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KANSALLINEN YDINVOIMALAITOSTEN TURVALLISUUSTUTKIMUSOHJELMA 2011-2014;  
OHJELMAN HALLINTOHANKKEEN KILPAILUTUS 

  
  
 Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistämässä kansallista nelivuotista 

ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimuksen teknistieteellistä tutkimus-
ohjelmaa. Uuden tutkimusohjelman runkosuunnitelma ja ehdotus oh-
jelman organisoinnista valmistuvat syksyllä 2010. Tätä varten muodos-
tetaan suunnitteluryhmä syksyllä 2009 ydinturvallisuustyöhön keskei-
sesti osallistuvien organisaatioiden edustajista. Turvallisuustutkimus-
ohjelman tulee täyttää ydinenergialain 7 a luvun vaatimukset ydintur-
vallisuustutkimuksen osalta. Tutkimusohjelma käynnistetään vuoden 
2011 alussa.  

 
 Ohjelma tulee kattamaan pääpiirteissään vuonna 2010 päättyvän SA-

FIR2010-ohjelman aihepiirit. Työ- ja elinkeinoministeriö tulee nimeä-
mään uudelle ohjelmalle johtoryhmän STUK:n, voimayhtiöiden, tutki-
muslaitoksien ja korkeakoulujen, TEMin ja Tekesin edustajista syksyllä 
2010. 

 
 Ohjelmaa rahoittavat Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) lisäksi 

muut ydinenergia-alalla toimivat keskeiset organisaatiot, jotka tekevät 
hankkeiden rahoituksen osalta itsenäiset päätöksensä ohjelman johto-
ryhmän valmistelutyötä hyödyntäen. SAFIR2010-ohjelman vuosittai-
nen rahoitus on ollut noin 7 miljoonaa euroa vuodessa, josta noin 3 
miljoonaa euroa VYR-rahoitusta. Uuden ohjelman rahoituksen voidaan 
arvioida olevan samaa suuruusluokkaa, joskin vireillä olevien periaa-
tepäätöshakemusten ratkaisut saattavat vaikuttaa suuruusluokkaan. 
Hallintohanke kuuluu TEM:n vuosittain VYR:lle esittelemään hankeko-
konaisuuteen. Tästä poiketen vuoden 2010 osalta hallintohanke esite-
tään TEM:n rahoitettavaksi. 

 
 Tällä tarjouspyynnöllä ministeriö hakee organisaatiota vastaamaan 

tutkimusohjelman hallintohankkeesta. Hallintohankkeen projektipääl-
likkö toimii koko ydinturvallisuusohjelman johtajana. 

 
 Vuonna 2010 hallintohankkeen johtaja osallistuu tutkimusohjelman 

suunnitteluryhmän työhön sen sihteerinä sekä ensimmäisen hakukier-
roksen käsittelyyn vuoden 2010 lopulla. Työmääräksi arvioidaan noin 
2-3 htkk. 
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 Tämän jälkeen ohjelman hallintohanke vastaa alustavan arvion mu-

kaan noin 8-9 htkk:n työmäärää vuosittain ja jakautuu ajallisesti epäta-
saisesti painottuen mm. ohjelman käynnistysvaiheeseen ja hankkeiden 
valmistelu- ja käynnistysvaiheisiin vuoden alkupuolella ja toisaalta ra-
portointivaiheisiin vuoden lopulla.  

 
 Tarjousten valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edulli-

suutta, ja sen arviointiperusteina käytetään tarjouksen hintaa, ohjel-
man johtajan koulutusta ja työkokemusta, valittavan organisaation ar-
vioituja edellytyksiä halutun laatutason ja toimitusaikojen saavuttami-
seen sekä aikaisempia referenssejä. 

 
 Edellytyksenä hallintohankkeen menestykselliselle läpiviennille on, että 

yksi henkilö (ohjelman johtaja) hoitaa henkilökohtaisesti huomattavan 
osan hallintohankkeen tehtävistä. Näitä tehtäviä ovat: 

 
- vuosittaisten tutkimussuunnitelmien ja vuosiraporttien kokoami-

nen johtoryhmän ohjeiden mukaisesti 
- suunnitelmien toimeenpanon seuranta ja hankkeiden edistymisen 

raportointi johtoryhmälle 
- johtoryhmän kokousten valmistelu puheenjohtajan kanssa ja ko-

kousten sihteerinä toimiminen 
- tiedotus ohjelmasta ulos sekä sisäisen tiedonvaihdon koordinointi 

ja seminaarien järjestäminen 
 

 Ohjelman johtajalla tulee olla koulutuksen ja työkokemuksen puoles-
ta riittävät edellytykset hoitaa laaja-alaista ydinvoimalaitosten turvalli-
suustutkimusohjelman tehtäväkokonaisuutta sekä kyky itsenäiseen 
toimintaan. Yhteistyökyvyllä on erityinen painoarvo. Valittu organi-
saatio antaa johtajalle tarvittavan hallinnollisen tuen.  

 
 Tarkoitus on, että nyt valittava organisaatio voisi hoitaa tehtävää ai-

nakin vuosina 2010-2012, mutta mahdollisesti koko tutkimusohjel-
man ajan  vuoden 2015 alkuun asti. Työ aloitetaan välittömästi valin-
nan tapahduttua, jotta tutkimusohjelman suunnittelutyö voi alkaa ai-
kataulun mukaisesti vuoden 2010 alusta. Uuden ohjelman johtaja 
osallistuu uuden tutkimusohjelman suunnitteluryhmän työhön sen 
sihteerinä. 

 
 Hallintohankkeen valinnan tekee työ- ja elinkeinoministeriö hankinta-

lain (348/2007) mukaisesti. Vuosina 2011-2014 TEM liittää hallinto-
hankkeen vuosittaiseen esitykseensä VYR:lle ydinenergialain edellyt-
tämäksi hankekokonaisuudeksi. 

 
 Lyhyet suomenkieliset tarjoukset organisaatiosta ja johtajasta pyyde-

tään toimittamaan viimeistään 20.11.2009 kello 12 työ- ja elinkeino-
ministeriön kirjaamoon. Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 2 
kk. Tarjouksessa tulee esittää tämän tarjouspyynnön edellyttämät tie-
dot organisaatiosta, johtajan henkilötiedot ja CV sekä työn laskutus-
hinnat.  
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 Tästä hankinnasta on julkaistu ilmoitus julkisten hankintojen sähköi-
sessä ilmoitusjärjestelmässä HILMAssa syyskuussa 2009, ilmoituk-
sen numero [2009-025999]. Lisäksi ilmoitus on nähtävissä SA-
FIR2010-tutkimusohjelman Internet-sivuilla 
http://virtual.vtt.fi/virtual/safir2010/ 

 
 Yhteystiedot: Työ- ja elinkeinoministeriö, os. Aleksanterinkatu 4, Hel-

sinki. (Postiosoite: PL 32, 00023 Valtioneuvosto). Lisätietoja antaa 
yli-insinööri Jorma Aurela, p. 010 60 64832, fax 09 160 62171, säh-
köposti jorma.aurela@tem.fi  
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