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Jakelun mukaan  

 

Päätös käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan Suomen 
kansallisen ohjelman hyväksymisestä 

Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva kansallinen ohjelma on käytetyn 
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten annetussa Euroopan 
unionin neuvoston direktiivissä (2011/70/Euratom) Suomen valtiolta edellytetty ohjelma. 

Kansallinen ohjelma täyttää direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa asetetut vaatimukset kansallisen ohjel-
man sisällöstä. Direktiivin mukaan kansallinen ohjelma ja käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen 
jätteen huoltoa koskeva kansallinen toimintapolitiikka voivat sisältyä yhteen asiakirjaan tai useisiin 
asiakirjoihin. Nyt hyväksyttävä kansallinen ohjelma sisältää myös kansallisen toimintapolitiikan. 

Kansallisessa lainsäädännössä ohjelman laadinta perustuu käytetyn ydinpolttoaineen ja ydinenergian 
käytössä syntyvän radioaktiivisen jätteen osalta ydinenergialain (990/1987) 27 b §:ään ja säteilytoi-
minnasta syntyvän radioaktiivisen jätteen osalta säteilylain (859/2018) 87 §:ään. Suomessa ydinener-
gialain mukainen ja säteilylain mukainen ohjelma on laadittu yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Ohjelman ovat laatineet työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Säteilytur-
vakeskuksen kanssa. Käytännössä kansallinen ohjelma on valmisteltu yhteistyössä toiminnanharjoit-
tajien kanssa ja toiminnanharjoittajat myös keskeisiltä osin toteuttavat kansallista ohjelmaa lainsää-
dännön mukaisesti.  Nyt laadittu kansallinen ohjelma korvaa edellisen, vuonna 2015 tehdyn kansalli-
sen ohjelman. 

Kansallisessa ohjelmassa käsitellään käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liit-
tyviä aihealueita laajasti. Kansallisen ohjelman keskeisenä tavoitteena on radioaktiivisten jätteiden 
huollon kehittäminen Suomessa. 

Kansallinen ohjelma on olennainen osa arviointimateriaalia Kansainvälisen atomienergiajärjestö 
IAEA:n suorittamiin arviointeihin (ARTEMIS ja IRRS). Arviointitulokset otetaan tarvittaessa huomioon 
kansallisen ohjelman seuraavassa päivityksessä. 

 

Kansallisen ohjelman ympäristövaikutusten arviointi 

Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallisen ohjelman laadinnan yhtey-
dessä toteutettiin ohjelman ympäristövaikutusten arviointi viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005; SOVA-laki) mukaisesti. 
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Kansallisen ohjelman ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä järjestettiin SOVA-lain mukaisesti 
kaksi kuulemista: toinen ohjelman valmistelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin suunnitteluvai-
heessa ja toinen ohjelmaluonnoksen ja ympäristövaikutusten arviointiselostusluonnoksen valmistut-
tua. Lisäksi hyväksytty kansallinen ohjelma ja sen hyväksymistä koskeva päätös annetaan tiedoksi 
julkisella kuulutuksella hallintolain (434/2003) mukaisesti.  

Ohjelman toteuttamisella ei tunnistettu olevan todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia Suo-
men rajojen ulkopuolelle, joten ohjelman ympäristöarvioinnin yhteydessä ei toteutettu kansainvälistä 
kuulemista. 

SOVA-lain 11 § :n mukainen perusteltu kannanotto siitä, miten ympäristöselostus sekä kuulemisissa 
saadut mielipiteet ja lausunnot on otettu huomioon, sekä selvitys siitä, millä tavoin nämä sekä ympä-
ristönäkökohdat ovat vaikuttaneet suunnitelman tai ohjelman sisältöön ja vaihtoehtojen valintaan, on 
sisällytetty kansalliseen ohjelmaan. Lisäksi ohjelmaan sisältyy selvitys siitä, miten ohjelman toteutta-
misesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia seurataan siten, että voidaan tarvittaessa ryhtyä toimenpitei-
siin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. 

 

Kansallisen ohjelman hyväksyminen 

Tällä päätöksellä hyväksytään käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa Suomessa 
koskeva kansallinen ohjelma. Ohjelma täyttää direktiivin 2011/70/Euratom, ydinenergialain ja säteily-
lain vaatimukset ja ohjelman valmistelun yhteydessä tehty ympäristövaikutusten arviointi täyttää 
SOVA-lain vaatimukset. 

Osastopäällikkö, ylijohtaja Riku Huttunen 

Erityisasiantuntija Linda Kumpula 
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