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Taustaa 

Työryhmän asettamisen taustalla oli ydinenergia-alan osaajien 
kasvava tarve sekä erityisesti uusia ydinlaitoshankkeita koskevat 
periaatepäätökset ja eduskunnan lausuma 1.7.2010, jossa eduskunta 
edellytti, että hallitus luo osaltaan edellytyksiä suomalaisen 
työvoiman, osaamisen ja yrityskentän mahdollisimman laajalle 
hyödyntämiselle ydinvoimahankkeissa. 
 
TVO:n Olkiluoto 4 –yksikkö ja Fennovoiman ydinvoimalaitos on 
tarkoitus ottaa käyttöön 2020-luvulla. Posivan loppusijoituslaitoksen 
tulee saavuttaa valmius käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen 2020 
ja sen rakentamislupahakemus jätetään tänä vuonna. 



Organisointi 

• TEM asetti 27.10.2010  työryhmän. Määräaika oli 
alun perin 31.5.2011. Toimeksiannon huolellinen 
toteutus edellytti lisäaikaa. 

• Pj. Riku Huttunen, pääsihteeri Jorma Aurela, 
sihteerit Eriika Melkas ja Jaana Avolahti TEM:stä. 
Osallistujiksi kutsuttiin OKM, STM, STUK, VTT, 
yliopistot , voimayhtiöt ja Posiva. Työryhmä on 
ollut avoin alan toimijoille ja FinNuclear ja Oulun 
yliopisto liitettiin työryhmään sen työn aikana. 

• Perustettiin kuusi jaostoa: kirjoittajien ja 
osallistujien joukko oli laaja, yli 100 henkilöä. 

• Raportti julkaistaan suomen lisäksi englanniksi: 
Suomella on paljon annettavaa kansainvälisesti 
mm. pitkäjänteisen ja kehittyneen sääntelyn ja 
toimijoiden yhteistyön osalta sekä monilla 
erityisosaamista vaativilla lohkoilla. 
 
 



Selvittää ydinvoima-
alan toimijoiden 
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Tehtävät 

Työryhmän tehtävänä oli 

Työryhmän tuli lisäksi antaa 
tehtyjen kartoitusten perusteella 
suosituksia toteutettaviksi 
toimenpiteiksi 2020-luvulle asti. 



Jaostot 

Jaostojen vetäjät: 
•  Henkilöresurssit: Jorma Aurela, TEM 
•  Koulutus: Jarmo Ala-Heikkilä, Aalto-yliopisto 
•  Suomalaisen osallistumisen mahdollisuudet tulevissa suurissa ydinlaitoshankkeissa:  
  Juhani Hyvärinen, Fennovoima 
•  Tutkimusinfrastruktuuri: Heikki Purhonen, LUT 
•  Tutkimus: Eija Karita Puska, VTT 
•  VTT:n tutkimusreaktori: Jaana Avolahti, TEM 
 
 



 
•  Vahva kansallinen osaamispohja on tarpeen jatkossakin 

•  Sääntelyn ja toiminnan tulee vastata korkeimpiin 
ydinturvallisuusvaatimuksiin; jatkuvan parantamisen periaate ja 
kehittynyt turvallisuuskulttuuri lähtökohtina 

 
Henkilöstötarpeet 
•  Tehdyn selvityksen mukaan alan henkilöstö kasvaa nykyisestä            

3 300:sta noin 4 500:een vuonna 2025 
•  Mm. eläköitymisen takia tarvitaan yhteensä noin 2 400 uutta osaajaa, 

pääsääntöisesti korkeasti koulutettuja (yliopisto/AMK) 

Poimintoja tuloksista ja suosituksista (1) 



Koulutus 
•  Yliopisto-opettajia tarvitaan lisää pää-, sivuaine- ja 

täydennyskoulutukseen; tällä hetkellä on vain kaksi varsinaista 
ydintekniikan professuuria 

•  Kansainvälinen koulutusyhteistyö on välttämätöntä 
 
Tutkimus 
•  Päävastuu rahoituksesta on jatkossakin alan yhtiöillä; valtion tulee 

osaltaan huolehtia riittävästä panostuksesta 
•  Ydinenergiaa tulee tarkastella tasavertaisena muiden energialähteiden 

rinnalla 
•  Alan tutkimuksen painopisteet tulisi määrittää pitkän aikavälin 

strategiassa 
•  Kv. tutkimushankkeisiin on välttämätöntä osallistua, osaamisen 

kehittämisen kannalta mielellään kansallisen projektin puitteissa 

Poimintoja tuloksista ja suosituksista (2) 



Tutkimusinfrastruktuuri   
•  Edellyttää pitkäjänteistä kansallista panostusta 
•  Esim. mittavat koelaitteistot kuuluvat luontevasti kansainvälisen 

yhteistyön piiriin 
•  VTT:n ydinturvallisuustalo hyödyttäisi laajasti suomalaista 

ydinenergia-alaa 
•  VTT:n tutkimusreaktorin toiminta on tarpeen turvata kehittäen 

myös tutkimus- ja koulutustoimintaa 

Säteilyturvakeskus 
•  STUK:n vahva osaaminen hyödyttää koko ydinenergia-alaa ja 

sen resurssit tulee varmistaa jatkossakin 
•  Osaaminen on hyödynnettävissä myös kansainvälisesti 
 
 

Poimintoja tuloksista ja suosituksista (3) 



Kansallinen yhteistyö   
•  Kansallisten toimijoiden yhteistyö esim. koulutuksessa on 

kannustettavaa (esim. YK-kurssit ja ydinjätehuollon kurssitus) 
•  Alueelliset tarpeet ja synergiat huomioitava 
•  Viranomaisvalvontaan liittyvää osaamista tarvitaan 

Yritysmaailman osaamisen hyödyntäminen 
•  Yritysten (toimittajien) verkottuminen edistää osallistumista koti- 

ja ulkomaisiin hankkeisiin 
•  Kotimaisten ydinlaitoshankkeiden kannalta on tärkeää turvata  

viranomaistoiminnan resurssit myös alue- ja paikallistasolla 
 

Poimintoja tuloksista ja suosituksista (4) 
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Suomen ydinenergiatutkimus 2010 

Funding Sources in 2010, Total 73,5 M€

Power companies
73 %

VYR
6 %

VTT
7 %

Tekes
3 %

EU
3 %

Others
8 %
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Suomen ydinenergiatutkimus 2010 

Research Areas in 2010, Total 73,5 M€

Nuclear Waste 
Management

68 %

Reactor Safety
20 %

Fusion
7 %

Other
5 %
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Alan henkilöstö tutkinnoittain 
Alan koko henkilöstö 

•  Ylempi korkeakoulututkinto   1585  
•  Lisensiaatti              55 
•  Tohtori           232 
•  Alempi korkeakoulu    1024 
•  Toinen aste       676 

      ------- 
      3285 
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Alan henkilöstö kokemusvuosittain 
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Alan henkilöstö eri alueilla 
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Alan henkilöstön tarve tulevaisuudessa 



 
 

Press Conference 26 March 2012 where the report of the Competence Committee 
was handed to the Minister of Economic Affairs, Jyri Häkämies (left). On the right, the 

Chairman of the Committee, Riku Huttunen 
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Lessons learned  
•  In Finland the most important result of the WG Competence was the 

process itself. Comittment to this work and results by the experts and 
organisations are very important.   

•  There should be a broad cooperation in the national capacity building 
work. 

•  Complicated queries end in thin catch. And also here endless patience 
is needed. 

•  All definitions should be agreed and the rules should be clear (plans of 
the organisations). To make Quality takes time. 

•  Reserve enough time and resources. In the Finnish case the national 
effort forced MEE to leave important international projects aside. 

•  It pays to be active with media also during the Self-Assessment. 

17 
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Tutkimusohjelmat 1 
•  Vuonna 2007 koko Suomen tutkimusbudjetti luokkaa 50 M€, nyt yli 

75 M€ vuodessa. Siitä valtaosan muodosti voimayhtiöiden 
ydinjätehuoltotutkimus (ONKALOn ympärillä).  

•  SAFIR2010 oli luokkaa 7 M€/a (vuosi 2010), SAFIR2014 luokkaa 
10 M€/a (vuosi 2012). 

•  Ydinjätehuollon kansallinen ohjelma KYT2014 luokkaa 2 M€/a 
•  Suomen Akatemian energiaohjelma => GenIV-tutkimusta 

NETNUC, 1,2 M€/a, loppui jo 2011, mitä nyt? Uusia yrityksiä on. 
•  VTT+teoll.+Tekes: Jules Horowitz-materiaalitutkimusreaktori  MTR-

ohjelma: projekti 2007-2011 3,7 M€, jatko lähes 6 M€. 
•  Euratomin fission ydinturvallisuustutkimusohjelma, luokkaa 50 M€/

a, Suomen osuus miljoonan luokkaa vuosittain. 
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Tutkimusohjelmat 2 

•  VTT:n kuumakammiohanke eli Ydinturvallisuustalosta VTT:n 
päätös 15.11.2011 

•  NKS-ohjelma; ydinturvallisuus ja valmiussuunnittelu & 
pelastuspalvelu/Pohjoismaat, volyymi yli 1 M€/a. 

•  OECD NEA; CSNI:n erillisprojektit ja Haldenin 
materiaalitutkimusreaktori (Suomi 0,5 M€/a) 

•  IAEA:n erilliset tutkimushankkeet 
•  Useita erillisiä kysymyksiä infrastruktuurin alueella; VTT, 

korkeakoulut ja yliopistot, SRA Strategic Research Agenda: Myrrha 
(B, ADS), Pallas (NL, MTR), Astrid (F, SFR), Allegro (X, GFR), 
DGR, ESFRI, IGT-TP, SNETP, SET Plan = ESNII, ja lopuksi vaikka 
FOAK!  



VTT Centre for Nuclear Safety in Espoo 
  

•  House for 150 researchers, 11 Hot Cells 
•  26 M€ + infrastucture (Hot Cells et al) 10 M€ 
•  Funding from VTT and the Finnish Nuclear Waste Fund VYR 
•  Decision 15.11.2011, construction time about five years 
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Koulutusnäkymät 1 
•  Suomessa vain kaksi+ ydinvoimaspesifistä professuuria. 

Joillakin avainalueilla (reaktorifysiikka, termohydrauliikka 
yms.) on ollut työvoimapulaa tai linja on hyvin ohut. 
Toisaalta kaikilla alueilla ei tarvita pitkää ydinspesifistä 
lisäkoulutusta. Kehitys on uusien mahdollisuuksien 
luomisessa hidasta.  

•  Aalto-yliopistossa kaksi ydinjätealalla toimivaa 
professuuria. Aallon uudet suunnitelmat? 

•  Vuonna 2000 Suomessa oli 500 ydinturvallisuusalan 
erikoistuntijaa (KTM:n työryhmä tutki), vuonna 2005 heitä 
oli 700 ja vuonna 2010 jo 1600. Ensimmäisten 
ydinsukupolvien eläköityminen jatkuu edelleen.  
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Koulutusnäkymät 2 
•  Yhtiöt, tutkimuslaitokset ja viranomaiset ovat lisänneet 

henkilöstöään selvästi vuodesta 2002 lähtien. 
Kysymyksessä on kokonaan uusia sukupolvia jo työssä 
olevien lisäksi. Yhtiöillä on omia laajoja 
koulutusohjelmiaan. Työssä ihminen oppii parhaiten! 

•  Ydinturvallisuuskurssi YK10 suunnitteilla (Lappeenrannan 
teknillinen yliopisto päävastuussa tässä laajassa 
talkootyössä). Yli 500 osaajaa täydennyskoulutettu yli 
sadan johtavan asiantuntijan voimin. Myös ydinjätehuollon 
alueella vastaava ohjelma toista vuotta käynnissä. 

•  Uutta virkeää toimintaa; Oulu (allianssi LTY:n kanssa) ja 
Jyväskylä 
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Koulutusnäkymät 3 
•  FinNuclear, teollisuuden yhteenliittymä, on aloittanut omat 

koulutuksensa. Sen rinnalla on Teknologiateollisuuden 
toimialaryhmä. 

•  STUK on ollut aktiivinen kansainvälisessä 
täydennyskoulutuksessa, esimerkiksi Itämeren piirin 
kurssitus ja maakohtaiset täsmäkurssit. 

•  Suomi on ollut neljännen sukupolven kysymyksiin 
paneutumisessa kovin vaatimaton. Toisaalta GENIVFIN-
verkosto hyvin tunnettu maailmalla.  


