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KANSALLINEN YDINVOIMALAITOSTEN TURVALLISUUSTUTKIMUSOHJELMA 
2007-2010; OHJELMAN HALLINTOHANKKEEN KILPAILUTUS  
 

 
 Kauppa- ja teollisuusministeriö on käynnistämässä kansallista nelivuotista 

ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimuksen teknistieteellistä tutkimusohjel-
maa. Uuden tutkimusohjelman runkosuunnitelma ja ehdotus ohjelman organi-
soinnista valmistuvat syksyllä 2006. Tätä varten muodostetaan suunnittelu-
ryhmä syksyllä 2005 ydinturvallisuustyöhön keskeisesti osallistuvien organi-
saatioiden edustajista. Turvallisuustutkimusohjelman tulee täyttää ydinener-
gialain 7 a luvun vaatimukset ydinturvallisuustutkimuksen osalta. Tutkimus-
ohjelma käynnistetään vuoden 2007 alussa.  

 
 Ohjelma tulee kattamaan pääpiirteissään vuonna 2006 päättyvän SAFIR-

ohjelman aihepiirit. Kauppa- ja teollisuusministeriö tulee nimeämään uudelle 
ohjelmalle johtoryhmän STUK:n, voimayhtiöiden, tutkimuslaitoksien ja kor-
keakoulujen, KTM:n ja Tekesin edustajista syksyllä 2006. 

 
 Ohjelmaa rahoittavat Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) lisäksi muut 

ydinenergia-alalla toimivat keskeiset organisaatiot, jotka tekevät hankkeiden 
rahoituksen osalta itsenäiset päätöksensä ohjelman johtoryhmän valmistelu-
työtä hyödyntäen. SAFIR-ohjelman vuosittainen rahoitus on ollut noin 5 mil-
joonaa euroa vuodessa, josta 2,7 miljoonaa euroa VYR-rahoitusta. Uuden oh-
jelman rahoituksen voidaan arvioida olevan samaa suuruusluokkaa. Hallinto-
hanke kuuluu KTM:n vuosittain VYR:lle esittelemään hankekokonaisuuteen. 
Tästä poiketen vuoden 2006 osalta hallintohanke esitetään KTM:n rahoitetta-
vaksi. 

 
 Tällä tarjouspyynnöllä ministeriö hakee organisaatiota vastaamaan tutkimus-

ohjelman hallintohankkeesta. Hallintohankkeen projektipäällikkö toimii koko 
ydinturvallisuusohjelman johtajana. 

 
 Vuonna 2006 hallintohankkeen johtaja osallistuu tutkimusohjelman suunnitte-

luryhmän työhön sen sihteerinä sekä ensimmäisen hakukierroksen käsittelyyn 
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vuoden 2006 lopulla. Työmääräksi arvioidaan noin 2-3 htkk. 
 
 Tämän jälkeen ohjelman hallintohanke vastaa alustavan arvion mukaan noin 

8-9 htkk:n työmäärää vuosittain ja jakautuu ajallisesti epätasaisesti painottuen 
mm. ohjelman käynnistysvaiheeseen ja hankkeiden valmistelu- ja käynnistys-
vaiheisiin vuoden alkupuolella ja toisaalta raportointivaiheisiin vuoden lopul-
la.  

 
 Tarjousten valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, ja 

sen arviointiperusteina käytetään tarjouksen hintaa, ohjelman johtajan koulu-
tusta ja työkokemusta, valittavan organisaation arvioituja edellytyksiä halutun 
laatutason ja toimitusaikojen saavuttamiseen sekä aikaisempia referenssejä. 

 
 Edellytyksenä hallintohankkeen menestykselliselle läpiviennille on, että yksi 

henkilö (ohjelman johtaja) hoitaa henkilökohtaisesti huomattavan osan hallin-
tohankkeen tehtävistä. Näitä tehtäviä ovat: 

 
- vuosittaisten tutkimussuunnitelmien ja vuosiraporttien kokoaminen joh-

toryhmän ohjeiden mukaisesti 
- suunnitelmien toimeenpanon seuranta ja hankkeiden edistymisen rapor-

tointi johtoryhmälle 
- johtoryhmän kokousten valmistelu puheenjohtajan kanssa ja kokousten 

sihteerinä toimiminen 
- tiedotus ohjelmasta ulos sekä sisäisen tiedonvaihdon koordinointi ja se-

minaarien järjestäminen 
 

 Ohjelman johtajalla tulee olla koulutuksen ja työkokemuksen puolesta riittä-
vät edellytykset hoitaa laaja-alaista ydinvoimalaitosten turvallisuustutki-
musohjelman  tehtäväkokonaisuutta sekä kyky itsenäiseen toimintaan. Yh-
teistyökyvyllä on erityinen painoarvo. Valittu organisaatio antaa johtajalle 
tarvittavan hallinnollisen tuen.  

 
 Tarkoitus on, että nyt valittava organisaatio voisi hoitaa tehtävää ainakin 

vuosina 2006-2008, mutta mahdollisesti koko tutkimusohjelman ajan  vuo-
den 2011 alkuun asti. Työ aloitetaan välittömästi valinnan tapahduttua, jotta 
tutkimusohjelman suunnittelutyö voi alkaa aikataulun mukaisesti vuoden 
2006 alusta. Uuden ohjelman johtaja osallistuu uuden tutkimusohjelman 
suunnitteluryhmän työhön sen sihteerinä. 

 
 Hallintohankkeen valinnan tekee kauppa- ja teollisuusministeriö. Tehtävässä 

sopimuksessa käytetään julkisten hankintojen yleisiä hankintaehtoja (JYSE 
1994). Vuosina 2006-2009 KTM liittää hallintohankkeen vuosittaiseen esi-
tykseensä VYR:lle ydinenergialain edellyttämäksi hankekokonaisuudeksi. 

 
 Lyhyet suomenkieliset tarjoukset organisaatiosta ja johtajasta pyydetään 

toimittamaan viimeistään 1.11.2005 kello 12  kauppa- ja teollisuusministeri-
ön kirjaamoon. Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 1 kk. Tarjouksessa 
tulee esittää tämän tarjouspyynnön edellyttämät tiedot organisaatiosta, johta-
jan henkilötiedot ja CV sekä työn laskutushinnat.  
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 Tästä hankinnasta on julkaistu ilmoitus Julkiset hankinnat-lehdessä 

1.9.2005, ilmoituksen numero FI001-2005-02024. Lisäksi ilmoitus on näh-
tävissä SAFIR-tutkimusohjelman Internet-sivuilla 
http://www.vtt.fi/pro/tutkimus/safir  

 
 Yhteystiedot: Kauppa- ja teollisuusministeriö, os. Aleksanterinkatu 4, Hel-

sinki. (Postiosoite: PL 32, 00023 Valtioneuvosto). Lisätietoja antaa yli-
insinööri Jorma Aurela, p. (09)-160 64832, fax (09)-160 62695, sähköposti 
jorma.aurela@ktm.fi  
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