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Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

163/2011

ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista
suoritteista

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992
annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla sellaisena kuin se on laissa
348/1994 sekä 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergia-

lain (990/1987) mukaisista ydinenergian käy-
tön valvontaan kuuluvista suoritteista peri-
tään maksuja valtiolle tämän asetuksen mu-
kaisesti.

2 §
Valtion maksuperustelain (150/1992)

6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suorit-
teita ovat:

1) ydinenergialain mukaiset työ- ja elinkei-
noministeriön lupapäätökset ja lupahakemus-
ten käsitteleminen;

2) ydinenergialain 8 §:n 3 momentissa tar-
koitettua ennakkotietoa koskevat päätökset;

3) päätökset huolehtimisvelvollisuuden
siirtämisestä;

4) päätökset huolehtimisvelvollisuuden
lakkaamisesta;

5) päätökset pakollisesta jätehuoltoyhteis-
työstä;

sekä
6) ydinjätehuollon ja ydinjätehuollon kus-

tannuksiin varautumisen valvontaan kuuluva
muu valvontatoiminta kuin 1—5 kohdassa
tarkoitetut päätökset.

3 §
Edellä 2 §:ssä tarkoitetuista suoritteista pe-

ritään liitteenä olevan hinnaston mukaiset
maksut.

Haettaessa ydinenergialain 25 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua lupaehtojen muutta-
mista peritään kolme neljäsosaa hinnastossa
mainitusta maksusta.

3 a §
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-

netun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
tiedon esille hakemisesta sekä saman lain
34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden
ja tulosteiden antamisesta perittävistä mak-
suista päättää työ- ja elinkeinoministeriö ot-
taen huomioon, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä sää-
detään.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maa-

liskuuta 2011 ja on voimassa 29 päivään
helmikuuta 2012 saakka.

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen voi-
maantulon jälkeen vireille tulleisiin hake-
muksiin.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2011

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja Eriika Melkas



Hinnasto

Päätös tai suorite Maksu euroa

1. Luvat ydinenergian käyttöön

1.1. Lupa yksityisoikeudellisen sopimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen 440,-
1.2. Kulkuvälineessä olevan ydinlaitoksen tilapäinen käyttö Suomen alueella 8 410,-

2. Ydinenergialain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettu
ennakkotieto toiminnan luvanvaraisuudesta 250,-

3. Lupahakemuksen tutkimatta jättäminen 250,-

4. Ydinjätehuolto

4.1. Ydinjätehuollon vuotuinen valvontamaksu
4.1.1. Jätehuoltovelvolliset, joiden huolehtimisvelvollisuus käsittää yleiseltä

merkitykseltään huomattavan ydinlaitoksen käytöstä poistamisen 6 220,-
4.1.2. Muut jätehuoltovelvolliset 1 350,-
4.2. Päätös huolehtimisvelvollisuuden siirtämisestä 6 060,-
4.3. Päätös huolehtimisvelvollisuuden lakkaamisesta 6 060,-

5. Varautuminen ydinjätehuollon kustannuksiin

5.1. Varautumisvelvollisuuden vuotuinen valvontamaksu
5.1.1. Jätehuoltovelvolliset, joiden huolehtimisvelvollisuus käsittää yleiseltä

merkitykseltään huomattavan ydinlaitoksen käytöstä poistamisen 8 000,-
5.1.2. Muut jätehuoltovelvolliset 1 700,-

2 163/2011

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


