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Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ydinener-
gian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Ko-
rean tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä 
ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-
väksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja 
Korean tasavallan hallituksen välisen sopi-
muksen yhteistyöstä ydinenergian rauhan-
omaisen käytön alalla ja lain sopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta. Sopimus allekirjoitet-
tiin lokakuussa 2013. 

Sopimuksen tavoitteena on edistää ja sään-
nellä ydinenergian rauhanomaista käyttöä 
koskevaa yhteistyötä Suomen ja Etelä-
Korean välillä. Yhteistyön piiriin kuuluvat 
pääasiassa ydinenergian käyttöön liittyvä tut-

kimus, ydinaineiden ja ydinenergian käyt-
töön liittyvien laitteiden ja teknologian siirto 
maiden välillä sekä ydin- ja säteilyturvalli-
suuden edistäminen. 

Sopimus tulee voimaan toisen kuukauden 
ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun mo-
lemmat osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, 
että sopimuksen voimaansaattamiseksi tarvit-
tavat oikeudelliset menettelyt on saatettu 
loppuun. Laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan valtioneuvoston asetuksella säädettä-
vänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuk-
sen kanssa. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Suomessa ei ole ydinenergia-alan keskeis-
ten järjestelmien ja komponenttien eikä 
ydinpolttoaineen valmistavaa teollisuutta. 
Sen vuoksi Suomen ydinenergiateollisuus on 
voimakkaasti riippuvainen tuonnista. 

Ydinenergian käyttöön liittyy riskejä, joi-
den toteutuminen saattaa aiheuttaa maan ra-
jojen ulkopuolelle ulottuvia uhkia tai vahin-
koja. Riskeistä tärkeimpänä pidetään mah-
dollisuutta valmistaa ydinase tai muu ydinrä-
jähde. Myös ydinlaitosten turvallisuuden 
varmistaminen, mahdollisiin onnettomuuk-
siin varautuminen ja tahallisen vahingonteon 
estäminen edellyttävät toimenpiteitä, joita 
säännellään ja valvotaan viranomaismää-
räyksin ja -toimin. 

Ydinaseiden leviämisen estämiseksi ja tur-
vallisuusvaatimusten harmonisoimiseksi 
ydinenergiaa käyttävät maat ovat sitoutuneet 
erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja jär-
jestelyihin, erityisesti Kansainvälisen Ato-
mienergiajärjestön, IAEA:n, puitteissa. Näi-
den toimeenpanon tueksi on lisäksi laadittu 
yhteisesti sovittuja suosituksia ja ohjeita. 
EU:ssa on voimassa ydin- ja säteilyturvalli-
suutta sekä käytetyn ydinpolttoaineen ja ra-
dioaktiivisen jätteen huoltoa koskevat direk-
tiivit, joilla yleissopimusten ja kansainvälis-
ten suositusten määräyksistä on tehty EU:n 
alueella oikeudellisesti sitovia. 

Suomi on osapuolena kaikissa Suomen 
kannalta oleellisissa kansainvälisissä ydin-
alan sopimuksissa, joista keskeisimpiä ovat 
sopimus ydinaseiden leviämisen estämisestä 
(SopS 10 ja 11/1970), ydinturvallisuutta kos-
keva yleissopimus (SopS 74/1996), yleisso-
pimus ydinaineiden turvajärjestelyjä koske-
vista toimista (SopS 72/89), käytetyn poltto-
aineen ja radioaktiivisen jätteen huollon tur-
vallisuutta koskeva yleissopimus (SopS 
36/2001), yleissopimus ydinonnettomuuden 
pikaisesta ilmoittamisesta (SopS 98/1986) ja 
yleissopimus avunannosta ydinonnettomuu-
den tai säteilyhätätilan yhteydessä (SopS 82 
ja 83/1990). Suomi osallistuu myös aktiivi-

sesti IAEA:n puitteissa ydin- ja säteilyturval-
lisuutta ja turvajärjestelyjä koskevien suosi-
tusten ja ohjeiden valmisteluun ja noudattaa 
niitä omassa toiminnassaan. 

Useimmat ydinenergia-alan toimittajamaat 
asettavat yhteistyön ja toimitusten ehdoksi 
sen, että vastaanottavan maan tai maaryhmän 
kanssa on tehty valtiosopimus, jolla yleisso-
pimusten määräysten ja erilaisten kansainvä-
listen suositusten noudattamisesta kahdenvä-
lisessä suhteessa sovitaan tarkemmin. Suomi 
on tehnyt ydinenergia-alan kahdenvälisiä yh-
teistyösopimuksia Australian (SopS 1 ja 
2/1980), Kanadan (SopS 42 ja 43/1976), 
Ruotsin (SopS 40 ja 41/1970), Venäjän (so-
pimus allekirjoitettu helmikuussa 2014), Ison 
Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan (SopS 15 ja 16/1969) ja Yh-
dysvaltojen (SopS 37/1992) kanssa. Australi-
an, Kanadan ja Yhdysvaltojen kanssa tehty-
jen sopimusten toimeenpano on sittemmin 
lakkautettu Suomen tultua EU:n jäseneksi. 
Ydinenergia-alan yhteistyö näiden maiden 
kanssa jatkuu Euroopan Atomienergiayhtei-
sön (Euratom) ja ko. maiden välisten yhteis-
työsopimusten puitteissa. EU-maiden keski-
näistä ydinenergia-alan yhteistyötä säännel-
lään Euratom-yhteisön perustamissopimuk-
sen ja sen nojalla annettujen säädösten nojal-
la. Venäjän kanssa tehdyn yhteistyösopimuk-
sen voimassaolo päättyi vuonna 2004 ja uusi 
sopimus allekirjoitettiin helmikuussa 2014. 
 
2  Nykyti la  

Suomella tai Euratomilla ei ole Etelä-
Korean kanssa ydinenergian rauhanomaista 
käyttöä koskevaa yhteistyösopimusta. 

Koska Etelä-Korea on tehnyt merkittäviä 
panostuksia ydinenergia-alan vientiteollisuu-
teensa, on odotettavissa, että alan kaupan-
käynti maiden välillä lisääntyy lähitulevai-
suudessa. Tätä silmälläpitäen Etelä-Korean 
hallitus on ehdottanut, että maiden välillä 
tehtäisiin kahdenvälinen ydinenergia-alan 
rauhanomaista yhteistyötä koskeva sopimus. 
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3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on hyväksyä ja saat-
taa kansallisesti voimaan Korean tasavallan 
kanssa allekirjoitettu ydinenergian rauhan-
omaista käyttöä koskeva yhteistyösopimus. 
Sopimuksella saataisiin aikaan oikeudelliset 
puitteet suomalaisten ja korealaisten toimi-
joiden väliselle yhteistyölle rauhanomaisen 
ydinenergian käytön alalla.  
 
3.2 Keskeiset ehdotukset 

Sopimuksen keskeinen määräys on, että 
maiden välillä siirrettäviä ydinaineita, laittei-
ta tai tietoaineistoja ei käytetä ydinaseiden tai 
muiden ydinräjähteiden kehittämiseen tai 
valmistamiseen eikä mihinkään sotilaalliseen 
tarkoitukseen. 

Sopimus sisältää myös määräykset siitä, et-
tä edellä mainitun velvoitteen valvonta toteu-
tetaan olemassa olevien Kansainvälisen 
Atomienergiajärjestön kanssa tehtyjen val-
vontasopimusten, joiden osapuolina maat 
ovat, toimeenpanon kautta. 

Sopimus sisältää lisäksi määräykset sopi-
muksen puitteissa siirrettävien ydinlaitosten 
turvallisuuden varmistamisesta sekä sopi-
muksen puitteissa siirrettävien ydinaineiden 
ja laitteiden suojaamisesta lainvastaiselta 
toiminnalta. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

Sopimus kattaa laajasti ydinenergian tuo-
tannon ja käytön eri alat, jotka tyypillisesti 
ovat Suomessa luvanvaraista toimintaa. So-
pimuksen odotetaan helpottavan ydinenergia-
alan kauppaan liittyviä viranomaismenettely-
jä Suomen ja Etelä-Korean välillä, minkä 
voidaan ennakoida lisäävän sopimuksen alai-
suudessa tapahtuvaa taloudellista aktiviteet-
tia. Näin ollen sopimuksen alaisuudessa ta-
pahtuva yhteistyö saattaa lisätä näihin lupa-
menettelyihin liittyvän viranomaistoiminnan 
tarvetta.  

Sopimuksella ei ole suoria budjettivaiku-
tuksia. Sopimuksen taloudelliset vaikutukset 

liittyvät sopimuksen lisäämään taloudelliseen 
aktiviteettiin, ja siten taloudellisten vaikutus-
ten odotetaan olevan positiivisia ja kohdistu-
van ennen kaikkea yhteistyötä käytännössä 
tekeviin toiminnanharjoittajiin. Näin ollen 
myös sopimuksen yritysvaikutukset olisivat 
positiivisia. 

Sopimuksella ei ole nähtävissä merkittäviä 
yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

Sopimuksen sisältämät velvoitteet ovat yh-
denmukaisia niiden velvoitteiden kanssa, joi-
hin sekä Suomi että Etelä-Korea ovat jo si-
toutuneet kansainvälisten yleissopimusten 
kautta. Näitä yleissopimuksia, joissa kumpi-
kin maa on osapuolena, ovat ydinsulkusopi-
mus, ydinturvallisuutta koskeva yleissopi-
mus, ydinmateriaalien turvajärjestelyjä kos-
keva yleissopimus ja käytetyn polttoaineen ja 
radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta 
koskeva yleissopimus. Lisäksi maiden halli-
tukset ovat tehneet poliittiset sitoumukset 
noudattaa IAEA:n ydinturvallisuutta ja turva-
järjestelyjä koskevia suosituksia sekä ydin-
alan viejämaiden ryhmän (NSG) vientival-
vontaa koskevia suosituksia. Myös nämä si-
toumukset on otettu huomioon Suomen lain-
säädännössä. Tämän vuoksi nyt käsiteltävänä 
olevalla sopimuksella ei ole vaikutusta Suo-
men kansalliseen lainsäädäntöön. 
 
5  Asian valmiste lu 

Aloitteen uudesta yhteistyösopimuksesta 
teki Etelä-Korean hallitus toimittamalla huh-
tikuussa 2012 ehdotuksen sopimustekstiksi. 
Etelä-Korean mukaan ehdotettu sopimusteks-
ti on yhdenmukainen muiden Etelä-Korean 
tekemien vastaavien yhteistyösopimusten 
kanssa. 

Sopimusta koskevat neuvottelut käytiin 
Helsingissä toukokuussa 2012. Tämän jäl-
keen sopimusluonnosta on eräiltä osin tarkis-
tettu kirjeenvaihdolla. 

Sopimus allekirjoitettiin Helsingissä 23 
päivänä lokakuuta 2013. 

Esityksestä pyydettiin lausuntoja sosiaali- 
ja terveysministeriöltä, ulkoasiainministeriöl-
tä, Säteilyturvakeskukselta, Fennovoima 
Oy:ltä, Fortum Power and Heat Oy:ltä, Teol-
lisuuden Voima Oyj:ltä, Posiva Oy:ltä, 
VTT:ltä ja Talvivaara Sotkamo Oy:ltä. Näis-
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tä ulkoasiainministeriö, Säteilyturvakeskus, 
Teollisuuden Voima Oyj ja VTT antoivat 
kukin lausunnon, joissa esitettiin joitakin 
pääasiassa teknisluontoisia korjauksia esityk-

seen, mutta ei nähty esteitä esityksen antami-
selle. Lausunnonantajien kommentit on otet-
tu esityksen tekstissä huomioon. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Sopimuksen s i säl tö  ja  sen suhde 

Suomen lainsäädäntöön 

Sopimuksen johdanto-osassa todetaan 
kummankin maan olevan Kansainvälisen 
Atomienergiajärjestön jäseniä ja ydinsulku-
sopimuksen osapuolia. Lisäksi todetaan 
kummankin maan halu asettaa ydinturvalli-
suus ja ympäristönsuojelu etusijalle sopi-
muksen soveltamisessa sekä halu laajentaa ja 
tiivistää yhteistyötä ydinenergian rauhan-
omaisen käytön kehittämisessä ja soveltami-
sessa. 

1 artikla. Tarkoitus. Sopimuksen tavoit-
teena on edistää Suomen ja Etelä-Korean vä-
listä yhteistyötä ydinenergian rauhanomaisen 
käytön alalla. Etelä-Korea on viime vuosina 
tehnyt merkittäviä satsauksia ydinenergiate-
ollisuuteensa, mikä on kasvattanut mahdolli-
suuksia lisätä maiden välistä kaupankäyntiä 
alalla, ja sitä kautta lisätä taloudellista toime-
liaisuutta myös Suomessa. 

2 artikla. Määritelmät. Artikla sisältää so-
pimuksen soveltamisen kannalta keskeiset 
käsitteet. Sopimuksen soveltamisalaan kuu-
luvien ydinaineiden, muiden kuin ydinainei-
den sekä laitteiden määritelmät perustuvat 
suurimmaksi osaksi IAEA:n peruskirjassa ja 
IAEA:n valvontasopimuksissa käytettyihin 
määritelmiin. 

Määritellyt termit eivät pääosin ole samoja 
kuin ne, jotka on määritelty ydinenergialaissa 
tai -asetuksessa. Ainoa poikkeus on ydinma-
teriaalin (engl. nuclear material) määritelmä, 
joka on sisällöltään yhteneväinen ydinener-
gialain 3 §:n ydinaineen määritelmän kanssa. 

3 artikla. Yhteistyöalat. Artiklan mukaan 
yhteistyötä harjoitetaan (a) ydinenergian rau-
hanomaiseen käyttöön liittyvässä tutkimus- 
ja kehitystyössä; (b) ydinvoimalaitosten ja 
tutkimusreaktoreiden tutkimuksessa, kehit-
tämisessä, suunnittelussa, rakentamisessa, 
käytössä ja huoltotoiminnassa; (c) ydinpolt-
toaine-elementtien valmistuksessa ja toimit-

tamisessa ydinreaktoreita varten; (d) ydin-
polttoainekiertoon liittyvissä kysymyksissä; 
(e) radioisotooppien tuottamisessa teollisuut-
ta, maataloutta ja lääketiedettä varten; 
(f) ydin- ja säteilyturvallisuus- sekä ympäris-
tönsuojelukysymyksissä; (g) ydinmateriaali-
valvonnassa ja turvajärjestelyissä; (h) ydin-
alan menettelytapojen ja henkilöresurssien 
kehittämisessä; ja (i) muilla alueilla siten 
kuin osapuolet erikseen sopivat. 

4 artikla. Yhteistyömuodot. Artiklan mu-
kaan yhteistyötä voidaan harjoittaa seuraa-
vissa muodoissa: (a) tieteellisen ja teknisen 
henkilöstön vaihto ja koulutus; (b) tieteelli-
sen ja teknisen tiedon vaihto; (c) yhteisten 
symposiumien, seminaarien ja työryhmien 
järjestäminen; (d) ydinaineiden, muiden kuin 
ydinaineiden, laitteiden ja teknologian siirrot; 
(e) olennaisen teknisen konsultoinnin ja pal-
velujen toimittaminen; (f) yhteiset tutkimuk-
set ja hankkeet molempia osapuolia kiinnos-
tavista aiheista; ja (g) muut yhteistyön muo-
dot siten kuin osapuolet erikseen sopivat. 

5 artikla. Järjestelyjen toteuttaminen ja 
yhteiskomitea. Artiklan mukaan osapuolet tai 
niiden viranomaiset voivat tehdä täytäntöön-
panojärjestelyjä, joissa sovitaan yhteistyön 
erityisestä työskentelyalasta. Siten yksittäisiä 
yhteistyöhankkeita koskevat yksityiskohtai-
set säännöt on tarkoitettu sovittaviksi näitä 
hankkeita koskevissa sopimuksissa hankkei-
siin osallistuvien toimijoiden kesken. Tämän 
esityksen tarkoittaman valtiosopimuksen tar-
koitus on luoda yleiset puitteet näille hank-
keille. 

Yhteistyön koordinointia varten peruste-
taan yhteiskomitea, joka koostuu osapuolten 
nimittämistä edustajista. 

6 artikla. Tiedot. Artiklan mukaan kumpi-
kin osapuoli saa vapaasti käyttää sopimuksen 
määräysten mukaisesti vaihdettuja tietoja lu-
kuun ottamatta tapauksia, joissa osapuoli on 
etukäteen ilmoittanut tiedon käyttöön ja le-
vittämiseen liittyvistä rajoitteista ja varau-
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mista. Artikla sisältää myös määräyksen sel-
laisen tiedon, johon liittyy rajoituksia tai va-
raumia, suojaamisesta kansallisen lainsää-
dännön mukaisesti. 

Tietojen salassapitoa koskee ydinenergia-
lain 78 §:n säännös vaitiolovelvollisuudesta. 
Sen mukaan ydinenergialaissa tarkoitetun 
toiminnan yhteydessä saatuja lain 2 §:n 1 
momentin 5 kohdassa tarkoitettuun tietoai-
neistoon sisältyviä tietoja ei saa ilmaista si-
vulliselle. Sama koskee tietoja turvajärjeste-
lyjä (7 §) koskevista suunnitelmista tai niiden 
valmistelussa syntyneestä aineistosta tai 
suunnitelmien nojalla laadituista asiakirjois-
ta, jos tietojen ilmaiseminen sivulliselle voi 
vaarantaa turvajärjestelyjen tarkoituksen. 
Tiedot on mainitun pykälän mukaan myös 
suojattava niin, että sivulliset eivät voi oi-
keudettomasti saada niitä haltuunsa. Muilta 
osin asiakirjojen julkisuudesta on voimassa, 
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa (621/1999) säädetään. 

7 artikla. Siirrot ja jälleensiirrot. Artiklan 
1 kohdan mukaan sopimuksessa tarkoitettuja 
ydinaineita, muita kuin ydinaineita, laitteita 
ja tietoaineistoja voidaan siirtää suoraan osa-
puolten tai näiden valtuuttamien henkilöiden 
välillä. Tällaisiin siirtoihin on sovellettava 
sopimuksen määräyksiä ja myös muita ehtoja 
siten kuin osapuolet erikseen sopivat. Artik-
lan 2 kohdan mukaan edellä mainittuja ydin-
aineita, muita kuin ydinaineita, laitteita ja tie-
toaineistoja, tai ydinaineita, jotka on tuotettu 
tällaisten ydinaineiden, muiden kuin ydinai-
neiden tai laitteiden käytön yhteydessä, ei saa 
siirtää henkilöille, joille ei ole annettu tähän 
valtuutta, tai oikeudenkäyttövallan ulkopuo-
lelle elleivät osapuolet ole tästä kirjallisesti 
sopineet. 

Määräys on sopimuksen sisällöllistä ydin-
alaa. Sen tavoitteena on varmistaa se, etteivät 
yhteistyön puitteissa siirrettävät aineet, lait-
teet tai tietoaineistot päädy tahoille, jotka 
voisivat käyttää niitä väärin, ja että siirrot 
muutenkin tapahtuvat soveltuvien säännösten 
ja määräysten mukaisesti. 

Artiklan tarkoittamat siirrot ovat Suomessa 
ydinenergialain mukaan pääsääntöisesti lu-
vanvaraisia, eikä artiklan avaama mahdolli-
suus siirtoihin suoraan osapuolten tai näiden 
valtuuttamien henkilöiden välillä vaikuta tä-

hän. Luvanvaraisuus johtuu ydinenergialain 
2 § 1 momentista ja 8 §:stä.  

8 artikla. Rikastaminen ja jälleenkäsittely. 
Artiklassa rajoitetaan sopimuksen puitteissa 
siirretyn uraanin tai sopimuksen puitteissa 
siirretyillä laitteilla tai teknologialla tuotetun 
uraanin rikastusastetta siten, että se ei saa 
ylittää 20 prosenttia isotoopin U-235 suhteen, 
elleivät osapuolet sovi toisin. Lisäksi artik-
lassa kielletään edellä mainitun uraanin jäl-
leenkäsittely, elleivät osapuolet toisin sovi. 
Määräykset liittyvät ydinaseiden leviämisen 
estämiseen. Suomen ja Korean ydinenergia-
teollisuudessa ei ole tarvetta käyttää isotoo-
pin U-235 suhteen yli 20 prosenttiseksi rikas-
tettua uraania, joka katsotaan ydinräjähteen 
valmistukseen soveltuvaksi ns. korkearikas-
teiseksi uraaniksi. Jälleenkäsittelyssä voidaan 
erottaa plutoniumia, jota voidaan käyttää 
ydinräjähteiden valmistuksessa. Suomen 
ydinvoimalaitosten polttoainekiertoon ei liity 
käytetyn polttoaineen jälleenkäsittelyä. 

9 artikla. Räjähteiden ja sotilaallisten so-
vellusten kielto. Artiklassa kielletään yksise-
litteisesti sopimuksen puitteissa siirrettyjen 
ydinaineiden, muiden kuin ydinaineiden, lait-
teiden ja teknologian sekä erityisen hal-
keamiskelpoisen aineen, jota käytetään tai 
valmistetaan käyttämällä siirrettyjä ydinai-
neita, muita kuin ydinaineita tai laitteita, 
käyttämisen ydinaseiden tai minkään ydinrä-
jähteen tutkimukseen, kehittämiseen tai tuot-
tamiseen, tai mihinkään sotilaalliseen tarkoi-
tukseen. 

Samaa asiaa koskee ydinenergialain 4 §, 
jonka mukaan ydinräjähteiden maahantuonti 
samoin kuin niiden valmistaminen, hallussa-
pito ja räjäyttäminen Suomessa on kielletty. 
Siten sopimuksen asettama kielto on hieman 
laajempi kuin ydinenergialain asettama kiel-
to. Koska 9 artiklan soveltaminen rajoittuu 
Suomen ja Etelä-Korean väliseen sopimus-
suhteeseen, ei artiklasta kuitenkaan aiheudu 
muutostarvetta ydinenergialakiin. 

10 artikla. Ydinmateriaalivalvonta. Artik-
lan mukaan edellä 9 artiklassa tarkoitetun si-
toumuksen noudattamista valvotaan kum-
mankin osapuolen ja IAEA:n välisen valvon-
tasopimuksen mukaisesti. Suomen osalta tä-
mä sopimus on Euratom-sopimuksen sekä 
Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) 
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ydinaseettomien jäsenvaltioiden, Euratomin 
ja IAEA:n välinen ydinsulkusopimuksen 
(IAEA-asiakirja INFCIRC/193) yhteydessä 
solmittu valvonnan soveltamista koskeva so-
pimus, sellaisena kuin se on täydennettynä li-
säpöytäkirjalla (IAEA-asiakirja INF-
CIRC/193/Add.8). Etelä-Korean osalta tämä 
sopimus on Korean ja IAEA:n välinen, ydin-
sulkusopimuksen (IAEA-asiakirja INF-
CIRC/236) yhteydessä tehty valvonnan so-
veltamista koskeva sopimus, sellaisena kuin 
se on täydennettynä lisäpöytäkirjalla (INF-
CIRC/236/Add.1). 

Mikäli IAEA ei syystä tai toisesta toimeen-
pane näitä valvontatoimia osapuolen toimi-
vallan alueella, kyseisen osapuolen on tehtä-
vä toisen osapuolen kanssa välittömästi so-
pimus, joka vastaa IAEA:n valvontaperiaat-
teita ja -toimenpiteitä koskien valvonnan so-
veltamista tämän sopimuksen puitteissa siir-
rettyihin kohteisiin. 

11 artikla. Turvajärjestelyt. Artiklan mu-
kaan osapuolten on suojattava sopimuksen 
puitteissa siirretyt ydinaineet ja laitteet lait-
tomalta haltuunotolta ja vahingonteolta jär-
jestelyin, joita luotaessa otetaan huomioon 
IAEA:n suositusasiakirjan INF-
CIRC/225/Rev. 5 tai sen mahdollisten myö-
hempien, osapuolten hyväksymien lisäysten 
sisältämät suositukset. Sekä Korean että 
Suomen asiantuntijat ovat osallistuneet 
IAEA:n puitteissa suositusten valmisteluun ja 
maiden hallitukset ovat, yhdessä muiden 
IAEA:n jäsenmaiden hallitusten kanssa, hy-
väksyneet IAEA:n menettelytapojen mukai-
sesti asiakirjan INFCIRC/225/Rev. 5 suosi-
tukset. Suomen ydinenergialaki samoin kuin 
sen nojalla annetut asetukset ja Säteilyturva-
keskuksen viranomaisohjeet ovat lisäksi jo 
nyt suositusten mukaisia. Suosituksia kehite-
tään säännönmukaisesti ja on perusteltua, että 
kulloinkin sovelletaan viimeisimpiä suosi-
tuksia. 

Vastaava viittaus asiakirjaan INFCIRC/225 
sisältyy myös EURATOM-yhteisön ja kol-
mansien maiden välisiin ydinenergia-alan yh-
teistyösopimuksiin. 

Vastaava ydinmateriaalien ja -laitosten tur-
vajärjestelyjen tasoa koskeva vaatimus sisäl-
tyy myös ydinaineiden turvajärjestelyjä kos-
kevan yleissopimuksen muutokseen, jonka 

Suomi on hyväksynyt vuonna 2011 (ei vielä 
kansainvälisesti voimassa). Etelä-Korea on 
ydinmateriaalien turvajärjestelyjä koskevan 
yleissopimuksen osapuoli, mutta ei ole ratifi-
oinut muutosta. Muutos tulee (kansainväli-
sesti) voimaan kun 97 maata (60 prosenttia 
osapuolista) on sen ratifioinut. Tähän men-
nessä muutoksen on ratifioinut 75 maata. 

Asiakirja sisältää suositukset ydinmateriaa-
lien fyysistä suojelua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi sekä IAEA:n hallintoneuvos-
ton ja yleiskokouksen syyskuussa 2001 hy-
väksymien 12 perusperiaatteen soveltamisek-
si. Näitä tavoitteita ovat suojelu varkautta se-
kä muuta lainvastaista ottamista vastaan, ka-
donneen ydinmateriaalin paikantaminen ja 
takaisin saaminen, suojelu sabotaasia vastaan 
sekä sabotaasin vaikutusten minimointi. Val-
tion fyysistä suojelua koskevan järjestelmän 
keskeisiin elementteihin kuuluu suositusten 
mukaan valtion vastuu järjestelmän luomi-
sesta, soveltamisesta ja ylläpitämisestä kai-
kilta osin. Valtion vastuu ydinmateriaalin 
asianmukaisesta suojaamisesta ulottuu myös 
kansainvälisiin kuljetuksiin, kunnes vastuu 
on asianmukaisesti siirtynyt vastaanottavalle 
valtiolle. Myös selkeä toimivallanjako valti-
on eri tason toimijoiden kesken on syytä teh-
dä. 

Valtion vastuulla on luoda ja ylläpitää fyy-
sistä suojelua koskevaa lainsäädännöllistä ja 
valvonnallista kehikkoa. Tämän kehikon tuli-
si sisältää mm. ydinlaitoksia ja ydinmateriaa-
lien kuljetuksia koskevat lupa- ja tarkastus-
menettelyt. Valtion tulisi nimetä toimivaltai-
nen viranomainen, jonka vastuulla on lain-
säädäntö- ja valvontakehikon täytäntöönpa-
no. Myös valvontaviranomaisen riippumat-
tomuudesta huolehtiminen on valtion vas-
tuulla. Kuitenkin ensisijaisen vastuun ydin-
materiaalin fyysisestä suojelusta tulee kuulua 
luvanhaltijoille. 

Valtion fyysistä suojelua koskevien toi-
menpiteiden tulee perustua valtion tekemään 
uhka-arvioon. Valtion tulisi varmistaa ris-
kienhallinnan keinoin, että luvattoman hal-
tuunoton ja sabotaasin riskit pysyvät hyväk-
syttävällä tasolla. 

Valtion fyysistä suojelua koskevien vaati-
musten tulisi perustua niin kutsuttuun sy-
vyyspuolustuksen periaatteeseen, jonka mu-
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kaisesti hyökkäyksen estämiseksi tulee olla 
useita erillisiä, kerroksittaisia (rakenteet, muu 
tekniikka, henkilöstö, organisaatio) esteitä. 

Turvallisuuskulttuurin tulee suositusten 
mukaan olla keskeisessä asemassa kaikissa 
fyysisen suojelun täytäntöönpanoon osallis-
tuvissa organisaatioissa. Fyysistä suojelua 
koskeva laadunvarmistuspolitiikka ja sitä 
koskevat ohjelmat olisi laadittava ja pantava 
täytäntöön. Myös luottamuksellisen tiedon 
suojaaminen on varmistettava. 

Valtioille suositellaan ohjelman laatimista 
sen varmistamiseksi, että fyysistä suojelua 
koskevaa sääntelyä ylläpidetään ja sen te-
hokkuudesta huolehditaan pitkällä tähtäimel-
lä ja huolehtimalla riittävästä resursoinnista. 
Myös operaattoreilla ja kuljettajilla tulisi olla 
omat ohjelmansa. 

Luvanhaltijoiden ja viranomaisten tulisi 
laatia ja panna asianmukaisesti täytäntöön 
hätäsuunnitelmat ydinmateriaalin luvattoman 
poisviemisen, tai laitoksiin tai materiaaliin 
kohdistuvan sabotaasin varalta. Myös valtion 
tulisi laatia varasuunnitelma, jonka perusteel-
la toimivaltainen viranomainen varmistaisi 
sen, että luvanhaltijat laativat omat suunni-
telmansa uhkien torjumiseksi. 

Valtion tulisi varmistaa, että sillä on keinot 
kadonneen tai varastetun ydinmateriaalin 
paikantamiseksi ja takaisin saamiseksi. Näitä 
koskevat valtion organisaatioiden ja laitok-
senhaltijoiden roolit ja vastuut tulisi määritel-
lä. Valtion tulisi myös varmistaa, että sekä 
laitoksenhaltijoilla että valtiolla itsellään on 
lisäksi varasuunnitelmat kadonneen tai varas-
tetun ydinmateriaalin paikantamiseksi ja ta-
kaisin saamiseksi. 

Jokaisella laitoksella tulisi tehdä toimival-
taisen viranomaisen todentama analyysi hy-
väksyttävän tason ylittävien säteilyvaikutus-
ten riskistä sabotaasitilanteessa. Tämän poh-
jalta ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen 
valtion tulisi määritellä fyysisen suojelun 
suunnittelun tavoitteet tai toimenpiteet. Myös 
valtion valmiusorganisaatioiden samoin kuin 
laitoksenhaltijoiden roolit ja vastuut tulisi 
määritellä. 

Ydinmateriaalin kuljetuksen aikainen fyy-
sinen suojelu on otettu erikseen huomioon. 
Valtion tulisi määritellä muun muassa valtion 
valmiusorganisaatioiden, rahdinkuljettajien 

sekä muiden keskeisten toimijoiden roolit ja 
vastuut, jotta voidaan estää suurempien va-
hinkojen syntyminen, turvata kuljetus sekä 
suojella pelastushenkilöstöä. 

Suomen kansallisessa lainsäädännössä tur-
vajärjestelyjä koskevia säännöksiä on ydin-
energialaissa (7 ja 7 l—o §) ja valtioneuvos-
ton asetuksessa ydinenergian käytön turvajär-
jestelyistä. Ydinenergialain 7 § edellyttää, et-
tä turvajärjestelyt ovat riittävät. 7 l §:n mu-
kaan taas ydinenergian käytön turvajärjeste-
lyjen tulee perustua ydinenergian käyttöön 
kohdistuviin uhkakuviin ja suojaustarpeiden 
analyyseihin. 7 m § koskee ydinlaitoksen 
turvavalvonnan toteuttamista, 7 n § varautu-
mista lainvastaisen toiminnan torjumiseen ja 
7 o § voimakeinojen käyttöä. 

Ydinenergian käytön turvajärjestelyistä an-
netussa valtioneuvoston asetuksessa on sään-
nökset turvajärjestelyjen perusteista (2 luku), 
kuten suunnitteluperusteista, laitoksen yleis-
suunnittelusta ja henkilöturvallisuudesta, tur-
vavalvonnasta (3 luku), turvahenkilöistä ja 
uhkatilanteisiin varautumisesta (4 luku), toi-
minnasta uhkatilanteissa (5 luku) sekä ydin-
alan turvajärjestelyjen neuvottelukunnasta 
(6 luku). 

12 artikla. Ydinturvallisuus ja ympäristön-
suojelu. Artiklan mukaan osapuolet neuvotte-
levat keskenään tunnistaakseen sopimuksen 
puitteissa tehtyjen toimien vaikutuksia tur-
vallisuuteen ja kansainväliseen ympäristöön 
ja tekevät yhteistyötä estääkseen sopimuksen 
puitteissa siirrettyjen ydinlaitosten aiheutta-
mat onnettomuudet ja suojellakseen kansain-
välistä ympäristöä radioaktiiviselta, kemialli-
selta ja lämpösaastumiselta, joka voi aiheutua 
sopimuksen puitteissa tehdyistä toimista. On 
huomattava, että artiklan tarkoittamat ydin-
turvallisuus- ja ympäristönsuojeluyhteistyö ja 
neuvotteluvelvoite koskevat sopimuksen 
puitteissa tehtävästä hankeyhteistyöstä mah-
dollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia. 

13 artikla. Soveltamisen kesto. Artiklan 
mukaan ydinaineet, muut kuin ydinaineet ja 
laitteet pysyvät sopimuksen piirissä siihen 
saakka (a) kun ne on siirretty vastaanottavan 
osapuolen lainkäyttövallan ulkopuolelle so-
pimuksen määräysten mukaisesti, (b) ydinai-
neen osalta, kun on määritetty, että se ei ole 
enää käyttökelpoinen tai hyödynnettävissä 
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muutettavaksi sellaiseen muotoon, joka on 
käyttökelpoinen mihinkään 10 artiklassa tar-
koitettuun toimintaan ydinsulkuvalvonnan 
näkökulmasta, tai (c) kun muutoin on sovittu 
osapuolten kesken. Osapuolten on hyväksyt-
tävä, että (b) kohdassa tarkoitetun määrityk-
sen tekee IAEA asianomaisen osapuolen 
kanssa tehdyn valvontasopimuksen mukais-
ten valvonnan lopettamista koskevien määrä-
ysten mukaisesti. Sopimuksen puitteissa siir-
retty tietoaineisto pysyy sopimuksen piirissä 
siihen saakka kunnes on toisin sovittu osa-
puolten kesken. 

14 artikla. Yhteistyön keskeyttäminen. Ar-
tiklan 1 kohdan mukaan osapuolella on oike-
us lopettaa sopimuksen mukainen yhteistyö, 
mikäli toinen osapuoli milloin tahansa sopi-
muksen voimaantulon jälkeen jättää noudat-
tamatta sopimuksen 7—11 artiklan määräyk-
siä, tai keskeyttää tai jättää noudattamatta 
IAEA:n kanssa tehtyä valvontasopimusta. 
Osapuoli voi myös samoin perustein lykätä 
sopimuksen toimeenpanoa tai päättää sen ja 
vaatia palautettavaksi sopimuksen puitteissa 
siirretyn ydinaineen, muun kuin ydinaineen 
ja laitteet sekä erityisen halkeamiskelpoisen 
aineen, joka on tuotettu sopimuksen puitteis-
sa siirretyn ydinaineen, muun kuin ydinai-
neen tai laitteen välityksellä. 

Artiklan 2 kohdan mukaan sen osapuolen, 
joka käyttää oikeuttaan vaatia palautettavaksi 
edellä mainitut ydinaineet, muut kuin ydinai-
neet ja laitteet, on suoritettava toiselle osa-
puolelle korvaus, joka vastaa palautettavien 
aineiden tai laitteiden kohtuullista markkina-
arvoa. 

Artiklan 3 kohdan mukaan sen osapuolen, 
joka katsoo tarpeelliseksi käyttää edellä mai-
nittua oikeuttaan, on ilmoitettava päätökses-
tään kirjallisesti toiselle osapuolelle. 

15 artikla. Riitojen ratkaiseminen. Artik-
lan 1 kohdan mukaan mahdolliset sopimuk-
sen tulkintaa tai soveltamista koskevat eri-
mielisyydet tulee ratkaista sovinnollisesti 
osapuolten välisillä neuvotteluilla tai konsul-
taatioilla. 

Mikäli erimielisyyttä ei voida ratkaista 
osapuolten välisillä neuvotteluilla tai konsul-
taatioilla, se voidaan kohdan 2 mukaan antaa 
molempien osapuolten pyynnöstä välimies-
oikeuden ratkaistavaksi. Tällainen välimies-

oikeus tulee perustaa osapuolten keskinäisel-
lä sopimuksella kansainvälisen käytännön 
mukaisesti. 

16 artikla. Voimaantulo, voimassaolo ja 
päättyminen. Artikla sisältää tavanomaiset 
voimaantuloa, voimassaoloaikaa ja päätty-
mistä koskevat määräykset. Sopimus tulee 
voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä 
päivänä siitä, kun molemmat osapuolet ovat 
ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voi-
maansaattamiseksi tarvittavat oikeudelliset 
menettelyt on saatettu loppuun. Sopimus on 
voimassa kymmenen vuotta ja tämän jälkeen 
sopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan au-
tomaattisesti viideksi vuodeksi kerrallaan, 
ellei toinen osapuoli ilmoita kirjallisesti toi-
selle osapuolelle, kuusi kuukautta ennen so-
pimuksen voimassaoloajan päättymistä, ai-
komuksestaan lopettaa sopimus. Sopimusta 
voidaan muuttaa koska tahansa molempien 
osapuolten kirjallisella suostumuksella. Riip-
pumatta sopimuksen voimassaoloajan päät-
tymisestä tai sopimuksen lopettamisesta, ar-
tiklassa 7—11 ja 13 säädetyt velvoitteet jää-
vät voimaan siihen saakka kun osapuolet toi-
sin sopivat. 

Liite A. Laitteet. Liitteessä määritellään 
sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat lait-
teet. 

Liite B. Aineet. Liitteessä määritellään so-
pimuksen soveltamisalaan kuuluvat aineet 
(muut kuin ydinaineet), joita ovat deuterium 
ja raskas vesi sekä reaktoripuhdas grafiitti. 

Liitteiden määritelmät ovat yhdenmukaiset 
EU:n ydinaseettomien maiden ja IAEA:n vä-
lisen valvontasopimuksen lisäpöytäkirjan 
(INFCIRC/193/Add. 8, VL 67/8) määritelmi-
en kanssa. 
 
2  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Pykälä sisältää tavanomaisen blanketti-
lain säännöksen, jolla saatetaan voimaan lail-
la ne sopimuksen määräykset, jotka kuuluvat 
lainsäädännön alaan. Lainsäädännön alaan 
kuuluvia määräyksiä on selostettu edellä hal-
lituksen esityksen yksityiskohtaisissa perus-
teluissa ja selostetaan jäljempänä eduskunnan 
suostumuksen tarpeellisuutta koskevassa jak-
sossa. 
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2 §. Sopimuksen muut kuin lainsäädännön 
alaan kuuluvat määräykset ja laki ehdotetaan 
tulevaksi voimaan valtioneuvoston asetuksel-
la säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, 
kun sopimus tulee voimaan. 
 
3  Voimaantulo  

Sopimus tulee voimaan toisen kuukauden 
ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun mo-
lemmat osapuolet ovat diplomaattiteitse il-
moittaneet toisilleen, että sopimuksen voi-
maansaattamiseksi tarvittavat oikeudelliset 
menettelyt on saatettu loppuun. Laki on tar-
koitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston 
asetuksella säädettävänä ajankohtana samana 
ajankohtana kuin sopimus tulee voimaan. 

Korean tasavalta on osaltaan jo hyväksynyt 
sopimuksen. 
 
4  Eduskunnan suostumuksen tar-

peel l i suus ja  käsi t te lyjärjestys  

4.1 Eduskunnan suostumuksen tarpeel-
lisuus 

Perustuslain 94 § mukaan eduskunta hy-
väksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut 
kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät 
lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai 
ovat muutoin merkitykseltään huomattavia 
taikka vaativat perustuslain mukaan muusta 
syystä eduskunnan hyväksymisen. Eduskun-
nan hyväksyminen vaaditaan myös tällaisen 
velvoitteen irtisanomiseen. 

Perustuslain 95 §:n mukaan valtiosopimuk-
sen ja muun kansainvälisen velvoitteen lain-
säädännön alaan kuuluvat määräykset saate-
taan voimaan lailla. Laissa kansainvälisen 
velvoitteen voimaansaattamisesta voidaan 
säätää, että sen voimaantulosta säädetään 
asetuksella. Yleiset säännökset valtiosopi-
musten ja muiden kansainvälisten velvoittei-
den julkaisemisesta annetaan lailla. 

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön 
mukaan määräys on luettava lainsäädännön 
alaan kuuluvaksi, 1) jos määräys koskee jon-
kin perustuslaissa turvatun perusoikeuden 
käyttämistä tai rajoittamista, 2) jos määräys 
muutoin koskee yksilön oikeuksien ja velvol-
lisuuksien perusteita, 3) jos määräyksen tar-

koittamasta asiasta on perustuslain mukaan 
säädettävä lailla, 4) jos tarkoitetusta asiasta 
on jo voimassa lain säännöksiä, tai 5) siitä on 
Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan 
säädettävä lailla. Perustuslakivaliokunnan 
mukaan kansainvälisen velvoitteen määräys 
kuuluu näiden perusteiden mukaan lainsää-
dännön alaan siitä riippumatta, onko määräys 
ristiriidassa vai sopusoinnussa Suomessa lail-
la annetun säännöksen kanssa (esim. PeVL 
11/2000 vp ja 12/2000 vp). 

Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvi-
na määräyksinä voidaan pitää 2 artiklan mää-
ritelmiä, 7 artiklan siirtoja ja uudelleensiirto-
ja koskevaa määräystä, 9 artiklan ydinräjäh-
teiden kieltoa koskevaa määräystä, 10 artik-
lan ydinmateriaalivalvontaa koskevaa mää-
räystä sekä 11 artiklan turvajärjestelyjä kos-
kevaa määräystä. 

Sopimuksen 2 artiklassa määritellään so-
pimuksessa käytettyjä käsitteitä. Tällaiset 
määräykset, jotka välillisesti vaikuttavat ai-
neellisen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten tulkintaan ja soveltamiseen, kuu-
luvat itsekin lainsäädännön alaan. Artikla si-
sältää näin ollen lainsäädännön alaan kuulu-
via määräyksiä. Ydinmateriaali (ydinaine) on 
määritelty sekä sopimuksessa että ydinener-
gialaissa, ja näin ollen ydinmateriaalin määri-
telmä kuuluu lainsäädännön alaan. 

Sopimuksen 6 artiklassa on sopimuksen 
alaisuudessa tapahtuvassa toiminnassa vaih-
dettujen tietojen käyttöä ja levittämistä kos-
keva määräys. Suomen kansallisessa lainsää-
dännössä samaa asiaa koskevat ydinenergia-
lain 78 § ja laki viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta (621/1999). 

Sopimuksen 7 artikla sisältää tietojen, 
ydinaineiden, aineiden, laitteiden tai teknii-
kan siirtoja ja uudelleensiirtoja koskevan 
määräyksen. Tällaiset siirrot ovat Suomessa 
pääsääntöisesti ydinenergialain lupasääntelyn 
piirissä, ja niitä koskevat siten ydinenergia-
lain 2—5 luvun säännökset. 

Sopimuksen 9 artikla kieltää sopimuksen 
mukaisesti siirretyn ydinmateriaalin, materi-
aalin, laitteiden ja teknologian sekä erityisen 
halkeamiskelpoisen aineen, jota käytetään 
sopimuksen mukaisesti siirretyssä ydinmate-
riaalissa, materiaalissa tai laitteissa, käyttä-
misen ydinaseiden tai ydinräjähteiden tutki-
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miseen, kehittämiseen tai valmistamiseen tai 
muihin sotilaallisiin käyttötarkoituksiin. Asi-
aa koskee ydinenergialain 4 § Suomen kan-
sallisessa lainsäädännössä. Säännös kieltää 
ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistami-
sen, hallussapidon ja räjäyttämisen. 

Sopimuksen 10 artiklan mukaan 9 artiklan 
sitoumus vahvistetaan Suomen ja Etelä-
Korean kummankin omalta osaltaan IAEA:n 
kanssa tekemän valvontasopimuksen mu-
kaan. Artiklan 2 kohdan mukaan mikäli 
IAEA ei pane täytäntöön näitä valvontatoi-
mia osapuolen toimivallan alueella, kyseisen 
osapuolen on tehtävä toisen osapuolen kans-
sa välittömästi sopimus, joka vastaa IAEA:n 
valvontaperiaatteita ja -toimenpiteitä koskien 
valvontatoimien soveltamista kaikkiin tämän 
sopimuksen mukaisesti siirrettyihin kohtei-
siin. Tämä rajoittaa Suomen valtion sopi-
musvapautta, ja siitä syystä myös 2 kohdan 
on katsottava kuuluvan lainsäädännön alaan. 

Sopimuksen 11 artikla sisältää turvajärjes-
telyjä, eli sopimuksen alaisuudessa siirretty-
jen ydinmateriaalin ja laitteiden fyysistä suo-
jaamista koskevan määräyksen. Suomen kan-
sallisessa lainsäädännössä turvajärjestelyjä 
koskevia säännöksiä on ydinenergialain 7 l—
7 o §:ssä. 

Sopimuksen 15 artikla koskee sopimuksen 
tulkinnasta tai soveltamisesta aiheutuvien rii-
tojen ratkaisemista. Artiklan 2 kohdan mu-

kaan jos riitaa ei saada ratkaistuksi keskinäis-
ten neuvottelujen tai kuulemisten avulla, se 
voidaan molempien osapuolten pyynnöstä 
antaa välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Perus-
tuslakivaliokunta on lausunnossaan (PeVL 
31/2001) pitänyt riitojen ratkaisua välimies-
menettelyssä lainsäädännön alaan kuuluvana 
asiana. 
 
4.2 Käsittelyjärjestys 

Sopimus ei sisällä määräyksiä, jotka koski-
sivat perustuslakia sen 94 §:n 2 momentissa 
tai 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. 
Sopimus voidaan hallituksen käsityksen mu-
kaan hyväksyä äänten enemmistöllä ja ehdo-
tus sen voimaansaattamislaiksi voidaan hy-
väksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 
94 §:n mukaisesti esitetään, että  
 

eduskunta hyväksyisi yhteistyöstä ydin-
energian rauhanomaisessa käytössä Suomen 
tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan 
hallituksen välillä tehdyn sopimuksen. 
 

Koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka 
kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan sa-
malla eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava 
lakiehdotus: 
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Lakiehdotus 

 
 
 
 

Laki 
yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopi-

muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa 

käytössä Suomen tasavallan hallituksen ja 
Korean tasavallan hallituksen välillä Helsin-
gissä 23 päivänä lokakuuta 2013 tehdyn so-
pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat mää-
räykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin 
Suomi on niihin sitoutunut. 

2 § 
Sopimuksen muiden määräysten voimaan-

saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
 
 
 

 
————— 

 
 
 

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014 

 
 
 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori 
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Sopimusteksti 
 
 

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN 
HALLITUKSEN JA KOREAN TASAVAL-
LAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ YHTEIS-

TYÖSTÄ YDINENERGIAN RAUHAN-
OMAISESSA KÄYTÖSSÄ 

 
 

Suomen tasavallan hallitus ja Korean tasa-
vallan hallitus (jäljempänä ”osapuolet”); jotka 
 
 

toteavat, että ydinenergian hyödyntäminen 
rauhanomaisiin tarkoituksiin on tärkeä tekijä 
näiden kahden maan sosiaalisen ja taloudelli-
sen kehityksen edistämisessä; 

haluavat vahvistaa näiden kahden maan vä-
lisiä ystävällisiä suhteita; 

tunnustavat, että molemmat maat ovat Kan-
sainvälisen atomienergiajärjestön (jäljempänä 
”IAEA”) jäsenvaltioita ja ydinaseiden leviä-
misen estämisestä tehdyn sopimuksen (jäl-
jempänä ”ydinsulkusopimus”) osapuolia; 
 

tunnustavat, että Suomen tasavalta on Eu-
roopan unionin ja Euroopan atomienergiayh-
teisön (Euratom) jäsenvaltio ja sellaisena vel-
vollinen noudattamaan Euratom-sopimusta ja 
siitä johdettua lainsäädäntöä; 
 

vakuuttavat tahtovansa pitää ydinturvalli-
suutta ja ympäristönsuojelua ensiarvoisen 
tärkeinä molempien maiden ydinohjelmien 
toteuttamisessa; ja 
 

pitävät mielessä molempien maiden yhtei-
sen tahdon laajentaa ja vahvistaa yhteistyötä 
ydinenergian kehittämisessä ja soveltamisessa 
rauhanomaisiin tarkoituksiin, 

ovat sopineet seuraavasta: 
 

1 artikla 

Tarkoitus 

Osapuolet kannustavat ja edistävät tasaver-

AGREEMENT BETWEEN THE GOV-
ERNMENT OF THE REPUBLIC OF 

FINLAND AND THE GOVERNMENT OF 
THE REPUBLIC OF KOREA FOR COOP-
ERATION IN THE PEACEFUL USES OF 

NUCLEAR ENERGY 
 
 

The Government of the Republic of Fin-
land and the Government of the Republic of 
Korea (hereinafter referred to as "the Par-
ties");  

Noting that the utilization of nuclear en-
ergy for peaceful purposes is an important 
factor in the promotion of the social and eco-
nomic development of the two countries; 

Desiring to strengthen the friendly relations 
existing between the two countries; 

Recognizing that both countries are Mem-
ber States of the International Atomic Energy 
Agency (hereinafter referred to as "the 
IAEA") and parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons (hereinaf-
ter referred to as "the Treaty"); 

Recognizing that the Republic of Finland is 
a Member State of the European Union and 
of the European Atomic Energy Community 
(Euratom) and, as such, bound by the provi-
sions of the Euratom Treaty and its secon-
dary legislation; 

Reaffirming their desire to place the high-
est priority on nuclear safety and environ-
mental protection in both countries in the 
course of implementing their nuclear pro-
grams; and 

Bearing in mind the common desire of both 
countries to expand and strengthen coopera-
tion in the development and application of 
nuclear energy for peaceful purposes, 

Have agreed as follows: 
 

Article 1 
 

Purpose 
 

The Parties shall, on the basis of equality 
and mutual benefit, encourage and promote 
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taisuuden ja molemminpuolisen edun pohjalta 
yhteistyötä ydinvoiman käytössä rauhanomai-
siin tarkoituksiin sovellettavien säädöstensä 
ja määräystensä mukaisesti. 
 
 

2 artikla 

Määritelmät 

Tässä sopimuksessa 
a) ”laitteet” tarkoittavat kaikkia laitoksia, 

laitteita tai osia, jotka on lueteltu tämän so-
pimuksen liitteessä A; 

b) ”materiaali” tarkoittaa reaktorien muita 
kuin ydinmateriaaleja, jotka on lueteltu tämän 
sopimuksen liitteessä B; 

c) ”ydinmateriaali” tarkoittaa kaikkia lähtö-
aineita tai erityisiä halkeamiskelpoisia aineita 
IAEA:n perussäännön 20 artiklan määritelmi-
en mukaisesti. Mahdolliset IAEA:n hallinto-
neuvoston päätökset muuttaa IAEA:n perus-
säännön 20 artiklassa olevaa ”lähtöaineina” 
tai ”erityisinä halkeamiskelpoisina aineina” 
pidettävien materiaalien luetteloa, ovat voi-
massa tämän sopimuksen mukaisesti ainoas-
taan silloin, kun sopimuksen molemmat osa-
puolet ovat ilmoittaneet toisilleen kirjallisesti 
hyväksyvänsä kyseisen muutoksen;  

d) ”henkilö” tarkoittaa kaikkia yksilöitä, 
yrityksiä, kumppanuuksia, yhtiöitä, yhdistyk-
siä, säätiöitä, julkis- tai yksityisoikeudellisia 
laitoksia, ryhmiä tai valtion virastoja tai yri-
tyksiä, lukuun ottamatta tämän sopimuksen 
osapuolia; ja 

e) ”teknologia” tarkoittaa a–c alakohdan 
määritelmien mukaisten ydinmateriaalin, ma-
teriaalin tai laitteiden kehittämiseen, tuotan-
toon tai käyttöön tarvittavia erityistietoja. 
Tämä tieto voi olla teknistä tietoa tai teknistä 
apua. 
 
 

3 artikla 

Yhteistyöalat 

Tämän sopimuksen mukaisesti osapuolten 
yhteistyöaloihin voivat kuulua seuraavat: 

a) perus- ja soveltava tutkimus sekä kehi-

cooperation in the peaceful uses of nuclear 
energy, in accordance with their respective 
applicable laws and regulations. 
 
 

Article 2 
 

Definitions 
 

For the purposes of this Agreement: 
(a) "Equipment" means any facilities, 

equipment or components listed in Annex A 
of this Agreement; 

(b) "Material" means non-nuclear materials 
for reactors listed in Annex B of this Agree-
ment; 

(c) "Nuclear material" means any source 
material or any special fissionable material as 
these terms are defined in Article 20 of the 
Statute of the IAEA. Any determination by 
the Board of Governors of the IAEA on Arti-
cle 20 of the IAEA Statute, which amends 
the list of material considered to be "source 
material" or "special fissionable material", 
shall only have effect under this Agreement 
when both Parties to this Agreement have in-
formed each other in writing that they accept 
such an amendment; 

(d) "Person" means any individual, corpo-
ration, partnership, firm or company, associa-
tion, trust, public or private institute, group, 
governmental agency or corporation, but 
does not include the Parties to this Agree-
ment; and 

(e) "Technology" means specific informa-
tion required for the development, produc-
tion, or use of any nuclear material, material, 
or equipment as defined in paragraphs (a) - 
(c) above. This information may take the 
form of technical data or technical assistance. 

 
 
 

Article 3 
 

Areas of Cooperation 
 

Under this Agreement, the areas of coop-
eration between the Parties may include: 

(a) basic and applied research and devel-
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tystyö, jotka liittyvät ydinenergian käyttöön 
rauhanomaisiin tarkoituksiin; 

b) ydinvoimalaitosten, pienten ja keskisuur-
ten ydinreaktoreiden tai tutkimusreaktoreiden 
tutkimus, kehitys, suunnittelu, rakennus, 
käyttö ja ylläpito; 

c) ydinvoimalaitoksissa, pienissä ja kes-
kisuurissa ydinreaktoreissa tai tutkimusreak-
toreissa käytettävien ydinpolttoaine-
elementtien valmistus ja toimittaminen; 

d) ydinpolttoainekierron hallinta; 
e) radioaktiivisten isotooppien tuotanto ja 

käyttö teollisuudessa, maataloudessa ja lääke-
tieteessä; 

f) ydinturvallisuus, säteilysuojelu ja ympä-
ristönsuojelu; 

g) ydinmateriaalivalvonta ja turvajärjeste-
lyt; 

h) ydinenergiapolitiikan ja henkilöstön ke-
hittäminen; ja  

i) mahdolliset muut osapuolten sopimat 
alat. 
 

4 artikla 

Yhteistyömuodot 

Tämän sopimuksen 3 artiklan mukainen yh-
teistyö voi toteutua seuraavilla tavoilla: 

a) tieteellisen ja teknisen henkilöstön vaihto 
ja koulutus; 

b) tieteellisten ja teknologisten tietojen 
vaihto; 

c) yhteisten symposiumien, seminaarien ja 
työryhmien järjestäminen; 

d) ydinmateriaalin, materiaalin, laitteiden ja 
teknologian siirto; 

e) asiaankuuluvan teknologisen konsultoin-
nin ja palvelun tarjoaminen; 

f) yhteiset tutkimukset tai hankkeet molem-
pia osapuolia kiinnostavista aiheista; ja 

g) muut osapuolten sopimat yhteistyömuo-
dot. 
 
 

5 artikla 

Täytäntöönpanojärjestelyt ja yhteiskomi-
tea 

1) Osapuolet tai niiden toimivaltaiset viran-

opment with respect to the peaceful uses of 
nuclear energy; 

(b) research, development, design, con-
struction, operation and maintenance of nu-
clear power plants, small and medium-sized 
nuclear reactors or research reactors; 

(c) manufacture and supply of nuclear fuel 
elements to be used in nuclear power plants, 
small and medium-sized nuclear reactors or 
research reactors; 

(d) nuclear fuel cycle management; 
(e) production and application of radioac-

tive isotopes in industry, agriculture and 
medicine; 

(f) nuclear safety, radiation protection, and 
environmental protection; 

(g) nuclear safeguards and physical protec-
tion; 

(h) nuclear policy and human resources de-
velopment; and 

(i) other areas as may be agreed upon by 
the Parties. 
 

Article 4 
 

Forms of Cooperation 
 

Cooperation under Article 3 of this Agree-
ment may take the following forms: 

(a) exchange and training of scientific and 
technical personnel; 

(b) exchange of scientific and technological 
information and data; 

(c) organization of joint symposia, semi-
nars and working groups; 

(d) transfer of nuclear material, material, 
equipment and technology; 

(e) provision of relevant technological con-
sultancy and services; 

(f) joint research or projects on subjects of 
mutual interest; and 

(g) other forms of cooperation as may be 
agreed upon by the Parties. 
 
 

Article 5 
 

Implementing Arrangements and Joint 
Committee 

1. Implementing arrangements for the co-
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omaiset voivat sopia keskenään tämän sopi-
muksen mukaisia yhteistyötoimia koskevien 
täytäntöönpanojärjestelyjen toteutuksesta yh-
teistyön erityisehtojen määrittämiseksi tämän 
sopimuksen mukaisesti. 

2) Osapuolet perustavat yhteiskomitean tä-
män sopimuksen mukaisten yhteistyötoimien 
yhteensovittamista varten. Yhteiskomitea 
muodostetaan molempien osapuolten nimeä-
mistä edustajista, ja se voi kokoontua mo-
lemmille osapuolille sopivina ajankohtina. 
 
 

6 artikla 

Tiedot 

1) Osapuolet voivat vapaasti käyttää kaik-
kia tämän sopimuksen määräysten mukaisesti 
vaihdettuja tietoja, lukuun ottamatta tapauk-
sia, joissa kyseiset tiedot luovuttava osapuoli 
tai valtuutettu henkilö on aikaisemmin ilmoit-
tanut tietojen käyttöön ja levittämiseen liitty-
vistä rajoituksista ja/tai varauksista. 

2) Osapuolet ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin 
säädöstensä ja määräystensä mukaisiin toi-
miin säilyttääkseen turvallisuusluokiteltujen 
tai muiden tietojen käyttöä ja levittämistä 
koskevat rajoitukset ja/tai varaukset ja suoja-
takseen sellaisia oikeuksia henkiseen omai-
suuteen, mukaan lukien liike- ja elinkei-
nosalaisuudet, joita valtuutetut henkilöt siir-
tävät jommankumman osapuolen lainkäyttö-
vallan alaisuudessa. Tässä sopimuksessa 
”henkisellä omaisuudella” tarkoitetaan Tuk-
holmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967 tehdyn 
Maailman henkisen omaisuuden järjestön pe-
rustavan yleissopimuksen, sellaisena kuin se 
on muutettuna 28 päivänä syyskuuta 1979, 2 
artiklan mukaista merkitystä. 
 
 

7 artikla 

Siirrot ja uudelleensiirrot 

1) Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuu-
luvia tietoja, ydinmateriaalia, materiaalia, 
laitteita tai tekniikkaa voidaan siirtää suoraan 
osapuolten kesken tai valtuutettujen henkilöi-

operative activities under this Agreement 
may be concluded between the Parties or 
their appropriate authorities to determine the 
specific terms of cooperation, in accordance 
with this Agreement. 

2. With a view to coordinating the coopera-
tive activities foreseen under this Agreement, 
the Parties shall establish a Joint Committee. 
The Joint Committee shall be composed of 
representatives designated by the two Parties, 
and may meet on mutually convenient dates. 
 
 

Article 6 
 

Information 
 

1. The Parties may freely use any informa-
tion exchanged in conformity with the provi-
sions of this Agreement, except in cases 
where the Party or authorized persons pro-
viding such information have previously 
made known restrictions and/or reservations 
concerning its use and dissemination. 

2. The Parties shall take all appropriate 
measures in accordance with their respective 
laws and regulations to preserve the restric-
tions and/or reservations concerning the use 
and dissemination of classified or other in-
formation and to protect intellectual property 
rights including commercial and industrial 
secrets transferred between authorized per-
sons within the jurisdiction of either Party. 
For the purpose of this Agreement, "intellec-
tual property" is understood to have the 
meaning given in Article 2 of the Convention 
Establishing the World Intellectual Property 
Organization, done at Stockholm on 14 July 
1967 and as amended on 28 September 1979. 
 

 
 

Article 7 
 

Transfers and Retransfers 
 

1. Transfer of any information, nuclear ma-
terial, material, equipment or technology un-
der this Agreement may be undertaken di-
rectly between the Parties or through author-
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den välityksellä. Näihin siirtoihin sovelletaan 
tätä sopimusta ja osapuolten mahdollisesti 
sopimia lisäehtoja. 
 

2) Ydinmateriaalia, materiaalia, laitteita ja 
teknologiaa, jotka on siirretty tämän sopi-
muksen mukaisesti, sekä erityistä halkeamis-
kelpoista ainetta, joka on syntynyt tällaisen 
ydinmateriaalin, materiaalin tai laitteiden 
käytöstä, ei saa siirtää valtuuttamattomalle 
henkilölle, tai, elleivät osapuolet ole sopineet 
tästä kirjallisesti, vastaanottavan osapuolen 
lainkäyttövallan ulkopuolelle. Osapuolet voi-
vat tehdä järjestelyjä helpottaakseen tämän 
määräyksen täytäntöönpanoa. 

3) Euroopan unionin alueella ydinmateriaa-
lin, laitteiden ja teknologian siirtoihin sovel-
letaan Euratom-sopimusta ja soveltuvaa joh-
dettua lainsäädäntöä. Edellä 2 kohdassa esi-
tettyjä vaatimuksia ei sovelleta Euroopan 
unionin alueella tapahtuviin ydinmateriaalin, 
laitteiden ja teknologioiden siirtoihin tai uu-
delleensiirtoihin, mukaan lukien tämän sopi-
muksen soveltamisalaan kuuluvat johdetut 
tuotteet tai johdettu ydinmateriaali, joihin so-
velletaan Euratom-sopimusta ja soveltuvaa 
johdettua lainsäädäntöä. 
 

8 artikla 

Rikastaminen ja jälleenkäsittely 

1) Tämän sopimuksen mukaisesti siirrettävä 
uraani tai jossakin tämän sopimuksen mukai-
sesti siirretyssä laitteessa käytettävä uraani ei 
saa olla rikastettu isotoopin U-235 suhteen 
kahdenkymmenen (20) prosentin tai korke-
ammalle tasolle, elleivät osapuolet toisin sovi. 

2) Tämän sopimuksen mukaisesti siirrettyjä 
laitteita tai teknologiaa sekä tällaiseen tekno-
logiaan perustuvia laitteita ei saa käyttää iso-
toopin U-235 suhteen kahdenkymmenen (20) 
prosentin tai korkeampaan pitoisuuteen rikas-
tetun uraanin tuottamiseen, elleivät osapuolet 
toisin sovi. 

3) Tämän sopimuksen mukaisesti siirrettyä 
ydinmateriaalia ja ydinmateriaalia, jota käyte-
tään sopimuksen mukaisesti siirretyssä ydin-
materiaalissa tai laitteessa tai tuotetaan näiden 
avulla, ei saa jälleenkäsitellä, elleivät osapuo-
let toisin sovi. 

ized persons. Such transfer shall be subject to 
this Agreement and to such additional terms 
and conditions as may be agreed on by the 
Parties. 

2. Nuclear material, material, equipment 
and technology transferred pursuant to this 
Agreement and special fissionable material 
produced through the use of any such nuclear 
material, material or equipment shall not be 
transferred to an unauthorized person or, un-
less the Parties agree in writing, beyond the 
jurisdiction of the receiving Party. An ar-
rangement to facilitate the implementation of 
this provision may be established by the Par-
ties. 

3. Within the European Union, transfers of 
nuclear material, equipment and technology 
are subject to the provisions of the Euratom 
treaty and relevant derived legislation. The 
requirements of paragraph 2 above shall not 
apply to transfers or retransfers within the 
European Union of nuclear material, equip-
ment and technology, including derived 
items or derived nuclear material, covered by 
this Agreement, which are subject to the pro-
visions of the Euratom treaty and relevant de-
rived legislation. 
 

Article 8 
 

Enrichment and Reprocessing 
 

1. Uranium transferred pursuant to this 
Agreement or used in any equipment so 
transferred shall not be enriched to twenty 
(20) percent or more in the isotope U-235 un-
less the Parties otherwise agree. 
 

2. Equipment or technology transferred 
pursuant to this Agreement and equipment 
based on such technology shall not be used 
for the production of uranium enriched to 
twenty (20) percent or more in the isotope U-
235 unless the Parties otherwise agree. 

3. Nuclear material transferred pursuant to 
this Agreement and nuclear material used in 
or produced through the use of nuclear mate-
rial or equipment so transferred shall not be 
reprocessed unless the Parties otherwise 
agree. 
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9 artikla 

Räjähteiden tai sotilaallisten sovellusten 
kielto 

Tämän sopimuksen mukaisesti siirrettyä 
ydinmateriaalia, materiaalia, laitteita ja tekno-
logiaa ja erityistä halkeamiskelpoista ainetta, 
jota käytetään sopimuksen mukaisesti siirre-
tyssä ydinmateriaalissa, materiaalissa tai lait-
teissa tai tuotetaan näiden avulla, ei saa käyt-
tää ydinaseiden tai ydinräjähteiden tutkimi-
seen, kehittämiseen tai valmistamiseen tai so-
tilaallisiin käyttötarkoituksiin. 
 
 

10 artikla 

Ydinmateriaalivalvonta 

1) Tämän sopimuksen 9 artiklan sisältämä 
sitoumus vahvistetaan kummankin osapuolen 
ja IAEA:n välisen valvontasopimuksen mu-
kaisesti; Korean tasavallan osalta Korean ta-
savallan ja IAEA:n välisen, ydinsulkusopi-
muksen yhteydessä tehdyn ydinmateriaalival-
vonnan soveltamista koskevan sopimuksen 
(IAEA:n asiakirja INFCIRC/236) mukaisesti, 
sellaisena kuin se on täydennettynä lisäpöytä-
kirjalla, ja Suomen tasavallan osalta Euratom-
sopimuksen sekä Euroopan atomienergiayh-
teisön (Euratom) ydinaseettomien jäsenvalti-
oiden, Euratomin ja IAEA:n välisen ydinsul-
kusopimuksen yhteydessä tehdyn ydinmateri-
aalivalvonnan soveltamista koskevan sopi-
muksen (IAEA:n asiakirja INFCIRC/193) 
mukaisesti, sellaisena kuin se on täydennetty-
nä lisäpöytäkirjalla (IAEA:n asiakirja INF-
CIRC/193/Add.8). 

2) Mikäli IAEA ei jostakin syystä tai jona-
kin ajankohtana pane täytäntöön näitä valvon-
tatoimia osapuolen lainkäyttövallan alueella, 
kyseinen osapuoli tekee toisen osapuolen 
kanssa välittömästi sopimuksen, joka vastaa 
niitä IAEA:n valvontaperiaatteita ja -
toimenpiteitä, jotka koskevat ydinmateriaali-
valvonnan soveltamista kaikkiin tämän sopi-
muksen mukaisesti siirrettyihin kohteisiin. 
 

 
Article 9 

 
Prohibition of Explosive or Military Ap-

plications 
 

Nuclear material, material, equipment and 
technology transferred pursuant to this 
Agreement and special fissionable material 
used in or produced through the use of nu-
clear material, material, or equipment so 
transferred shall not be used for the research 
on, development or the manufacture of nu-
clear weapons or any nuclear explosive de-
vice, or for any military purpose. 
 
 

Article 10 
 

Safeguards 
 

1. The commitment contained in Article 9 
of this Agreement shall be verified pursuant 
to the safeguards agreement between either 
Party and the IAEA; in the case of the Re-
public of Korea, pursuant to the Agreement 
between the Government of the Republic of 
Korea and the IAEA for the Application of 
Safeguards in connection with the Treaty 
(IAEA document INFCIRC/236) as comple-
mented by the additional protocol, and in the 
case of the Republic of Finland, pursuant to 
the Euratom Treaty and the Agreement be-
tween the non-nuclear weapon states of the 
European Atomic Energy Community (Eura-
tom), Euratom and the IAEA for the Applica-
tion of Safeguards in connection with the 
Treaty (IAEA document INFCIRC/193) as 
complemented by the additional protocol 
(IAEA document INFCIRC/193/Add.8). 

2. If, for any reason or at any time, the 
IAEA is not administering such safeguards 
within the jurisdiction of a Party, that Party 
shall forthwith enter into an agreement with 
the other Party, which conforms to the IAEA 
safeguards principles and procedures for the 
application of safeguards to all items trans-
ferred pursuant to this Agreement. 
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11 artikla 

Turvajärjestelyt 

Osapuolet ryhtyvät tarvittaviin toimenpitei-
siin toteuttaakseen tämän sopimuksen mukai-
sesti siirretyn ydinmateriaalin ja laitteiden 
fyysisen suojaamisen, ottaen huomioon 
IAEA:n asiakirjan INFCIRC/225/Rev. 5 sekä 
sen myöhempien, osapuolten hyväksymien, 
muutosten suositukset. 
 
 
 

12 artikla 

Ydinturvallisuus ja ympäristönsuojelu 

 
Osapuolet neuvottelevat keskenään tämän 

sopimuksen mukaisista toimista tunnistaak-
seen kyseisten toimien turvallisuusvaikutuk-
set ja kansainväliset ympäristövaikutukset se-
kä toimivat yhteistyössä estääkseen tämän 
sopimuksen mukaisesti siirretyistä ydinlaitok-
sista aiheutuvat ydinonnettomuudet ja suoja-
takseen kansainvälistä ympäristöä tämän so-
pimuksen mukaisten toimien aiheuttamalta 
radioaktiiviselta, kemialliselta tai termiseltä 
saastumiselta. 
 

13 artikla 

Soveltamisen kesto 

1) Ydinmateriaaliin, materiaaliin ja laittei-
siin sovelletaan tätä sopimusta, kunnes 
 

a) kyseiset kohteet on siirretty vastaanotta-
van osapuolen lainkäyttövallan ulkopuolelle 
tämän sopimuksen 7 artiklan 2 kohdan mu-
kaisesti; 

b) ydinmateriaalin kyseessä ollessa on tehty 
määritys, jonka mukaan kyseinen materiaali 
ei ole enää käyttökelpoista tai käytännössä 
hyödynnettävissä prosessoitavaksi muotoon, 
jossa sitä voitaisiin käyttää mihinkään tämän 
sopimuksen 10 artiklassa tarkoitetun ydinma-
teriaalivalvonnan näkökulmasta merkityksel-
liseen ydinalan toimintoon. Kumpikin osa-

Article 11 
 

Physical Protection 
 
 

The Parties shall take appropriate measures 
in order to provide the nuclear material and 
equipment transferred under this Agreement 
with adequate physical protection, taking into 
account the recommendations set out in the 
IAEA document INFCIRC/225/Rev.5 as well 
as in any subsequent amendments thereto ac-
cepted by the Parties. 
 

Article 12 
 
Nuclear Safety and Environmental Protec-

tion 
 

The Parties shall consult each other, with 
regard to activities under this Agreement, to 
identify safety and international environ-
mental implications arising from such activi-
ties and shall cooperate in preventing nuclear 
accidents arising from nuclear facilities trans-
ferred pursuant to this Agreement and in pro-
tecting the international environment from 
radioactive, chemical or thermal contamina-
tion arising from such activities under this 
Agreement. 
 

Article 13 
 

Duration of Application 
 

1. Nuclear material, material and equip-
ment shall remain subject to this Agreement 
until: 

(a) such items have been transferred be-
yond the jurisdiction of the receiving Party in 
accordance with the provisions of paragraph 
2 of Article 7 of this Agreement; 

(b) in the case of nuclear material, a deter-
mination is made that it is no longer usable 
nor practicably recoverable for processing in-
to a form in which it is usable for any nuclear 
activity relevant from the point of view of the 
safeguards referred to in Article 10 of this 
Agreement. Both Parties shall accept a de-
termination made by the IAEA in accordance 
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puoli hyväksyy määrityksen, jonka IAEA te-
kee noudattaen sellaisessa asianomaisessa 
ydinmateriaalivalvontaa koskevassa sopi-
muksessa, jossa IAEA on osapuolena, olevia 
valvonnan lopettamista koskevia määräyksiä; 
tai 

c) osapuolet toisin sopivat. 
2) Tätä sopimusta sovelletaan tämän sopi-

muksen mukaisesti siirrettyyn teknologiaan, 
kunnes osapuolet toisin sopivat. 
 
 

14 artikla 

Yhteistyön keskeyttäminen 

1) Jos tämän sopimuksen voimaantulon jäl-
keen jompikumpi osapuoli 

a) ei noudata 7, 8, 9, 10 tai 11 artiklan mää-
räyksiä; tai 

b) irtisanoo IAEA:n kanssa tehdyn ydinma-
teriaalivalvontasopimuksen tai rikkoo sitä 
olennaisella tavalla, 

toisella osapuolella on oikeus olla jatkamat-
ta tämän sopimuksen mukaista yhteistyötä, 
keskeyttää tämän sopimuksen soveltaminen 
tai irtisanoa sopimus ja vaatia kaikkien tämän 
sopimuksen mukaisesti siirretyn ydinmateri-
aalin, materiaalin ja laitteiden sekä näitä käyt-
tämällä tuotetun erityisen halkeamiskelpoisen 
aineen palauttamista. 

2) Jos jompikumpi osapuoli käyttää tämän 
artiklan mukaisia oikeuksiaan vaatia ydinma-
teriaalin, materiaalin tai laitteiden palautta-
mista, se korvaa toiselle osapuolelle kohtuul-
lisen markkinahinnan kyseisistä ydinmateri-
aalista, materiaalista tai laitteista sen jälkeen, 
kun nämä on poistettu toisen osapuolen alu-
eelta. 

3) Jos toinen osapuoli pitää välttämättömä-
nä käyttää edellä mainittuja tämän artiklan 
mukaisia oikeuksiaan, se ilmoittaa toiselle 
osapuolelle päätöksestään kirjallisesti. 
 
 

15 artikla 

Riitojen ratkaiseminen 

1) Kaikki tämän sopimuksen tulkinnasta tai 

with the provisions for the termination of 
safeguards of the relevant safeguards agree-
ment to which the IAEA is a party; or 
 
 
 

(c) otherwise agreed upon by the Parties. 
2. Technology transferred under this 

Agreement shall remain subject to this 
Agreement until otherwise agreed upon by 
the Parties. 
 

Article 14 
 

Cessation of Cooperation 
 

1. If either Party at any time following en-
try into force of this Agreement: 

(a) does not comply with the provisions of 
Articles 7, 8, 9, 10 or 11 or 

(b) terminates or materially violates a safe-
guards agreement with the IAEA; 
 

the other Party shall have the right to cease 
further cooperation under this Agreement, to 
suspend or terminate this Agreement and to 
require the return of any nuclear material, 
material and equipment transferred under this 
Agreement and any special fissionable mate-
rial produced through the use of nuclear ma-
terial, material and equipment so transferred. 

2. If either Party exercises its rights under 
this Article to require the return of any nu-
clear material, material or equipment, it shall, 
after its removal from the territory of the oth-
er Party, reimburse the other Party for the fair 
market value of such nuclear material, mate-
rial or equipment. 
 

3. If either Party deems it necessary to ex-
ercise the above-mentioned rights under this 
Article, its decision to do so shall be notified 
to the other Party in writing. 
 
 

Article 15 
 

Settlement of Disputes 

1. Any dispute arising out of the interpreta-
tion or application of this Agreement shall be 
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soveltamisesta aiheutuvat riidat ratkaistaan 
sovinnollisesti osapuolten välisillä neuvotte-
luilla tai kuulemisilla. 

2) Jos riitaa ei saada ratkaistuksi keskinäis-
ten neuvottelujen tai kuulemisten avulla, se 
voidaan molempien osapuolten pyynnöstä an-
taa välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Tällai-
nen välimiesoikeus muodostetaan tilapäisesti 
osapuolten yhteisellä sopimuksella kansain-
välisen käytännön mukaisesti. 
 
 

16 artikla 

Voimaantulo, voimassaolo ja voimassaolon 
päättyminen 

1) Tämä sopimus tulee voimaan toisen 
kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jäl-
keen, kun molemmat osapuolet ovat ilmoitta-
neet toiselle osapuolelle diplomaattiteitse 
saattaneensa päätökseen tämän sopimuksen 
voimaantulon edellyttämät kansalliset oikeu-
delliset menettelyt. 

2) Tämä sopimus on voimassa kymmenen 
(10) vuotta, ja sen voimassaolo jatkuu ilman 
eri toimia viisi vuotta (5) kerrallaan, ellei 
jompikumpi osapuoli ilmoita toiselle osapuo-
lelle kirjallisesti kuusi (6) kuukautta ennen 
sopimuksen voimassaolon päättymistä aiko-
vansa irtisanoa sopimuksen. 

3) Tätä sopimusta voidaan milloin tahansa 
muuttaa molempien osapuolten kirjallisella 
suostumuksella. Tällainen muutos tulee voi-
maan tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa 
määrättyjen menettelyjen mukaisesti. 

4) Tämän sopimuksen voimassaolon päät-
tymisestä tai sen irtisanomisesta huolimatta 
sen 7, 8, 9, 10, 11 ja 13 artiklan sisältämät 
velvoitteet ovat voimassa, kunnes osapuolet 
toisin sopivat. 

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, halli-
tustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, 
ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. 
 

Tehty Helsingissä, 23 päivänä lokakuuta 
2013, kahtena kappaleena suomen, korean ja 
englannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa 
yhtä todistusvoimaiset. Mikäli tulkintaeroja 
syntyy, englanninkielinen teksti on ratkaise-
va. 

settled amicably by negotiations or consulta-
tions between the Parties. 

2. If a dispute cannot be settled by means 
of mutual negotiations or consultations, it 
may, at the request of both Parties, be sub-
mitted to an arbitral tribunal for its decision. 
Such arbitral tribunal shall be constituted ad 
hoc by mutual agreement between the Par-
ties, in accordance with international prac-
tice. 
 
 

Article 16 
 

Entry into Force, Duration and Termina-
tion 

 
1. This Agreement shall enter into force on 

the first day of the second month after the 
date when both Parties, through diplomatic 
channels, notify each other that they have 
completed internal legal procedures neces-
sary for entry into force of this Agreement. 
 

2. This Agreement shall remain in force for 
a period of ten (10) years, and shall be auto-
matically extended for additional periods of 
five (5) years, unless either Party notifies the 
other Party, in writing, of its intention to ter-
minate it, six (6) months prior to its expiry. 
 

3. This Agreement may be amended at any 
time with the written consent of both Parties. 
Any such amendment shall enter into force in 
accordance with the procedures stipulated in 
paragraph 1 of this Article. 

4. Notwithstanding the expiration or termi-
nation of this Agreement, the obligations 
contained in Articles 7, 8, 9, 10, 11 and 13 of 
this Agreement shall remain in force until 
otherwise agreed upon by the Parties. 

IN WITNESS WHEREOF the under-
signed, being duly authorized for this pur-
pose by their respective Governments, have 
signed this Agreement. 

Done at Helsinki, this 23rd day of October, 
2013, in duplicate, in the Finnish, Korean 
and English languages, all texts being equally 
authentic. In case of any divergence of inter-
pretation, the English text shall prevail. 
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Suomen tasavallan hallituksen puolesta 
 
Korean tasavallan hallituksen puolesta 

 
 

Liite A 
 

Laitteet 
 

1) Ydinreaktorit: Ydinreaktorit, jotka voivat 
ylläpitää jatkuvaa ydinten halkeamisketjure-
aktiota, lukuun ottamatta nollaenergiareakto-
reita, jotka ovat määritelmän mukaan reakto-
reita, joiden plutoniumin enimmäistuotanto 
on korkeintaan 100 grammaa vuodessa. 

2) Reaktoripaineastiat: Sellaiset metalliasti-
at, täydellisinä yksiköinä tai niiden tehdas-
valmisteina osina, jotka on erityisesti suunni-
teltu ja valmistettu sitä varten, että niihin si-
joitetaan kohdassa 1 tarkoitetun ydinreaktorin 
sydän, ja jotka kestävät primaarijäähdytteen 
käyttöpaineen. 

3) Reaktoripolttoaineen lataus- ja poistolait-
teet: Käsittelylaitteet, jotka on erityisesti 
suunniteltu tai mukautettu polttoaineen la-
taamiseen edellä kohdassa 1 tarkoitettuun 
ydinreaktoriin tai sen poistamiseen reaktorista 
ja jotka pystyvät toimintaan tai käyttämään 
teknisesti edistyneitä asettamis- ja sijoittamis-
laitteita, jotka mahdollistavat monimutkaisia 
polttoainetoimintoja, esimerkiksi sellaisia 
toimenpiteitä, joissa polttoainetta ei tavalli-
sesti voida silmämääräisesti havainnoida tai 
käsitellä suoraan. 

4) Reaktorin säätösauvat: Sauvat, jotka on 
erityisesti suunniteltu tai valmistettu kohdassa 
1 tarkoitetun ydinreaktorin reaktionopeuden 
säätämiseen. 

5) Reaktorin paineputket: Paineputket, jotka 
on erityisesti suunniteltu tai valmistettu sisäl-
tämään kohdassa 1 tarkoitetun ydinreaktorin 
polttoaine-elementtejä ja primaarijäähdytettä 
yli 50 ilmakehän käyttöpaineessa. 

6) Zirkoniumputket: Putket tai putkisarjat, 
jotka on valmistettu zirkoniummetallista tai -
seoksesta, joiden määrä on enemmän kuin 
500 kilogrammaa vuoden jakson aikana, jotka 
on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käy-
tettäviksi kohdassa 1 tarkoitetussa ydinreak-
torissa ja joissa hafniumin painosuhde zir-
koniumiin on pienempi kuin 1:500. 

For the Government of the Republic of Fin-
land 

For The Government of the Republic of 
Korea 
 

Annex A 
 

Equipment 
 

1. Nuclear reactors: nuclear reactors main-
taining controlled fission chain reaction, ex-
cluding zero power reactors (the latter is de-
fined as a reactor with a maximum plutonium 
production level not exceeding 100g annu-
ally). 

2. Reactor vessels: metal vessels – manu-
factured blocks or their major manufactured 
parts –specially designed and produced for 
containing a nuclear reactor core, (definition 
of a reactor is given in Paragraph 1 above), 
and withstanding the operating pressure of 
the nuclear reactor’s primary coolant. 

3. Machines for reactor fuel loading and 
unloading: manipulator equipment specially 
designed or adjusted for reactor fuel loading 
or unloading, (definition of a reactor is given 
in Paragraph 1 above), and performing load-
ing operations, or having complex technical 
positional characteristics that allow the per-
formance of complex fuel loading-unloading 
operations, such as, for instance, operations 
in which visual examination or fuel access is 
not possible. 

4. Control reactor rods: rods specially de-
signed or fabricated for reaction rate man-
agement in a nuclear reactor, (definition of 
which is given in Paragraph 1 above). 

5. Reactor pressure pipe: pipes specially 
designed for fuel cells and the nuclear reac-
tor’s primary coolant (definition of a reactor 
is given in Paragraph 1 above) with an oper-
ating pressure of more than 50 atmospheres. 

 
6. Zirconium tubes: zirconium and zirco-

nium alloys in the form of tubes or assem-
blies of tubes, in amounts exceeding 500kg 
annually, specially designed for their use in a 
reactor (definition of which is given in Para-
graph 1 above), and in which the proportion 
of hafnium to zirconium is less than 1:500 by 
weight. 
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7) Primaarijäähdytepumput: Pumput, jotka 
on erityisesti suunniteltu tai valmistettu kier-
rättämään primaarijäähdytettä kohdassa 1 tar-
koitetussa ydinreaktorissa. 

8) Reaktorin sisällä olevat osat: Reaktorin 
sisällä olevat osat, jotka on erityisesti suunni-
teltu tai valmistettu käytettäviksi kohdassa 1 
tarkoitetussa ydinreaktorissa, sisältäen reakto-
risydämen tukipylväät, polttoainekanavat, 
termiset suojat, suuntauslevyt sydänritilät ja 
diffuuserilevyt. 

9) Lämmönvaihtimet: Lämmönvaihtimet 
(höyrygeneraattorit), jotka on erityisesti 
suunniteltu tai valmistettu käytettäviksi koh-
dassa 1 tarkoitetun ydinreaktorin primaari-
jäähdytekierrossa. 

10) Neutronisäteilyn havainnointi ja -
mittausvälineet: Neutronisäteilyn havainnoin-
ti ja -mittausvälineet, jotka on erityisesti 
suunniteltu tai valmistettu kohdassa 1 tarkoi-
tetun ydinreaktorin neutronivuotasojen mää-
rittämiseen. 

11) Säteilytettyjen polttoaine-elementtien 
jälleenkäsittelylaitokset ja niitä varten erityi-
sesti suunnitellut tai valmistetut laitteet: Sä-
teilytettyjen polttoaine-elementtien jälleenkä-
sittelylaitokseen kuuluvat laitteet ja kom-
ponentit, jotka joutuvat tavallisesti suoraan 
kosketukseen säteilytetyn polttoaineen ja tär-
keimpien ydinmateriaalien ja halkeamistuot-
teiden kanssa ja jotka säätelevät niiden pro-
sessivirtoja. 

12) Polttoaine-elementtien valmistuslaitok-
set: Polttoaine-elementtien valmistuslaitok-
seen kuuluvat laitteet ja komponentit, jotka 
joutuvat tavallisesti kosketuksiin ydinaineen 
tuotantovirran kanssa tai prosessoivat suoraan 
tai ohjaavat ydinaineen tuotantovirtaa tai sul-
kevat ydinaineen ilmatiiviisti suojakuoren si-
sään. 

13) Uraanin isotooppien erotukseen tarkoi-
tetut laitokset: Erityisesti uraanien isotooppi-
en erotukseen suunniteltuihin tai valmistet-
tuihin laitteisiin ja laitoksiin, lukuun ottamat-
ta analyyttisiä laitteita, kuuluvat myös kaikki 
tärkeimmät erityisesti erotteluprosessia varten 
suunnitellut laitteet. 

14) Raskaan veden valmistuslaitokset: Ras-
kaan veden valmistuslaitokseen kuuluvat 
myös deuteriumin ja deuteriumyhdisteiden 
väkevöittämiseen erityisesti suunnitellut tai 

7. Primary coolant pumps: pumps specially 
designed for the circulation of the primary 
coolant of a nuclear reactor definition of 
which is given in Paragraph 1 above. 

8. Nuclear reactor internals: nuclear reactor 
internals specially designed or prepared for 
use in a nuclear reactor as defined in Para-
graph 1 above, including support columns for 
the core, fuel channels, thermal shields, baf-
fles, core grid plates and diffuser plates. 
 

9. Heat exchangers: heat exchangers (steam 
generators) specially designed or prepared 
for use in the primary coolant circuit of a nu-
clear reactor as defined in paragraph 1 above. 
 

10. Neutron detection and measuring in-
struments: instruments specially designed or 
prepared for determining neutron flux levels 
within the core of a reactor as defined in par-
agraph 1 above. 
 

11. Plants for reprocessing irradiated fuel 
cells and equipment specially designed or 
manufactured therefor: plants for reprocess-
ing irradiated fuel cells, including equipment 
and components, which in normal operation 
enter into direct contact with irradiated fuel 
and major nuclear material and control tech-
nological flows of the irradiated fuel, nuclear 
material and fission products. 
 

12. Plants for the production of fuel cells: a 
plant for the production of fuel elements, in-
cluding equipment, which in normal opera-
tion enters into direct contact with or is used 
for processing or controlling productive 
flows of nuclear materials, or equipment with 
the help of which nuclear material is loaded 
into a fuel element cladding. 

13. Plants for the separation of uranium 
isotope: plants for the separation of uranium 
isotope, including equipment, other than ana-
lytical equipment, specially designed or pre-
pared for uranium isotope separation as well 
as each major item of equipment specially 
designed for the separation process. 

14. Plants for the production of heavy wa-
ter: plants for the production of heavy water, 
including equipment specially designed or 
manufactured for the enrichment of deute-
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valmistetut laitokset ja laitteet ja näiden toi-
minnan kannalta tärkeät kokoonpanot ja 
komponentit. 
 
 

Liite B 
 

Reaktoreiden muut kuin ydinmateriaalit 
 

1) Deuterium ja raskas vesi: Deuterium ja 
kaikki deuteriumyhdisteet, joissa deuteriumin 
suhde vetyyn on suurempi kuin 1:5000 ja joi-
ta käytetään liitteen A kohdassa 1 tarkoitetus-
sa ydinreaktorissa määrinä, jotka ylittävät 200 
kilogrammaa deuteriumatomeja 12 kuukau-
den aikana. 

2) Ydinteollisuudessa käytetty grafiitti: 
Grafiitti, jonka puhtausaste on parempi kuin 5 
ppm booriekvivalenttia ja jonka tiheys on 
suurempi kuin 1,50 grammaa kuutiosentti-
metriä kohden, määrinä, jotka ylittävät 30 
metrijärjestelmän tonnia 12 kuukauden aika-
na. 
 

rium or its compounds, as well as any details 
important for the plant operation. 
 
 
 

Annex B 
 

Material 
 

1. Deuterium and heavy water: deuterium 
and any deuterium compounds, in which the 
proportion of deuterium to hydrogen is more 
than 1:5000, for the use in a nuclear reactor 
(definition of a reactor is given in Paragraph 
1, Annex A), in amounts exceeding 200kg of 
deuterium atoms in a twelve-month period. 

2. Nuclear grade graphite: graphite with a 
level of purity higher than 5 parts per million 
(boric equivalent) and with a density more 
than 1.50g for a cubic centimeter, in amounts 
exceeding 30 metric tons in a twelve-month 
period. 
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