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964/2020

Lag
om ändring av kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i kärnenergilagen (990/1987) 82 § 11 punkten, sådan den lyder i lag 676/2015,
ändras 3 § 1 mom. 6 punkten, 7 §, 7 g § 2 mom., 7 l–7 o §, 7 q § 1 mom. 22 punkten,

23 § 5 mom. och 75 §,
av dem 3 § 1 mom. 6 punkten sådan den lyder i lag 1420/1994, 7 g § 2 mom. och 7 q §

1 mom. 22 punkten sådana de lyder i lag 905/2017, 7 l § sådan den lyder i lagarna
342/2008 och 410/2012, 7 m och 7 o § sådana de lyder i lagarna 342/2008 och 861/2011,
7 n § sådan den lyder i lag 342/2008, 23 § 5 mom. sådant det lyder i lag 260/2017 och 75 §
sådan den lyder i lag 1019/2015, samt

fogas till 6 a §, sådan den lyder i lagarna 1420/1994, 342/2008 och 905/2017, ett nytt
3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 7 i §, sådan den lyder i lagarna
342/2008, 269/2011, 410/2012 och 905/2017, ett nytt 7 mom., till lagen nya 7 s–7 x § och
till 23 §, sådan den lyder i lag 260/2017, ett nytt 6 mom. som följer:

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

6) skyddsarrangemang åtgärder som behövs för att skydda användningen av kärnener-
gi mot verksamhet som äventyrar kärn- eller strålsäkerheten och som vidtas inom kärnan-
läggningen eller på dess område, på någon annan plats eller i transportmedel där kärnen-
ergi används,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

6 a §

Ombesörjande av kärnavfall som uppkommit i Finland

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kärnavfall som avses i 2 mom. 1 punkten får slutförvaras i en medlemsstat i Europeiska

unionen eller i ett tredjeland som tar emot avfall, om Finland vid tidpunkten för överfö-
ringen har ett sådant giltigt avtal med den mottagande staten som avses i artikel 4 i rådets
direktiv 2011/70/Euratom om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och sä-
ker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Europeiska kommissionen ska
underrättas om ett avtal med ett tredjeland, och innan en överföring görs ska det i tillräck-
lig utsträckning säkerställas att den mottagande staten har säkra förfaranden för kärnav-
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964/2020  
fallshantering. Närmare bestämmelser om de åtgärder som ska vidtas, när mottagande
land är ett tredjeland, för att säkerställa att den mottagande staten har säkra förfaranden för
kärnavfallshantering utfärdas genom förordning av statsrådet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7 §

Skydds- och beredskapsarrangemang samt andra därmed jämförbara arrangemang

En förutsättning för användning av kärnenergi är att skyddsarrangemangen och bered-
skapsarrangemangen samt övriga arrangemang för att begränsa kärnskador och skydda
användningen av kärnenergi mot verksamhet som äventyrar kärn- eller strålsäkerheten är
tillräckliga.

2 a kap.

Krav i fråga om säkerhet

7 g §

Nedläggning

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tillståndssökande och tillståndshavare ska ha en nedläggningsplan. Om inte något an-

nat anges i tillståndsvillkoren, ska tillståndshavaren under den tid då verksamhet enligt
drifttillståndet pågår, regelbundet med högst sex års intervall förelägga arbets- och nä-
ringsministeriet en uppdaterad nedläggningsplan för godkännande. Under den tid då verk-
samhet enligt nedläggningstillståndet pågår ska planen hållas uppdaterad och den uppda-
terade planen ska lämnas till Strålsäkerhetscentralen för godkännande. Planen kan god-
kännas om den uppfyller de närmare krav som fastställs. Bestämmelser om kraven utfär-
das genom statsrådets förordning med stöd av 82 § 3 punkten.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7 i §

Personal

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tillståndshavaren och tillståndssökanden ska genom en i säkerhetsutredningslagen

(726/2014) avsedd säkerhetsutredning eller ett intyg över säkerhetsutredning säkerställa
att den som anställs i anställningsförhållande eller uppdragsförhållande är oförvitlig och
tillförlitlig, om en säkerhetsutredning enligt 19 § 1 mom. 1 eller 4 punkten eller 21 § 1
mom. 5 punkten i den lagen får göras om personen i fråga. Säkerhetsutredningen ska göras
innan personen ges självständigt tillträde till ett område som avses i 21 § 1 mom. 5 punk-
ten i säkerhetsutredningslagen eller tillgång till uppgifter som avses i den punkten och som
kan användas för att äventyra kärn- eller strålsäkerheten, eller innan personen deltar i
transport av kärnämnen. Tillståndshavaren ska också säkerställa att motsvarande säker-
hetsutredningar har gjorts i fråga om personalen hos de leverantörer och underleverantörer
som tillståndshavaren anlitar.

7 l §

Skyddsarrangemang

Tillståndshavaren ska ha skyddsarrangemang för att skydda användningen av kärnen-
ergi inom kärnanläggningen och på dess område. Tillståndshavaren ska ha skyddsarrang-
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964/2020  
emang också på andra platser eller i transportmedel där kärnenergi används. Skyddsar-
rangemangen och de ändringar som görs i dem ska vara godkända av Strålsäkerhetscen-
tralen.

Skyddsarrangemangen ska vara tillräckliga i förhållande till de hot som riktar sig mot 
användningen av kärnenergi och till skyddsbehoven.

Tillståndshavaren ska informera dem som arbetar på eller har ärende till anläggnings-
området om skyddsarrangemangen.

7 m §

Säkerhetspersoner

Tillståndshavaren ska ha tillräckligt med säkerhetspersoner. Säkerhetspersonernas upp-
gift är att skydda kärnanläggningens drift samt transporterna och lagringen av kärnämnen 
och kärnavfall i anslutning till driften av kärnanläggningen mot verksamhet som äventyrar 
kärn- eller strålsäkerheten. 

Säkerhetspersoner ska anlitas från och med den tidpunkt då tillstånd att uppföra 
kärnanläggningen beviljas ända tills kärnämnena har förts bort från anläggningen och 
kärnavfallet har förts bort från anläggningen eller placerats i slutförvar på an-
läggningsområdet. Säkerhetspersoner ska anlitas också vid transport av kärnämnen och 
kärnavfall som anknyter till anläggningens drift och vid temporär lagring i anslutning till 
transporterna.

Annan användning av säkerhetspersoner än sådan som avses i 1 och 2 mom. i denna pa-
ragraf är förbjuden

Som säkerhetsperson får endast den arbeta som har
1) ett giltigt godkännande enligt 10 § i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015),
2) tillräcklig utbildning i grunderna för legitimiteten i att använda maktmedel, iaktta-

gandet av dessa grunder i praktiska situationer och i användningen av behövliga makt-
medelsredskap samt avklarad årlig praktik med tillhörande nivåprov i fysiska maktmedel 
och maktmedelsredskap,

3) behövlig utbildning i och förtrogenhet med de särskilda förhållanden som råder vid 
det objekt som ska skyddas och

4) ett anställningsförhållande hos en tillståndshavare eller en innehavare av näringstill-
stånd för den privata säkerhetsbranschen.

En säkerhetsperson ska kunna identifieras som säkerhetsperson utifrån sin dräkt. Dräk-
ten och de märken som används på den ska tydligt skilja sig från uniformer och militär-
dräkter som polisen, Gränsbevakningsväsendet, Försvarsmakten, Tullen, Brottspåföljds-
myndigheten och räddningsförvaltningen använder samt från officiella märken och texter 
på dessa uniformer och militärdräkter. Strålsäkerhetscentralen kan förbjuda användningen 
av en dräkt, ett märke eller en text som inte motsvarar bestämmelserna i denna lag.

Tillståndshavaren ska utan dröjsmål sluta anlita en person som säkerhetsperson om han 
eller hon inte uppfyller villkoren enligt denna lag.

7 n §

Principer som ska följas i säkerhetspersoners uppgifter samt säkerhetspersoners 
befogenheter

Säkerhetspersoner ska i sina uppgifter följa de allmänna principer som enligt 6 § i lagen 
om privata säkerhetstjänster ska iakttas i bevakningsuppgifter och skyldigheten enligt 7 § 
i den lagen att informera den som blir föremål för åtgärderna eller en företrädare för den 
personen om vad åtgärderna grundar sig på.

För att utföra sin uppgift enligt 7 m § 1 mom. har säkerhetspersoner rätt att
1) vägra tillträde till anläggningsområdet,
2) avlägsna en person från anläggningsområdet,
3

RÄTTELSE
Det finns två momenten (1 mom. och 2 mom.) i stället för ett.



964/2020  
3) hindra en person från att delta eller ingripa i transporten av kärnämnen eller kärnav-
fall,

4) hindra en person från att fly,
5) gripa en person,
6) visitera en gripen person och kontrollera saker som han eller hon medför,
7) frånta en person ett föremål eller ämne som skulle kunna användas för att skada

människor eller egendom,
8) avlägsna hinder,
9) tillfälligt omhänderta ett i 2 § 1 mom. 22 punkten i luftfartslagen (864/2014) avsett

obemannat luftfartyg, förhindra att det används eller på annat sätt ingripa i dess färd med
iakttagande av bestämmelserna i 7 v § i denna lag.

Säkerhetspersoner har dessutom rätt att
1) medföra hund på motsvarade sätt som i lagen om privata säkerhetstjänster föreskrivs

om väktarens rätt att medföra hund och, om personen har den utbildning som behövs för
det, använda en sådan hund som maktmedel som med personen som förare med godkänt
resultat har genomgått utbildning som uppfyller de krav som Polisyrkeshögskolan har
fastställt;

2) utföra säkerhetsvisitation och drogtest som avses i 7 s §.
Befogenheterna gäller inom det anläggningsområde där trafik och vistelse har begrän-

sats med stöd av bestämmelserna i 9 kap. 8 § i polislagen (872/2011) och i sådana andra
delar av anläggningsområdet till vilka tillträdet har begränsats. Befogenheterna enligt
7 v § gäller dock inom ett område där luftfart är förbjuden med stöd av 11 § i luftfartsla-
gen. Andra befogenheter än de som föreskrivs i 7 v § får dessutom utövas vid tryggande
av transport och lagring av kärnämnen eller kärnavfall i syfte att avvärja ett direkt hot mot
dessa.

Av en situation, där det konstateras eller finns anledning att misstänka verksamhet som
riktar sig mot en kärnanläggnings drift eller mot kärnmaterial eller kärnavfall och som
äventyrar kärn- eller strålsäkerheten, måste anmälas till polisen utan tidsutdräkt. Led-
ningsansvaret överförs på polisen när polismannen i fråga meddelar att han eller hon över-
tar ledningsansvaret.

7 o §

Säkerhetsreglemente

Tillståndshavaren för en kärnanläggning ska ha ett säkerhetsreglemente med informa-
tion om skyddsarrangemangen. Säkerhetsreglementet ska uppdateras regelbundet. Säker-
hetsreglementet ska vara godkänt av Strålsäkerhetscentralen. Godkännande krävs också
innan säkerhetsreglementet ändras.

Säkerhetsreglementet ska innehålla uppgifter om
1) riskhanteringsprocesser och skyddsbehov,
2) ledningen för den organisation som ansvarar för skyddsarrangemangen och om hur

organisationens verksamhet har ordnats,
3) säkerhetspersonernas uppgifter och ansvar inom den organisation som ansvarar för

skyddsarrangemangen samt om den utbildning säkerhetspersoner ska ha,
4) säkerhetsvisitationer och drogtester,
5) skyddet av kärnanläggningen och tryggande av transporterna av kärnämnen och

kärnavfall,
6) de viktigaste instruktioner som ges säkerhetspersoner,
7) de anordningar för övervakning, de maktmedelsredskap och den övriga utrustning

som används,
8) övningar som hänför sig till skyddsarrangemangen och åtgärder för att säkerställa

att personalen kan hantera maktmedelsredskapen,
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9) samarbetet med polisen,
10) andra arrangemang som behövs för att skydda användningen av kärnenergi.
För att säkerhetsreglementet ska godkännas förutsätts det att
1) de uppgifter som avses i 2 mom. har presenterats i tillräcklig omfattning,
2) skyddsarrangemangen står i rätt proportion till de hot som riktar sig mot använd-

ningen av kärnenergi,
3) det finns tillräckligt med säkerhetspersoner och att säkerhetspersonerna uppfyller

behörighetsvillkoren.
Strålsäkerhetscentralen kan kräva att ett säkerhetsreglemente ändras, om det behövs för

att kärnanläggningarnas skyddsarrangemang ska vara enhetliga eller för att trygga kärn-
eller strålsäkerheten.

Innan säkerhetsreglementet godkänns eller ändras ska Strålsäkerhetscentralen ge inri-
kesministeriet och den delegation som avses i 56 § 3 mom. tillfälle att bli hörda, om inte
detta är klart onödigt på grund av att de ändringar som föreslås i säkerhetsreglementet är
obetydliga.

7 q §

Allmänna säkerhetsföreskrifter

Strålsäkerhetscentralen meddelar närmare föreskrifter om detaljer av teknisk karaktär
beträffande de principer och de krav som föreskrivs i detta kapitel, i fråga om

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
22) planering och genomförande av skyddsarrangemangen vid användningen av kär-

nenergi samt personsäkerhet, datasäkerhet, säkerhetsövervakning, säkerhetspersoners
dräkt, säkerhetsreglemente, beredskap inför hotfulla situationer och agerande i hotfulla si-
tuationer samt utmärkning av det område vid en kärnanläggning som omfattas av begräns-
ning av trafik och vistelse,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7 s §

Säkerhetsvisitation och drogtestning

För att skydda användningen av kärnenergi har en säkerhetsperson rätt att utföra säker-
hetsvisitation av de personer som arbetar vid kärnanläggningen och andra personer som
har ärende till anläggningsområdet, av föremål som de medför samt av fordon som finns
inom eller kommer in på anläggningsområdet samt av personer och fordon som deltar i
transporten av kärnämnen och kärnavfall och föremål som dessa personer medför. Visita-
tion genomförs i första hand med hjälp av en metalldetektor eller annan motsvarande tek-
nisk anordning. Visitation kan också genomföras på något annat lämpligt sätt.

En säkerhetsperson har dessutom rätt att i samband med säkerhetsvisitation frånta en
person ett föremål eller ämne som kan användas för att skada människor eller egendom.
De föremål eller ämnen som fråntagits någon i samband med visitation ska utan dröjsmål
överlämnas till polisen eller, om det inte enligt lag finns hinder för det, återlämnas till per-
sonen när han eller hon avlägsnar sig från området.

De som arbetar vid kärnanläggningen eller som har ärende till anläggningen eller som
deltar i transporten av kärnämnen eller kärnavfall är skyldiga att på anmodan av säkerhets-
personer genomgå prov för att konstatera om de intagit alkohol eller något annat berus-
ningsmedel. På provtagningen tillämpas bestämmelserna i 9 kap. 2 § i tvångsmedelslagen
(806/2011).

Den som vägrar genomgå säkerhetsvisitation eller prov för att konstatera eventuellt in-
tag av alkohol eller annat berusningsmedel eller är påverkad av berusningsmedel ska av-
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lägsnas från anläggningsområdet eller förhindras att delta i transporten av kärnämnen eller
kärnavfall.

7 t §

Användning av maktmedel och händelserapport

En säkerhetsperson har rätt att använda maktmedel mot den som flyr gripande eller ge-
nom att göra motstånd försöker undvika eller förhindra en åtgärd enligt 7 n § 2 mom.
Maktmedel får användas också för att avlägsna ett hinder och för att ingripa i obemannade
luftfartygs färd. De maktmedel som används ska vara nödvändiga, försvarbara och pro-
portionerliga med tanke på situationen och det intresse som ska skyddas. Bestämmelser
om överskridning av gränser vid användning av maktmedel finns i 4 kap. 6 § 2 och 3 mom.
i strafflagen (39/1889).

Den gripne ska utan dröjsmål överlämnas till polisen och de föremål eller ämnen som
fråntagits personen ska utan dröjsmål överlämnas till polisen eller, om det inte enligt lag
finns hinder för det, återlämnas till personen.

På säkerhetspersonens skyldighet att avfatta en händelserapport om gripande eller om
användning av maktmedel samt på tillståndshavarens skyldighet att bevara och förstöra
händelserapporterna tillämpas vad som i 8 § i lagen om privata säkerhetstjänster före-
skrivs om väktarens skyldighet att avfatta en händelserapport och om näringstillstånds-
innehavarens skyldighet att bevara och förstöra händelserapporter. Om skjutvapen har an-
vänts ska dessutom polisen utan dröjsmål underrättas om saken.

Om en säkerhetsperson vid utförande av sina uppgifter får kännedom om att ett i 15 kap.
10§ 1 mom. i strafflagen avsett brott har begåtts, ska säkerhetspersonen utan dröjsmål an-
mäla brottet till polisen. Anmälningsplikt föreligger dock inte, om säkerhetspersonen
skulle bli tvungen att ange någon av personer som avses i 2 mom. i den paragrafen.

7 u §

Maktmedelsredskap och användning av skjutvapen

Maktmedelsredskap som säkerhetspersoner får använda är utöver fysiska maktmedel
skjutvapen enligt 2 § i skjutvapenlagen (1/1998), gasspray som avses i 11 § i den lagen,
handbojor av plast och stål, högst 70 cm långa batonger, teleskopbatong, i 7 n 3 mom.
1 punkten i denna lag avsedda hundar som utbildats för att användas som maktmedel,
tryckluftsdriven projektilavfyrare, elpistol, midjefängsel och fotfängsel.

På bärandet av maktmedelsredskap tillämpas vad som i 20 § i lagen om privata säker-
hetstjänster föreskrivs om hur en väktare ska bära sina maktmedelsredskap. Avvikelse
från sättet att bära maktmedelsredskap får göras, om det är motiverat med beaktande av
arbetarskyddet eller kärn- eller strålsäkerheten.

Säkerhetspersoner får bära skjutvapen endast om det med hänsyn till omständigheterna
är nödvändigt för uppdraget.

Skjutvapen får användas endast när en persons verksamhet kan orsaka direkt och all-
varlig fara för annans liv eller hälsa eller för kärn- eller strålsäkerheten och det inte finns
något lindrigare sätt att avvärja faran. Skjutvapen får dessutom användas i brådskande och
viktiga uppdrag för att avlägsna föremål, djur eller motsvarande hinder. Skjutvapen får an-
vändas för att skingra folksamlingar endast om det i vapnen används gaspatroner eller an-
dra motsvarande patroner i enlighet med särskilda föreskrifter.

Med användning av skjutvapen avses avlossande av skott eller en varning för detta, eller
hot om användning av skjutvapnet
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7 v §

Ingripande i obemannade luftfartygs färd

För tryggande av kärn- eller strålsäkerheten har säkerhetspersoner vid kärnkraftverk
rätt att med hjälp av en teknisk anordning eller maktmedel tillfälligt omhänderta ett obe-
mannat luftfartyg eller hindra dess användning eller annars ingripa i dess färd, om det obe-
hörigen kommer in på ett område som tillståndshavaren stadigvarande förfogar över och
där luftfart är förbjuden med stöd av 11 § i luftfartslagen.

Säkerhetspersoner vid kärnkraftverk får i en i 1 mom. avsedd situation kortvarigt an-
vända en teknisk anordning som inte orsakar olägenhet för kärn- eller strålsäkerheten eller
mer än ringa störningar i annan radiokommunikation eller i ett allmänt kommunikations-
näts anordningar eller tjänster. En teknisk anordning får användas om det är försvarligt
med hänsyn till hur viktigt och brådskande uppdraget är, hur farlig det obemannade luft-
fartygets verksamhet är och vilka resurser som står till förfogande samt med hänsyn till
övriga omständigheter som är relevanta för en helhetsbedömning av situationen. Tekniska
anordningar får användas endast i den utsträckning och så länge som det nödvändigt krävs
för att utföra uppdraget. Den säkerhetsperson som utövar befogenheterna i fråga måste ha
tillräcklig kompetens och utbildning med hänsyn till uppdraget.

Säkerhetspersoner har rätt att behandla radiokommunikation, förmedlingsuppgifter och
lokaliseringsuppgifter som har samband med användningen av obemannade luftfartyg, i
syfte att ingripa i ett i 1 mom. avsett obemannat luftfartygs färd eller för att identifiera luft-
fartyget eller en del i dess helhetssystem och för att fastställa dess position. Uppgifter om
radiokommunikation, förmedlingsuppgifter och lokaliseringsuppgifter ska utan dröjsmål
utplånas efter att uppdraget utförts, om inte något annat föreskrivs i lag.

Ett obemannat luftfartyg som har omhändertagits ska överlämnas till polisen utan dröjs-
mål.

Över ett ingripande i ett obemannat luftfartygs färd, över hindrande av användningen
av ett sådant och över omhändertagande av ett sådant ska det avfattas en händelserapport
enligt 7 t §.

Tillståndshavaren ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om använd-
ningen av en teknisk anordning.

7 w §

Hälsoundersökningar och anmälningsrätten för en yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården

Tillståndshavaren ska årligen och i övrigt vid behov genom hälsoundersökningar som
genomförs av företagshälsovården försäkra sig om att säkerhetspersoner och de personer
som arbetar som kärnkraftverksoperatörer i kärnkraftverkets kontrollrum med hänsyn till
hälsotillståndet är lämpliga för sina uppgifter. Bestämmelser om arbetstagarens skyldighet
att delta i hälsoundersökning finns i 13 § i lagen om företagshälsovård (1383/2001).

Läkare och andra i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
(559/1994) avsedda yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har trots sekre-
tessbestämmelserna rätt att till tillståndshavarens ansvariga föreståndare, till den person
som ansvarar för skyddsarrangemangen och till Strålsäkerhetscentralen anmäla en kärn-
kraftverksoperatör vid kärnkraftverket och till polisen av en säkerhetsperson som läkaren
eller den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården utifrån patientuppgifterna,
ett möte med personen eller en undersökning med hänsyn till personens hälsotillstånd eller
beteende av grundad anledning anser vara olämplig för sitt uppdrag eller utgöra en risk för
kärn- eller strålsäkerheten. Innan en anmälan görs ska den berörda personen informeras
om rätten att göra anmälan och om hälsotillståndets inverkan på funktionsförmågan hos
dem som arbetar som säkerhetsperson eller kärnkraftverksoperatörer.
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I en anmälan får endast ges uppgifter om att den person som anmälan gäller eventuellt
inte är lämplig för sin uppgift eller att denne kan utgöra en risk för kärn- eller strålsäker-
heten.

Tillståndshavarens ansvarige föreståndare, den person som ansvarar för skyddsarrang-
emangen, Strålsäkerhetscentralen och polisen får använda den information som ges i an-
mälan endast för att vidta sådana omedelbara åtgärder som är nödvändiga med tanke på
kärn- eller strålsäkerheten. Uppgifterna i anmälan ska utplånas så snart de inte längre be-
hövs för att genomföra säkerhetsuppgifter.

Tillståndshavaren ska säkerställa att Strålsäkerhetscentralen eller polisen har fått kän-
nedom om anmälan.

7 x §

Utbildning av säkerhetspersoner i användning av maktmedel

Den kompletterande utbildning som krävs för användning av fysiska maktmedel samt
bärande och användning av maktmedelsredskap för säkerhetspersoner som avses i 7 m §
ska ges av en i lagen om privata säkerhetstjänster avsedd utbildningsanordnare som god-
känts som utbildare i användningen av maktmedel och som skytteinstruktör. I fråga om
andra maktmedel än fysiska maktmedel och sådana maktmedelsredskap som väktare en-
ligt lagen om privata säkerhetstjänster har rätt att använda, ges utbildningen av polisen el-
ler av en utbildare som har rätt att utbilda personer i användningen av maktmedelsredska-
pen i fråga.

23 §

Handläggning av ansökan om tillstånd

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
En tillståndsansökan som gäller ett projekt som avses i 4 mom. ska delges genom of-

fentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen
(434/2003). Den offentliga kungörelsen ska dock hållas tillgänglig i minst 14 dygn. Dess-
utom ska kommunerna delge ansökan som ett kommunalt tillkännagivande. Information
om kungörelsen ska publiceras i kommunen. Bestämmelser om kommunala tillkännagiv-
anden finns i 108 § i kommunallagen (410/2015). Närings-, trafik- och miljöcentralen ska
dessutom ges tillfälle att ge ett utlåtande om ansökan. Registrerade föreningar och stiftel-
ser vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boende-
miljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna framträder kan framföra
sin åsikt om ansökan.

Utöver vad som föreskrivs i 62 a § i förvaltningslagen ska det i en offentlig kungörelse
dessutom finnas uppgift om den information som anges i 4 mom. och i 13 § i denna lag
och om fullgörandet av de skyldigheter som gäller hörande i samband med informationen
och om tidsfristerna för höranden.

75 §

Sökande av ändring och verkställighet av beslut

Omprövning av ett besiktningsorgans beslut får begäras. Bestämmelser om begäran av
omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång
i förvaltningsärenden (808/2019). Den lagen tillämpas dock på ändringssökande endast
om inte något annat följer av Euratomfördraget.

Om statsrådet har fattat ett principbeslut med stöd av 11 § eller ett beslut med stöd 46 §,
får det inte överklagas genom besvär.
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På besvärsrätten i fråga om sådana beslut av statsrådet som gäller verksamhet enligt 2 §
1 mom. 2 punkten och på vilka gruvlagen tillämpas ska dock bestämmelserna om besvärs-
rätt i 165 § i gruvlagen tillämpas.

På sökande av ändring i sådana beslut om finansiering av projekt som statens kärnav-
fallshanteringsfond fattat med stöd av 53 d § tillämpas 34 och 35 § i statsunderstödslagen.

I fråga om sökande av ändring i beslut som statens kärnavfallshanteringsfond fattat ska
fonden innan ett ärende som gäller begäran om omprövning avgörs eller bemötande avges
i ett besvärsärende begära ett utlåtande av arbets- och näringsministeriet.

Beslut som meddelats med stöd av 42 §, 43 § 2 eller 3 mom., 44 eller 47 §, 49 § 1 mom.,
52 §  1–3 eller 5 mom., 53 a § 2 mom., 53 b § 2 mom., 63 § 1 mom. 5 punkten och 66 eller
68 § samt beslut som meddelats med stöd av 65 §, om så har bestämts i beslutet, får verk-
ställas trots att ändring har sökts.

————
Denna lag träder i kraft den 21 december 2020.
Tillståndshavaren ska bringa de säkerhetsreglementen som godkänts före ikraftträdan-

det av denna lag i överensstämmelse med 7 o § och lämna dem till Strålsäkerhetscentralen
för godkännande inom ett år från ikraftträdandet.

Helsingfors den 11 december 2020

Republikens President

 Sauli Niinistö

Näringsminister Mika Lintilä
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