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Laki
ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain (493/2005) 2 ja 18 §, 20 §:n

2 momentti, 23 §:n 1 momentti, 29 § sekä 30 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §
Valtioneuvoston asetuksella voidaan:
1) säätää, että tätä lakia ei sovelleta sellaisiin ydinpolttoaineisiin tai radioaktiivisiin

tuotteisiin, joihin liittyvä ydinvahingon vaara on vähäinen niiden pienen määrän, matalan
rikastusasteen tai vähäisen radioaktiivisuuden vuoksi, taikka sellaisiin ydinlaitoksiin, jois-
sa on ainoastaan tällaisia ydinaineita;

2) antaa tarkempia säännöksiä edellytyksistä, joiden täyttyessä tätä lakia ei sovelleta 1
kohdassa tarkoitettuihin ydinpolttoaineisiin, radioaktiivisiin tuotteisiin tai ydinlaitoksiin.

18 §
Suomessa sijaitsevan ydinlaitoksen haltijan tämän lain mukainen vastuu samasta ydin-

tapahtumasta johtuneista, Suomessa syntyneistä ydinvahingoista on rajoittamaton.
Suomessa sijaitsevan, energiantuotannossa käytettävän ydinlaitoksen haltijan tämän

lain mukaisen vastuun enimmäismäärä samasta ydintapahtumasta johtuneista, muualla
kuin Suomessa syntyneistä ydinvahingoista on 1,2 miljardia euroa. Suomessa sijaitsevan,
muun kuin energiantuotannossa käytettävän ydinlaitoksen haltijan tämän lain mukaisen
vastuun enimmäismäärä samasta ydintapahtumasta johtuneista, muualla kuin Suomessa
syntyneistä ydinvahingoista on 250 miljoonaa euroa.

Vastuun enimmäismäärä ydinpolttoaineen ja muun ydinaineen kuljetuksen aikana
muualla kuin Suomessa syntyneistä ydinvahingoista on 80 miljoonaa euroa. Tästä enim-
mäismäärästä korvataan muita kuin kuljetusvälineeseen kohdistuneita ydinvahinkoja
enintään 80 miljoonaa euroa.

Korvausmäärälle tuleva korko ja oikeudenkäyntikulujen korvaus eivät sisälly laitok-
senhaltijan vastuun enimmäismäärään.

20 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Jos sattuneen ydintapahtuman jälkeen on todennäköistä, että 1 momentin mukainen
korvausten alentaminen osoittautuu tarpeelliseksi, on Finanssivalvonnalla oikeus määrätä,
että korvauksena on toistaiseksi maksettava vain tietty osuus täydestä korvauksesta.
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23 §
Tämän lain tai muun sopimusvaltion vastaavan lainsäädännön mukaisen ydinvahingos-

ta johtuvan vastuun varalta tulee Suomessa olevan ydinlaitoksen haltijalla olla Finanssi-
valvonnan hyväksymä vakuutus 18 §:n 1–3 momentissa tarkoitetun vastuun kattamiseksi
18 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettuun enimmäismäärään saakka.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

29 §
Jos se, jolla on oikeus saada vahingonkorvausta tämän lain tai muun sopimusvaltion

vastaavan lainsäädännön nojalla Suomessa olevan ydinlaitoksen haltijalta, näyttää, että
hän ei ole voinut saada tätä korvausta ydinlaitoksen haltijan kanssa vakuutussopimuksen
tehneeltä vakuutuksenantajalta 18 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun vastuun enimmäis-
määrän rajoissa, maksetaan siten saamatta jäänyt korvaus valtion varoista.

Valtion 1 momentin mukainen korvausvelvollisuus päättyy, kun korvausta on suoritettu
vakuutuksesta ja valtion varoista yhteensä 1,2 miljardin euron määrä.

30 §
Jos Suomessa tai muussa lisäyleissopimukseen liittyneessä valtiossa olevan rauhan-

omaisiin tarkoituksiin käytettävän ydinlaitoksen haltija on vastuussa ydinvahingosta
Pariisin yleissopimuksen mukaan ja Suomen tuomioistuimella on mainitun yleissopimuk-
sen 13 artiklan mukaan, sellaisena kuin se on muutettuna Pariisissa 12 päivänä helmikuuta
2004 tehdyllä pöytäkirjalla, oikeus tutkia vahingonkorvausvaade laitoksenhaltijaa vas-
taan, korvataan ydinvahinko, siltä osin kuin se ylittää 1,2 miljardin euron määrän, valtion
varoista, milloin ydinvahinko on syntynyt:

1) Suomessa tai muussa lisäyleissopimukseen liittyneessä valtiossa;
2) Suomen tai muun lisäyleissopimukseen liittyneen valtion aluemeren ulkopuolisilla

merialueilla tai niiden yläpuolella ja ydinvahingon kärsii Suomen tai muun lisäyleissopi-
mukseen liittyneen valtion kansalainen;

3) Suomen tai muun lisäyleissopimukseen liittyneen valtion aluemeren ulkopuolisilla
merialueilla tai niiden yläpuolella aluksessa tai ilma-aluksessa, joka on rekisteröity mai-
nitussa valtiossa, tai mainitun valtion lainkäyttövaltaan kuuluvalla keinotekoisella saarel-
la, laitoksessa tai rakennuksessa; tai

4) Suomen tai muun lisäyleissopimukseen liittyneen valtion talousvyöhykkeellä tai sen
yläpuolella tai mainitun valtion mannerjalustalla talousvyöhykkeen tai mannerjalustan
luonnonvarojen hyödyntämisen tai tutkimuksen yhteydessä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehty päätös vastuumäärän alentamisesta jää edelleen

voimaan. Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn hakemukseen vastuumäärän alentami-
seksi sovelletaan 18 §:ää sellaisena kuin se on laissa 581/2011.
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