmat.
STUK laati kansallisen raportin ydinjätehuoltoa
koskevan sopimukseen liittyvää vuoden 2015 arviointikokousta varten ja toimitti sen sovitun ai-

kataulun mukaisesti IAEA:lle. Raportissa kuvataan viimeisen kolmen vuoden aikana tapahtuneet
muutokset radioaktiivisten jätteiden ja ydinjätteiden valvonnassa Suomessa. Raportin pääpaino oli
käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen lupahakemuskäsittelyssä.
STUK osallistui ydinturvallisuussopimusta
kehittävään työryhmään, joka pohti mahdollisia
muutosehdotuksia nykykäytäntöihin arviointiprosessin tehostamiseksi. Työn lopputuloksena syntyi
ehdotuksia 14 aihepiiristä. Pääosin ehdotukset koskevat arviointiprosessin ohjeistusta, koska varsinaisen ydinturvallisuussopimuksen muuttaminen
on hyvin hankalaa. Ohjeistusta koskevat muutoksista sovittiin ydinturvallisuussopimuksen arviointikokouksessa.
STUK osallistui myös ydinjätehuoltoa koskevan sopimuksen ylimääräiseen kokoukseen, jossa
keskusteltiin kahdeksan ehdotuksen pohjalta sopimuksen toimeenpanon tehostamisesta. Kokouksessa sovittiin muutoksista, jotka tehostavat sopimukseen liittyvää arviointiprosessia.

51

STUK

STUK laati kansallisen ydinturvallisuutta koskevan raportin EU:n komissiolle. Se on ensimmäinen raportti ydinturvallisuutta koskevan direktiivin 2009/71/Euratom toimeenpanosta Suomessa.
STUK osallistui lisäksi aktiivisesti direktiivin uudistamiseen. Uusi direktiivi 2014/87/Euratom direktiivin 2009/71/Euratom muuttamiseksi valmistui heinäkuussa.

•• Suomessa omaksutut periaatteet tulevat alan
kansainvälisessä kehitystyössä – erityisesti
EU:hun liittyvässä – huomioon otetuiksi, eivätkä
tehtävät ratkaisut heikennä Suomessa sovellettua turvallisuustasoa. STUK osallistuu aktiivisesti
turvallisuusvaatimusten ja viranomaiskäytäntöjen
harmonisointityöhän (IAEA:n säännöstötyö, WENRAn työ ja MDEPin työ). (4)
IAEA jatkoi ydinturvallisuutta koskevan ohjeistonsa uusimista. STUKilla oli edustaja sekä ohjeiston
valmistelua johtavassa pääkomiteassa CSS (safety standards) että ohjeiden sisältöä käsittelevissä
NUSSC- (nuclear safety), WASSC- (waste safety),
RASSC- (radiation safety), NSGC (Nuclear Secutiry Guidance Committee) ja TRANSSC - (transport
safety) komiteoissa. Valmisteilla olevista IAEA:n
ohjeista annettiin lausuntoja. STUKista osallistuttiin myös ohjeluonnosten laadintaan pienissä asiantuntijaryhmissä.
STUK toimi Suomen yhteysorganisaationa seuraavissa IAEA:n ylläpitämissä ydinenergia-alan
tiedonvaihtojärjestelmissä:
• Ydinvoimalaitostapahtumien raportointijärjestelmä (IRS, Incident Reporting System)
• Tutkimusreaktoritapahtumien raportointijärjestelmä (IRSRR, Incident Reporting System for
Research Reactors)
• Ydinlaitostapahtumien kansainvälinen vakavuusluokitus (INES, International Nuclear
Event Scale)
• Sähköä tuottavien reaktorilaitosten informaatiojärjestelmä (PRIS, Power Reactor Information
System)
• Polttoainekiertoa koskeva tietokanta (NFCIS,
Nuclear Fuel Cycle Information System)
• Ydinjätetietokanta (NEWMDB, Net Enabled
Waste Management Database)
• Saastuneiden alueiden tietokanta (DRCS, Directory for Radioactively Contaminated Sites)
• Radioaktiivisten aineiden laitonta kauppaa koskeva tietokanta (ITDB, Illicit Trafficing Database)
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• Radioaktiivisten aineiden kuljetustapahtumia
koskeva tietokanta (EVTRAM, Events that have
risen during Transport of Radioactive Material).
STUK osallistui EU-maiden ydinturvallisuusviranomaisten yhteistyöryhmän (ENSREG, European
Nuclear Safety Regulators Group) sekä sen kahden aliryhmän (ydinturvallisuus ja ydinjätehuolto)
toimintaan.
STUK osallistui WENRAn sekä sen alaisten
ydinturvallisuus- sekä ydinjäte- ja käytöstä poistoryhmien työhön. Ryhmät ovat kehittäneet IAEA:n
ohjeiston pohjalta yhteiset turvallisuuden referenssitasot, joiden toimeenpanosta kaikissa jäsenmaissa on sovittu WENRAn jäsenten kesken. Ydinturvallisuusryhmä julkaisi keväällä myös uusien ydinvoimalaitosten turvallisuustavoitteet.
OECD:n ydinenergiajärjestö (NEA) koordinoi erityisesti turvallisuustutkimukseen liittyvää
kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi järjestö tarjoaa
tilaisuuden viranomaisten väliseen yhteistyöhön.
STUK oli edustettuna kaikissa säteily- ja ydinturvallisuutta käsittelevissä järjestön pääkomiteoissa.
Pääkomiteoiden toimialat ovat:
• ydinturvallisuusvalvonta (CNRA, Committee on
Nuclear Regulatory Activities),
• turvallisuustutkimus (CSNI, Committee on the
Safety of Nuclear Installations),
• säteilyturvallisuus (CRPPH, Committee on Radiation Protection and Public Health) ja
• ydinjätehuolto (RWMC, Radioactive Waste Management Committee).
STUK osallistui VVER-tyyppiä olevia ydinvoimalaitoksia (mm. Loviisan ydinvoimalaitos) käyttävien maiden viranomaisyhteistyöhön, VVER-forumiin.
STUKin edustaja oli jäsenenä Ruotsin ja Liettuan ydinturvallisuusviranomaista tukevissa neuvottelukunnissa.
STUK osallistui ESARDAn (European Safeguards Research and Development Association)
toimintaan. ESARDAn tehtävänä on edistää ja harmonisoida ydinmateriaalivalvonnan eurooppalaista tutkimus- ja kehitystyötä.
STUK osallistui European Nuclear Regulator’s
Association (ENSRA) toimintaan. ENSRAn tehtävänä on edistää ja kehittää sekä harmonisoida turvajärjestelyjen eurooppalaista yhteistyötä.
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Kuva 30. Turvallisuuslupiin liittyvien STUKin päätösten
määrät vuosina 2010–2014.

Kuva 31. Hammasröntgenlaitteiden rekisteröintien ja
muiden päätösten määrät vuosina 2010–2014.

1.4.1.2 Säteilytoiminta

gentoiminnassa 7 % lupahakemuksista käsiteltiin
kiireellisinä. Näissä tapauksissa turvallisuuslupahakemus toimitettiin STUKille vasta laitteen käyttöönottovaiheessa tai joissakin tapauksissa jopa
sen jälkeen, kun laite oli jo otettu käyttöön.
Tarkastukset tehtiin STUKin ohjeissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Tarkastuksissa havaitut puutteet määrättiin korjattaviksi ja korjauksille asetettiin määräaika. Tietoon tulleet säteilyn
käyttöön liittyvät poikkeavat tapahtumat selvitettiin, samoin syyt tavanomaista suurempiin henkilöannoksiin.
Vuoden 2014 aikana tavanomainen hammasröntgentoiminta muuttui turvallisuuslupaa edellyttäväksi toiminnaksi. Päätös 5/3020/2014 ”Turvallisuusluvasta vapautetun tavanomaisen hammasröntgentoiminnan muutos turvallisuuslupaa
edellyttäväksi toiminnaksi” tuli voimaan syyskuussa, 2014, minkä jälkeen alettiin myöntää turvallisuuslupia tavanomaisen hammasröntgentoiminnan harjoittajille. Näitä toiminnan harjoittajia on
noin 1 600. Vuoden 2014 lopun aikana lupia myönnettiin noin 980 kappaletta. Loput turvallisuusluvat tavanomaiseen hammasröntgentoimintaan on
tarkoitus myöntää vuoden 2015 alussa.
Terveydenhuollon röntgentoiminnan tarkastuksia tehtiin suunniteltua enemmän. Siten aiemmilta
vuosilta siirtyneet tarkastukset saatiin tehtyä. Tarkastuksia säteilyn käyttöpaikalla tehtiin yhteensä 408. Lisäksi hammasröntgentoiminnan osalta
tarkastettiin 47 hammasröntgenlaitetta. Tarkastuksissa havaittiin yhteensä kahdeksan tapausta,
joissa oli kuvaushuoneessa puutteelliset säteilysuojaukset. Korjausmääräyksiä annettiin 234 kappaletta. Pääosa määräyksistä koski kokonaisuus

• Säteilyn käyttö toteutetaan ammattitaitoisesti ja
turvallisesti.
•• Turvallisuuslupahakemukset ja toiminnan harjoittajilta saadut ilmoitukset ja muut asiakirjat
käsitellään voimassaolevien ohjeiden mukaisesti. (4)
•• Käyttöpaikalla tehtävät tarkastukset tehdään
vuosisuunnitelman ja STUKin sisäisten ohjeiden mukaisesti. (5)
•• Työpaikoilla esiintyvän radonaltistuksen valvonnasta tehdään suunnitelma. (4)
•• Käsitellään vastaavan johtajan koulutuksen ja
kuulustelujen järjestämistä koskevat hakemukset. (4)
Ionisoivan säteilyn käyttö edellyttää turvallisuuslupaa tai ilmoitusta STUKille. Kuvassa 30 esitetään turvallisuuslupiin liittyvien STUKin päätösten (luvat, lupien muutokset ja lausunnot) määrät
vuosina 2010–2014. Hammasröntgenlaitteita koskevien rekisteröintien ja muiden päätösten määrät
vuosina 2010−2014 esitetään kuvassa 31.
STUK käsitteli turvallisuuslupa- ja muut hakemukset sekä toiminnanharjoittajilta saadut ilmoitukset ja asiakirjat. Turvallisuuslupiin ja muihin
päätöksiin liittyvien hakemusten keskimääräinen
käsittelyaika oli noin 25 päivää. STUKin tavoitteena on, että käsittelyaika on korkeintaan 30 päivää.
Noin 12,3 % yhteensä 1 125 lupahakemuksesta käsittelyaika oli tätä suurempi. Syynä pitkiin käsittelyaikoihin oli töiden ajoittainen ruuhkautuminen
ja se, että hakemukset olivat tavanomaista hankalampia, minkä vuoksi päätösten valmistelu vaati
normaalia pidemmän ajan. Terveydenhuollon rönt-

53

STUK

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014

lkm
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2010

2011

2012

2013

2014

Kuva 32. Säteilyn käyttöpaikoille tehtyjen tarkastusten
määrät vuosina 2010–2014.

huomioiden melko vähäisten puutteiden korjausta. Vakavia puutteita oli noin 3 % tarkastetuista
käyttöpaikoista.
Sädehoidon ja isotooppilääketieteen tarkastukset toteutettiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tarkastuksia säteilyn käyttöpaikalle tehtiin
yhteensä 74. Terveydenhuollon säteilyn käyttöön
liittyviä tarkastuksia tehtiin yhteensä 529.
Teollisuuden, tutkimuksen, opetuksen ja säteilylähteiden kaupan aloilla tarkastukset toteutettiin asetettujen suunnitelmien mukaisesti. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 206 ja aiempaa enemmän
tarkastuksissa kiinnitettiin huomiota turvajärjestelyvaatimusten toteutumiseen.
Tarkastuksista laadituissa pöytäkirjoissa esitettiin yhteensä 804 korjausmääräystä ja 66 korjaussuositusta. Tarkastusten perusteella turvallisuus
on pysynyt hyvänä. Kuvassa 32 esitetään säteilyn
käyttöpaikoilla tehtyjen tarkastusten määrät vuosina 2010–2014.
Maanalaisten kaivosten radonaltistus tarkastettiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti (tarkastusväli on pääsääntöisesti kaksi vuotta). Lisäksi
tarkastettiin kaikki STUKille säteilyasetuksen
29 § mukaisesti ilmoitetut pitkäkestoiset maanalaiset louhintatyömaat. Radontarkastuksia tehtiin yhteensä kuudessa maanalaisessa kaivoksessa
ja 19 eri maanalaisella louhinta- tai rakennustyömaalla.
STUK laati 165 sisäilman radoniin liittyvää
tarkastuspöytäkirjaa muille työpaikoille kuin kaivoksille tai maanalaisille louhintatyömaille. Näistä tavanomaisista työpaikoista radonvalvontatietokantaan kirjattiin vain sellaisten työpaikkojen tulokset, joissa vähintään yhdessä mittauspisteessä
radonpitoisuus ylitti toimenpidearvon tai joissa oli
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aiempia toimenpidearvon ylityksiä. Radonvalvontatietokantaan tehtiin 643 kirjausta. Mittaustulosten perusteella asetettiin toimenpidevaatimuksia
seuraavasti: korjaustoimenpiteitä tai työnaikaisen
radonpitoisuuden selvityksiä vaadittiin 114 työpisteessä ja varmistus- tai uusintamittaus toisena
vuodenaikana 33 työpisteessä. Lisäksi lähetettiin
38 kehotuskirjettä yrityksiin, jotka olivat jättäneet
ilmoittamatta korjauksista tai mittauksista. Toiminnanharjoittajat tekivät onnistuneita radonkorjauksia 60 työpisteessä.
Rakennustuotantoon tarkoitetun rakennusmateriaalin radioaktiivisuutta koskevia valvontamittauksia tehtiin yhteensä 116. Näistä selvitystä
edellyttäviä tarkastuspöytäkirjoja tehtiin yhteensä
21. Selvitysten mukaan yhtään annosylitystä ei ollut. Rakennusmateriaalien aktiivisuusmittaukset
ovat lisääntyneet huomattavasti rakennustuoteasetuksen myötä, joka astui voimaan vuonna 2013.
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 24
kohteessa. Missään kohteessa 0,5 mSv annos ei
ylittynyt.
Työpaikkojen radonturvallisuuden valvonnasta
on vastannut STUKissa aiemmin eri yksikkö kuin
muusta luonnonsäteilyn valvonnasta. Valvontaa
koskevien selvitysten perusteella päätettiin siirtää
luonnonsäteilyn valvonta kokonaisuutena yhdelle
yksikölle. Tämä tehostaa valvontaa.
Viidelle vastaavan johtajan kuulusteluja ja koulutusta järjestävälle koulutusorganisaatiolle tehtiin vuonna 2014 hyväksyntäpäätös.

• Säteilyn käytön viranomaisvalvonnan kehittäminen. REKE-projekti.
•• REKE2-projekti: uuden annosrekisterin käyttöönotto, käytäntöjen luominen, asiakaspalvelu ja tiedottaminen; rekisteriin liittyvä extranet
otetaan myös käyttöön ja annosrekisterin
asiakkaita ohjataan ja opastetaan käyttämään
asioinnissa extranettiä. (4)
•• REKE3-projekti: säteilylähteiden kauppaan
koskeva valvontaosio määritellään tarjouskilpailutusta varten; hammasröntgenlaitteiden
postivalvontaa koskeva osio määritellään
tarjouskilpailutusta varten; molempien yllä
olevien osioiden extranet toiminnallisuudet
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määritellään tarjouskilpailutusta varten; määrittelyvaiheet koskeva kilpailuttaminen käynnistetään. (2)
STUK otti uuden annosrekisterin rinnakkaiskäyttöön vanhan annosrekisterin kanssa joulukuussa
2013. Viralliseksi annosrekisteriksi uusi rekisteri muuttui tammikuussa 2014. Rinnakkaiskäytön
alkaessa annosmittauspalvelut ottivat käyttöön
myös siihen liitetyn extranet-asiointipalvelun.
Extranetin käyttöä laajennettiin asteittain vuoden
2014 aikana ja se on käytössä vajaalla 300 henkilöllä, jotka toimivat terveystarkkailusta vastaavina
lääkäreinä, annosmittauspalveluissa, lentoyhtiöissä tai säteilyn käytön alueella. Ydinvoimalaitosten
urakoitsijoille käyttöoikeuksia ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole vielä tarjottu. Uuden
rekisterin ylläpitoon liittyvät käytännöt on luotu,
mutta niitä tarkennetaan ja kehitetään kokemuksen karttuessa.
REKE3-projekti käsittää säteilylähteiden kauppaa koskevan valvontaosion ja hammasröntgenlaitteiden postivalvonnan lisäksi myös muun turvallisuuslupiin liittyvän extranet-asioinnin. Tarvittavat käyttötapauskuvaukset on tunnistettu ja
niiden laadinta on käynnissä määrittelyvaiheen
kilpailuttamisen käynnistämiseksi.

• Säteilyn käytön viranomaisvalvonnan kehittäminen. Säteilyn käytön valvonta toteutetaan riskipainotteisesti.
•• Säteilylähteiden turvajärjestelyjä koskevan
uuden ST-ohjeen vaatimukset sovelletaan turvallisuusvalvontaan. (4)
•• Turvajärjestelyjen täytäntöönpanosta järjestetään henkilöstölle koulutusta. (4)
STUK otti turvajärjestelyjä koskevat vaatimukset
huomioon turvallisuuslupien myöntämisessä sekä
säteilyn käyttöpaikoille tehtävissä tarkastuksissa.
Erilliset selvitykset turvajärjestelyjen riittävyydestä on pyydetty niiltä luvanhaltijoilta, joilla on
hallussaan aktiivisuudeltaan kaikkein suurimpia
säteilylähteitä.
Turvajärjestelyistä järjestettiin henkilöstölle kaksi erillistä koulutustilaisuutta. Koulutusta
ja valvontaa varten laadittiin yksityiskohtainen
esimerkkiluettelo teknisistä järjestelyistä, joilla
turvajärjestelyitä koskevat vaatimukset voidaan
hyväksyttävästi toteuttaa. STUK toteutti tarkastuslistan pilotoinnin yhden korkea-aktiivisen säteilylähteen käyttöpaikan tarkastuksen yhteydessä.

STUK

STUK kehitti terveydenhuollon röntgentoiminnan viranomaisvalvontaa riskiperusteisesti. Isoimpana muutoksena suunniteltiin vuonna 2015 toteutettava valvontakysely eläinröntgentoiminnasta.
Valvontakyselyn avulla kartoitetaan ne paikat, joiden osalta kyselyllä voidaan korvata käyttöpaikalle
tehtävä tarkastus ja toisaalta kyselyn perusteella
tunnistetaan ne käyttöpaikat, joihin kyselyyn annettujen vastausten perusteella on tarpeen tehdä
tarkastus. Tietyntyyppiset, erityisesti suureläinkuvauksia tekevät paikat tarkastetaan jatkossakin käyttöpaikalla. Samoin uusiin säteilyn käyttötiloihin tehdään jatkossakin aluksi tarkastus, jossa
varmistetaan tilojen riittävä säteilysuojaus.
Muita vuoden 2014 aikana valvontakäytäntöihin tehtyjä muutoksia ovat vaativan röntgentoiminnan tarkastusvälin muuttaminen aiemmasta
kolmesta vuodesta viideksi vuodeksi sekä tavanomaisessa hammasröntgentoiminnassa käytettävien panoraamaröntgenlaitteiden käytön tarkastusvälin asettaminen 8 vuodeksi.

• Säteilyn käytön viranomaisvalvonnan kehittäminen.
•• Sädehoidon tarkastuksissa EMRP-fantomi otetaan vakiokäyttöön ja Elli-fantomi valikoidusta
valvontakäyttöön. Sädehoidon valvontaa kehitetään edelleen MetrExtRT-projektissa projektisuunnitelman mukaisesti. (4)
STUK käytti EMRP-fantomia kaarihoitojen sekä useista kentistä koostuvien hoitojen annossuunnitelmalaskennan ja mitatun annoksen vertaamiseen. Elli-fantomi osoittautui soveltuvaksi
vain harvoihin kaarevan pinnan tangentiaalisten
kenttien annoslaskennan varmistukseen ja sitä
käytettiin vain valikoiden. MetrExtRT-projektissa
kehitettiin mittausmenetelmää elektronihoitojen
annoslaskennan varmistukseen. Projekti päättyy
2015.

• Teollisuuden säteilyn käytön valvonta on tehokasta ja hyvin määriteltyä.
•• Saatetaan päätökseen vuonna 2012 aloitettu
selvitys tutkimuksen ja isotooppituotannon
kiihdyttimien käytön säteilyturvallisuudesta. (3)
•• Järjestetään uusien, isotooppituotantoon
tulevien kiihdyttimien valvonta (Kuopio ja Helsinki). (4)
•• Järjestetään teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät. (5)
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Tutkimuksen ja isotooppituotannon kiihdyttimien
käytön säteilyturvallisuutta koskeva selvitys viivästyi, ja sen valmistuminen siirtyi vuoden 2015
alkuun.
Uusien Helsinkiin ja Kuopioon sijoitettavien
kiihdyttimien valvonta jakautuu usealle vuodelle.
Vuonna 2014 STUK käsitteli saapuneet lausuntopyynnöt. Käyttöönottotarkastukset tehdään tilojen
valmistuttua.
STUK järjesti Teollisuuden 10. säteilyturvallisuuspäivät huhtikuussa Jyväskylässä. Tärkeä osaalue säteilyturvallisuuspäivillä oli säteilylaitteiden
ylläpitoon liittyneet luennot sekä poikkeavien tapahtumien käsittely ja niistä oppiminen.

• Säteilyn käyttöä terveydenhuollossa koskevat
vaatimukset ovat ajan tasalla.
•• Järjestetään uudentyyppisten sädehoitokiihdyttimien ja sädehoitomenetelmien (FFF eli
flattening filter free -laskenta) valvonta. (4)
•• Kehitetään edelleen SPECT-TT ja PET-TT -lait-
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••
••
••
••

teiden valvontaa julkaisemalla opas TT:n käytöstä isotooppilääketieteessä. (3)
Julkaistaan raportti isotooppitutkimusten- ja
hoitojen määristä vuodelta 2012 ja käytetyistä
keskimääräisistä aktiivisuuksista. (4)
Järjestetään sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät, joiden pääaiheena on ennakoiva riskiarviointi. (4)
Julkaistaan lähettäville lääkäreille suunnattu
opas säteilylle altistavien röntgentutkimusten
oikeutusperiaatteista. (3)
Järjestetään Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa koulutuspäivät. Kehitetään
etävalvontamenetelmä hammasröntgenkuvauksissa käytetyille panoraamatomografiaröntgenlaitteille. (4)

STUK sovelti uudentyyppisten sädehoitokiihdyttimien ja sädehoitomenetelmien (FFF eli flattening
filter free – laskenta) valvontaan systemaattisesti
EMRP-projektissa kehitettyjä menettelyjä. Valvon-

Petri Sipilä ja Ritva Bly asemoivat ionisaatiokammiota keskelle CyberKnife-lineaarikiihdyttimen säteilykeilaa. Kuva: Sampsa
Kaijaluoto, STUK.
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taa laajennettiin uusiin käyttöön otettuihin kenttäjärjestelyihin.
SPECT-TT- ja PET-TT -laitteiden valvontaa kehitettiin valmistelemalla ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa opasta tietokonetomografian (TT)
käytöstä isotooppilääketieteessä. Opas valmistui
STUKin sisäiselle lausuntokierrokselle.
Vuoden 2012 isotooppitutkimusten ja -hoitojen
määristä ja niissä käytetyistä keskimääräisistä aktiivisuuksista valmistui raportti STUK-B 169.
STUK esitteli Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivillä eurooppalaisen oppaan (ACCIRAD) riskinarviointiin. Päivillä esiteltiin myös työsuunnitelma
kansallisen sädehoidon riskinarviointioppaan valmistelemiseksi. Kansallinen opas tullaan esittelemään vuoden 2015 neuvottelupäivillä.
Lähettäville lääkäreille suunnattua opasta säteilylle altistavien röntgentutkimusten oikeutusperiaatteista valmisteltiin yhteistyössä ulkopuolisen
työryhmän kanssa. Oppaan valmistuminen siirtyi
kuitenkin vuodelle 2015.
STUK järjesti koulutuspäivät säteilyturvallisuudesta ja laadusta röntgendiagnostiikassa toukokuussa. Koulutuspäivillä käytiin kattavasti läpi
terveydenhuollon röntgentoiminnan nykytilaa säteilyturvallisuuden kannalta sekä laadunhallintaa
säteilyn käyttöpaikoilla.
Hammasröntgenkuvauksissa käytettävien panoraamalaitteiden osalta STUK päätyi siihen, että
säteilyn käyttöpaikoille tehtäviä tarkastuksia tarvitaan erityisesti laadunvalvontakäytäntöjen kehittämiseksi. Myöhemmin voitaneen siirtyä osittaiseen etävalvontaan. Tällöin etävalvonta ei sisältäisi potilasannoksen mittausta/määritystä, vaan
tyypillinen potilasannos edellytettäisiin ilmoitettavaksi STUKiin.

• Seulontamammografian radiografista laatua parannetaan STM:n asettaman seulontatyöryhmän
kanssa osana kokonaislaadun parantamista.
•• Seulontaan liittyvät säädösmuutokset valtioneuvosten asetukseen ja STM:n asetukseen
423/2000 valmistuvat. (4)
STM:n asettaman seulontoja käsittelevän työryhmän tekemä ehdotus seulonnan laadun parantamiseen tähtäävistä toimista valmistui vuonna
2010. Esitykseen sisältyy useita muutosehdotuksia STM:n asetukseen 423/2000. Säädösmuutokset valmisteltiin STM:n aikataulun mukaisesti.

STUK

STUKintehtävä säteilytoiminnan valvonnassa säilyisi jatkossakin, mutta velvoite seulontaohjelmien
tarkastamiseksi poistuisi. Seulontaohjelmien tarkastamista koskeva asetusmuutos astuu voimaan
1.3.2015

• Radioaktiivisten aineiden kuljetuksia harjoittavia
yrityksiä valvotaan järjestelmällisesti; valvonta
kohdistuu lähetyksiä tekeviin toiminnanharjoittajiin ja kuljetusyrityksiin.
•• Kuljetusjärjestelyt tarkastetaan osana muuta
säteilyn käyttöä. Kuljetusjärjestelyjä ja -pakkauksia koskevat hakemukset käsitellään voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. (5)
STUK tarkastaa suunnitelmansa mukaan kuljetettavat säteilylähteet sekä niiden käytön ja kuljetusjärjestelyt kolmen vuoden välein. Tarkastuksissa
havaittiin, että monet omia laitteitaan kuljettavat
toiminnan harjoittajat eivät aina tiedosta vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten koskevan myös
heitä. Tarkastusten yhteydessä havaituista kuljetusjärjestelyjen puutteista annettiin korjausmääräykset ja valvottiin niiden toteuttaminen. STUKin
julkaisema radioaktiivisten aineiden kuljetusta
koskeva opasta jaettiin tarkastusten yhteydessä
tarkastuskohteille.
STUK tiivisti yhteistyötä muiden vaarallisten aineiden kuljetuksia valvovien viranomaisten
kanssa.
STUK hyväksyi kaksi radioaktiivisen aineen
kuljetusta erityisjärjestelyin. Kuljetuksista toinen
liittyi käytöstä poistetun lähteen loppusijoitukseen.

• Annosmittauspalvelut ja -menetelmät.
•• Ulkomaisen annosmittauspalvelun ja heidän
käyttämänsä annosmittausmenetelmän hyväksyntä. (4)
STUK hyväksyi Ruotsissa toimivan Landauer Nordic Ltd:n toimimaan hyväksyttynä annosmittauspalveluna Suomessa OSL-menetelmään perustuvaa mittausjärjestelmää käyttäen. Määräaikainen
hyväksyntä on voimassa viisi vuotta.
STUK antoi Suomessa jo aiemmin hyväksyttynä
annosmittauspalveluna toimineelle Doseco Oy:lle
uuden hyväksynnän seuraaviksi viideksi vuodeksi. Doseco Oy:llä on useita TL- ja DIS-menetelmiin
perustuvia mittausjärjestelmiä, joita hyväksyntä
koskee.
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Kuva: Sampsa Kaijaluoto, STUK.

• Ionisoimattoman säteilyn käytön valvonta on tehokasta ja hyvin määriteltyä.
•• Mitataan vähintään 10 markkinoilla olevan langattoman päätelaitteen ominaisabsorptionopeus SAR (GSM, 3G, TETRA ja WLAN) (4)
STUK testasi langattomien päätelaitteiden markkinavalvonnassa 10 tuotetta. Valvonta keskittyi
Suomen markkinoilla uudempiin merkkeihin. Kohteiksi valittiin puhelimia sekä uutena valvontakohteena taulutietokoneita. Näiden lisäksi testattiin
puhelinten lisälaitteita, jotka saattavat vaikuttaa
säteilyominaisuuksiin. Suurin mitattu SAR-arvo
10 gramman keskiarvona oli 1,33 W/kg, eikä se ylittänyt STM:n asetuksen 294/2002 enimmäisarvoa
2 W/kg.

• Ionisoimattoman säteilyn käytön valvonta on tehokasta ja hyvin määriteltyä.
•• Valvotaan solariumin käyttöä kuntien terveydensuojeluviranomaisten kanssa.(4)
•• Valvotaan lasersäteilyä tuottavia laitteita (mm.
laserosoittimet, yleisöesitykset) markkina- ja
olosuhdevalvontaa. (4)
•• Valvotaan vuotta 2014 koskevan suunnitelman
mukaisesti ionisoimatonta säteilyä hyödyntävien kulutustavaroiden turvallisuutta ja laillisuutta markkina- ja olosuhdevalvontana. (4)
Vuonna 2012 voimaan astunut säteilylain muutos
velvoitti kuntien terveydensuojeluviranomaisia
tarkastamaan solariumeja terveydensuojelulain
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mukaisten tarkastusten yhteydessä ja lähettämään
tarkastustiedot STUKin arvioitaviksi ja päätettäviksi. Terveydensuojeluviranomaiset lähettivät
tiedot 20 tarkastuksesta. Monissa käyttöpaikoissa havaittiin puutteita käyttöohjeissa ja ajastimien asetusajoissa. Näiden lisäksi STUK teki yhden
tarkastuksen solariumien käyttöpaikalle. Kuntien
tarkastusten perusteella annettujen korjauskehotusten noudattamista valvottiin aktiivisesti. Näiltä
osin valvonnassa kertynyt ruuhka saatiin purettua.
STUK tarkasti yhteensä seitsemän lasershowesitystä käyttöpaikalla. Lisäksi siirrettävälle laserlaitteistolle hyväksynnän saaneet toiminnanharjoittajat tekivät 25 ilmoitusta esityksistä. Tarkastuksissa turvallisuus ja lasersäteiden suuntaaminen olivat pääosin vaatimusten mukaisia.
Markkina- ja olosuhdevalvonnassa STUK puuttui 12 laserlaitteen myyntiin tai käyttöön. Kymmenen laitteista oli laserosoittimia. Näistä kaikissa oli
puutteita (mm. tyyppitarkastustodistukset ja merkinnät) ja yhden teho oli selvästi suurempi kuin
osoittimelle sallittu 1 mW. Merkinnöistä annettiin
korjauskehotukset ja liian tehokas laite poistettiin
markkinoilta. Kaksi laitteista oli esityksissä käytettäviä efekti-lasereita, jotka löydettiin kohdassa
1.2 kuvattuja poikkeavia tapahtumia selvitettäessä. Toinen laite oli vaatimusten mukainen, mutta
käytön edellytyksenä oli STUKin tarkastus. Toinen laite todettiin vaatimusten vastaiseksi. Lisäksi laitteen myyjän luettelosta löytyi useita laitteita,
joita markkinoitiin ilman asianmukaisia varoituksia ja ohjeistuksia.
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Kuva 33. Korkeintaan viisi vuotta vanhojen ST-ohjeiden
osuus kaikista ST-ohjeista (2005–2014).

Kuva 34. Yli kymmenen vuotta vanhojen ST-ohjeiden lukumäärät (2005–2014).

Tulli pyysi STUKilta 34 kertaa neuvoa EU:n
ulkopuolelta tulevien lasereiden päästämisestä
maahan. Näistä viidessä tapauksessa laserlaitteiden maahantulo estettiin kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) nojalla vaarallisina laitteina. Seitsemässä tapauksessa tuotteissa oli puutteita, jotka
edellyttivät maahantuojalta toimia.
STUK lähetti 41 myynti-ilmoituksen poistopyyntöä internetissä toimivien myyntisivujen ylläpitäjille liian tehokkaiden laserosoittimien takia.
Kosmeettisten NIR-sovellusten valvonnassa
STUK keskittyi säännöstöön liittyvien ongelmien
selvittämiseen. STUKin valvonnassa olleet tatuoinninpoistoja suorittavat toiminnanharjoittajat
ohjattiin hakemaan terveydenhuollon toimintayksikön lupaa aluehallintovirastosta. Kosmeettisten
sovellusten markkinavalvonnassa mitattiin lisäksi kolme rakennekynsien UV-säteilyllä kovettamiseen tarkoitettua kynsiuunia. Laitteet eivät aiheuttaneet vaaraa käyttöohjeen mukaisessa käytössä.

vuoden lopussa oli 66 %. Alle 10 vuotta vanhoja ohjeita oli vuoden lopussa 92 % kaikista ohjeista. Kolme ohjetta (8 %) oli yli 10 vuotta vanhoja. Nämä
ohjeet liittyvät uusiin EU-direktiiveihin (veden radioaktiivisuutta koskeva direktiivi, sähkömagneettisten kenttien työsuojeludirektiivi). Nämä direktiivit toimeenpannaan vuosien 2015–2016 aikana
ja samassa yhteydessä tarkastellaan myös kyseisten ST-ohjeiden päivittämisen tarve.
Uusia ST -ohjeita valmistui seuraavasti:
• ST 3.1 Hammasröntgentutkimukset terveydenhuollossa
• ST 3.3 Röntgentutkimukset terveydenhuollossa
• ST 6.2 Avolähteiden käytöstä syntyvät radioaktiiviset jätteet ja päästöt
• ST 7.1 Säteilyaltistuksen seuranta
• ST 7.2 Säteilyaltistuksen enimmäisarvojen soveltaminen ja säteilyannoksen laskemisperusteet
• ST 7.3 Sisäisestä säteilystä aiheutuvan annoksen laskeminen
• ST 7.4 Annosrekisteri ja tietojen ilmoittaminen
• ST 7.5 Säteilytyötä tekevien työntekijöiden terveystarkkailu.

• 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.
•• ST-ohjeita uudistetaan vuosisuunnitelman mukaisesti. (4)
•• STUK osallistuu BSS (Basic Safety Standards)
-direktiivin ja EMF (Electromagnetic Fields)
-direktiivin toimeenpanoon yhdessä STM:n
kanssa. (4)
ST-ohjeiden ajantasaisuutta koskevien tavoitteiden
toteutumista havainnollistetaan kuvissa 33 ja 34.
Enintään viisi vuotta vanhojen ST-ohjeiden osuus

Valmisteilla olevia ohjeluonnoksia voi kommentoida STUKin www-sivuilla olevan ohjeistoextranet
-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.
STM:n ja STUKin yhteistyönä tehtiin arvio säteilylainsäädännön muutostarpeista. Muistio valmistui helmikuussa 2014. Muistio oli laajalla lausuntokierroksella ja STM:n www-sivuilla kesällä
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2014. Lausunnoista valmisteltiin yhteenveto ja
muistio päivitettiin lausuntojen perusteella marraskuussa 2014.
STM asetti säteilylainsäädännön kokonaisuudistusta ja säteilyturvallisuutta koskevan uuden
direktiivin (BSS 2013/59/Euratom) toimeenpanoa
koordinoivan ohjausryhmän tammikuussa 2015.
Uudistusta koskeva STUKin projektisuunnitelma
valmistui.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2013/35/EU terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä
aiheutuville riskeille (sähkömagneettiset kentät)
on toimeenpantava heinäkuuhun 2016 mennessä.
Direktiivi toimeenpannaan Suomessa työturvallisuuslain (738/2002) perusteella annetulla valtioneuvoston asetuksella, jonka valmistelee STM.
STUK osallistui työhön asiantuntijana ministeriön
pyynnöstä.

•• Suomessa omaksutut periaatteet tulevat alan
kansainvälisessä kehitystyössä -– erityisesti
EU:hun liittyvässä – huomioon otetuiksi, eivätkä
tehtävät ratkaisut heikennä Suomessa sovellettua turvallisuustasoa. STUK osallistuu aktiivisesti
myös IAEA:n, ICRUn, EURAMETin, EURADOSin,
IEC:n, ICNIRPin ja CENELECin piirissä tehtävään
turvallisuusohjeiden ja mittausmenetelmien kehittämiseen. STUK osallistuu EU:n BSS-direktiivin
sekä muiden säteilysuojelusäädösten käsittelyyn
Neuvoston atomiasioiden työryhmässä. (4)
STUK osallistui säteilyturvallisuutta koskevien
IAEA:n turvavallisuusohjeiden valmisteluun antamalla lausuntoja IAEA:n ohjeluonnoksista ja osallistumalla ohjeiden valmistelukokouksiin.
Yhtenäisen pohjoismaisen säteilyturvallisuuskäytännön varmistamiseksi pohjoismaiden säteilyturvallisuusviranomaisten päälliköt tapasivat
aiemman käytännön mukaisesti. Tapaamisissa käsiteltiin työryhmien valmistamia selvityksiä säteilysuojelun, valmiustoiminnan ja viestinnän alueilta ja laadittiin yhteisiä suosituksia.
Ionisoivan säteilyn alueella keskeisimmät pohjoismaiset työryhmät ovat dosimetriaa, säteilyn
lääketieteellisen käytön diagnostiikkaa ja umpilähteitä käsittelevät työryhmät. Työryhmän toimesta
järjestetään pohjoismaisten säteilyturvallisuuslaitosten henkilöstölle mm. dosimetrian ja metrologian koulutusta noin kahden vuoden välein.
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Terveydenhuollossa työ painottui potilasaltistuksen määrittämisessä tarvittaviin dosimetrisiin
menetelmiin sekä diagnostisen kuvantamisen vertailutasoihin ja niiden asettamiseksi käytettäviin
menetelmiin. Suomessa tehtiin tutkimus lasten
tietokonetomografiatutkimusten vertailutasoista
perustuen tuloksiin, jotka saatiin STUKin koordinoimassa kansainvälisessä tutkimuksessa.
STUK osallistui Euroopan säteilyturvaviranomaisten perustaman yhteistyöverkoston (HERCA) toimintaan. HERCAn yhteydessä toimii useita
alatyöryhmiä. Työryhmien tavoitteena on yhtenäistää säteilyturvallisuusvalvonnan käytäntöjä Euroopassa. STUK osallistui näistä neljän alatyöryhmän työskentelyyn.
STUK osallistui eurooppalaisten radioaktiivisia
kuljetuksia valvovien viranomaisten yhteistyöjärjestön (EACA) toimintaan.
STUK osallistui EURAMETin ionisoivan säteilyn yhdyshenkilöiden kokoukseen. Kokouksessa
käsiteltiin mm. uutta EMPIR -tutkimusohjelmaa
ja mittausvertailuja.
STUK osallistui pohjoismaisen fyysikkoyhdistyksen Nordic Association of Clinical Physicists
(NACP) toimintaan ja Helsingissä pidetyn TT-koulutustapahtuman järjestämiseen
STUK osallistui IEC:n ja CENELECin sädehoitolaitteiden standardisointia, röntgendiagnostiikkaa, röntgentutkimuslaitteita, sädehoidon dosimetriaa sekä solariumien, sähkömagneettisten
kenttien säteilyturvallisuusstandardointia ja kotitaloussähkölaitteiden standardointia käsittelevien
työryhmien työhön.
STUK osallistui ISO:n säteilyturvallisuutta koskevaan työhön toimimalla ydinenergiaa ja kalibrointilaboratorioita koskevan teknisen komitean ja
alakomitean yhdyshenkilönä.
STUK osallistui EURADOS-työryhmään, joka
selvitti toimenpideradiologian ja tietokonetomografian potilasannosmäärityksissä käytettävien säteilymittareiden kalibrointimenetelmiä ja toimenpiderajoja. Työryhmän loppuraportissa esitetään
ajankohtainen yhteenveto kalibrointeja koskevista
ongelmista ja niihin kansainvälisesti tarjolla olevista ratkaisumalleista sekä suositukset siitä, miten kalibrointimenetelmiä tulisi soveltaa käytäntöön kalibrointitarkkuuden parantamiseksi.
STUK osallistui työntekijöiden henkilökohtaisten annosten mittausmenetelmien harmonisointia
ja terveydenhuollon henkilöstön säteilysuojelumittauksia koskevien EURADOS-työryhmien työhön.
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STUK osallistui ICNIRPin pääkomitean työhön.

1.4.1.3 Ympäristö

•• STUK on jatkuvasti tietoinen ympäristön säteilytasosta. Toteutetaan ympäristön säteilyvalvonta
laaditun ohjelman mukaisesti ja tulokset esitetään
STUKin www-sivuilla. (5)
STUK toteutti elinympäristön keinotekoisen säteilyn ja keinotekoisten radioaktiivisten aineiden valvonnan yhteistyössä useiden kumppaneiden kanssa. Ympäristön säteilyvalvontaohjelma sisältää ulkoisen annosnopeuden jatkuvan ja automaattisen
monitoroinnin, ulkoilman radioaktiivisten aineiden
ja kokonaisbeeta-aktiivisuuden monitoroinnin, radioaktiivisen laskeuman, pinta- ja juomaveden,
maidon ja elintarvikkeiden radioaktiivisuuden
monitoroinnin sekä ihmisen kehossa olevien radioaktiivisten aineiden monitoroinnin. Lisäksi ohjelma sisältää jätevesilietteen radioaktiivisuuden
seurannan Helsingissä. Ulkoilman kokonaisbeetaaktiivisuuden valvonnan toteuttaa IL omilla valvonta-asemillaan.
Ilman radioaktiviisuusvalvonnasa havaittiin
poikkeavaa säteilyä yhdeksän kertaa. Kotkassa
24.3.–31.3. kerätyssä ulkoilman hiukkasnäytteessä havaittiin radioaktiivista jodia (I-131), 15.9–22-9
ja 4.8.–11.8. kerätyissä hiukkasnäytteissä radioaktiivista mangaania (Mn-54) sekä 24.2.–3.3., 13.5.–
19.5., 23.6.–30.6., 28.7–4.8, 4.8.–11.8, 2.9.–9.9. ja
17.11.–25.11. kerätyissä hiukkasnäytteissä radioaktiivista kobolttia (Co-60 tai Co-58). Lisäksi 4.8
–11.8 kerätyssä hiukkasnäytteessä havaittiin radioaktiivista rautaa (Fe-59), zirkoniumia (Zr-95) ja
niobiumia (Nb-95). Kobolttia, mangaania, rautaa,
zirkoniumia, niobiumia ja jodia syntyy ydinreaktoreissa. Jodia käytetään lisäksi lääketieteellisissä
hoidoissa. Minkään näiden havaintojen alkuperää
ei voitu selvittää.
Kaikki vuoden aikana havaitut keinotekoisten
radioaktiivisten aineiden määrät olivat äärimmäisen pieniä eikä niillä ole minkäänlaisia vaikutuksia ihmisten terveyteen.
Ulkoilman radioaktiivisuusvalvonnassa käytettävistä hiukkaskerääjistä neljään on asennettu LaBr3-spektrometrit. Ne tuottivat noin 200 000
kymmenen minuutin spektrometristä mittausta.
Niillä ei havaittu poikkeavaa säteilyä.
Vuoden 2014 jatkuvan ohjelman valvontatulokset esitetään raportissa STUK-B 190 (Ympäristön
säteilyvalvonta Suomessa, Vuosiraportti 2014; St-
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rålningsövervakning av miljön i Finland, Årsrapport 2014; Surveillance of Environmental Radiation in Finland, Annual Report 2014) sekä STUKin
www-sivuilla.
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. Vuonna
2014 valmistui neljä erillistä osaohjelmaa: rakennusmateriaalien radioaktiivisuus, puutavaran radioaktiivisuus, lannoitteiden radioaktiivisuus ja
radonpitoisuus ulkoilmassa.
Lannoitteiden radioaktiivisuudesta ja radonpitoisuudesta ulkoilmassa valmistuivat loppuraportit. Kaikissa tutkituissa lannoitteissa radioaktiivisten aineiden pitoisuudet olivat niin pieniä, et
teivät ne lisää viljelymaan luonnollista radioaktiivisuuspitoisuutta. Maanparannusaineiden ja kasvualustojen radionuklidipitoisuudet olivat samaa
suuruusluokkaa tai pienempiä kuin viljelymaan
luonnollinen radioaktiivisuus. Lannoitteiden käsittelystä ei arvioida aiheutuvan toimenpidearvon
ylittävää ylimääräistä ulkoisen säteilyn annosta.
Ulkoilman radonpitoisuus mittausten perusteella
mittausajankohtana oli 9 Bq/m3. Pitoisuudet olivat
hyvin pieniä verrattuna sisäilman radonpitoisuuksiin.
Säteilyvalvonnan jokainen osa-alue toteutui
suunnitellulla tavalla. Sellaisia poikkeuksellisia
säteilyhavaintoja ei todettu, joilla olisi ollut merkitystä väestön säteilyaltistukselle.

•• Valvontaverkosto on hyvässä toimintakunnossa.
Valvonta-asemien käytettävyys on päivittäin yli
90 %. (4)
Säteilyn valvontaverkot toimivat suunnitellulla tavalla. Ulkoisen säteilyn valvontaverkko toimi hyvin. Vuoden aikana ulkoisen säteilyn valvontatietojen hallintajärjestelmässä (USVA) ja Virve-verkon
datapalvelussa oli muutama lyhytkestoinen toimintahäiriö, joiden vaikutukset näkyvät järjestelmän toimintaa koskevassa kuvassa 35. USVA -järjestelmän varajärjestelmä, joka on sijoitettu IL:n
tiloihin, toimi suunnitellusti.
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tetaan vuoden 2014 osuus raja-asemien säteilyvalvonnan projektisuunnitelmasta (2009–2014).
(3)
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Tulostavoitteena oleva 90 % lukumääräkäyrä.
Kesäkuussa näkyvä tulostavoitteen alitus johtui Virve-verkoon
tulleesta häiriöstä, joka esti tietoliikenteen
säteilyvalvonta-asemilta STUKiin.
Tietokantaan mittaustiedot toimittaneiden asemien lukumäärä.

Kuva 35. Ulkoista säteilyä havainnoivan valvonta-asemien
toiminta vuonna 2014 (vuorokausikeskiarvot).

Ulkoisen säteilyn valvontaverkon asemat raportoivat ulkoisen annosnopeuden 10 minuutin välein
STUKin ylläpitämään USVA-järjestelmään. Vaikka asema ei raportoisi STUKiin, se voi kuitenkin
toimia paikallisesti. Vuoden 2014 aikana USVAn
tietokantaan kerättiin noin 13 miljoonaa 10 minuutin mittaustulosta, joka on yli 97 % kaikista mahdollisista tuloksista. Puuttuvat tiedot aiheutuivat
laitehäiriöistä tai tietoliikenneongelmista. Kuvassa ei ole mukana Fortumin ja TVO:n omistamien
valvonta-asemien tuloksia.
Ulkoisen säteilyn valvontaverkossa havaittiin
poikkeavaa säteilyä seitsemän kertaa. Kaikki havainnot aiheutuivat samalta asemalta. Niiden syynä olivat teollisuusradiografiset kuvakset säteilyvalvonta-aseman läheisyydessä. Valvontamenetelmät ja niihin liittyvät laboratorioanalyysit pidettiin hyvässä toimintakunnossa.
Ulkoisen säteilyn valvonta-asemista 23:lle on
asennettu LaBr3-spektrometrit, jotka toimivat hyvin. Ne tuottivat hieman yli miljoona 10 minuutin
spektrometristä mittausta. Vuoden aikana LaBr3spektrometreillä havaittiin poikkeavaa säteilyä
kaksi kertaa. Toinen havainnoista aiheutui radiolääkeaineita valmistavan laitoksen toimesta ja toinen poikkeava havainto aiheutui radiolääkeainehoitoa saaneesta henkilöstä.

•• Raja-asemien uudet säteilyvalvontalaitteet toimivat luotettavasti. Yhteistyössä Tullin kanssa toteu-
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Operatiivisessa käytössä olevat valvontajärjestelmät toimivat luotettavasti ja täyttävät kansainväliset suositukset. Järjestelmien vikoihin reagoidaan nopeasti, ja ne saadaan tyypillisesti toimintakuntoon alle viikossa.
Projektin viimeiselle vuodelle 2014 suunnitellut hankinnat käynnistettiin ennakkoilmoituksella. Varsinainen hankinta siirtyi kuitenkin projektin viivästymisen vuoksi vuodelle 2015. Hankinnan
kohteena on kannettavia ja liikuteltavia ilmaisimia, jotka raportoivat tiedot suoraan tietokantaan, johon myös STUKin asiantuntijoilla on pääsy.
Näin tieto tilanteesta rajanylityspaikalla saadaan
myös asiantuntijan käyttöön nopeasti.

•• STUK osallistuu aktiivisesti säteilyvalvonnan kehittämiseen EU:n, CBSS:n, HELCOMin ja AMAPin
ohjelmissa. (4)
STUK osallistui Euratom-sopimuksen säteilyvalvontaa koskevaan yhteistyöhön säteilyvalvonnan
ja siihen liittyvän tiedonvaihdon kehittämiseksi.
Itämeren suojelusopimuksen täytäntöönpanossa
(HELCOM-yhteistyö) STUK vastaa Suomen osalta radioaktiivisuuteen liittyvistä analyyseistä ja
vuosittaisesta näytteiden otosta. Lisäksi STUK
ylläpitää päästörekisteriä, johon kaikkien Itämeren piirissä toimivien ydinvoimalaitosten radioaktiivisten aineiden päästöt raportoidaan vuosittain.
STUK toimi puheenjohtajana HELCOM/MORS
-Itämeren radioaktiivisten aineiden seurantatyöryhmässä.
Arktisten alueiden kansainvälisessä ympäristön tilan seurannassa STUK osallistui arktiseen
monitorointi- ja arviointiohjelmaan (AMAP) toimittamalla ohjelman tarvitsemia tietoja maa-, ilma-, meri- ja vesiympäristön radioaktiivisuudesta
arktisilla ja subarktisilla alueilla.

• Kaivosten ja ympäristön säteilyvalvonta.
•• Laaditaan kriteerit raja-arvoille luonnon radioaktiivisille aineille kaivosten päästövesissä. (4)
STUK määritteli periaatteet päästövesien raja-arvoille. Selvitystyössä todettiin, että luonnon radioaktiivisten aineiden päästöille vesistöihin ei voida
asettaa yleispäteviä kaikille kaivoksille sopivia ra-
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ja-arvoja, vaan jokaisen kaivoksen kohdalla pitää
tehdä tapauskohtainen tarkastelu.

• Ympäristöterveyden häiriötilanteet.
•• STUK osallistuu aktiivisesti ympäristöterveyden häiriötilanteisiin varautumiseen ja toiminnan kehittämiseen. (4)
STUK osallistui aktiivisesti STM:n hallinnonalan
laitosten ja virastojen kanssa ympäristöterveyden
häiriötilanteita koskevien vastuiden ja roolien selvittämiseen. Yhteistyössä valmisteltiin lisäksi valtakunnallista joditablettien jakamisstrategiaa. Työ
jatkuu vuonna 2015.

• Poikkeavat säteilytasot ympäristössä.
•• 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. (5)
Ympäristön säteilyvalvonnan tulosten perusteella
ympäristön keinotekoisista radioaktiivisista aineista väestölle aiheutuva keskimääräinen vuosiannos
vuonna 2014 oli 0,02 millisievertiä.

1.4.1.4 Tutkimus ja kehitys

• Säteilyn aiheuttamat terveysriskit tunnetaan.
•• Tutkimus säteilylle altistuneiden lääkärien sil-
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kanssa, sillä niissä tutkittujen henkilöiden annostasot ovat olleet huomattavasti korkeampia kuin
tässä tutkimuksessa.

• Valmiustoimintaa tukeva tutkimus.
•• Euroopan arktisten alueiden tutkimuslaitosten
hanke (CEEPRA) valmistuu. Hankkeen tavoitteena on entistä parempi ydinlaitosonnettomuuteen varautuminen. (4)
Tutkimuksen avulla parannettiin varautumista
mahdollisessa arktisella alueella tapahtuvassa
ydinonnettomuustilanteessa. Eri maiden käyttämiä ilmakehä- ja merimalleja verrattiin keskenään ja arvioitiin ydinonnettomuuksien sosiaalisia
vaikutuksia. Hankkeen myötä muodostettiin yhteistyöverkosto pohjoisille alueille. Tutkimuksessa
verkostoiduttiin EuroArktisen alueen keskeisten
tutkimuslaitosten kanssa

• Säteilyn käyttöön liittyvä tutkimus. Tutkimus tuottaa tietoa, jonka avulla edistetään säteilyn käytön
turvallisuutta.
•• Toteutetaan STUKin osuus lasten tietokonetomografiatutkimusten vertailutasojen kehittämiseen liittyvässä kansainvälisessä STUKin
koordinoimassa tutkimuksessa. (4)
•• Viimeistellään diagnostisesta säteilyn käytöstä
Euroopan väestölle aiheutuvan annoksen arviointia koskevan STUKin johtaman kansainvälisen projektin raportti. (4)
•• Tehdään silmäannoksen arviointiin liittyvä selvitys säännöstön ja valvonnan tueksi. (1)

män kaihin ilmaantuvuudesta valmistuu. (4)
Tutkimuksessa selvitettiin, onko Suomessa työssään altistuneilla radiologeilla ja kardiologeilla
säteilyn aiheuttamia samentumia silmän linssissä. Suomalaisilla säteilytyötä tekevillä lääkäreillä
linssin samentumat eivät ole odotettua yleisempiä.
Tutkimuksen aineisto koostui 78 altistuneesta ja
16 altistumattomasta lääkäristä. Altistuneen ryhmän annoskertymä oli keskimäärin 72 mSv. Linssin takaosan samentumien yleisyys oli 8 % ja pinnallisten muutosten 55 %. Näissä ei havaittu eroa
altistumattomaan vertailuryhmään eikä myöskään
säteilytyötä tehneiden joukossa viitettä annosriippuvuudesta. Löydökset eivät osoita linssin samentumisen riskin suurenemista suomalaisilla säteilytyötä tekevillä lääkäreillä. Tulokset eivät kuitenkaan ole suoraan ristiriidassa muiden tutkimusten

Lasten tietokonetomografiatutkimusten (TT-tutkimusten) potilasannoksia ja vertailutasoja koskevan tutkimuksen tulosten perusteella julkaistiin
ehdotus Suomessa käyttöön otettavaksi lasten TTtutkimusten vertailutasoiksi. Loppuvuodesta käynnistettiin vertailutasojen koekäyttö muutamassa
sairaalassa, jotta vertailutasoja koskeva STUKin
päätös voidaan antaa vuonna 2015. Tutkimuksen
tuloksia raportoitiin alan kansainvälisissä kokouksissa.
Diagnostisesta säteilyn käytöstä Euroopan väestölle aiheutuvan annoksen arviointia koskevan
STUKin johtaman kansainvälisen projektin raportti valmistui. Raportissa on arvioitu röntgen- ja isotooppitutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärät
Euroopassa ja Euroopan väestölle aiheutuva kollektiivinen efektiivinen annos. Raportissa on myös
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tietoa eri maiden tutkimusmääristä ja väestöannoksista sekä väestöannosten vertailua aikaisempiin arvioihin.
Silmäannoksen arviointia koskeva selvitys ei
valmistunut, koska kiireellisempiä valvontaan liittyviä tehtäviä priorisoitiin.

• Mittanormaaleihin liittyvä tutkimus.
•• STUKin osuus EMPR (European Metrology

••

Research Programme) MetroMetal-tutkimushankkeessa valmistuu. Hankkeen tuloksena
parannetaan radioaktiivisten aineiden havainnointi- ja tunnistusmenetelmiä kierrätysmetallin käsittelyssä. (4)
Toteutetaan STUKin osuus EMRP MetrExtRT
–tutkimushankkeessa projektisuunnitelman
mukaisesti. Hankkeessa kehitetään pienten
ja kompleksisten sädehoidon säteilykenttien
mittausmenetelmiä. (4)

EMRP-hankkeita toteutettiin suunnitelman mukaisesti. MetroMetal-hanke päättyi. Projektissa
kehitettiin referenssilähteitä terässulattamoiden
mittalaitteiden testaukseen ja kehitettiin laskenta- ja mittausmenetelmiä radioaktiivisilla aineilla
saastuneen teräksen, kuonan ja pölyn mittaukseen.
MetrExtRT-hankkeessa kehitettiin mittausmenetelmää eletronihoitojen annoslaskennan varmistukseen. Projekti päättyy 2015.

• Uudenlaisten säteilymittaustekniikoiden avulla
parannetaan säteilymittausten herkkyyttä ja toiminnallista tehokkuutta.
•• Valmistellaan kansainvälisenä yhteistyönä
aloite EU:lle säteilymittausstandardista, jonka
tarkoituksena on luoda uudenlainen tapa tehdä säteilymittauksia. Näin tehostetaan säteilylähteiden havaitsemista turvajärjestelyissä,
parannetaan laitteistojen yhteensopivuutta
ja luodaan hyvät edellytykset eurooppalaisen
teollisuuden kilpailukyvylle (ERNCIP-projekti,
European Reference Network for Critical Infrastructure Protection). (4)
Aloite uudesta säteilymittauksia koskevasta listamuotoisesta tiedontallennusformaatista laadittiin
kansainvälisenä yhteistyönä. Sekä EU että standardointiyhteisö suhtautui aloitteeseen myönteisesti. Standardin valmistelu aloitettaneen vuonna
2015.
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• SOTERKO-yhteenliittymä.
•• Yhteenliittymän toimintaa laajennetaan ja ke••
••

hitetään valtioneuvoston periaatepäätöksen
mukaisesti. (4)
STUK osallistuu SOTERKO-roolin ja toimintatapojen arviointiin kv-arvioinnin pohjalta. (4)
STUK osallistuu aktiivisesti SOTERKO-yhteistyön puitteissa yliherkkyysverkoston toimintaan. (4)

STUK osallistui SOTERKOn yhteenliittymän laajentamiseen valtioneuvoston periaatepäätöksen
mukaisesti. Samoin STUK osallistui aktiivisesti
SOTERKOn toiminnan kehittämiseen.
SOTERKOn tutkimusohjelmista yksi koskee
ympäristöterveysasioiden riskienhallintaa (RISKY). Ohjelma järjesti STM:n hallinnonalan yhteisen sisäilmaseminaarin ja yhteistyöseminaarin
terveyden edistämisen ja ympäristöhaittojen torjuntatoimenpiteiden priorisointitarpeista ja menetelmistä. RISKYn kaivosalan työhyvinvointi- ja
elinympäristöfoorumi jatkoi toimintaansa, kaivosten riskeistä kirjoitettiin artikkeleita kotimaiseen
ympäristöterveyden lehteen ja kaivostoiminnan
riskeihin liittyviä yhteistyömuotoja esiteltiin SOTERKOn tutkimuspäivässä.
Ympäristöherkkyysverkosto (TTL, THL, STUK
ja STM) toimi aktiivisesti. Verkosto on valmistellut
ympäristöherkkyydestä kannanoton, missä kuvataan potilaiden diagnosoinnissa käytettävät yhteisesti hyväksytyt ICD -koodit, potilaan kohtaaminen ja muiden sairauksien poissulkeminen sekä
mahdollinen erityispoliklinikan perustaminen ja
sosiaaliturvaan liittyvät asiat.

• Säteilyturvallisuustutkimus ja yliopistoyhteistyö.
•• STUK selvittää sopimuspohjaisen yhteenliit-

••

tymän muodostamisen yliopistojen kanssa
kansallisen säteilyturvallisuustutkimuksen organisoimiseksi. (4)
STUK varmistaa, että säteilyturvallisuustutkimus muodostuu Suomessa strategisesti
tärkeäksi tutkimusalueeksi, jolle löytyy riittävä
rahoitus eri rahoitusinstrumenteista. (3)

STUK laati suunnitelmat yliopistoyhteistyön tiivistämisestä ja kansallisen ohjelman luomisesta.
Aiesopimukset yhteenliittymän luomisesta allekirjoitettiin seitsemän yliopiston kanssa ja asiasta
neuvoteltiin kahden muun yliopiston kanssa.
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Ulkoilman radonpitoisuutta selvittävässä ympäristön säteilyvalvonnan osaohjelmassa tehtiin radonmittauksia mm. Haapavedellä. Radonmittauspurkit on sijoitettu
muovipulloista tehtyihin sateensuojiin.

Kansallisen ohjelman luomiseksi pidettiin kaksi seminaaria yliopistojen edustajien kanssa. Ohjelman laatiminen STUKin ja yliopistojen yhteistyönä aloitettiin, tavoitteena sen valmistuminen
kevään 2015 aikana. Kansallisessa ohjelmassa
esitetään, miksi säteilyturvallisuuden tutkimusta
tarvitaan, millaisia kansallisia järjestelyjä toteutetaan yliopistoyhteistyön edistämiseksi ja mitä
tutkimustarpeita on tunnistettu valvonnan ja valmiuden kannalta keskeisillä alueilla (säteily ja terveys, säteily ympäristössä sekä valmius ja turvajärjestelyt). Lisäksi ohjelmassa kuvataan STUKin
ja yliopistojen roolit sekä toimenpiteet STUKin ja
yliopistojen yhteistyön tiivistämiseksi ja säteilyturvallisuustutkimuksen yhteenliittymän luomiseksi
vuosina 2015–2017.
Tavoitteena on liittää Suomen kansallinen oh-

jelma eurooppalaisiin säteilyturvallisuusalan ohjelmiin. STUKin koordinaatio mahdollistaa tiedon
siirtymisen viranomaisvalvonnan käyttöön ja yhteydet kansainvälisiin säteilyturvallisuusalan verkostoihin ja rahoitusinstrumentteihin. EU-rahoitusta olisi saatavissa tämän alan tutkimukseen,
mutta se edellyttää kansallista vastinrahoitusta.

•• STUK tekee aktiivisesti tutkimusyhteistyötä EUn,
ESARDAn, ITUn, IAEAn, OECD/NEAn, NKS:n
WHOn, ICRUn, ICRM:n, UNSCEARin ja CTBTOn
ohjelmissa. STUK tekee tutkimusyhteistyötä eri
kansallisten sisarorganisaatioiden kanssa (EUmaat, Norja, Kanada, Yhdysvallat, Kiina, Venäjä).
STUK osallistuu eurooppalaisiin tutkimusyhteistyöverkostoihin (MELODI, NERIS, Radioecology
Alliance, EMRP). Yhteistä ohjelmasuunnittelua
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(H2020) koskevan hankkeen (OPERRA) osana järjestetään kansallinen sidosryhmäseminaari, jossa
suunnitellaan suomalaisten tutkimusorganisaatioiden osallistumista eurooppalaiseen säteilyturvallisuustutkimukseen. Osana kansallista säteilyturvallisuuden tutkimusohjelmaa STUK osallistuu
H2020/Euratom ensimmäiseen hakuun, jossa
uutena rahoitusinstrumenttina on European Joint
Program (EJP).(4)
Säteilysuojelualueella toimii neljä eurooppalaista
tutkimusyhteisöä, joihin STUK osallistui. Nämä
keskittyvät pienten säteilyannosten riskien tutkimukseen (MELODI, Multidiciplinary European
Low Dose Initiative), radioekologiseen tutkimukseen (European Radioecology Alliance), säteilyonnettomuuksiin varautumiseen (NERIS, The European Platform on Preparedness for Nuclear and
Radiological Emergency Response and Recovery
ja dosimetriaan (EURADOS, European Dosimetry Group). OPERRA-hanke on näitä yhteenliittymi yhdistävä hanke. Yhteistä ohjelmasuunnittelua
(H2020) koskevan hankkeen (OPERRA) osana järjestettiin kansallinen sidosryhmäseminaari, jossa
suunniteltiin suomalaisten tutkimusorganisaatioiden osallistumista eurooppalaiseen säteilyturvallisuustutkimukseen.
STUK osallistui H2020/Euratom ensimmäiseen
hakuun, jossa uutena rahoitusinstrumenttina on
European Joint Program. STM nimesi STUKin kansallisen ohjelman hallinnoijaksi. European Joint
Program -instrumentin tavoitteena on kansallisten
ohjelmien yhdistäminen EU-tutkimukseen. Tämä
sopii hyvin yhteen kansallisen tutkimusohjelman
ja yhteenliittymän valmistelun kanssa.
STUK koordinoi EU Kolarctic ENPI CBC -ohjelman rahoittamaa CEEPRA -hanketta (Collaboration Network on EuroArctic Environmental Radiation Protection and Research). Hankkeen aikana
parannettiin Suomen, Norjan ja Venäjän arktisten
alueiden organisaatioiden yhteistyötä ja varautumista säteilyvaaratilanteisiin mahdollisessa ydinonnettomuustilanteessa. Hankkeessa tutkittiin
myös mahdollisen ydinonnettomuuden vaikutuksia
pohjoiseen ympäristöön sekä onnettomuuden sosiaalisia vaikutuksia. Mahdollisen onnettomuuden
fysikaaliset vaikutukset jäisivät rajallisiksi, mutta
onnettomuuden sosio-ekonomiset vaikutukset olisivat merkittävät.
STUK teki tutkimusyhteistyötä EUn, ESARDAn, ITUn, IAEAn, OECD/NEAn, NKS:n WHOn,
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ICRUn, ICRM:n, UNSCEARin ja CTBTOn ohjelmissa.

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. (5)
STUKin päivystäjä vastaanotti yhteensä 168 ilmoitusta eri tapahtumista. Päivystäjä käynnisti
selvästi alle 15 minuutissa tarvittavat toimet voimassa olevien ohjeiden mukaisesti, lukuun ottamatta yhtä tapausta, jossa yhteyskokeiluun vastaaminen viivästyi. Kaikissa tarvittavissa tapauksissa STUKintilanteen selvittämisessä tarvittavat
asiantuntijat tavoitettiin välittömästi ja tarkistustoimet käynnistettiin ripeästi. Päivystäjän raportoimien tapausten määrä esitetään taulukossa 16.
Lisäksi päivystäjä vastaanotti Fukushiman onnettomuuden jälkihoitoon liittyviä tilannetietoja
ja mittaustuloksia, jotka välitettiin STUKin sisällä asianomaisille henkilöille, mutta joista ei tehty
erillisiä päivystysraportteja.
Kotimaisilta ydinlaitoksilta ilmoitettiin 25 tapahtumasta tai viasta. Noin puolet näistä oli laitosten käyttötapahtumia. Ympäristön säteilyvalvontaan liittyi tavallista enemmän hälytyksiä, joista
yli puolet johtui alkuvuodesta yhden säteilyvalvonta-aseman lähellä tehdyistä rakenteiden röntgenkuvauksista, jotka aiheuttivat hälytyksiä säteilytason noususta.

Poikkeavat tapahtumat
Vuoden aikana oli tapahtumia, joiden johdosta
STUKin asiantuntijat käynnistivät heti selvitykset tapahtuman mahdollisesta turvallisuusmerkityksestä. Merkittävimpiä säteilyn käyttöön ja säteilylähteisiin liittyviä tapauksia olivat seuraavat:
• Maaliskuussa työntekijä altistui säteilylle huoltotöissä, kun pinnan mittaukseen käytettävää
säteilylähdettä ei suljettu ohjeiden mukaan ennen töitä. Lyhyen altistusajan takia saatu annos
jäi kuitenkin hyvin pieneksi.
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• Kesäkuussa ja lokakuussa Tornion terästehtaalla joutui amerikium-241:ä sisältävä säteilylähde
sulatusprosessiin. Vastaavanlaisia tapahtumia
sattuu vuosittain. Tehtaan ulkopuolelle ei päässyt radioaktiivisia aineita eikä työntekijöille aiheutunut säteilyvaaraa. Sulatuksessa syntynyt
metallierä ei saastunut, vaan suurin osa amerikiumista jäi prosessissa syntyneeseen kuonaan
ja pieni osa savukaasupölyihin.
Poikkeavista tapahtumista, varautumisesta säteilyvaaraan sekä pidetyistä valmiusharjoituksista
kerrotaan STUKin valmiustoimintaa koskevissa
kolmannesvuosiraporteissa, jotka ovat saatavilla
STUKin www-sivuilla.

Hälyttäminen ja tavoitettavuus
STUKin hälytyslistalle kuuluu noin 150 henkilöä,
joiden tavoitettavuutta testataan säännöllisesti ennalta ilmoittamana ajankohtana joko virka-aikana tai sen ulkopuolelle. Tavoitettavuuskokeiluita
on tehty vuodesta 1992 alkaen. Vuonna 2014 henkilöstön tavoitettavuutta testattiin neljästi: kah-

desti viikonloppuna, kerran arki-iltana ja kerran
työpäivän aikana. Noin puolen tunnin sisällä yhteydenottoon vastasi testeissä 72–79 % testatuista.
Testissä kysytään myös kuinka nopeasti henkilöt
voisivat saapua töihin, jos kyseessä olisi oikea hälytys. STUKin valmiusorganisaatio olisi jokaisella
kerralla saatu toimintavalmiuteen tavoiteajassa eli
kahdessa tunnissa.

Varautuminen
Pohjoismaiden säteilyturvaviranomaiset julkaisivat helmikuussa 2014 yhteisen ohjeistuksen (Nordic Flag Book) säteilyvaaratilanteiden aikaisista
suojelutoimista ja niiden kriteereistä. Ohjeistus
perustuu STUKin VAL-ohjeisiin ja kattaa kaikentyyppiset säteilyvaaraa aiheuttavat tilanteet niiden alkuvaiheesta jälkihoitoon. Kyseessä on maailmassa ensimmäinen tämän laajuinen eri maiden
viranomaisten yhdessä sopima ohjeistus.
Säteilyvaaratilanteisiin varautumisen ja säteilyvaaratilanteen aikaisen toiminnan kehittämiseksi STUK teki laaja-alaisesti yhteistyötä kotimaisten yhteistyötahojen kanssa.

Taulukko 16. Päivystäjän raportoimat yhteydenotot ja tapaukset vuosina 2010–2014.
Tapaus

2010

2011

2012

2013

2014

26

25

25

27

25

3

5

2

5

7

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

31
29
2

31
29
40

40
33
7

21
18
3

43
37
6

Säteilyvalvonta Suomen rajoilla
ja kuljetukset (henkilö- ja tavaraliikenne)

14

12

27

21

24

0

0

1

1

1

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

22
9
3
4
0
6

21
10
7
2
1
1

26
7
5
9
4
2

45
26
13
6
0
0

18
6
9
1
0
2

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

7

4

5

5

1

27

13

24

33

31

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

Muut tapahtumat Suomessa

Kansainväliset ja kotimaiset yhteyskokeilut, testit,
koestukset ja valmiusharjoitukset 2
Muut yhteydenotot päivystäjään
Yhteensä
1
2

36

29

30

15

42

166

149

162

195

168

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

67

STUK

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014

Olkiluodon ja Loviisan laitosten onnettomuuksiin varautumista kehittämään on kummallakin
pelastustoimialueella yhteistyöryhmä. Kumpikin
ryhmä toimi aktiivisesti. Keväällä päivitettiin ulkoinen pelastussuunnitelma Olkiluodon laitoksen
säteilyonnettomuuden varalle.
STUKin suunnitelma säteilyvaaratilanteiden
aikaisesta mittaustoiminnasta hyväksyttiin. Suunnitelmassa esitetään mitkä ovat priorisoitavat mittauskohteet ja -tavat eri tapahtumissa ja tapahtumien eri vaiheissa. Suunnitelmaa varten arvioitiin
STUKin käytössä olevat henkilöstö- ja laitteistoresurssit sekä muiden viranomaisten mahdollisuus
tehdä säteilymittauksia. Suunnitelman valmistelun ja harjoitusten kokemusten perusteella esille
nousi tarve selvittää koko Suomen mittauskapasiteetti sekä sen käyttö erityisesti laaja-alaisessa
säteilyvaaratilanteessa. Samassa yhteydessä on
tarve arvioida myös kansainvälisen mittausavun
hyödyntämistä vaaratilanteiden aikana.

tö (IAEA) oli mukana harjoituksessa testaamassa
omaa toimintakykyänsä.

• Valmiusharjoitukset.
•• Osallistutaan harjoitukseen ja suunnitteluun

•• Turvajärjestelyihin liittyvät harjoitukset. (4)

••

Olkiluodon isossa pelastustoimiharjoituksessa. (5)
Toteutetaan STUKin osuus Loviisan vuosittaisessa harjoituksessa. (5)

Olkiluodon kolmen vuoden välein pidettävä iso pelastustoimiharjoitus järjestettiin lokakuussa. Tämänvuotisessa harjoituksessa keskityttiin vakavan
onnettomuuden aiheuttamaan tilanteeseen ensimmäisen vuorokauden jälkeen. Laajaan harjoitukseen osallistui 84 eri organisaatiota, joista hieman
yli 30 olivat yksityisiä. STUKista harjoitukseen
osallistui 48 henkeä. Harjoituksen alkutilanteen
luomiseksi pidettiin elokuussa karttaharjoitus, jossa käytiin läpi onnettomuustilanteen alkutoimet.
Tähän osaan osallistui 20 organisaation edustajia.
Harjoituksessa nousi esille kehityskohteita erityisesti jälkivaiheen vastuiden selvittämisestä ja tilannekuvan hallinnasta sekä tilanteen edellyttämän mittauskapasiteetin hallinnasta.
Loviisan laitoksen harjoitus järjestettiin marraskuussa. Harjoituksen skenaarioon sisältyi yhtäaikainen tilanne molemmilla laitosyksiköillä.
STUK testasi erityisesti tilannekuvan muodostamista, ylläpitoa ja välittämistä tilanteessa, jossa
joudutaan seuraamaan useamman yksikön tilannetta. Myös Kansainvälinen Atomienergiajärjes-

68

• Erilaisia tapahtumia koskevat turvajärjestelyt.
•• Reagoidaan asianmukaisesti ja nopeasti
muiden viranomaisten virka-apupyyntöihin
yhteiskunnallisesti merkittävien kokousten ja
suurten yleisötapahtumien turvajärjestelyjen
varmistamiseksi. Yhteistyö käynnistyy suunnitelmien mukaisesti ja analyysit hoidetaan
asiantuntevasti. (4)
STUK toteutti etukäteen sovittuna virka-apuna
kaksi tehtävää: Kiinan Liu Yunshanin vierailu kesäkuussa 2014 ja Northern Future Forum -kokouksen turvajärjestelyt marraskuussa 2014. Poliisipartiot suorittivat säteilymittaukset kentällä ja STUK
antoi etätukea. Partioiden varusteina kentällä oli
Vasikka-reppuja, jotka lähettivät tapahtumien aikana tuhansia spektrejä STUKin analysoitavaksi.

Voimayhtiöt, poliisi ja STUK kehittävät yhdessä uhkatilanteita koskevien valmiusharjoitusten
suunnittelua. Suunnittelu käsittää sekä fyysisiä
että tietoturvallisuusuhkia. Voimayhtiöt vastaavat
omasta harjoittelustaan ja harjoitusohjelmansa
avulla ne voivat arvioida turvajärjestelyjen toimintakykyä ja vaatimustenmukaisuutta. Vuonna 2014
valmistui harjoitussuunnitelma vuosille 2015–
2017. Suunnitelmaa täsmennetään vuosittain. Siinä käsitellään myös yhdistettyjä uhkatilanne- ja
onnettomuusharjoituksia.
Lokakuussa STUK, Helsingin poliisi ja pelastuslaitos järjestivät yhteistoimintaharjoituksen, jossa
harjoitustapahtumana oli lainvastaisen toiminnan uhka Helsingissä. Harjoituksen painopiste oli
kenttätoiminnassa ja kenttätoiminnan etätuessa.
STUK avusti poliisin ja pelastuksen toimintaa mittauksilla, mittausten tulkinnalla ja vaara-arvioilla.

•• Turvajärjestelyjä koskevat vaatimukset ja valvonta. (4)
STUK toteutti vuonna 2014 ydinvoimalaitosten
käytön ja rakentamisen valvonnan tarkastusohjelmien mukaiset tarkastukset sekä erillistarkastukset tuoreen ydinpolttoaineen kuljetuksista.
Tarkastukset käsittelivät turvajärjestelyihin liit-
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Olkiluodon kolmen vuoden välein pidettävä iso pelastustoimiharjoitus järjestettiin lokakuussa. Harjoituksen alkutilanteen
luomiseksi pidettiin elokuussa karttaharjoitus Porissa. Kuva: Risto Isaksson, STUK.

tyvää riskien hallintaa, resurssien hallintaa, poikkeamien hallintaa, sekä turvajärjestelyjen teknistä toteutusta. Osa tarkastuksista oli integroituja
tarkastuksia ydinmateriaalivalvonnan ja turvallisuusvalvonnan kanssa. Vuonna 2014 voimayhtiöt
toimittivat STUKille uusia YVL-ohjeita ja suunnitteluperusteuhkaa koskevat arvionsa siitä, miten
uudet vaatimukset käyvillä ydinvoimalaitoksilla
toteutuvat. STUK tekee ohjeiden ja suunnitteluperusteuhkan soveltamispäätökset vuonna 2015.
STUK tarkasti Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemukseen
kuuluvat turvajärjestelyaineistot. Osana rakentamislupahakemuksen käsittelyprosessia STUK teki vuonna 2014 turvajärjestelyjä koskevan tarkastuksen.
Uusi ohje ST 1.11, Säteilylähteiden turvajärjestelyt, tuli voimaan vuonna 2014. Lisäksi STUK
valmisteli sen tulkinnasta ohjeen ja koulutti tarkastajiaan turvajärjestelyjen valvontaan. Ohjeen
toimeenpano säteilyn käytön tarkastuksissa on
aloitettu.

1.4.1.6 Asiantuntijapalvelut

•• Vakiopalvelut (mm. säteilymittaukset, aktiivisuusmääritykset, mittarikalibroinnit): kysynnän mukaisesti. (4)
Kansallisen mittanormaalilaboratorion säteilymittareiden kalibrointipalveluiden kysyntä oli selvästi
pitkän aikavälin tasoa suurempaa, mutta hieman
vuosien 2012 ja 2013 tasoa pienempi. Koko vuoden
aikana kalibrointipalvelut voitiin toteuttaa kysynnän mukaisesti.
Erilaisia aktiivisuusmäärityksiä tehtiin yhteensä 13 271. Näistä määrällisesti merkittävimmät
olivat asuntojen sisäilman radonmittaukset (8 136)
ja työpaikkojen sisäilman radonmittaukset ja selvitykset (2 060). Laboratorioissa palveluina tehtyjä
gammaspektrometrisiä ja radiokemiallisia aktiivisuusmäärityksiä tehtiin yhteensä 3 075.

•• Asiantuntijatehtävät toteutetaan rahoittajien
kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Säteilyja ydinturvallisuusyhteistyössä painoaloina ovat
Leningradin ja Kuolan ydinvoimalaitosten turvallisuuden edistäminen ja turvallisuusviranomaisen
tukeminen. (5)
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Loviisan ja Olkiluodon laitosten ympäristön säteilyvalvonnassa otettiin monipuolisesti näytteitä
laboratorioanalyysejä varten. Analyysitulokset raportoitiin Fortumille ja TVO:lle tehtyjen sopimusten mukaisesti. Talvivaaran radiologinen perustilaselvitys, jota laajennettiin Talvivaarassa sattuneen ympäristövahingon seurauksena, valmistui.
Hanhikiven ydinvoimalaitoksen ensimmäisessä
radiologisessa perustilaselvityksessä kartoitettiin
meriympäristön tilannetta ennen maa- ja vesiympäristön rakennustöiden alkamista. Raportti tutkimustuloksista valmistui.
Ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevaa yhteistyötä Venäjän kanssa jatkettiin. Yhteistyöhön kuuluneet hankkeet kohdistuivat erityisesti Leningradin ja Kuolan laitosten turvallisuuteen sekä turvallisuusviranomaisen Rostechnadzorin tukemiseen.
Yhteistyöhön sisältyi tiedon ja kokemusten vaihdon lisäksi laitetoimituksia. Yhteistyön rahoituksesta vastasi osittain STM ja osittain STUK.
STUK osallistui useisiin EU rahoittamiin hankkeisiin, joiden tavoitteena oli tukea kolmansien
maiden ydin- ja säteilyturvallisuusviranomaisten kehittämistä. STUK osallistui mm. seuraaviin hankkeisiin: Armenian, Egyptin, Filippiinien,
Jordanian, Kiinan, Kosovon, Marokon, Ukrainan,
Valko-Venäjän ja Vietnamin ydin- ja säteilyturvallisuusviranomaisten tukihankkeet.
Uutena palvelutoiminnan hankkeena STUK
aloitti kaupalliselta pohjalta toteutettavan yhteistyön Saudi-Arabian asianomaisen viranomaisen K.A.CAREn kanssa. Yhteistyössä STUK tukee
K.A.CAREa säteily- ja ydinturvallisuusviranomaisen perustamisessa Saudi-Arabiaan, joka suunnittelee laajan ydinvoimalaitosohjelman käynnistämistä. Ensimmäiset viisi hanketta saatiin pääosin
valmiiksi, ja uusien hankkeiden valmistelu aloitettiin.
UM:n rahoittama IAEA:n tukiohjelma kohdistuu kansainvälisen ydinsulkuvalvonnan tukemiseen. Ohjelmaan sisältyi IAEA:n tarkastajien koulutusta ja teknisten mittauslaitteiden kehittämistä.
CTBT -palvelumittauksia tehtiin CTBT -organisaatiolle sen toimittamista näytteistä. Mittaukset
liittyvät kansainvälisen ydinkoekieltosopimuksen
mukaiseen toimintaan.
Palvelutoimintana järjestettiin useita säteily- ja
ydinturvallisuutta koskevia kursseja, joissa käsiteltiin uusittuja YVL-ohjeita ja ydinvoimalaitoksen
automaatiota.
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•• Radontalkoita järjestetään yhteistyössä kuntien
kanssa. Radontalkoissa tehdään vähintään 5 000
mittausta. (4)
Radontalkoissa tarjottiin huoneilman radonmittauksia yli 92 000 kotitalouteen ja 1 502 tilausta
toteutettiin (osallistumisaktiivisuus 1,6 %). Radonmittauksia tehtiin talkoissa yhteensä 2 558 (1,7
mittauspurkkia/tilaus).
Radontalkoot pidettiin vuonna 2014 Helsingissä ja Päijät-Hämeessä. Päijät-Hämeen talkoista radonpitoisuustulokset saadaan vuoden 2015 aikana.
Vuoden 2013 syksyllä radontalkoot pidettiin LänsiUusimaalla ja Eteläkärjessä. Niiden tulokset valmistuivat alkuvuonna 2014.
Taulukossa 17 on yhteenveto radontalkoissa
vuonna 2014 mitattujen asuntojen radonpitoisuuksista. Päijät-Hämeen talkoista ei ole vielä radonpitoisuustuloksia käytettävissä.

• Palvelutoiminnan laajentaminen.
•• STUK laajentaa kansainvälistä palvelutoimintaansa ja valmistautuu perustamaan yhtiön
tähän tarkoitukseen. (4)
STUKin kansainvälinen palvelutoiminta laajeni
erityisesti Saudi-Arabian tukihankkeen myötä.
STUK valmisteli osakeyhtiön perustamista kansainväliseen palvelutoimintaan. Asiaa koskeva esitys toimitettiin STM:lle joulukuussa.

1.4.1.7 Viestintä

•• Säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvien tapahtu
mien oma-aloitteinen, objektiivinen, avoin ja viivytyksetön tiedottaminen. (4)
STUK julkaisi ajankohtaisista asioista yhteensä 57
tiedotetta internetsivuillaan. STUK tiedotti muun
muassa UV-säteilyn ja sisäilman radonin aiheuttamista riskeistä sekä ydinturvallisuuden puolella
käyvillä ydinvoimalaitoksilla havaituista tapahtumista.
Osa tiedotteista julkaistaan myös ruotsiksi ja
jos aihe on kansainvälisestikin kiinnostava, käännettiin tiedote lisäksi englanniksi. Kansainvälistä
kiinnostusta herättäviä uutisaiheita olivat lausunnot, jotka STUK antoi Fennovoiman ja TVO:n hakemuksista niiden ydinvoimalaitoshankkeiden periaatepäätösten täydentämisestä.
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Julkaistuista tiedotteista kerrotaan aina
STUKinsosiaalisen median palstoilla Facebookissa ja Twitterissä. Tiedotteet voi myös tilata RSS
-syötteenä. Tärkeimmät tiedotteet STUK lähettää
sähköpostijakeluna. Tiedotteet on tilannut sähköpostiinsa reilu tuhat henkilöä.
STUK järjesti huhtikuussa yhdessä syöpäjärjestöjen, TTL:n sekä IL:n kanssa tiedotustilaisuuden
UV-säteilyn riskeistä.
Vuoden lopulla STUK osallistui Tieto lisää turvaa -kampanjaan. Kampanjalla kiinnitettiin huomiota seikkoihin, joista verkko-ostajan pitäisi tietää ennen ostamista. STUK nosti kampanjassa
esille erityisesti laserosoittimien turvallisen nettiostamisen. Kampanjaan osallistuivat STUKin
lisäksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Liikenteen
turvallisuusvirasto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Tulli sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.
STUKin internetsivuilla vierailtiin yhteensä
410 312 (1124/pv) kertaa, kävijöitä oli 282 492 (774/
pv). Vuonna 2013 kävijöitä oli yhteensä 322 389
(883/pv). Internetsivujen kautta tulleeseen kyselyyn tai palautteeseen vastattiin yhteensä noin 225
kertaa.

•• Jatkuva valmius vastata säteily- ja ydinturvallisuutta koskeviin kysymyksiin sekä virka-aikana että
virka-ajan ulkopuolella. (4)
STUKilla ei ole ollut vuoden 2012 alkuvuoden jälkeen ympärivuorokautista tiedotuspäivystystä.
STUKin viestintäammattilaisten ja asiantuntijoiden virkapuhelinten numerot ovat kuitenkin avoimesti saatavilla ja toimintatapaan kuluu palvella

toimittajia aina, kun he ottavat yhteyttä.
Syksyllä 2014 tehdyssä tutkimuksessa, jossa
kartoitettiin STM:n hallinnonalan organisaatioiden mainetta sidosryhmien keskuudessa, STUK
sai kaikilta sidosryhmiltään hyvän arvion tavoitettavuudesta.

• Julkaisutoiminta ja asiakkuuksien hallinta.
•• Sähköinen julkaisuarkisto, Julkari, on vakiin••

tuneessa käytössä STUKissa, ja myös vanhat
aineistot on tallennettu Julkariin. (4)
STUK osallistuu hallinnonalan yhteiseen asiakkuuden hallintajärjestelmän hankkeeseen ja
käyttöönottoon. (-)

STUK otti syksyllä 2014 käyttöön sähköisen julkaisuarkiston Julkarin. www.julkari.fi-osoitteesta
löytyy linkki STUKin julkaisukokoelmiin. Palveluun viedään kaikki STUKin omat julkaisut sekä
tiedot tieteellisistä artikkeleista. Viranomaisohjeita Julkariin ei tallenneta, ne löytyvät Stuklexista. Vuoden 2014 loppuun mennessä Julkariin oli
viety kaikki ennen 15.10.2013 julkaistut STUKin
julkaisut. STUKin www-sivuilla oli vielä käytössä
STUKinoma julkaisutietokanta.
STUK nimesi edustajansa STM:n perustamiin
asiakkuuksien hallintajärjestelmähankkeen projektiryhmään ja ohjausryhmään. Ryhmät eivät
vielä kokoontuneet.

• Verkkoviestintä.
•• STUK osallistuu aktiivisesti STM:n konsernin
julkaisujärjestelmän käyttöönottoprojektiin. (4)

•• STUKin verkkosivut julkaistaan uudella julkai-

sujärjestelmäalustalla vuoden 2014 aikana. (-)

Taulukko 17. Yhteenveto radontalkoissa mitattujen asuntojen radonpitoisuuksista. Päijät-Hämeen talkoista ei ole vielä
radonpitoisuustuloksia käytettävissä (n.a.).
Länsi-Uusimaa ja
Eteläkärki

Helsinki

Päijät-Häme

157 Bq /m3

158 Bq /m3

n.a.

Yli 1 000 Bq /m3

1%

1%

n.a.

Yli   400 Bq /m3

4%

8%

n.a.

Yli   300 Bq /m3

9%

12 %

n.a.

Yli   200 Bq /m

19 %

23 %

n.a.

45 386

40 121

52 164

709/1116

611/1073

891/1485

1,6 %

1,5 %

1,7 %

Keskiarvo

3

Talkookutsuja jaettiin
Talkoisiin osallistui (taloutta / purkkia)
Osallistumisaktiivisuus (% kutsutuista)
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•• Laaditaan suunnitelma ja sovitaan menettelytavat STUKin osallistumiselle ja viestinnälle
sosiaalisessa mediassa. (3)
STUKin ulkoisten internetsivujen uudistusta toteutetaan osana STM:n hallinnonalan hanketta,
jossa rakennetaan yhteistä julkaisujärjestelmää.
Työ jatkuu keväällä 2015, ja uudet internetsivut
on tarkoitus julkaista toukokuussa 2015.
STUKin sosiaalisen median kanavia ovat Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Flickr ja SlideShare. Näillä kanavilla STUK kertoo ajankohtaisista asioista ja toiminnastaan sekä vastaa kysymyksiin. Toimintaa koskevista menettelytavoista
on laadittu luonnos.

• Kriisiviestintä.
•• Verkkopalvelut toimivat moitteettomasti kriisi-

••

viestinnän tukena. STUK on päivittänyt kriisiviestinnän ohjeensa VN:n uuden häiriötilanneviestinnän ohjeen mukaisiksi ja ottaneet ne
osaksi häiriötilanteiden johtamista. (4)
STUK on päivittänyt kriisiviestinnän ohjeensa
VN:n uuden häiriötilanneviestinnän ohjeen
mukaiseksi ja ottaneet ne osaksi häiriötilanteiden johtamista. (3)

Nykyisessä järjestelmässä STUKilla on valmius
korvata varsinainen internetsivustonsa kriisitiedotussivuilla. Äärimmäisen pelkistetyt ja teknisesti
mahdollisimman yksinkertaiset sivut otetaan käyttöön silloin, kun varsinainen sivusto on liian raskas
palvelemaan kriisitilanteen suuria kävijämääriä.
Uudessa, rakenteilla olevassa verkkopalvelussa sivujen kuormankestävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota.
STUKin kriisiviestintäohje viimeistellään ja
otetaan käyttöön vuonna 2015.

• SADe-hanke.
•• STUK on tuottanut sovitut sisällöt toimialansa
osalta. (-)
Valtiovarainministeriö asetti vuonna 2009 Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelman). Sen tavoitteena on tarjota
kansalaisille ja yrityksille hyödyllistä, sujuvaa ja
helppoa sähköistä asiointia julkisiin palveluihin.
STM ja THL vastaavat SADe-ohjelman sosiaalija terveysalan kokonaisuudesta, jossa kehitetään
sosiaali- ja terveysalan sähköisiä palveluja. STUK
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ottaa ohjelman huomioon suunnitellessaan omien
sähköisten palvelujensa kehittämistä.

• Uutiskirje.
•• Aloitetaan säännönmukaisesti ilmestyvän sähköisen uutiskirjeen toimittaminen. (4)
STUK aloitti Säteilyuutiset-uutiskirjeen julkaisemisen. Siinä kerrotaan ajankohtaisista säteily- ja
ydinturvallisuusasioista. Uutiskirje on tarkoitettu
kaikille säteilystä kiinnostuneille. Vuonna 2014 ilmestyi viisi Säteilyuutiset-uutiskirjettä. Uutiskirjeellä oli noin 330 tilaajaa.
STUK julkaisee lisäksi kahta ProInfo-uutiskirjettä säteilyn käytön ammattilaisille. Toinen on
suunnattu terveydenhuollon, toinen erityisesti säteilyn käyttäjille teollisuudessa ja tutkimuksessa.
Vuonna 2014 julkaistiin kolme terveydenhuollon
ProInfo-uutiskirjettä ja kaksi teollisuuden ja tutkimuksen ProInfo-uutiskirjettä.

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

•• Toimintajärjestelmää koskevat ohjeet ovat ajan
tasalla. Ohjeiston päivitykset valmistuvat suunnitelmien mukaisesti. (5)
STUKin prosessit ja toimintatavat esitetään toimintajärjestelmän ohjeissa. Ohjeiston rakenne uudistettiin vuonna 2014. Aiemmin ohjeisto koostui
STUK-käsikirjasta sekä viidestä aihekohtaisesta
STUK-tason käsikirjasta (henkilöstöhallinto, taloushallinto, tietohallinto, valmiustoiminta ja viestintä) sekä osastotason käsikirjoista. Nämä sisälsivät yhteensä noin 370 ohjetta. Nyt kaikki STUKtason käsikirjat, valmiutta lukuunottamatta, on
sisällytetty yhteen yhteiseen käsikirjaan. Uudistuksen yhteydessä yhdeksän ohjetta poistettiin
tarpeettomina ja kiinteistöhallintoa koskeva uusi
ohjekokonaisuus suunniteltiin. Sisäisten ohjeiden
ylläpidon tavoite on, että yli 10 vuotta vanhoja ohjeita ei ole ja että 60 % ohjeista on korkeintaan viisi vuotta vanhoja, saavutettiin muutamaa ohjetta
lukuun ottamatta.
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• Riskienhallinnan, valvonnan ja sisäisen tarkastuksen kehittäminen.
•• STUK osallistuu hallinnonalan riskienhallinnan
kehittämiseen, jossa ryhdytään käyttämään
hallinnonalan yhteistä riskienhallinta-järjestelmää. (4)
•• Jatketaan ja syvennetään hallinnonalan sisäisen tarkastuksen yhteistyötä (SITA-verkosto).
(4)
•• Auditoinnit toteutetaan vuotta 2014 koskevan
suunnitelman mukaisesti. (4)
STUK osallistui hallinnonalan riskienhallinnan
kehittämistyöhön. Hallinnonalan yhteinen riskienhallintaohjelma otettiin käyttöön.
STUK osallistui aktiivisesti SITA-verkoston kokouksiin.
Riskienhallintaa koskevan STUK -ohjeen mukaisesti tulossuunnitelmien valmistelun yhteydessä tehtiin suunnitelmiin liittyvät riskiarviot sekä
arviointiin suunnitelmiin liittyvät tietoturvariskit.
Arviointien yhteydessä päätettiin niistä vastatoimenpiteistä, joilla varmistetaan arvioitujen riskien hallinta. Riskienhallinta on siten osa STUKin
normaalia johtamista, toiminnan suunnittelua ja
toteuttamista. Vuonna 2014 arvioitiin uudelleen
2011 tehdyn kattavan riskienarvioinnin riskit sekä tunnistettiin uudet ajankohtaiset riskit. Näiden
riskien jatkokäsittely ja seuranta tapahtuu hallinnonalan yhteisellä riskienhallintaohjelmalla.
STUKissa toteutettiin auditointiohjelman mukaisesti yhteensä 14 toiminnan arviointia. Näistä
kolme oli toiminnan ulkoisia arviointeja joista kaksi kohdistui mittanormaalitoimintaan ja yksi tietoteknisiin järjestelmiin. Lisäksi tehtiin kaksi sisäistä tarkastusta, joista toisen teki ulkopuolinen taho.
Viisi sisäistä auditointia kohdistui laboratoriotoimintaan, joissa referenssinä käytettiin testaus- ja
kalibrointilaboratorioita koskevaa standardia SFSEN ISO/IEC 17025.
Koko STUKia koskevat auditointiraportit käsitellään STUKin johtajien kokouksessa. Suppeammat raportit käsitellään asianomaisten yksiköiden

kokouksissa. Raporttien perusteella päätetään korjaavista toimenpiteistä.
Auditointien vuosittainen lukumäärä 2010–
2014 on esitetty taulukossa 18.

• Mittanormaalien laatu. Poikkeama (%) kalibrointitai mittausvertailun vertailuarvosta/keskiarvosta
vastaa muiden kansallisten SSDL-laboratorioiden
keskimääräisiä tuloksia, ja epävarmuus muiden
kansallisten SSDL-laboratorioiden keskimääräistä
tasoa.
•• Toteutetaan STUKin osuus IAEA:n TLD-dosimetriaa koskevassa vertailumittauksessa. (1)
•• Osallistutaan 5-10 aktiivisuussuureita koskevaan vertailumittaukseen. (5)
•• Toteutetaan kansallisen mittanormaalitoiminnan laatu CIPM-MRA ssopimuksen ja IAEA/
WHO:n laatuvaatimusten mukaisena. (4)
•• Toteutetaan STUKin osuus EURAMET 1177
mittausvertailun tulosten arvioinnissa ja raportoinnissa. (4)
•• Esitellään ja hyväksytetään laatujärjestelmä
Euramet-laatufoorumille. (4)
STUK toimii ionisoivan säteilyn säteilysuureiden
kansallisena mittanormaalilaboratoriona ja pitää
yllä mittanormaaleja Suomessa tehtävien säteilymittausten luotettavuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi. STUK osallistui kansallisen metrologian neuvottelukunnan ja EURAMET-järjestön
toimintaan ja säteilymetrologian ja dosimetrian
tutkimuksessa EMRP-tutkimushankkeisiin. Kansallisen mittanormaalilaboratorion toimintaan
kohdistui ulkoinen auditointi. Auditoinnin raportti
ei vielä valmistunut, mutta alustavien tietojen mukaan auditoinnissa ei havaittu merkittäviä poikkeamia. Laboratorion toiminnan todettiin olevan
tasolla, jota kansalliselta mittanormaalilaboratoriolta edellytetään.
Säteilytyslaitteistot ja mittanormaalit ylläpidettiin sädehoidon, säteilysuojelun sekä röntgenkuvantamisen säteilymittareiden kalibrointeihin.
Kalibroinneissa käytetyn röntgenlaitteiston gene-

Taulukko 18. Auditointien määrä vuosina 2010 – 2014.
Vuosi

2010

2011

2012

2013

2014

Yleistoiminta ja osastojen muu kuin laboratoriotoiminta

2

2

9

11

9

Laboratoriotoiminta

6

6

7

8

5

Sisäiset tarkastukset

0

0

2

2

2
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raattoreiden uusinta käynnistettiin.
STUK osallistui IAEA:n järjestämään mittausvertailuun röntgendiagnostiikassa käytetyille
ilmakermamittareille. Mittaukset tehtiin alkuvuodesta 2014. STUKin tulokset poikkesivat enintään
0,3 % ilmakerman vertailuarvosta. Erot vertailuarvoihin olivat selvästi pienempiä kuin mittausepävarmuudet. Vuonna 2014 tehtiin myös kahdenvälinen KAP-mittarivertailu IBA SSDL:n kanssa.
Alustavien tulosten mukaan tulosten yhteneväisyys on hyvä.
STUK ei osallistunut IAEA/WHO kalibrointilaboratorioverkoston vuosittaiseen absorboituneen
annoksen TLD- dosimetria audit -mittaukseen Co60 gammasäteilyllä (sädehoidon annostarkkuus).
Poisjäänti johtui aikatauluepäselvyyksistä. Sädehoidon mittanormaalien laatuun tai tarkkuuteen
tällä ei ole merkitystä.
STUK osallistui 11 aktiivisuussuureita koskevaan vertailumittaukseen tai pätevyystestiin. Yhdessä vertailumittauksessa oli tyypillisesti useampi näyte ja siinä määritettiin usean radionuklidin
aktiivisuuspitoisuus. Vertailumittauksista seitsemän oli kansainvälistä ja loput STUKin laboratorioiden välisiä menetelmien vertailuja. Vertailumittausten tulokset olivat yleisesti ottaen erittäin
hyvät tai hyvät.
EURAMET 1177 -mittausvertailun tuloksissa
STUKin poikkeama vertailun referenssiarvosta oli
0.55 % (KAP) ja 0.27 % (ilmakerma). Tulosten poikkeamat referenssiarvoista ovat selvästi STUKin ilmoittamien mittausepävarmuuksien puitteissa ja
vertailun parhaimmistoa. Vertailusta on valmisteilla julkaisu.
Kansallisen mittanormaalilaboratorion laatujärjestelmä ja toiminta esiteltiin EURAMETin laatufoorumille. Ryhmällä ei ollut huomautettavaa
laboratorion toiminnasta tai laadusta. Laboratorion toimintaan kohdistui myös ulkoinen auditointi,
jossa ei alustavien tietojen mukaan havaittu merkittäviä poikkeamia.

• Informaatioteknologian hyödyntäminen.
•• Laboratorioiden tiedonhallintajärjestelmähankkeen (TUPLA) toinen, kaksivuotinen osaprojekti (NAMIT 2) valmistuu. (4)
STUKin aloittaman laboratorioiden tiedonhallintajärjestelmän toinen osaprojekti valmistui. Val-
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miina ensimmäisen ja toisen osaprojektin jälkeen
ovat tilausten ja näytteiden kirjaaminen, gammaspektrometriset mittaukset, tulosselosteosiot, laadunhallinta gammamittausten osalta ja radiokemiallisten analyysien seurantalomakkeet. Vaikka
koko tietojärjestelmä ei ole vielä valmis, on se herättänyt jo kiinnostusta muissa eurooppalaisissa
laboratorioissa.

• Asiakastyytyväisyys.
•• STUK osallistuu hallinnonalan yhteiseen mainetutkimukseen. (5)
STM:n hallinnonalan mainetutkimus toteutettiin
viidennen kerran. Säteilyturvakeskus on ollut koko mainemittarin elinkaaren ajan (vuodesta 2003)
yksi parhaiten menestyneitä organisaatioita hallinnonalallaan, ja sama vahva linja jatkui myös
vuoden 2014 sidosryhmätutkimuksessa.
STUKin osalta erityisen hyvä tulos oli vuoden
2014 tutkimuksessa kartoitettu netpromoottori, eli
suosittelijaluku 60,6, joka oli selvästi tutkimuksen
keskitasoa (36,5) korkeampi. Tämä kertoo siitä, että STUK on hyvällä toiminnallaan onnistunut rakentamaan vahvan kannattajajoukon, joka on valmis tukemaan sitä myös haastavissa tilanteissa.
Tärkeimpänä pidetty maineen alue, luottamus,
nousi korkeammalle kuin koskaan aikaisemmin
mainemittauksien aikana. Aikaisempien vuosien
tapaan STUKin vahvuusalueita olivat myös asiantuntemus, arvostus, vastuullisuus, luottamus, hyödyllisyys ja tavoitettavuus. Toisaalta samalla tehokkuus ja viranomaistoimintojen arviointi kääntyi alamäkeen (kuva 36).
Selkeä vaihtelu eri sidosryhmien arvioiden välillä jatkui. Erityisesti maineen ulottuvuudella ”viranomainen” tapahtui sirpaloituneisuutta, jossa
sekä ydinvoimayhtiöiden että päättäjien mielestä
STUK ei ole tällä hetkellä yhtä avoin, asiakaslähtöinen, keskusteleva ja ihmisläheinen kuin se on
aikaisemmin ollut. Samoin tehokkuudessa ja tarpeiden huomioinnissa on ydinvoimayhtiöiden mielestä eniten parannettavaa.
Tulosten mukaan STUK on säilyttänyt korkean
tasonsa ja hyvan maineen sidosryhmiensä keskuudessa.

•• Vuotuiset tulostavoitteet saavutetaan erinomaisesti. (yli 95 %). (5)
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Vuoden 2014 toiminnallisista tulostavoitteista täyttyi 96 prosenttia eli tavoitteet täyttyivät erinomaisesti. Myös vaikuttavuustavoitteiden osalta tulos
oli erinomainen (96 %).
Tulostavoitteiden täyttyminen vuosina 2010–
2014 esitetään kuvassa 37.

1.5 Henkisten voimavarojen
hallinta ja kehittäminen
•• Esimiestyön rooli. Esimiesvalmennusohjelma
toteutetaan vuotta 2014 koskevan suunnitelman
mukaisesti. (3)
Esimiesvalmennus toteutui pääosin suunnitellun
mukaisesti. Esimiehille järjestettiin henkilökohtaista tukea STUKin toimintamallien ja työkalujen käyttöön. STUKin esimiehet osallistuivat
HAUSKehittämiskeskuksen tai muiden toimijoiden järjestämiin pidempiin johtamis- ja esimiesvalmennusohjelmiin. HAUSin VALTIO-VIRE -valmennukseen osallistui kaksi ja VALTIO-JOKO
-valmennukseen neljä STUKlaista. Lisäksi kuusi
henkilöä aloitti johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisen.
Esimiestyötä tuettiin myös järjestämällä tilannekohtaisesti suunniteltuja tukitoimia joko
STUKinomin tai ulkopuolisin resurssein.

• Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla.
•• Asiantuntemusta kehittävä koulutus toteutetaan vuoden 2014 koskevan suunnitelman
mukaisesti. (4)
Keskitetty koulutus järjestettiin pääosin tehdyn
suunnitelman mukaisesti. Keskitetysti järjestettyjen koulutusten teemoina olivat yleiset työelämätaidot ja STUK -osaaminen. Ammatillisen osaamisen kehittämisessä suurin merkitys on työssä
oppimisen eri muodoilla, jota koulutustyyppiset
kehittämismenetelmät täydentävät. Osastojen
järjestämää ammatillista koulutusta jatkettiin
monipuolisesti. Henkilöstöä osallistui runsaasti
myös ulkopuolisten organisaatioiden järjestämiin
koulutuksiin ja valmennuksiin. Sekä osastojen että
keskitetyn koulutuksen suunnitelmat pohjautuvat
pääosin tuloskeskusteluissa tunnistettuihin tarpeisiin.
STUK oli aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kansallista ydinjätehuoltoa
koskevaa viidettä kurssia, johon osallistui kaksi
STUKlaista. Myös ydinturvallisuusalan koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä alan toimijoiden
kesken ja järjestyksessään kahdennelletoista YKkurssille osallistui 10 STUKlaista.

•• Henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3-–
4 % kokonaistyöajasta (7–10 työpäivää/htv). (4)
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Kuva 36. STUKin vahvuusalueet STM:n hallinnonalan mainetutkimuksessa.

Kuva 37. Tulostavoitteiden täyttyminen vuosina 2010–2014.

75

STUK

Henkilöstökoulutukseen käytetyt työajat esitetään
kuvassa 38. Koulutukseen käytettiin kokonaistyöajasta 3,11 % eli 7,8 työpäivää henkilötyövuotta
kohden.

•• Opinnäytteitä valmistuu vuosittain muutama. (5)
STUKin ohjauksessa valmistui seitsemän ylempään korkeakoulututkintoon liittyvää opinnäytetyötä.

• Henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehittyvät myönteisesti.
•• Työtyytyväisyysbarometrin kokonaisindeksi
(VM Baro) ja määriteltyjen kuuden kysymyksen indeksit yli valtion keskitason.(5)
STUKissa toteutettiin toisen kerran VMBaro-työtyytyväisyyskysely. Vastausprosentti oli 73,6 eli se
nousi hieman edellisestä vuodesta (72 %). Kokonaistyytyväisyysindeksi oli STUKissa 3,62 ja näin
parempi kuin valtiolla keskimäärin (3,43.)
Kuvassa 39 esitetään kyselyn pääkohtien tulokset (STUK ja valtio). STUKin indeksiluku oli
työolot-pääkohdassa sama kuin valtion keskiarvo
ja kaikkien muiden pääkohtien indeksiluku oli valtion keskiarvoa parempi. Työolot oli kyselyn pääkohdista ainut, jossa indeksiluku laski, erityisesti
koetun työpaikan epävarmuuden vuoksi. STUKin
henkilöstö on tyytyväisintä työilmapiiriin ja yhteistyöhön (ka 3,91), työn sisältöön ja haasteellisuuteen (3,84) sekä johtamiseen ja esimiestyöhön (ka
3,69). Eniten kehitettävää on vielä tiedon kulussa
(ka 3,27), joka kuitenkin oli parantunut edellisvuodesta (3,20 vuonna 2013). Kyselyn pääkohdista eniten oli parantunut johtaminen ja esimiestyö sekä
kehittymisen tuki.
Tulostavoitteiksi asetetut työtyytyväisyysbarometrin indeksiarvot esitetään kuvassa 40. Tulostavoitteena on, että seurattavaksi asetetuissa
kysymyksissä STUKin indeksiarvo ylittää valtion
vuoden 2013 keskiarvon ja on vähintään sama kuin
STUKissa vuonna 2013. Tämä tavoite saavutetaan
kaikkien kysymysten osalta.
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•• Henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 8,5
henkilötyövuotta kohden. (5)
Sairaudesta ja työtapaturmista johtuneiden poissaolopäivien määrä oli 7,1 päivää henkilötyövuotta kohden eli 2,5 % säännöllisestä vuosityöajasta.
Työtapaturmien osuus poissaoloista oli 0,1 pv/htv.
Poissaolojen määrä henkilötyövuotta kohden oli
0,9 pv suurempi kuin vuonna 2013. Poissaolojen
määrä on ollut vakiintuneesti pienempi kuin valtionhallinnossa keskimäärin. (9 pv vuonna 2013).
Poissaolot esitetään kuvassa 41.

• Sukupuolten välisen tasa-arvon suunnitelmallinen
edistäminen.
•• STUK toteuttaa suunnitellut toimenpiteet
sukupuolinäkökulman huomioon ottamiseksi
keskeisissä hankkeissa. (-)
STUKilla ei ole sellaisia hankkeita, joilla olisi erityistä vaikutusta sukupuolinäkökulmaan.

Henkilöstöä koskevat yleistiedot
Henkilöstön palvelussuhderakenne
STUKin henkilöstöstä oli vuoden lopussa vakinaisessa palvelussuhteessa 324 ja määräaikaisessa
palvelussuhteessa 18 henkilöä, yhteensä 342 henkilöä. Henkilömäärä laski 5 henkilöllä (- 1,4 %). Lisäksi palkattomalla virkavapaalla oli 18 henkilöä.
Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä oli 5,3 %.
Määräaikaisten osuus opiskelijat ja harjoittelijat
poislukien oli vuoden lopussa 4,7 %. Vastaava luku
koko valtionhallinnossa oli 10,8 % (2013).
Osa-aikaisten määrä oli vuoden lopussa yhteensä 23 henkilöä. Kokoaikaisten osuus koko henkilöstöstä oli 92,3 % ja osa-aikaisten osuus 6,7 %. Koko
valtionhallinnossa osa-aikaisten osuus henkilöstöstä oli 6 % (2013). Osa-aikaisista kuusi henkilöä oli
osa-aikaisella eläkkeellä.
STUKin vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrän kehittyminen vuosina 2000–2014 esitetään kuvassa 42.
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Koulutuspäivää / henkilötyövuosi
9

Kuva 38. Henkilöstökoulutukseen käytettyjen työpäivien
määrä henkilötyövuotta kohti
vuosina 2004–2014.
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Kuva 39.VMBaro-kyselyn pääkohtien tulokset 2014.
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Kuva 41. Sairaudesta tai
tapaturmista johtuvien
poissaolopäivien määrä
henkilötyövuotta kohti vuosina 2005–2014.
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Kuva 40. Työtyytyväisyysbarometrin indeksiarvot.

STUK 2013 Yhteensä ka. 3,58
STUK 2014 Yhteensä ka. 3,62
Valtio Yhteensä ka. 3,43

STUK 2013 Johtaminen ka, 3,59
STUK 2014 Johtaminen ka, 3,69
Valtio Johtaminen ka. 3,49

STUK 2013 Työn sisältö ja haasteellisuus ka. 3,78
STUK 2014 Työn sisältö ja haasteellisuus ka. 3,84
Valtio Työn sisältö ja haasteellisuus ka. 3,71

STUK 2013 Palkkaus ka. 3,29
STUK 2014 Palkkaus ka. 3,31
Valtio Palkkaus ka. 2,92

STUK 2013 Kehittymisen tuki ka. 3,41
STUK 2014 Kehittymisen tuki ka. 3,50
Valtio Kehittymisen tuki ka. 3,23

STUK 2013 Työilmapiiri ja yhteistyö ka. 3,88
STUK 2014 Työilmapiiri ja yhteistyö ka. 3,91
Valtio Työilmapiiri ja yhteistyö ka. 3,84

STUK 2013 Työolot ka. 3,62
STUK 2014 Työolot ka. 3,58
Valtio Työolot ka. 3,58

STUK 2013 Tiedon kulku ka. 3,20
STUK 2014 Tiedon kulku ka. 3,27
Valtio Tiedon kulku ka. 3,20

STUK 2013 Työnantajakuva ka. 3,61
STUK 2014 Työnantajakuva ka. 3,64
Valtio Työnantajakuva ka. 3,28
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Kuva 42. STUKin henkilöstön määrä vuosina
2000–2014.
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Kuva 43. Miesten ja naisten %-osuudet ja lukumäärät 2000–2014 lopussa
(lukuihin sisältyvät myös
virkavapaalla olleet).
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Sukupuolijakauma
Naisten osuus koko henkilöstöstä on ollut usean
vuoden ajan pienempi kuin mitä se oli 2000-luvun
alkuvuosina. Se on myös pienempi kuin muualla
valtionhallinnossa. STUKissa naisten osuus henkilöstöstä oli vuoden lopussa 41,4 %. Vakinaisesta henkilöstöstä naisten osuus oli 40,6 % (40,4 %
vuonna 2013). Koko valtionhallinnossa naisten
osuus oli vuoden 2013 lopussa 48,7 %. (kuva 43).

Koulutusrakenne
STUKin vakinaisesta henkilöstöstä 81,3 % on suorittanut korkeakoulutason tutkinnon. Ylemmän
korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen (tohtorit ja lisensiaatit) suorittaneiden osuus STUKin
henkilöstöstä on 68,4 %. Korkeakouluasteisen tutkinnon (tutkijakoulutus, ylempi tai alempi korkeakoulututkinto) suorittaneiden osuudet STUKissa ja
koko valtionhallinnossa ovat kehittyneet taulukon
19 mukaisesti.
STUKin henkilöstön koulutusrakenne esitetään
kuvassa 44. Kuvassa 45 esitetään kunkin koulutusryhmän prosentuaaliset osuudet koko henkilöstöstä.
STUKin vakinaisen henkilöstön koulutustasoindeksi oli 6,49. Luku oli samalla tasolla kuin
edellisinä vuosina (6,52 vuonna 2013, 6,45 vuonna
2012, 6,40 vuonna 2011, 6,35 vuonna 2010 ja 6,23

vuonna 2009). Koko valtionhallinnossa koulutustasoindeksi oli 5,2 vuonna 2013.

Ikärakenne
Miesten keski-ikä STUKissa vuoden lopussa oli
46,8 vuotta ja naisten 48,6 vuotta.
Koko henkilöstön keski-ikä oli vuosien 2007–
2014 lopussa kuvan 46 mukainen. Koko valtionhallinnossa henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2013
lopussa 46,1 vuotta.
45 vuotta täyttäneiden osuus STUKin vakinaisesta henkilöstöstä oli vuoden lopussa 59,7 % ja
määräaikaiset mukaan lukien 57,5 %. Koko valtionhallinnossa 45 vuotta täyttäneiden osuus oli
56,6 % vuonna 2013.
STUKin ikärakenne ja ikärakenteen kehitys
esitetään kuvissa 47–48.

Eläkkeelle siirtymiset

• Eläkkeelle siirtymisen keski-ikä (vuotta).
•• STUKin oma pitkäaikainen tavoite > 62; tulossopimus vähintään 64,5. (5)

• Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien osuus (% henkilöstöstä)
•• STUKin oma pitkäaikainen tavoite, alle 1 %;
tulossopimus alle 0,5 %. (5)
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Taulukko 19. Korkeakouluasteisen tutkinnon
suorittaneiden osuus STUKin vakinaisesta henkilöstöstä
v. 2005–2014 sekä koko valtionhallinnossa.
Vuosi
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Kuva 44. Henkilöstön koulutusrakenne (lkm) 31.12.2014.
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Kuva 45. Henkilöstön koulutusrakenne (%) 31.12.2014.
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Kuva 47. Vakinaisen henkilöstön ikärakenteen kehitys vuosina 2006–2014.
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Kuva 48. Henkilöstön ikärakenne 31.12.2014.
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Taulukko 20. Eläkkeelle vuosina 2005–2014 siirtyneiden lukumäärät je keskimääräinen ikä siirtymishetkellä.
Vuosi

Vanhuus- tai
varhennettu
eläke (lkm)

Keskimääräinen
siirtymisikä

Työkyvyttömyyseläke (lkm)

Keskimääräinen
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Yhteensä
(lkm)

Keskimääräinen
siirtymisikä
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Taulukko 21. Lähtö- ja tulovaihtuvuusprosentit vakinaisissa tehtävissä vuosina 2005–2014.
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Kuva 49. Työterveyshuoltopalveluiden brutto- ja nettomenot STUKissa vuosina 2008–2014 sekä nettomenot valtionhallinnossa vuonna 2013.

82

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014

Vanhuuseläkkeelle siirtyi 7 henkilöä. Heidän keskimääräinen ikänsä oli siirtymähetkellä 65,2 vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle ei siirtynyt yhtään
henkilöä. Taulukossa 20 on esitetty eläkkeelle vuosina 2005–2014 siirtyneiden lukumäärät ja keskimääräinen ikä siirtymishetkellä. Osa-aikaeläkkeellä olevien määrä oli vuoden 2014 lopussa kuusi
henkilöä.

Lähtö- ja tulovaihtuvuus
Vakinaisesta henkilöstöstä 14 henkilön palvelussuhde STUKiin päättyi. Heistä 7 henkilöä siirtyi
eläkkeelle, 5 henkilöä irtisanoi itsensä ja 2 henkilöä irtisanottiin. Lähtövaihtuvuus vakinaisissa
tehtävissä oli 4,1 %.
Vakinaiseen palvelussuhteeseen tuli yhteensä
14 uutta henkilöä. Heistä 6 henkilöä siirtyi STUKin määräaikaisesta palvelussuhteesta vakinaiseen ja 8 henkilöä tuli STUKin ulkopuolelta. Tulovaihtuvuus oli 4,1 %.
Lähtö- ja tulovaihtuvuusprosentit vuosina
2005–2014 esitetään taulukossa 21.

Työterveyshuollon kustannukset
Työterveyspalveluiden bruttomenot olivat yhteensä 227 654,04 euroa (670 euroa/htv). Nettomenot,
joissa on huomioitu KELAlta saadut työterveyspalveluiden menojen palautukset vuodelta 2013, olivat
146 778,25 euroa (432 euroa/htv).
Työterveyspalveluiden nettomenojen keskiarvo/
htv oli hiukan pienempi kuin koko valtionhallinnossa, jossa se oli 456 euroa/htv (v. 2013).
Työterveyshuoltopalveluiden brutto- ja nettomenot esitetään kuvassa 49.

1.6 Tilinpäätösanalyysi
1.6.1 Rahoituksen rakenne
STUKin maksullinen toiminta on ollut täysin nettobudjetoitu jo yli kymmenen vuotta. Toimintame
nomääräraha vuodelle 2014 oli 16,4 miljoonaa euroa. Kokonaisrahoituksesta budjettivarojen osuus
on 27,1 %.

STUK

Julkisoikeudellisista suoritteista saatiin valvontatuloja 22,7 miljoonaa euroa eli 55,6 % STUKin
kokonaisrahoituksesta. Kasvua vuodesta 2013 oli
7,7 %. Julkisoikeudellisten suoritteiden tulojen kehittyminen vuosina 2010–2014 esitetään kuvassa
23 (kohta 1.3.3).
Maksullisen palvelutoiminnan tulot olivat 5,8
miljoonaa euroa eli 14,3 % STUKin kokonaisrahoituksesta. Tulot kasvoivat 22,5 % edellisestä vuodesta. Ulkomaille myytyjen asiantuntijapalveluiden
myötä suurimmaksi rahoittajaksi kasvoivat kuvassa 50 tarkoitetut muut rahoituslähteet; 2,7 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 229 %.
Toisiksi suurin rahoittaja oli kotimainen elinkeinoelämä, jonka osuus oli 1,5 miljoonaa euroa. Elinkeinoelämän rahoitusosuus kasvoi 340 000 euroa.
STM:n ja UM:n rahoitus väheni 746 000 eurolla,
kun palvelutoimintaan kuuluva ydinturvallisuusyhteistyö Venäjän kanssa siirtyi vuoden 2014 aikana budjettirahoitteiseksi. Mikäli budjettirahoitteiseksi siirtynyt toiminta otetaan huomioon vertailtavuuden vuoksi palvelutoimintana, oli tulojen
kasvu 2,01 miljoonaa euroa (42,1 %). Kuvissa 50 ja
51 selvitetään palveluiden rahoitus vuosina 2010–
2014.
Kuvassa 52 esitetään yhteisrahoitteisen toiminnan ulkopuolinen rahoitus vuosina 2010–2014.
Hankkeista kertyi ulkopuolista rahoitusta edellisen vuoden tapaan 1,1 miljoonaa euroa. Toiminnan
menot laskivat.
Tilinpäätöksessä on otettu tuloina huomioon
keskeneräisten yhteisrahoitteisten hankkeiden
tuotot tehtyjen sitoumusten perusteella. Sopimusten mukaisia rahoittajien osuuksia vuoden aikana
syntyneistä menoista kirjattiin toimintamenomomentille tuotoiksi yhteensä runsaat 146 000 euroa.
Kuvassa 53 selvitetään yhteisrahoitteisen toiminnan ulkopuoliset rahoittajat vuonna 2014. Suurimmat rahoittajat olivat EU:n komissio 66,0 prosentin ja valtionhallinto 21,0 prosentin osuudella.
EU:n rahoitus laski vuoden 2013 tasosta 81 000 euroa (9,9 %). Valtionhallinnon rahoitus kasvoi vuoden 2013 tasosta 106 000 euroa (81,0 %). Valtion
suurin rahoittaja oli TEKES.
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Kuva 50. Palveluiden rahoitus v. 2010–2014 (1 000 euroa).
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Kuva 52. Yhteisrahoitteiden toiminnan tuotot (1 000 euroa)
vuosina 2010–2014.

Euroopan Unioni 66 %
Valtio 21 %
Muut 7 %
Kotimaiset säätiöt ja rahastot 0 %
Pohjoismainen tutkimusyhteistyö NKS 6 %
Kansainvälinen tutkimustyö 0 %

Kuva 53. Yhteisrahoitteisen toiminnan ulkopuolisen rahoituksen rahoitusosuudet vuonna 2014. Ulkopuolinen rahoitus yhteensä 1,1 milj. euroa.
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Kuva 51. Palveluiden rahoitusosuudet vuonna 2014. Rahoitus yhteensä 5.8 milj. euroa.
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Taulukko 22. Keskeiset tunnusluvut vuosina 2012– 2014.
TUNNUSLUVUT

MUUTOS

(1000 eur)

2012

2013

2014

RAHOITUS

38 967

39 966

40 831

100,0 %

865

2,2 %

– toimintamenomääräraha

13 960

13 842

16 352

40,0 %

2 510

18,1 %

3 073

4 040

9 325

22,8 %

5 285

130,8 %

– siirto seuraavalle vuodelle*
– edellisiltä vuosilta siirtyneet määrärahat

2014
Osuus %

2014–2013

%

2 570

3 073

4 040

9,9 %

967

31,5 %

19 711

21 075

22 700

55,6 %

1 625

7,7 %

– maksullisen palvelutoiminnan tulot

4 443

4 766

5 839

14,3 %

1 073

22,5 %

– ulkopuolinen rahoitus yhteishankkeisiin

1 018

1 117

1 125

2,8 %

8

0,7 %

320

102

66

0,2 %

-36

-35,3 %

18

31

34

0,1 %

3

9,7 %

MENOT

38 967

39 966

40 831

100,0 %

865

2,2 %

– henkilöstömenot

25 227

25 499

25 769

63,1 %

270

1,1 %

– muut menot

12 551

12 403

13 669

33,5 %

1 266

10,2 %

– investoinnit

1 189

2 064

1 393

3,4 %

-671

-32,5 %

2 204

2 525

2 841

316

12,5 %

- vakinainen henkilöstö

336

322

324

2

0,6 %

- määräraikaiset ja muut

22

25

18

-7

-28,0 %

- virkavapaalla olevat

12

20

18

-2

-10,0 %

– julkisoikeudelliset valvontatulot

– yhteistoiminnan kustannusten korvaukset
– muut tulot ja rahoitus

* josta tilauksiin sidottu

HENKILÖSTÖ VUODEN LOPUSSA**

** Luvut sisältävät virkavapaalla olevat, joiden kokonaismäärä on ilmoitettu viimeisellä rivillä

Ryhmässä muut rahoitusta saatiin mm. sairaanhoitopiireiltä ja kolmansilta osapuolilta EU:n tutkimushankkeisiin, yhteensä 73 000 euroa. NKS:n
kanssa toteutettaviin yhteistyöhankkeisiin saatiin
rahoitusta 73 000.
Rahoitus ja muut keskeiset tunnusluvut esitetään taulukossa 22. Vuodelle 2015 siirtyi määrärahoja 9,3 miljoonaa euroa. Lisäystä edellisvuotisesta
oli 30,8 %. Siirtyvien määrärahojen kasvu johtui
maksullisen toiminnan tulojen lisääntymisestä sekä rajavalvonnan laitehankintojen ja STUKin omien vuoden 2014 lisärahoituksella toteutettavien
laitehankintojen loppuunsaattamisen siirtymisestä
vuodelle 2015. Siirtyneistä varoista oli 2,8 miljoonaa sidottu tilauksiin. Pääosa sidotuista menoista
liittyy tilattuihin laitteisiin sekä ydinturvallisuusvalvontaan liittyviin teknisen tuen toimeksiantoihin. Menot nettoutetaan tuloina toimintamenomomentille laitteen tai toimeksiannon valmistuttua.

1.6.2 Talousarvion toteutuminen
Maksullisen toiminnan tuloarvio vuoden 2014 valtion talousarviossa oli 32,8 miljoonaa euroa. Tästä
julkisoikeudellisten suoritteiden tuloarvio oli 27,9
miljoonaa euroa ja palvelutoiminnan 4,9 miljoonaa
euroa. Tuloja kertyi 3,4 miljoonaa euroa arvioitua
vähemmän. Maksullisen toiminnan tunnusluvut
esitetään taulukossa 15 (kohta 1.3.3). Julkisoikeudellisista suoritteista saatavat tulot olivat 22,7 miljoonaa euroa, mikä oli 18,7 % talousarvion tuloarviota pienempi. Julkisoikeudellisista suoritteista
säteilyn käytön valvonnan tulot ylittivät arvioidun
291 000 eurolla (10,4 %). Ydinturvallisuusvalvonnan tulot alittivat suunnitellut 5,6 miljoonalla eurolla (22,1 %) uusia laitoshankkeita koskevan valvonnan työmäärän arvioitua hitaamman kasvun
vuoksi.
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Palvelutoiminnan tulot ylittivät talousarvion
arvion 1,9 miljoonalla eurolla (38,2 %) kun otetaan
huomioon vertailtavuuden vuoksi koko ydinturvallisuusyhteistyö Venäjän kanssa.

1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma
Maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 10,4 %. Kasvua oli kaikissa tuloryhmissä. Maksuperustelain mukaisten liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden tuotot (palvelutoiminta) kasvoivat 22,7 % ja julkisoikeudellisten
suoritteiden tuotot (valvonta) 6,8 %. Erillislakien
mukaisten julkisoikeudellisisten suoritteiden tuotot (säteilyn käytön valvonta) kasvoivat 13,8 %.
Maksuperustelain mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden osalta tuotot elinkeinoelämältä kasvoivat prosentuaalisesti eniten, kasvua
1 260 000 euroa eli 6,9 %. Kasvu johtui pääosin Posivan ydinjätteen loppusijoituslaitoksen rakentamisluvan sekä Olkiluoto 1 ja 2 tarkastustyön tuotoista. Muuten julkisoikeudelliset tuotot pysyivät
edellisvuoden tasolla.
Muut toiminnan tuotot laskivat viime vuotisesta 1,9 %. Eniten laskua oli tuloluokassa yhteistoiminnan kustannusten korvaukset, 35 %. Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset valtiolta
laskivat 97,9 %. Syynä oli mm. edellisenä vuonna
toteutettu STM–STUK -radonprojekti, jonka kustannuksiin STM osallistui 40 000 eurolla. Muiden
koneiden ja laitteiden myyntivoitot kasvoivat noin
43 %. Kasvu johtui lähinnä uuden laitteen hankinnan oston yhteydessä vanhan laitteen myynnistä
saadusta vaihtohyvityksestä.
Toiminnan tuotot kasvoivat vuonna 2014 kaiken
kaikkiaan noin 10 % edellisvuoteen verrattuna.
Toiminnan kulut kasvoivat 2 497 000 euroa
(6,3 %) edelliseen vuoteen verrattuna.
Toiminnan kuluista 61,8 % muodostui henkilöstökuluista, jotka pysyivät lähellä vuoden 2013 tasoa; kasvua oli 389 000 euroa (1,5 %).
Toiseksi suurin menoerä oli palvelujen ostot,
17,5 %. Palveluiden ostot kasvoivat noin 900 000
euroa (14 %) edellisvuodesta.
Toimistopalveluiden ostot kasvoivat 60 600 euroa (3,4 %), kun vastaavasti siivous- ja ympäristönhoitopalveluiden osuus laski 3,0 %. Toimistopalveluissa euromääräisesti eniten kasvoi atk-palvelui-
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den ostot valtiolta noin 44 %. Atk:n käyttöpalvelujen ostot pysyivät lähes ennallaan vuoteen 2013
verrattuna.
Henkilöstöpalveluiden ostot laskivat edelliseen
vuoteen verrattuna 19,7 %. Työterveyshuollon kustannusten palautus vuodelta 2012 kirjattiin vuoden 2014 kirjanpitoon, mikä alensi henkilöstöpalveluiden menoja. Muut menoluokat olivat lähellä
viime vuoden tasoa.
Muiden palveluiden menot kasvoivat yhteensä
noin 900 000 euroa (14 %). Kasvu johtui pääosin
teknisen tuen toimeksiantojen sekä asiantuntijapalveluiden lisääntymisestä. STUK valmisteli
TEM:lle helmikuussa 2015 annettua lausuntoa ja
siihen liittyvää turvallisuusarviota Posivan jättämään rakentamislupahakemukseen koskien Olkiluotoon suunniteltua ydinpolttoaineen kapselointija loppusijoituslaitosta. Tarkastustyöhön käytettiin
STUKin omien asiantuntijoiden lisäksi myös laajasti ulkomaista asiantuntemusta; kasvua oli noin
730 000 euroa (47 %). Muiden asiantuntijapalveluiden ostot lisääntyivät noin 175 000 euroa. Kasvu
johtui pääosin atk-ohjelmistojen muutostöihin tarvituista asiantuntijapalveluista sekä YVL-ohjeiden
käännös- ja tarkastuspalveluista.
Matkustusmenot laskivat hieman vuoden 2013
tasosta, yhteensä noin 63 000 euroa. Matkustuspalveluiden osuus pysyi edellisvuoden tasolla. Prosentuaalisesti eniten laskivat päivärahojen osuus sekä
kilometrikorvaukset, laskua kummassakin menolajissa 10 %. Matkustuspalveluita ostettiin vuonna
2014 yhteensä 1,6 miljoonalla eurolla.
Muut kulut, joihin sisältyy mm. ohjelmistojen ja
tietokantojen käyttöoikeusmaksuja, nousivat hieman edellisvuodesta 1,2 %. Muut vahinkovakuutusmaksut nousivat. Nousu johtui Saudi-Arabian
hankeeseen otetusta erillisestä vastuuvakuutuksesta. Koti- ja ulkomaan jäsenmaksut laskivat
5,7 %.
Valmistus omaan käyttöön laski edellisvuoden
tasosta, laskua oli 294 000 euroa (94,7 %). Menoerä
sisältää pitkäkestoista rekistereiden kehitystyötä
sekä laiterakentamista tutkimus- ja valmiustarkoitukseen.
Vuonna 2014 käyttöomaisuushyödykkeiden
poistoja kirjattiin 2,3 miljoonaa euroa. Poistoja kirjattiin vuonna 2014 yhteensä 550 000 euroa enemmän kuin vuonna 2013.
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Päijät-Hämeessä järjestettiin lokakuussa radontalkoot. STUKin, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ja Lahden kaupungin asiantuntijat jakoivat tietoa radonista ja sen terveysvaikutuksista sekä radonmittauksista ja -korjauksista Lahden
kuukausimarkkinoilla. Kuva: Hilkka Karvinen, STUK

1.6.4 Tase
Käyttöomaisuuden arvo vuoden 2014 lopussa oli
4,3 miljoonaa euroa. Laskua edellisestä vuodesta
oli 966 000 euroa. Aineettomien hyödykkeiden arvo
laski 4,6 %, vaikka muut pitkävaikutteiset menot
kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta, 711 000
euroa. Kasvu johtui aineettoman käyttöomaisuushyödykkeen valmistumisesta, mikä aktivoitiin
844 000 euron arvoisena muihin pitkävaikutteisiin
menoihin.
Aineellisten hyödykkeiden omaisuuden arvo
laski 23,3 % edellisvuodesta. Euromääräisesti eniten laskua oli muissa tutkimuslaitteissa, yhteensä
690 000 euroa.
Lyhytaikaisten saamisten määrä oli vuoden
vaihteessa 3,8 miljoonaa euroa. Suurimmat saatavat olivat TVO:lta 1,9 miljoonaa euroa, Fennovoimalta 220 000 euroa ja Fortumilta 560 000 euroa.
Saamiset kotitalouksilta sekä muilta kerta-asiakkailta olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten saamisten määrä laski edellisvuodesta
noin 3,2 %.
Valtion pääoman määrä laski vuoden 2014 ai-

kana 2,9 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisen vieraan
pääoman määrä kasvoi 805 000 euroa. Ostovelkojen määrä oli 1,6 miljoonaa euroa vuoden vaihteessa. Suurimmat saamiset olivat VTT:llä 443 000 euroa (teknisen tuen toimeksiantoja sekä asiantuntijapalveluita), Suomen Terveystalo Oy:llä 29 000
euroa (terveyspalveluita), Stanley Security Oy:llä
66 000 euroa (asiantuntijapalvelut, turvajärjestelyt) Business Forum Oy:llä 116 000 euroa (atk-laitteita), Fortum Power and Heat Oy:llä 78 000 euroa
(asiantuntijapalveluita) ja Senaatti-Kiinteistöllä
28 000 euroa (toimitiloihin liittyviä menoja), Iss
Palvelut Oy:llä 77 000 euroa sekä Affecto Finland
Oy:llä 82 000 euroa (atk:n käyttöpalvelut).
Lomapalkkavelan määrä pysyi lähes viime vuoden tasolla ollen 5,8 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta 2,3 %.
Muut saadut ennakot ovat yhteisrahoitteisten
projektien ennakkomaksuja. Näiden ennakoiden
määrä väheni 87 000 euroa.
Muiden lyhytaikaisten velkojen määrä oli
948 000 euroa kun vastaavasti vuonna 2013 velkojen määrä oli 1,3 miljoonaa euroa. Vuosittaiset
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vaihtelut johtuvat siitä, että taseessa hallinnoidaan STUKin koordinoimien EU- rahoitteisten
hankkeiden, kuten DoReMi ja OPERRA, varoja.

tietohallinnon projekteissa) riskienhallinta on normaali käytäntö.
Riskien tunnistamista ja hallintaa STUKissa pitää riittävän systemaattisena ja jatkuvana.

1.7 Sisäisen valvonnan arviointi
ja vahvistuslausuma

1.8 Arviointien tulokset

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. Myös
sisäinen valvonta ja riskienhallinta on ohjeistettu.
STUKin strategiaan 2013–2017 sisältyy useita riskienhallintaan liittyviä tavoitteita.
STUKissa tehdään sisäisiä tarkastuksia sisäisen valvonnan riittävyyden varmistamiseksi. 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.
STUKissa arvioitiin laajasti tärkeimpiin prosesseihin liittyviä riskejä 2014 käyttäen hyväksi 2011
tehdyn STM:n yhteisen mallin mukaan toteutetun
arvioinnin tuloksia. Riskien vakavuus ja todennäköisyys arvioitiin STM:n 2014 antaman luokittelun
mukaisesti. Tärkeimmät riskit liittyvät seuraaviin
aiheisiin:
• tutkimus- ja kehittämistoiminnan vähentäminen rahoituksen pienetyessä aiheuttaa riskejä
osaamiselle tietyillä toiminnan alueilla
• valvonnassa ja tarkastustoiminnassa ei havaita
turvallisuus- ja laatupuutteita suuren työkuorman seurauksena
• tukitoimintojen ulkoistukset aiheuttavat riskejä
toiminnan sujuvuudelle ja valvonnan onnistumiselle.
Tunnistettujen riskien hallintatoimet ja seuranta
toteutetaan STM:n yhteistä sähköistä riskienhallintaohjelmaa hyödyntäen.
Tärkeimmissä projekteissa (suurissa tutkimusja palveluprojekteissa, valvontaprojekteissa sekä

88

STUKin tavoitteena on, että sen eri toimintoja arvioidaan säännöllisesti. Sisäisiä arviointeja käsitellään luvussa 1.4.2. Ulkopuolisina arviointeina
STUKin toiminnasta on tehty vuosina 2000–2012
yhdeksän laajaa kansainvälistä arviointia. STUKin
viranomaistoiminta on arvioitu vuosina 2000, 2003
ja 2012 sekä tutkimustoiminta 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 seurantaarviointi tehtiin vuonna 2012. Lisäksi STUKissa
on tehty vuosittain ulkopuolisia arviointeja, jotka
ovat kohdistuneet erityiskohteisiin (akkreditionnit,
mittanormaalit).

• Itsearvioinnit/ulkoiset arvioinnit.
•• Toteutetaan päätetyn aikataulun mukaisesti

••

suunnitelma IRRS-arvioinnin suositusten ja
itsearvioinnin tulosten perusteella tarvittavista
toimenpiteistä. (4)
Tehdään suunnitelma IRRS-Follow-up arvioinnin järjestämisestä vuonna 2015. (4)

Kansainvälinen IRRS-arviointi toteutettiin lokakuussa 2012. STUKin toiminnan lisäksi arviointi
kohdistui myös yleisemmin lainsäädäntöön ja eri
viranomaisten rooleihin. Arvioinnin merkittävimpiä suosituksia olivat:
• STUKin toiminnan riippumattomuuden varmistaminen
• STUKin oikeus antaa sitovia määräyksiä
• STUKin tarkastustoiminnan tehokkuuden kehittäminen
• STUKin laitteistojen nykyaikaistaminen.
• STUK viimeisteli vuonna 2013 suositusten perusteella toimenpidesuunnitelman, johon sisältyi STUKin oman toiminnan lisäksi myös lainsäädäntöä koskevia tehtäviä. Vuoden 2014 aikana toimenpidesuunnitelmaa toteutettiin pääosin
suunnitelman mukaisesti.
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STUK valmisteli suunnitelman IRRS-seurantaarvioinnin järjestämiseksi. Se toteutetaan kesäkuussa 2015. Valmisteleva kokous pidettiin IAEA:n
kanssa tammikuussa 2015.

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

Osaston, momentin ja tilijaottelun
numero ja nimi

Tilinpäätös
2013

Talousarvio
2014
(TA + LTA:t)

Tilinpäätös
2014

Vertailu
Tilinpäätös –
Talousarvio

Toteutuma
%

11. Verot ja veronluonteiset tulot

466 676

494 007

494 006,52

0,00

100%

11.04.01

0,00

100%

0,00

100%

466 676

494 007

494 006,52

12. Sekalaiset tulot

Arvonlisävero

14

1 502

1 501,88

12.39.10 Muut sekalaiset tulot

14

1 502

1 501,88

466 690

495 508

495 508,40

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

Tilinpäätös
2013

Talousarvio
2014
(TA + LTA:t)

Talousarvion Talousarvion
2014
2014
määrärahojen määrärahojen
käyttö
siirto seur.
vuonna 2013
vuodelle

Tilinpäätös
2014

32. Työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonala

297

1 967

1 967,02

1 967,02

32.01.29

297

1 967

1 967,02

1 967,02

16 267 588

18 807 107

9 482 051,34

Sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

2 425 588

2 455 107

2 455 107,40

2 455 107,40

33.02.03 Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2v)

13 842 000

16 352 000

7 026 943,94

9 325 056,06 16 352 000,00

33.02.03.01 Säteilyturvakeskuksen toimintamenot

14 852 000

6 094 956,05

8 757 043,95 14 852 000,00

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

1 500 000

931 987,89

18 809 074

9 484 018,36

Työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

33. Sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonala
33.01.29

Määrärahatilit yhteensä

90

16 267 885

9 325 056,06

568 012,11

18 807 107,40

1 500 000,00

9 325 056,06 18 809 074,42

STUK

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014

Säteilyturvakeskuksen talousarvion toteutumalaskelman tiedot
valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella
Säteilyturvakeskuksella ei ole myönnettyjä valtuuksia tilivuodelle 2014 eikä valtuuksia, joiden käytöstä on päättyneenä
varainhoitovuonna aiheutunut tai arvioidaan vielä aiheutuvan menoja.

Vertailu
Talousarvio –
Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisisltä vuosilta
siirtyneet

Käytettävissä
vuonna 2014

Käyttö
vuonna 2014
(pl. peruutukset)

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

0,00

4 042 066,37

20 394 066,37

11 069 010,31

9 325 056,06

4 042 066,37

20 394 066,37

11 069 010,31

9 325 056,06

14 852 000,00

6 094 956,05

8 757 043,95

1 500 000,00

931 987,89

568 012,11

20 394 066,37

11 069 010,31

9 325 056,06

0,00

–

–

4 042 066,37
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3. Tuotto- ja kululaskelma

1.1.2014 - 31.12.2014

1.1.2013 - 31.12.2013

Toiminnan tuotot
Maksullisen toiminnan tuotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Muut toiminnan tuotot

28 538 799,51

25 840 535,33

8 437,05

8 854,14

1 212 284,56

29 759 521,12

1 235 268,56

27 084 658,03

Toiminnan kulut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Henkilöstökulut

-1 215 299,88

-830 761,08

-25 898 752,02

-25 509 360,86

Vuokrat

-2 991 241,42

-2 994 137,36

Palvelujen ostot

-7 348 439,66

-6 440 103,45

Muut kulut

-2 111 305,81

-2 137 838,88

16 539,84

311 139,72

Valmistus omaan käyttöön (–)
Poistot
Sisäiset kulut

-2 375 836,99
-410,00

Jäämä I

-1 826 221,00
-41 924 745,94

0,00

-12 165 224,82

-39 427 282,91
-12 342 624,88

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Rahoituskulut

937,74
-1 756,54

4 252,51
-818,80

-127,46

4 125,05

Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot

1 665,74

Satunnaiset kulut

-110,00

4 349,00
1 555,74

-95,00

4 254,00

Jäämä II

-12 164 487,88

-12 334 245,83

Jäämä III

-12 164 487,88

-12 334 245,83

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista
Perityt arvonlisäverot
Suoritetut arvonlisäverot
TILIKAUDEN TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ
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494 966,37
-2 457 074,42

466 696,58
-1 962 108,05
-14 126 595,93

-2 426 038,43

-1 959 341,85
-14 293 587,68
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4. Tase
Vastaavaa
31.12.2014

31.12.2013

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Aineettomat hyödykkeet
Tutkimus- ja kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hankkeet

11 621,79

17 608,76

247 952,99

263 449,09

1 024 741,25

313 454,02

142 956,27

1 427 272,30

901 333,36

1 495 845,23

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja laitteet

2 894 244,96

3 822 604,87

0,00

2 915,93

Muut aineelliset hyödykkeet

29 051,88

29 051,88

Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hankinnat

33 674,99

Kalusteet

Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä

2 956 971,83

0,00

4 384 244,13

3 854 572,68
5 350 417,91

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

3 589 493,75

5 344 404,73

152 224,50

208 068,16

9 258,80

5 054,56

18 740,00

3 769 717,05

0,00

5 557 527,45

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

1 037,45

844,05

1 037,45

844,05

8 154 998,63

10 908 789,41
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4. Tase
Vastattavaa
31.12.2014

31.12.2013

OMA PÄÄOMA
Valtion pääoma
Valtion pääoma 1.1.1998

213 310,11

213 310,11

Edellisten tilikausien pääoman muutos

-111 729,82

-99 567,41

Pääoman siirrot
Tilikauden tuotto-/kulujäämä

12 177 474,76
-14 126 595,93

14 281 425,27
-1 847 540,88

-14 293 587,68

101 580,29

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot

632 634,17

719 587,13

1 610 277,09

2 053 382,83

Tilivirastojen väliset tilitykset

552 337,71

548 643,27

Edelleen tilitettävät erät

456 377,21

470 728,13

Ostovelat

Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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5 802 241,49
948 671,84

5 672 395,67
10 002 539,51
8 154 998,63

1 342 472,09

10 807 209,12
10 908 789,41
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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.
Ulkomaanrahan määräiset saamiset (DKK) on sidottu sopimuksilla tiettyyn kurssiin ja ne on muunnettu euromääräisiksi sitä noudattaen sekä ulkomaanrahan (SEK) määräiset velat on muunnettu euromääräisiksi maksupäivän mukaan
todellisiin rahamääriinsä.
DKK
SEK
SEK

kurssi sidottu
kurssi 21.1.2015
kurssi 19.1.2015

0,134
9,3007
9,2502

3. Tilinpäätösvuoden 2014 arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
4. Aikaisempiin vuosiin kohdistuvia merkittäviä tuottoja ja kuluja sekä talousarviotuloja ja -menoja sekä virheiden korjauksia ei ole.
5. Edellisen vuoden tiedot ovat vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden tietojen kanssa.
6. Varainhoitovuoden jälkeisiä erityisen olennaisia tapahtumia ei ole.
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Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 2:
Nettoutetut tulot ja menot
Momentin numero ja nimi

33.02.03
Toiminta meno
(s2v)

Tilinpäätös
2013

Talousarvio
2014
(TA + LTA:t)

Talousarvion 2014 määrärahojen
Käyttö
vuonna 2014

Siirto
seuraavalle
vuodelle

Bruttomenot

40 948 332,85

49 995 000

36 788 965,01

Bruttotulot

27 106 332,85

33 643 000

29 762 021,07

Nettomeno
(s2v)

13 842 000,00

16 352 000

7 026 943,94

9 325 056,06

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 3:
Arviomäärärahojen ylitykset
Säteilyturvakeskuksella ei ole arviomäärärahojen ylityksiä.

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 4:
Peruutetut siirretyt määrärahat
Säteilyturvakeskuksella ei ole peruutettuja siirrettyjä määrärahoja.

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 5:
Henkilöstökulujen erittely
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Tulosperusteiset erät
Lomapalkkavelan muutos
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
Johdon palkat ja palkkiot, josta
– tulosperusteiset erät
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet
Johto
Muu henkilöstö
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2014

2013

21 303 897,08

21 252 350,59

20 869 398,89

20 886 685,09

381 150,00

352 033,00

53 348,19

13 632,50

4 594 854,94

4 257 010,27

4 019 687,80

3 733 729,99

575 167,14

523 280,28

25 898 752,02

25 509 360,86

1 497 071,38

1 293 128,16

31 250,00

34 283,00

52 594,04

50 660,15

3 000,00

2 440,00

49 594,04

48 220,15
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Tilinpäätös
2014

Vertailu
Talousarvio –
Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet

Käytettävissä
vuonna 2014

Käyttö
vuonna 2014
(pl. peruutukset)

46 114 021,07

40 831 031,38

29 762 021,07

29 762 021,07

16 352 000,00

–

4 042 066,37

20 394 066,37

11 069 010,31

Siirretty
seuraavalle
vuodelle

9 325 056,06

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

Poistomenetelmä

Poistoaika
vuotta

Vuotuinen
poisto %

Jäännösarvo
€ tai %

5

20

0

111

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Tasapoisto

112

Aineettomat oikeudet

Tasapoisto

5

20

0

114

Muut pitkävaikutteiset menot

Tasapoisto

10

10

0

119

Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat

ei poistoaikaa

125 – 126 Koneet ja laitteet
1250

Autot ja muut maakuljetusvälineet

Tasapoisto

5

20

0

1251

Laivat ja muut vesikuljetusvälineet

Tasapoisto

5

20

0

1254

Kevyet työkoneet

Tasapoisto

10

10

0

1255

Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet

Tasapoisto

3

33,34

0

1256

Toimistokoneet ja laitteet

Tasapoisto

5

20

0

1257

Puhelinkeskukset ja
muut viestintälaitteet

Tasapoisto

5

20

0

1258

Audiovisuaaliset koneet ja laitteet

Tasapoisto

5

20

0

1259

Laboratoriolaitteet ja -kalusteet

Tasapoisto

5

20

0

1260

Muut tutkimuslaitteet

Tasapoisto

5

20

0

1269

Muut koneet ja laitteet

Tasapoisto

5

20

0

127

Kalusteet

Tasapoisto

5

20

0

128

Muut aineelliset hyödykkeet

Ei poistoaikaa

129

Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hankinnat

Ei poistoaikaa

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tilivirastossa yhdenmukaisin periaattein kansalliskäyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan
mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta.
Vähäiset omaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, 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

466 081,63

622 363,50

901 333,36

Lisäykset

0,00

116 869,18

901 333,36

142 956,27

Vähennykset

0,00

-84 126,98

-57 489,46

-901 333,36

Hankintameno 1.1.2014

Hankintameno 31.12.2014

29 934,85

498 823,83

1 466 207,40

142 956,27

Kertyneet poistot 1.1.2014

-12 326,09

-202 521,27

-308 909,48

0,00

0,00

84 126,98

0,00

0,00

-5 986,97

-132 365,28

-132 556,67

0,00

-18 313,06

-250 759,57

-441 466,15

0,00

11 621,79

248 064,26

1 024 741,25

142 956,27

Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot
Tilikauden arvonalennukset
Kertyneet poistot 31.12.2014

0,00

Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2014

Aineelliset hyödykkeet
125 – 126
Koneet
ja laitteet

127
Kalusteet

128
Muut
aineelliset
hyödykkeet

Hankintameno 1.1.2014

7 297 767,71

15 130,00

29 051,88

0,00

Lisäykset

1 113 442,77

2 720,00

0,00

33 674,99

-777 305,75

-2 608,89

0,00

Hankintameno 31.12.2014

7 633 904,73

15 241,11

29 051,88

33 674,99

Kertyneet poistot 1.1.2014

-3 475 162,84

-12 214,07

0,00

0,00

777 305,75

2 608,89

0,00

0,00

Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot

-2 038 066,38

-5 635,93

0,00

0,00

Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot

-3 736,30

0,00

0,00

0,00

Vähennykset

Vähennysten kertyneet poistot

Tilikauden arvonalennukset
Kertyneet poistot 31.12.2014

129
Ennakkomaksut ja
keskeneräiset
hankinnat

-4 739 659,77

-15 241,11

0,00

0,00

2 894 244,96

0,00

29 051,88

33 674,99

Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2014
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Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 8:
Rahoitustuotot ja -kulut
Yhteensä

Rahoitustuotot
2014

2 019 713,34

2013

Muutos

Korot euromääräisistä
saamisista

959,43

4 238,06

-3 278,63

Muut rahoitustuotot

-21,69

14,45

-36,14

Rahoitustuotot yhteensä

937,74

4 252,51

-3 314,77

2013

Muutos

1 756,54

127,46

1 629,08

0,00

0,00

0,00

1 756,54

127,46

1 629,08

-818,80

4125,05

-3306,25

1 161 158,81
-1 042 949,80
2 137 922,35
-523 756,84
84 126,98
-270 908,92
0,00

Rahoituskulut
2014
Korot euromääräisistä
veloista
Muut rahoituskulut
Rahoituskulut yhteensä
Netto

0,00
-710 538,78
1 427 383,57

Yhteensä

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 9:
Talousarviotaloudesta annetut lainat
Säteilyturvakeskuksella ei ole myönnettyjä lainoja.

7 341 949,59
1 149 837,76
-779 914,64
7 711 872,71
-3 487 376,91
779 914,64
-2 043 702,31
-3 736,30

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 10:
Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset
Säteilyturvakeskuksella ei ole arvopapereita eikä oman pääoman ehtoisia sijoituksia.

0,00
-4 754 900,88
2 956 971,83
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Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 11:
Taseen rahoituserät ja velat
31.12.2014

Vaihtuvakorkoiset
Alle 1
vuosi

1–5
vuotta

Yli 5
vuotta

Kiinteäkorkoiset
Alle 1
vuosi

1–5
vuotta

Yhteensä
Yli 5
vuotta

Vastaavien rahoituserät
Rahat, pankkisaamiset
ja muut rahoitusvarat

1 037,45

1 037,45

Yhteensä

1 037,45

1 037,45

31.12.2014

Vaihtuvakorkoiset
Alle 1
vuosi

1–5
vuotta

Yli 5
vuotta

Kiinteäkorkoiset
Alle 1
vuosi

1–5
vuotta

Yhteensä
Yli 5
vuotta

Vastattavien rahoituserät
Vastattavien rahoituseriä ei ole

Säteilyturvakeskuksen tilinpäätöksen liite 12:
Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut
Myönnetyt takaukset ja takuut
Säteilyturvakeskuksella ei ole myönnettyjä takauksia eikä takuita.
Myönnetyt takaukset ja takuut valuutoittain
Säteilyturvakeskuksella ei ole myönnettyjä takauksia eikä takuita valuutoittain.
Muut monivuotiset vastuut
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan
Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset
€

Talousarviomenot 2014

Määrärahatarve 2015

Määrärahatarve 2016

Määrärahatarve 2017

Määrärahatarve
myöhemmin

Vuokrasopimus

3 437 675,00

3 403 190,40

3 403 190,40

3 403 190,40

0,00

10 209 571,20

Tavanomaiset
sopimukset ja
sitoumukset
yhteensä

3 437 675,00

3 403 190,40

3 403 190,40

3 403 190,40

0,00

10 209 571,20

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
Säteilyturvakeskuksella ei ole taseeseen sisältyviä rahastoituja varoja.

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

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

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

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