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1. Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätöskannanotto Sätei
lyturvakeskuksen (STUK) toiminnasta vuodelta 2017
Sosiaali-ja terveysministeriö antaa valtion talousarvioasetuksen (1243/1992) 66 i §:n edellyttämän tilinpäätöskannanottonsa Säteilyturvakeskuksen (STUK) toiminnasta vuodelta 2017 ja niistä toimenpiteistä,
joihin tilinpäätöskertomus ja siitä 23.4.2018 annettu Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastusker
tomus ja vuosiyhteenveto antavat aihetta.

2. Yleisarvio ja valmistelu
Vuoden 2017 tulostavoitteiden toteutumista on sosiaali-ja terveysministeriössä arvioitu hieman edel
lisvuosista poiketen. Arvioinnissa on käytetty samaa 1-5-asteikkoa kuten aiemminkin, mutta koko as
teikko on ollut aidosti käytössä. Kokonaislukujen lisäksi on voinut käyttää puolikkaita numeroita. Arvi
oinnissa on painotettu entistä selvemmin keskeisiä ja merkittäviä tavoitteita, samalla merkitykseltään
pienemmät tavoitteet ovat saaneet pienemmän painon. Jos joku merkittävä tavoite ei ole toteutunut,
voi kokonaisarvosana olla enintään 3 Vi. Toisaalta, jos toteutumatta on jäänyt vähäiseksi arvioitu tavoite,
voi kokonaisarvosana olla edelleen 4 tai 4 Vi.
Kannanotto on valmisteltu poikkihallinnollisesti sisäministeriön ja työ-ja elinkeinoministeriön ja sosi
aali- ja terveysministeriön kesken sekä sosiaali-ja terveysministeriön sisäisessä valmisteluryhmässä sekä
hyvinvointi- ja palveluosaston johtoryhmässä. Kannanotto on käsitelty ministeriön virkamiesjohtoryhmässä ja STUK on antanut siitä palautteen. Peruspalveluministeri on tehnyt päätöksen kannanotosta
kansliapäällikön esittelystä. Valmistelu on perustunut ministeriön sisäiseen ohjeeseen, Valtiontalouden
tarkastusviraston tilintarkastuskertomukseen ja vuosiyhteenvetoon sekä STUK:in vuoden 2017 tilinpää
tös ja toimintakertomukseen.
Säteilyturvakeskus on onnistunut saavuttamaan ydin-ja säteilyturvallisuutta sekä valmiustoimintaa kos
kevat tavoitteensa vuonna 2017 erittäin hyvin sekä edistänyt sovitusti hyvää ja tehokasta hallintoa ja
johtamista. STUK on tulossopimuksen mukaisesti ja yhteistyössä STM:n kanssa merkittävästi suunnan
nut voimavaroja EU:n ionisoivaa säteilyä koskevan perusnormidirektiivin toimeenpanemiseksi. STUK on
myös sovitusti tukenut uuden valtionyhtiön STUK InternationaTn toiminnan aloittamista. STUK:n tutki
mustoiminnan alasajo on edelleen jatkunut useiden suurten projektikokonaisuuksien päätyttyä, mutta
vuonna 2017 uusien tutkimushankkeiden ja kansallisen säteilytutkimusta koordinoivan CORES-yhteistyön myötä uutta tutkimusaktiviteettia on saatu käyntiin. Säteilyturvakeskus on onnistunut saavutta
maan ydinturvallisuutta koskevat tavoitteensa vuonna 2017 hyvin.
Stukin talous on pysynyt vakaana tiukan talouskurin ja ulkomaille myytävien palveluiden ja budjettileik
kausten myötä Stukin strategiaan kirjatun tutkimustoiminnan alasajon ansiosta. STUK saavutti vaikutta
vuus-ja tuloksellisuustavoitteensa vuonna 2017 hyvin.
STUK:in toiminta ydinturvallisuuden valvonnassa, säteilyn käytön turvallisuusvalvonnassa ja
ympäristön säteilyvalvonnassa, tutkimuksessa, palvelutuotannossa, valmiuden ylläpidossa ja
viestinnässä on ollut pääosin erittäin tuloksellista (arvosana 4). (Arviointiasteikko 5 -1;1 = Tulosta
voitetta ei ole edistetty toimintavuonna, 2 = Tulostavoite on osittain toteutunut, 3 = Tulostavoite on
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toteutunut lähes tulossopimuksessa suunnitellun mukaisesti, 4 = Tulostavoite on saavutettu tavoitteen
mukaisesti, 5 = Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti).

3. Tulossopimuksen toteutuminen
3.1 Arvio yhteiskunnallisen vaikuttavuuden toteutumisesta
STM:n ohjaus perustuu hallitusohjelmaan, julkisen talouden suunnitelmaan ja siihen sisältyvän valtio
neuvoston kehyspäätöksen sekä valtioneuvoston toimintasuunnitelmaan strategisen hallitusohjelman
toimeenpanemiseksi sekä Stukille lainsäädännössä annettuihin tehtäviin. Vuonna 2017 pääministerin
johdolla valmisteltiin "Terveet tilat 2028 - Toimenpideohjelma", jossa STUK:lla on vastuuna edistää ra
donin vaikutusten torjuntaa. Sosiaali-ja terveydenhuollon sekä aluehallinnon uudistus on erityisesti
STUK:n terveydenhuollon säteilyvalvontaa ohjaava prosessi.
Sosiaali-ja terveysministeriön hallinnonalan strategisten tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuus on
arvioitu Valtiovarainministeriölle annetussa hallinnonalan tuloksellisuuskertomuksessa hyväksi (as
teikko: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä).
Ydin-ja säteilyturvallisuutta vaarantavia tapahtumia ei Suomen käyvillä ydinlaitoksilla vuoden 2017 ai
kana sattunut ja STUK on myös suunnitellusti Venäjän kanssa tehtävän yhteistyönpuitteissa edistänyt
ydinturvallisuutta myös lähialueillamme. Ydinvoimalaitosten käyttötapahtumista yksi luokiteltiin INESluokkaan 1 (vuonna 2016 tällaisia tapahtumia ei ollut yhtäkään).
Henkilökohtaiset säteilyannokset pysyivät annosrajojen alapuolella. Yksittäisten henkilöiden annokset
pysyivät sekä vuosiannoksen että liukuvan viiden vuoden annosrajan alla. Päästöt ydinlaitoksista pysyi
vät pieninä olleen samaa suuruusluokkaa kuin aiempinakin vuosina. Myös ydinlaitosten valvonnan vai
kuttavuutta kuvaavat ydinlaitoksien mittarit ja ydinlaitoksien toiminnan mittarit saavuttivat asetetut ta
voitetasot.
STUK on ylläpitänyt hyvää säteilysuojelutasoa maamme terveydenhuollossa, missä seulonnan ja diag
nostiikan myötä syntyvät säteilyannokset ovat pysyneet kansainvälisesti tarkastellen pieninä, terapeut
tisen sädeannokset ovat eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta olleet oikeutettuja ja optimoituja, eikä yk
sikään työntekijä ole saanut sallittua suurempaa säteilyannosta. Poikkeavien tapahtumien taajuus ter
veydenhuollon röntgentoiminnassa, sädehoidossa, isotooppilääketieteessä, ionisoimattoman säteilyn
kosmeettisessa käytössä tai teollisuudessa on pysynyt aikaisempien vuosien alhaisella tasolla.
STUKrin toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta myös ydinsulkuvalvonnan, säteilylähteistä huoleh
timisen, turvajärjestelyjen valvonnan, ympäristön säteilyvalvonnan, valmiuden ja viestinnän edistämi
sessä voidaan monin osin pitää jopa erinomaisena. Sisäilman radonpitoisuudet uusissa asunnoissa ovat
edelleen laskussa, mutta sillä on toistaiseksi pieni vaikutus väestön kollektiiviseen annoskertymään.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan turvaamiseksi STUK on jatkanut vuonna 2016 aloitettua yhteistyötä
yliopistojen ja yliopistosairaaloiden kanssa erityisesti säteilyn lääketieteellisessä käytössä, että metrolo
giassa.
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3.2 Arvio toiminnallisen tulostavoitteiden toteutumisesta
3.2.1 Toiminnallinen tehokkuus
STUK:n taloudellinen tilanne on säilynyt vakaana, vaikka ydinturvallisuuden tulosalueen tuotot jäivät 10
miljoonaa euroa pienemmiksi kuin oli budjetoitu. Mm. Olkiluoto 3:n vähentynyt tarkastustoiminta ja
ydinturvallisuusvalvonnan omakustannushinnan alentuminen vaikuttivat tähän kehitykseen. Toimin
nan tehostamisen myötä (mm. toimitilojen vähentäminen) ja maksullisen toiminnan - erityisesti asian
tuntijapalvelujen myynti - tuotot pitivät rahoituksen tilan hyvänä siitäkin huolimatta, että STUK oli jou
tunut palauttamaan vuonna 2016 1,6 miljoonaa euroa valtionvarainministeriölle.
Suurimmat muutokset henkilöresurssien käytössä olivat EU:n perusnormidirektiivin toimeenpanon vaa
timat nyt budjettivaroin kustannettavaksi siirretyt henkilötyövuodet säteilytoiminnan tulosalueelle, asi
antuntijapalveluissa tapahtunut 24 % htv-lisäys (2,8 htv) vuoteen 2016 verrattuna ja lähes neljä htv:n
vähenemä ydinenergian valvonnassa. Säteilytoiminnan tulosalueen kustannukset ovat kasvaneet vii
dessä vuodessa 69 %, mikä on johtunut myös mittanormaalitoiminnan siirtämisestä osaksi säteilytoimintaa.
Budjettileikkaukset ja suurten YHR-hankkeiden päättyminen ovat pudottaneet STUK:n tutkimustoimin
nan 5,4 htv:een, joka on merkinnyt yli 82 % laskua tutkimustoiminnan volyymissä. STUK on nyt kuitenkin
kyennyt jatkuvuuden ja mm. valmiuden ylläpidon kannalta elintärkeän tutkimuksen uudelleen elvyttä
misessä aloittamalla uusia tutkimusprojekteja, joskaan ne eivät vielä näy vuoden 2017 tiedoissa merkit
tävästi.
STUK on ollut viime vuosina enenevästi nettobudjetoitu virasto, mutta 2017 budjettirahoitteisen toi
minnan määrä on kasvanut 7,7 % verrattuna vuoteen 2016, mikä johtuu pääosin budjettirahalla tehtä
vän lainsäädäntötyön sekä vyörytettävän lainsäädäntötyön sekä vyörytettävän säännöstötyön kasvami
sesta.
STUK:in omalla tuottavuuden sijaissuureella (liikevaihto/htv) mitattuna (ei aito tuottavuusmittari valtio
konttorin mukaan) STUK:in tuottavuus (indeksillä oikaistu vertailuhinta) on pysynyt viimeiset viisi vuotta
samalla tasolla.
Ydinturvallisuus- ja säteilytoiminnan valvonnan kustannukset ovat pysyneet viime vuosina samalla ta
solla. Valvonta on pysynyt lähes tarkalleen - erityisesti ydinturvallisuusvalvonnassa vuoden lopussa teh
tävän tasauslaskutuksen ansiosta - molemmilla valvonnan lohkoilla omakustanteisena. Ydinturvallisuusdiaarion muuttaminen lähes kokonaan - pois lukien salaisena pidettävät dokumentit - sähköisen asi
oinnin pohjalle on tehostanut toimintaa STUKrssa vuonna 2017. STUK:n palvelutoiminta oli kannattavaa
ja 27 % ylijäämäistä, vaikka 4,5 miljoonan tuloarviota ei kansainvälisten projektien tilanteesta johtuen
saavutettukaan.
3.2.2 Tuotokset ja laadunhallinta

Yleistä
STUK on sovitusti edistänyt osaamisen johtamista ja laatinut tulossopimuksen mukaisesti uuden strate
gian seuraavalle hallituskaudelle 2018-2022 ja tehnyt sovitusti henkilöstöhallinnon tueksi työnhyvinvointioppaan. Viime vuonna tehdyssä VM-barometrin työhyvinvointimittauksessa tulokset osoittavat
työtyytyväisyyden olevan erittäin korkealla tasolla STUK:ssa.
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STM ja STUK ovat viime vuodet ponnistelleet toimeenpannakseen EU:n säteilyn perusnormidirektiivin
(2013/59/Euratom). Työ on viivästynyt jonkin verran ja hallituksen esitys BSS-direktiivin toimeenpane
miseksi annettiin 28.3.2018, jolloin notifikaatioa ikä Euratomille (1.2.2018) oli mennyt umpeen. Suomi ei
tosin ole ainoa maa, joka on ollut myöhässä asiassa.
STUK International Oy
STUK on sovitusti tukenut uuden institutionaalista ydinturvallisuus- ja säteilyturvallisuusosaamista myy
vän STUK International Oy -nimisen täysin valtion omistaman yhtiön toiminnan aloittamista. Tulossopi
muksessa edellytettiin, että toiminta tulee eriyttää STUK:n viranomaistoiminnasta ja tätä varten STUK on
osaltaan varmistanut, että taloudelliset ja substanssiin liittyvät rajapinnan yhtiön ja viranomaistoiminnan
välillä on tarkoin selvitettävä.
Säteilysuojelututkimus
Tutkimustoiminnan lähes täydellinen alasajo STUK:ssa on ollut STM:n ja STUK:n yhteinen huolenaihe
viime vuosina. Se on ollut seurausta sektoritutkimuslaitoksiin kohdistetuista leikkauksista ja strategista
päätöksentekoa tukevan tutkimusrahan uudenlaisista jakamisen käytännöistä ja periaatteista. STUK on
pyrkinyt turvaamaan säteilyturvallisuuteen liittyvän tutkimuksen tarpeet pitkällä tähtäimellä olemalla
aktiivinen ja verkottumalla yliopistojen ja yliopistollisten keskussairaaloiden kanssa muodostamalla säteilyturvallisuustutkimuksen CORES-yhteenliittymän, johon on 2017 liittynyt viimeisenä 10:nä Abo Aka
demi. Kielteinen kehitys jatkui edelleen lähinnä monen EU:n pitkäaikaisen YHR-hankkeen päätyttyä.
STUK on 2017 aikana pyrkinyt aktiivisesti käynnistämään tutkimustoimintaa mm. diplomitöiden puit
teissa ja se on jatkanut aktiivista osallistumista eurooppalaisten säteilysuojelualan verkostojen toimin
taan.

Ydinturvallisuus
STUKin ydinenergian käytön valvonta (ydinlaitosten säteily- ja ydinturvallisuus, turvajärjestelyt sekä
ydinmateriaalien valvonta) toteutui vuonna 2017 suunnitellusti. Käynnissä olevien Loviisan ja Olkiluodon
ydinlaitosten valvontaan sisältyy suunnitelmien ja muiden asiakirjojen tarkastuksia sekä laitospaikalla tai
toimittajien luona tehtäviä tarkastuksia. Loviisassa keskityttiin polttoaineen käsittelyyn liittyvien tapah
tumien käsittelyyn ja Olkiluodossa STUK kiinnitti erityistä huomiota TVO:n turvallisuuskulttuurin ja työil
mapiirin valvontaan.
Vuonna 2017 STUK käsitteli samana vuonna valtioneuvostolle jätettyä hakemusta Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöluvan jatkamisesta 20 vuodella. STUK keskittyi vuoden aikana TVO:n orga
nisaatio-ja ilmapiirihaasteisiin sekä käyttökokemustoiminnan resursseihin ja organisoitumiseen osana
laitosyksiköiden turvallisuusarviota. Olkiluoto 3 -laitoksen kohdalla STUK jatkoi vuonna 2017 käyttölupahakemuksen turvallisuusarviointia TVO:n jätettyä käyttölupahakemuksen vuonna 2016. Laitoksen
käyttöönoton valvonta jatkui.
STUK jatkoi turvallisuusarvion tekoa Hanhikivi 1 -hankkeelle osana vuonna 2015 tullutta rakentamislupahakemusta, mutta tämä työ ei voinut merkittävästi edetä, koska Fennovoima ei voinut toimittaa arvi
ointiin tarvittavia aineistoja STUK:n käsittelyyn. STUK pyrkii saaman turvallisuusarvion loppuun vuonna
2019, jos se saa tätä varten tarvittavat aineistot riittävän ajoissa.
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Vuoden 2017 aikana STUK aloitti myös osaltaan VTT:n tutkimusreaktorin uuden käyttölupahakemuksen
käsittelyajolla tutkimusreaktori poistetaan käytöstä. Edelleen aloitettiin Terrafamen Oy:n uraanin tal
teenoton turvallisuusarviointi.
Ydinturvasäännöstä
Edelleen STUK osallistui merkittävästi säteily-ja ydinturvallisuussäännöstön kehittämiseen. Ydinenergia
lain selkeyttämisellä sisällytettiin ydinenergialakiin suuri joukko muutoksia, joista huomattavin oli ydinturvallisuusdirektiivin täydennyksen implementointi Suomessa. STUK osallistui vahvasti lainmuutoksen
sekä ydinenergia-asetuksen muuttamisen valmisteluun ja jatkoi myös niihin liittyvien STUK:n määräys
ten ja YVL-ohjeiden päivitystä tavoitteena saada ne valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä. STUK
osallistuu myös ydinjätehuollon kysymyksiä ratkovan YETI-työryhmän työhön. Säteilylain uudistus eteni
myös vuonna 2017.
Ydinturvallisuustutkimus
Ydinturvallisuustutkimustoiminnan kehittämiseen (ydinenergia-alan tutkimusstrategian toimeenpano,
SAFIR2018/2022-ja KYT2018/2022-ohjelmat, JHR, NKS, OECD NEA yms) STUK osallistui edelleen aktiivi
sesti, samoin kuin Ydinturvallisuuskurssin ja Ydinjätehuollon kurssin yhdistämiseen. STUK osallistui myös
aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön ydinvoimalaitosten viranomaisvalvontamenetelmien ja turval
lisuusvaatimusten harmonisoimiseksi ja kehittämiseksi (IAEA, OECD NEA, WENRA, ENSREG, MDEP). STUK
jatkoi yhteistyötä Venäjän viranomaisten sekä lähialueilla sijaitsevien Kuolan ja Sosnovyi Borin voimalai
tosten kanssa.
Ulkoisen säteilyn valvontaverkko toimi luotettavasti ja vastasi hyvin toiminalle asetettuja tavoitteita.
Säteilyturvakeskus on onnistunut saavuttamaan ympäristön säteilyvalvonnan ja valmiutta koskevat ta
voitteensa vuonna 2017 hyvin ja osallistunut aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen valmiusharjoitustoimintaan.
Hallinnonalan yhteiset ICT-hankkeet
STUK on laatinut digitalisaatiosuunnitelman ja saavuttanut kokonaisarkkitehtuurin perustason.
STUK on osallistunut hankehallinnan kehittämiseen ja ICT-linjausten päivittämiseen.
Korotetun tietoturvatason projekti etenee ja virasto tuottaa kyberturvallisuuden tilannekuvaa.
EU-tietosuoja-asetuksen vaatimusten toteuttamiseen on valmistauduttu.
Valterin palveluita on pyritty ottamaan aktiivisesti käyttöön.
Viestintä

STUK on sovitusti kehittänyt vuonna 2017 viestintäänsä suunnitelmallisemmaksi ja tavoitteellisemmaksi
organisaation strategiatyöhön keskittymällä ja rakentamalla valmiuksia viestinnän tekemiseen ja pyrki
nyt "jalkauttamaan" viestintävastuuta kaikille virastossa työskenteleville.
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3.3 Henkisten voimavarojen kehittäminen
STUK saavutti ja ylitti tavoitteensa työtyytyväisyydessä: työtyytyväisyysbarometrin kokonaisindeksi oli pa
ras ja noussut edellisvuodesta (3,85). Sen sijaan sairauspoissaolojen määrä, työkyvyttömyyseläkkeelle jää
neiden osuus sekä eläköitymisikä jäivät tavoitteestaan. Notkahdus johtui kahden työntekijän jäämisestä
työkyvyttömyyseläkkeelle.. STUK:ssa korkeakoulutettujen osuus on noussut viimeisten viiden vuoden
aikana tasaisesti 80 %:sta nyt 85,2 %:iin. Ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen (tohtorit
ja lisensiaatit) suorittaneiden osuus on 72 %.
Lähtö-ja tulovaihtuvuus on jäänyt vähäiseksi, tosin STUK:iin palkattiin vuonna 2017 seitsemän henkilöä
talon ulkopuolelta. STUK:ssa on panostettu henkilöstökoulutukseen selvästi enemmän kuin kahtena
aiempana vuotena.

4. Valtiotalouden tarkastusviraston ja muiden tarkastusten
huomiot
Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut 23.4.2018 tarkastuskertomuksen STUK:n toiminnasta. Sisäi
sen valvonnan osalta ei tullut esille olennaista. Talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on nou
datettu.

5. Toimenpiteet
5.1 Säteilyturvallisuuskeskukselle ehdotetut toimenpiteet

•

•

•
•

STUK:in tulee määrätietoisesti jatkaa tutkimustoiminnan verkostoitumista tehtyjen suunnitel
mien ja toimenpideohjelman puitteissa, jotta mm. turvataan kansainvälisesti (EU) rahoitettu sä
teilysuojeluun liittyvä tutkimustoiminta.
STUK tutkii sisäisesti mahdollisuuksia panostaa siemenrahaa erilaisiin tutkimus- ja kehittämis
hankkeisiin ja selvittää, miten yhteistyö on käynnistynyt muiden toimijoiden kanssa STUK:n uu
den tutkimusstrategian puitteissa.
STUK varmistaa, että STUK:n asiantuntijoiden osallistuminen STUK International Oy:n toimintaan
ei vaaranna STUK:n ydintoimintojen toteutumista.
STUK: n tulee toteuttaa uuden säteilylainsäädännön toimeenpano, jonka eräs keskeinen haaste
on eri toimijoiden omavalvonnan kehittäminen.
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5.2 Sosiaali-ja terveysministeriön toimenpiteet
STM tukee STUK International Oy:n toimintaa omistajaohjauksella. STM pyrkii osaltaan edistämään kei
noja, joilla STUK:n tutkimus-ja kehitystyötä saadaan edelleen aktivoitua.
Helsingissä 12.6.2018

Perhe-ja peruspalveluministeri

Kansliapäällikkö
JAKELU

STUK
Ministeriön osastot
Tulossopimusten valmisteluryhmien puheenjohtajat ja sihteerit

TIEDOKSI

Valtiovarainministeriö
Valtiotalouden tarkastusvirasto
Valtiokonttori (Netra)
Sosiaali-ja terveysministeri
Tarkastuspäällikkö
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