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Hallituksen esitys Suomen ja Saudi-Arabian välisen ydinenergia-alan valtiosopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta
Talousvaliokunta on pyytänyt ulkoasiainministeriön asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Saudi-Arabian kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 255/2016 vp).
Ulkoasianministeriö on osallistunut edellä mainitun valtiosopimuksen neuvotteluihin osana Suomen
valtuuskuntaa. Ulkoasiainministeriö on 20.9.2016 antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausuntonsa
hallituksen esityksestä. Ulkoasiainministeriö puoltaa sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista.
Sopimus edistää molemminpuoliseen hyötyyn perustuvaa yhteistyötä ydinenergian rauhanomaisen
käytön alalla. Kauppapoliittisesta näkökulmasta sopimuksella on potentiaalista merkitystä suomalaisen osaamisen kaupallisessa hyödyntämisessä Saudi-Arabian kehittyvässä ydinenergiateollisuudessa. Saudi-Arabialla ei ole tähän mennessä ollut lainkaan omia ydinlaitoksia. Saudi-Arabia kuitenkin suunnittelee merkittäviä panostuksia ydinenergian tuotantoon, koska maan energiantarpeen ennakoidaan kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa.
Tällä hetkellä Suomen ja Saudi-Arabian välillä ei ole voimassa olevaa sopimusta ydinenergian rauhanomaisesta käytöstä. Suomen ja Saudi-Arabian välinen ydinenergia-alan valtiosopimus on siten
tärkeä pohja käytännön yhteistyölle ja määrittää yhteistyön oikeudelliset puitteet.
Sopimuksen tarkoituksena on kehittää, edistää ja säännellä yhteistyötä ydinenergian rauhanomaisen
käytön alalla Suomen ja Saudi-Arabian välillä. Yhteistyön piiriin kuuluvat pääasiassa ydinenergian
käyttöön liittyvä tutkimus, ydinreaktoreiden suunnittelu, rakentaminen ja käyttö ydinvoimalaitoksissa
tai tutkimusreaktoreissa, ydinpolttoainekierron sekä radioaktiivisen jätteen hallinta, uuden sukupolven ydinreaktoreiden suunnittelu ja niihin liittyvä teknologia, radioaktiivisten isotooppien tuotanto ja
niihin liittyvät teolliset ja lääketieteelliset sovellukset, ydinalan turvajärjestelyt, ydin- ja säteilyturvallisuuden edistäminen, ydinenergiaan liittyvien henkilöstöresurssien kehittäminen sekä asiantuntijoiden vaihto osapuolten kesken sekä hätä- ja valmiussuunnittelu.
Sopimus sisältää määräykset osapuolten kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden
noudattamisesta. Sopimuksen keskeinen määräys on 7 artikla, jossa määrätään vientivalvonnasta
(ml. ydinsulkusopimuksen (SopS 10-11/1970) sekä osapuolten monenvälisten vientivalvontajärjestelmien velvoitteiden noudattamisesta) sekä kielletään maiden välillä siirrettävien ydinaineiden, mui-
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den materiaalien, laitteiden ja teknologian käyttäminen ydinaseiden tai muiden ydinräjähteiden valmistamiseen taikka sotilaalliseen tarkoitukseen. Tätä valvotaan IAEA:n valvontasopimusten kautta.
Ulkoasiainministeriö pitää hallituksen esitystä perusteltuna ja yhtyy siinä esitettyihin näkemyksiin.
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