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KYT-tutkimusten rahoitus vuonna 2004

Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman (KYT) Johtoryhmän kokouksessa 01.09. 2003
käsiteltiin KTM:ssä valmisteltua ehdotusta lainmuutokseksi ydinenergialakiin, joka muuttaisi jonkin
verran kansallisten ydinturvallisuustutkimusohjelmien KYT ja SAFIR rahoitusmenettelyjä. KTM on
pyytänyt ja saanut esitykseensä lausuntoja lukuisista ydinturvallisuustutkimuksen piirissä toimivista
organisaatioista (lausuntokierros päättyi 01.09.2003). Ministeriön tarkoitus on antaa lainmuutosesitys
eduskunnan käsittelyyn syksyn 2003 kuluessa ja uuden lain olisi tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden
alusta.

KYTin osalta lainmuutos merkitsee sitä, että ydinjätehuoltovelvollisilta kerätyillä varoilla Valtion
ydinjätehuoltorahaston yhteyteen perustettaisiin erillisvarallisuus, jonka varoista rahoitettaisiin vuosittain
KYT-tutkimuksia. Rahoituspäätös tehdään ehdotuksen mukaan ydinjätehuoltorahaston johtokunnassa
KTM:n esityksen pohjalta, jonka tukena on ydinenergianeuvottelukunnan lausunto. KTM:n esitys
puolestaan perustuu KYT Johtoryhmän suositukseen tutkimushanke-esitysten rahoittamiseksi. Valtion
ydinjätehuoltorahaston kautta kanavoitu rahoitus on kaavailtu noin miljoonaksi euroksi vuodessa.

Valtion ydinjätehuoltorahaston rahoitusta hakevat hanke-esitykset pyydetään 31.10. 2003 mennessä
KTM:öön. Hakuohjeet ja tarvittavat lomakkeet ovat saatavissa KYT-sivuilta. KYT Johtoryhmän
asettama asiantuntijatyöryhmä arvioi saadut hanke-esitykset 20.11.2003 ja esittelee havaintonsa KYT
Johtoryhmälle sen seuraavassa kokouksessa 01.12.2003. KYT Johtoryhmä tekee varsinaisen
suosituksen rahoitettavista hankkeista KTM:lle 31.12.2003 mennessä. Tarkoitus on, että Valtion
ydinjätehuoltorahasto tekisi hankepäätöksensä 31.3.2004 mennessä. Tämä aikataulu on laadittu sillä
oletuksella, että lainmuutos hyväksytään eduskunnassa syksyn 2003 kuluessa. Mikäli näin ei tapahdu,
KYT-ohjelman rahoituspäätökset vuodelle 2004 tehdään kuten tähänkin asti, eli jokainen rahoittaja
itsenäisesti johtoryhmäkäsittelyn pohjalta.

Näillä näkymillä kaikki KTM:n ja STUKin KYT-ohjelmaan kytkeytyvät tutkimushankkeet
kanavoidaan Valtion ydinjätehuoltorahaston kautta. Voimayhtiöiden ja Posivan sekä mahdollisten
muiden rahoittajien on kuitenkin jatkossakin mahdollista tuoda KYT-ohjelmaan
ydinjätehuoltorahaston ulkopuolisia tutkimushankkeitaan, mikäli hankkeet muuten sopivat KYT-
puiteohjelmassa hahmoteltuun sisältöön. 

KYT-ohjelman koordinaatiopalvelusta tarjouskilpailu

KYT-ohjelman koordinaatiopalvelusta (ns. KYTin hallintohanke) järjestetään tarjouskilpailu
tutkimusohjelman lopuksi kahdeksi vuodeksi; tarjouskilpailu on seurausta KYT-ohjelmaa
muodostettaessa sovitusta menettelytavasta. Nytkin koordinaattori valitaan kahdeksi vuodeksi, mutta
tarjous pyydetään vain vuoden 2004 tehtävistä, koska rahoitusta voidaan myöntää vain vuodeksi
kerrallaan. Tarjoukset pyydetään 31.10.2003 mennessä KTM:öön. Johtoryhmä arvioi tarjoukset
samalla aikataululla kuin hanke-esityksetkin, joskin rahoituspäätös alkuvuoden koordinaation osalta
voitaneen tehdä jo vuoden 2003 lopussa KTM:ssä. KTM laittaa ilmoituksen näkyviin mm. Julkiset
markkinat (JULMA) palveluun ja Viralliseen lehteen. Mikäli edellä kuvattu lainmuutos tulee voimaan,
koordinaatiopalvelun rahoitus tulee jatkossa Valtion ydinjätehuoltorahastosta.
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