
Ydinenergia-alan tutkimusstrategia 
(YES) 

 
 

27.5.2014 
Fortum Keilaniemi 

 
Jorma Aurela 



Sisältö 
 •  OTR raportti 2012 

•  Työryhmä 1/2013 

•  Jaostot ja ryhmien vetäjät 
•  Ohjausryhmä 
•  Editointiryhmä 

•  Visio 2030 
•  Skenaariot 
•  Suositukset (7 kpl) 

YES-työn taustaa 

Strategiatyöryhmän 
esittely 

Strategiatyön esittely 



YES-työn taustaa 
•  TEM asetti tammikuussa 2013 työryhmän valmistelemaan 

ydinenergia-alan tutkimusstrategiaa. 

•  Tämä perustui maaliskuussa 2012 työnsä päättäneen kansallisen 
ydinenergia-alan osaamistyöryhmän (Osaamistyöryhmä tai OTR) 
raporttiin. 

•  Yksi OTR:n suosituksista kuului: 
 ”Ydinenergia-alan suomalaisen tutkimuksen tarpeet ja painopisteet 
tulee täsmentää ja laatia tutkimustoiminnan kehittämiseksi pitkän 
aikavälin strategia. Tämä edellyttää erillistä, alan 
tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden yhteistä hanketta.” 



YES-työn taustaa 
•  Asettamiskirjeessä TEM täsmensi työryhmän tehtäviksi seuraavat: 

• määrittää suuntaviivat suomalaiselle ydinenergia-alan 
tutkimukselle (visio vuoteen 2030, tiekartat, 
ydinenergiatutkimus, ydinturvallisuustutkimus, uudentyyppisten 
reaktorien tutkimus, fuusiotutkimus) 

•  tunnistaa tutkimuksen painopistealueet huomioiden 
ydinenergia-alan tulevat tarpeet ja osaaminen 

• määrittää ydinvoima-alan toimijoiden käytössä olevan 
tutkimusinfrastruktuurin tarve 

•  optimoida kansallisten tutkimusohjelmien hallinto ja rahoitus 
• mahdollistaa Suomen entistä merkittävämpi osallistuminen 

kansainväliseen tutkimustyöhön 

•  Tehtyjen kartoitusten perusteella työryhmän oli määrä antaa 
suosituksia toteutettaviksi toimenpiteiksi 2030-luvulle saakka. 
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Työryhmän työhön osallistui kaikissa esitellyissä jaostoissa, ryhmissä tai 
kahdessa järjestetyssä laajassa seminaarissa yli 100 henkilöä. 



YES-strategia 
•  Strategia koostuu visiosta, nykytilan kuvauksesta, tavoitetilasta vuonna 

2030, tehdystä skenaariotarkastelusta ja seitsemästä suosituksesta. 



Visio 2030 

”Kansainvälisesti korkeatasoinen suomalainen osaaminen ja tutkimus 

varmistavat turvallisen, kestävän ja kilpailukykyisen ydinenergian käytön 

sekä edistävät alan liiketoimintamahdollisuuksia.” 



Skenaariot 



Suositukset 

 
1. Ydinenergia-alan tutkimuksen painopistealueet tulee koota laajoiksi kansallisiksi ohjelmiksi. Eri osa-alueita 
tulee painottaa ohjelmissa kansallisen tavoitetilan ja merkityksen mukaisesti. 

2. Ydinenergia-alan suomalaisen tutkimuksen tieteellistä tasoa tulee kohottaa, mikä parantaa Suomen 
kansainvälistä kilpailukykyä ja näkyvyyttä. 

3. Osallistutaan aktiivisesti Suomelle tärkeään kansainväliseen tutkimukseen tekemällä kansallista laaja-alaista ja 
poikkitieteellistä yhteistyötä. 

4. Ydinenergia-alalle on tutkijakoulutuksen laadun ja määrän varmistamiseksi perustettava laaja ja kattava 
kansallinen tohtoriohjelmaverkosto. 

5. Infrastruktuurin rakentamista, ylläpitoa ja hyödyntämistä on koordinoitava kansallisella tasolla. Rahoituksesta 
on huolehdittava pitkäjänteisesti ja kansallisten rahoittajien roolit on selkiytettävä. 

6. Tutkimustoiminnassa tulee panostaa innovaatioiden kehittämiseen. Liiketoiminnan kasvua ja 
kansainvälistymistä tuetaan kokoamalla toimijat yhteen Team Finlandin alle. 

7. TEM:n yhteyteen ehdotetaan perustettavaksi ydinenergia-alan tutkimukseen ja käyttöön liittyvä neuvottelukunta 
pysyväksi asiantuntijaelimeksi tukemaan päätöksentekoa ydinenergia-alan kansallisissa kysymyksissä. 



Työryhmä julkaisun luovutustilaisuudessa 
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