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Tiedoksi: Julkiset hankinnat -lehden 
ilmoituksen perusteella tarjouspyynnön pyytäneet 
 
KANSALLINEN YDINJÄTEHUOLLON TUTKIMUSOHJELMA ”KYT2010” ;  
OHJELMAN HALLINTOHANKKEEN KILPAILUTUS   

 
Kauppa- ja teollisuusministeriö käynnisti päätöksellään 6.9.2005 (KTM Dno 3/811/2005)  
vuoden 2006 alusta alkavaksi ja vuoden 2010 lopussa päättyväksi suunnitellun kansallisen 
ydinjätehuollon tutkimusohjelman KYT2010. Ohjelman koordinointi järjestetään erillisen 
hallintohankkeen kautta. Hankkeesta vastaa ja sen pääasiallinen suorittaja on 
tutkimusohjelman koordinaattoriksi valittu henkilö. 
 
Hallintohankkeen rahoittaa Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR) ministeriön esityksen 
perusteella. Hankkeen kilpailutuksessa ministeriöä avustaa KYT2010 -ohjelman johtoryhmä.  
 
Tällä kirjeellä ministeriö ilmoittaa tarjous- ja valintamenettelystä, jonka perusteella valitaan 
ohjelman koordinaattori vuodelle 2006 ja alustavasti koko viiden vuoden mittaiselle 
ohjelmakaudelle. Hanketta koskevat lopulliset rahoituspäätökset tehdään kuitenkin 
useammassa erillisessä erässä ohjelmakauden aikana. Nyt valittava koordinaattori on 
etusijalla päätettäessä myöhemmistä hallintohankejaksoista ja niiden suorittajasta, ellei 
erityisiä perusteita muunlaiseen ratkaisuun ilmene.  
 
Ensimmäinen rahoituspäätös koskisi ministeriön suunnitelman mukaan hallintokautta 
1.4.2006-31.3.2007. Tämän tarjouspyynnön perusteella ministeriö odottaa saavansa 
alustavat tarjoukset hankkeen suorittamisesta koko hallintokauden ajan, mutta siten, että 
yksilöidyt toimet kustannuserittelyineen esitetään edellä mainitulle ensimmäiselle 
hallintojaksolle.  
  
Tästä hankinnasta on ilmoitus Julkiset hankinnat -lehdessä  8.12.2005. Ilmoitus on myös 
nähtävissä jäljempänä mainitussa KYT2010-ohjelman internetosoitteessa.  
 
 

 KYT2010-ohjelma  
 
Tutkimusohjelman tavoitteet ja organisointi on kuvattu edellä mainitussa kauppa- ja 
teollisuusministeriön päätöksessä (KTM Dno 3/811/2005). Päätös samoin kuin ohjelman 
tutkimussisältöä yksityiskohtaisemmin koskeva puiteohjelma ovat saatavissa 
internetosoitteesta http://www.vtt.fi/pro/tutkimus/kyt/. 
 
Ohjelmaa rahoittavat  Valtion ydinjätehuoltorahasto sekä osittain myös ydinenergia-alalla 
toimivat organisaatiot. KYT2010-ohjelman tarkoitus on taata ja luoda niitä yleisiä 
perusvalmiuksia, joita maassamme tarvitaan ydinjätehuollon strategisten vaihtoehtojen 
arviointiin sekä ydinjätehuollon ratkaisujen valintaan ja niiden toteutukseen. 
 

http://www.vtt.fi/pro/tutkimus/kyt/
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KYT2010-ohjelman kokonaisrahoitus vuonna 2006 on runsaat 1 miljoona euroa. 
Suunnitelmien mukaan Valtion ydinjätehuoltorahasto rahoittaisi tutkimusohjelmaa vuonna 
2006 suuruusluokaltaan vastaavasti noin 1 milj. eurolla, joka summa sisältäisi myös 
hallintohankkeen rahoituksen.  
 
KYT2010-ohjelmaa johtaa kauppa- ja teollisuusministeriön nimeämä johtoryhmä. 
Johtoryhmä valmistelee ehdotuksen vuonna 2006 KYT2010-ohjelmassa toteutettaviksi  
hankkeiksi. Johtoryhmää avustaa erillinen asiantuntijoista koostuva tukiryhmä.  Siltä osin 
kuin hankkeita rahoitetaan Valtion ydinjätehuoltorahastosta, kauppa- ja 
teollisuusministeriö tekee johtoryhmän ehdotuksen pohjalta esityksen rahoitettavista 
hankkeista rahastolle, joka tekee lopulliset  rahoituspäätökset. On ilmeistä, että tätä 
järjestelyä sovelletaan VYR:lle toimitettavan tutkimusrahoitusesityksen laatimiseksi 
myös vuoden 2006 jälkeen. 
 
 

 Hallintohankkeen sisältö ja koordinaattorin valintaperusteet  
 

Ohjelman koordinaattorin tehtävänä on toimia johtoryhmän sekä tukiryhmän sihteerinä ja 
yhteyshenkilönä samoin kuin kanavana tutkimusyhteisön suuntaan. Koordinaattori kokoaa  
tutkimussuunnitelmat johtoryhmän ohjeiden mukaisesti sekä seuraa suunnitelmien 
toimeenpanoa ja raportoi hankkeiden edistymisestä johtoryhmälle. Lisäksi koordinaattori 
valmistelee johtoryhmän ja sen apuna toimivan tukiryhmän kokoukset mainittujen ryhmien 
puheenjohtajien johdolla. Hän hoitaa myös ohjelman tiedotusta ulospäin ja koordinoi sen 
sisäistä tiedonvaihtoa. Koordinaatioon liittyviä  hallinnollisia tehtäviä voi hoitaa myös 
koordinaattorin mahdollinen taustaorganisaatio.  
 
Ohjelman koordinaatiotyö vastaa alustavan arvion mukaan noin 3,5 – 4,5 htkk:n työmäärää 
vuodessa ja jakautuu ajallisesti epätasaisesti painottuen vuosittaisen tutkimussuunnitelman 
valmisteluvaiheisiin vuoden lopulla ja alussa sekä vastaavasti saavutettujen tulosten 
raportointivaiheisiin vuoden loppupuolella. Tehtäviin sisältyy myös arviolta yhden 
vuosittaisen ½ - 1 pv:n mittaisen asiantuntijaseminaarin järjestämisvastuu, mikä tulee ottaa 
huomioon arvioitaessa työmäärää.  
  
Ohjelman koordinaattoriksi voidaan nimittää henkilö, jolla koulutuksen ja työkokemuksen 
puolesta on riittävät edellytykset hoitaa laaja-alaista ydinjätehuollon tehtäväkokonaisuutta.  
Valinnan ratkaisee tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus. Huomioon otetaan kuitenkin 
myös esitetyn koordinaattorin mahdollisen taustaorganisaation yhteydet ja riippuvuussuhteet 
maamme ydinjätehuollon organisaatiokentässä sekä edellytys, ettei  taustaorganisaatio aseta 
esteitä tehtävän hoitamiseksi asianmukaisesti.   
 
Hallintohankkeen kilpailutuksessa ministeriö tulee kuulemaan ohjelman johtoryhmää 
ennen kuin tekee oman esityksensä  koordinaattorista ja hallintohankkeen rahoittamisesta 
Valtion ydinjätehuoltorahastolle. 
 

 
           Koordinaatiopalvelua koskevien hanke-esitysten jättäminen 

 
Tarjoukset koordinaatiopalvelusta ajalle 1.4.2006-31.3.2007 mainintoineen mahdollisuu-
desta ja kiinnostuksesta hoitaa tehtävää myös ensimmäisen hankejakson jälkeen  pyydetään 



 Dnro 
5/811/2005 

3 (3) 
 

   
     
     
  29.11.2005    
 
 

  

toimittamaan viimeistään 26.1.2006 klo 12.00 kauppa- ja teollisuusministeriön kirjaamoon 
alla mainittuun osoitteeseen. Tarjouksessa tulee esittää vähintään koordinaattorin 
henkilötiedot ja ansioluettelo, mahdollinen taustaorganisaatio sekä koordinaatiotyön 
laskutushinnat sekä koordinaatiotyön kokonaiskustannus.   
 
Tarjoukset on   toimitettava kauppa- ja teollisuusministeriön kirjaamoon os. Aleksante-
rinkatu 4, Helsinki (Postiosoite: PL 32, 00023 Valtioneuvosto ). 
 
 

Päätösmenettelyt ja aikataulu  
 
Ministeriön valinta VYR:lle esitettäväksi koordinaatiohankkeeksi ja koordinaattoriksi 
perustuu sekä tarjoukseen koskien ensimmäistä vuoden mittaista hankejaksoa  että osittain 
myös kokonaistarjoukseen koko KYT2010-ohjelmakautta ajatellen.    
 
Hallintohanketta koskevan päätöksensä ja koordinaattorin nimitysesityksen ministeriö tekee 
helmikuun alussa vuonna 2006, minkä jälkeen esitys viedään Valtion 
ydinätehuoltorahastolle. VYR:n  rahoituspäätös on odotettavissa helmikuun 2006 loppuun 
mennessä.   
 
  

Ministeriön yhteyshenkilö  
 

Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman KYT2010 hankkeita koskevissa asioissa 
ministeriön yhdyshenkilö ja samalla KYT2010-ohjelman johtoryhmän jäsen on neuvotteleva 
virkamies Anne Väätäinen, sähköposti anne.vaatainen@ktm.fi, puh. (09) 160 64836, fax 
(09) 160 62664.  
 
 
 
 
 
 
Osastopäällikkö 
Ylijohtaja   Taisto Turunen 

 
 
 
 
 

Neuvotteleva virkamies  Anne Väätäinen 
  

 
 

 


	Hallintohankkeen sisältö ja koordinaattorin valintaperusteet
	Koordinaatiopalvelua koskevien hanke-esitysten jättäminen


