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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ydinenergialain 
muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 
ydinenergialakia. Esityksen mukaan lakiin li-
sättäisiin säännökset ydinlaitosten tarkastuk-
sia ja testauksia suorittavien tarkastuslaitos-
ten, testauslaitosten sekä rikkomattomien tes-
tausten pätevöintielimen hyväksymisestä. 
Muutoksen tarkoituksena on ulottaa yksityis-
ten tarkastusorganisaatioiden käyttömahdol-
lisuus myös ydinlaitosten mekaanisten lait-
teiden sekä teräs- ja betonirakenteiden tar-
kastuksiin sekä virallistaa rikkomattomien 
testausten pätevöintielimen asema. 

Lisäksi ydinenergialakiin ehdotetaan lisät-
täväksi säännökset Säteilyturvakeskuksen 
mahdollisuudesta tarkastaa periaatepäätöksen 
haltijan pyynnöstä ydinlaitosta ja sen järjes-
telmiä, laitteita ja rakenteita koskevia suunni-

telmia sekä tarkastaa ja valvoa rakenteiden ja 
laitteiden valmistusta ennen rakentamislupa-
päätöstä sekä Säteilyturvakeskuksen oikeu-
desta tutkia sellaisia normaalista poikkeavia 
tapahtumia tai menettelyjä, joilla voi olla 
merkitystä ydinenergian käytön turvallisuu-
den kannalta. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että ydinlai-
toksen haltijalta kerättävää ydinturvallisuus-
tutkimusmaksua korotettaisiin yleisen kus-
tannustason nousua vastaavasti. 

Muilta osin ehdotetut muutokset koskevat 
yksityiskohtia ja ovat luonteeltaan teknisiä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä kesäkuuta 2012. 
 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
 
1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Ydinenergialaki (990/1987) sisältää ydin-
energian käyttöön liittyvät yleiset periaatteet 
sekä säännökset ydinenergian käytön turval-
lisuudesta, ydinjätehuollon toteuttamisesta, 
ydinenergian käytön luvanvaraisuudesta ja 
valvonnasta sekä toimivaltaisista viranomai-
sista.  

Ydinenergian käytöllä tarkoitetaan ydin-
energialain soveltamisalaan kuuluvaa toimin-
taa, joka kattaa kaikki ydinenergiaan ja sen 
tuottamiseen liittyvät toiminnot uraanin tai 
toriumin tuotantoon tähtäävästä kaivos- ja ri-
kastustoiminnasta aina ydinjätteiden loppusi-
joitukseen. Lakia tarkentavat säännökset on 
annettu ydinenergia-asetuksella (161/1988) 
sekä valtioneuvoston asetuksilla ydinvoima-
laitoksen turvallisuudesta (733/2008), ydin-
energian käytön turvajärjestelyistä 
(734/2008), ydinvoimalaitoksen valmiusjär-
jestelyistä (735/2008) ja ydinjätteiden loppu-
sijoituksen turvallisuudesta (736/2008). 

Ennen ydinenergialain voimaantuloa ydin-
energian käyttöä koskevat säännökset olivat 
atomienergialaissa (356/1957) ja atomiener-
gia-asetuksessa (75/1958). Atomienergialaki 
oli luonteeltaan puitelaki, josta paljolti puut-
tuivat ydinenergian käyttöä koskevat aineel-
lisoikeudelliset säännökset. 

Ydinenergialain voimaantulon jälkeen on 
jo toiminnassa olevien neljän yksikön lisäksi 
yhtä uutta ydinvoimalaitosyksikköä (Olki-
luoto 3) ryhdytty rakentamaan. Vuonna 2010 
myönnettiin periaatepäätökset kahdelle uu-
delle yksikölle (Olkiluoto 4 ja Fennovoima 
Oy). Posiva Oy:n käytetyn polttoaineen lop-
pusijoituslaitosta koskeva periaatepäätös an-
nettiin vuonna 2000. Olkiluoto 3:n ja 4:n 
käytetyn polttoaineen huollon osalta annettiin 
periaatepäätökset vuosina 2002 ja 2010. 

Ydinenergia-asetus on luonteeltaan menet-
telytapasäädös, jossa on lakia tarkentavat 
säännökset muun muassa ydinenergian käyt-
töön oikeuttavien lupien hakemisesta ja kä-
sittelystä, ydinjätehuollon suunnittelussa ja 

kustannuksiin varautumisessa noudatettavista 
menettelyistä sekä ydinenergian käyttöä val-
voville viranomaisille ilmoitettavista tiedois-
ta. Ydinenergia-asetuksessa on myös ydin-
energialain soveltamisalan ja soveltamisen 
tarkaksi osoittamiseksi välttämättömät tek-
nisfysikaaliset määrittelyt, raja-arvot ja muut 
ydinenergialain reuna-alueiden yksityiskohtia 
tarkentavat säännökset. 

Ydinturvallisuutta koskevia lain säännöksiä 
ja valtioneuvoston asetuksia tarkentavat edel-
leen Säteilyturvakeskuksen toimittamat ja 
julkaisemat yksityiskohtaiset turvallisuusvaa-
timukset. Nämä YVL -ohjeina tunnetuiksi 
tulleet tekniset säännöstöt ovat olennainen 
osa ydinturvallisuuden tehokasta toteuttamis-
ta, sillä niissä esitetään yksityiskohtaiset vaa-
timukset kaikille ydinenergian käytön turval-
lisuuden kannalta merkittäville osa-alueille. 
Säteilyturvakeskus antaa YVL -ohjeet ydin-
energialain 7 r §:n nojalla. Säteilyturvakes-
kuksessa on käynnissä ohjeiston uudistamis-
työ, jonka tavoitteena on ajanmukaistaa oh-
jeiston rakenne ja toimittaa kokonaisuus uu-
delleen niin, että ohjeiden määrä vähenee ar-
violta puoleen. 

Ydinenergialain mukaan ydinenergia-alan 
ylin johto ja valvonta kuuluu työ- ja elinkei-
noministeriölle. Ydinenergian käytön turval-
lisuuden valvonta kuuluu puolestaan Säteily-
turvakeskukselle. Ydinenergialaissa sääde-
tään Säteilyturvakeskuksen valvontaan liitty-
vistä tehtävistä sekä näiden tehtävien edellyt-
tämistä valvontaoikeuksista. Säteilyturvakes-
kuksella on toimivalta velvoittaa luvanhaltija 
tai muu toiminnanharjoittaja toimittamaan 
turvallisuuden valvomiseksi tarvittavat tiedot 
ja selvitykset, tarkastaa näiden toimintaa sekä 
asettaa turvallisuuden varmistamiseksi tar-
peellisia vaatimuksia ja antaa määräyksiä. 
Säteilyturvakeskus on myös ydinlaitosten 
painelaitteiden valvontaviranomainen. Ydin-
energialaissa on säädetty toimivaltuudet vi-
ranomaisille siltä varalta, että laissa tai sen 
nojalla säädetyn tai määrätyn noudattaminen 
laiminlyötäisiin. 

Ydinenergialakia on muutettu useita kerto-
ja sen säätämisen jälkeen. Vuonna 2008 
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ydinenergialakiin muun muassa lisättiin 
ydinenergian käytön turvallisuutta koskeva 2 
A luku. Viimeisimmät ydinenergialain muu-
tokset ovat vuodelta 2011. Kesäkuun 2011 
alussa voimaan tulleella lainmuutoksella 
(269/2011) pantiin Suomen osalta täytäntöön 
EU:n puitteissa hyväksytty direktiivi 
(2009/71/Euratom) ydinlaitosten ydinturval-
lisuutta koskevan yhteisön kehyksen perus-
tamisesta. Heinäkuun 2011 alussa tuli voi-
maan kaivoslain muuttamisen yhteydessä an-
nettu laki ydinenergialain muuttamisesta 
(622/2011). Käytetyn ydinpolttoaineen ja ra-
dioaktiivisen jätteen vastuullisesta ja turvalli-
sesta huollosta elokuussa 2011 annetun di-
rektiivin (2011/70/Euratom) vaikutukset kan-
salliseen lainsäädäntöön arvioidaan myö-
hemmin erikseen. 

Ydinenergialainsäädäntö on käytännössä 
osoittautunut toimivaksi kokonaisuudeksi, 
eikä siinä ydinenergian käytön ja sen turval-
lisuuden tehokkaan valvonnan kannalta kat-
soen ole merkittäviä sisällöllisiä puutteita. 
Ydinturvallisuusvalvonnassa tapahtunut ke-
hitys on kuitenkin luonut ydinenergialain yk-
sittäisiin säännöksiin kohdistuvia lisäys- tai 
muutostarpeita. 
 
1.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden ja EU:n lainsäädäntö 

Ydinenergian käyttöön liittyy monia kan-
sainvälisesti huomioitavia piirteitä, kuten 
ydinvoimalaitosten ja ydinjätehuollon turval-
lisuus, ydinpolttoaineen käsittely sekä ydin-
materiaalien valvonta ydinaseiden leviämisen 
estämiseksi. Ydinenergia-alan yhteistyön 
kannalta keskeisiä kansainvälisiä järjestöjä 
ovat Yhdistyneiden Kansakuntien alainen 
Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA 
(International Atomic Energy Agency) ja Ta-
loudellisen yhteistyön ja kehityksen järjes-
tön, OECD:n (Organisation for Economic 
Cooperation and Development), alainen 
ydinenergiajärjestö NEA (Nuclear Energy 
Agency). Euroopan unionin kannalta olen-
nainen on Euroopan atomienergiayhteisö, 
Euratom (European Atomic Energy Com-
munity), joka perustettiin vuonna 1957 edis-
tämään ydinenergian rauhanomaista käyttöä 
Euroopassa. 

Ydinenergian käyttöä ja valvontaa määrit-
tävät useat kansainväliset sopimukset, joita 
on solmittu erityisesti IAEA:n puitteissa. 
Näitä ovat muun muassa vuonna 1996 voi-
maan tullut ydinturvallisuutta koskeva yleis-
sopimus (Convention on Nuclear Safety) ja 
vuonna 2001 voimaan tullut käytetyn ydin-
polttoaineen ja radioaktiivisten jätteiden 
huollon turvallisuutta koskeva yleissopimus 
(Joint Convention on the Safety of the Spent 
Fuel Management and on the Safety of Ra-
dioactive Waste Management). 

Tässä esityksessä ydinenergialakiin ehdo-
tettavat lisäykset ja muutokset eivät liity 
ydinenergian käyttöä koskevien kansainvälis-
ten sopimusten kehitykseen. Kaikki esityksen 
kannalta keskeiset kansainväliset sopimukset 
ovat ennallaan. Esitys ei liity myöskään ul-
komaiden tai Euroopan unionin lainsäädän-
nön kehitykseen. 

Tämän esityksen taustalla vaikuttavat ydin-
energialain kansallisessa valvonnassa esiin 
tulleet täydentämis- ja muutostarpeet. 
 
1.3 Nykytilan arviointi 

Ydinenergialakia on muutettu sen voimassa 
ollessa kaikkiaan 20 kertaa. Muutoksilla on 
ajantasaistettu ja täydennetty lakia tai ne ovat 
liittyneet kansallisen tai kansainvälisen sään-
nösympäristön kehittymiseen. Suurin osa 
muutoksista on ollut luonteeltaan teknisiä, 
kuten EU:n menettelysäädösten täytäntöön-
panoa. Yhteiskunnallisesti ehkä merkittävin 
oli vuonna 1994 tehty ydinjätehuollon peri-
aatteiden linjaus: Suomessa tuotettujen ydin-
jätteiden huolto on eräin laissa säädetyin 
poikkeuksin toteutettava täällä, eikä muualla 
tuotettuja ydinjätteitä saa tuoda täällä käsitel-
täväksi, varastoitavaksi tai loppusijoitetta-
vaksi (ydinenergialain 6 a ja 6 b §). Linjarat-
kaisu merkitsi sitä, että Loviisan voimalai-
toksen polttoainejätteen kuljetukset Venäjälle 
lopetettiin vuonna 1996. 

Kokonaistarkastelua laille ei ole sen yli 20 
vuotta kestäneen voimassaolon aikana tehty, 
koska ydinenergialain perusperiaatteita ja 
esimerkiksi yleiseltä merkitykseltään huo-
mattaviin ydinlaitoksiin liittyviä menettelyjä 
pidetään edelleen laajalti hyväksyttyinä ja 
niihin myös kansainvälisesti kohdistuvat vaa-
timukset (esimerkiksi kansalaisten vaikutus-
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mahdollisuuksista päätöksentekoon ympäris-
töasioissa) täyttävinä. Näin ollen ei nyt käsil-
lä olevan, pääasiallisesti lainsäädäntötekniik-
kaan liittyvän, esityksen yhteydessä ole kat-
sottu olevan aihetta uudistaa muodollisesti 
koko lakia. Lainsäädännön kokonaistarkaste-
lu voi kuitenkin tulla lähivuosina ajankohtai-
seksi, kun täydentämistarpeet eräiden peri-
aatteellisesti tärkeiden osa-alueiden osalta 
tarkentuvat. Erityisesti näitä tarpeita saattaa 
liittyä ydinlaitosten teknisen käyttöiän päät-
tyessä tapahtuvaan käytöstä poistamiseen.  

Yksittäisiä ydinenergialain säännöksiä on 
kuitenkin tarpeellista tarkistaa jo tässä vai-
heessa. Olennaisimmat muutostarpeet liitty-
vät ydinturvallisuusvalvonnan kehitykseen. 
Muilta osin ydinenergialakiin ehdotettavat 
muutokset koskevat teknisiä yksityiskohtia. 
 
2  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on täydentää ydin-
energialain eräitä säännöksiä ydinturvalli-
suusvalvonnassa tapahtunutta kehitystä ja 
tiedossa olevia kehitystarpeita vastaavasti. 
Lisäksi ydinenergialakiin esitetään tehtäväksi 
eräiden yksittäisten säännösten sisältöä täs-
mentäviä tarkistuksia. 
 
2.2 Keskeiset ehdotukset 

Ydinenergialaki tuli voimaan 1.3.1988. En-
simmäinen ydinenergialain voimassa ollessa 
hyväksytty ydinvoimalaitoshanke oli Olki-
luoto 3 -ydinvoimalaitosyksikkö. Hanke ja 
siihen liittyvä Posivan käytetyn polttoaineen 
huoltoa koskeva hanke saivat 17.1.2002 val-
tioneuvoston myönteisen periaatepäätöksen, 
jonka eduskunta päätti jättää voimaan saman 
vuoden toukokuussa. Valtioneuvosto myönsi 
Olkiluoto 3:lle ydinenergialain 18 §:n mukai-
sen rakentamisluvan 17.2.2005. 

Eduskuntapäätöksen ja rakentamisluvan 
myöntämisen välinen aika oli siis lähes kol-
men vuoden pituinen, mikä johtuu suuren 
projektin vaatimasta suunnittelutyöstä ja 
suunnitelmien viranomaiskäsittelyn perin-
pohjaisuudesta. Tänä aikana turvallisuusvi-
ranomainen, Säteilyturvakeskus, sai arvioita-

vakseen työn alla olevia suunnitelmia. Sätei-
lyturvakeskus joutui alustavasti ottamaan 
kantaa laitoksen keskeisten rakenteiden ja 
laitteiden, kuten reaktoripaineastian valmis-
tuksen esivaiheisiin ja tässä tarkoituksessa 
suorittamaan tarkastustoimenpiteitä myös 
valmistuspaikalla Japanissa. 

Säteilyturvakeskuksen tehtävistä ydinener-
gian käytön turvallisuutta valvovana viran-
omaisena säädetään ydinenergialain 55 §:ssä, 
joka koskee nykyisessä muodossaan myös 
ennen rakentamisluvan myöntämistä suoritet-
tavia ennakollisia toimenpiteitä yleisellä ta-
solla (55 § 4 momentti). Olkiluoto 3:sta ja 
Olkiluotoon suunnitellusta käytetyn polttoai-
neen loppusijoituslaitoksesta saatujen koke-
musten mukaan on perusteltua selkeyttää Sä-
teilyturvakeskuksen ennakollisen valvonta-
toiminnan edellytykset ydinenergialain 
11 §:ssä tarkoitettujen, yleiseltä merkityksel-
tään huomattavien ydinlaitosten osalta. Tä-
män mukaisesti ehdotetaan, että ydinenergia-
lain 55 §:ään lisättäisiin uusi 5 momentti, 
jossa säädettäisiin näiden ydinlaitoshankkei-
den suunnittelun ja valmistelun edellyttämien 
valvontatoimenpiteiden perusteista ennen ra-
kentamisluvan myöntämistä. 

Toinen keskeinen ehdotus koskee ydinlai-
tosten rakenteiden ja mekaanisten laitteiden 
tarkastusympäristön osittaista uudelleen jär-
jestämistä. Ehdotuksen mukaan Säteilyturva-
keskus voisi hyväksyä päteväksi toteamansa 
riippumattoman tarkastuslaitoksen tai tes-
tauslaitoksen suorittamaan näiden kohteiden 
tarkastus- ja testaustehtäviä. Ydinlaitosten 
painelaitteiden kohdalla tällainen järjestely 
otettiin käytäntöön jo 1990-luvun lopulla uu-
den painelaitelain voimaantulon yhteydessä. 
Keskeinen peruste oli yhtäältä painelaitealan 
tarkastusinstituutioiden kehittyminen sekä 
toisaalta tarve vapauttaa Säteilyturvakeskuk-
sen tarkastusresursseja turvallisuusluokituk-
seltaan vaativien painelaitteiden tarkastami-
seen ja laajempien kokonaisuuksien arvioi-
miseen. 

Vastaavanlainen kehitys on tapahtunut 
ydinlaitosten rakenteiden ja mekaanisten lait-
teiden tarkastusympäristössä. Näin ollen eh-
dotetaan tarkastuslaitosten ja testauslaitosten 
hyväksymisjärjestelyn käyttöön ottamista 
myös näiden kohteiden teknisen vaatimus-
tenmukaisuuden toteamiseksi tehtävissä tar-
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kastuksissa ja testauksissa. Lisäksi ehdote-
taan ydinlaitosten painelaitteiden, rakentei-
den ja mekaanisten laitteiden tarkastusjärjes-
telmän täydentämistä erityisellä rikkomatto-
mien testausten pätevöintielimellä, joka on 
näihin testauksiin erikoistuneista asiantunti-
joista muodostettu testausmenetelmiä ja -jär-
jestelmiä sertifioiva erityiselin.  

Tarkastuslaitoksen, testauslaitoksen ja pä-
tevöintielimen hyväksymisen edellytyksistä 
säädettäisiin ydinenergialaissa ja ydinener-
gia-asetuksessa. Hyväksymisestä päättäisi, 
kuten painelaitteidenkin kohdalla, Säteilytur-
vakeskus, joka päätöksessään myös määritte-
lisi hyväksynnän sisältämän pätevyysalueen. 

Kolmas keskeinen ehdotus koskee Säteily-
turvakeskuksen valvontaoikeuksiin tehtävää 
täsmennystä. Ydinenergialain 63 §:ään ehdo-
tetaan lisättäväksi, että Säteilyturvakeskus 
voisi itse tutkia ydinenergian käytössä havai-
tun normaalista poikkeavan tapahtuman tai 
menettelyn, jolla on tai saattaa olla olennaista 
merkitystä ydinenergian käytön turvallisuu-
den kannalta. Vaikka Säteilyturvakeskuksen 
valvontaoikeudet jo nykyisellään oikeuttavat 
saamaan kaikki asiaan vaikuttavat tiedot ja 
suorittamaan poikkeaman tutkimiseksi tarvit-
tavat toimenpiteet, on normaalista poikkea-
van tapahtuman tutkinta syytä sisällyttää la-
kiin selvyyden vuoksi. 

Käytännön valvonnassa Säteilyturvakeskus 
on jo suorittanut tutkintaa ja ohjeistanut sii-
hen liittyvät menettelyt. Saadut kokemukset 
ovat osoittaneet tutkinnan käyttökelpoiseksi 
toimintamuodoksi, joka harkitusti sovellettu-
na hyödyttää sekä Säteilyturvakeskuksen työ-
tä että myös luvanhaltijan turvallisuustoimin-
toja. Ehdotuksen tarkoitus ei ole muuttaa 
ydinenergialain mukaisen turvallisuusval-
vonnan normaaleja menettelyjä eikä painot-
taa niitä uudelleen. Säteilyturvakeskuksen 
suorittama tutkinta on ja tulee myös jatkossa 
olemaan poikkeuksellinen, erityisistä syistä 
käytettävä turvallisuusvalvonnan toiminta-
muoto.  

Neljäs keskeinen ehdotus koskee ydinener-
gialain 53 a §:ssä säädettyä ydinlaitoksen 
haltijalta vuosittain kerättävää maksua, jonka 
tarkoituksena on ydinturvallisuutta koskevan 
tutkimuksen rahoittaminen. Tutkimuksen ta-
voitteena on ydinlaitosten turvallista käyttöä 
koskevan ydinteknisen asiantuntemuksen ja 

muiden valmiuksien turvaaminen. Maksuun 
esitetään korotusta, joka olisi 20 euroa nimel-
lislämpötehon megawatilta. Näin ollen mak-
su olisi 260 euroa kultakin luvan mukaiselta 
nimellislämpötehon tai periaatepäätöksen 
mukaiselta suurimman lämpötehon megawa-
tilta nykyisen 240 euron sijasta. Korotuksen 
perusteena on yleisen kustannustason nousu. 

Muilta osin ydinenergialakiin ehdotetut 
muutokset koskevat yksityiskohtia ja ovat 
luonteeltaan teknisiä tarkistuksia tai täyden-
nyksiä. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

Ydinenergialakiin esitetyillä muutoksilla ei 
ole merkittäviä aineellisia vaikutuksia. Tämä 
johtuu siitä, että ehdotusten pääasiallinen tar-
koitus on lainsäädännön asianomaisten koh-
tien sovittaminen kehitystekijöihin, jotka jo 
vaikuttavat ydinturvallisuusvalvonnan toi-
mintaympäristössä. Voidaan sanoa, että tässä 
mielessä kyse on ennemmin lainsäädännön 
päivittämisestä kuin varsinaisesta uudistami-
sesta. 

Esityksellä ei ole sanottavia ympäristövai-
kutuksia tai yhteiskunnallisia vaikutuksia. 
Ehdotusten tarkoituksena on huolehtia ydin-
energian käytön tehokkaan turvallisuusval-
vonnan edellytyksistä ja ylläpitää takeita sil-
le, että ydinenergian käyttö on maassamme 
turvallista myös pidemmällä aikavälillä. 

Esityksellä on vaikutuksia viranomaisten 
toimintaan. Ehdotettu ydinenergialain 
60 a §:n muutos vaikuttaa Säteilyturvakes-
kuksen toimintaan siten, että ydinlaitosten 
rakenteiden ja mekaanisten laitteiden vaati-
mustenmukaisuuden toteamiseksi tehtävät 
tarkastukset tulevat merkittävältä osin siirret-
täväksi erikseen hyväksyttäville tarkastuslai-
toksille. Muutos vaikuttaa Säteilyturvakes-
kuksen tarkastustoimintojen sisältöön ja pai-
nottumiseen. Esityksen mukainen Säteilytur-
vakeskuksen tehtävien siirto tarkastuslaitok-
sille vähentää Säteilyturvakeskuksen tarvetta 
palkata lisähenkilöitä tulevina vuosina mah-
dollisesti käynnistyvien uusien ydinvoimalai-
tosten rakentamisen valvontaan. Lakimuu-
toksen perusteella siirrettävän työn määrän 
arvioidaan olevan muutamia henkilötyö-
vuosia vuodessa. Koska ydinturvallisuusval-
vonta on maksullista toimintaa, tehtävien 



 HE 145/2011 vp  
  

 

7

siirrolla ei ole vaikutusta valtion budjettira-
hoitukseen. 

Säteilyturvakeskus tulisi arvioimaan tar-
kastuslaitoksen ja testauslaitoksen samoin 
kuin rikkomattomien testausten pätevöin-
tielimen pätevyyden, tekemään niitä koske-
vat hyväksyntäpäätökset ja valvomaan niiden 
toimintaa. Voidaan ennakoida, että käynnis-
tysvaiheen jälkeen uudelleen järjestetty tar-
kastusmenettely parantaa mahdollisuuksia 
suunnata Säteilyturvakeskuksen resursseja 
ydinturvallisuuden kannalta kaikkein olen-
naisimpiin tehtäviin. Näitä ovat muun ohessa 
järjestelmätason suunnitelmien tarkastami-
nen, laitteiden tai rakenteiden suunnittelupe-
rusteiden tarkastaminen sekä näihin rinnas-
tettavat, yksittäisen laitteen tai rakenteen vaa-
timustenmukaisuuden tarkastusta laajemmat 
tarkastustehtävät. 

Ehdotetulla ydinenergialain 60 a §:n muu-
toksella ei ole vaikutusta ydinlaitoksen lait-
teiden ja rakenteiden tarkastusten määrään 
eikä sisältöön. Näin ollen muutos ei asialli-
sesti vaikuta myöskään ydinlaitoksen haltijan 
velvoitteisiin. Taloudellisesti saattaa jonkin 
verran vaikuttaa se, että Säteilyturvakeskus 
soveltaa laskutuksessaan valtion maksupe-
rustelaissa (150/1992) säädettyjä perusteita 
eli omakustannusperiaatetta, kun taas yksi-
tyinen tarkastuslaitos hinnoittelee suoritteen-
sa liiketaloudellisten perusteiden mukaan. 
Koska ydinturvallisuusvalvonnan kustannuk-
set peritään yhtiöiltä, Säteilyturvakeskuksen 
tehtävien muutoksilla ei ole valtiontaloudelli-
sia vaikutuksia. 

Ydinenergialain 53 a §:ssä tarkoitettuun 
ydinturvallisuustutkimusmaksuun tehtävän 
korotuksen seurauksena vuotuinen maksu 
olisi 260 euroa ydinlaitoksen lämpötehon 
mukaan laskettua megawattia kohti nykyisen 
240 euron asemasta. Maksua on tarkistettu 
edellisen kerran vuonna 2008. Maksu kerä-
tään ydinlaitosten haltijoilta. Ydinturvalli-
suustutkimusmaksun maksajat ovat Fenno-
voima Oy, Fortum Power and Heat Oy ja 
Teollisuuden Voima Oyj. Korotuksen perus-
teena on yleisen kustannustason nousu, joten 
ehdotus ei asiallisesti lisää maksuvelvollisten 
taloudellista rasitusta. Nykyisin valtion talo-
usarvion ulkopuoliseen Valtion ydinjätehuol-
torahastoon kerättävän ydinturvallisuustut-
kimusta koskevan rahoituksen määrä on yh-

teensä noin 5,2 miljoonaa euroa. Korotuksen 
vaikutus kerättävään rahamäärään tulisi ko-
konaisuudessaan olemaan 436 000 euroa 
vuodessa. 
 
4  Asian valmistelu 

4.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Esityksen valmistelu on tapahtunut virka-
työnä työ- ja elinkeinoministeriössä yhteis-
työssä Säteilyturvakeskuksen kanssa. 
 
4.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Esitysluonnoksesta pyydettiin lausuntoa 
oikeusministeriöltä, sisäasiainministeriöltä, 
sosiaali- ja terveysministeriöltä, ympäristö-
ministeriöltä, Valtion ydinjätehuoltorahastol-
ta, ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelu-
kunnalta, Säteilyturvakeskukselta, Teknolo-
gian tutkimuskeskus VTT:ltä, Onnettomuus-
tutkintakeskukselta, Poliisihallitukselta, Suo-
jelupoliisilta ja Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rasto TUKES:lta. Lausuntoa pyydettiin myös 
ydinenergia-alan keskeisimmiltä luvanhal-
tijoilta Fennovoima Oy:ltä, Fortum Power 
and Heat Oy:ltä, Teollisuuden Voima Oyj:ltä 
ja Posiva Oy:ltä. Lisäksi lausuntoa pyydettiin 
seuraavilta tarkastuslaitoksilta: FINAS -ak-
kreditointipalvelu, Bureau Veritas, Inspecta 
Tarkastus Oy, DEKRA Industrial Oy sekä 
TÜV NORD Finland Oy. Ennen lausuntonsa 
antamista Säteilyturvakeskus pyysi lakiesi-
tyksestä lausunnon ydinturvallisuusneuvotte-
lukunnalta. Lausunto saatiin kaikilta edellä 
mainituilta lukuun ottamatta seuraavia taho-
ja: sosiaali- ja terveysministeriö, Onnetto-
muustutkintakeskus, Suojelupoliisi, Posiva 
Oy, Bureau Veritas, DEKRA Industrial Oy ja 
TÜV NORD Finland Oy. Lisäksi yksityis-
henkilö on antanut lausunnon. Lausunnoista 
on laadittu erillinen yhteenveto. Myös valtio-
varainministeriötä on kuultu lakiesityksen 
valmistelun yhteydessä. 

Lausunnonantajat ovat pitäneet ydinener-
gialakiin esitettyjä muutoksia yleisesti ottaen 
perusteltuina ja oikeasuuntaisina. Eräitä eh-
dotuksia on sekä vastustettu että kannatettu. 
Lausunnoissa esitetyt muutosehdotukset on 
mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon 
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esityksen jatkovalmistelussa. Säännösten sa-
namuotoja ja perusteluja on täsmennetty jat-
kovalmistelun aikana. 

Lausunnonantajat eivät ole vastustaneet 
ydinenergialain 53 a §:ssä tarkoitettuun ydin-
turvallisuustutkimusmaksuun esitettyä koro-
tusta. Joissakin lausunnoissa on kuitenkin 
kiinnitetty huomiota tutkimusmaksujen mää-
rittelyn läpinäkyvyyteen ja ehdotettu sään-
nöksen perustelujen tarkentamista siltä osin 
kuin niissä viitataan tarpeeseen kerätä tule-
vaisuudessa korkeampia maksuja kasvavasta 
tutkimustarpeesta aiheutuvien kustannusten 
kattamiseksi. 

Useissa lausunnoissa on kiinnitetty huo-
miota erityisesti ydinenergialain 55 §:ään eh-
dotettuun uuteen 5 momenttiin. Lausun-
nonantajien mukaan on tärkeää, että Säteily-
turvakeskus kytketään suunnitelmien arvioin-
tiin riittävän aikaisessa vaiheessa. Voimayh-
tiöt ovat lausunnoissaan esittäneet, että mo-
mentissa tarkoitetut hyväksynnät annettaisiin 
lopullisina. Säännöstä on jatkovalmistelussa 
täsmennetty siten, että valvontamenettely tu-
lee säännöksessä selkeämmin esille. 

Lausunnoissa on kannatettu ydinenergia-
lain 60 a §:ssä tarkoitettujen yksityisten tar-
kastusorganisaatioiden käyttömahdollisuuden 
lisäämistä ja niiden asiantuntemuksen hyö-
dyntämistä. Voimayhtiöt ovat kuitenkin kiin-
nittäneet huomiota tarkastusorganisaatioiden 
tietoturvallisuuskäytäntöihin ja hyvän hallin-
non vaatimuksiin sekä virka- ja vahingon-
korvausvastuuseen. On myös korostettu, että 
vastuu ydinenergian käytön turvallisuuden 
valvonnasta säilyy Säteilyturvakeskuksella. 
Oikeusministeriö on lausunnossaan esittänyt 
lain 60 a §:n täsmentämistä. Säännöksen 3 
momenttia onkin täydennetty tarkastus- ja 
testauslaitoksen tai pätevöintielimen hyväk-
synnän peruuttamisen edellytyksillä, ja sen 5 
momenttia on täydennetty viittauksella kaik-

kiin hallinnon yleislakeihin sekä vahingon-
korvausoikeudelliseen virkavastuuseen. Li-
säksi säännöksen perusteluissa on selkeäm-
min erotettu toisistaan valvonta- ja tarkastus-
tehtävät ja selvennetty, miltä osin on kyse 
julkisen hallintotehtävän siirrosta yksityisille 
tarkastusorganisaatioille. Oikaisua ja muu-
toksenhakua koskevaa ydinenergialain 
75 §:ää on täsmennetty. Lain 3 §:ään on lisät-
ty tarkastuslaitoksen, testauslaitoksen ja pä-
tevöintielimen määritelmät, mikä täydentää 
lain 60 a §:n ja 75 §:n säännöksiä. 

Ydinenergialain 63 §:ään lisättyä säännöstä 
Säteilyturvakeskuksen oikeudesta normaalis-
ta poikkeavan tapahtuman tutkintaan on lau-
sunnoissa esitetty huomioon ottaen selkeytet-
ty. Säteilyturvakeskuksen suorittama tutkinta 
on säännönmukaista valvontaa täydentävä 
erityinen menettelytapa, jonka tarve arvioi-
daan aina tapauskohtaisesti. Luvanhaltija 
vastaa edelleen pääsääntöisesti itse poik-
keavien tapahtumien selvittämisestä ja niiden 
raportoimisesta Säteilyturvakeskukselle. 

Säteilyturvakeskuksen ehdotuksesta ydin-
energialain 2 §:n 4 momentin vanhentunut 
asetusviittaus on korjattu ja lakiesityksessä 
käytetty termi ”ainetta rikkomattomien testa-
usten pätevöintielin” on korvattu termillä 
”rikkomattomien testausten pätevöintielin”. 
Säteilyturvakeskuksen lausunnossa on lisäksi 
todettu, että ydinjätteiden loppusijoituksen 
turvallisuutta koskevat määräykset on jo kat-
tavasti annettu valtioneuvoston asetuksella 
(736/2008), joten ydinvoimalaitoksen turval-
lisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen 
(733/2008) soveltamisalan laajentaminen 
loppusijoituslaitokseen ei ole tarpeen. Ydin-
jätteiden ja muidenkin radioaktiivisten ainei-
den kuljetusten turvallisuudesta on säädetty 
kattavasti muualla lainsäädännössä. Edellä 
sanotun perusteella ydinenergialain 7 q §:n 2 
momenttia on täsmennetty.  

 



 HE 145/2011 vp  
  

 

9

 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotuksen perustelut  

2 §. Lain soveltamisala. Pykälän 4 momen-
tissa oleva vanhentunut asetusviittaus ehdote-
taan korjattavaksi. 

3 §. Määritelmät. Pykälään ehdotetaan li-
sättäväksi tarkastuslaitoksen, testauslaitoksen 
ja pätevöintielimen määritelmät liittyen jäl-
jempänä perusteltuun lain 60 a §:n täydentä-
miseen. Lisäykset ovat perusteltuja, sillä 
ydinlaitosten rakenteiden ja laitteiden vaati-
mustenmukaisuuden arviointiin kuuluu hy-
vinkin erityyppisiä tehtäviä. Tarkastuslaitok-
sen tehtävänä on todentaa vaatimuksenmu-
kaisuus siinä laajuudessa, kuin Säteilyturva-
keskuksen antamassa hyväksyntäpäätöksessä 
on todettu. Testauslaitoksen tehtävä ydinlai-
tosten rakenteiden ja laitteiden vaatimusten-
mukaisuuden arvioinnissa on huomattavasti 
rajatumpi ja erityyppinen kuin tarkastuslai-
toksen. Testauslaitoksen suorittamien testa-
usten tuloksia käytetään vaatimustenmukai-
suuden todentamiseen. Ehdotetussa lainmuu-
toksessa rikkomattomien testausten pätevöin-
tielimen asema on tarkoitus virallistaa, joten 
sitä koskeva määritelmä on syytä lisätä la-
kiin. 

7 i §. Henkilöstö. Pykälän 3 momenttia eh-
dotetaan täydennettäväksi siten, että ydinlai-
toksen valmiusjärjestelyistä, turvajärjeste-
lyistä ja ydinmateriaalivalvonnasta huolehti-
villa vastuuhenkilöillä tulee olla nimetyt va-
rahenkilöt. Varahenkilöiden tulee, kuten vas-
tuuhenkilöidenkin, olla Säteilyturvakeskuk-
sen hyväksymiä. Täydennys on luonteeltaan 
selvennys, sillä asianmukaisesti suunnitellus-
sa johtamisjärjestelmässä tulee ilman nimen-
omaista säännöstäkin varmistaa, että organi-
saatio on toimintakykyinen myös vastuuhen-
kilön poissa ollessa.  

Täydennys on perusteltu myös vastuuhen-
kilöjärjestelyjä koskevien vaatimusten yh-
denmukaisen sääntelyn kannalta katsottuna. 
Ydinenergialain 7 k §:ssä säädetään ydin-
energian käyttötoiminnoille vaadittavasta 
vastuullisesta johtajasta. Pykälän 1 momentin 

mukaan vastuulliselle johtajalle on nimettävä 
varahenkilö. 

7 l §. Turvajärjestelyt. Pykälän 2 moment-
tia ehdotetaan täsmennettäväksi, koska ydin-
energialaissa tarkoitetun ydinmateriaalin tai 
ydinjätteen kuljettaminen voi koskea myös 
materiaalia, jonka turvallisuusmerkitys mää-
rään tai laatuun perustuen on vähäinen. Näis-
sä tapauksissa ei ole tarvetta edellyttää erityi-
siä turvahenkilöitä kuljetuksen turvaamiseen. 
Tästä syystä momentin toisen lauseen alkuun 
ehdotetaan lisättäväksi, että vaatimus turva-
henkilöiden osallistumisesta koskisi ydinlai-
toksen toimintaan liittyvän ydinmateriaalin ja 
ydinjätteen kuljettamista ja varastointia. 

7 q §. Yleiset turvallisuusmääräykset. Py-
kälän 2 momenttiin ehdotettavan muutoksen 
tarkoitus on, että ydinvoimalaitosten valmi-
usjärjestelyistä annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (735/2008) säännöksiä voitaisiin so-
veltaa, paitsi muihin ydinreaktorilla varustet-
tuihin ydinlaitoksiin, myös muihin ydinlai-
toksiin (ydinjätteiden loppusijoituslaitos) se-
kä ydinjätteiden kuljetuksiin. Tarkistus on 
tarpeen, koska Olkiluotoon suunniteltu kor-
kea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituslaitos 
tullee arvion mukaan kuluvan vuosikymme-
nen puolivälissä rakentamisvaiheeseen. Ky-
seisessä valtioneuvoston asetuksessa olevat 
periaatteet ovat hyvin sovellettavissa sekä 
loppusijoituslaitokseen että aikanaan myös 
ydinjätekuljetuksiin. 

43 §. Vastuumäärän ja rahastotavoitteen 
vahvistaminen. Pykälän 2 momenttia ehdote-
taan muutettavaksi siten, että työ- ja elinkei-
noministeriö vahvistaisi kalenterivuoden lo-
pussa jätehuoltovelvollisen rahastotavoitteen 
seuraavalle vuodelle. Tällä hetkellä rahasto-
tavoite vahvistetaan seuraaville kolmelle 
vuodelle. 

Muutoksella kytkettäisiin rahastotavoite ja 
ydinjätehuoltomaksu tai palautus paremmin 
toisiinsa sekä yksinkertaistettaisiin päätök-
sentekoa siten, että se vastaisi todellista käy-
täntöä. Rahastotavoitteet on vahvistettava 
vuosittain, jotta ne vastaisivat kunkin ajan-
kohdan hinta- ja kustannustasoa. Rahastota-
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voitteita käytetään ydinjätehuoltomaksujen 
tai palautusten toimeenpanemisessa. Käytän-
nössä kolmen vuoden rahastotavoitteiden 
vahvistamista ei tarvita. 

Vuonna 2008 toteutetun ydinenergialain 
muutoksen yhteydessä muutettiin järjestel-
mällisesti yhdenmukaiseksi ydinjätehuollon 
raportoinnin aikataulut, ja aikatauluna on 
käytetty kolmea vuotta. Vastuumäärien arvi-
ointi perustuu kolmen vuoden välein toimi-
tettaviin jätehuoltokaavioihin. Vastuumääriin 
tehdään indeksitarkastukset vuosittain. Ra-
hastotavoitteet vahvistetaan vastuumäärien 
pohjalta, ja rahastotavoitteiden pohjalta mää-
rätään edelleen vuosittaiset jätehuolto-
maksut. Maksut suoritetaan edelleen vuosit-
tain käyttäen sen ajankohdan hinta- ja kus-
tannustasoa, jolle vastuumäärä vahvistetaan. 

53 a §. Ydinlaitoksen haltijalta kerättävä 
maksu. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että ydinlaitoksen halti-
jalta vuosittain kerättävään ydinturvallisuus-
tutkimusmaksuun tehtäisiin yleisen kustan-
nustason nousuun perustuva korotus, joka 
olisi 20 euroa nimellislämpötehon megawa-
tilta. Näin ollen esitys uudeksi arvoksi kerät-
tävälle rahamäärälle on 260 euroa kultakin 
luvan mukaiselta nimellislämpötehon tai pe-
riaatepäätöksen mukaiselta suurimman läm-
pötehon megawatilta. 

Uusien ydinvoimalaitosyksiköiden raken-
tamista koskevat periaatepäätökset vuonna 
2010 ovat lisänneet tutkimusrahoituksen 
vuosittaista määrää noin kolmesta miljoonas-
ta eurosta hieman yli viiteen miljoonaan eu-
roon. On kuitenkin tiedossa, että osa keskeis-
tä alan tutkimusinfrastruktuuria on vaarassa 
kadota, esimerkiksi Teknologian tutkimus-
keskus VTT:n kuumakammiolaboratorion 
toiminta sekä osa muusta ydinenergiatekno-
logiaan liittyvästä tutkimuskeskuksessa suo-
ritettavasta kokeellisesta tutkimuksesta. Tar-
ve kehittää suomalaista tutkimusinfrastruk-
tuuria ja alan asiantuntemusta antaa perus-
teen nyt ehdotettua korkeampien maksujen 
keräämiseen voimayhtiöiltä siinä vaiheessa, 
kun nyt suunniteltuja tutkimusinfrastruktuu-
rin uudistuksia ollaan ottamassa käyttöön. 
Uudet laitosyksiköt ja uusi sijoituspaikka li-
säävät myös tutkimustarvetta. 

55 §. Valvontaviranomainen. Pykälässä 
säädetään Säteilyturvakeskuksen tehtävistä ja 

toimivaltuuksista ydinenergian käytön turval-
lisuutta valvovana viranomaisena. Ehdotetun 
uuden 5 momentin tarkoitus on selkeyttää pe-
rusteet valvontatoimien suorittamiselle siinä 
vaiheessa, kun eduskunta on päättänyt jättää 
voimaan yleiseltä merkitykseltään huomatta-
van ydinlaitoksen rakentamista koskevan pe-
riaatepäätöksen, mutta laitokselle ei ole vielä 
myönnetty ydinenergialain 18 §:ssä tarkoitet-
tua rakentamislupaa.  

Tämä ajanjakso on käytännössä usean vuo-
den pituinen ja siihen sisältyy, paitsi ydinlai-
toshankkeen toteuttamista valmistelevien 
suunnitelmien arvioimista ja tarkentamista, 
myös sen keskeisimpien komponenttien val-
mistuksen aloittamiseen liittyviä toimia. 
Esimerkiksi ydinvoimalaitoksen reaktori-
paineastian toimittaja on käytännössä valitta-
va ja valmistaminen käynnistettävä jo ennen 
rakentamislupaa, jotta voidaan varmistaa 
vaatimusten mukaisesti valmistetun paineas-
tian saatavuus oikeaan aikaan. Tähän liittyen 
on tarkastettava esimerkiksi paineastian val-
mistussuunnitelma, valmistusorganisaatio, 
laadunhallintamenettelyt ja muut prosessin 
hyväksyttävyyteen vaikuttavat tekijät sekä 
todennettava olennaisia seikkoja myös val-
mistuspaikalla tehtävillä tarkastuksilla. 

Turvallisuusvaatimusten täyttymisen selvit-
täminen kuuluu ensi sijassa rakentamisluvan 
hakijalle (jolle sen puolestaan joutuu osoit-
tamaan laitostoimittaja), jonka velvollisuute-
na on osoittaa valvontaviranomaiselle eli Sä-
teilyturvakeskukselle, että vaatimukset täyte-
tään. Toisaalta ydinenergialain mukainen 
valvontamekanismi edellyttää, että Säteily-
turvakeskus valvoo keskeisten järjestelmien, 
rakenteiden ja laitteiden toteutuksen piirus-
tuksista alkaen, vaihe vaiheelta, aina valmis-
tumiseen saakka. Tästä syystä on tarkoituk-
senmukaista, että Säteilyturvakeskus tarkas-
taa suunnitelmia ja tekee yksittäisten raken-
teiden ja laitteiden valmistukseen liittyviä 
tarkastuksia jo ennen rakentamisluvan myön-
tämistä.  

Ennakollisen valvonnan tarve on nykyään 
otettu huomioon ydinenergialain 55 §:n 4 
momentissa. Siinä säädetyn mukaan ”Sätei-
lyturvakeskus voi ydinenergian käyttöä 
suunnittelevan pyynnöstä tarkastaa tämän 
laatiman suunnitelman ja antaa alustavia oh-
jeita siitä, mitä turvallisuuden sekä turva- ja 
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valmiusjärjestelyjen osalta sellaisessa suun-
nitelmassa olisi otettava huomioon”. Tähän 
periaatesäännökseen tukeutuen Säteilyturva-
keskus arvioi Olkiluoto 3 -projektin suunni-
telmia ja suoritti rakenteiden ja laitteiden 
valmistukseen liittyviä tarkastustoimia ennen 
rakentamislupaa.  

Säteilyturvakeskus on myös valvonut Olki-
luotoon suunnitellun käytetyn polttoaineen 
loppusijoituslaitoksen rakentamislupavaihet-
ta valmistelevia Posiva Oy:n toimenpiteitä 
ottaen huomioon, että tutkittu sisäänajotun-
neli ja siihen liittyvät muut tilat tulevat ole-
maan osa varsinaista loppusijoituslaitosta. 

Ehdotetun uuden 5 momentin tarkoitus on 
selkeyttää 4 momentissa säädetyn periaatteen 
soveltamista yleiseltä merkitykseltään huo-
mattavien ydinlaitosten osalta. Ehdotuksen 
taustalla ovat Olkiluoto 3 -projektista ja käy-
tetyn polttoaineen loppusijoituslaitosprojek-
tista saadut käytännön kokemukset.  

Ehdotetun 5 momentin mukaan Säteilytur-
vakeskus voisi periaatepäätöksen haltijan 
pyynnöstä tarkastaa ydinlaitosta ja sen järjes-
telmiä, laitteita ja rakenteita koskevia suunni-
telmia sekä tarkastaa ja valvoa rakenteiden ja 
laitteiden valmistusta. Rakentamisluvan tul-
tua myönnetyksi Säteilyturvakeskuksen tar-
kastamia ja hyväksymiä rakenteita ja laitteita 
voidaan käyttää ydinlaitoksen rakentamiseen 
vain, jos ne ovat rakentamisluvan mukaisia. 

Säteilyturvakeskus suorittaisi tarkastus- ja 
valvontatoimet periaatepäätöksen haltijan 
pyynnöstä. Tämä korostaisi erityisesti sitä, 
että periaatepäätöksen haltijan tulee itse arvi-
oida ennakollisten toimien tarkoituksenmu-
kaisuus, siis suurprojektin sovitus kokonai-
suutena, ottaen huomioon myös näihin toi-
miin liittyvät mahdolliset taloudelliset ynnä 
muut riskit esimerkiksi sellaisessa tapaukses-
sa, että rakentamislupaa ei myönnettäisikään. 
Olennaista on, että ehdotuksella ei kajota 
ydinenergialain taloudellisiin vastuuperiaat-
teisiin. Ehdotetulla 55 §:n uudella 5 momen-
tilla ei ole yhteyttä ydinenergialain 27 §:n 
korvaussäännöksiin, joiden soveltamisalue 
rajoittuu ajallisesti rakentamisluvan myön-
tämisen jälkeiseen aikaan.  

Ydinlaitoksen sijaintipaikalla tapahtuvaa 
rakentamista koskevat vaatimukset yksilöi-
dään nimenomaan rakentamislupakäsittelys-
sä. Tämän mukainen rajaus on sisällytetty 

uuden 5 momentin viimeiseen lauseeseen, 
jonka mukaan laitospaikalla ei saisi aloittaa 
ydinturvallisuuteen vaikuttaviin rakenteisiin 
liittyviä töitä ennen rakentamisluvan myön-
tämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lai-
tospaikalla voidaan ydinenergialain estämättä 
tehdä valmistelevia maansiirto- ja louhinta-
töitä jo ennen rakentamislupaa, mutta ydin-
laitoksen pohjalaatan valamisen aloittaminen 
edellyttää ydinenergialain mukaista rakenta-
mislupaa. Laitospaikalla tapahtuvaa raken-
tamista koskevia suunnitelmia voidaan 
55 §:n 4 momentin mukaisesti esittää enna-
kolta Säteilyturvakeskuksen tarkastettavaksi.  

Säteilyturvakeskuksen kytkeminen proses-
siin riittävän aikaisessa vaiheessa on välttä-
mätöntä pyrittäessä ydinturvallisuuden johta-
van periaatteen (Safety As High As Rea-
sonably Achievable) mukaiseen tulokseen. 
Tässä mielessä ehdotettu uusi 5 momentti on 
ydinenergialain perimmäisten tavoitteiden 
kannalta katsottuna erittäin perusteltu.  

60 a §. Painelaitteiden valvonta. Nykyisen 
ydinenergialain 60 a §:n mukaan Säteilytur-
vakeskus voi hyväksyä tarkastuslaitoksen tai 
testauslaitoksen suorittamaan ydinlaitosten 
painelaitteiden valvontaan kuuluvia tehtäviä. 
Säännöksen perusteella on voitu siirtää tur-
vallisuuden kannalta vähemmän vaativien 
ydinteknisten painelaitteiden tarkastuksia 
alaan erikoistuneille yrityksille, ja näin on 
saatu paremmat mahdollisuudet suunnata Sä-
teilyturvakeskuksen resursseja kaikkein vaa-
tivimpiin painelaitteisiin ja yksittäisiä laittei-
ta suurempiin kokonaisuuksiin. Hyväksyes-
sään tarkastus- tai testauslaitoksen Säteily-
turvakeskus määrittelee hyväksyntäpäätök-
sessä, millaisiin tarkastuksiin tai testauksiin 
päätös oikeuttaa. Säteilyturvakeskus myös 
valvoo tarkastus- ja testauslaitosten toimintaa 
ja voi laissa säädetyillä edellytyksillä tarvit-
taessa peruuttaa hyväksymisen tai muuttaa 
sen ehtoja. Kaiken kaikkiaan 1990-luvulla 
käyttöön otettu mahdollisuus hyödyntää yksi-
tyisten tarkastus- ja testauslaitosten ammat-
tiosaamista ydinlaitosten painelaitteiden tar-
kastuksissa on käytännössä osoittautunut se-
kä toimivaksi että tarkoituksenmukaiseksi.  

Pykälään ehdotettujen muutosten tarkoitus 
on ulottaa yksityisten tarkastus- ja testauslai-
tosten käyttömahdollisuus myös ydinlaitok-
sen mekaanisten laitteiden (esimerkiksi nos-
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to- ja siirtolaitteet) sekä teräs- ja betoniraken-
teiden tarkastuksiin ja testauksiin. Järjestel-
män perusteet olisivat vastaavanlaiset kuin 
mitä edellä on painelaitteiden osalta kuvattu. 
Säteilyturvakeskus, todettuaan että tarkastus- 
tai testauslaitos täyttää laissa säädetyt riip-
pumattomuus-, ammattitaito-, laatu- ja muut 
vaatimukset, hyväksyy tarkastus- tai testaus-
laitoksen tehtäviinsä ja samalla määrittelee, 
millaisiin tarkastuksiin tai testauksiin päätös 
oikeuttaa. 

Lisäksi ehdotetaan, että pykälään lisättäi-
siin rikkomattomien testausten pätevöin-
tielimen hyväksyminen. Rikkomaton testaus 
on eräs keskeinen menetelmä valvoa ydin-
voimalaitoksen rakenteiden ja laitteiden sekä 
niiden materiaalien laatua ja kuntoa. Olen-
naista on, että menetelmä soveltuu kohtee-
seen ja että testaus suoritetaan oikein. Päte-
vöinti kattaisi rikkomattoman testauksen laa-
tuun vaikuttavat keskeiset tekijät, kuten tes-
tauslaitteiston ohjelmistoineen, testausohjeet 
ja testausta suorittavan henkilöstön.  

Ydinturvallisuustyössä on jo ollut käytössä 
kokeneista asiantuntijoista muodostettu ryh-
mä, joka arvioi rikkomattomalle testaukselle 
asetettavia vaatimuksia ja rikkomattoman 
testauksen käytettävyyttä erilaisissa tarkas-
tuskohteissa. Nyt esitetyn ehdotuksen tarkoi-
tus on rikkomattomien testausten pätevöinti-
menettelyn virallistaminen, mikä lujittaisi 
testaustoiminnan laadullista pohjaa. Tämän-
hetkinen toiminta on järjestetty tarkastusalal-
la toimivan Inspecta Oy:n konserniin kuulu-
vassa juridisesti erillisessä Inspecta Sertifi-
ointi Oy:ssä, joka on koonnut epävirallisen 
arviointiryhmän ja antanut puitteet sen työlle. 
Jos ehdotus tulee hyväksytyksi, pätevöin-
tielimeksi voi hakeutua jokainen lainmukai-
set edellytykset täyttävä toimija. Pätevöin-
tielimiä voi käytännössä olla useampiakin 
kuin yksi. Vastuukysymysten selkeys kuiten-
kin edellyttää, että pätevöintielimeksi hakeu-
tuvan toimintamuoto on rekisteröity juridinen 
henkilö, toisin sanoen epävirallinen yhteen-
liittymä tai asiantuntijaryhmä ei riitä. 

Ehdotuksen mukaan Säteilyturvakeskus 
hyväksyisi pätevöintielimen vastaavalla ta-
valla kuin ydinlaitoksen laitteiden ja raken-
teiden valvontaa suorittavat tarkastus- ja tes-
tauslaitokset.  

Kun tarkastuslaitos ylempänä esitetyllä ta-
valla hyväksytään tarkastamaan ydin-
laitoksen laitteita ja rakenteita, hyväksymis-
päätöksessä yksilöidään sen tarkastusalueet. 
Tämän tekee Säteilyturvakeskus. Tarkoitus 
on, että päteväksi todettu tarkastuslaitos voi-
daan hyväksyä suorittamaan laitteiden ja ra-
kenteiden tarkastusten lisäksi rakennesuunni-
telmien ja valmistussuunnitelmien tarkastuk-
sia sekä varsinaisen valmistuksen tarkastuk-
sia. Säteilyturvakeskus tulisi kuitenkin edel-
leen itse arvioimaan ja hyväksymään kaikki 
järjestelmätason suunnitelmat sekä vastaa-
maan laitteiden ja rakenteiden suunnittelupe-
rusteiden tarkastuksista. 

Ydinlaitosten turvallisuusvalvonnasta ko-
konaisuutena vastaa ydinenergialaissa sääde-
tyn mukaisesti Säteilyturvakeskus. Tarkas-
tustoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä 
laitteiden, rakenteiden ja suunnitelmien vaa-
timustenmukaisuuden tarkastamista. Säteily-
turvakeskus viranomaisena suorittaa ydintur-
vallisuuden valvontaa ottaen huomioon tar-
kastuslaitosten ja Säteilyturvakeskuksen it-
sensä suorittamien tarkastusten tulokset. 

Valvonta- ja tarkastustoiminnan suhdetta 
voidaan kuvata seuraavasti: osana valvonta-
toimintaansa Säteilyturvakeskus asettaa yksi-
tyiskohtaiset turvallisuusvaatimukset ydin-
energialain 7 r §:n nojalla yleisesti ja tarpeen 
mukaan tapauskohtaisesti. Tämän jälkeen 
tarkastuslaitos tai Säteilyturvakeskus toden-
taa näiden vaatimusten täyttymisen asianmu-
kaisesti järjestetyllä tarkastustoiminnalla. 
Tarkastuksen tuloksena syntyy päätös, jossa 
todetaan tarkastetun kohteen vaatimusten-
mukaisuus tai -vastaisuus. Tämä päätös ei ole 
hallintopäätös, koska se ei luo millekään 
osapuolelle minkäänlaista oikeutta, etua tai 
velvollisuutta. Tarkastuksissa laadittujen pää-
tösten perusteella Säteilyturvakeskus päättää 
mahdollisista valvontatoimenpiteistä. Tarkas-
tuspäätöksissä on kuitenkin kyse julkisen 
hallintotehtävän hoitamisesta, koska ne ovat 
Säteilyturvakeskuksen tekemiä hallintopää-
töksiä valmistelevia toimenpiteitä, mutta 
muutoksella ei olla siirtämässä merkittävää 
julkisen vallan käyttöä yksityiselle toimijalle. 
Testauslaitos testaa esimerkiksi materiaalien 
ominaisuuksia, eikä sen tehtävissä ole kyse 
julkisen hallintotehtävän hoitamisesta. 
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Suunnitelmavaiheen jälkeen tarkastustoi-
mintaan kuuluu sen tarkastaminen, että ydin-
laitoksen osat ja niihin kuuluvat laitteet ja ra-
kenteet toteutetaan suunnitelman mukaisesti. 
Jatkossakin Säteilyturvakeskus tulisi tarkas-
tamaan, paitsi yksittäistä laitetta tai rakennet-
ta laajemmat toimintakokonaisuudet, myös 
ydinturvallisuuden kannalta vaativimmat lait-
teet ainakin turvallisuusluokassa 1. Tarkas-
tuslaitoksille siirrettävät tarkastukset perus-
tuvat hyväksyttyihin teknisiin standardeihin 
tai vastaaviin spesifikaatioihin: tarkastustulos 
on joko hyväksyvä, jolloin tarkastaja antaa 
tästä todistuksen, tai hylkäävä, jolloin tarkas-
tustodistusta ei anneta. Siirrettäväksi ehdote-
tut tarkastukset siis muodostavat tärkeän, asi-
anomaisen tekniikan alan ammattiosaamista 
edellyttävän osan, mutta niihin ei sisälly 
ydinturvallisuuteen kohdistuvaa arviointia, 
josta edelleen vastaisi kaikilta osiltaan Sätei-
lyturvakeskus. Säteilyturvakeskus tulisi myös 
valvomaan tarkastuslaitosten toimintaa. 

Ydinenergialain 60 a §:n otsikko ja sisältö 
ehdotetaan muutettavaksi edellä selostetun 
mukaisesti siten, että mahdollisuus hyväksyä 
tarkastuslaitos tai testauslaitos koskisi ydin-
laitoksen painelaitteiden lisäksi myös sen 
mekaanisia laitteita sekä teräs- ja betonira-
kenteita. Samalla pykälän alaan kuuluvia tar-
kastusinstituutioita täydennettäisiin rikko-
mattomien testausten pätevöintielimellä (pä-
tevöintielin). 

Pykälän 2 momentin loppuun ehdotetaan 
lisättäväksi valtuutuslauseke, jonka mukaan 
valmistajan, tarkastuslaitoksen, testauslaitok-
sen ja pätevöintielimen hyväksymismenette-
lystä säädettäisiin tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. Tarkoitus on sisällyttää tar-
kentavat säännökset ydinenergia-asetukseen 
(161/1988), jonka 15 luvussa on nykyään an-
nettu tarkemmat säännökset ydinlaitoksen 
painelaitteiden osalta. Valtuutuslausekkeen 
nojalla säännökset tultaisiin tarkistamaan ja 
samalla laajentamaan niiden ala koskemaan 
myös ydinlaitoksen rakenteiden ja mekaanis-
ten laitteiden tarkastuksia ja testauksia sekä 
pätevöintielimen hyväksyntää. 

Pykälän 4 momentissa Säteilyturvakeskuk-
selle säädetyn valtuuden alaa ehdotetaan laa-
jennettavaksi siten, että vapauttaminen 1 
momentissa säädetystä hyväksynnästä voisi 
koskea ydinteknisten painelaitteiden lisäksi 

myös ydinlaitoksen teräs- ja betonirakenteita 
ja mekaanisia laitteita. Valtuutuksen taustalla 
on se, että turvallisuuden kannalta vähemmän 
vaativien laitteiden valmistajalta tai testaus-
laitokselta vaadittava erillishyväksyntä on 
epätarkoituksenmukaisen jäykkä järjestelmä, 
kun otetaan huomioon valmistusta ja testaus-
ta koskevien laatustandardien kehittyminen. 
Näin ollen mahdollisuus korvata erillishy-
väksyntä testauslaitoksen pätevyyttä koske-
villa Säteilyturvakeskuksen asettamilla vaa-
timuksilla, joiden täyttyminen on luvanhalti-
jan voitava osoittaa, ulotettaisiin myös tur-
vallisuuden kannalta vähemmän vaativiin 
mekaanisiin laitteisiin. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 
momentti, jonka nojalla tarkastuslaitoksen ja 
pätevöintielimen olisi tässä laissa tarkoitettu-
ja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan nouda-
tettava, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa (621/1999; jäljem-
pänä julkisuuslaki), sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa annetussa laissa 
(13/2003), hallintolaissa (434/2003), kieli-
laissa (423/2003) ja saamen kielilaissa 
(1086/2003) säädetään. Tarkastuslaitos hoi-
taa julkisia hallintotehtäviä, koska tarkastus-
tehtävät ovat Säteilyturvakeskuksen valvon-
tatehtäviin liittyviä valmistelevia toimenpi-
teitä. Samoin pätevöintielimen tehtävät ovat 
katsottavissa julkisiksi hallintotehtäviksi. Si-
ten tarkastuslaitoksen ja pätevöintielimen on 
noudatettava momentissa mainittuja säädök-
siä, joiden avulla turvataan säännösperustei-
sesti oikeusturvan ja hyvän hallinnon toteu-
tuminen tarkastuslaitoksen toiminnassa. 

Tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallinto-
tehtäviä hoitavat tarkastuslaitoksen ja päte-
vöintielimen työntekijät olisivat rikoslain 
(39/1889) 40 luvun nojalla rikos-
oikeudellisen virkavastuun piirissä, sillä näitä 
henkilöitä olisi pidettävä rikoslain 40 luvun 
11 §:ssä tarkoitettuina julkista valtaa käyttä-
vinä henkilöinä. Kyseessä on informatiivinen 
viittaus, jota esitetään lisättäväksi 5 moment-
tiin. Lisäksi 5 momenttiin esitetään lisättä-
väksi informatiivinen viittaus vahingonkor-
vauslain (412/1974) soveltamisesta. 

Ydinenergia-alalle hyväksyttyjen tarkas-
tus-, testaus- ja pätevöintiorganisaatioiden 
toimintaa valvoo Säteilyturvakeskus, joka 
voi myös peruuttaa antamansa hyväksymisen 
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tai turvallisuuden kannalta perustelluista 
syistä muuttaa sitä. Peruuttaminen edellyttäi-
si tahallista tai tuottamuksellista menettelyä. 
Peruuttaminen voisi tulla kyseeseen esimer-
kiksi, jos organisaatio hoitaa tarkastustoimin-
taan liittyviä tehtäviä olennaisesti virheelli-
sellä tai puutteellisella tavalla. Säteily-
turvakeskuksen olisi annettava sille ensin 
huomautus ja varoitus. Hyväksyminen olisi 
peruutettavissa vasta, jos organisaatio ei ole 
korjannut mainittuja puutteita, rikkomuksia 
tai laiminlyöntejä huomautuksesta ja varoi-
tuksesta huolimatta. Hallinnon suhteellisuus-
periaatteen mukaisesti on annettava ensin 
mahdollisuus korjaaviin toimenpiteisiin. Ase-
tettavan määräajan pituus on viranomaisen 
harkinnassa, mutta määräajan tulee olla sen 
pituinen, että puute, rikkomus tai laiminlyön-
ti on käytännössä mahdollista korjata kysei-
sessä ajassa. 

Riippumattomuus- ja vastuuvaatimukset 
ovat näissä tehtävissä niin olennaiset, että on 
perusteltua säätää niistä laissa. 

Moniin ydinlaitosten laitteisiin liittyy nii-
den toimintaa ohjaavaa automaatiota, mikä 
lisää laitekokonaisuuden arvioimiseksi vaa-
dittavan teknisen asiantuntemuksen monia-
laisuutta. Esimerkiksi nykyaikaisten nosto-
laitteiden valvonnassa tarvittavaa erikois-
osaamista on maassamme tällä hetkellä vain 
rajoitetusti, mikä edellyttäisi alan ammatti-
henkilöstön tehostettua kouluttamista uusien 
eurooppalaisten vaatimusten mukaisiin tar-
kastusmenettelyihin. Tämä tarve ei koske yk-
sinomaan ydinlaitosten nostolaitteita, vaan 
myös alan tarkastustoimintaa laajemminkin. 

63 §. Valvontaoikeudet. Ydinenergialakiin 
perustuvassa turvallisuusvalvonnassaan Sä-
teilyturvakeskus on joissakin tapauksissa ot-
tanut itse tutkittavakseen sellaiset turvalli-
suuden kannalta merkittävät tapahtumat, joi-
den tarkemmasta tutkinnasta on arvioitu ole-
van hyötyä valvonnalle ja turvallisuuden ke-
hittämiselle. Tutkitut tapahtumat ovat yleen-
sä olleet normaalia vakavampia laatupoik-
keamia, joille on tyypillistä, että ne eivät ole 
aiheuttaneet vahinkoa tai välitöntä uhkaa tur-
vallisuudelle, mutta voisivat jatkuessaan hei-
kentää turvallisuutta, jos asiaa ei määrätietoi-
sesti oikaista. Ehkä tunnetuin esimerkki on 
Olkiluoto 3 -laitoksen rakennustyömaalla 
vuonna 2006 todettu betonointivirhe, jonka 

syyksi havaitut laadunvalvonnan puutteet to-
dettiin niin vakaviksi, että Säteilyturvakeskus 
päätti tutkia asian itse.  

Säteilyturvakeskus on omassa ohjeistuk-
sessaan määritellyt tapahtumien tutkinnan 
edellyttämät menettelyt. Tutkinnan käynnis-
tämisestä ja tutkintatehtävästä päättää pää-
johtaja. Tehtävään asetetaan tutkintaryhmä, 
jonka toimintaa johtamaan nimetään tutkin-
nan johtaja. Tutkinta päättyy, kun tutkintara-
portti on annettu pääjohtajalle. Tutkinnan pe-
rustarkoituksena on tunnistaa ei-toivottuun 
tapahtumaan johtaneiden menettelyjen ja ra-
kenteiden heikkoudet sekä arvioida toimenpi-
teet niiden korjaamiseksi. Tutkinnassa tuotet-
tavat suositukset annetaan sekä asianomaisen 
luvanhaltijan että Säteilyturvakeskuksen 
oman toiminnan kehittämistä silmällä pitäen. 

Säteilyturvakeskuksen suorittama tutkinta 
on siinä mielessä erityinen toimenpide, että 
toiminnassa todetut poikkeamat kuuluvat läh-
tökohtaisesti luvanhaltijan itsensä selvitettä-
viksi ja raportoitaviksi. Normaali menettely 
on, että luvanhaltijan tulee toimittaa merkit-
tävistä poikkeamista niin sanottu erikoisra-
portti Säteilyturvakeskukselle. Jos luvanhalti-
jan ja Säteilyturvakeskuksen käsitykset ta-
pahtuman merkityksestä eivät vastaa toisi-
aan, Säteilyturvakeskus tarvittaessa määrää 
raportin toimitettavaksi. 

Säteilyturvakeskuksen itsensä suorittama 
normaalista poikkeavan tapahtuman tutkinta 
on osoittautunut tarpeelliseksi ja käyttökel-
poiseksi menettelyksi, jonka perusteet ehdo-
tetaan lisättäväksi Säteilyturvakeskuksen 
valvontaoikeuksia koskevaan ydinenergialain 
63 §:ään. Tarkoitus on, että luvanhaltija pää-
sääntöisesti itse vastaa poikkeavien tapahtu-
mien selvittämisestä ja niiden raportoimisesta 
Säteilyturvakeskukselle myös jatkossa. Sätei-
lyturvakeskuksen itsensä suorittama tutkinta 
tulee täten edelleenkin olemaan säännönmu-
kaista valvontaa täydentävä erityinen menet-
telytapa, jonka käyttö arvioitaisiin aina ta-
pauskohtaisesti.  

Sanotun mukaisesti ydinenergialain 63 §:n 
1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 9 
kohta. Säteilyturvakeskuksella on oikeus 
saada tarvitsemansa tiedot ydinenergialain 
63 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella, ja 
tutkintaan sovelletaan muutoinkin ydinener-
gialain 63 §:n 1 momentin valvontaoikeuksia 
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koskevia säännöksiä. Olennaista on, että lu-
vanhaltijan tulee asennoitua tutkintaan myö-
tävaikuttavasti eikä hän saa haitata tai hidas-
taa tutkinnan toteuttamista. 

Tutkinnan asianmukaiseksi suorittamiseksi 
on hyvin olennaista, että tutkinnassa on mah-
dollista kuulla myös muuta kuin luvanhalti-
jan palveluksessa olevaa henkilöä. Tämä on 
välttämätöntä, koska etenkin ydinvoimalai-
toksen rakentamisvaiheessa, mutta myös 
käyttövaiheen aikana (erityisesti vuosihuol-
toseisokeissa, mutta myös muina aikoina) lai-
tosalueella toimii lukuisia alihankkijoita, 
urakoitsijoita ja toimittajia, joiden toiminnan 
merkitys ydinturvallisuuden kannalta on 
usein erittäin huomattava. Tähän katsoen eh-
dotetaan, että tutkinnan suorittaja voi kuulla 
myös muuta kuin luvanhaltijan palveluksessa 
olevaa, tutkittavaan asiaan osallista tai siitä 
muuten tietävää henkilöä.  

Säännöksen soveltamisen edellytykset siis 
olisivat, että muu kuin luvanhaltijan palve-
luksessa oleva henkilö on sellaisessa yhtey-
dessä tutkittavaan asiaan, että hänen voi pe-
rustellusti olettaa siitä tietävän, ja että hän on 
läsnä ja kuultavissa ydinenergian käyttöpai-
kalla tai muussa sopivassa paikassa. Ehdotet-
tu säännös on siinä mielessä luonteeltaan to-
teava, että siihen vedoten ei ketään tultaisi 
vastoin tahtoaan pakottamaan kuultavaksi. 
Olennaista on, että luvanhaltija toimii oman 
vastuunsa edellyttämällä tavalla ja osaltaan 
myötävaikuttaa tutkinnan asianmukaiseen 
toimeenpanoon. 

75 §. Muutoksenhaku ja päätöksen täytän-
töönpano. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 4 momentti, jossa säädettäisiin menette-
lystä muutoksen hakemiseksi ydinenergialain 
60 a §:ssä tarkoitetun tarkastuslaitoksen tai 
pätevöintielimen päätökseen. Ensimmäinen 
vaihe olisi saattaa asia oikaisuvaatimuksella 
päätöksen tehneen tarkastuslaitoksen tai pä-
tevöintielimen käsiteltäväksi, ja jos oi-
kaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös ei 
asianomaista luvanhaltijaa tyydytä, siihen 
voisi hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen. Menettely on vastaavanlainen 
kuin esimerkiksi painelaitelaissa (869/1999) 
säädetty. On syytä todeta, että ydinenergia-
lain 60 a §:ssä tarkoitettu testauslaitos ei tee 
tarkastuspäätöksiä, vaan tuottaa asiantuntija-
aineistoa näiden päätösten tekemistä varten. 

Tästä syystä muutoksen hakeminen on rajattu 
tarkastuslaitoksen ja pätevöintielimen pää-
töksiin. 
 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Ehdotetun 60 a §:n 2 momentin nojalla 
valmistajan, tarkastuslaitoksen, testaus-
laitoksen ja pätevöintielimen hyväksymis-
menettelystä säädettäisiin tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. Tarkentavat säännök-
set on tarkoitus sisällyttää ydinenergia-
asetukseen (161/1988), jonka 15 luvussa on 
nykyään annettu tarkemmat säännökset ydin-
laitoksen painelaitteiden osalta. 
 
3  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä kesäkuuta 2012. 
 
4  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Ydinenergialaki on säädetty valtiopäiväjär-
jestyksen 67 §:n mukaisessa perustuslain sää-
tämisjärjestyksessä, jolloin se on voimassa 
poikkeuslakina. Tässä esityksessä ei ehdoteta 
tehtäväksi muutoksia, jotka liittyisivät lain 
15 §:n tai 63 §:n niihin säännöksiin, jotka on 
alkuperäisen lain käsittelyssä katsottu valtio-
sääntöoikeudellisesti ongelmallisiksi. 

Esitystä on arvioitava valtion talousarvion 
ulkopuolisia rahastoja koskevan perustuslain 
87 §:n ja hallintotehtävän antamista muulle 
kuin viranomaiselle koskevan perustuslain 
124 §:n kannalta. 

Perustuslain 87 §:n mukaan lailla voidaan 
säätää valtion rahaston jättämisestä talousar-
vion ulkopuolelle, jos valtion pysyvän tehtä-
vän hoitaminen sitä välttämättä edellyttää. 
Talousarvion ulkopuolisen rahaston perusta-
mista taikka tällaisen rahaston tai sen käyttö-
tarkoituksen olennaista laajentamista tarkoit-
tavan lakiehdotuksen hyväksymiseen vaadi-
taan eduskunnassa vähintään kahden kol-
masosan enemmistö annetuista äänistä. 
Ydinenergialain 38 §:ssä säädetään valtion 
talousarvion ulkopuolisesta Valtion ydinjäte-
huoltorahastosta. Perustuslain 87 §:n kannal-
ta keskeisin kysymys esityksessä on, onko 
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ehdotetussa 53 a §:ssä tarkoitetun Valtion 
ydinjätehuoltorahastoon kerättävän ydintur-
vallisuustutkimusmaksun korotusta pidettävä 
perustuslain tarkoittamalla tavalla rahaston 
olennaisena laajentamisena. Talousarvion ul-
kopuolisiin rahastoihin kytkeytyvän vaikeu-
tetun säätämisjärjestyksen avulla pyritään 
suojaamaan eduskunnan budjettivaltaa. Ra-
haston laajentamisen olennaisuutta ei siksi 
pidä arvioida ainoastaan rahastokohtaisesti, 
vaan ensisijaisesti eduskunnan budjettivallan 
kokonaisuuden kannalta (ks. PeVL 34/2002 
vp ja PeVL 1/1997 vp). Valtion ydinjätehuol-
torahastoon kerättävää ydinturvallisuustut-
kimusmaksua esitetään korotettavaksi noin 
kahdeksalla prosentilla yleisen kustannusta-
son nousun perusteella. Ehdotettua korotusta 
ei ole pidettävä eduskunnan budjettivallan 
näkökulmasta sillä tavoin olennaisena, että 
lakiehdotus olisi hyväksyttävä perustuslain 
87 §:ssä vaaditulla määräenemmistöllä.  

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hal-
lintotehtävä voidaan antaa muulle kuin vi-
ranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se 
on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi 

hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, 
oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaa-
timuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä 
sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa 
vain viranomaiselle. Ehdotuksen 60 a §:n 
muutoksella ei olla siirtämässä merkittävää 
julkisen vallan käyttöä Säteilyturvakeskuk-
selta yksityiselle toimijalle. Oikeusturvan ja 
hyvän hallinnon vaatimusten toteutumisen 
varmistaminen perustuslain 124 §:ssä tarkoi-
tetussa merkityksessä edellyttää, että asian 
käsittelyssä noudatetaan hallinnon yleislakeja 
ja että asioita käsittelevät toimivat virkavas-
tuulla (ks. PeVL 20/2006 vp). Nämä vaati-
mukset on otettu ehdotuksessa huomioon. 

Edellä mainituilla perusteilla katsotaan, että 
ehdotettu laki voidaan käsitellä perustuslain 
72 §:ssä tarkoitetussa tavallisen lain säätä-
misjärjestyksessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

 ydinenergialain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ydinenergialain (990/1987) 2 §:n 4 momentti, 3 §:n 1 momentin 9 ja 10 kohta, 

7 i §:n 3 momentti, 7 l §:n 2 momentti, 7 q §:n 2 momentti, 43 §:n 2 momentti, 53 a §:n 2 
momentti, 60 a § ja 63 §:n 1 momentin 8 kohta,  

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 4 momentti, 3 §:n 1 momentin 9 ja 10 kohta, 7 i §:n 3 moment-
ti, 7 l §:n 2 momentti, 7 q §:n 2 momentti, 43 §:n 2 momentti, 53 a §:n 2 momentti ja 63 §:n 1 
momentin 8 kohta laissa 342/2008 ja 60 a § laeissa 870/1999 ja 342/2008, sekä  

lisätään 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1420/1994, 342/2008 ja 
269/2011, uusi 11—13 kohta, 55 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1420/1994 ja 
342/2008, uusi 5 momentti, 63 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 738/2000 
ja 342/2008, uusi 9 kohta ja 75 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 342/2008 ja 
622/2011, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti: 
 
 

2 § 

Lain soveltamisala  

— — — — — — — — — — — — — —  
Ydinaineiden sekä 1 momentin 5 kohdassa 

tarkoitettujen aineiden, laitteiden, laitteisto-
jen ja tietoaineiston viennistä säädetään kak-
sikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja 
kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajär-
jestelmän perustamisesta annetussa neuvos-
ton asetuksessa (EY) N:o 428/2009 sekä kak-
sikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetus-
sa laissa (562/1996). Jos ydinaine tai edellä 
tarkoitettu muu aine on samalla tämän lain 
3 §:ssä tarkoitettua ydinjätettä, sovelletaan 
sen vientiin tämän lain säännöksiä. 
 
 

3 § 

Määritelmät  

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) viennillä Suomesta tai Suomen alueen 
kautta tapahtuvaa vientiä toiseen valtioon; 

10) tuonnilla tuontia toisesta valtiosta 
Suomeen; 

11) tarkastuslaitoksella organisaatiota, joka 
todentaa ydinlaitosten rakenteiden ja laittei-
den suunnittelun ja valmistuksen vaatimus-
tenmukaisuutta sekä tekee niiden käytönai-
kaisia tarkastuksia; 

12) testauslaitoksella organisaatiota, joka 
suorittaa erikoisosaamista vaativia testaus-
toimenpiteitä;  
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13) pätevöintielimellä riippumatonta asian-
tuntijaelintä, joka suunnittelee, toteuttaa, ar-
vioi ja todistaa rikkomattomien testausten pä-
tevöintejä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

7 i § 

Henkilöstö  

— — — — — — — — — — — — — —  
Luvanhaltijan on nimettävä henkilöt, joi-

den vastuulla on huolehtia ydinlaitoksen 
valmiusjärjestelyistä, turvajärjestelyistä ja 
ydinmateriaalivalvonnasta. Vastuuhenkilöksi 
ja hänen varahenkilökseen voidaan nimetä 
vain Säteilyturvakeskuksen kunkin tehtävän 
osalta erikseen hyväksymät henkilöt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

7 l § 

Turvajärjestelyt  

— — — — — — — — — — — — — —  
Ydinlaitoksella on oltava turvajärjestelyjen 

suunnitteluun ja toimeenpanoon koulutettuja 
turvahenkilöitä (turvaorganisaatio). Ydinlai-
toksen toimintaan liittyvän ydinmateriaalin 
tai ydinjätteen kuljetuksen ja varastoinnin 
turvaamiseksi on oltava turvahenkilöitä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

7 q § 

Yleiset turvallisuusmääräykset  

— — — — — — — — — — — — — —  
Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta koskevat 

turvallisuusmääräykset voidaan valtioneu-
voston asetuksella säätää tarvittavilta osin 
koskemaan myös muita ydinreaktorilla va-
rustettuja ydinlaitoksia. Ydinvoimalaitoksen 
valmiusjärjestelyjä koskevat turvallisuusmää-
räykset voidaan valtioneuvoston asetuksella 
säätää tarvittavilta osin koskemaan myös 
muita ydinlaitoksia ja ydinjätteiden kuljetuk-
sia. 
— — — — — — — — — — — — — —  

43 § 

Vastuumäärän ja rahastotavoitteen vahvis-
taminen  

— — — — — — — — — — — — — —  
Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa ka-

lenterivuoden lopussa kunkin jätehuoltovel-
vollisen kuluvan kalenterivuoden vastuumää-
rän sekä tekee päätöksen vastuumäärästä sitä 
seuraaville kahdelle vuodelle. Samalla minis-
teriö vahvistaa rahastotavoitteen seuraavalle 
vuodelle. Ministeriö voi poiketa edellä tar-
koitetusta aikataulusta, jos siihen on perustel-
tu syy. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

53 a § 

Ydinlaitoksen haltijalta kerättävä maksu  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Edellä 1 momentissa säädetty velvollisuus 
täytetään maksamalla Valtion ydinjätehuolto-
rahastoon vuosittain maksu, joka on 260 eu-
roa kultakin luvassa ilmoitetulta nimellis-
lämpötehon megawatilta tai periaatepäätök-
sessä ilmoitetulta suurimman lämpötehon 
megawatilta tai, jos periaatepäätöksen nojalla 
on haettu rakentamislupaa, lupahakemukses-
sa ilmoitetulta nimellislämpötehon megawa-
tilta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan 
tämä euromäärä säätää pienemmäksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

55 § 

Valvontaviranomainen  

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen jälkeen kun eduskunta on päättänyt jät-

tää voimaan yleiseltä merkitykseltään huo-
mattavan ydinlaitoksen rakentamista koske-
van periaatepäätöksen, Säteilyturvakeskus 
voi periaatepäätöksen haltijan pyynnöstä tar-
kastaa ydinlaitosta ja sen järjestelmiä, laittei-
ta ja rakenteita koskevia suunnitelmia sekä 
tarkastaa ja valvoa yksittäisten laitteiden ja 
rakenteiden valmistusta. Laitospaikalla ei 
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kuitenkaan saa aloittaa ydinturvallisuuteen 
vaikuttaviin rakenteisiin liittyviä töitä ennen 
rakentamisluvan myöntämistä. Säteilyturva-
keskuksen tarkastamia ja hyväksymiä raken-
teita ja laitteita voidaan käyttää ydinlaitoksen 
rakentamiseen vain, jos ne ovat rakentamis-
luvan mukaisia. 
 
 
 

60 a § 

Painelaitteiden, rakenteiden ja mekaanisten 
laitteiden valvonta ja tarkastus 

Säteilyturvakeskus hyväksyy ydinteknisten 
painelaitteiden valmistajan tehtäviinsä sekä 
tarkastuslaitoksen, testauslaitoksen ja päte-
vöintielimen suorittamaan ydinlaitosten pai-
nelaitteiden, teräs- ja betonirakenteiden sekä 
mekaanisten laitteiden tarkastustoimintaan 
kuuluvia tehtäviä. 

Tarkastuslaitoksen, testauslaitoksen ja pä-
tevöintielimen hyväksymisen edellytyksenä 
on, että ne ovat toiminnallisesti ja taloudelli-
sesti riippumattomia ja että niillä on vastuu-
vakuutus. Lisäksi valmistajalla, tarkastuslai-
toksella, testauslaitoksella ja pätevöintieli-
mellä on oltava kehittynyt laatujärjestelmä, 
ammattitaitoinen ja kokenut henkilökunta se-
kä valmistuksen ja toiminnan edellyttämät 
asianmukaisesti kelpoistetut menetelmät, lait-
teet ja välineet. Hyväksymismenettelystä 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 

Jos painelaitteiden valmistaja, tarkastuslai-
tos, testauslaitos tai pätevöintielin ei enää 
täytä hyväksymisen edellytyksiä tai on olen-
naisella tavalla laiminlyönyt tai rikkonut täs-
sä laissa tai lain nojalla säädettyä velvolli-
suutta tai rajoitusta tai päätöksessä annettua 
määräystä, eivätkä annetut huomautukset ja 
varoitukset ole johtaneet toiminnassa esiinty-
neiden puutteiden korjaamiseen, Säteilytur-
vakeskus voi peruuttaa hyväksymisen. Jos 
turvallisuuden varmistamisen kannalta perus-
tellut syyt vaativat, Säteilyturvakeskus voi, 
varattuaan asianomaiselle yhteisölle tai lai-
tokselle tilaisuuden tulla kuulluksi, muuttaa 
hyväksymispäätöksessä asetettuja vaatimuk-
sia ja ehtoja.  

Säteilyturvakeskus määrittelee turvallisuu-
den kannalta vähemmän merkittävät ydintek-
niset painelaitteet, joiden valmistajaa ja tes-
tauslaitosta ei ole tarpeen hyväksyä tehtä-
viinsä 1 momentissa säädetyllä tavalla, sekä 
vastaavin perustein teräs- ja betonirakenteet 
ja mekaaniset laitteet, joiden testauslaitosta ei 
ole tarpeen hyväksyä tehtäväänsä 1 momen-
tissa säädetyllä tavalla. Näiltä osin Säteily-
turvakeskuksen on asetettava tarpeelliset 
valmistajan ja testauslaitoksen pätevyyttä 
koskevat vaatimukset, joiden täyttyminen lu-
vanhaltijan on voitava osoittaa.  

Tarkastuslaitoksen ja pätevöintielimen täs-
sä laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä 
hoitaessaan noudatettavista hyvän hallinnon 
periaatteista säädetään viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999), sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003), 
hallintolaissa (434/2003), kielilaissa 
(423/2003) ja saamen kielilaissa 
(1086/2003). Tarkastuslaitoksen ja pätevöin-
tielimen palveluksessa olevaan työntekijään 
sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta 
koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan 
tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä. Vahingon-
korvausvastuusta säädetään vahingonkor-
vauslaissa (412/1974). 
 
 

63 § 

Valvontaoikeudet  

Säteilyturvakeskuksella on tässä laissa ja 
sen nojalla annetuissa säännöksissä ja mää-
räyksissä sekä Suomea velvoittavissa ydin-
energia-alan kansainvälisissä sopimuksissa 
edellytettyä valvontaa varten oikeus: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) ottaa ympäristönäytteitä ja käyttää sätei-
lyn havaitsemiseen ja mittaamiseen tarkoitet-
tuja laitteita ydinaseiden leviämisen estämi-
seksi tarpeellista valvontaa varten, jotta voi-
daan varmistua siitä, että 2 §:n 1 tai 2 mo-
mentin mukaista toimintaa ei harjoiteta luvat-
tomasti ja että annetut tiedot pitävät paikkan-
sa; 

9) tutkia ydinenergian käytössä havaittu 
normaalista poikkeava tapahtuma tai menet-
tely, jolla on tai saattaa olla olennaista merki-
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tystä ydinenergian käytön turvallisuuden 
kannalta; tutkinnan suorittaja voi kuulla 
myös muuta kuin luvanhaltijan palveluksessa 
olevaa, tutkittavaan asiaan osallista tai siitä 
muuten tietävää henkilöä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

75 § 

Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Tarkastuslaitoksen ja pätevöintielimen pää-
tökseen saa vaatia oikaisua päätöksen teh-

neeltä tarkastuslaitokselta tai pätevöintieli-
meltä. Oikaisuvaatimusmenettelystä sääde-
tään hallintolaissa. Päätökseen, jonka tarkas-
tuslaitos tai pätevöintielin antaa oikaisuvaa-
timuksen johdosta, haetaan valittamalla muu-
tosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 20  . 
 
 

 
Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 
 
 
 

Laki 

ydinenergialain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ydinenergialain (990/1987) 2 §:n 4 momentti, 3 §:n 1 momentin 9 ja 10 kohta, 

7 i §:n 3 momentti, 7 l §:n 2 momentti, 7 q §:n 2 momentti, 43 §:n 2 momentti, 53 a §:n 2 
momentti, 60 a § ja 63 §:n 1 momentin 8 kohta,  

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 4 momentti, 3 §:n 1 momentin 9 ja 10 kohta, 7 i §:n 3 moment-
ti, 7 l §:n 2 momentti, 7 q §:n 2 momentti, 43 §:n 2 momentti, 53 a §:n 2 momentti ja 63 §:n 1 
momentin 8 kohta laissa 342/2008 ja 60 a § laeissa 870/1999 ja 342/2008, sekä  

lisätään 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1420/1994, 342/2008 ja 
269/2011, uusi 11—13 kohta, 55 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1420/1994 ja 
342/2008, uusi 5 momentti, 63 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 738/2000 
ja 342/2008, uusi 9 kohta ja 75 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 342/2008 ja 
622/2011, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti: 
 
 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

2 § 

Lain soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ydinaineiden sekä 1 momentin 5 kohdassa 

tarkoitettujen aineiden, laitteiden, laitteistojen 
ja tietoaineiston viennistä säädetään kaksi-
käyttötuotteiden ja -teknologian vientiä kos-
kevan yhteisön valvontajärjestelmän perus-
tamisesta annetussa neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1334/2000 sekä kaksikäyttötuottei-
den vientivalvonnasta annetussa laissa 
(562/1996). Jos ydinaine tai edellä tarkoitettu 
muu aine on samalla tämän lain 3 §:ssä tar-
koitettua ydinjätettä, sovelletaan sen vientiin 
tämän lain säännöksiä. 

2 § 

Lain soveltamisala 

_ — — — — — — — — — — — — —  
Ydinaineiden sekä 1 momentin 5 kohdassa 

tarkoitettujen aineiden, laitteiden, laitteisto-
jen ja tietoaineiston viennistä säädetään kak-
sikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja 
kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajär-
jestelmän perustamisesta annetussa neuvos-
ton asetuksessa (EY) N:o 428/2009 sekä kak-
sikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetus-
sa laissa (562/1996). Jos ydinaine tai edellä 
tarkoitettu muu aine on samalla tämän lain 3 
§:ssä tarkoitettua ydinjätettä, sovelletaan sen 
vientiin tämän lain säännöksiä. 
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3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) viennillä Suomesta tai Suomen alueen 
kautta tapahtuvaa vientiä toiseen valtioon; se-
kä 

10) tuonnilla tuontia toisesta valtiosta Suo-
meen. 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) viennillä Suomesta tai Suomen alueen 
kautta tapahtuvaa vientiä toiseen valtioon; 
 

10) tuonnilla tuontia toisesta valtiosta 
Suomeen; 

11) tarkastuslaitoksella organisaatiota, jo-
ka todentaa ydinlaitosten rakenteiden ja lait-
teiden suunnittelun ja valmistuksen vaatimus-
tenmukaisuutta sekä tekee niiden käytönai-
kaisia tarkastuksia; 

12) testauslaitoksella organisaatiota, joka 
suorittaa erikoisosaamista vaativia testaus-
toimenpiteitä; 

13) pätevöintielimellä riippumatonta asi-
antuntijaelintä, joka suunnittelee, toteuttaa, 
arvioi ja todistaa rikkomattomien testausten 
pätevöintejä. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
7 i § 

Henkilöstö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Luvanhaltijan on nimettävä henkilöt, joiden 

vastuulla on huolehtia ydinlaitoksen valmius-
järjestelyistä, turvajärjestelyistä ja ydinmate-
riaalivalvonnasta. Näihin tehtäviin voidaan 
nimetä vain Säteilyturvakeskuksen kuhunkin 
tehtävään erikseen hyväksymä henkilö. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 i § 

Henkilöstö  

— — — — — — — — — — — — — —  
Luvanhaltijan on nimettävä henkilöt, joiden 

vastuulla on huolehtia ydinlaitoksen valmius-
järjestelyistä, turvajärjestelyistä ja ydinmate-
riaalivalvonnasta. Vastuuhenkilöksi ja hänen 
varahenkilökseen voidaan nimetä vain Sätei-
lyturvakeskuksen kunkin tehtävän osalta 
erikseen hyväksymät henkilöt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 l § 

Turvajärjestelyt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ydinlaitoksella on oltava turvajärjestelyjen 

suunnitteluun ja toimeenpanoon koulutettuja 
turvahenkilöitä (turvaorganisaatio). Ydinma-
teriaalin ja ydinjätteen kuljetuksen ja varas-
toinnin turvaamiseksi on oltava turvahenki-
löitä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

7 l § 

Turvajärjestelyt  

— — — — — — — — — — — — — —  
Ydinlaitoksella on oltava turvajärjestelyjen 

suunnitteluun ja toimeenpanoon koulutettuja 
turvahenkilöitä (turvaorganisaatio). Ydinlai-
toksen toimintaan liittyvän ydinmateriaalin 
tai ydinjätteen kuljetuksen ja varastoinnin 
turvaamiseksi on oltava turvahenkilöitä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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7 q § 

Yleiset turvallisuusmääräykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta ja valmi-

usjärjestelyjä koskevat turvallisuusmääräyk-
set voidaan valtioneuvoston asetuksella sää-
tää tarvittavilta osin koskemaan myös muita 
ydinreaktorilla varustettuja ydinlaitoksia. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 q § 

Yleiset turvallisuusmääräykset  

— — — — — — — — — — — — — —  
Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta koskevat 

turvallisuusmääräykset voidaan valtioneu-
voston asetuksella säätää tarvittavilta osin 
koskemaan myös muita ydinreaktorilla va-
rustettuja ydinlaitoksia. Ydinvoimalaitoksen 
valmiusjärjestelyjä koskevat turvallisuus-
määräykset voidaan valtioneuvoston asetuk-
sella säätää tarvittavilta osin koskemaan 
myös muita ydinlaitoksia ja ydinjätteiden kul-
jetuksia. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

43 § 

Vastuumäärän rahastotavoitteen vahvistami-
nen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa ka-

lenterivuoden lopussa kunkin jätehuoltovel-
vollisen kuluvan kalenterivuoden vastuumää-
rän sekä tekee päätöksen vastuumäärästä sitä 
seuraaville kahdelle vuodelle. Samalla minis-
teriö vahvistaa rahastotavoitteen seuraaville 
kolmelle vuodelle. Ministeriö voi poiketa 
edellä tarkoitetusta aikataulusta, jos siihen on 
perusteltu syy. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

53 a § 

Ydinlaitoksen haltijalta kerättävä maksu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa säädetty velvollisuus 

täytetään maksamalla Valtion ydinjätehuolto-
rahastoon vuosittain maksu, jonka suuruus on 
240 euroa kultakin luvassa ilmoitetulta nimel-
lislämpötehon megawatilta tai periaatepää-
töksessä ilmoitetulta suurimman lämpötehon 
megawatilta tai, jos periaatepäätöksen nojalla 
on haettu rakentamislupaa, lupahakemuksessa 
ilmoitetulta nimellislämpötehon megawatilta. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan tämä eu-
romäärä säätää pienemmäksikin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

43 § 

Vastuumäärän ja rahastotavoitteen vahvis-
taminen  

— — — — — — — — — — — — — —  
Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa ka-

lenterivuoden lopussa kunkin jätehuoltovel-
vollisen kuluvan kalenterivuoden vastuumää-
rän sekä tekee päätöksen vastuumäärästä sitä 
seuraaville kahdelle vuodelle. Samalla minis-
teriö vahvistaa rahastotavoitteen seuraavalle 
vuodelle. Ministeriö voi poiketa edellä tar-
koitetusta aikataulusta, jos siihen on perustel-
tu syy. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

53 a §   

Ydinlaitoksen haltijalta kerättävä maksu  

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa säädetty velvollisuus 

täytetään maksamalla Valtion ydinjätehuolto-
rahastoon vuosittain maksu, joka on 260 eu-
roa kultakin luvassa ilmoitetulta nimellis-
lämpötehon megawatilta tai periaatepäätök-
sessä ilmoitetulta suurimman lämpötehon 
megawatilta tai, jos periaatepäätöksen nojalla 
on haettu rakentamislupaa, lupahakemukses-
sa ilmoitetulta nimellislämpötehon megawa-
tilta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan 
tämä euromäärä säätää pienemmäksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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55 § 

Valvontaviranomainen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen jälkeen kun eduskunta on päättänyt jät-

tää voimaan yleiseltä merkitykseltään huo-
mattavan ydinlaitoksen rakentamista koske-
van periaatepäätöksen, Säteilyturvakeskus 
voi periaatepäätöksen haltijan pyynnöstä 
tarkastaa ydinlaitosta ja sen järjestelmiä, 
laitteita ja rakenteita koskevia suunnitelmia 
sekä tarkastaa ja valvoa yksittäisten laittei-
den ja rakenteiden valmistusta. Laitospaikal-
la ei kuitenkaan saa aloittaa ydinturvallisuu-
teen vaikuttaviin rakenteisiin liittyviä töitä 
ennen rakentamisluvan myöntämistä. Säteily-
turvakeskuksen tarkastamia ja hyväksymiä 
rakenteita ja laitteita voidaan käyttää ydin-
laitoksen rakentamiseen vain, jos ne ovat ra-
kentamisluvan mukaisia. 
 
 
 

60 a § 

Painelaitteiden valvonta 

 
Säteilyturvakeskus hyväksyy ydinteknisten 

painelaitteiden valmistajan tehtäviinsä sekä 
tarkastuslaitoksen tai testauslaitoksen suorit-
tamaan ydinlaitosten painelaitteiden valvon-
taan kuuluvia tehtäviä. 
 
 

Tarkastus- ja testauslaitoksen hyväksymi-
sen edellytyksenä on, että tarkastus- ja tes-
tauslaitos on toiminnallisesti ja taloudellisesti 
riippumaton ja että sillä on vastuuvakuutus. 
Lisäksi valmistajalla, tarkastuslaitoksella ja 
testauslaitoksella on oltava kehittynyt laatu-
järjestelmä, ammattitaitoinen ja kokenut hen-
kilökunta sekä valmistuksen ja toiminnan 
edellyttämät asianmukaisesti kelpoistetut me-
netelmät, laitteet ja välineet. 
 
 
 

Jos painelaitteen valmistajan, tarkastuslai-
toksen tai testauslaitoksen toiminta ei täytä 

60 a § 

Painelaitteiden, rakenteiden ja mekaanisten 
laitteiden valvonta ja tarkastus 

Säteilyturvakeskus hyväksyy ydinteknisten 
painelaitteiden valmistajan tehtäviinsä sekä 
tarkastuslaitoksen, testauslaitoksen ja päte-
vöintielimen suorittamaan ydinlaitosten pai-
nelaitteiden, teräs- ja betonirakenteiden sekä 
mekaanisten laitteiden tarkastustoimintaan 
kuuluvia tehtäviä. 

Tarkastuslaitoksen, testauslaitoksen ja pä-
tevöintielimen hyväksymisen edellytyksenä 
on, että ne ovat toiminnallisesti ja taloudelli-
sesti riippumattomia ja että niillä on vastuu-
vakuutus. Lisäksi valmistajalla, tarkastuslai-
toksella, testauslaitoksella ja pätevöintieli-
mellä on oltava kehittynyt laatujärjestelmä, 
ammattitaitoinen ja kokenut henkilökunta se-
kä valmistuksen ja toiminnan edellyttämät 
asianmukaisesti kelpoistetut menetelmät, lait-
teet ja välineet. Hyväksymismenettelystä sää-
detään tarkemmin valtioneuvoston asetuksel-
la. 

Jos painelaitteiden valmistaja, tarkastuslai-
tos, testauslaitos tai pätevöintielin ei enää 
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säädettyjä tai hyväksymispäätöksessä asetet-
tuja vaatimuksia ja ehtoja, säteilyturvakeskus 
voi peruuttaa hyväksymisen. Jos turvallisuu-
den varmistamisen kannalta perustellut syyt 
vaativat, säteilyturvakeskus voi, varattuaan 
asianomaiselle yhteisölle tai laitokselle tilai-
suuden tulla kuulluksi, muuttaa hyväksymis-
päätöksessä asetettuja vaatimuksia ja ehtoja. 
 
 
 
 
 
 

Säteilyturvakeskus määrittelee turvallisuu-
den kannalta vähemmän merkittävät ydintek-
niset painelaitteet, joiden valmistajaa ja tes-
tauslaitosta ei ole tarpeen hyväksyä tehtäviin-
sä 1 momentissa säädetyllä tavalla. Näiden 
painelaitteiden osalta Säteilyturvakeskuksen 
on asetettava valmistajan ja testauslaitoksen 
pätevyyttä koskevat vaatimukset, joiden täyt-
tyminen luvanhaltijan on voitava osoittaa. 
 

täytä hyväksymisen edellytyksiä tai on olen-
naisella tavalla laiminlyönyt tai rikkonut täs-
sä laissa tai lain nojalla säädettyä velvolli-
suutta tai rajoitusta tai päätöksessä annettua 
määräystä, eivätkä annetut huomautukset ja 
varoitukset ole johtaneet toiminnassa esiin-
tyneiden puutteiden korjaamiseen, Säteily-
turvakeskus voi peruuttaa hyväksymisen. Jos 
turvallisuuden varmistamisen kannalta perus-
tellut syyt vaativat, Säteilyturvakeskus voi, 
varattuaan asianomaiselle yhteisölle tai lai-
tokselle tilaisuuden tulla kuulluksi, muuttaa 
hyväksymispäätöksessä asetettuja vaatimuk-
sia ja ehtoja.  

Säteilyturvakeskus määrittelee turvallisuu-
den kannalta vähemmän merkittävät ydintek-
niset painelaitteet, joiden valmistajaa ja tes-
tauslaitosta ei ole tarpeen hyväksyä tehtäviin-
sä 1 momentissa säädetyllä tavalla, sekä vas-
taavin perustein teräs- ja betonirakenteet ja 
mekaaniset laitteet, joiden testauslaitosta ei 
ole tarpeen hyväksyä tehtäväänsä 1 momen-
tissa säädetyllä tavalla. Näiltä osin Säteily-
turvakeskuksen on asetettava tarpeelliset 
valmistajan ja testauslaitoksen pätevyyttä 
koskevat vaatimukset, joiden täyttyminen lu-
vanhaltijan on voitava osoittaa.  

Tarkastuslaitoksen ja pätevöintielimen täs-
sä laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtä-
viä hoitaessaan noudatettavista hyvän hal-
linnon periaatteista säädetään viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999), sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa annetussa laissa 
(13/2003), hallintolaissa (434/2003), kieli-
laissa (423/2003) ja saamen kielilaissa 
(1086/2003). Tarkastuslaitoksen ja pätevöin-
tielimen palveluksessa olevaan työntekijään 
sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta 
koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan 
tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä. Vahingon-
korvausvastuusta säädetään vahingonkor-
vauslaissa (412/1974). 
 

 
63 § 

Valvontaoikeudet  

Säteilyturvakeskuksella on tässä laissa ja 
sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määrä-
yksissä sekä Suomea velvoittavissa ydinener-

63 §

Valvontaoikeudet  

Säteilyturvakeskuksella on tässä laissa ja 
sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määrä-
yksissä sekä Suomea velvoittavissa ydin-
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gia-alan kansainvälisissä sopimuksissa edel-
lytettyä valvontaa varten oikeus: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) ottaa ympäristönäytteitä ja käyttää sätei-
lyn havaitsemiseen ja mittaamiseen tarkoitet-
tuja laitteita ydinaseiden leviämisen estämi-
seksi tarpeellista valvontaa varten, jotta voi-
daan varmistua siitä, että 2 §:n 1 tai 2 mo-
mentin mukaista toimintaa ei harjoiteta luvat-
tomasti ja että annetut tiedot pitävät paikkan-
sa. 
— — — — — — — — — — — — — — 

energia-alan kansainvälisissä sopimuksissa 
edellytettyä valvontaa varten oikeus: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) ottaa ympäristönäytteitä ja käyttää sätei-
lyn havaitsemiseen ja mittaamiseen tarkoitet-
tuja laitteita ydinaseiden leviämisen estämi-
seksi tarpeellista valvontaa varten, jotta voi-
daan varmistua siitä, että 2 §:n 1 tai 2 mo-
mentin mukaista toimintaa ei harjoiteta luvat-
tomasti ja että annetut tiedot pitävät paikkan-
sa; 

9) tutkia ydinenergian käytössä havaittu 
normaalista poikkeava tapahtuma tai menet-
tely, jolla on tai saattaa olla olennaista mer-
kitystä ydinenergian käytön turvallisuuden 
kannalta; tutkinnan suorittaja voi kuulla 
myös muuta kuin luvanhaltijan palveluksessa 
olevaa, tutkittavaan asiaan osallista tai siitä 
muuten tietävää henkilöä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
  

 75 § 

Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tarkastuslaitoksen ja pätevöintielimen 

päätökseen saa vaatia oikaisua päätöksen 
tehneeltä tarkastuslaitokselta tai pätevöin-
tielimeltä. Oikaisuvaatimusmenettelystä sää-
detään hallintolaissa. Päätökseen, jonka tar-
kastuslaitos tai pätevöintielin antaa oi-
kaisuvaatimuksen johdosta, haetaan valitta-
malla muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. 

 
 
 
 


