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Asia Ydinvoimalaitoksen haltijalta kerättävää maksua koskeva valitus

Valittaja Teollisuuden Voima Oyj, Helsinki

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 20.4.2012 nro 12/0506/3

Asian aikaisempi käsittely

Valtion ydinjätehuoltorahasto on päätöksellään 15.12.2010 numero 
46/2010L määrännyt Helsingin kaupungista olevalle Teollisuuden Voima 
Oyj:lle, jäljempänä myös TVO, vuodelta 2010 ydinenergialain 53 a §:n 
nojalla 1 104 000 euron suuruisen maksun, joka on määrätty sen johdos-
ta, että eduskunta on 1.7.2010 päättänyt jättää voimaan 6.5.2010 tehdyn 
valtioneuvoston periaatepäätöksen uuden ydinvoimalaitosyksikön Olki-
luoto 4:n rakentamisesta. Maksu perustuu 4 600 MW:n lämpötehoon, ja 
sen suuruus kultakin lämpötehon megawatilta on 240 euroa.

Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt TVO:n va-
lituksen Valtion ydinjätehuoltorahaston päätöksestä sekä oikeudenkäyn-
tikulujen korvaamista koskevan yhtiön vaatimuksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavat oikeusohjeet

Ydinenergialain 53 a §:n (1131/2003) 1 momentin mukaan lain 5 §:ssä 
säädetyn yleisen periaatteen toteuttamiseksi on sillä, 1) jolla on lupa tä-
män lain 11 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun yleiseltä merkityk-
seltään huomattavan ydinlaitoksen käyttöön, 2) jolla on lupa tällaisen 
ydinlaitoksen rakentamiseen, mutta jolla ei vielä ole lupaa laitoksen 
käyttöön, tai 3) jonka hakemuksesta valtioneuvosto on tehnyt tällaista 
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ydinlaitosta koskevan periaatepäätöksen, joka on voimassa, mutta johon 
perustuvaa lupaa laitoksen rakentamiseen ei ole myönnetty, velvollisuus 
osallistua sellaisen tutkimustoiminnan rahoittamiseen, jonka tarkoitukse-
na on varmistaa, että jos ilmenee ydinlaitosten turvallisen käytön kannal-
ta uusia seikkoja, joita ei ole ollut mahdollista ottaa ennalta huomioon, 
viranomaisten saatavilla on riittävästi ja kattavasti sellaista ydinteknistä 
asiantuntemusta ja muita valmiuksia, joita käyttäen voidaan tarvittaessa 
viivytyksettä selvittää tällaisten seikkojen merkitystä.

Mainitun lain 53 a §:n 2 momentin (342/2008) mukaan edellä 1 momen-
tissa säädetty velvollisuus täytetään maksamalla Valtion ydinjätehuolto-
rahastoon vuosittain maksu, jonka suuruus on 240 euroa kultakin luvassa 
ilmoitetulta nimellislämpötehon megawatilta tai periaatepäätöksessä il-
moitetulta suurimman lämpötehon megawatilta tai, jos periaatepäätöksen 
nojalla on haettu rakentamislupaa, lupahakemuksessa ilmoitetulta nimel-
lislämpötehon megawatilta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan tämä 
euromäärä säätää pienemmäksikin.

Ydinenergialain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (128/2003 
vp) 53 a §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa on muun ohella todettu, 
että ehdotetun 1 momentin 3 kohdan mukaan velvollisuus osallistua tut-
kimustoiminnan rahoittamiseen koskisi jokaista, jonka hakemuksesta 
valtioneuvosto on tehnyt ydinenergialain 11 §:n 2 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetun yleiseltä merkitykseltään huomattavaa ydinlaitosta koskevan 
periaatepäätöksen, joka on voimassa, mutta johon perustuvaa lupaa ydin-
laitoksen rakentamiseen ei ole myönnetty.

Mainitussa hallituksen esityksessä on edelleen todettu, että pykälän 
2 momentissa säädettäisiin 1 momentissa tarkoitetun maksuvelvollisuu-
den täyttämisestä. Maksuvelvollisuus täytettäisiin maksamalla Valtion 
ydinjätehuoltorahastoon vuosittain maksu. Tämä maksu olisi verrannol-
linen voimalaitoksen tehoon ja sen kerääminen lakkaisi, kun voimalai-
toksen käyttö päättyy tai periaatepäätös tai rakentamislupa raukeaa.

Ydinenergialain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (117/2007 
vp) 53 a §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa on muun ohella todettu, 
että ydinlaitoksen haltija on ydinenergialain 53 a §:n perusteella vel-
vollinen osallistumaan ydinturvallisuutta koskevan tutkimustoiminnan 
rahoittamiseen. Hallituksen esityksessä on 75 §:n yksityiskohtaisissa pe-
rusteluissa muun ohella todettu, että Valtion ydinjätehuoltorahaston teh-
täväksi sillä jo olevien tehtävien lisäksi säädettiin vuonna 2004 voimaan 
tulleella lainmuutoksella ydinalan tutkimuksen rahoittamiseksi tarvitta-
vien varojen periminen ja näiden varojen jakaminen. Varat peritään 
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lakiin lisätyssä 7 a luvussa tarkoitettuina maksuina ydinlaitosten halti-
joilta ja ydinjätehuoltovelvollisilta. Maksuvelvollisten piiri ja maksun 
määrän perusteet ilmenevät laista yksiselitteisesti.

Tapahtumainkulku ja oikeudellinen arviointi

Eduskunta on 1.7.2010 päättänyt, että valtioneuvoston periaatepäätös 
6.5.2010 TVO:n hakemukseen ydinlaitosyksikön rakentamisesta jää voi-
maan. Eduskunnan päätöksen johdosta Valtion ydinjätehuoltorahasto on 
valituksenalaisella päätöksellä 15.12.2010 määrännyt TVO:lle ydinener-
gialain 53 a §:n nojalla 1 104 000 euron suuruisen maksun vuodelta 
2010. Maksu perustuu 4 600 MW:n lämpötehoon, ja sen suuruus kulta-
kin lämpötehon megawatilta on 240 euroa.

Valtioneuvoston periaatepäätöksellä, jonka eduskunta on hyväksynyt, on 
TVO:lle syntynyt ydinenergialain 53 a §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla 
velvollisuus osallistua kyseisessä lainkohdassa määritellyn tutkimustoi-
minnan rahoittamiseen. Mainittu velvollisuus täytetään maksamalla Val-
tion ydinjätehuoltorahastoon vuosittain maksu, jonka määrästä on sää-
detty pykälän 2 momentissa.

Valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(161/2004) 4 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan johtokunnan tehtävänä 
on vahvistaa kunkin kalenterivuoden helmikuun 15 päivään mennessä 
ydinenergialain 53 a §:n 2 momentin mukaisesti määräytyvät maksut. 
TVO on valituksessaan katsonut, että valtioneuvoston asetuksessa sää-
detty estää maksun määräämisen vuodelta 2010. Koska maksun määräy-
tymisperusteista säädetään ydinenergialaissa, hallinto-oikeus on katso-
nut, ettei edellä mainittu asetuksen säännös ole ollut esteenä maksun 
määräämiselle.

Edellä mainittu valtioneuvoston periaatepäätös on ollut voimassa 
1.7.2010 alkaen. Ydinenergialain 53 a §:n mukainen maksuvelvollisuus 
on sidoksissa valtioneuvoston periaatepäätöksen voimassaoloon. TVO 
on ollut velvollinen maksamaan maksun vuodelta 2010. Hallinto-oikeus 
on katsonut, että Valtion ydinjätehuoltorahasto on voinut valituksenalai-
sella päätöksellä määrätä TVO:lle ydinenergialain 53 a §:ssä tarkoitetun 
maksun 1 104 000 euron suuruisena. Maksua ei voida TVO:n esittämien 
seikkojen johdosta poistaa tai alentaa.

Siltä osin kuin yhtiö on valituksessaan vedonnut luottamuksensuojaan 
hallinto-oikeus on todennut, että vastaavanlaisesta tapauksesta ei ole 
aiempaa viranomaiskäytäntöä eikä maksua ole määrätty taannehtivasti. 
Näin ollen TVO ei voi saada luottamuksensuojaa asiassa.
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Oikeudenkäyntikulut

Hallintolainkäyttölain 74 §:n mukaan asianosainen on velvollinen kor-
vaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, 
jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, 
että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkit-
taessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti 
huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. Kun 
otetaan huomioon asiassa annettu ratkaisu, ei ole kohtuutonta, että Teol-
lisuuden Voima Oyj joutuu pitämään oikeudenkäynnistä aiheutuneet ku-
lunsa vahinkonaan.

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut
Hallintolaki 6 §

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Teollisuuden Voima Oyj on valituksessaan vaatinut, että Helsingin hallin-
to-oikeuden ja Valtion ydinjätehuoltorahaston päätökset kumotaan ja 
Valtion ydinjätehuoltorahasto velvoitetaan korvaamaan TVO:n kohtuul-
liset oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen.

Valtion ydinjätehuoltorahastolla ja sen johtokunnalla ei ole ollut ydin-
energialain 53 a §:ään perustuvaa toimivaltaa määrätä ydinlaitoksen hal-
tijalle lisämaksua vuonna 2010 uuden Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksi-
kön, jäljempänä myös OL4-hanke, osalta, koska ydinlaitoksen haltija oli 
jo kyseisenä vuonna täyttänyt lainkohdan mukaisen velvollisuutensa 
osallistua pykälän tarkoittamaan tutkimustoiminnan rahoittamiseen. Val-
tion ydinjätehuoltorahasto ei ole noudattanut lisämaksupäätöksen teke-
misessä ydinenergialain 53 a §:n perusteita eikä valtion ydinjätehuoltora-
hastosta annetun valtioneuvoston asetuksen (161/2004) 4 §:n 1 momen-
tin 10 kohdan mukaista toimivaltasäännöstä. TVO:lle tulee antaa luotta-
muksensuojaa, vilpittömän mielen suojaa ja oikeutettujen odotusten suo-
jaa.

Valtion ydinjätehuoltorahasto määräsi 2.2.2010 ydinenergialain 53 a §:n 
2 momentin mukaisena TVO:lta vuodelta 2010 kerättäväksi maksuksi 
2 232 000 euroa, jonka maksun TVO on suorittanut. Päätöksessä todet-
tiin seuraavaa: "Valtion ydinjätehuoltorahasto määrää tässä päätökses-
sään vuoden 2010 maksut ydinvoimalaitoksen haltijalta kerättävään 
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maksuun voimassaolevan ydinenergialain mukaisesti. Tämän perusteella 
ydinenergialain 7 a luvun 53 a §:n mukaisesti määrätään ydinlaitoksen 
haltijalta kerättävä maksu vuonna 2010 seuraavasti."

Vakiintuneen käytännön mukaan vuoden 2010 tutkimushankkeiden ha-
kuaika oli syksyllä 2009, jonka jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö, jäl-
jempänä myös TEM, teki esitykset Valtion ydinjäterahastolle vuonna 
2010 rahoitettavista hankkeista. Ydinlaitoksen haltijoiden vuonna 2010 
maksamat maksut on käytetty ministeriön esittämiin niin sanotun 
SAFIR-ohjelman hankkeiden rahoittamiseen.

TVO täytti ydinenergialain 53 a §:n 1 momentin mukaisen velvollisuu-
tensa maksamalla Valtion ydinjätehuoltorahastolle tämän määräämän 
maksun eräpäivään 22.3.2010 mennessä.

TVO oli jättänyt 25.4.2008 periaatepäätöshakemuksen valtioneuvostolle 
koskien Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikön rakentamista. Kyseinen 
ydinvoimalaitosyksikkö tulee olemaan osa TVO:n ydinvoimalaitosta, jo-
hon tällä hetkellä kuuluvat Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköt sekä 
rakenteilla oleva Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikkö.

Valtioneuvosto teki 6.5.2010 myönteisen periaatepäätöksen, jonka edus-
kunta hyväksyi 1.7.2010 äänestyksen jälkeen, ja se jäi voimaan. Valtion 
ydinjätehuoltorahasto päätti yllättäen 15.12.2010 kerätä lisämaksun vuo-
delta 2010 OL4-hankkeelle myönnetyn periaatepäätöksen perusteella. 
Lisämaksu OL4-hankkeen osalta koski koko vuotta 2010, ja maksupe-
rusteena on käytetty periaatepäätöksen mukaista enimmäislämpötehoa 
4 600 MW.

Hallintotoimi on virheellinen, kun joku sen pätevyyden oikeudellisista ja 
asiallisista edellytyksistä puuttuu. Pätemättömyyden aiheuttavia tekijöitä 
voivat olla muun muassa toimivallan puuttuminen tai ylittäminen, hallin-
totoimen sisällöllinen lainvastaisuus tai menettelyvirhe.

Helsingin hallinto-oikeus on katsonut, että lisämaksun maksuvelvollisten 
piiri ja maksun määrän perusteet ilmenevät laista yksiselitteisesti. Tämä 
pitää paikkansa. Epäselvää kuitenkin on, onko lisämaksupäätöksen teh-
neellä Valtion ydinjätehuoltorahaston johtokunnalla ollut lakiin perustu-
vaa oikeutta ja toimivaltaa lisämaksun määräämiseen sen jälkeen, kun 
ydinlaitoksen haltija on kyseisenä vuonna täyttänyt lakiin perustuvan 
velvollisuutensa osallistua tutkimustoiminnan rahoittamiseen Valtion 
ydinjätehuoltorahaston tekemän aikaisemman päätöksen mukaisesti. 
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Varojen keräämineen Valtion ydinturvallisuustutkimusrahastoon perus-
tuu ydinenergialain 53 a §:ään, joka tuli voimaan 1.1.2004. Kyseisen 
lainkohdan 1 momentin mukaan ydinvoimayhtiöillä on velvollisuus 
osallistua sellaisen tutkimustoiminnan rahoittamiseen, jonka tarkoitukse-
na on varmistaa, että viranomaisten saatavilla on riittävästi ja kattavasti 
sellaista ydinteknistä asiantuntemusta ja muita valmiuksia, joita käyttäen 
voidaan tarvittaessa viivytyksettä selvittää tällaisten seikkojen merkitys-
tä.

Valtion ydinjätehuoltorahastosta ja sen hallinnosta on annettu ydinener-
gialain 38 §:n nojalla tarkemmat säännökset ydinjätehuoltorahastosta an-
netussa valtioneuvoston asetuksessa (161/2004), jonka mukaan Valtion 
ydinjätehuoltorahaston johtokunta vahvistaa kunkin kalenterivuoden hel-
mikuun 15. päivään mennessä ydinenergialain mukaisen ydinvoimayh-
tiöiltä perittävän maksun ydinturvallisuustutkimusrahastolle. Ydinener-
gialain 53 a §:n 2 momentin mukaan kyseisen lainkohdan 1 momentissa 
säädetty velvollisuus täytetään maksamalla Valtion ydinjätehuoltorahas-
tolle tämän määräämä vuosittainen maksu.

Valtion ydinjätehuoltorahasto käyttää kunakin vuonna kerätyt varat sa-
mana kalenterivuonna sellaisten korkeatasoisten tutkimushankkeiden ra-
hoittamiseen, joiden muodostama hankekokonaisuus tukee vastaavaa 
laissa määriteltyä asiantuntemuksen ylläpitämistavoitetta. Tämä vaati-
mus on todettu lainkohtaa koskevassa hallituksen esityksessä ja Valtion 
ydinjätehuoltorahaston toimintakertomuksissa 2009–2011.

Varojen jakamisesta hallituksen esityksessä todetaan seuraavaa: "Valtion 
ydinjätehuoltorahasto jakaisi varat kauppa- ja teollisuusministeriön esi-
tyksen pohjalta. Ministeriö olisi velvollinen pyytämään jakoesityksestä 
Säteilyturvakeskuksen ja ydinenergianeuvottelukunnan lausunnon. Jär-
jestelyn tarkoituksena ei ole tutkimuksen rahoittaminen sinänsä, vaan ni-
menomaan varmistaa tietyn asiantuntemuksen ja valmiuksien olemassa-
olo. Sitä silmällä pitäen, että tämän varmistamiseen tarvittava rahoituk-
sen taso saavutetaan muulla tavoin, on esitykseen sisällytetty kaksi me-
kanismia, joilla maksuvelvollisiin kohdistuvaa rasitetta voidaan pienen-
tää. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää kumpikin maksu laki-
ehdotuksessa esitettyä pienemmäksikin. Näin voisi tapahtua esimerkiksi 
silloin, kun tarvittavan asiantuntemuksen ja muiden valmiuksien pitkä-
jänteinen rahoitus järjestyisi muulla tavalla. Rahasto puolestaan jättäisi 
osan kertyneistä varoista jakamatta, jos riittävän asiantuntemuksen yllä-
pitoon tarvittava rahoitus on muulla tavoin kyseisen vuoden osalta var-
mistunut. Myös esimerkiksi silloin kun riittävän korkeatasoisia hankkei-
ta ei löydy rahoitettaviksi, olisi varoja jakamisen sijasta palautettava 
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maksuvelvollisille. Tällöin jakamatta jääneet varat palautettaisiin maksa-
jille."

Ydinenergialain 53 a §:n 1 momentin mukaan ydinlaitoksen haltijalta 
perittävä maksu peritään ydinenergialain 5 §:n säädetyn yleisen periaat-
teen toteuttamiseksi, jolla tarkoitetaan yhteiskunnan kokonaisetua. Tämä 
edellytys ei täyttynyt Valtion ydinjätehuoltorahaston lisämaksupäätök-
sessä. TVO:n tiedossa ei ole, eikä lisämaksupäätöksestä käy ilmi, että 
päätöstä tehtäessä olisi ollut tiedossa jokin vuoden 2010 tutkimushanke, 
jonka rahoittamiseksi maksu olisi ollut yhteiskunnan kokonaisedun takia 
tarpeen periä. Koska lain mukaisen järjestelyn tarkoituksena ei ole tutki-
muksen rahoittaminen sinänsä, vaan varmistaa tietyn asiantuntemuksen 
ja valmiuksien olemassaolo, ei Valtion ydinjätehuoltorahastolla ole ollut 
lisämaksupäätökselleen lain mukaisia perusteita. Jos riittävän korkeata-
soisia hankkeita ei löydy rahoitettaviksi, olisi varoja lain esitöiden mu-
kaan perimisen ja jakamisen sijasta palautettava maksuvelvollisille.

Valtion ydinjätehuoltorahasto ei TVO:n tietojen mukaan hankkinut en-
nen lisämaksupäätöksen tekemistä TEM:n eikä Säteilyturvakeskuksen 
lausuntoa vuoden 2010 lisärahoituksesta, vaan nämä lausunnot annettiin 
vasta vuoden 2011 maksupäätöskäsittelyn yhteydessä.

Säteilyturvakeskus antoi 31.1.2011 TEM:lle lausunnon ydinvoimalaitos-
ten turvallisuustutkimuksen rahoituksesta vuonna 2011. Lausunnossaan 
se toteaa, että Valtion ydinjätehuoltorahasto voi osoittaa SAFIR2014-oh-
jelman varsinaisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen vuonna 2011 
TEM:n ilmoituksen mukaan 5 054 003 euroa, joka on merkittävästi suu-
rempi kuin vuodelle 2010 käytettävissä ollut rahoitus. Lausunnon mu-
kaan tämä johtui 1.7.2010 eduskunnan vahvistamista periaatepäätöksis-
tä.

TEM oli pyytänyt Säteilyturvakeskusta ottamaan kantaa vuonna 2010 
tehtyjen periaatepäätösten mahdollisesti tuoman vuoden 2010 lisärahoi-
tuksen käyttämisestä ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimukseen. Lau-
sunnossaan Säteilyturvakeskus katsoi, että vuoden 2010 mahdollinen li-
särahoitus yhteensä 2 280 000 euroa tulee käyttää vain osittain, mikäli se 
tulee jaettavaksi. Säteilyturvakeskus esitti, että mahdollisesta lisärahoi-
tuksesta käytetään 200 000 euroa kotimaisen todennäköisyyspohjaisen 
laskentaohjelmiston osaamisen ylläpitämiseen ja varmistamiseen. Sätei-
lyturvakeskuksen mukaan vuoden 2010 mahdollisesta lisärahoituksesta 
2 080 000 euroa tulee jättää jakamatta.
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Säteilyturvakeskuksen lausuma tukee TVO:n jo hallinto-oikeudessa esit-
tämää ja jo hallituksen esityksessäkin todettua lausumaa, jonka mukaan 
ydinenergialain 53 a §:n tarkoituksena ei ole tutkimuksen rahoittaminen 
sinänsä, vaan nimenomaan varmistaa tietyn asiantuntemuksen ja val-
miuksien voimassaolo. Hallituksen esityksen mukaan rahasto voi jättää 
osan kertyneistä varoista jakamatta, jos riittävän asiantuntemuksen yllä-
pitoon tarvittava rahoitus on muulla tavoin kyseisen vuoden osalta var-
mistunut. TEM on katsonut, että perusteltu syy tähän voisi olla esimer-
kiksi se, että asiantuntemuksen ja muiden valmiuksien säilyttäminen riit-
tävän korkeatasoisena ja kattavana toteutuu ydinvoimayhtiöiden omatoi-
misella tutkimuksella tai että riittävän korkeatasoisia hankkeita ei löydy.

Vuosittain perittävää maksua ei voida periä käytettäväksi tulevien vuo-
sien tutkimushankkeiden rahoittamiseen, vaan kunakin vuonna kerätyt 
varat tulisi käyttää samana kalenterivuonna toteutettavaan tutkimukseen, 
kuten lainkohdan esitöissä todetaan. Tämä vastaa myös aikaisemmin 
noudatettua menettelyä, joka käy ilmi Valtion ydinjätehuoltorahaston 
vuosittaisista toimintakertomuksista. Mikäli päätös lisämaksusta vuodel-
ta 2010 jäisi voimaan, siirtyisi varojen käyttäminen väistämättä päätök-
sen myöhäisen lainvoimaiseksi tulon takia vuoteen 2012 tai tätä myöhäi-
semmäksi. 

Perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Lisäksi pe-
rustuslain 21 § edellyttää, että yksityisen omaisuudensuojan piiriin kuu-
luvia varallisuusoikeuksia koskevassa päätöksenteossa viranomaisme-
nettelyn tulee täyttää hyvän hallinnon vaatimukset ja että perusoikeuksia 
koskevien päätösten lainmukaisuus voidaan saattaa oikeudenmukaisessa 
lainkäyttömenettelyssä tutkittavaksi. Tämän takia Valtion ydinjätehuol-
torahaston hallintotoimen pätevyyttä tulisi arvioida myös perustuslain 
106 §:n mukaisena kysymyksenä siitä, oliko ydinenergialain 38 a §:n so-
veltaminen ja lisämaksuvelvollisuuden määrääminen "ilmeisessä ristirii-
dassa perustuslain kanssa".

Hallintopäätöksiin sisältyy neljä pääasiallista oikeusvaikutusta, joita ovat 
pätevyys, lainvoima, oikeusvoima ja täytäntöönpanokelpoisuus. Hallin-
topäätöksen oikeusvoimalla tarkoitetaan päätöksen pysyvyyttä ja sito-
vuutta vastaisuudessa. Oikeusvoimaan perustuva päätöksen pysyvyys 
merkitsee sitä, että viranomainen ei voi enää yksipuolisesti muuttaa al-
kuperäistä päätöstään ilman muuttamiseen oikeuttavaa nimenomaista 
toimivaltasäännöstä. Oikeusvoimaan liittyy oikeusvarmuus ja hallinto-
toiminnan ennakoitavuus. Yritysten tulee voida luottaa siihen, että hal-
lintoelimet itsekin noudattavat tekemiään päätöksiä ja että päätöksenteko 
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on johdonmukaista. Vakiintuneena lähtökohtana on, että hallintopäätös 
on oikeusvoimainen ja valitusajan umpeuduttua myös lainvoimainen.

Valtion ydinjätehuoltorahasto päätti 2.2.2010 vuoden 2010 maksuista 
TVO:n maksuvelvollisuuden osalta oikeusvoimaisesti, eikä Valtion ydin-
jätehuoltorahastolla ollut ilman nimenomaista toimivaltasäännöstä oi-
keutta määrätä TVO:lle lisämaksua sen jälkeen, kun TVO ydinlaitoksen 
haltijana oli jo täyttänyt vuoden 2010 osalta ydinenergialain 53 a §:n 
1 momentin mukaisen velvollisuutensa osallistua tutkimustoiminnan ra-
hoittamiseen.

Lisämaksupäätös on euromääräisesti merkittävä. Valtion ydinjätehuolto-
rahasto on noudattanut vuoteen 2004 asti vakiintuneita toimintatapoja ja 
määrännyt vuosittaiset maksut kunkin kalenterivuoden helmikuun 15. 
päivään mennessä. TVO on toiminut omassa taloudellisessa päätöksen-
teossaan ja budjetoinnissaan vilpittömästi luottaen viranomaisen noudat-
tavan edelleenkin vakiintuneita ja Valtion ydinjätehuoltorahastosta an-
nettuun valtioneuvoston asetukseen perustuvia toimintatapoja.

Hallintolain 6 §:n mukaisten hallinnon oikeusperiaatteiden mukaan vi-
ranomaisten toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa ta-
voiteltuun päämäärään nähden. Viranomaisten toimien on suojattava oi-
keusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Oikeutettujen odo-
tusten suojaan perustuva luottamuksensuojaperiaate turvaa vilpittömässä 
mielessä toimivan yrityksen toimintaa ja oikeusasemaa. Viranomainen ei 
voi puuttua yrityksen taloudelliseen asemaan odottamattomasti tai taan-
nehtivasti. Hallinnon asiakas on oikeutettu luottamaan siihen, että viran-
omainen noudattaa hänen kohdallaan omaksumaansa tulkinta- ja sovelta-
miskäytäntöään, elleivät olosuhteet ole olennaisesti muuttuneet tai tuo 
käytäntö ole selvästi lainvastainen.

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että myös vilpittömälle mielelle tulee 
antaa merkitystä. Esimerkiksi jos viranomaisen sisäistä työnjakoa koske-
via normeja on loukattu päätöstä tehtäessä, vilpittömässä mielessä toimi-
nut asiakas voi mahdollisesti saada suojaa virheen vaikutuksilta.

Valtion ydinjätehuoltorahasto on hallinto-oikeudelle antamassaan vas-
tauksessa katsonut, että ydinenergialain 53 a §:n tarkoittama maksu on 
niin sanotusti veroluonteinen. Mikäli näin katsottaisiin olevan, maksuun 
pitää samasta perusteesta johtuen soveltaa verotusmenettelyssä voimassa 
olevaa yleistä periaatetta luottamuksensuojasta.
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Verotusmenettelystä annetun lain 26 §:n 2 momentin mukaan jos asia on 
tulkinnanvarainen tai epäselvä ja jos verovelvollinen on toiminut vilpit-
tömässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden mu-
kaisesti, on asia ratkaistava tältä osin verovelvollisen eduksi, jos ei eri-
tyisistä syistä muuta johdu. Tämä tarkoittaa verohallinnon antaman oh-
jeen mukaan sitä, että asiakkaalla on oikeus luottaa viranomaisen toimi-
van lainmukaisesti, pysyvän päätöksissään ja noudattavan omaksumaan-
sa tulkintalinjaa johdonmukaisesti.

Hallinto-oikeus ei ole antanut TVO:lle luottamuksensuojaa asiassa, kos-
ka vastaavanlaisesta tapauksesta ei ole aiempaa viranomaiskäytäntöä 
eikä maksua ole määrätty taannehtivasti.

Luottamuksensuojaa ja odotettujen odotusten suojaa tulee kuitenkin an-
taa hallintolain 6 §:n perusteella, koska
- Valtion ydinjätehuoltorahaston vuosittaiset maksuunpanopäätökset on 
tehty kunkin kalenterivuoden helmikuun 15. päivään mennessä vuodesta 
2004 lukien Valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun valtioneuvoston 
asetuksen mukaisesti, jonka menettelytavan johdonmukaista noudatta-
mista TVO:lla on ollut perusteltu oikeus odottaa;
- oikeudesta määrätä lisämaksua ei ole olemassa nimenomaista toimi-
valtasäännöstä;
- Valtion ydinjätehuoltorahasto ei vuoden 2010 maksuja koskevassa pää-
töksessään 2.2.2010 tehnyt varaumaa mahdollisesta lisämaksusta OL4-
hankkeen osalta, vaikka sillä oli tieto siitä, että TVO:lla oli OL4-hanket-
ta koskeva periaatepäätöshakemus vireillä;
- päätös vuoden 2010 lisämaksusta tehtiin vasta 15.12.2010, mikä on 
kohtuutonta TVO:n varallisuusoikeudellisten ja oikeutettujen odotusten 
suojan kannalta;
- lisämaksupäätös on euromäärältään merkittävän suuri;
- yhteiskunnan kokonaisetu ei ole vaatinut lisämaksun määräämistä.

TVO:lle tulee antaa myös vilpittömän mielen suojaa, koska vielä kesällä 
2010 lainsäätäjä eli eduskunnan talousvaliokunta OL4-hanketta koske-
vassa periaatepäätöskäsittelyssä tulkitsi ydinenergialain 53 a §:ää mietin-
nössään niin, että OL4-hankkeen periaatepäätöksen hyväksymisestä joh-
tuva TVO:n maksuvelvollisuus syntyisi vasta vuodesta 2011 lähtien. 

Valtion ydinjätehuoltorahastolla ei ole ollut oikeutta muuttaa noudatta-
maansa menettelyä takautuvasti, vaan uuden ydinvoimalaitosyksikön pe-
riaatepäätöstä koskeva maksu olisi tullut määrätä maksuun pantavaksi 
vasta eduskunnan päätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta eli helmi-
kuun 15. päivään 2011 mennessä. Juuri näin Valtion ydinjätehuoltora-
hasto on tehnytkin 11.2.2011 antamallaan lainvoimaisella päätöksellä. 
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Lain soveltamiseen liittyvä tulkintaerimielisyys vuoden 2010 lisärahoi-
tuspäätöksen osalta on ratkaistava maksuvelvollisen hyväksi, ja TVO:lle 
tulee antaa luottamuksensuojaa.

Valtion ydinjätehuoltorahasto on antamassaan lausunnossa viitannut 
Helsingin hallinto-oikeudelle antamaansa lausuntoon ja todennut, että 
ydinenergialain 53 a §:n 3 kohdan mukainen valtioneuvoston periaate-
päätös, jonka eduskunta päätti jättää voimaan 1.7.2010, tehtiin 6.5.2010.

Teollisuuden Voima Oyj on antanut vastaselityksen.

Merkitään, että korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan toisella 
päätöksellä ratkaissut myös valituksen, jonka Fennovoima Oy on tehnyt 
Helsingin hallinto-oikeuden 20.4.2012 antamasta päätöksestä numero 
12/0505/3 ydinvoimalaitoksen haltijalta kerättävää maksua koskevassa 
asiassa (Valtion ydinjätehuoltorahasto 15.12.2010 numero 45/2010L).

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hyväksytään. Hel-
singin hallinto-oikeuden ja Valtion ydinjätehuoltorahaston päätökset ku-
motaan.

2. Teollisuuden Voima Oyj:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaami-
sesta hylätään.

Perustelut

1. Ydinlaitoksen haltijalta kerättävä maksu

Sovellettavat säännökset

Ydinenergialain (990/1987) 5 §:n mukaan ydinenergian käytön tulee 
olla, sen eri vaikutukset huomioon ottaen, yhteiskunnan kokonaisedun 
mukaista. 

Ydinenergialain 53 a §:n (1131/2003) 1 momentin mukaan lain 5 §:ssä 
säädetyn yleisen periaatteen toteuttamiseksi on sillä, 
1) jolla on lupa lain 11 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun yleiseltä 
merkitykseltään huomattavan ydinlaitoksen käyttöön, 
2) jolla on lupa tällaisen ydinlaitoksen rakentamiseen, mutta jolla ei vie-
lä ole lupaa laitoksen käyttöön, tai 
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3) jonka hakemuksesta valtioneuvosto on tehnyt tällaista ydinlaitosta 
koskevan periaatepäätöksen, joka on voimassa, mutta johon perustuvaa 
lupaa laitoksen rakentamiseen ei ole myönnetty, 
velvollisuus osallistua sellaisen tutkimustoiminnan rahoittamiseen, jonka 
tarkoituksena on varmistaa, että jos ilmenee ydinlaitosten turvallisen 
käytön kannalta uusia seikkoja, joita ei ole ollut mahdollista ottaa ennal-
ta huomioon, viranomaisten saatavilla on riittävästi ja kattavasti sellaista 
ydinteknistä asiantuntemusta ja muita valmiuksia, joita käyttäen voidaan 
tarvittaessa viivytyksettä selvittää tällaisten seikkojen merkitystä.

Pykälän 1 momentissa säädetty velvollisuus täytetään pykälän 2 momen-
tin (342/2008) mukaan maksamalla Valtion ydinjätehuoltorahastoon 
vuosittain maksu, jonka suuruus on 240 euroa kultakin luvassa ilmoite-
tulta nimellislämpötehon megawatilta tai periaatepäätöksessä ilmoitetul-
ta suurimman lämpötehon megawatilta. Valtioneuvoston asetuksella voi-
daan tämä euromäärä säätää pienemmäksikin.

Pykälän 2 momentin mukaisesti kerätyt varat on pykälän 3 momentin 
mukaan pidettävä erillään Valtion ydinjätehuoltorahaston muista varois-
ta.

Ydinenergialain 53 d §:n 1 momentin (1131/2003) 1 kohdan mukaan 
Valtion ydinjätehuoltorahasto rahoittaa kunakin vuonna jaettavissa ole-
vin varoin tutkimushankkeita siten, että lain 53 a §:n 3 momentissa tar-
koitetusta erillisvarallisuudesta rahoitettava hankekokonaisuus tarkoituk-
senmukaisella tavalla tukee 53 a §:n 1 momentin mukaisen tutkimustoi-
minnan tarkoitusta.

Ydinenergialain 53 e §:ssä (1131/2003) on säännökset tutkimusrahoituk-
sen hakemisesta, myöntämisestä ja takaisinperinnästä. Pykälän 4 mo-
mentin mukaan, jos kauppa- ja teollisuusministeriö esittää, että 
53 a §:ssä säädetyn maksuvelvollisuuden tarkoituksen kannalta ei ole pe-
rusteltua käyttää kaikkia 53 c §:n 3 momentin mukaan jaettavissa olevia 
varoja lain 53 d §:n 1 momentissa tarkoitettujen tutkimushankkeiden ra-
hoittamiseen, rahaston tulee jättää vastaava osa varoista jakamatta. Jaka-
matta jääneet varat on palautettava maksajille maksujen suhteessa. 

Edellä mainittuja ydinenergialain 7 a luvun säännöksiä koskevan halli-
tuksen esityksen (HE 128/2003 vp) yleisperusteluissa muun ohella tode-
taan, että esityksen tarkoituksena ei ole rakentaa ydinturvallisuuden tut-
kimusta kokonaisvaltaisesti koordinoivaa järjestelmää, vaan ainoastaan 
taata, että voimayhtiöiden tilaaman, turvallisuusviranomaisten valvonta-
työtään varten tilaaman ja tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen omista 
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lähtökohdistaan harjoittaman tutkimustyön ohella on käytettävissä varoja 
valtiovallan osoittamiin käyttötarkoituksiin. Valtion ydinjätehuoltorahas-
ton tulisi käyttää kunakin vuonna kerätyt varat samana kalenterivuonna 
sellaisten korkeatasoisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen, joiden 
muodostama hankekokonaisuus tukee vastaavaa asiantuntemuksen yllä-
pitämistavoitetta. Valtion ydinjätehuoltorahasto jakaisi varat kauppa- ja 
teollisuusministeriön esityksen pohjalta. Järjestelyn tarkoituksena ei ole 
tutkimuksen rahoittaminen sinänsä, vaan nimenomaan varmistaa tietyn 
asiantuntemuksen ja valmiuksien olemassaolo. Sitä silmällä pitäen, että 
tämän varmistamiseen tarvittava rahoituksen taso saavutetaan muulla ta-
voin, on esitykseen sisällytetty kaksi mekanismia, joilla maksuvelvolli-
siin kohdistuvaa rasitetta voidaan pienentää. Valtioneuvoston asetuksella 
voitaisiin säätää maksu lakiehdotuksessa esitettyä pienemmäksikin. Näin 
voisi tapahtua esimerkiksi silloin, kun tarvittavan asiantuntemuksen ja 
muiden valmiuksien pitkäjänteinen rahoitus järjestyisi muulla tavalla. 
Rahasto puolestaan jättäisi osan kertyneistä varoista jakamatta, jos riittä-
vän asiantuntemuksen ylläpitoon tarvittava rahoitus on muulla tavoin 
kyseisen vuoden osalta varmistunut. Myös esimerkiksi silloin kun riittä-
vän korkeatasoisia hankkeita ei löydy rahoitettaviksi, olisi varoja jaka-
misen sijasta palautettava maksuvelvollisille. Tällöin jakamatta jääneet 
varat palautettaisiin maksajille. 

Mainitun hallituksen esityksen 53 e §:n 4 momenttia koskevien yksityis-
kohtaisten perustelujen mukaan momentissa säädettäisiin jakamatta jää-
neiden varojen palauttamisesta. Normaalimenettely olisi, että kunakin 
vuonna maksuina kerätyt varat jaetaan samana vuonna kuin ne on mak-
settukin. Jos kuitenkin kauppa- ja teollisuusministeriö toteaa, että mak-
sujen keräämisen tarkoituksen valossa ei ole perusteltua jakaa kaikkia 
lain 53 c §:n 3 momentin mukaisesti jaettavissa olevia varoja, sen tulee 
tehdä tästä rahastolle esitys ja rahaston tulee jättää vastaava osa varoista 
jakamatta. Jakamatta jääneet varat palautettaisiin maksajille maksujen 
suhteessa. Pääsääntöisesti palauttaminen tapahtuisi samana vuonna kuin 
varat on kerätty maksuina.

Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahastosta (161/2004) on 
annettu asetuksen antamiseen valtuuttavan ydinenergialain 38 §:n 3 mo-
mentin ja 82 §:n nojalla. Asetuksen 4 §:n 10 kohdan mukaan ydinjäte-
huoltorahaston johtokunnan tehtävänä on vahvistaa kunkin kalenterivuo-
den helmikuun 15. päivään mennessä muun muassa ydinenergialain 
53 a §:n 2 momentin mukaisesti määräytyvät maksut.
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Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös 

Asiassa on Teollisuuden Voima Oyj:n vaatimusten johdosta arvioitava, 
onko Valtion ydinjätehuoltorahaston päätös lainvastainen sen johdosta, 
että Valtion ydinjätehuoltorahaston koko vuotta 2010 koskeva päätös on 
tehty vasta 15.12.2010, vaikka Teollisuuden Voima Oy:n maksuvelvolli-
suus on syntynyt 1.7.2010, vaikka maksun perimisen tarkoituksena on 
vuosittain osallistua ydinenergialain 53 a §:n 1 momentissa tarkoitetun 
tutkimistoiminnan rahoittamiseen ja vaikka yhtiö oli jo maksanut ydin-
energialain 53 a §:n 2 momentin mukaan vuodelta 2010 määräytyvät 
maksut.

Ydinenergialaissa ei ole säännöksiä siitä, milloin kunkin kalenterivuoden 
maksu on vahvistettava, eikä myöskään siitä, onko maksu vahvistettava 
aina koko kalenterivuodeksi. Näitä kysymyksiä ei ole käsitelty ydinener-
gialain esitöissäkään. Valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen 
mukaan ydinjätehuoltorahaston johtokunnan tehtävänä on vahvistaa 
kunkin kalenterivuoden maksut helmikuun 15. päivään mennessä. 

Ydinenergialain 53 a §:n 2 momentissa säädetään vuosittain kerättävän 
maksun suuruuden perusteet. Lain 53 d §:n 1 momentin 1 kohdan mu-
kaan Valtion ydinjätehuoltorahasto rahoittaa kunakin vuonna jaettavissa 
olevin varoin tutkimushankkeita. Ydinenergialain muuttamista koskevan 
hallituksen esityksen (HE 128/2003 vp) mukaan kunakin vuonna mak-
suina kerätyt varat jaetaan samana vuonna kuin ne on maksettukin. Jos 
säädetyn maksuvelvollisuuden kannalta ei ole perusteltua käyttää kaik-
kia jaettavissa olevia varoja tutkimushankkeiden rahoittamiseen, lain 
53 e §:n 4 momentin mukaan rahaston tulee jättää osa varoista jakamatta 
ja jakamatta jääneet varat palauttaa maksajille. Mainitun hallituksen esi-
tyksen mukaan järjestelyn tarkoituksena ei ole tutkimuksen rahoittami-
nen sinänsä, vaan nimenomaan varmistaa tietyn asiantuntemuksen ja 
valmiuksien olemassaolo. 

Teollisuuden Voima Oyj:lle koko vuotta 2010 koskeva maksu on määrät-
ty 15.12.2010. Koska yhtiön maksuvelvollisuus on syntynyt vasta edus-
kunnan päätettyä 1.7.2010 jättää voimaan valtioneuvoston 6.5.2010 te-
kemä periaatepäätös yhtiön ydinvoimalaitoksen rakentamisesta, maksu 
on määrätty osittain takautuvasti. Kun maksu on määrätty vasta joulu-
kuussa 2010, se kerättävien varojen tarkoitus, että vuonna 2010 kerätyt 
varat jaetaan vuoden 2010 tutkimushankkeisiin, ei voi enää toteutua. 

Edellä mainitut säännökset ja niiden tarkoitus huomioon ottaen Valtion 
ydinjätehuoltorahasto ei ole voinut 15.12.2010 takautuvasti määrätä 
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Teollisuuden Voima Oyj:n maksettavaksi ydinenergialain 53 a §:ssä tar-
koitettua maksua vuodelta 2010. Tämän vuoksi Helsingin hallinto-oikeu-
den ja Valtion ydinjätehuoltorahaston päätökset on kumottava.

2. Oikeudenkäyntikulut

Asian laatuun nähden ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 
74 §, Teollisuuden Voima Oyj:lle  ei ole määrättävä maksettavaksi kor-
vausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Korkein hallinto-oikeus:

           Pekka Vihervuori

Esa Aalto Eila Rother (t)

Hannele Ranta-Lassila Timo Viherkenttä

Asian esittelijä,
oikeussihteeri Marja Leena Kemppainen
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Jakelu

Päätös Teollisuuden Voima Oyj, maksutta
Jäljennös Helsingin hallinto-oikeus

Valtion ydinjätehuoltorahasto
Työ- ja elinkeinoministeriö


