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ydinenergialain 75 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ydinenergialain (990/1987) 75 §, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 342/2008,

622/2011 ja 410/2012, seuraavasti:

75 §

Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano

Valtioneuvoston 11 §:n nojalla tekemään
periaatepäätökseen ja 46 §:n nojalla teke-
mään päätökseen ei saa hakea muutosta valit-
tamalla.

Muutosta valtioneuvoston, työ- ja elinkein-
oministeriön tai Säteilyturvakeskuksen muu-
hun kuin 1 momentissa tarkoitettuun päätök-
seen haetaan siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään, jollei Euratom-
sopimuksesta muuta johdu. Valitusoikeuteen
valtioneuvoston päätöksestä, joka koskee
2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua
toimintaa ja johon sovelletaan kaivoslakia,
sovelletaan vastaavasti, mitä valitusoikeu-
desta kaivoslain 165 §:ssä säädetään.

Muutosta Valtion ydinjätehuoltorahaston
53 a §:n 2 momentin ja 53 b §:n 2 momentin
nojalla tekemään maksun määräämistä kos-
kevaan päätökseen sekä 53 e §:n 4 momentin
nojalla tekemään varojen palauttamista kos-
kevaan päätökseen sekä 53 e § 3 momentin
nojalla tekemään rahoituksen takaisinperintää

koskevaan päätökseen haetaan siinä järjes-
tyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa sääde-
tään. Tämän lain 53 d §:n nojalla tehtyyn
hankkeen rahoittamista koskevaan rahaston
päätökseen sovelletaan, mitä valtionavustus-
lain 34 ja 35 §:ssä säädetään. Ennen oikaisu-
vaatimuksen ratkaisemista tai vastineen anta-
mista valitusasiassa on rahaston pyydettävä
lausunto työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Tarkastuslaitoksen päätökseen saa vaatia
oikaisua siten kuin hallintolaissa säädetään.
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oi-
keuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tämän lain 42 §:n, 43 §:n 2 ja 3 momen-
tin, 44 ja 47 §:n, 49 §:n 1 momentin, 52 §:n
1—3 ja 5 momentin, 53 a §:n 2 momentin,
53 b §:n 2 momentin, 63 §:n 1 momentin 5
kohdan, 66 ja 68 §:n nojalla annettu päätös
sekä 65 §:n nojalla annettu päätös, jos siinä
on niin määrätty, voidaan panna valituksesta
huolimatta täytäntöön.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voi-

maantuloa annettuun hallintopäätökseen so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.
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