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1. HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO JA VALTIOKONSERNIN YHTEISET 
TAVOITTEET

Sosiaali-ja terveysministeriö ja Säteilyturvakeskus (STUK) sopivat tässä tulossopimuksessa 
vuosille 2016 - 2019 sekä vuodelle 2019 asetettavista tulostavoitteista ja resursseista. Halli
tuksen tai ministereiden toimeksiannoista tai muista tulossopimukseen sisältymättömistä 
tehtävistä sovitaan erikseen STM:n ja laitoksen johdon tasolla.

STUK:in toiminta-ajatus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suo
jelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. STUK:in visiona on "Maailman onnellisimmat virkamie
het, paras virasto ja tyytyväisimmät asiakkaat - Säteilyturvallinen Suomi".

• Henkilöstömme osaaminen ja hyvinvointi ovat onnistumisemme tärkein edellytys. Työs
sään onnelliset virkamiehet luovat maailman parhaan viraston, jonka toimintakulttuuri, 
prosessit ja työkalut ottavat huomioon työelämän jatkuvan muutoksen ja digitalisaation. 
Osaamisen ja tuloksellisuuden ansiosta meillä on maailman tyytyväisimmät asiakkaat. 
Nämä kaikki yhdessä mahdollistavat säteilyturvallisen elämän Suomessa.

STM:n ohjaus perustuu hallitusohjelmaan, julkisen talouden suunnitelmaan ja siihen sisälty
vän valtiontalouden kehyspäätöksen sekä valtioneuvoston toimintasuunnitelmaan strategi
sen hallitusohjelman toimeenpanemiseksi sekä STUK:ille lainsäädännössä annettuihin tehtä
viin. STM on laatinut näiden pohjalta nelivuotisen hallinnonalan hallitusohjelman toimeen
panosuunnitelman, joka on tulossopimusten perustana.

Hallitusohjelman viisi strategista tavoitetta ovat kestävä kasvu ja julkinen talous, työllisyys ja 
kilpailukyky, osaaminen ja koulutus, hyvinvointi ja terveys, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä 
digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen sekä rakennepoliittiset uudistukset.

Hallitusohjelman strategisille tavoitteille on määritelty kärkihankkeet, joilla tavoitteiden saa
vuttaminen varmistetaan. Kärkihankkeille on määritelty kuva lähtötilanteesta, toimenpiteet, 
panostukset, aikataulut ja vastuut sekä onnistumisen mittarit ja tietotarpeet. STM:n koordi
nointivastuulla on strateginen painopistealue Hyvinvointi ja terveys ja sen viisi kärkihanketta.

STM:n hallinnonalan toiminnan suunnitteluja seuranta jäsennetään hallitusohjelman ja halli
tuksen toimintasuunnitelman linjausten mukaisesti. STM:n hallinnonalan hallitusohjelman 
toimeenpanosuunnitelmassa STUK:ia koskevat erityisesti hallituksen terveyden edistämisen 
kärkihanke 2 (rakennusterveys) sekä sosiaali-ja terveydenhuollon sekä aluehallinnon uudis
tus.

Hallitusohjelman strategisten tavoitteiden toimeenpanemiseksi STUK osallistuu sisäisen tur
vallisuuden ja yhteiskunnan turvallisuusstrategioiden toimeenpanoon resurssiensa ja osaa
misensa puitteissa.

STUK osallistuu lainsäädäntöhankkeisiin, kuten säteilylain kokonaisuudistukseen ja ydintur- 
vallisuuslainsäädännön kokonaisuudistushankkeeseen.

Säteilyturvakeskus ottaa huomioon toiminnan ja talouden suunnittelussa säästöjen ja mah
dollisten sopeuttamistoimien vaikutukset.

STUK tukee ministeriötä tehtäväalueensa EU-ja kansainvälisissä sekä kansallisissa tehtä
vissä mukaan lukien EU-ja kansallinen säädösvalmistelu.

STUK toteuttaa tutkimus-ja kehittämishankkeita TULANETin kanssa ja kansallisessa sä-
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teilyturvallisuustutkimusohjelmassa (CORES).

STM-konsernin yhteiset viestinnän linjaukset jalkautetaan tukemaan strategisia tavoitteita ja 
strategian viestimistä. STUK osallistuu konserniviestinnän linjausten valmisteluun ja yhteisiksi 
sovittuihin viestinnän hankkeisiin, sopimuskaudelle ajoittuviin sidosryhmäbarometreihin se
kä kärkihankkeiden ja sote-uudistuksen viestintään sisältövastuidensa puitteissa 
Strategisissa hankkeissa toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi.

2. HALLINNONALAN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET

Säteilyturvakeskuksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet perustuvat hallitusohjelmas
sa määriteltyihin yhteisiin yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin ja sosiaali- ja terveys
ministeriön hallinnonalan yhteisiin vaikuttavuustavoitteisiin. STUK:in toiminnalliset tavoit
teet tukevat seuraavasti toimintasuunnitelmaa strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden 
ja reformien toimeenpanemiseksi:

Hallitusohjelman strategisten tavoitteiden mukaiset kärkihankkeet / reformit

Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistus; mm. tarkastustoiminnan varmistaminen uudis
tuksen myötä
Terveet tilat 2028 (Valtioneuvoston periaatepäätös); radoniin liittyvä BSS-direktiivin mu
kainen toimintaohjelman valmistelu

Muiden hallinnonalojen strategisten tavoitteiden hankkeet

Aluehallinto-ja maakuntauudistus. Ydin-ja säteilyonnettomuuksien hallintaorganisaa- 
tioiden muutoksiin valmistaudutaan.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian, sisäisen turvallisuuden strategian sekä CBRNE- 
strategian toimeenpano. STUK:illa rooli ydin-ja säteilyonnettomuuksiin varautumisessa.

3. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS
STUK osallistuu muiden ministeriöiden vastuulla olevista kärkihankkeista myös digitalisaatio- 
kärkihankkeeseen. Myös niissä käytetään valtioneuvoston hyväksymiä seurantaindikaattorei- 
ta.

STUK huolehtii toiminnallaan, että luonnon ja ihmisen itsensä aiheuttama säteilyaltistus ai
heuttaa arkiympäristössä ja työpaikoilla mahdollisimman vähän terveyshaittoja.

STUK tuottaa tietoa lainsäätäjälle, kansalaisille ja muille toimijoille optimointiperiaatteeseen 
perustuvista keinoista luonnonsäteilyn haittojen vähentämiseksi.

STUK varmistaa säteily- ja ydinturvallisuusvalvonnan sekä valmiustoiminnan ja niihin liitty
vien tutkimus-ja kehittämishankkeiden, että riskiviestinnän jatkuvalla kehittämisellä arkiym-
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päristön säteilyturvallisuutta.

STUK:in toiminta liittyy myös työ-ja elinkeinoministeriön (ydinenergian käyttö), sisäministe
riön (ympäristön säteilyvalvonta, onnettomuusvalmius-ja turvajärjestelyt), ulkoasiainminis
teriön (kansainväliset sopimukset kuten ydinsulkusopimuksen valvonta), ympäristöministe
riö (radonturvallinen rakentaminen, ympäristön säteilyvalvonta) ja valtiovarainministeriön 
(tullin säteilyvalvonta) hallinnonalalle. STUK toimii yhteistyössä myös työsuojeluviranomais
ten kanssa. STUK:in toiminnassa otetaan huomioon näiden tahojen tavoitteet.

Sosiaali-ja terveysministeriön hallinnonalalla STUK:in säteilyvalvonta jakaantuu väestö-, työ- 
ja potilasannosten seurantaan ja niiden optimointiin.

STUK osallistuu osaltaan myös yhteiskunnan turvallisuusstrategian toimeenpanoon.
STUK:in seurantamittareilla tarkastellaan säteily-ja ydinturvallisuuden tilaa Suomessa (liite 1).

Toiminnallinen tuloksellisuus jakautuu tuotokseen ja laadunhallintaan, jonka yhteydessä tar
kastellaan myös palvelukykyäpä toiminnallista tehokkuutta. Lisäksi luku sisältää henkisten 
voimavarojen hallintaa ja kehittymistä koskevat hallinnonalan yhteiset tavoitteet. Tavoitteet 
esitetään sekä vuodelle 2019 että hallituskaudelle.

Tutkimuksessa STUK on suunnitelmien mukaan verkottunut mm. yliopistoihin ja yliopistolli
siin keskussairaaloihin osana KOTUMO-tiekartan toimeenpanoa ja STUK toimeenpanee myös 
uuden hallituskauden aikana uutta tutkimusstrategiaansa. STUK osallistuu valtioneuvoston ja 
Akatemian päätöksentekoa tukevien hankerahojen hakuihin.

Sopeutustoimet suunniteltava siten, että hallitusohjelman toimeenpanoon ja asiantuntija-ja 
viranomaistehtäviin liittyvien asioiden hoito ei vaarannu.

3.1 Tuotokset ja laadunhallinta

Suoritteet ja julkishyödykkeet Tulostavoite 2019 Tavoitetaso 2019

STUK:in valvonta, tutkimustoi
minta ja asiantuntijatehtävät

STR 3,4,7

STUK toteuttaa uuden strate
giansa vuodelle 2019 sovitut 
toimenpiteet erityisesti seu- 
raavien tavoitteiden osalta: 

riskitietoista valvontaa ja 
luvanhaltijoiden vastuun 
korostaminen 
maailman onnellisimmat 
virkamiehet, joustavat ja 
tehokkaat työtavat sekä 
kokonaisuuksia ymmärtä
vää osaamista ja sen joh
tamista
Ihmiset ymmärtävät sätei- 
lyriskit paremmin

Säteilylain kokonaisuudistus 
saatettu loppuun 2019 ja 
toimeenpanon ohjeistus

Korkeatasoinen osaaminen on 
varmistettu suunnitelmallisella 
osaamisen johtamisella

Turvallisuusmerkitykseen perustu
va joustava organisoituminen ja 
tuloksellisuuden ja hyvinvoinnin 
turvaaminen on varmistettu hyväl
lä johtamisella.

Säteilytoiminnan valvonta mu
kautetaan suunnitellun mukai
sesti uuden säteilylainsäädän-
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Suoritteet ja julkishyödykkeet Tulostavoite 2019 Tavoitetaso 2019

vaalikauden lopussa

Huomioitu hallitusohjelman 
normien purkutalkoot ja hal
linnon taakan vähentämisen 
näkökulma viranomaismää
räyksien laadinnassa.

nön ja STUK:in strategian mu
kaiseksi mm. kehittämällä yh
teistyössä toimijoiden kanssa 
omavalvonnan menettelyjä.

Sekä säteily- että ydinturvallisuut
ta koskevien asiantuntija- 
/tarkastuspalveluiden hinnoittelu 
on läpinäkyvää

SOTE-uudistuksen toteutu
essa STUK käsittelee tästä 
aiheutuvat lupamuutokset 
viivytyksettä. Vaatimusten 
ja valvonnan riskiperustai- 
sessa kohdentamisessa 
hyödynnetään uuden lain
säädännön mukaista toi
minnanharjoittajan tekemää 
turvallisuusarviota.

STUK turvannut osaltaan (luvitus 
ja valvonta) säteilyä käyttävien 
diagnostisten ja hoidollisten pal
veluiden riittävän alueellisen saa
tavuuden

Aloitetaan 2021 pidettävän 
Emergency Preparedness 
Review eli valmiustoiminnan 
vertaisarvioinnin valmistelut.

Tehokas valvonta, onnettomuus- 
valmius sekä vaikuttaminen - tur- 
vallisuusmerkityksen kannalta 
olennaisiin toimijoihin ja kohtei
siin - on jatkuvasti turvattu

Osallistutaan aktiivisesti sisä
ministeriön mittausstrategia- 
työryhmän työhön, jolla mm. 
pyritään turvaamaan vanhe
nevan ulkoisen säteilynä ittaus- 
järjestelmän toimivuus.

Mittausstrategia valmis 2019

Osallistutaan TEM:in selvityk
seen YEL:n kokonaisuudistus- 
tarpeesta TEMin kanssa erik
seen sovittavalla laajuudella.

STUK International Oy on voittoa 
tuottava STUK:in kirjanpidosta ja 
hallinnosta erillinen yritys, jolla ei 
ole vaikutusta STUK:In viranomais
toimiin.

Varmistutaan OL3:n turvallisen 
käytön aloittamisen edellytyk
sistä.
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Suoritteet ja julkishyödykkeet Tulostavoite 2019 Tavoitetaso 2019

Tarkastetaan FH1- 
rakentamislupahakemuksen 
yhteydessä STUK:ille toimite
tut asiakirjat ja laaditaan val- 
vontatyön perusteella turvalli
suusarvio ja lausunto.

Edistetään FiRin turvallisen 
käytöstä poiston suunnittelua 
ja kansallisen jätehuollon to
teuttamista.

Vahva vaikuttaminen suurten 
hankkeiden ydinturvallisuuteen

STUK huomioi toiminnassaan 
keväällä 2019 valmistuvat Veti 
-työryhmän suositukset.

Suuntaviivat radioaktiivisista pien
jätteistä sekä muista ydinjätteistä 
huolehtimisen järjestämisestä 
varmistettu poikkihallinnollisella 
yhteistyöllä.

STUK edistää kansallista 
säteilyturvallisuustutkimus- 
ta mm. kohdentamalla pal
velutoiminnan tuloja sen 
rahoitukseen.

Säteilyyn liittyvä tutkimustoiminta 
on turvattu valtakunnallisesti.

Terveydenhuollon, teollisuuden 
säteilyturvallisuusvalvonta sekä 
ydinlaitosten ja kaivosten ympäris
tövalvonta on järjestetty niiden 
turvailisuusmerkityksen mukaises
ti.

STUK käynnistää henkilöstöl
leen suunnatun koulutusko
konaisuuden ja organisoi vir
ka-ajan ulkopuolisen viestin
tävalmiuden.

Tehokas viestintävalmius jatkuvas
ti turvattu.

2017 2018 2019
toteuma arvio suunnitelma

Suoritteiden määrä
Ydinlaitosten valvonta 
- saapuneet/käsitellyt asiat 3 300 3 200 3 700
- tarkastuspäivät 3 700 3500 4 000

Säteilyn käytön valvonnan saapu
neet/käsitellyt asiakirjat 1613 1 100 2000
turvallisuuslupiin liittyvät päätökset 
- turvallisuusarvioiden hyväksymi- _

1000

nen (uusi suorite)
- hammasröntgenlaitteiden valvon- 
tasuoritteet

1000 1 000 400
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Annosrekisteri 70 536 70 000 70 000
- rekisteriin kirjatut annokset (kirjaus
tapa muuttui vuonna 2014) 
Säteilytoiminnan valvonta 
-tarkastukset

584 500 300

Radiokemialliset ja gammaspektro- 
metriset laboratorioanalyysit

• valvonta 2 000 2 000 2 000

• palvelu 2 000 2 000 2 000

Ilman radonmittaukset

valvonta ja palvelut 7 000 10 000 10 000

Ympäristön säteilyvalvonta ja valvon- Ympäristön säteily- Kaikki normaalista Kaikki normaalista
taverkko tilannetta valvotaan poikkeavat säteily- poikkeavat säteily-

laaditun ohjelman tilanteet havaitaan tilanteet havaitaan
mukaisesti ja säteilyvalvonta- ja säteilyvalvonta-

järjestelmä ylläpi- järjestelmä ylläpi-
detään toiminta- detään toiminta-

kuntoisena kuntoisena

Palvelukyky

Ydinlaitosten valvontaa koskevien 60 60 60
asiakirjojen käsittelyaika, pv
Säteilyn käytön valvontaa koskevien 
asiakirjojen käsittelyaika, pv

30 30 30

Luonnonsäteilyn valvontaa 
koskevien asiakirjojen käsittelyaika,

30 30 30

pv

Digitalisaatio Indikaattorit tai
muu seuranta

Tulostavoite 2019 Tavoitetaso 2019

Julkisia palveluja ja 
hallinnon prosesseja 
digitalisoidaan

Sähköisten 
palveluiden lkm ja 
avattujen 
tietokantojen lkm

Digitalisaatiosuunnitelman 
toteutumisen arviointi (sis. 
Vaikuttavuus) / Digitalisaation 
tilannekatsaus

Digitalisaatio-ohjelman 
toimeenpanosuunnitelman 
päivitys ja toimeenpano 
vuosille 2019-2020

Tietopoliittisen selonteon
toimeenpanosuunnitelman
toteuttaminen

Julkiset palvelut ja 
hallinnon prosessit 
digitalisoitu

Digitalisoidaan julkiset 
palvelut

Merkittävissä hankkeissa KA- 
menetelmäja hankesalkku 
ovat käytössä. Virasto toimii

Digitalisaatio on 
toteutettu kaikissa 
kärkihankkeissa KA-
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KA vuosikellon ja 
hallintamallin mukaisesti 
noudattaen yhteistä 
arkkitehtuuria.

menetelmällä.

Terveyden ja 
hyvinvoinnin 
seurannan ja 
tilastoinnin 
digitalisointi, 
toimipaikkatiedot ja 
tiedolla johtaminen

THL käynnistää 
nykytilakartoituksen, 
tavoitetilan määrityksen ja 
hankesuunnitelman mukaiset 
toimeenpanot. STUK 
osallistuu

Terveyden ja 
hyvinvoinnin 
seuranta ja tilastointi 
on digitalisoitu, 
toimialan 
toimipaikkatiedot 
uudistettu ja tiedolla 
johtamisen prosessit 
ja tietopalvelut 
valmiit.

Lupa-ja
valvontatoiminnan
digitalisointi

Sähköistettyjen 
palveluiden lkm

STUK osallistuu nykytilan 
kartoitukseen, valvonnan 
arkkitehtuurin suunnitteluun 
ja sähköisen asioinnin 
kehittämiseen

Terveyden ja 
hyvinvoinnin lupa-ja 
valvontatoiminta on 
digitalisoitu

3.2 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Sosiaali-ja terveysministeriö on asettanut koko hallinnonalalle yhteiset henkisten voimavaro
jen hallintaa ja kehittämistä koskevat tulostavoitteet. Ne ovat:

Tavoite 2019 ja 2016 - 2019
1. työtyytyväisyysbarometrin kokonaisindeksi Vähintään 3,5 (70)
2. sairauspoissaolojen määrä (pv/htv) Enintään 7,5 pv/htv
3. eläkkeelle siirtymisen keski-ikä1 (vuotta) Vähintään 64,8 v
4. työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien osuus (% henkilöstöstä) Enintään 0,3 %

3.3 Toiminnallinen tehokkuus

Tulostavoite 2019 Tavoitetaso 2019

Hallinnonalan yhteiset
ICT hankkeet

HA tietohallinnon linjaukset
2022 toimeenpano käynnistetty 
ja osallistutaan yhteishankkeisiin. 
Virasto/laitos ottaa käyttöön 
Valterin tuotteistetut palvelut. 
Korotetun tietoturvatason pro
jektia jatketaan ja tieto-ja kyber- 
turvallisuuden kehittämisohjel
maa toimeenpannaan. 
Hallinnonalan yhteisen verkko
viestinnän alustan ja version 
päivitys
Tiedonhallintalain toimeenpano

Hallinnonalan tietohallinnon 2017 
linjaukset sekä JulkICT- strategia 
on toimeenpantu. HA:n ja Valterin 
yhteiset ICT-palvelut käytössä. 
Korotettu tietoturvataso saavutet
tu 2017, ja virasto 
tuottaa kyberturvallisuuden tilan
nekuvaa.

1 Sisältää kaikki eläkkeet, myös työkyvyttömyyseläkkeet.



10

jpfg SOSIAALI-jA
TERVEYSMINISTERIÖ

Tulostavoite/ toimenpide 2019 Tavoitetaso 2019
Virastolla on valtion hankin
tatoimen kehittämishank
keen (HANKO) mallin mu
kainen ohje viraston han
kintatoimen ohjauksesta ja 
organisoinnista. Se sisältää 
erityisesti hankintojen 
suunnittelun ja valmistelun 
osana toiminnan ja 
talouden suunnittelua.

STUK toteuttaa viraston osuuden 
HANDI-hankkeesta.

Ohjeen käyttö on vakiintunut ja 
hankintojen suunnittelua hyödyn
netään täysimääräisesti osana 
toiminnan ja talouden 
suunnittelua.

Valtion toimitilastrategian 
mukainen tilatehokkuus 
saavutetaan vuoteen 2019 
mennessä.

STU K tekee oman osuutensa 
toimitilahankkeessa ja varmistaa 
osaltaan, että hanke etenee 
suunnitellusti.

Toimitilatehokkuudessa on toimis
totilojen osalta päästy 18 
neliöön/henkilö

Kannattavuus Toteuma 2017 Arvio 2018 Tavoite 2019
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus:

tuotot 1000 € 25 254 29 760 28 313
kustannukset 1000 € 24 338 29 760 28 313

Maksullisen toiminnan kustannus
vastaavuus, % 104% 100 % 100%

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus:
rahoitus muilta ministeriöi-

55 100 100tä/virastoilta 1 000 €
kustannukset 1 000 € 132 200 200

rahoitus EU:ta 1 000 € 157 150 150
kustannukset 1 000 € 433 300 300

EU-puiteohjelmarahoitus ja muu 
laadullisesti kilpailtu EU-rahoitus seurataan

Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR)-rahoitusja Euroopan 

sosiaalirahaston (ESR)-rahoitus
seurataan

muu EU-Rahoitus seurataan
muu ulkopuolinen rahoitus yh

teensä 1 000 € 58 seurataan

kustannukset 1 000 € 125 seurataan
rahoitus Suomen Akatemialta seurataan

rahoitus Tekesiltä seurataan
kotimaiset yritykset seurataan

kotimaiset yksityiset rahastot ja sää
tiöt seurataan

kunnat ja kuntainliitot seurataan
yhteisrahoitteisen toiminnan muut

tulot seurataan

ulkomaiset rahastot ja säätiöt seurataan
ulkomaiset yritykset seurataan

muu ulkomainen rahoitus seurataan
yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, 50 %
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4. RAHOITUS

Tulostavoitteet on asetettu siten, että ne on mahdollista saavuttaa viraston käytettävissä olevalla rahoi
tuksella. Virastolle on vuoden 2019 talousarviossa myönnetty 11 587 000 euroa.

Toimintamenot 2017 toteuma 2018 arvio 2019 suunnitelma

Menot (1 000 euroa) 37 473 42 223 40 150
Toimintamenomomentille 
nettoutettavat tulot

25 596 30010 28 563

Nettomenot 11 877 12213 11 587
Talousarvio/kehys 12 438 12 288 11 587
Siirtyvän määrärahan leikkaus -3 000
Siirretyn määrärahan peruutus 1 572
Siirtomäärärahakannan muutos -1 011 75

5. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumisen laajempi arviointi

Tulossopimuskauden kokonaisarviointi käynnistetään loppukaudesta. Ministeriö sopii erik
seen laitoksen kanssa arviointimenettelystä.

Lyhyen aikavälin tavoitteiden toteutumisen arviointi

Tulossopimuksen budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä 
ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan mi
nisteriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa, 
muussa tulosarvioinnissa sekä osapuolten kesken niin sopiessa myös sopimuskauden aikana.

Laitoksen tulee Valtiokonttorin määräyksessä mainitussa määräajassa julkaista tavoite-ja to
teumatietonsa Netra-tulostietojärjestelmässä. Tulossopimus ja muut suunnittelun ja seuran
nan asiakirjat tulee viedä omalle asiakirjasivulle internettiin.

Tulossopimuksen ja siinä asetettujen tulostavoitteiden arvioinnissa käytetään asteikkoa 1-5:

1 = Tulostavoitetta ei ole edistetty toimintavuonna,
2 = tulostavoite on osittain toteutunut,
3 = tulostavoite on toteutunut lähes tulossopimuksessa suunnitellun mukaisesti,
4 = Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti,
5 = Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.

Tavoitetason saavuttaminen oikeuttaa arvosanaan neljä (4). Arvosana viisi (5) edellyttää ta
voitteen merkittävää ylitystä, joka tukee ministeriön strategiaa ja ylityksestä on erityistä hyö
tyä ministeriön strategian toteutuksessa.
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Numeerisesti ilmaistuissa tavoitteissa käytetään ministeriön ja laitoksen kanssa yhteisesti so
vittua vaihteluväliä kullekin arvosanalle.

Säteilyturvakeskus laatii kunkin vuoden syyskuun 15. päivän mennessä määrärahan riittä
vyyttä koskevan raportin yhteydessä tiiviin arvion tulossopimuksen toteutumisesta. Raportin 
tulee sisältää analyysi niistä toimintavuoden tavoitteista, joiden toteutuksessa on ongelmia, 
viivästyksiä tai muita seuraavan vuoden tulossopimuksen laatimiseen vaikuttavia tekijöitä. 
Ministeriö ohjeistaa raportointia erikseen.

Muu raportointi

Säteilyturvakeskuksen resurssien riittävyyttä toimintavuonna seurataan toukokuussa ja syyskuus
sa määrärahojen riittävyyttä koskevien raporttien avulla.

Tätä sopimusta on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. 

Helsingissä 17. päivänä tammikuuta 2019

Sosiaali-ja terveysministeriö Säteilyturvakeskus

Petteri Tiippana
Pääjohtaja

Päivi Sillanaukee 
Kansliapäällikkö

Kaisa Koskinen 
Johtaja



13

3
f SOSIAALI-jA

| TERVEYSMINISTERIÖ

LIITE 1. STUK:in omat seurantamittarit

Vaikuttavuustavoite Yleisindikaattori
Tavoitteen
lähtötaso

2014

Toteuma
2017

Tavoitetila
2019

1. Säteilytoiminnassa ja 
ydinenergian käytössä 
noudatetaan voimassa 
olevia säädöksiä ja mää
räyksiä

Säädösten ja määräys
ten vastainen toiminta

5 0 0

2, Suomalaisilla ydinlaitoksil
la ei satu onnettomuutta 
tai vakavaa turvallisuu
teen vaikuttavaa tapah
tumaa

Turvallisuuteen vaikut
tava vakava tapahtuma

0 0 0

3. Ydinvoimalaitosten riskejä 
hallitaan siten, että laitos
ten onnettomuusriski pit
källä aikavälillä pienenee

Laskettu vuotuinen 
vakavan reaktorionnet
tomuuden todennäköi
syys

2,5-10"5 Loviisa
1 ja 2

1,4-10"5 Olkiluo
to 1 ja 2

1,4-10"5 Loviisa 1 ja
2

1,1-10"5 Olkiluoto 1 
ja 2

< 2,5-10"5 Lovii
sa 1 ja 2

< 1,4-10'5 Olki
luoto 1 ja 2

< 1,0-10"5 Olki
luoto 3

4. Radioaktiivisten aineiden 
normaalikäytön aikaiset 
päästöt ydinlaitoksista ja 
kaivoksista ympäristöön 
ovat erittäin pieniä

Suurin laskettu vuotui
nen säteilyannos ympä
ristön asukkaalle (lu
kuun ottamatta ulkoil
man radonia)

< 0,001 mSv < 0,00 ImSv <0,001mSv

5. Ydinjätteiden käsittely, 
varastointi ja loppusijoitus 
suunnitellaan ja toteute
taan siten, että jätteiden 
määrä pysyy mahdolli
simman pienenä

Loppusijoitettujen 
huoltojätteiden määrän 
kasvu 5 vuoden kes
kiarvona

< 100 m3 Lovii
sa 1 ja 2

< 200 m3 Olki
luoto 1 ja 2

< 100 m3 Loviisa 1
ja 2

< 200 m3 Olkiluoto
1 ja 2

<100 m3 
Loviisa 1 ja 2

< 200 m3 Olki
luoto 1 ja 2

< 100 m3 
Olkiluoto 3

6. Ydinsulkuvalvontaan 
liittyvä toiminta tapahtuu 
kansainvälisten sopimus
ten mukaisesti

Kansainvälisiin sopi
muksiin perustuva 
huomautus

0 0 0

7. Säteilyn käytössä ei satu 
onnettomuutta tai vaka
vaa turvallisuuteen vai
kuttavaa tapahtumaa

Turvallisuuteen vaikut
tava vakava tapahtuma 
lonisoimattoman sätei
lyn käytössä tapahtu
ma, joka aiheuttaa 
merkittävän vaaran tai 
henkilövahinkoja

0

3

0

0

0

0

8. Jokaisen säteilytyönteki- 
jän säteilyannos on suun
nitellussa altistustilan
teessa henkilökohtaisen

Työntekijän vuotuisen 
annosrajan ylitys 
- vuotuinen efektiivinen 
annos ei ylitä 20 mSv,

0 0 0
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annosrajan alapuolella - käsien, jalkojen ja ihon 
annos ei ylitä 500 mSv

0 0 0

ja
- silmäannos ei ylitä 150 
mSv

0 0 0

9. Säteilyn lääketieteellisessä Valvonnassa havaittu 10 6 6
käytössä potilasaltistus on 
oikeutettuja optimoitu

röntgen tai isotooppi
tutkimuksen potilasan- 
noksen kansallisen 
vertailutason perustee
ton ylitys.
Röntgentoiminnassa 
havaittu säteilyturvalli
suuteen vaikuttava tarkastetuista ei vakavia puutteita tarkastetui-
vakava puute (edellyt
tää välitöntä korjausta

käyttöpaikoista 
alle 15 prosen-

sta käyttöpai
koista

tai toiminnan keskey- tissa vakavia alle 5 prosentis-
tystä) puutteita sa vakavia 

puutteita

Sädehoitolaitteiden 
vertailumittauksissa 
tulokset ovat hyväksyn- mitatun an- mitatun annoksen
tärajojen sisäpuolella noksen poik- poikkeama enin-

keama enin
tään ± 5 %

tään ± 5 %
mitatun annok
sen poikkeama 
enintään ± 5 %

10. Markkinoilla olevat sätei- Markkinoilta poistettu 49 22 25
lyä tuottavat kuluttaja- vaarallinen kuluttajani-
tuotteet ovat turvallisia ja 
vaatimustenmukaisia

te

11. Kaikista Suomessa olevis
ta säteilylähteistä huoleh-

Suomessa olevat sätei
lylähteet ovat ilmoitet-

ilmoitettujen 
osuus 99,9 %

ilmoitettujen osuus 
99,9 %

ilmoitettujen 
osuus 99,9 %

ditaan asianmukaisesti tu STUK:in rekisteriin

Ilmoittamaton HASS - 
lähde 0 0 0

12. Ydinlaitoksiin, ydinmate- Vahingoittava laiton 0 0 0
riaaleihin ja säteilyn käyt
töön kohdistuva vähin-

tapahtuma

goittava laiton toiminta 
on tehokkaasti estetty

13. Ydinmateriaalien ja mui- Luvaton maahantuonti, 0 0 0
den radioaktiivisten ai
neiden luvaton maahan
tuonti, maastavienti ja 
kuljetus on estetty tehok
kaasti

maastavienti ja kuljetus

14. Talousvesi ei ylitä STM - 
asetuksessa esitettyjä ra-

Enimmäisarvojen ylitys 20 (arvio) 5 < 10

dioaktiivisuuden enim-
mäisarvoja
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15. Avaruussäteilystä lento- 
henkilöstölle aiheutuva 
annos ei ylitä asetettua ra
ja-arvoa

Lentohenkilöstöön 
kuuluvan henkilön 
vuotuisen säteilyan
noksen 6 mSv ylitys

0 0 0

16. Väestön radonaltistumi- 
nen pienenee

STUK:in mittaamien 
asuntojen mediaanira- 
donpitoisuus

126 Bq/m3 102 Bq/m3 < 100 Bq/m3

17. Suomalaisten keskimää
räinen efektiivinen sätei
lyannos pienenee

Keskimääräinen efektii
vinen säteilyannos

3,2 mSv 3,2 mSv < 3,2 mSv

18. Varautuminen erilaisiin 
säteilyvaaratilanteisiin ja 
niiden pitkäkestoiseen 
hoitoon on riittävä

Laajojen yhteisharjoi- 
tusten tuloksena tois
tuvasti havaittu merkit
tävä toimintaa haittaa- 
va puute (esim. ongel
mat tiedonkulussa, 
yhteneväisen tilanne
kuvan ylläpidossa, kan- 
salaisviestinnässä, toi
mien koordinoinnissa)

5 <2 <2
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LIITE 2: Erittely määrärahoista

Toimintamenot (1 000 €)
2016
toteuma

2017
toteuma

2018
arvio

2019
suunni
telma

2020
JTS

2021
JTS

2022
JTS

Menot

palkkaukset 23 773 22 271 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000

vuokrat 2 675 2 243 2 200 2 200 2 200 2 200 4 200

muut kulutusmenot 10 569 11 585 14 023 12 000 14 593 14031 13 145

investoinnit 2929 924 3 000 2 950 3 000 3 000 2 500

YHTEENSÄ 39 946 37 473 42 223 40150 42 793 42 231 42 845

Toimintamenomomentille net- 
toutettavat tulot

maksullinen toiminta
27 447 25254 29 760 28313 27 900 27 382 27 239

EU-tulot 0 0 0 0 0 0

tulot Suomen Akatemialta 0 0 0 0 0 0

yhteisrahoitteinen toiminta 632 292 250 250 250 250 250

YHTEENSÄ 28 079 25 586 30 010 28 563 28 150 27 632 27 489

Nettomenot 11 867 11 877 12213 11 587 14 643 14 599 15 356

Talousarvio/kehys 13 271 10 866 12 288 11 587 14 643 14599 15 356

Siirtomäärärahakannan muutos 1 404 -1 011 75

Siirtomäärärahakehitys

siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 422 11 826 10815 10 890 10 890 10 890 10 890

siirtynyt/siirtyvä seuraavalle vuodel
le 11 826 10815 10 890 10 890 10 890 10 890 10 890

Siirtyvän erän leikkaus -3 000


