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KUULUTUS 
Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallisen ohjelman päivittämi-
nen ja ympäristövaikutusten arviointi 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Säteilyturvakeskus ovat julkaisseet luon-
noksen käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallisesta ohjelmasta. Samalla 
on julkaistu ohjelman ympäristövaikutuksia käsittelevä ympäristöselostus.  
 
Ministeriöt ja Säteilyturvakeskus pyytävät viranomaisilta, alan toiminnanharjoittajilta, kansalaisilta ja 
yhteisöiltä lausuntoja ohjelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta. Ohjelmaluonnos ja sen ympä-
ristövaikutusten arviointi toteutettiin perustuen suunnitelmaan, joka oli kuultavana helmi-maalis-
kuussa 2021, sekä kuulemisessa saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. Kansallisen ohjelman hyväk-
symisestä tiedotetaan erikseen myöhemmin. 
 
Hanke 
 
Kansallinen ohjelma on kokonaissuunnitelma, jonka tavoitteena on, että kaikesta Suomessa synty-
västä käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä huolehditaan turvallisesti. Kaikki jä-
tehuollon toimenpiteet tulee toteuttaa ilman aiheetonta viivytystä. Kansallisessa ohjelmassa esite-
tään käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon yleiset tavoitteet, periaatteet, mää-
rät, sijaintipaikat sekä arvio jätehuollon kustannuksista ja aikataulusta.  
 
Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva direktiivi 2011/70/Euratom edel-
lyttää Suomen valtiolta kansallisen ohjelman laatimista. Kansallisessa lainsäädännössä ohjelmasta 
säädetään ydinenergian käytön osalta ydinenergialaissa (990/1987) ja säteilyn käytön osalta säteily-
laissa (859/2018).  
 
Ohjelman laatimisen yhteydessä on toteutettu ympäristövaikutusten arviointi viranomaisten suunni-
telmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisesti. Ympäris-
töselostus sisältää muun muassa kuvauksen hankkeen toimintaympäristöstä, tavoitteista ja todennä-
köisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten arvioinnilla edistetään ympäristö-
vaikutusten huomioon ottamista kansallisen ohjelman valmistelussa ja hyväksymisessä sekä paran-
netaan yleisön tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia sekä kestävää kehitystä. 
 
Hankkeesta vastaavat 
 
Hankkeesta vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Säteily-
turvakeskuksen kanssa. 
 



   

Ohjelmaluonnoksen ja arviointiselostuksen nähtävilläolo 
 
Kansallisen ohjelman luonnos ja ympäristöselostus ovat julkaistu 5.8.2021 työ- ja elinkeinoministe-
riön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/kansallinen-ohjelma, sosiaali- ja terveysministeriön verk-
kosivuilla osoitteessa www.stm.fi ja Säteilyturvakeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.stuk.fi. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Ohjelma-
luonnos ja ympäristöselostus pidetään nähtävillä verkkosivuilla 10.9.2021 asti. 
 
Lausuntojen ja mielipiteiden esittäminen 
 
Lausuntoja ja mielipiteitä kansallisen ohjelman luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta voi esittää 
10.9.2021 mennessä. Lausunnon tai mielipiteen voi toimittaa lausuntopalvelu.fi –sivustolla, sähkö-
postilla osoitteeseen kirjaamo@tem.fi tai kirjeellä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon. Kirjaamon 
postiosoite on Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023 Valtioneuvosto. Kirjaamon käynti-
osoite on TEM/Kirjaamo, Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. 
 
Lisätietoja 
 
Työ- ja elinkeinoministeriöstä lisätietoja antaa erityisasiantuntija Linda Kumpula, linda.kum-
pula@tem.fi, puh. 050 412 4425. Säteilyturvakeskuksesta lisätietoja antavat ylitarkastaja Mia Ylä-
Mella, mia.yla-mella@stuk.fi, puh. 09 759 88 202 ja tarkastaja Venla Kuhmonen, venla.kuhmo-
nen@stuk.fi, puh. 09 759 88 327. 
 

Helsingissä 5. päivänä elokuuta 2021 

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ 
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