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Tässä diplomityössä selvitetään mahdollisuuksia toteuttaa käyttökokemuksista saatavan 

tiedon trendiseurantaa Loviisan voimalaitoksella. Trendiseurannalla on teollisuudessa 

pitkä historia toiminnan analysoinnissa ja analytiikka on yleistynyt yhä arkipäiväisem-

pien asioiden ymmärtämisen tueksi. Kasvava käyttötapahtumista saatavan tiedon määrä 

on lisännyt tarvetta kehittää trendiseurantaa tukemaan voimalaitoksen käyttökokemustoi-

mintaa. Lisäksi paremmalla trendiseurannalla koetaan saatavan aikaisempaa kokonais-

valtaisempi kuva laitoksen toiminnasta.  

Työssä Loviisan voimalaitoksen käyttökokemustoiminnan trendiseurantaa on pyritty ke-

hittämään vertaamalla ja soveltaen toimintaa maailmalla hyväksi todettuihin käytöntöi-

hin. Lisäksi työssä haastateltiin Loviisan voimalaitoksen henkilöstöä kartoittaen samalla 

organisaation toiveita ja näkemyksiä trendiseurantaan liittyen. 

Trendiseurannassa on tarkoitus hyödyntää voimalaitoksen havaintoilmoituksia ja käyttö-

tapahtumaraportteja sekä muilta ydinvoimalaitoksilta saatavia käyttötapahtumaraport-

teja. Diplomityössä esitellään menettelyt trendiseurannanalle ja sen hyödyntämiselle. 

Työssä määritetään trendiseurannalle muun muassa säännöllisyys, tehtävät analyysit ja 

havainnollistetaan näitä esimerkein.   
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The aim of this Master’s Thesis was to examine the possibilities to implement trend mon-

itoring and analysis to the data gained from operating experience at Loviisa nuclear power 

plant. Trend analysis has a long history in industry and it has become more common in 

supporting the understanding of the more common issues. The growing amount of infor-

mation in operating experience has increased the need to develop analytics to support the 

operating experience process of the power plant. In addition, a better trend tracking is 

utilized for getting a more comprehensive picture of the plant's conditions. 

This thesis strives to develop the trend tracking process of operating experience in Loviisa 

power plant utilizing interviews and international best practices. Interviews were made 

with personnel of Loviisa power plant for mapping the wishes of organization for trend 

tracking. 

In the trending, all operating experience data is utilized including the observation reports 

and operational event reports of the power plant, as well as the operational event reports 

from other nuclear power plants. This work introduces procedures for trend tracking and 

its utilization. The thesis defines, among other things, the frequency and methods of anal-

ysis for trending and illustrates those by examples.  
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1 JOHDANTO 

Diplomityön aiheena on Loviisa ydinvoimalaitoksen käyttötapahtumien trendiseurannan 

kehittäminen. Hyödynnettäviä tietoja ovat voimalaitoksen sisäiset käyttötapahtumarapor-

tit, havaintoilmoitukset ja muilta ydinvoimalaitoksilta saatavat ulkoiset käyttötapahtuma-

raportit. Trendiseurannalla pyritään parempaan kokonaisuuden hallintaan analysoimalla 

käyttötapahtumista saatavaa tietoa tunnistaen muutossuuntia, jotka vaativat korjaavia toi-

menpiteitä. Toimintatapojen numeerisella tilastoinnilla pystytään näkemään suurempia 

kokonaisuuksia ja vaikuttamaan laajemmin kuin yksittäisten tapahtumien pohjalta mää-

ritetyillä korjaavilla toimenpiteillä. Trendiseurannan avulla kyetään myös tunnistamaan 

positiivisia muutossuuntia ja laitoksen vahvuuksia. 

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n (International Atomic Energy Agency) or-

ganisoiman ydinvoimaloiden asiantuntijaryhmän mukaan käyttökokemustoiminnan pro-

sessin vahvistamiseksi on oleellista: 

 Kaikkien ydinvoimavaltioiden jakaa tietoa ja raportoida tapahtumista muille. 

 Toimivan käyttökokemustoiminnan prosessin on sisällettävä kaikkia seuraavia: 

tiedon kerääminen, tiedon arviointi ja laadun hallinta, tiedon analysointi, johto-

päätöksien teko, tiedon levittäminen, prosessin seuranta ja tehokkuus. 

 Tiedon hallintaan on rakennettava järjestelmä, jolla kyetään takaamaan tiedon 

kulku tuleville sukupolville. 

Trendiseuranta tehostaa suurinta osaa näistä käyttökokemustoiminnan kannalta tärkeäksi 

koetuista osa-alueista. (International Atomic Energy Agency 2018a, 52.) 

Käyttötapahtumien säännöllistä laajaa trendiseurantaa ei ole aikaisemmin tehty Loviisan 

voimalaitoksella. Säännöllisten toimintatapojen luominen koettiin tarpeellisena jatkuvasti 

kasvavan tiedon määrän analysoinnissa. Käyttötapahtumista ja havainnoista saatavaa tie-

toa tulisi hyödyntää laajemmin osana Loviisan voimalaitoksen käyttökokemustoimintaa. 

Työllä luodaan edellytykset ja toimintatavat käyttökokemustoimintaryhmän hallin-

noiman tiedon trendiseurannalle. Lisäksi työn toimenpiteillä pyritään edesauttamaan 

käyttökokemustoiminnan kehittymistä Loviisan voimalaitoksella. 
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1.1 Työn tausta 

Ydinvoimalaitoksessa käyttökokemustoiminnan tarkoituksena on auttaa organisaatiota 

kehittämään toimintatapoja käyttötapahtumien ja saatujen havaintojen avulla. Turvalli-

suuskriittinen toiminta vaatii jatkuvaa kehittämistä ja muutostarpeita tulee eteen usein. 

Myös saatavan tiedon määrä omalta ja muilta ydinvoimalaitoksilla kasvaa jatkuvasti käyt-

tövuosien määrän kasvaessa sekä myös kerättävän tiedon määrän lisääntymisen ansiosta. 

Tämän vuoksi on tärkeä pyrkiä parantamaan käyttökokemustoiminnan kokonaisuuden 

hallintaa ja tulosten analysointia sekä kehittää toimintatapoja, joilla merkittävimmät ta-

pahtumat ja tapahtumaketjut tunnistetaan, sekä niihin kyetään puuttumaan. (International 

Atomic Energy Agency 2018b, 15.) 

Loviisan voimalaitoksella on tunnistettu tarve kehittää käyttökokemustoiminnan koko-

naisuuden hallintaa trendiseurannan avulla ja tähän nähtiin järkevänä ratkaisuna tehdä 

diplomityö aiheesta. Työ tehdään osana käyttökokemustoiminnan kehittämistä vastaten 

samalla viranomaisen vaatimukseen kehittää organisaation omaa vastuuta kokemuksista 

oppimisessa. Trendiseurannan avulla yksiköt ja ryhmät voivat tunnistaa heikkoudet ja 

vahvuudet pitkällä aikavälillä ja heikkouksia voidaan tällöin parantaa. Lisäksi trendiseu-

rannan avulla pyritään osallistamaan koko organisaatiota enemmän käyttökokemusten 

hyödyntämiseen osana normaalia työskentelyä. 

Loviisan voimalaitoksella käyttötapahtumaraportteja tehdään vuosittain noin 50–70 kap-

paletta ja havaintoilmoituksia noin 1000 kappaletta. Käyttötapahtumaraporttien määrä on 

pysynyt tasaisena koko raportointihistorian ajan, mutta havaintoilmoitusten määrä on ol-

lut viimeisen viiden vuoden aikana voimakkaassa kasvussa uuden sovelluksen ja turval-

lisuuskulttuurin hiljattaisen muutoksen ansiosta. Tiedon suuren määrän johdosta kaikki 

havaintoilmoitukset ja käyttötapahtumaraportit luokitellaan World Association of Nu-

clear Operators:n (WANO) julkaiseman luokitteluohjeen mukaisesti. Käytäntö mahdol-

listaa tapahtumien jakamisen eri kategorioihin sekä tapahtumille on mahdollista tehdä 

erilaisten trendien tarkastelua. Käyttökokemusten tilastolliselle tarkastelulle ei ole ollut 

ennen diplomityötä selkeitä säännöllisiä toimintatapoja, eikä niitä ole juuri hyödynnetty 

muutoin kuin kappalemäärällisessä tarkastelussa. (Fortum Power and Heat Oy 2019, 8, 

10, 12, 13.) 
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1.2 Työn tavoitteet ja laajuus 

Työn tavoitteena on kehittää Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttötapahtumien trendiseu-

rantaa ja mahdollistaa trendien avulla käyttökokemuksien parempi ja laaja-alaisempi hyö-

dyntäminen. Osana työtä haastatellaan Loviisan voimalaitoksen henkilöstöä, jotka toimi-

vat pääosin esimiesasemassa. Haastatteluiden tarkoituksena on kartoittaa käyttötapahtu-

mien hyödynnettävyyden nykytilaa ja näkemyksiä uusien trendien muodostamisesta sekä 

niiden käsittelystä. Tällä pyritään osaltaan ottamaan huomioon laitoksen sisäisiä toiveita 

ja ajatuksia trendiseurannan kehitykseen. Haastateltavat valittiin koko organisaation laa-

juudelta eri toiminnoista. Haastatteluissa pyrittiin myös tunnistamaan käyttökokemustoi-

minnan hyödyntämisen tämän hetken haasteita ja kuinka niihin kyettäisiin vaikuttamaan 

organisaation paremmalla toiminnalla ja mahdollisilla käyttökokemustoiminnan kehitys-

hankkeilla. 

Työssä tarkastellaan ensisijaisesti käyttökokemustoimintaa yleisesti ydinvoimalaitok-

silla, käyttötapahtumista saatavaa tietoa, käyttökokemustoiminnan trendien tämän het-

kistä tilaa. Tavoitteena on pohtia ja tarkastella tarkemmin Loviisan voimalaitoksen tar-

peita ja mahdollisuuksia trendien hyödyntämisestä osana käyttökokemustoimintaa tule-

vaisuudessa. Työ tehdään yhteistyössä Loviisan voimalaitoksen käyttökokemustoiminta-

ryhmän kanssa ja tarkoituksena on saada voimalaitoksen toimintaa edistäviä tuloksia, 

joilla kyetään parantamaan käyttökokemustoiminnan näkyvyyttä ja toimintamalleja sekä 

tehostamaan käyttökokemuksista oppimista koko Loviisan voimalaitoksen organisaa-

tiossa. 

Työn lopputuloksena määritetään käyttökokemuksista tehtävät trendianalyysit ja niiden 

tarkastelutaajuudet. Lisäksi työssä pohditaan käyttökokemuksista saatavien trendien hyö-

dyntämistä ja kuinka trendien analyysejä tulkitaan yhdessä muun organisaation kanssa. 

Yhtenä työn osa-alueena suoritetaan tarkempi tarkastelu vuosien 2016 ja 2017 yleisim-

mälle myötävaikuttaneelle tekijälle ja pohditaan tapahtumiin johtaneita tarkemmin luoki-

teltuja tekijöitä sekä mahdollisia korjaavia toimenpiteitä. Jos käytetty tarkastelu osoittau-

tuu toimivaksi, tulevaisuudessa sitä voidaan käyttää käyttökokemusryhmän toimintamal-

lina trendianalyysin tekemisessä. 
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Työn tarkoituksena on luoda pohja säännöllisesti tehtäville käyttökokemustoiminnan 

trendianalyyseille. Trendianalyyseillä tarkoitetaan trendien muodostamista käyttötapah-

tumista ja havaintoilmoituksista luokitusten avulla, yksinkertaista kuvaajien tulkintaa ja 

syvällisempiä analyysejä yleisimmistä tai kasvaneita suorista syistä tai myötävaikutta-

neista tekijöistä. Koska aikaisempaa kokemusta trendien säännöllisestä tarkastelusta ei 

juuri ole, on toimintatavoista tarkoitus tehdä joustavia siten, että organisaation toiveita 

voidaan kuunnella ja huomioida myös tulevaisuudessa esimerkiksi trendien esitystapoja 

muuttamalla.  

Teollisuudessa ollaan totuttu mittaamaan toiminnan tasoa erilaisin tilastoin, joten niiden 

tekeminen on luontevaa myös käyttötapahtumista. Tämän kaltaisella säännöllisellä tren-

dien tarkastelulla pyritään muodostamaan laajempi ja selkeämpi kokonaiskuva Loviisan 

voimalaitoksen tapahtumista tukemaan johtamista ja kehittämään työskentelytapoja.  
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2 LOVIISAN VOIMALAITOS 

Loviisan voimalaitoksen muodostavat kaksi VVER–440 -tyypin ydinvoimalaitosta Lo-

viisa 1 (Lo1) ja Loviisa 2 (Lo2), joiden toimintaperiaate vastaa länsimaista PWR-laitosta 

(Pressurized Water Reactor). Se on yleisin maailmalla oleva ydinvoimalaitostyyppi, jossa 

reaktorin jäähdytteenä toimii tavallinen vesi, siksi Loviisan voimalaitoksen tyypistä voi-

daan käyttää myös nimitystä kevytvesireaktori. (Fortum 2019.) 

Sopimus voimaloiden tilaamisesta tehtiin vuonna 1969 neuvostoliittolaisen Atomener-

goeksportin kanssa. Tilaajana toimi Imatran Voima Oy, josta on sittemmin yritysjärjeste-

lyiden johdosta muodostunut nykyinen Fortum Oyj. Voimaloiden valmistus alkoi 1970-

luvun alussa ja Loviisa 1 kytkettiin ensimmäisen kerran kantaverkkoon vuonna 1977 ja 

Loviisa 2 1980. (Michelsen et al 2005, 149.) 

Voimalaitoksen omistajana ja luvanhaltijana toimii Fortum Power and Heat Oy. Voima-

laitokset ovat neuvostoliittolaisvalmisteisia, mutta ne valmistettiin yhdessä suomalaisten 

ja länsimaisten urakoitsijoiden kanssa ja muun muassa voimalaitoksen turvallisuusjärjes-

telmissä käytetty paljon länsimaista tekniikkaa. (Michelsen et al 2005, 164–168.) 

Loviisan voimalaitosten lämpötehot olivat vuoden 2018 lopulla kummallakin laitoksella 

1500 MW ja nettosähkötehot 507 MW. Laitoshistorian aikana voimalaitoksille on tehty 

useita kehitys- ja modernisaatioprojekteja, joiden seurauksena nettosähköteho on noussut 

laitoksen historian aikana useita kymmeniä megawatteja sekundääripiiriin tehdyistä mo-

dernisaatioista ja reaktorin lämpötehon korotuksesta 1375 MW:sta 1500 MW:iin johtuen. 

Tehoon vaikuttavien uudistusten lisäksi laitokselle on tehty muun muassa automaatiouu-

distus, joka valmistui vuoden 2018 vuosihuollossa. Kuvassa 1 on esitetty Hästholmenin 

saarella sijaitseva Loviisan voimalaitos. (Fortum 2019.) 
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Kuva 1. Loviisan voimalaitosalue (Fortum 2018). 

2.1 Toimintaperiaate 

Loviisan voimalaitoksen pääkiertopiirit muodostavat primääri-, sekundääri- ja merivesi-

piiri. Näissä virtaavan veden avulla lämpöteho poistetaan reaktorista ja johdetaan höyrynä 

turbiinille, jonka jälkeen vesihöyry lauhdutetaan takaisin vedeksi ja johdetaan uudelleen 

kiertoon. Lämpöenergia muodostetaan fissiolla halkaisemalla uraanin isotooppia U-235, 

jonka haljetessa vapautuu energiaa. Reaktio pysyy yllä, koska U-235 fission seurauksena 

syntyy uusia neutroneita. Ketjureaktiota hallitaan neutroneita absorboivilla materiaaleilla 

ja tähän käytetään PWR-tyyppisessä ydinvoimalaitoksessa primääriveteen sekoitettua 

boorihappoa ja booriteräksestävalmistettuja säätösauvoja. (Sandberg 2013, 35,45.) 

Polttoaine on sijoitettu reaktorin paineastian sisälle siten, että se muodostaa yhtenäisen 

kartionomaisen alueen. Reaktorisydän muodostuu polttoainenipuista, jotka pitävät sisäl-

lään polttoainesauvoja ja sauvat uraanioksidipellettejä. Polttoaineena kevytvesireakto-

rissa toimii uraanin isotooppi U–235, jonka pitoisuus polttoaineessa on rikastettu n. 4 

%:iin, sen ollessa luonnon uraanissa vain n. 0,7 % (World Nuclear Association, 2018). 

Rikastuksen ansiosta moderaattorina voidaan käyttää vettä, joka toimii samalla polttoai-

neen jäähdytteenä. Moderaattorin tehtävänä on hidastaa neutronien nopeus sellaiselle alu-

eelle, että ne osuvat ja halkaisevat mahdollisimman tehokkaasti U–235-ytimiä. (Huhtinen 

et al. 2004, 15.) 
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Loviisan voimalaitoksessa polttoainetta jäähdyttävä primääripiiri on paineistettu 123 

bar:iin, jotta vesi ei kiehu lämpötilan ollessa korkeimmillaan noin 300 °C. Primääripiirin 

veden kiertoa höyrystimien ja reaktorin välillä pitävät yllä pääkiertopumput. Primääripii-

rin vedellä on painevesireaktorissa tärkeä tehtävä myös reaktiivisuuden hallinnan kan-

nalta ja se sisältää neutroneita absorboivaa boorihappoa, jonka pitoisuutta primääripiirissä 

lasketaan palamajakson edetessä. Tehokäytön aikana PWR-tyypin reaktorissa primääri-

piirin booripitoisuutta muuttamalla tehdään suurin säätö reaktiivisuuteen ja säätösauvoja 

käytetään tehon hienosäätöön sekä mahdollisiin reaktoritehon äkillisiin muutostarpeisiin. 

Reaktiivisuuden hallinta on yksi ydinturvallisuuden kannalta tärkeimmistä ydinvoimalai-

toksen toiminnoista. Sen avulla varmistetaan, ettei jäähdytettävän reaktorin lämpöteho 

nouse liian suureksi vaurioittaen polttoainetta. (Sandberg 2013, 46–47.) 

Turbiineille menevä höyry muodostetaan kuudessa höyrystimessä, joissa primääripiirin 

veden energia siirretään sekundääripiiriin. Sekundääripiiri muodostaa suljetun piirin, 

jossa energia siirretään höyrystimiltä turbiineille ja se palaa lauhdutettuna syöttövetenä 

höyrystimille. Höyrystimissä sekundääripiirin vesi kiehuu sen ollessa primääripiiriä ma-

talammassa paineessa (44 bar). Muodostettu tuorehöyry johdetaan turbiineille, joissa 

höyry paisuessaan luovuttaa energiaa ja turbiinien akselit pyörittävät sähköä tuottavia ge-

neraattoreita. Tämän jälkeen höyry lauhdutetaan vedeksi ja johdetaan pumpuilla esiläm-

mityksen kautta syöttövesisäiliöön. Syöttövesisäiliöstä vesi johdetaan edelleen syöttöve-

sipumpuilla korkeapaine-esilämmittimien kautta höyrystimille uudelleen höyrystettä-

väksi. Sekundääripiirin vesi ei ole aktiivista, koska se ei ole reaktorin läpi virtaavan pri-

määripiirin veden kanssa suorassa kosketuksessa. Loviisan voimalaitoksen prosessin pe-

riaatekaavio on esitetty kuvassa 2. (Huhtinen et al. 2013, 245–248.) 



16 

 

 

 

Kuva 2. Loviisan voimalaitoksen periaatekaavio (Sandberg 2013, 45). 

 

Voimalaitoksen pääjärjestelmien lisäksi prosessiin liittyy useita turvallisuus- ja apujär-

jestelmiä, joilla on tärkeä tehtävä laitoksen turvallisen käytön ja käytettävyyden kannalta. 

Turvallisuusjärjestelmiin kuuluvat muun muassa primääripiirin hätälisävesijärjestelmät 

ja sekundääripiirin hätäsyöttövesijärjestelmät, joiden tehtävänä on lisäveden saannin tur-

vaaminen muun muassa putkikatkon tapauksessa ja turvata polttoaineen jäähdytys häiriö-

tilanteissa. Apujärjestelmiä ovat esimerkiksi vesikemiaa ylläpitävät järjestelmät. (Huhti-

nen et al. 2013, 245.) 

2.2 Organisaatio 

Loviisan voimalaitoksen organisaatioon kuului vuonna 2018 noin 500 henkilöä. Lisäksi 

voimalaitoksella työskentelee säännöllisesti noin. 100 vakituista urakoitsijaa. Organisaa-

tion muodostaa kuusi yksikköä: henkilöstö- ja liiketoiminta, kunnossapitotekniikka, ydin-
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polttoaine ja jätehuolto, yritysturvallisuus, ydinturvallisuus ja käyttö. Voimalaitoksen or-

ganisaatio toimii linjaorganisaationa ja yksikkötason organisaatiokaavio on esitetty ku-

vassa 3. (Fortum 2019.) 

 

Kuva 3. Loviisan voimalaitoksen yksikkötason organisaatiokaavio. 

 

Käyttökokemustoiminta kuuluu henkilöstö- ja liiketoimintayksikössä olevan koulutus- ja 

käyttökokemustoimintaryhmän vastuulle. Ryhmän käyttökokemustoiminnan päätehtävät 

ovat: sisäisten- ja ulkoisten käyttötapahtumien seulonta, tutkinta, korjaavien toimenpitei-

den seuranta ja vaikuttavuuden arviointi sekä Human Performance -ohjelman koordi-

nointi ja koulutus. Käyttökokemustoimintaryhmän tehtävä on pyrkiä selvittämään riskejä, 

jotka ovat johtaneet tai voivat johtaa turvallisuuden kannalta ei toivottuihin tapahtumiin. 

Käyttökokemustoiminta on yhteistyötä koko organisaation kanssa siten, että onnistumi-

sista ja epäonnistumisista saatavia oppeja hyödynnetään päivittäisessä tekemisessä. (Päi-

värinta 2018, 7.) 

  

Loviisan voimalaitos

Käyttö Yritysturvallisuus

Kunnossapitotekniikka
Henkilöstö ja 
liiketoiminta

Ydinpolttoaine ja 
jätehuolto

Ydinturvallisuus
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3 KÄYTTÖKOKEMUSTOIMINTA YDINVOIMALAITOKSILLA 

Vuoden 1979 maaliskuussa Three Mile Islandin ydinvoimalaitoksessa tapahtui siihen 

mennessä maailmaan vakavin ydinonnettomuus, kun primääripiirin jäähdytteen vuoto 

paineistimen auki jääneestä varoventtiilistä johti sydämen sulamiseen asti. Tapahtuman 

tutkintaan Yhdysvaltojen presidentti Jimmy Carter määräsi John G. Kemenyn johtaman 

komission. Komissio suositteli raportissaan Yhdysvaltojen ydinvoimateollisuuden aloit-

tavan tiedonvaihdon voimaloiden käyttökokemuksista keskenään. Tämän pohjalta perus-

tettiin Yhdysvaltoihin kansallinen Institute of Nuclear Power Operations (INPO), joka 

toimii edelleen yhdysvaltalaisten ydinvoimaloiden yhteistyöverkostona edistäen ydintur-

vallisuutta. (Institute of Nuclear Power Operations 2017 & Kemeny 1979, 21, 61.)  

Käyttökokemustoiminnalle toinen merkittävä tapahtuma sattui vuoden 1986 huhtikuussa, 

kun silloisessa Neuvostoliitossa Tšernobylissä sattui maailman toistaiseksi vakavin ydin-

onnettomuus. Tämä sai aikaan vastaavia toimenpiteitä maailmanlaajuisesti, kuin alle 

kymmenen vuotta aikaisemmin Yhdysvalloissa sattunut Three Mile Islandin onnetto-

muus. Vuonna 1989 perustettiin maailmanlaajuinen ydinvoimaloiden yhteistyötä edis-

tävä järjestö Wold Association of Nuclear Operators (WANO), joka toimii nykyään mer-

kittävänä järjestönä arvioidessa jäsentensä toimintaa ja jakamalla käyttökokemuksia voi-

malaitosten välillä. (Cantelon 2016, viii.) 

Nämä kaksi merkittävää tapahtumaa ovat aloittaneet ydinvoimalaitosten tiiviimmän yh-

teistyön. Ydinvoimalaitosten käyttökokemustoiminnan tarkoituksena on edistää ydinvoi-

malaitosten turvallista käyttöä hyödyntäen kokemuksia ja oppeja. Käyttökokemustoi-

minta pyrkii tukemaan toiminnallaan muuta organisaatiota tunnistamaan ja löytämään 

mahdollisia puutteita ja hyviä käytäntöjä toimintatavoista tai yksittäisissä työtehtävistä 

parantaen henkilö- ja laitosturvallisuutta. Käyttökokemustoiminnan päätarkoitukset ovat:  

 Parantaa laitosten turvallisuutta, luotettavuutta ja käytettävyyttä. 

 Edistää hyvien käytäntöjen käyttöä. 

 Vähentää ei toivottujen käyttötapahtumien taajuutta ja vakavuutta. 

 Auttaa muita organisaatioita tekemään samoin. 
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Käyttökokemuksien hyödyntämiseksi turvallisuudelle merkittävät tapahtumat tutkitaan ja 

niistä raportoidaan ydinvoimalaitosten menettelytapojen mukaisesti. Tapahtumaraport-

teja ja oppeja voidaan myös jakaa tapahtumalaitoksen ulkopuolelle yhteistyönä, joka 

edesauttaa muiden mahdollisuutta välttää vastaavia tapahtumia. Näin muilla havaittujen 

ongelmien perusteella voidaan kehittää myös omaa toimintaa ja parantaa laitoksen tur-

vallisuutta kohdistaen korjaavia tunnistettuun asiaan parantaen muun muassa kuvassa 4 

esitettyä syvyyssuuntaista puolustusta, jonka periaatteena on pyrkiä estämään ei toivot-

tuja tapahtumia erilaisin toiminnoin. Yhteistyötä käyttökokemustoiminnassa tehdään voi-

malaitosten välillä esimerkiksi eri järjestöjen kuten IAEA:n (International Atomic Energy 

Agency) ja WANO:n välityksellä. (OELG 2015, 7.) 

 

Kuva 4. Syvyyssuuntaisen puolustuksen toimintaperiaate (Hopkins 2009, 3). 
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3.1 Viranomaisvaatimukset käyttökokemustoiminnalle 

Ydinturvallisuusohjeet ovat suomen ydinvoimaloiden valvontaa suorittavan viranomai-

sen eli Säteilyturvakeskuksen (STUK) asettamat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimuk-

set ydinvoimaloiden luvanhaltijoille (Säteilyturvakeskus 2017). Ydinturvallisuusohjeet 

(YVL-ohjeet) määrittelevät käyttökokemustoiminnalle vaatimuksia suomalaisissa ydin-

laitoksissa. Käyttökokemustoimintaa koskevia vaatimuksia käsitellään YVL A.10:ssa. 

YVL-ohjeiden mukaan käyttökokemuksia ja turvallisuustutkimusten tuloksia on seurat-

tava ja arvioitava. Tavoitteena on parantaa turvallisuutta järjestelmällisin menettelyin. 

YVL-ohjeissa asetetaan vaatimuksia koko käyttökokemustoiminnan prosessille YVL 

A.10:n rakenteen mukaisesti: 

1. Johdanto  

2. Soveltamisala  

3. Käyttökokemustoiminnan organisointi  

4. Muiden ydinlaitosten tapahtumat  

5. Tapahtumien selvittäminen ja tutkinta  

6. Käyttökokemustiedon hyödyntäminen  

7. Tapahtumista ilmoittaminen ja raportointi  

8. Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt  

Liite A Raportointiohjeet  

Liite B STUKille toimitettavien raporttien sisältövaatimukset  

YVL-ohjeiden mukaisesti luvanhaltija on vastuussa siitä, että käyttökokemustoiminnalla 

on tavoitteet, ohjeistetut menettelyt, riittävät resurssit ja johdon tuki. Tapahtumien selvit-

tämistä ja tutkimista vaaditaan ennalta määritellyn vakavuusasteen ylittävissä tapauksissa 

ja tutkinnassa selvinneille puutteille on laadittava korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet 

sekä seurattava niiden toteutusta ja vaikuttavuutta. Viranomainen vaatii myös käyttöta-

pahtumien trendianalyysejä ja niiden hyödyntämistä heikkouksien ja muutossuuntien tun-

nistamiseksi. Ydin- ja säteilyturvallisuuteen vaikuttavista tapahtumista on luvanhaltijan 

ilmoitettava ja toimitettava käyttötapahtumaraportti Säteilyturvakeskukselle. (Säteilytur-

vakeskus 2019, 4, 6, 7.) 

https://www.stuklex.fi/fi/ohje/YVLA-10#a1
https://www.stuklex.fi/fi/ohje/YVLA-10#a2
https://www.stuklex.fi/fi/ohje/YVLA-10#a3
https://www.stuklex.fi/fi/ohje/YVLA-10#a4
https://www.stuklex.fi/fi/ohje/YVLA-10#a5
https://www.stuklex.fi/fi/ohje/YVLA-10#a6
https://www.stuklex.fi/fi/ohje/YVLA-10#a7
https://www.stuklex.fi/fi/ohje/YVLA-10#a8
https://www.stuklex.fi/fi/ohje/YVLA-10#aLiite_A
https://www.stuklex.fi/fi/ohje/YVLA-10#aLiite_B


21 

 

 

Ulkoiselle käyttökokemustoiminnalle asetettujen vaatimusten mukaisesti luvanhaltijan 

on arvioitava muiden ydinvoimalaitosten tapahtumia. Eri laitostyypit ja työkulttuurit on 

huomioitava arvioitaessa soveltuvuutta laitokselle, organisaatiolle ja toimintaympäris-

tölle. Arvioitavia asioita ovat etenkin samanlaiset osat ja käytännöt sekä mahdolliset sa-

man tyyppiset aikaisemmat tapahtumat omalla laitoksella. Tapahtuman tutkinnan seu-

rauksena määritettyjä korjaavia toimenpiteitä ja niiden toteutusta on seurattava. (Säteily-

turvakeskus 2019, 3.) 

Viranomainen suorittaa myös käytöntarkastusohjelman (KTO) mukaisia tarkastuksia 

käyttökokemustoiminnalle. Tarkastuksissa arvioidaan käyttökokemustoiminnan toimi-

vuutta Loviisan voimalaitoksella ja viranomainen voi antaa vaatimuksia korjaaville toi-

menpiteille. Tyypillisesti käytöntarkastusohjelman mukainen tarkastus tehdään käyttöko-

kemustoiminnalle noin joka toinen vuosi. (Säteilyturvakeskus 2013, 18.) 

3.2 Ydinvoimaloiden käyttökokemusyhteistyö 

Ydinenergian turvallisuuteen panostaminen on aloitettu jo ydinenergian käytön alusta al-

kaen, kun kansainvälinen ydinenergiajärjestö (IAEA) perustettiin vuonna 1957. Järjestön 

tarkoituksena on ollut alusta pitäen edistää ydinenergian rauhanomaista ja turvallista 

käyttöä. Sittemmin ydinvoimaloiden suora tiiviimpi yhteistyö on alkanut jo mainittujen 

onnettomuuksien seurauksena, kun energiayhtiöt ovat halunneet estää tapahtumien tois-

tuvuuden jakamalla omia käyttökokemuksia muille laitoksille. (OELG 2015, 6.) 

Tyypillisimpiä yhteistyön muotoja on käyttötapahtumaraporttien jakaminen muiden 

ydinvoimalaitosten kanssa. Ensimmäinen turvallisuuteen liittyvien käyttötapahtumien ja-

koon tarkoitetun Incident Reporting System:n julkaisi Taloudellisen yhteistyön ja kehi-

tyksen järjestön (OECD) alaisuudessa toiminut Nuclear Energy Agency (NEA) vuonna 

1978, mutta vasta vuonna 1981 OECD maat virallisesti hyväksyivät tämän toimintamal-

lin. Vuonna 1983 IAEA teki oman järjestelmän kaikille ydinvoimaa käyttäville jäsenval-

tioilleen ja vuonna 1995 toimintamallia hieman uudistettiin ja järjestelmät yhdistettiin 

IAEA:n alaisuudessa toimivaksi järjestelmäksi. Nykyään järjestelmän nimi on Internati-

onal Reporting System (IRS) ja siellä julkaistaan vuodessa noin sata käyttötapahtumara-

porttia. IAEA:n tietokantaan raportteja tekevät eri maiden viranomaiset ja tapahtumat 
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ovat turvallisuusmerkitykseltään maiden merkittävimpiä. (International Atomic Energy 

Agency 2018a, 5 & Libmann 1996, 443.) 

Nykyään toinen merkittävä käyttötapahtumaraporttien lähde on WANO:n ylläpitämä 

Operating Experience Database, jonne ydinvoiman käyttäjät itse raportoivat omat käyt-

tötapahtumansa. Näin ollen kappalemäärä on huomattavasti suurempi ja se on ollut 2010-

luvulla kasvussa ollen parhaimmillaan noin 3000 käyttötapahtumaraporttia vuodessa. Ra-

portoinnin kynnystä WANO onkin viimeisten vuosien aikana pyrkinyt madaltamaan ja 

halunnut sille raportoitavan samat tapahtumat kuin maan viranomaiselle. Käytäntö mah-

dollistaisi kaiken oleellisen tiedon myös muiden saataville. Lisäksi raporttien suurempi 

määrä ja yhtenäiset raportointikäytännöt antavat trendiseurantaan paremmat edellytykset. 

WANO Operating Experience Databaseen julkaistujen raporttien määrät vuosina 2000–

2015 on esitetty kuvassa 5. (Cantelon 2016, 51, 52.) 

 

Kuva 5. WANO:n Operating Experience Databaseen raportoidut tapahtumat vuosina 2000–2015. 

Tummalla esitetty arvo kuvaa aikaisempien vuosien kumulatiivista arvoa ja vaaleanvihreä 

kyseisen vuoden lisäystä aikaisempaan. (Cantelon 2016, liite.) 
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Ydinvoimalaitosten toimintatapoja tarkastellaan myös erilaisin riippumattomin arvioin-

nein, joita tehdään ydinvoimalaitoksilla säännöllisin väliajoin. Tarkastuksissa laitoksen 

toimintaa arvioi riippumaton ydinvoima-alan ammattilaisista koostuva arviointiryhmä. 

Tällaisia tarkastuksia ovat esimerkiksi kuuden vuoden välein suoritettava Operational Sa-

fety Review Team (OSART), joka on IAEA:n suorittama arviointi sekä WANO:n Peer 

Review, joka suoritetaan noin joka neljäs vuosi. Tarkastuksissa on eri osa-alueita ja niiden 

pohjalta laitos saa parannusehdotuksia sekä hyviä käytäntöjä nostetaan esille siten, että 

muutkin kuin tarkastuksen kohteena oleva voimalaitos voi käyttää tuloksia hyödykseen. 

(International Atomic Energy Agency 2016, 1 & Cantelon 2016, 208.) 

Yhteisöjen ja järjestöjen lisäksi ydinvoimalaitokset suorittavat suoraa yhteistyötä muiden 

laitosten kanssa. Esimerkiksi Loviisan voimalaitos tekee käyttökokemustoiminnan yh-

teistyötä etenkin Teollisuuden voiman (TVO) kanssa. Yhteistyössä käydään muun mu-

assa läpi ydinvoimaloilla tapahtuneita tapahtumia ja pidetään yhteisiä koulutuksia käyt-

tökokemustoiminnan toimintoihin liittyen. Kansallista yhteistyötä pidetään erityisen tär-

keänä samankaltaisten toimintatapojen ja kulttuurin johdosta. 

3.3 Käyttötapahtumien luokittelu 

Ydinvoimalaitosten toiminnasta kerättävän tiedon suuren määrän johdosta voimalaitok-

silla tapahtuvat tapahtumat on hyvä luokitella niiden tunnistamiseksi. Käyttötapahtumat 

luokitellaan tyypillisesti siihen johtaneiden syiden mukaisesti. Lisäksi luokitusta voidaan 

suorittaa myös tapahtuman vakavuuden perusteella, mikä korostaa merkittävimpiä tapah-

tumia. (International Atomic Energy Agency 2018a, 23, 31.)  

Tunnetuin tapatumien luokitteluun käytettävä asteikko on International Nuclear Event 

Scale -asteikko (INES). INES-asteikko ei ole luotu tapahtumien vertailuun keskenään, 

vaan informoimaan tapahtumasta. INES-asteikolla luokiteltavia tapahtumia tapahtuu kui-

tenkin yksittäisillä laitoksilla verrattain vähän, eikä asteikko kerro tapahtumaan johtaneita 

syitä, joten luokitteluun on hyvä käyttää muitakin tapoja. (International Atomic Energy 

Agency 2014, 3, 6.)  

Tapahtumien luokitteluun esimerkiksi WANO on julkaissut oman ohjeiston helpotta-

maan voimalaitosten tapahtumien luokittelua ja yhtenäistämään käytäntöjä. Käytännön 
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avulla kyetään myös vertaamaan tapahtumia keskenään ja tunnistamaan tapahtumien tois-

tuvuus. Tämän seurauksena WANO:n julkaiseman ohjeiston mukainen luokittelu mah-

dollistaa trendiseurannan. Loviisan voimalaitos on käyttänyt WANO:n ohjeiston mu-

kaista luokittelua vuodesta 2015 alkaen. Ohjeiston mukaisesti tapahtumille luokitellaan 

välitön syy ja myötävaikuttaneet tekijät. Näille on useita eri vaihtoehtoja ja niiden luokit-

telu on ohjeistettu WANO:n julkaisemassa ohjeessa. Luokittelu pyrkii luokittelemaan ta-

pahtumat mahdollisimman tarkasti. Lisäksi WANO suorittaa tapahtumien merkityspoh-

jaisen luokittelun itse sen tietokantaan lisätyille raporteille. Siinä on neljä luokkaa: Sig-

nificant, Noteworthy, Trending ja Other.  

Tarkka luokittelu on trendiseurannan kannalta tärkeää. Luokittelun avulla käyttötapahtu-

mien trendiseurannasta tulee mahdollista, kun samankaltaisten tapahtumien toistuvuus 

kyetään tunnistamaan. Luokittelun avulla myös historian tapahtumat ovat helpommin 

löydettävissä. Täten käyttötapahtumat ovat helpommin saatavilla esimerkiksi aloituspa-

laverin materiaaliksi. (International Atomic Energy Agency 2018a, 23, 31.)  

3.3.1 INES-asteikko 

INES-asteikko luotiin Tšernobylin ydinonnettomuuden jälkeen onnettomuuksien ja ta-

pahtumien luokittelua varten. Asteikon kehitti IAEA yhteistyönä OECD:n kanssa. As-

teikon kaltaisia järjestelmiä oli aikaisemmin käytössä jo muun muassa Ranskassa ja Ja-

panissa. Asteikolla on seitsemän luokkaa, jotka kuvaavat tapahtuman vakavuutta. Vaka-

vimman onnettomuusluokan INES 7 tapahtumia on maailmalla tapahtunut kaksi: Tšerno-

bylin onnettomuus vuonna 1986 ja Fukushima Daiichin onnettomuus vuonna 2011. Va-

kavimmat Suomessa tapahtuneet tapahtumat ovat luokiteltu luokkaan INES 2. Asteikolle 

luokitellaan ainoastaan säteily- tai ydinturvallisuuden kannalta merkittävät tapahtumat. 

Lisäksi merkittävä tapahtuma, jonka säteily- tai ydinturvallisuusmerkitys on vähäinen 

voidaan luokitella asteikon ulkopuolelle luokkaan INES 0. Suomessa virallisen INES-

luokittelun antaa STUK, joka vahvistaa tai muuttaa laitoksen esittämää INES-luokkaa. 

INES-asteikko on esitetty kuvassa 6 (Säteilyturvakeskus 2018 & Sandberg 2013, 208.)  
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Kuva 6. INES-asteikko (Säteilyturvakeskus 2015). 
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4 LOVIISAN VOIMALAITOKSEN KÄYTTÖKOKEMUSTOI-

MINTA 

Loviisan voimalaitoksen käyttökokemustoiminnasta vastaa koulutus- ja käyttökokemus-

toimintaryhmä, jossa viisi henkilöä toimii käyttökokemustoiminnan parissa. Ryhmän ta-

voitteena on pyrkiä auttamaan organisaatiota hyödyntämään saatuja oppeja aikaisem-

mista tapahtumista ja havainnoista auttaen näin ennaltaehkäisemään tapahtumia sekä tuo-

maan esille muualla ja omalla voimalaitoksella hyväksi todettuja käytäntöjä. (Päivärinta 

2018, 7–10.) 

Perusedellytyksenä hyvälle käyttökokemustoiminnalle on saada laaja-alaisesti tietoa lai-

toksen toiminnasta organisaation tekemien havaintojen perusteella. Käyttökokemustoi-

mintaryhmä käsittelee kaikki voimalaitokselta saatavat havaintoilmoitukset. Nämä käsi-

tellään aluksi havaintoilmoituksena ja merkittävimmistä tehdään ryhmän päätöksellä 

käyttötapahtumaraportti. Nykyisillä lukumäärillä käyttötapahtumaportti tehdään noin 5 

%:sta havaintoilmoituksia ja muut tapahtumat käsitellään kevyemmillä menettelyillä. 

(Solja 2018, 3, 4.) 

Käyttötapahtumien käsittelyn yhteydessä kaikki sisäiset käyttötapahtumaraportit ja ha-

vaintoilmoitukset luokitellaan WANO:n luokituksen mukaisesti. Käytäntö auttaa luo-

maan trendejä ja tunnistamaan toistuvia tapahtumia tai tapahtumasarjoja, jotka vaativat 

mahdollisesti toimenpiteitä. Luokittelu mahdollistaa etenkin useiden pienempien saman-

kaltaisten tapahtumien tunnistamisen ja liittämisen toisiinsa, vaikka niistä ei käyttötapah-

tumaraporttia oltaisikaan tehty. Näin kyetään puuttumaan aikaisessa vaiheessa ei toivot-

tuihin tapahtumiin tai tapahtumaketjuihin ilman vakavampia seuraamuksia. Loviisan voi-

malaitoksella luokittelu on suoritettu ylätason luokitteluiden mukaisesti, joka on koettu 

olevan riittävän tarkka tapahtumien trendien tarkasteluun. Käytettävät luokitukset näky-

vät luvun 6.1.1 kuvissa 14–17. Ylemmän tason luokituksia on välittömiin syihin yhdek-

sän kappaletta ja myötävaikuttaneisiin tekijöihin 22 kappaletta jakautuen kolmeen eri ka-

tegoriaan inhimillisiin tekijöihin, johtamiseen ja laitteisiin liittyviin syihin. Tarkempia 

luokituksia ei ole käytetty, koska niitä on määrällisesti välittömiin syihin lähes sata ja 

myötävaikuttaneisiin tekijöihin useita satoja. (Kuittinen 2018, 3.) 
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Loviisan voimalaitoksella hyödynnetään myös ulkoisista lähteistä saatavia käyttökoke-

muksia. Ulkoisiä käyttötapahtumia Loviisan voimalaitoksella pyritään hyödyntämään en-

sisijaisesti muilta ydinvoimalaitoksilta eri verkostojen kautta. Ulkopuolelta saatavien ko-

kemusten suuren määrän johdosta joudutaan ne seulomaan ennen niiden tarkempaa hyö-

dyntämistä. Tähän Loviisan voimalaitoksella on ohjeistetut käytännöt. 

4.1 Käyttötapahtumien tutkinta 

Käyttötapahtumien tutkinnalla pyritään selvittämään tapahtumaan johtaneet syyt ja myö-

tävaikuttaneet tekijät sekä määrittämään tapahtumalle oikeat korjaavat toimenpiteet. 

Käyttötapahtumien tutkinnan laajuuteen vaikuttaa tapahtuman vakavuus etenkin turvalli-

suusmerkityksessä. Kaikki havaintoilmoitukset käsitellään ja niistä tehdään tarvittaessa 

käyttötapahtumaraportti kuvassa 7 esitetyn tutkintaprosessin mukaisesti. 

 

 

Kuva 7. Käyttötapahtumatutkinnan prosessikuvaus. 

4.1.1 Havaintoilmoitukset 

Havaintoilmoitus on Loviisan voimalaitoksen yksinkertaisin tapa ilmoittaa turvallisuu-

teen vaikuttavasta havainnosta tai vaikuttaneesta tapahtumasta. Havainto voi olla esimer-

kiksi työ- tai ydinturvallisuutta vaarantanut toiminta tai läheltä piti -tapahtuma. Havain-

tojen sisältö vaihtelee valtavasti ja niiden seulonta on tärkeää oikeiden toimenpiteiden 

takaamiseksi. Seulonta suoritetaan käyttökokemustoiminnan ryhmän organisoimana joka 

Havainto
Tunnistaminen,

seulonta
Selvitys/ tutkinta

Toimenpiteiden 
määrittäminen

Raportin 
hyödyntäminen
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arkiaamu. Seulonnan tarkoitus on seuloa tapahtumatutkintaan menevät tapahtumat, jotka 

ovat kaikkein merkittävimpiä ja niitä halutaan tai viranomainen vaatii tutkittavaksi. Seu-

lonnan jälkeen raportointikynnystä ylittämättömät puutteet pyritään korjaamaan ohjaa-

malla asia hoidettavaksi oikealle organisaatiolle ja vastaavasti raportointia vaativat tapah-

tumat etenevät käyttökokemustoiminnan prosessin mukaisesti eteenpäin tutkittavaksi. 

Havaintoilmoituksia on tehty Loviisassa vuodesta 2001 alkaen, nimellä poikkeamailmoi-

tus, Ennen vuotta 2001 laitoksella oli käytössä irtokappalehavaintoilmoitus ja vähältä piti 

-ilmoitus, joka käsitteli työturvallisuutta (Solja 2008, 21). Sittemmin matalantason ha-

vainnointia on selkeämmin ohjeistettu ja siihen on pyritty kannustamaan henkilöstöä ot-

tamalla se esiin muun muassa laitoksen kuukausittaisten teemojen kautta. 

Matalan tason puuttumisen helpottaminen ja kannustaminen on tuottanut tulosta ja ha-

vaintoilmoitusten määrä on ollut kasvussa Loviisan voimalaitoksella viime vuosien ai-

kana. Havaintojen suuremman määrän ansiosta laitoksen ja henkilöstön turvallisuudelle 

merkittävien asioiden hoito tehostuu ja niihin pystytään puuttumaan paremmin ja nope-

ammin. Havaintojen pohjalta voidaan myös jatkuvat haasteet nähdään trendinä. Toimivan 

trendiseurannan johdosta ei laskeva trendi kyetään huomaamaan ja ongelmaan puuttu-

maan tehokkaammin. Loviisan voimalaitoksen havaintoilmoitusten määrän kehitys on 

esitetty kuvassa 8. 
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Kuva 8.. Havaintoilmoitusten määrän kehitys vuosina 2011–2018. 

 

4.1.2 Käyttötapahtumaraportit 

Merkittävimmistä turvallisuuteen vaikuttavista havaintoilmoituksista tehdään käyttöta-

pahtumaraportti, jonka laajuuteen vaikuttaa tapahtuman vakavuus ja seuraukset. Käyttö-

kokemustoimintaryhmä päättää seulonnassa raportoitavista tapahtumista ja ryhmä koor-

dinoi raportointiprosessia. Loviisan voimalaitoksen tapahtumatutkinnat jaotellaan kuvan 

9 mukaisesti eri laajuusasteisiin raportteihin. Käyttökokemustoimintaryhmän toimesta 

voidaan suorittaa perussyyanalyysi tai teematutkinta, jotka ovat laitoksen syvällisimpiä 

tapoja tutkia tapahtumia. Niistä tehdään oma raportti. Perussyyanalyysissä perehdytään 

syvällisesti yhteen tapahtumaan ja siihen johtaneisiin syihin. Teematutkinnassa selvite-

tään jonkin trendin tai toistuvan tapahtuman syyt eli se pitää sisällään useita yksittäisiä 

tapahtumia.  

288

405
378

479

402

502

604

958

0

200

400

600

800

1000

1200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Havaintoilmoitusten määrän kehitys



30 

 

 

 

Kuva 9. Käyttötapahtumaraporttien tasot laajuuden mukaan nousevassa järjestyksessä. 

 

Tapahtumatutkinnan tarkoituksena on selvittää tapahtumaketju ja siihen johtaneet syyt. 

Tarkkuus ja laajuus määräytyy pitkälti aikaisemmin mainitusta tapahtumatutkinnan laa-

juudesta. Myös erilaisia tapahtumatutkinnan tutkintamenetelmiä, kuten AcciMap-mene-

telmää, tehtävä-analyysiä ja miksi-analyysiä käytetään tarvittaessa apuna tutkinnassa. 

Tutkinnassa ovat mukana tarvittava määrä eri osa-alueiden asiantuntijoita ja asianomai-

sia. Periaatteena kuitenkin niin, että sitä enemmän tutkintaan käytetään aikaa ja työkaluja, 

mitä laajempi raportti on kyseessä. Tutkinnan sisäinen eteneminen ja eri työkalujen käyttö 

eri vaiheissa on esitetty kuvassa 10. 
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Kuva 10. Tutkinnan eri vaiheissa käytettävät menetelmät (Kuittinen 2018). 

 

Toimenpiteiden määrittäminen tehdään tutkinnan loppuvaiheessa, kun on tiedossa tapah-

tumaketjun syyt ja myötävaikuttaneet tekijät. Toimenpiteet pohditaan yhdessä alan asi-

antuntijoiden kanssa ja niiden tarkoitus on välttää tapahtuman toistuvuus sekä korjata 

tunnistetut puutteet. Korjaavat toimenpiteet voivat olla esimerkiksi ohjeisto- tai laitos-

muutoksia. Korjaaville toimenpiteille määritetään aina vastuullinen henkilö laitoksen or-

ganisaatiosta ja aikataulu prioriteetteineen. Toimenpiteitä seurataan oman järjestelmän 

avulla käyttökokemustoimintaryhmän toimesta. (Kuittinen 2018, 9.) 
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Raportin valmistuttua sen hyödyntäminen on tärkeää organisaation oppimisen kannalta. 

Loviisan voimalaitoksella raportit ovat valmistuttua julkisia koko henkilöstölle ja ne jul-

kaistaan voimalaitoksen viikkokirjeessä ja jaetaan koko henkilöstölle sähköpostitse. Näin 

raporteista oppiminen mahdollistetaan koko organisaatiolle eikä vain asianomaisille. 

(Kuittinen 2018, 9, 10.) 

Viimeisenä, kun korjaavat toimenpiteet ovat suoritettuna, suoritetaan vaikuttavuuden ar-

viointi, jonka tekee käyttökokemustoimintaryhmä. Siinä käydään läpi tapahtuman kor-

jaavat toimenpiteet ja niiden toteutus. Tarvittaessa voidaan keskustella korjaavien toi-

menpiteiden vastuuhenkilön kanssa mahdollisista puutteista tai yksityiskohdista. Tämän 

yhteydessä arvioidaan toimenpiteiden vaikuttavuutta laitoksen toimintaan ja tavoitteiden 

täyttymistä. (Kuittinen 2018, 10.) 

4.2 Ulkoiset käyttötapahtumat 

Loviisan voimalaitoksella hyödynnetään sisäisten käyttötapahtumien lisäksi ulkoisia 

käyttötapahtumia. Ulkoisia käyttökokemuksia Loviisan voimalaitos saa useista eri läh-

teistä laitosyhteistyön seurauksena. Loviisan voimalaitoksen käyttämät ulkoisten käyttö-

kokemusten lähteet on listattu taulukkoon 1. Ulkoisten käyttötapahtumien suuren määrän 

johdosta joudutaan ne seulomaan ennen tarkempaa tarkastelua. Edes seulontaan ei viedä 

kaikkia maailmalta saatavia käyttötapahtumia, vaan tapahtumat rajataan oman laitostyy-

pin, tapahtuman vakavuuden ja työkulttuurin samankaltaisuuden mukaisesti. Tarkoituk-

sena on löytää laitoksen kannalta hyödyllisimmät tapahtumat jo seulontavaiheeseen. 

(Lampén & Pussinen 2018, 5.) 
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Taulukko 1. Loviisan voimalaitoksella käytettävät ulkoisten käyttötapahtumien kirjalliset lähteet 

(Lampén & Pussinen 2018, 4). 

Lähde Aineistot 

WANO Significant Operation Event Report 

WANO Event Report 

Significant Event Report 

Good Practice 

Hot Topics 

Just in Time 

IAEA IRS-raportit 

Teollisuuden Voima Oyj Käyttötapahtumaraportit 

Onnettomuustutkintakeskus Aineistot onnettomuuksista 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Vaurio- ja onnettomuusrekisteri 

European Commission Joint Research 

Centre 

Clearinghouse on Operation Experience 

Feedbeck, Topical Studies -raportit 

 

Ulkoisten käyttötapahtumien tapauksessa varsinainen tutkinta on jo tehty, joten tältä osin 

prosessi eroaa sisäisten käyttötapahtumien prosessista. Ulkoisten käyttötapahtumien 

osalta tehtäväksi jää tapahtumien seulonta, niiden hyödyntäminen, mahdollisten korjaa-

vien toimenpiteiden määrittäminen ja vaikuttavuuden arviointi. Seulontapalaverin tai asi-

antuntijan todetessa tapahtuman kokemuksista olevan hyötyä Loviisan voimalaitokselle 

toimitetaan raportti eteenpäin asiantuntijan, yhdyshenkilökokouksen tai käyttötapahtu-

mien käsittelyryhmän (KKR) käsiteltäväksi. Asiantuntijoiden lausuntojen pohjalta voi-

daan ulkoisen käyttötapahtuman seurauksena määrittää korjaavia toimenpiteitä havai-

tuista puutteista, välittää aineisto asiantuntijoille tiedoksi, tiedottaa tapahtumista uutiskir-

jeellä tai hyödyntää aineistoa töiden aloituspalavereissa, koulutuksissa tai todennäköi-

syyspohjaisessa riskitutkimuksessa (PRA). (Lampén & Pussinen 2018, 8, 9.) 

4.3 Riippumattomat toiminnan arvioinnit 

Riippumattomat arvioinnit ovat osa ydinvoimalaitosten toiminnan arviointia ja niitä suo-

ritetaan säännöllisesti suurimmalle osaa maailman ydinvoimaloista. Loviisan voimalai-

tokselle suoritetaan myös riippumattomia arviointeja. Tarkoituksena on arvioida laitok-

sen toimintaa ulkopuolisen toimesta peilaten sitä annettuihin vaatimuksiin ja ohjeistoihin 
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sekä maailman parhaimpiin käytäntöihin. Viimeisimpinä Loviisassa on suoritettu 2018 

keväällä OSART ja 2019 keväällä WANO Peer Review. Näiden perusteella Loviisan voi-

malaitos on saanut arvioinnin laitoksen toimintojen tilasta ja hyvistä sekä kehitettävistä 

käytännöistään. 

Kansainvälisten tarkastusohjelmien lisäksi STUK ylläpitää käytön tarkastusohjelmaa 

(KTO), jonka yhteydessä suoritetaan säännöllisesti eri osa-alueiden tarkastuksia. Näiden 

pohjalta laitosta voidaan vaatia kehittämään toimintaansa. Käyttökokemustoimintaa arvi-

oidaan omana osa-alueenaan kaikissa edellä mainituissa tarkastuksissa, mutta käyttöko-

kemusten hyödyntämistä seurataan myös muiden tarkastusalueiden alla ja esimerkiksi 

kunnossapidolta voidaan tiedustella käyttökokemusten perusteella suoritettuja toiminta-

tapojen muutoksia. 

4.4 Käyttökokemusten hyödyntäminen 

Käyttökokemustoiminnan päätarkoituksena on oppia aikaisemmista tapahtumista. Tämän 

vuoksi käyttökokemusten hyödyntäminen on merkittävä osa käyttökokemustoiminnan 

prosessia ja ilman hyödynnettävyyttä ei raporteilla tai havaintoilmoituksilla juurikaan ole 

arvoa. Hyödyntäminen ei kuitenkaan ole aina helppoa, koska tapahtumista tulisi kyetä 

oppimaan myös muiden ryhmien, yksiköiden ja laitosten toiminnasta. Hyödyksi olevista 

tapahtumista on myös voinut kulua kymmeniä vuosia. 

Käyttötapahtumia hyödynnetään Loviisan voimalaitoksella usealla tavalla. Osaltaan jois-

takin käyttötapahtumista opitaan jo täysin ilman käyttökokemustoimintaryhmää, mutta 

osaan käyttökokemustoimintaryhmän toiminta esimerkiksi korjaavien toimenpiteiden 

määrittämisen ja tutkinnan suorittamisen kautta on tarpeen nopeuttamaan ja tehostamaan 

organisaation oppimisprosessia. Käyttökokemustoiminnan vastuulla on myös asioiden 

saattaminen tietoon sille organisaatiolle, jota asia koskee tai voi olla hyödyksi. Tämän 

vuoksi muun muassa käyttötapahtumaraportin valmistumisesta tiedotetaan voimalaitok-

sella ja luvanhaltijan organisaatiossa sisäisesti. Lisäksi tarvittavat käyttötapahtumarapor-

tit toimitetaan Säteilyturvakeskukselle. (Solja 2018, 6.) 

Hyödynnettävyyden kannalta yksi merkittävimmistä vaiheista on tapahtumista tiedotta-

minen ja niiden helppo saatavuus. Loviisan voimalaitoksen sisäiset käyttötapahtumat jae-
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taan aina koko laitokselle vähintään viikoittain julkaistavalla uutiskirjeellä. Jakelut poik-

keavat hieman toisistaan raportin laajuudesta riippuen. Ulkoisista käyttötapahtumista tie-

dottaminen on kohdennetumpaa ja tyypillisesti raportit lähetetään henkilökohtaisesti tie-

doksi. Käyttötapahtumat ovat myös koko laitoksen henkilökunnan saatavilla Doris-jär-

jestelmässä, jota käytetään yleisesti laitoksen dokumentaation tallentamiseen. (Solja 

2018, 6.) 

Käyttötapahtumien hyödynnettävyyttä pyritään myös lisäämään niiden käsittelyllä erilai-

sissa kokouksissa, joista käyttökokemustoiminnan kannalta merkittävimmät ovat: käyt-

tökokemustoiminnan yhdyshenkilökokous, QAS-kokous (Laadunvarmistus- ja turvalli-

suuskokous), CAP-ryhmän kokous (Corrective Actions Program) ja johdon katselmus. 

Kokouksiin osallistuu henkilöitä kaikista laitoksen yksiköistä. Kokoukset, joissa käsitel-

lään sisäisiä käyttötapahtumia, on listattu taulukkoon 2 ja siinä on esitetty myös kokouk-

seen osallistuvat tahot. (Kuittinen 2018, 9, 10.) 

Taulukko 2. Sisäisten käyttötapahtumien hyödyntämiseen liittyvät kokoukset. 

Kokous Osallistujat Taajuus 

Käyttökokemustoiminnan  

yhdyshenkilökokous 

Käyttökokemustoiminnan 

yhdyshenkilöt, asiantunti-

joita eri organisaation osista 

Joka toinen viikko 

QAS-kokous Loviisan voimalaitoksen 

johtoryhmä, laitosturvalli-

suus, koulutus- ja käyttöko-

kemustoiminta ja laadun-

varmistus 

Kerran kuukaudessa (pois 

lukien jos pidetään joh-

don katselmus) 

CAP-ryhmän kokous Asiantuntijoita eri organi-

saation osista 

Kerran kuukaudessa 

Johdon katselmus Loviisan voimalaitoksen 

johtoryhmä 

Käyttökokemustoimin-

nan yhteenveto kerran 

vuodessa 

 

Joka toinen viikko pidettävä käyttökokemustoiminnan yhdyshenkilökokous on käyttöko-

kemustoimintaryhmän organisoima ja sen muodostaa eri organisaatioista olevat asiantun-

tijat. Siellä käydään läpi valmistuneita- ja perustettuja raportteja sekä merkittävimpiä ha-

vaintoilmoituksia. QAS-kokouksessa johto käsittelee laatuun- ja turvallisuuteen liittyviä 

raportteja. Käyttökokemustoimintaryhmä esittää kokouksessa viranomaiselle toimitut 
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käyttötapahtumaraportit, joihin liittyen QAS-kokous voi päättää tarvittaessa työjärjestyk-

sensä mukaisesti lisätoimenpiteistä. CAP-ryhmä on eri organisaation osien asiantunti-

joista koostuva turvallisuutta, laatua ja suorituskykyä käsittelevä ryhmä. CAP-ryhmän 

kokouksessa käyttökokemustoiminnan osalta käsitellään viranomaisraportit ja merkittä-

vimmät havaintoilmoitukset. Kokouksien tarkoituksena on pyrkiä saamaan koko laitok-

sen organisaation tietoisuuteen käyttötapahtumia ja niistä saatuja oppeja. (Ropponen 

2017 & Söderström 2018.) 

Käyttökokemusten hyödyntämiseen suuressa organisaatiossa liittyy myös haasteita. Suuri 

organisaatio pitää sisällään lukuisia kohderyhmiä ja käyttötapahtumista saatavat tarpeet 

poikkeavat henkilöiden aseman mukaisesti. Kuitenkin saadut opit tulisi saada oikean koh-

deryhmän tietoon ja tapahtumien toistuvuutta tulisi välttää. Käyttökokemustoiminnan 

ryhmän onkin pyrittävä tunnistamaan kaikkien ryhmien erilaiset tarpeet ja pyrkiä tuo-

maan esille heille hyödyllisiä asioita. 

Käyttötapahtumien hyödyntämistä on seurattava systemaattisesti. Hyödyntämistä voi 

seurata muun muassa käyttökokemuksista saatavien oppien jalkautumisen, toimenpitei-

den toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointien avulla. Käyttökokemustoiminta laatii 

vuosittain raportin, jossa käsitellään muun muassa käyttökokemuksien hyödyntämistä lai-

toksella kalenterivuoden aikana. Raportti sisältää yhteenvedon ja analyysin sekä sisäisen 

että ulkoisen käyttökokemustoiminnan kautta tehdyistä toimenpiteistä ja niiden vaikutta-

vuudesta. 
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5 TRENDISEURANTA 

Maailmalla luodaan jatkuvasti erilaista tilastollista tietoa, jonka avulla pyritään kuvaa-

maan erilaisia ilmiöitä ja ennustamaan tulevaisuutta. Numeerista tietoa hyödynnetään jo-

kapäiväiseen elämään vaikuttavissa päätöksissä. Tunnetuimpia ovat esimerkiksi talou-

teen ja väestöön liittyvät erilaiset tilastot ja tunnusluvut. Näiden avulla pyritään ennusta-

maan muun muassa sitä, kuinka Suomen ikärakenne tulee muuttumaan, millaisia haasteita 

se meille asettaa. Aivan samalla tavalla tilastointia voidaan hyödyntää lähes kaikessa toi-

minnassamme päämääränä toimintojen tilan kuvaaminen, selittäminen ja ennustaminen 

sekä niiden avulla pyritään tulkitsemaan trendien takana olevia ilmiöitä ja ottamaan niistä 

oppia sekä tarvittaessa määrittämään korjaavia toimenpiteitä negatiivisen muutossuunnan 

korjaamiseksi kuten ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseksi. (Ross 2017, XXI.) 

Tilastointia hyödynnetään nykyään lähes kaikissa tutkimuksissa ja niiden pohjalta muo-

dostetaan kuvaajia sekä lasketaan erilaisia tilastollisia lukuja. Näiden tarkoitus on havain-

tojen esittäminen halutussa muodossa ja mahdollisten todennäköisyyttä tai luotettavuutta 

kuvaavien lukujen laskenta. Tilastojen keruuseen käytettävää havaintomatriisia ei sellai-

senaan voida esittää etenkään tutkimuksissa, jotka sisältävät suuren määrän havaintoja. 

Tämän johdosta tilastojen sisältö esitetään usein kuvaajien avulla. Kuvaajien esitystapoja 

on myös useita ja se on tilaston tekijän päätös, kuinka tulokset esitetään. Tuloksen esittä-

mismuodolla on suuri merkitys tulosten tulkittavuuden kannalta ja on tärkeä pohtia tulos-

ten esitykselle oikea muoto lukijakunnan mukaisesti. Päätöksentekoon liittyvää epävar-

muutta numeeriset esitystavat eivät kuitenkaan pysty poistamaan, mutta niissä pyritään 

esittämään epävarmuuden aste. (Hujala 2019, 121.) 

Trendillä vastaavasti tarkoitetaan jonkin kehityksen suuntaa, joka on määrätietojen avulla 

laskettavissa. Täten oikein valitusta kuvaajasta on luettavissa valitun ajanjakson trendit. 

Trendille voidaan määrittää alku- ja loppuaika, mutta tätä pidetään trendiseurannassa 

haasteellisena etenkin, jos tarkasteltavan asian määrän muutokset eivät ole kovinkaan 

suuria. Trendien tarkastelu on tilastotiedettä, jossa sovelletaan reaalimaailman ilmiöistä 

saatavia tilastoja ja hyödynnetään niitä tutkimuksessa.  

Numeerisesti esitettävät tilastolliset tiedot ja trendit ovat toki vain osa prosessia. Niiden 

tarkoitus on ohjata toimintaa haluttuun suuntaan kuvaten haluttua asiaa mahdollisimman 
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tarkasti. Trendien muodostamisen jälkeen tieto on analysoitava ja tarvittaessa määrittet-

tävä toimenpiteitä, joiden avulla on tarkoitus saavuttaa tavoitetaso. Tämän jälkeen kor-

jaavien toimenpiteiden toimivuutta kyetään uudelleen arvioimaan trendiseurannan avulla. 

Tyypillinen yksinkertaistettu toiminnan kehittämistä kuvaava malli on esitetty kuvassa 

11. (Institute of Nuclear Power Operations 2007, 1.) 

 

Kuva 11. Toimintojen kehittämisen malli (Institute of Nuclear Power Operations 2007, 1). 

5.1 Trendiseuranta teollisuudessa 

Avoimessa markkinataloudessa toimivalle teollisuudelle on tärkeää pystyä kuvaamaan 

omaa toimintaa mahdollisimman tarkasti ja analysoimaan tuloksia hyödyntäen niitä kil-

pailuasetelman parantamiseksi. Trendiseurantaa voidaan hyödyntää muun muassa tuotan-

totietojen, henkilöturvallisuuden tilastojen tai kunnossapidon vikatilastojen osalta. Luku-

jen päämääränä on pyrkiä parantamaan toimintaa haluttujen kehityssuuntien mukaisesti, 

joita tällä hetkellä teollisuudessa ovat etenkin turvallisuuden parantaminen ja tuotannon 

määrän sekä kustannusten optimointi. Erilaiset tilastot tukevat kehitystä ja niiden avulla 

voidaan helposti havaita positiivisia ja negatiivisia muutossuuntia tehtyjen muutosten jäl-

keen. Tekoälyä voidaan myös hyödyntää suurten tilastojen hallinnassa ja tilastoja voidaan 

vastaavasti hyödyntää tekoälyn pohjana. (Ross 2017, 667, 693.) 
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Vallitsevan markkinatilanteen tulkintaan ja omien toimintaympäristön analysointiin käy-

tetään teollisuudessa paljon aikaa ja toiminnalla onkin saatu kehitettyä tuottavuutta yh-

dessä muun muassa digitalisaation kanssa. Nykyään halutaan kuitenkin mitata numeeri-

sesti muutakin toimintaa, kuin ainoastaan tuotantoon tai talouteen liittyviä toimintoja. 

Esimerkiksi yritysten eettisyys onkin noussut maailmalla yhä enemmän esille ja se kos-

kettaa myös teollisuudessa toimivia yrityksiä. Eettisen toiminnan alla pääteemoja ovat 

olleet työtekijöiden terveys ja hyvinvointi, yhteiskuntavastuun kantaminen sekä ympäris-

tön huomioiminen. Tällaisten asioiden analysoiminen on lisääntynyt yrityksissä sekä yri-

tysten toimintaa valvovien viranomaisten toimesta. Eettisesti oikealla toiminnalla pyri-

tään myös vaikuttamaan kuluttajan valintoihin ja parantamaan asemaa kilpailussa muun 

muassa halvempien tuotantokustannusten maita vastaan. (Joutsenvirta et al., 2011.) 

5.2 Trendiseuranta ydinvoimateollisuudessa 

Ydinvoimateollisuudessa tilastointia on tehty paljon koko ydinvoimatuotannon historian 

ajan. Yleisesti maailman laajuista tilastointia on tehty tuotantomääristä aina onnetto-

muuksiin asti. Kuten muussakin teollisuudessa seurataan ydinvoimateollisuudessa myös 

tuotantoon ja talouteen pohjautuvia tilastoja. Maailman laajuisia tilastoja ydinvoimaloi-

den toiminnasta tekee esimerkiksi WANO, joka käyttää tietoja hyväksi myös omassa toi-

minnassaan. Kuvassa 12 on esitetty ydinvoimaloiden käytettävyyden kehittyminen 

WANO:n perustamisen jälkeen. 
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Kuva 12. Ydinvoimaloiden käytettävyyden kehittyminen vuosina 1990–2015. (Cantelon 2016, 

liite 1.) 

 

Erityispiirteenä ydinvoimateollisuudessa on sen merkitys turvallisuudelle, minkä tilas-

toista on aina oltu erityisen kiinnostuneita. Ydinvoimaloiden turvallisuus onkin jatkuvan 

arvioinnin alla laitosten käyttäjien, maailmanlaajuisten yhteistyöorganisaatioiden sekä 

kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten toimesta. Myös tätä pyritään arvioimaan 

erilaisin numeerisin menetelmin, kuten PRA:n avulla, jossa lasketaan vakavan reaktori-

onnettomuuden todennäköisyys ja siihen vaikuttavat tekijät. Näiden osatekijöiden avulla 

voidaan kohdistaa kehitystoimenpiteet niihin osa-alueisiin, joilla on laitoksenturvallisuu-

den kannalta merkittävin riski. (Lamarsh et al. 2014, 702–711.) 

Ydinvoimalaitoksilla on myös useita muita asioita, joita pyritään analysoimaan yksittäis-

ten ydinvoimalaitosten ja koko ydinvoimateollisuuden kehittymisen vuoksi. Esimerkiksi 

kunnossapidossa pyritään ottamaan huomioon vikahistorian ja laitteiden turvallisuusmer-

kityksen avulla laitteiden kunnon merkitys turvallisuuteen ja optimoimaan niiden huollot 

taloudellisesti järkevästi turvallisuudesta tinkimättä. Myös säteilyturvallisuus on merkit-
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tävässä roolissa ydinvoimalaitoksilla, joissa tehdään säteilytyötä. Säteilyannoksia seura-

taan aktiivisesti ja kollektiivisia säteilyannoksia pyritään erilaisin toimenpitein laskemaan 

ALARA (As Low As Reasonably Achievable) -periaatteen mukaisesti. Saavutettuja tu-

loksia seurataan ja analysoidaan jatkuvasti trendiseurannan avulla. 

Kemenyn johtaman komission tekemästä Three Mile Islandin onnettomuuden raportissa 

mainitaan, että onnettomuus olisi pitänyt olla odotettavissa yli 400 reaktorivuoden käyt-

tökokemuksella. Vastaavia tapahtumia, joissa paineistimen varoventtiili oli jäänyt auki, 

oli sattunut aikaisemminkin Yhdysvalloissa, mutta niistä ei oltu tiedotettu tehokkaasti 

muita voimalaitoksia. Trendiseurannan tarkoituksena on tarkastella voimalaitoksen käyt-

tötapahtumia kokonaisuuksina ja pyrkiä tunnistamaan sekä puuttumaan toistuviin tapah-

tumiin ja tunnistamaan laitoksen turvallisuudelle merkittävimmät tapahtumat ja tapahtu-

maketjut ennen, kuin ne aiheuttavat onnettomuuden. (Kemeny 1979, 10 & Libmann 1996, 

339.) 

Ydinvoimaloiden käyttötapahtumien tilastointia on pyritty viimeisimpien vuosien aikana 

saamaan entistä tarkemmaksi muun muassa tarkempien luokitusten avulla ja yhä mata-

lamman tason tapahtumien raportointiin kansainvälisesti on pyritty muun muassa 

WANO:n toimesta. Aikaisemmin seuranta on rajoittunut pääosin korkeamman tason ta-

pahtumiin ja tapahtumien joukosta on ollut vaikea muodostaa kokonaiskuvaa laitosten 

toiminnasta, saati analysoida tapahtumia. Tämä on todettu koskevan myös IRS-raportteja 

eri maiden välillä olevien poikkeavien raportointi käytäntöjen vuoksi. Myös WANO on 

tiedostanut, että raporttien määrät ovat olleet paljon pienemmät, kuin esimerkiksi maiden 

viranomaisille raportoitavien tapahtumien määrät. Täten muun muassa trendiseurannan 

on nähty kärsivän, mikäli kaikkia raportteja ei jaeta yhteisen järjestelmän kautta. (Cante-

lon 2016, 51–52.)  

Näin yhä matalamman tason käyttötapahtumat ja havainnot kyetään tilastoimaan parem-

min ja niistä havaitsemaan erilaisia kehityssuuntia laitoksen toiminnasta ja toimintata-

voista. Matalamman tason tapahtumien trendiseurannan merkitystä korostaa turvallisuu-

den kannalta EU:n komission alla toimiva Joint Reaserch Centre (JRC), joka mainitsee 

trendiseurannan hyödyistä ja merkityksestä ongelmien löytämisessä muun muassa rapor-

https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1180&context=elq
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tissa, jossa he käsittelevät IRS raportteja, jotka liittyvät kunnossapitoon. Matalan kynnyk-

sen raportoinnilla ja tulosten trendiseurannalla raportin mukaan saavutetaan seuraavia 

etuja: 

 Saadaan hyvä ja oikea kuva laitoksesta. 

 Huomataan toimintojen heikentyminen ajoissa. 

 Kyetään ennakoimaan korjaavat toimenpiteet. 

 Tunnistetaan syvyyssuuntaisen puolustuksen heikkoudet, joita ei ole tiedossa. 

 Otetaan opit huomioon ennen tapahtuman toistumista. 

Matalan tason raportoinnin kannalta oleellisimpina asioina pidetään toistuvien tapahtu-

mien tutkimista ja tapahtumien trendianalyysejä. Lisäksi näitä voidaan käyttää apuna nor-

maalien käyttötapahtumien tutkinnassa syiden tunnistamiseksi. (Ballesteros & Sanda 

2015, 173, 174.) 

Kansainvälisesti trendiseuranta nähdään osana käyttökokemustoiminnan prosessia ja on 

sisällytetty osaksi muun muassa IAEA:n julkaisemia käyttökokemustoiminnan turvalli-

suus standardeja (IAEA Safety Standards, Operating Experience Feedback for Nuclear 

Installations). Ohjeiston mukaan seuraavien trendien tarkastelu on oleellista laitoksen toi-

minnan kehityksen kannalta: 

 ongelmien toistuvuus merkittävissä tapahtumissa 

 tapahtumat tai ongelmien yhteys erityisesti tiettyihin toimintatiloihin tai toimin-

toihin 

 järjestelmien tai komponenttien toistuvat viat tai heikentynyt suorituskyky 

 tunnistettujen tapahtumien tai ongelmien syiden kehitys 

 ihmisen ja organisaation toiminnan negatiivisten trendien kehittyminen 

 trendit, joihin liittyy pieniä muutoksia pitkällä aikavälillä 

 trendit vertaamalla nykyistä suorituskykyä aiempaan vastaavaan käyttötilaan 

(esimerkiksi kaksi eri vuosihuoltoa) 

 positiiviset trendit. 

Pelkkien trendien muodostamisen lisäksi nähdään tärkeäksi trendien toimitettavan orga-

nisaatiossa oikealle tasolle säännöllisesti, jotta niistä saatavaa tietoa kyetään hyödyntä-

mään tehokkaasti. (International Atomic Energy Agency 2018b, 15–16.)  
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6 KÄYTTÖTAPAHTUMIEN TRENDISEURANTA LOVIISAN 

VOIMALAITOKSELLA 

Käyttötapahtumista on laadittu erilaisia tilastoja aina käyttökokemustoiminnan alku-

ajoista alkaen. Käyttökokemustoiminnan trendiseurannasta on alettu puhua enemmän 

vasta 2010-luvulla. Trendiseurannalla pyritään seuraamaan eri lähteistä ja tapahtumista 

saatua tietoa kokonaisuutena. Tietojen numeerisen tarkastelun pohjalta voidaan hahmot-

taa kokonaisuuksia paremmin ja tehdä korjaavia toimenpiteitä laajoille kokonaisuuksille, 

joita ei välttämättä käsitellä yksittäisissä raporteissa. 

YVL määrittää myös vaatimuksia käyttökokemusten hyödyntämiseen luvanhaltijalle. 

Hyödyntämisessä on tehtävä trendianalyysejä sekä erilaisia yhteenvetoja heikkouksien ja 

muutossuuntien selvittämiseksi. Tarkkaa määritelmää trendianalyysille ei YVL:ssa mää-

ritetä. Tämän lisäksi YVL velvoittaa luvanhaltijaa tekemään useammasta toistuvasta sa-

mankaltaisesta tapahtumasta teematutkinnan, joka on Loviisan voimalaitoksella käytössä 

olevista tutkintamenetelmistä laajin. Teematutkintoja on Loviisan voimalaitoksella tehty 

vuodesta 2015 alkaen ja niitä on tehty yhteensä vuoden 2019 alkuun mennessä kaksi kap-

paletta. (Säteilyturvakeskus 2019, 11.) 

Ennen tätä diplomityötä käyttökokemustoiminnan säännöllistä trendiseurantaa Loviisan 

voimalaitoksella on tehty lähes ainoastaan käyttökokemustoiminnan vuosiraporttiin, 

jossa on esitetty käyttökokemuksista saatavia tilastoja. Vuosiraportti toimitetaan myös 

tiedoksi STUK:een. Näistä saatavien tilastojen perusteella on myös pyritty kehittämään 

toimintaa. Trendiseurannan satunnaista tarkastelua on tehty muun muassa käyttötapahtu-

maraportoinnin yhteydessä, kun tarkastellaan vastavanlaisia aikaisempia tapahtumia ar-

vioitaessa toistuvuutta. Käyttötapahtumien tilastointi on kuitenkin kehittynyt viimeisten 

vuosien aikana uuden luokittelun ja kehittyneiden käytettävien järjestelmien ansiosta. 

(Solja & Pussinen 2018, 3, 4.) 

6.1 Sisäiset käyttötapahtumat 

Loviisan voilaitoksella sisäisessä käyttökokemustoiminnassa tilastointia on tehty ensim-

mäisten käyttötapahtumaraporttien kirjoituksesta lähtien eli vuodesta 1993, jolloin vuo-

sihuollossa tehtiin ensimmäinen sisäinen käyttötapahtumaraportti. Tätä ennen on ollut 
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jonkin asteista raportointia viranomaiselle. Alkuun tilastot ovat sisältäneet pääosin kap-

palemääriä käyttötapahtumaraporteista ja myöhemmin, kun havaintoilmoituksia aloitet-

tiin tekemään, aloitettiin samalla laskemaan myös niiden vuosittaisia kappalemääriä. 

Laaja-alaisemmin trendien seuraamiseen on alettu panostamaan vasta 2010-luvulla ja 

enemmän 2013 julkaistujen YVL-ohjeiden jälkeen. Vuodesta 2015 on tapahtumia alettu 

myös luokitella välittömän syyn ja myötävaikuttaneiden tekijöiden suhteen WANO:n jul-

kaiseman manuaalin mukaisesti. Yhtenäinen toiminta muiden ydinvoimalaitosten kanssa 

mahdollistaa myös oman toiminnan vertaamisen muihin ydinvoimalaitoksiin. Luokitte-

lujen perusteella tehtävää seurantaa on lähinnä tehty vuosiraportoinnin yhteydessä, johon 

on koottu erilaisia tilastoja käyttötapahtumaraporttien osalta. Raporttien vähäisen määrän 

ja lyhyen luokittelu historian vuoksi aletaan vasta nyt hahmottamaan, kuinka laitoksen 

trendi on kehittynyt viimeisimpien vuosien aikana, kun tarkastellaan käyttötapahtumara-

portteja. 

Trendien säännöllistä tarkastelua ei vielä ole suoritettu kovinkaan laaja-alaisesti, mutta 

niiden mahdollisuuksia on alettu kartoittamaan ja selkeitä käyttökohteita sekä tarpeita 

niiden luomiselle on tunnistettu. Myös trendiseurannan yleistyminen IAEA:n, WANO:n 

ja JRC:n toimesta edesauttaa laitoksen oman trendiseurannan kehittämistä ja antaa sille 

vertailukohtaa maailmalta. Useissa maailmalla julkaistuissa raporteissa korostetaan tren-

diseurannan hyviä puolia kokonaisuuden hallinnassa ja tämän vuoksi se nähdään alalla 

käyttökokemustoiminnan hyvänä käytäntönä. (International Atomic Energy Agency 

2018b, 15–16.) 

6.1.1 Käyttötapahtumaraportit 

Käyttötapahtumaraporttien määrää on seurattu järjestelmällisesti heti käyttökokemustoi-

minnan alusta alkaen. Tuolloin tapahtumia ei luokiteltu vielä nykyisen kaltaisesti, vaan 

seurantaa on tehty lähinnä raporttien tason perusteella, joka kertoo tapahtumien turvalli-

suusmerkityksestä. Käyttötapahtumien määrä vuosina 1996–2018 on esitetty kuvassa 13 

ja se on pysynyt melko samana koko raportointihistorian ajan. Yleisesti voidaan todeta 

vuosihuoltojen pituuden vaikuttavan tapahtumien määrään, ollen parillisten vuosien kap-

palemäärät hieman suuremmat, mutta suurta vaihtelua vuositasolla ei ole havaittavissa. 
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Kuva 13. Käyttötapahtumaraporttien määrä vuosina 1996–2018. 

 

Luokittelun toteuttaminen WANO:n ohjeistuksen mukaisesti mahdollistaa useita erilaisia 

käyttötapoja tilastoinnille ja trendien seuraamiseen. Tilastointia on tehty vuodesta 2015 

alkaen käyttötapahtumaraporttien välittömän syyn ja myötävaikuttaneiden tekijöiden mu-

kaisesti. Myös määrää, raportin laajuutta ja INES-luokituksia seurataan. Näitä tilastoja on 

tehty pääosin käyttökokemustoiminnan vuosiraporttiin. Esimerkkinä vuosiraportin kal-

taisesta luokittelujen mukaan tehtävästä seurannasta on kuvassa 14 esitetty vuosien 2015–

2018 käyttötapahtumaraportit jaettuna välittömän syyn mukaisesti. Myös myötävaikutta-

neista tekijöistä on tehty vastaavanlainen vertailu. Kuvassa 15 on esitetty inhimillisiin 

tekijöihin liittyvät myötävaikuttaneet tekijät, kuvassa 16 johtamiseen liittyvät myötävai-

kuttaneet tekijät ja kuvassa 17 laitteisiin liittyvät myötävaikuttaneet tekijät. Kuvaajissa 

on hyvä huomioida, ettei kaikki vuonna 2018 perustetut käyttötapahtumaraportit ole vielä 

kuvaajien tekohetkellä valmistuneet, joten vuoden 2018 osalta välittömät syyt ja myötä-

vaikuttaneet tekijät eivät vielä näy kokonaisuudessaan kuvaajissa. Lisäksi on huomioitava 

WANO:n ohjeiston mukaisen luokittelun käyttöönotto vuoden 2015 aikana, joten myös-

kään kaikki alkuvuodesta 2015 valmistuneet raportit eivät ole tilastoissa mukana. (Solja 

& Pussinen 2018, 4.) 
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Kuva 14. Käyttötapahtumaraportit jaettuna välittömän syyn mukaisesti vuosina 2015–2018. 

 

 

Kuva 15. Inhimillisiin tekijöihin liittyvät myötävaikuttaneet tekijät käyttötapahtumaraporteissa 

vuosina 2015–2018. 
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Kuva 16. Johtamiseen liittyvät myötävaikuttaneet tekijät käyttötapahtumaraporteissa vuosina 

2015-2018. 

 

 

Kuva 17. Laitteisiin liittyvät myötävaikuttaneet tekijät käyttötapahtumaraporteissa vuosina 2015–

2018. 
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Edellä esitettyjen kuvien 14, 15, 16 ja 17 mukaiset trendit ovat olleet vasta vuodesta 2015 

alkaen saatavilla ja niiden säännöllistä seurantaan ei ole suoritettu vuosiraportoinnin ul-

kopuolella pois lukien johdon katselmus, jossa käydään läpi käyttökokemustoiminnan 

vuosiraportti. Kuvaajien tulkinta ja vertailu edellisiin vuosiin on kuitenkin jäänyt pitkälti 

käyttökokemustoiminnan ryhmän tasolle. Hyödyntämisen kannalta olisi oleellista jakaa 

trendiseurannasta saatavaa tietoa aktiivisesti koko laitoksen organisaatiolle ja käsitellä 

tuloksia esimerkiksi eri kokouksissa, joissa on läsnä laajasti koko voimalaitoksen organi-

saation edustajia. Näin trendien sisältö ja hyödyntäminen ei jäisi vain käyttökokemustoi-

mintaryhmän tasolle. 

Kuvaajista 14, 15, 16 ja 17 voidaan lisäksi päätellä, että jo noin 50 käyttötapahtumara-

portin kappalemäärällä saadaan muodostettua tulkittavia kuvaajia kohtalaisen hyvin. Ja-

kaumasta huomataan tulosten olevan melko samankaltaisia vuosittain. Lisäksi maailman-

laajuisesti on todettu inhimillisten tekijöiden olevan syy jopa 80 %:ssa käyttötapahtumista 

(International Atomic Energy Agency 2013, 1). Loviisan voimalaitoksella inhimillisten 

tekijöiden suhteellinen osuus käyttötapahtumien välittömistä syistä ei ole ollut vuosina 

2015–2018 aivan yhtä suuri sen ollessa 57 % vuonna 2016 ja 42 % vuonna 2017. Tulosta 

voidaan pitää kuitenkin oikean suuntaisena. 

6.1.2 Havaintoilmoitukset 

Havaintoilmoitusten osalta tilanne on ollut käyttötapahtumaraportteihin verrattuna erilai-

nen ja niiden luokittelu on aloitettu vasta vuoden 2018 alusta alkaen palvelupyyntö/ha-

vaintoilmoitus -sovelluksen käyttöönoton myötä. Sovellus on vienyt tapahtumien käsit-

telyn Loviisan voimalaitoksen toiminnanohjausjärjestelmä Lomaxiin. Tilastoinneissa en-

nen luokittelua ja uutta sovellusta mitattiin lähinnä vain havaintoilmoitusten määrää ja 

havaintoilmoitukset listattiin Excel-pohjaiseen taulukkoon. Uusi käytäntö mahdollistaa 

muun muassa havaintoilmoitusten paremman luokittelun ja se mahdollistaa havaintoil-

moitusten käytön trendiseurantaan. 

Havaintoilmoituksista Lomax-järjestelmään syötettyjä tietoja voi reaaliaikaisesti visuaa-

lisessa muodossa tarkastella Qlik Sense -sovelluksella, joka hakee tiedot Lomax-järjes-

telmästä. Sovelluksessa on mahdollista rajata tarkastelu haluttuun kohderyhmään, luoki-
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tukseen, työryhmään, ajanjaksoon ja niin edelleen. Sovelluksen käyttäminen käyttökoke-

musten hyödyntämiseen on sen verran uutta, ettei se ole vielä Loviisan laitoksella laajassa 

käytössä. Käyttökokemustoimintaryhmä on kuitenkin osallistunut sen käyttöönottoon ja 

kehitykseen käyttökokemustoimintaa koskevissa asioissa. Käyttökokemustoimintaryhmä 

on myös esitellyt sovellusta henkilöstölle ja saatujen palautteiden perusteella sovellus 

nähdään toimivana osana käyttökokemustoimintaa tulevaisuudessa sen helppokäyttöi-

syyden ja kokonaisuudenhallinnan ominaisuuksien ansiosta. 

Aikaisemmin havaintoilmoitusten osalta ei ole suoritettu säännöllistä trendien tarkaste-

lua, vaan asioihin on puututtu lähinnä tapauskohtaisesti. Tiedon käsittely Lomaxin kautta 

kuitenkin mahdollistaa säännöllisen tarkastelun tulevaisuudessa niin käyttökokemustoi-

mintaryhmän, kuin Loviisan voimalaitoksen koko organisaationkin toimesta. Kuvassa 18 

esitetään Qlik Sense -sovelluksen näkymä vuoden 2018 havaintoilmoituksesta jaettuna 

eri kuukausille. Kuvasta erottuu selvästi elokuusta lokakuuhun kestäneet runsaasti laitos-

muutoksia sisältäneet vuosihuollot. 

 

Kuva 18. Qlik Sense -sovelluksessa esitetty tilasto havaintoilmoitusten määrästä kuukausittain 

vuonna 2018. 

 

Qlik Sense -sovelluksen avulla trendejä voidaan tehdä kaikkien havaintoilmoitukseen 

merkittyjen ominaisuuksien mukaisesti. Tämä antaa todella monipuoliset mahdollisuudet 

trendien tarkasteluun. Havaintoilmoitukseen merkittävimpiä kirjattuja tietoja ovat: 

 tekoaika (automaattinen) 
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 lähde (tekijä, voidaan myös muokata tuntemattomaksi ja Qlik Sense:ssä näkyy 

ainoastaan ryhmä, jossa tekijä työskentelee) 

 QA-luokka (1, 2, 3 tai N/A, kuvaavat tapahtuman vakavuutta) 

 otsikko 

 tapahtumalaji (suomenkielinen vain Loviisan voimalaitoksella käytössä oleva 

luokittelu) 

 turvallisuuslaji 

 välitön syy (WANO:n luokitusten mukainen) 

 myötävaikuttaneet tekijät (kolme eri kenttää (inhimillisiin tekijöihin-, laitteisiin- 

ja johtamiseen liittyvät), WANO:n luokitusten mukainen) 

 viisi tekstikenttää: mitä tapahtui, mitä tapahtuman korjaamiseksi on jo tehty, eh-

dotettu ratkaisu, suoritettavat toimenpiteet ja saavutetut tulokset. 

Edellä mainittujen tietojen avulla havaintoilmoituksista saadaan runsaasti tietoa ja säh-

köisesti tallennettuna tietoa kyetään hyödyntämään helposti trendien muodostamiseen ja 

yleiseen tiedonhakuun. Luokittelu käyttökokemustoimintaryhmän toimesta tehdään seu-

raaville: QA-luokka, tapahtumalaji, turvallisuuslaji, välitön syy ja myötävaikuttaneet te-

kijät. Näistä välitön syy ja myötävaikuttaneet tekijät luokitellaan WANO:n ohjeiston mu-

kaisesti ja muut laitoksen sisäisten toimintatapojen tai ohjeiden mukaisesti. QA-luokka 

kuvaa tapahtuman vakavuutta ja käytössä on laitoksen ohjeiston mukainen luokittelu, 

jossa QA 1 on turvallisuusmerkitykseltään vakava, QA 2 lievä ja QA 3 parantamismah-

dollisuus (Söderström 2017, 4). Lisäksi havaintoilmoituksissa on käytössä QA 4-luokka, 

joka merkitse havainnon olevan positiivinen havainto. Tapahtumalaji on lähinnä avain-

sanoja havaintoon liittyvistä asioista. Tällä hetkellä on käytössä noin 100 tapahtumalajia 

ja listaa päivitetään aina tarpeen tullen. Turvallisuuslaji vastaavasti kertoo havainnon 

mahdollisesta vaikutuksesta johonkin turvallisuuteen ja lajeja tässä ovat esimerkiksi työ-

turvallisuus ja laitosturvallisuus. 

Havaintoilmoitusten yleinen hyödyntäminen laitoksen toiminnan analysoinnissa ei kui-

tenkaan vielä ennen vuotta 2019 ole ollut kovinkaan yleistä, vaikka saatavan tiedon määrä 

ja mahdollisuudet ovat kasvaneet huomattavasti tilastoinnin uudistuksen jälkeen. Tämä 

on osaltaan varmasti johtunut uusista käytännöistä, jotka eivät ole vielä integroituneet 

osaksi normaalia Loviisan voimalaitoksen käyttökokemustoimintaa. 
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6.2 Ulkoiset käyttötapahtumat 

Ulkoisten lähteiden trendiseurannassa oleellisimmat tapahtumat ja trendit saadaan Lovii-

san voimalaitoksen tietoisuuteen JRC:n, WANO:n ja IAEA:n toimesta. WANO tekee 

kuukausittain yhteenvetoa heille toimitetuista raporteista ja informoi kriteereihin perus-

tuen oleellisimpia huomioita kuukauden tapahtumista jäsenilleen. Myös IAEA:n ylläpi-

tämään International Reporting Systemiin (IRS) tehdään raportteja tapahtumien sarjoista, 

jolloin niihin on puututtu huolestuttavan trendin johdosta. IRS-raporteista kokonaisuuk-

sina on kuitenkin vaikea luoda trendejä eri maiden erilaisten raportointi tapojen johdosta, 

koska tapauksien turvallisuusmerkitys vaihtelee ja muun muassa osassa raporteista on 

useita yksittäisiä tapahtumia. Trendien muodostaminen voisi näin ollen olla mahdollista, 

mikäli tapaukset rajataan turvallisuusmerkitykseltään tarpeeksi merkittäviin tapahtumiin. 

(Nuclear Energy Agency 2011, 27.) 

Euroopan komission rahoittama JRC puolestaan tekee satunnaisesti maailman ydinvoi-

malaitosten tapahtumista laajoja yhteenvetoja ja raportit sisältävät myös trendien seuraa-

mista. JRC:n rapotit käsittelevät usein yhtä laajaa kokonaisuutta esimerkiksi organisaa-

tioon ja johtamiseen liittyviä tapahtumia kerrallaan ja raportissa käsitellään useita satoja 

raportteja. Näiden pohjalta tutkijaryhmä pyrkii raporteissa analysoimaan tapahtumien yh-

teisiä tekijöitä ja niistä saatavia oppeja sekä hyödyllisiä asioita ydinvoimalaitoksille. 

JRC:n raportit sisältävät tällä hetkellä yksiä laajimpia ydinvoima-alan trendianalyysejä 

maailman kaikkia käyttötapahtumia hyödyntäen.  

Toistuvista tapahtumista WANO tekee Just in Time (JIT) raportteja, jotka koottu useista 

sillä hetkellä toistuvista tapahtumista. Niihin on myös koottu opit kyseisistä tapahtumista. 

Näillä pyritään lisäämään tapahtumaketjujen laaja-alaisempaa hyödynnettävyyttä. JIT-ra-

portit ovat hyvä lisä tyypillisten käyttötapahtumien ohelle, koska JIT-raportit ovat usein 

laajempi kokonaisuus kuin yksittäinen tapahtuma. (Nuclear Energy Agency 2002, 296.) 

WANO:lle raportoitavien käyttötapahtumien pohjalta WANO:n jäsenille ei kuitenkaan 

ole saatavilla mitään erityistä luokitteluihin perustuvaa tilastoa, vaikka WANO:n raportit 

luokitellaankin heidän manuaalin ohjeiden mukaisesti. Käyttötapahtumien tietokannassa 

voi hakea tapahtumia luokittelujen mukaisesti, mutta tämän pohjalta on vaikea luoda yk-
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sittäisten tapahtumien toistuvuudesta trendejä. Nykyistä toimintaa tulkiten voidaan to-

deta, että voimalaitoksella ulkoisten käyttötapahtumaraporttien tarkastelu tapahtuu enim-

mäkseen yksittäisinä raportteina ja laajempi kokonaisuuksien tarkastelu jää yhteistyöjär-

jestöjen vastuulle. Tulevaisuudessa toimintojen vertaamiseksi olisi hyvä saada enemmän 

käyttötapahtumista tilastollista tietoa maailmalta.  
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7 TRENDISEURANNAN KEHITTÄMINEN 

Loviisan voimalaitoksella on tunnistettu tarve kehittää käyttökokemustoiminnan tren-

diseurantaa. Se nähdään tärkeänä varhaisen puuttumisen ja toimenpiteiden vaikuttavuu-

den analysointitapana, jolla pystytään kohdistamaan korjaavia toimenpiteitä tunnistettui-

hin asioihin. Tässä luvussa on tarkoitus käydä läpi, kuinka käyttötapahtumien trendiseu-

rantaa on hyvä suorittaa Loviisa voimalaitoksella tulevaisuudessa. Luvussa esitetään toi-

menpiteet trendien muodostamisesta niiden hyödyntämiseen ja näitä pyritään havainnol-

listamaan esimerkein. Käytännöt lisätään myös voimalaitoksen käyttökokemustoimintoja 

koskevaan ohjeistoon tarpeellisin osin.  

Trendiseurannan avulla voidaan tunnistaa kehitystarpeita, joita ei aikaisemmin ole ha-

vaittu tai vastaavasti positiivisia kehityssuuntia, joista voidaan ottaa oppia muun toimin-

nan kehittämiseksi tai jaettavaksi esimerkiksi WANO:n kautta muille ydinvoimaloiden 

luvanhaltijoille. Kehittyneet digitaaliset ratkaisut tukevat ja helpottavat trendiseurannan 

kehitystä ja trendejä on tarkoitus käyttää hyväksi myös voimalaitoksen käyttökokemus-

toiminnan kehityksessä.  

Käyttötapahtumien trendejä voidaan seurata useilla eri tasoilla laitostasosta aina yksittäi-

siin töihin asti. Hyvän trendien seurantaan tarkoitetun sovelluksen avulla kyetään luo-

maan mahdollisimman monelle kohderyhmälle soveltuvia trendejä, joita voidaan tapaus-

kohtaisesti muuttaa. Loviisan voimalaitoksella käyttötapahtumien tarkasteluun on otettu 

käyttöön Qlik Sense -sovellus, jonka avulla on tarkoitus suorittaa käyttötapahtumien tren-

diseuranta. Sovelluksessa eri käyttäjät voivat tarkastella historiaa aikaisempien kokemus-

ten avulla esimerkiksi ennen työtehtävää tai säännöllisenä tarkasteluna johtamisen työka-

luna. Sovellus on kuitenkin vuoden 2019 alkuun mennessä ollut käytössä vasta vuoden ja 

näin kaikki sen ominaisuudet eivät vielä ole käyttäjäystävällisimpiä, joten niiden kehittä-

mistä jatketaan tämän diplomityön valmistumisen jälkeenkin pohjautuen työssä tarpeel-

lisiksi koettuihin asioihin ja saatuihin kokemuksiin. 

Käyttökokemustoimintaryhmän pyrkii tukemaan trendien hyödyntämisellä koko organi-

saatiota ja ryhmä pyrkii ottamaan heidän tarpeet huomioon trendien sisältöä toteuttaessa. 

Oleellista olisi käyttökokemustoiminnan trendien integroituminen osaksi käyttökoke-

mustoiminnan ja voimalaitoksen rutiineja. Itse trendiseurannan organisointi on tarkoitus 
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olla käyttökokemustoimintaryhmällä, mutta niiden tulkinnassa ja hyödyntämisessä on 

tärkeää hyödyntää ja osallistuttaa koko organisaatiota, jolloin trendien käytön hyödyt kas-

vavat. Seurattavista trendeistä on myös hyvä analysoida niiden kattavuutta esimerkiksi 

vertaamalla niitä IAEA:n julkaisemassa turvallisuus standardissa annettuihin suosituk-

siin, jotka esiteltiin luvussa 5.2. Trendien analysointitulokset on hyvä jakaa kuukausittain 

CAP-ryhmälle ja sitä kautta voimalaitoksen johdolle. 

7.1 Haastattelut organisaatiolle 

Osana käyttötapahtumien kehitystä kartoitettiin laitoksen henkilöstön näkemyksiä käyt-

tötapahtumien trendiseurannasta haastatteluilla. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoi-

tuina yksilöhaastatteluina kasvotusten ja niiden kysymykset annettiin haastateltaville etu-

käteen. Kysymykset olivat kaikki avoimia kysymyksiä ja niiden tarkoituksena oli selvit-

tää käyttökokemustoiminnan kehitystarpeita etenkin trendiseurannan kehityksen osalta 

siten, että diplomityössä tehtävät kehitystoimenpiteet olisivat mahdollisimman hyödylli-

siä koko Loviisan voimalaitokselle. Haastattelut toteutettiin vuoden 2018 marras- ja jou-

lukuun aikana. Niihin valittiin haastateltavia kaikista eri yksiköistä ja haastateltavista suu-

rin osa toimi esimiesasemassa. Haastateltavia oli yhteensä 19. Haastattelun kysymykset 

on esitetty liitteessä 1.  

Haastattelujen perusteella käyttökokemustoiminta koettiin poikkeuksetta oleelliseksi 

osaksi Loviisan voimalaitoksen toimintaa. Käyttökokemustoiminta nähtiin jatkuvan pa-

rantamisen työkaluksi ja käyttökokemuksista saadut opit nähtiin hyödyllisiksi. Etenkin 

oman yksikön ja ryhmän tapahtumat sekä niistä saatavat opit kiinnostivat haastateltavia. 

He olivat kuitenkin kiinnostuneita niin sisäisistä kuin ulkoisistakin tapahtumista.  

Esimiesasemassa olevat pyrkivät kannustamaan alaisiaan käymään läpi saatavilla olevia 

käyttökokemuksia, mutta kuitenkin tapahtumista oppimista voisi haastateltavien mukaan 

olla enemmänkin. Ongelmana nähtiin etenkin vanhojen raporttien vaikea löydettävyys 

nykyisistä tietojärjestelmistä ja yksittäiset tapahtumat nähtiin olevan pitkälti muistin va-

rassa, koska hakusanoilla tai luokituksilla toimivaa hakua ei ole ollut. Myös raportit ny-

kyisellään nähtiin hankalina käydä läpi esimerkiksi yksikkö- tai ryhmäpalavereissa. Hy-

vänä ratkaisuna nähtiin lyhennelmät, jotka olisivat tehty esimerkiksi PowerPoint-pohjalle 

helposti esitettävään muotoon. Haastateltavat toivoivat käyttökokemustoiminnalta muun 
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muassa näkyvämpää roolia Loviisan voimalaitoksen toiminnassa, erilaisia tilastoja tapah-

tumista ja helpompaa historian saatavuutta. Kehitysmahdollisuutena nähtiin tapahtumien 

linkitys eri käyttöpaikkoihin tai töihin hakusanojen avulla, jotta tapahtumat olisivat saa-

tavilla helpommin. 

Useasti esille nousi käyttötapatumien nykyisen kaltaisen raportoinnin pituus, jonka näh-

tiin heikentävän käyttäjien lukuintoa. Raportointia haluttaisiin keventää ja raporttien si-

sällön olevan lyhempiä ja ytimekkäämpiä. Osa haastateltavista piti kuitenkin nykyisten 

raporttien monipuolista sisältöä hyvänä ja suuremman kohdeyleisön kannalta oleelliseksi 

jo aikaisemmin mainitut hyvät lyhennelmät. Menetelmien parantamiseksi toivottiin myös 

erilaisia digitalisaation mahdollistamia ratkaisuja muun muassa tapahtumien esittämistä 

koulutusmielessä VR-lasien (virtual reality) avulla. 

Kaikille ei vielä ennen haastattelua ollut selvää, mitä käyttökokemustoiminnan trendeillä 

tai niiden seuraamisella tarkoitetaan. Haastattelun edetessä heidän näkemyksensä tren-

deihin parani ja poikkeuksetta kaikki näkivät trendien paremman seurannan sekä saata-

vuuden toiminnan kehityksen kannalta hyvänä asiana. Trendeiltä toivottiin muokatta-

vuutta, selkeää ulkoasua ja helppoa tulkittavuutta kuitenkin niin, että käyttäjä voisi mah-

dollisesti tehdä myös itse trendien hakuja. 

Kokonaisuuksiin puuttuminen nähtiin hyödylliseksi ominaisuudeksi trendiseurannassa. 

Myös säännöllistä tapahtumayhteenvetoa kohdennetuille kohderyhmille toivottiin ja esi-

merkiksi luokitteluista muodostetut trendit tapahtumista nähtiin hyvänä osana tämän 

tyyppistä raportointia. Kovinkaan tarkasti haastateltavat eivät vielä kuitenkaan osanneet 

kuvailla millaiset ja kuinka usein seurantaa trendeistä olisi syytä tehdä. Tähän vaikuttaa 

varmasti trendiseurannan aikaisempi rajallisuus sekä muun muassa WANO:n ohjeiston 

mukaisen luokittelun verrattain lyhytaikainen käyttö Loviisan voimalaitoksella, joten sen 

mahdollisuuksia ei laitoksella vielä osata kovin hyvin tunnistaa. Myöskään havaintoil-

moitusten uudistunutta käsittelyprosessia Lomax-järjestelmän kautta etenkään luokitte-

luiden osalta ei vielä laitoksella hyvin tunnettu. 

Haastatteluiden perusteella positiivisten havaintojen ja käytäntöjen nostamista esille ha-

luttaisiin parantaa. Nykyisellään käyttötapahtumista ja havainnoista suuri osa on virheitä 
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tai puutteita, kun vastaavasti haastateltavat haluaisivat nostaa esille myös hyviä suorituk-

sia ja niiden oppien jakamista. Lisäksi muiden laitosten hyviä käytäntöjä pitäisi nostaa 

enemmän esille ja ottaa niistä oppia. Yhtenä mahdollisuutena tämän kaltaiseen toimintaan 

nähtiin lopetuspalaverikäytäntöjen kehittäminen ja niissä parempien muistiinpanojen te-

keminen sekä tallentaminen kaikkien saataville. 

Haastatteluista voidaan päätellä käyttökokemustoiminnan olevan merkittävä osa jo ny-

kyisellään Loviisan ydinvoimalaitoksen toimintaa, mutta toimintojen parempi näkyvyys 

ja toimintatapojen parempi tunnettuus laitoksella hyödyntäisi varmasti koko organisaa-

tiota käyttökokemuksista oppimisessa. Käyttökokemusten hyödyntäminen on käyttöko-

kemustoiminnan ryhmän ja Loviisan voimalaitoksen henkilöstön mielestä yksi merkittä-

vimmistä käyttökokemustoiminnassa kehitystä vaativista asioista ja osaltaan tämänhetki-

nen tiedon nopea kulku ja valtava määrä asettaa myös omat haasteensa hyödynnettävyy-

delle. Haastatteluiden perusteella voidaan todeta trendiseurannan olevan osa käyttötapah-

tumien hyödyntämisen kehitystä. 

7.2 Käyttötapahtumaraportit 

Käyttötapahtumaraportit tehdään laitoksen kannalta merkittävimmistä tapahtumista, jo-

ten niiden analysointi on erittäin tärkeää. Käyttötapahtumaraporttien määrä on kuitenkin 

huomattavasti pienempi verrattuna havaintoilmoituksiin ja täten trendien muodostami-

seen käytettävissä olevan tiedon määrä on pienempi. Kuitenkin käyttötapahtumarapor-

toinnin rajat ovat selkeät ja tapahtumat tunnistetaan laitoksella hyvin. Näin raportointi-

kynnyksen ylittävien tapahtumien tietoa voidaan pitää laadullisesti hyvänä. Myös niiden 

luokittelua on tehty kauemmin kuin havaintoilmoitusten.  

Käyttötapahtumaraportit jaettaessa ryhmä- tai yksikkötasolle mentäessä voi olla haasta-

vaa tehdä käyttötapahtumista trendejä niiden pienen määrän vuoksi. Luokitusten avulla 

ja ajanjaksoa muuttamalla tapahtumia voisi kuitenkin hyödyntää kauempaa historiasta, 

mikä lisäisi oleellisesti hyödynnettävissä olevien käyttötapahtumaraporttien määrää. 

Vuosittain laitostasolla määrä on kuitenkin jo kohtuullisen suuri ja käyttötapahtumara-

porttien avulla heikkouksia laitoksen toiminnoista pystytään tunnistamaan. Esimerkiksi 

vuosina 2015–2017 käyttötapahtumaraportointiin johtaneiden tapausten välitön syy on 

ollut jokaisena vuonna inhimilliset tekijät noin 50 %:ssa tapauksista.  
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Käyttötapahtumien trendiseuranta on tällä hetkellä CaseMS-järjestelmässä. Käytäntö kui-

tenkin yhtenäistettiin havaintoilmoitusten trendiseurannan kanssa vuoden 2019 alusta al-

kaen ja käyttötapahtumien trendiseuranta on tulevaisuudessa Qlik Sense -sovelluksessa. 

Tämä on käyttäjäystävällisempi vaihtoehto, kun kaikki aikaisemmat käyttötapahtumat 

löytyvät samasta paikasta. Uusi havaintoilmoitus käyttötapahtumasta tehdään samalla, 

kun raportti perustetaan ja ne erotetaan muista havaintoilmoituksista lähdetiedon avulla. 

Käyttötapahtumien historian viemistä Lomaxiin on trendiseurannan ja hyödynnettävyy-

den vuoksi järkevä aikanakin muutamalla vuodella kokeilla ja tulosten perusteella arvi-

oida sen kannattavuutta käyttötapahtumien hyödynnettävyyden osalta. Tapahtumien val-

tavan määrän johdosta työ on kuitenkin suuri ja puuttuvien luokitusten määrittäminen on 

jälkikäteen hankalaa ja aikaa vievää. Ratkaisuna voisi myös pohtia erilaisia tekoälyyn 

pohjautuvia ratkaisuita. Tämän toteutusta arvioidaan diplomityön jälkeen. 

7.2.1 Trendien muodostaminen 

Käyttötapahtumaraporttien tapahtumien ollessa Loviisan voimalaitoksen kannalta mer-

kittävimpiä on niiden trendien tarkastelun oltava sellaista, että toiminnolla kyetään tun-

nistamaan kehityssuuntia ja niistä on kyettävä näkemään Loviisan voimalaitoksen tilaa. 

Trendien tekijänä ja analysoijana toimii vähintäänkin käyttökokemustoimintaryhmä, joka 

hyödyntää analysoinnissa koko organisaatiota ja vastaa tarpeellisten tietojen jakamisesta 

muille vastaavasti, kuten yksittäisten käyttötapahtumatutkintojenkin osalta. 

Aikaväli käyttötapahtumien trendien tarkastelulle on hyvä olla havaintoilmoitusten tren-

diseurantaa pidempi, koska kappalemäärät ovat pienempiä. Säännöllinen analysointi on 

kuitenkin ehdottoman tärkeää ja oikea seurantaväli voisi käyttötapahtumaraporteille olla 

esimerkiksi kvartaaleittain sekä laajempi tarkastelu vuosittain esimerkiksi vuosirapor-

toinnin yhteydessä. Lisäksi on mahdollista suorittaa ylimääräisiä vertailuja esimerkiksi 

vuosihuoltojen välillä. 

Trendien tarkastelussa olisi hyvä huomioida käyttötapahtumien määrä sekä välittömän 

syyn ja myötävaikuttaneiden tekijöiden luokittelut. Näiden trendien avulla on mahdollista 

tunnistaa luokitusten määrällisten muutosten vaihteluita ja pohtia niihin vaikuttaneita te-

kijöitä. Toimenpiteillä kyetään täten täyttämään IAEA:n suositusten mukaisista kohdista 
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seuraavat: tapahtumat tai ongelmien yhteys erityisesti tiettyihin toimintatiloihin tai toi-

mintoihin, tunnistettujen tapahtumien tai ongelmien syiden kehitys, ihmisen ja organisaa-

tion toiminnan negatiivisten trendien kehittyminen ja trendit vertaamalla nykyistä suori-

tuskykyä aiempaan vastaavaan käyttötilaan (esimerkiksi kaksi eri vuosihuoltoa). Tauluk-

koon 3 on koottu tarkasteltavat käyttötapahtumaraporttien trendit ja tarkastelutaajuus. 

Taulukko 3. Käyttötapahtumaraporteista muodostettavat trendit. 

Trendi Tarkastelutaajuus 

Välittömien syiden jakautuminen kvartaaleittain, vuosittain 

Myötävaikuttaneiden tekijöiden jakautuminen 

 inhimilliset tekijät 

 johtamiseen liittyvät syyt 

 laitteisiin liittyvät syyt 

kvartaaleittain, vuosittain 

Käyttötapahtumaraporttien jakautuminen kuukausittain vuosittain 

Käyttötapahtumien välittömien syiden ja myötävaikutta-

neiden tekijöiden vertaaminen havaintoilmoitusten vastaa-

viin tilastoihin 

kvartaaleittain, vuosittain 

 

Taulukossa 3 esitettyjen trendejä läpikäydessä on hyvä tarkastella jokaista luokitusta erik-

seen. Tästä esimerkkinä kuvassa 19 on esitetty mekaanisen laitevian kehittyminen välit-

tömänä syynä vuosina 2015–2018. Vastaavasti kuvassa 20 on esitetty kommunikoinnin 

kehittyminen myötävaikuttaneena tekijänä vuosina 2015–2018. Vastaava tarkastelu on 

esimerkki vuositason tarkastelusta. Kuvissa trendiviivojen avulla on pyritty kuvaamaan 

muutossuuntia. Kuvaajien laadun parantamiseksi vuoden 2018 keskeneräiset luokittele-

mattomat raportit luokiteltiin huhtikuun 2019 alussa saatujen tietojen perusteella. Vastaa-

via kuvaajia voidaan luoda kaikista välittömistä syistä ja myötävaikuttaneista tekijöistä.  
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Kuva 19. Mekaaninen laitevika välittömänä syynä vuosina 2015–2018. 

 

 

Kuva 20. Kommunikointi myötävaikuttaneena tekijänä vuosina 2015–2018. 

 

Analysoitaessa kuvaajia on huomioitava ainakin luokitusten määrissä tapahtuvat muutok-

set ja suuret kappalemääräiset luokitukset. Näiden lisäksi on hyvä seurata luokituksien 

trendin kehittymistä pitkällä aikavälillä. Kaikkiin näihin on pyrittävä myös löytämään 

syitä ja mahdollisia korjaavia toimenpiteitä, jos trendillä nähdään selvää vaikutusta esi-

merkiksi turvallisuuteen.  
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Toimenpiteiden määrittämiseksi trendien tarkastelun lisäksi on mahdollista tehdä tarkem-

pia trendianalyysejä valituille luokituksille esimerkiksi korkeasta määrästä tai kasvusta 

johtuen. Tämän kaltainen esimerkki tarkastelu tehtiin tämän työn yhteydessä ja se on esi-

tetty seuraavassa luvussa 7.2.2. 

7.2.2 Trendianalyysi 

Yhtenä mahdollisena trendianalyysinä on luoda tarkempi kuva jostakin tietystä myötä-

vaikuttaneesta tekijästä luokittelemalla tapahtumat WANO:n luokitteluohjeen tarkem-

pien luokitusten mukaisesti. Tässä esimerkkitapauksessa tarkempi tarkastelu toteutettiin 

vuosien 2016 ja 2017 yleisimmälle myötävaikuttaneelle tekijälle, joka oli työkäytännöt. 

Esimerkiksi työkäytäntöjen alla on yhteensä 18 kappaletta tarkemmin määriteltyä myö-

tävaikuttanutta tekijää. Nämä työkäytäntöihin liittyvät luokitukset ovat esitetty taulukossa 

4. 

Taulukko 4. WANO:n ohjeiston mukainen myötävaikuttaneiden tekijöiden luokittelu 

100 Työkäytännöt 

101 Oman työn varmennus puutteellista 

102 Työkohteen varmistus/erottaminen 

103 Tarpeellisia työnsuoritusmenetelmiä, piirustuksia tai oppaita ei ole käytetty 

104 Hallinnolliset tarkastukset kierretty tai jätetty tahallaan suorittamatta 

105 Olosuhteita ei ole tarkastettu ennen työtä 

106 Työtehtävää ei ole valmisteltu riittävästi ennen aloitusta 

107 Luvaton materiaalin korvaaminen toisella 

108 Huolimaton liikehdintä tai työvälineiden vahingoittaminen 

109 Säteilytyöskentely-/ALARA-periaatteiden noudattamatta jättäminen 

110 Yksityiskohtien huomiotta jättäminen 

111 Riippumaton varmennus puutteellista 

112 Vaaralliset työtavat 

113 Henkilökohtaisten suojaimien käyttämättä jättäminen 

114 Sopimattomien työkalujen ja välineiden käyttö 

115 Kirjallisen päiväkirjan (loki) puutteellinen käyttö 

116 Ryhmäpaineen tai työryhmän kulttuurin seurauksena kehittyneet sopimattomat 

työtavat 
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117 Kyseenalaistavan asenteen puute 

118 Ohjeista ja säännöistä poikkeaminen 

 

Loviisan voimalaitoksella ei ole aikaisemmin toteutettu vastaavaa tarkastelua ja tarkoi-

tuksena oli tehdä trendianalyysi tapahtumista, analysoida tuloksia ja selvittää toiminta-

mallin hyödyllisyyttä toiminnan kehityksen kannalta. Tarkoituksena oli selvittää, miten 

tapahtumat jakautuvat eri työkäytäntöjä tarkemmin kuvaaviin luokkiin ja lyhyellä aika-

välillä tarkastella niiden muutossuuntia. Näiden pohjalta oli tarkoitus analysoida tuloksia 

ja pohtia syitä luokille, jotka esiintyvät useimmin. Huomioitavana taustatietona on syytä 

tiedostaa vuoden 2016 käyttötapahtumaraporttien kokonaismäärän olleen 67 ja työkäy-

täntöihin liittyvien raporttien määrän 32 eli 48 % kaikista käyttötapahtumaraporteista. 

Vastaavat luvut vuonna 2017 olivat 50, 28 ja 56 %. Eli kappalemääräisesti tapahtumissa 

oli laskua, mutta niiden osuus kaikista tapahtumista oli suurempi. Työkäytäntöihin liitty-

vien käyttötapahtumaraporttien tarkkojen luokitusten mukaisesti muodostetut kuvaajat 

vuosilta 2016 ja 2017 on esitetty kuvassa 21. 

 

Kuva 21. Työkäytäntöihin liittyneet myötävaikuttaneet tekijät vuonna 2016 ja 2017 
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Kuvaajista huomataan, että tapahtumat jakautuvat melko epätasaisesti eri luokituksiin ja 

tietyt luokitukset erottuvat joukosta. Vuosien 2016 ja 2017 luokitusten jakauma on kui-

tenkin erittäin lähellä toisiaan. Kappalemäärällisesti suurimmat luokitukset vuonna 2016 

olivat 110 yksityiskohtien huomiotta jättäminen ja 103 Tarpeellisia työnsuoritusmenetel-

miä, piirustuksia tai oppaita ei ole käytetty. Myös 101 Oman työn varmennus puutteellista 

ja 114 Sopimattomien työkalujen ja välineiden käyttö esiintyivät useassa käyttötapahtu-

maraportissa myötävaikuttaneena tekijänä. 

Kuvaajien samankaltaisuudesta voidaan päätellä, ettei korjaavat toimenpiteet ole välttä-

mättä kohdistuneet oikeisiin asioihin samankaltaisten tapahtumien toistuessa vuonna 

2017. Näiden osalta on syytä miettiä yhdessä luokitusten kohderyhmän kanssa uusia te-

hokkaampia ja mahdollisesti laaja-alaisempia korjaavia toimenpiteitä työkäytäntöjen ke-

hittämiselle. Näiden korjaavien toimenpiteiden tehokkuutta voidaan analysoida vaikutta-

vuuden arvioinnilla, johon on hyvä ottaa mukaan trendianalyysi, joka on tehty käyttöta-

pahtumaraporttien pohjalta aikajaksolta toimenpiteiden teon jälkeen. 

7.3 Havaintoilmoitukset 

Havaintoilmoitukset sopivat trendien muodostamiseen ja seurantaan hyvin, koska niitä 

tehdään tällä hetkellä noin 1000 kappaletta vuodessa. Tapahtumien turvallisuusmerkityk-

sien vaihtelu on toki suurta, mutta suuressa tilastossa erot tasaantuvat ja havaintoilmoi-

tuksien analysointi on myös erittäin tärkeää ja mahdollistaa varhaisen puuttumisen epä-

suotuisiin trendeihin. Tietojen pohjalta voidaan tehdä erilaisia tarkasteluja lähes kaikista 

tiedoista, joita havaintoilmoitukseen laitetaan. Havaintoilmoitusten trendien seurantaan 

Loviisan voimalaitoksella on käytössä Qlik Sense -sovellus. 

Trendejä tarkastellessa oleellista on valita haluttu tarkastelujakso ja tarkastelukohde. Tar-

kastelualuetta voidaan myös rajata esimerkiksi valitun yksikön tai työryhmän mukaisesti. 

Rajatessa tarkastelua pienempiin ryhmiin mahdollinen ongelma on havaintojen pieni 

määrä, joka lisää trendianalyysin epäluotettavuutta. Havaintoilmoitusten erilaisten ana-

lyysien ja tilastojen luotettavuuden kannalta on erityisen tärkeää tapahtumien yhdenmu-

kainen ja oikea luokittelu. 
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7.3.1 Trendien muodostaminen 

Tarkastelulle merkittävää on, että se tehdään säännöllisesti ja siinä käytettävät trendien 

avulla kyetään kuvaamaan laitoksen toimintaa määritetyllä laajuudella. Laajuutena Lo-

viisan voimalaitoksella on hyvä käyttää vähintään IAEA:n määrittämiä asioita, jotka ovat 

esitetty kappaleessa 5.2. Tulosten vertailua on hyvä myös suorittaa valittujen ajanjaksojen 

välillä verraten esimerkiksi kvartaaleita toisiinsa toimintojen ollessa näin parhaiten ver-

tailukelpoiset. Vielä tällä hetkellä vertailukohtien asettaminen havaintoilmoituksiin on 

hankalaan, koska tilastoa on saatavilla ainoastaan vuoden 2018 alusta alkaen, mutta tois-

tuvuuden ja yleisimmät samankaltaisista tapahtumista voi huomata ilman vertailukohtaa-

kin.  

Aikaväli käyttötapahtumien trendien tarkastelulle on hyvä olla käyttötapahtumaraporttien 

seurantaa lyhempi, koska kappalemäärät ovat suurempia ja trendejä kyetään muodosta-

maan, jo kuukausittaisista havaintoilmoitusmääristäkin. On kuitenkin syytä tehdä myös 

laajempia pidemmän ajanjakson vertailuja kvartaaleittain ja vuosittain. Kuukausittain 

suoritettavan vertailuun on hyvä olla aluksi vain käyttökokemustoimintaryhmän sisäinen 

ja tiedotetaan vain, kun se koetaan tarpeelliseksi. Laajemmista vertailuista on syytä jakaa 

tietoa aina sovituin ja tarpeellisin toimenpitein hyödyntäen käyttökokemustoiminnan eri 

tiedotuskanavia. Tällä mahdollistetaan koko organisaation osallistuminen analysointiin. 

Lisäksi on mahdollista suorittaa ylimääräisiä vertailuja esimerkiksi vuosihuoltojen vä-

lillä. 

Laitostason tarkastelu 

Laitostason tarkastelu on näistä tavoista kaikkein informatiivisin sen suurimman tiedon 

määrän johdosta. Tätä tarkastelua voisi suorittaa käyttökokemustoimintaryhmä vähintään 

kvartaaleittain ja tuloksia voisi esittää esimerkiksi QAS-kokouksessa, CAP-ryhmän ko-

kouksessa ja käyttökokemustoiminnan yhdyshenkilökokouksissa. Näin käyttökokemuk-

sista saatavat tiedot välittyisivät laitoksella eteenpäin ja niiden tulkintaa olisi tekemässä 

eri organisaation osista olevia asiantuntijoita, mikä on oleellista käyttötapahtumien hyö-

dynnettävyyden kannalta. Trendien tarkastelu olisi hyvä mahdollistaa myös omatoimi-

sesti vähintäänkin esimiesasemassa toimiville Qlik Sensen avulla. Säännöllinen tarkas-
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telu mahdollistaisi trendien käsittelylle rutiinit ja totuttaisi Loviisan voimalaitoksen orga-

nisaatiota niiden käyttöön. Trendiraportteja on tarkoitus tarvittaessa muokata saatavien 

kokemusten perusteella. Vuoden 2019 alusta käyttökokemustoimintaryhmän säännölli-

seen seurantaan otettavat havaintoilmoitusten trendit ovat esitetty taulukossa 5, johon on 

merkitty myös niiden tarkastelutaajuus. 

Taulukko 5. Havaintoilmoitusten trendien muodostaminen. 

Trendi Tarkastelutaajuus 

Havaintoilmoitusten määrä ja jakautuminen yksiköittäin kuukausi, kvartaali, vuosi 

Välittömien syiden jakautuminen kuukausi, kvartaali, vuosi 

Myötävaikuttaneiden tekijöiden jakautuminen 

 Inhimilliset tekijät 

 Johtamiseen liittyvät syyt 

 Laitteisiin liittyvät syyt 

kuukausi, kvartaali, vuosi 

QA-luokitukset, erityisesti positiivinen ja vakava kuukausi, kvartaali, vuosi 

 

Edellä mainittujen trendien avulla kyetään tunnistamaan määrällisesti kasvaneet tapatu-

mat etenkin suuria prosentuaalisia osuuksia edustavista syistä ja myötävaikuttaneista te-

kijöistä. Havaintojen perusteella kyetään näin puuttumaan muutossuuntiin, jos se nähdään 

tarpeellisena. Tarkastelun pohjalta huomataan myös muun tyyppisiä muutossuuntia muun 

muassa havainnoinnin määrän muutokset. Tarkastelussa on kuitenkin hyvä huomioida 

laitoksella tehtyjen työtuntimäärien ja projektiluontoisten töiden muutokset vuosittain, 

koska suuria eroja vuosien välillä saattaa esiintyä etenkin vuosihuoltojen suhteen.  

Taulukossa 5 ehdotettujen trendien esimerkkejä on esitetty kuvissa 22, 23, 24 ja 25. Ku-

vassa 22 nähdään vuoden 2018 havaintoilmoitusten jakautuminen eri yksiköiden kesken. 

Vastaavasti kuvat 23 ja 24 ovat muodostettu välittömän syyn ja myötävaikuttaneiden te-

kijöiden luokitusten avulla ja kuvaavat havaintojen sisällöllisiä ominaisuuksia ja kuvassa 

25 on esitetty jakauma tapahtumien vakavuuden mukaan. Havaintoilmoituksen vakavuus 

on arvioitu tapauksen mahdollisten seurauksien mukaisesti. Vastaavia trendejä kyetään 
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muodostamaan kaikista myötävaikuttaneista tekijöistä. Kaikki kuvaajat ovat muodostettu 

käyttäen vuonna 2018 tehtyjä havaintoilmoituksia. 

 

Kuva 22. Havaintoilmoitusten määrän jakautuminen yksiköittäin vuonna 2017 ja 2018. 

 

Yksiköiden mukaista jakaumaa vääristää hieman se, että käyttökokemustoimintaryhmän 

alle on jäänyt jonkin verran muiden tekemiä havaintoilmoituksia. Tämän tilaston pitäisi 

korjautua vuonna 2019, koska Lomaxin tekijätietoja kyetään muokkaamaan siten, että 

oikea ryhmä saadaan merkattua havaintoilmoituksen tekijäksi. Lisäksi vuonna 2018 ura-

koitsijoiden tekemät havaintoilmoitukset ovat jakautuneet niiden ryhmien alle, joka on 

heidän koordinoiva organisaatio Loviisan voimalaitoksella, kun nämä havaintoilmoituk-

set on aikaisemmin merkattu "muut"-osioon tilastoinnin ollessa vielä enemmän manuaa-

lista.  
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Kuva 23. Vuoden 2018 havaintoilmoitusten välittömien syiden trendi. 

 

 

Kuva 24. Vuoden 2018 havaintoilmoitusten inhimillisiin tekijöihin liittyvien myötävaikuttanei-

den tekijöiden trendi. 
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Kuva 25. Havaintoilmoitusten jakauma QA-luokituksen mukaisesti vuonna 2018. 

 

Havaintoilmoitusten trendien perusteella nähdään niiden noudattavan melko identtisesti 

käyttötapahtumaraporttien pohjalta muodostuvaa trendiä. Esimerkiksi työkäytäntöjen 

osuus inhimillisiin tekijöihin liittyvien myötävaikuttaneiden tekijöiden määrästä oli vuo-

den 2017 käyttötapahtumaraporteista 24,6 % ja havaintoilmoitusten osalta vuoden 2018 

vastaava luku on 39,4 %. Tämän perusteella voidaan todeta pyramidimallin pätevän vä-

hintäänkin kohtalaisesti havaintoilmoitusten ja käyttötapahtumien välillä. Niistä syistä, 

mistä tehdään eniten havaintoilmoituksia, tehdään myös eniten käyttötapahtumaraport-

teja. 

Myös pienemmän kappalemäärän havaintoja ja niiden muutossuuntia olisi hyvä huomi-

oida. Ne jäävät kehitettyjen trendien alle helposti, vaikka niiden muutossuunta olisikin 

kasvava. Vastaavien tapausten korostamiseksi on mahdollista Qlik Senseen luoda kuvaa-

jia, jotka esittävät myös tapausten kasvua kappalemääräisesti ja prosentuaalisesti. Täl-

laista toimintoa ei ole vielä sovellukseen käyttökokemustoimintojen osalta rakennettu, 

mutta se on hyvä toteuttaa jo vuonna 2019 sovellusta kehitettäessä. Tällaisen toiminnon 

avulla on helppo käydä läpi ja analysoida nousseita syitä ja myötävaikuttaneita tekijöitä, 
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sekä viedä tarvittaessa tietoa koko organisaation tietoisuuteen. Myös positiivisiin kehi-

tyssuuntiin on syytä puuttua ja niiden hyvistä käytännöistä saatuja oppeja hyödyntää koko 

organisaation toiminnan kehittämisessä. 

Määrällisesti suurimmille luokituksille kannattaa kuitenkin tehdä tarkempi trendianalyysi 

ja kartoittaa mahdollisia korjaavia toimenpiteitä tapahtumille. Havaintoilmoitusten tren-

din tulisi kuitenkin indikoida myös käyttötapahtumaraporttien trendiä, joten analyysin 

avulla kyettäisiin löytämään mahdollisesti uusia korjaavia toimenpiteitä tapahtumien 

toistuvuuden ehkäisemiksi. 

Yksikkö- ja ryhmätason tarkastelu 

Yksikkötason tarkastelua on syytä pohtia voimalaitoksen tarkastelun ohella. Yksiköiden 

ja ryhmien on kuitenkin hyvä käyttää lähtökohtaisesti laitostason trendiä. Sitä hyödyntäen 

voidaan poimia esimerkiksi vakavien tai positiivisten havaintoilmoitusten joukosta yksi-

kön kannalta oleellisimmat havaintoilmoitukset sekä pyrkiä oppimaan omasta ja muiden 

onnistumisista. 

Laitostason trendin hyödyntäminen on hyvä, koska rajaaminen yksikköä tai ryhmää kos-

keviin havaintoilmoituksiin on haastavaa, ellei luokitus ole suoraan linkitetty yksikön tai 

ryhmän yksittäiseen työhön. Yksiköillä ja ryhmillä on kuitenkin myös sellaisia töitä, jotka 

kyetään helposti erottamaan muista ja havaintoilmoitukset luokitella niin, että ennen ky-

seitä työtä kyetään aloituspalaverissa löytämän aikaisempia havaintoja. Tämä olisi suota-

vaa etenkin korkean riskin töissä kuten raskaissa nostoissa.  

Vastaavan toiminnan kehittämiseksi olisi tapahtumalajien lista hyvä kehittää sellaiseksi, 

että se palvelee niitä ryhmiä ja töitä, joissa on oleellista hyödyntää havaintoilmoituksia. 

Kehitystyön alussa on tarpeen tarkastella uudelleen tapahtumalajien nimikkeitä, jotta ne 

kuvaisivat mahdollisimman hyvin tapahtumia ja ne olisivat helpot käyttää.  

Yksikkö- ja ryhmätason tarkastelussa havaintoilmoitusten määrä voi olla erittäin pieni 

etenkin, jos valittu aikaväli ei ole kovin pitkä. Sen seurauksena trendien luotettavuus kär-

sii. Kuitenkin havaintoilmoituksista voidaan saada ryhmätasollekin oleellista informaa-

tiota toimintatavoista, tämän kaltainen informaatio saadaan luotua laitostason trendeistä 
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eikä vielä tunnisteta tarvetta kaikkien yksiköiden tai ryhmien omalle trendille tai tren-

deille, joita seurata. Etenkin ryhmien kannalta oleellista on kehittää luokittelua niin, että 

Qlik Sense -sovellusta kyetään hyödyntämään aikaisempien yksittäisten havaintojen löy-

tämiseen.  

7.4 Ulkoiset käyttötapahtumat 

Ulkoisten käyttötapahtumien suuren määrän ja rajallisen käyttäjille jaettavan tilastollisen 

informaation vuoksi on ulkoisten käyttötapahtumien laaja-alaisempi kokonaisvaltainen 

trendiseuranta paras jättää WANO:n, JRC:n ja IAEA:n tehtäväksi. Myös esille tullut ra-

portointitapojen vaihtelut asettavat omat haasteensa trendien muodostamiselle. Luokitus-

ten avulla voidaan kuitenkin tunnistaa ja löytää Loviisan voimalaitoksen kannalta hyö-

dyllisiä raportteja esimerkiksi Loviisan voimalaitoksella esiintyviin yleisimpiin syihin ja 

toivottavasti WANO alkaa pian julkaisemaan myös luokituksiin pohjautuvia trendejä, 

joita voitaisiin hyödyntää vertailukohtana Loviisan käyttötapahtumista ja havaintoilmoi-

tuksista saataville trendeille. 

Ulkoisten käyttötapahtumien osalta Loviisan voimalaitoksella kyetään hyödyntämään 

2019 alkaen seulotuista ulkoisista tapahtumista trendit, koska vuoden alusta otettiin käyt-

töön toimintatapa, jonka mukaisesti kaikki hyödynnettävät tapahtumat luokitellaan Lo-

max-järjestelmään. Näin ollen raportti on koko organisaation käytettävissä Lomaxin 

kautta ja niitä voidaan käsitellä myös Qlik Sensen avulla. Toimintamallin myötä sovel-

luksessa luokittelun avulla suoritetut haut tuovat esille myös laitoksella käsitellyt ulkoiset 

käyttötapahtumat ja hyödynnettävyys ulkoisten käyttötapahtumaraporttien osalta para-

nee. 

Trendien tarkasteluun Lomaxiin vietyjä ulkopuolisia raportteja voi käyttää siten, että nii-

den luokittelun muodostamaa kuvaajaa kyetään vertaamaan laitoksen omiin käyttötapah-

tumaraportteihin. Tuloksesta nähdään, käsitelläänkö ulkoisen käyttökokemustoiminnan 

toimesta samankaltaisia ongelmia, kuin laitoksen sisäisessä käyttökokemustoiminnassa. 

Tulosten perusteella painopistettä kyetään tarvittaessa muuttamaan samaan suuntaan si-

ten, että ongelmaksi koettuihin asioihin pyritään löytämään ratkaisuja myös ulkoisen 

käyttökokemustoiminnan avulla. Tämä mahdollistuu vasta vuodesta 2019 alkaen, koska 

aikaisemmin ulkoisia käyttötapahtumia ei ole luokiteltu Lomaxissa. 
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7.5 Trendiseurannan hyödyntäminen 

Trendien tarkastellussa oleellinen osa on niiden hyödyntäminen. Hyödyntämisellä tarkoi-

tetaan niiden säännöllistä muodostamista ja tulkintaa sekä tulosten arviointia niin, että 

mahdolliset epäkohdat tunnistetaan ja niihin puututaan. Täten tuloksia on arvioitava yh-

dessä niiden organisaatioiden kanssa, kenellä on vastuu kyseisistä tehtävistä. Myös posi-

tiivisten trendien hyötyjä on syytä korostaa ja edistää hyvien käytäntöjen käyttöä.  

Trendien tarkastelun käyttäjäystävällisyyteen Qlik Sense -sovelluksessa on syytä panos-

taa ja käyttökokemustoimintaryhmä on ottanut sen osaksi vuoden 2019 tavoitteita. Perus-

tason sovelluksen käyttö pitää saada helpoksi siten, että se onnistuu ilman päivittäistä 

rutiinia sovelluksen käytöstä ja on helposti opittavissa ilman pidempiä koulutuksia. So-

vellukseen olisikin hyvä luoda etusivu, jossa kykenisi valitsemaan tarkastelujakson. Yk-

sinkertaisella rakenteella ja etusivulle tehtyjen hyödyllisimpien trendien avulla Qlik 

Sense -sovelluksessa ei välttämättä tarvitsisi mennä etusivua pidemmälle. Tarkempaa tar-

kastelua varten sovelluksen toimintoja on kehitetty ja tarkoitus kehittää myös jatkossakin. 

Trendien tarkastelu voidaan liittää helposti osaksi normaalia toimintaa ilman suuria toi-

mintatapojen suuria muutoksia. Trendejä on tarkoitus hyödyntää luoden parempaa käyt-

tökokemuksista saatavaa kokonaiskuvaa. Niiden avulla käytettävissä oleva aika voidaan 

käyttää tehokkaammin hyväksi oleellisimpien asioiden käsittelyyn ja kyetään arvioimaan 

saavutettuja tuloksia aikaisempaa paremmin. 

Trendien hyödyntämistä varten käyttökokemustoimintaryhmän on hyvä tarkastella ja 

analysoida säännöllisesti voimalaitoksen käyttökokemustoiminnan trendejä ennen niiden 

laajempaa käsittelyä organisaatiossa. Tässä ryhmä tekee omat tulkinnat ja johtopäätökset 

trendien avulla, mitä voidaan hyödyntää myöhemmin trendejä tarkasteltaessa laajemmin 

organisaatiossa.  

7.5.1 Kokoukset 

Kokousten hyvänä puolena on laaja asiantuntijuus eri organisaation osien edustajien toi-

mesta. Näin ollen käyttökokemustoiminnan aika kokouksissa on käytettävä tehokkaasti. 

Trendiseurannalla ajankäyttöä kyetään tehostamaan, joten trendien läpikäynti osana ko-
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kousten käyttökokemustoiminnan puheenvuoroa auttaa kuulijoita hahmottamaan käyttö-

kokemustoiminnan kokonaisuutta paremmin ja kehitettävät tai hyödynnettävät asiat saa-

vat paremmat perustelut niiden pohjautuessa numeerisiin tilastoihin. Myös yksittäisten 

tapahtumien tarkempi käsittely voi saada tukea trendiseurannalta tai se voidaan jopa nos-

taa esille trendiseurannan ansiosta. 

Käyttökokemustoiminnan yhdyshenkilökokous on käyttökokemustoimintaryhmän orga-

nisoimana tilaisuus, jossa olisi hyödyllistä käydä läpi voimalaitoksen trendejä. Paikalla 

olevin asiantuntijoiden keskuudessa käyttökokemustoimintaryhmän valmistelemia tilas-

toja voidaan käydä läpi ja keskustella ryhmän aikaisemmin trendeistä tekemistä havain-

noista. Kokouksen jälkeen saatuja oppeja ja kokouksessa käsiteltyjä asioita pitäisi myös 

saattaa enemmän sen organisaation tietoon kenelle niitä voisi olla hyödynnettävyyttä ja 

asiat eivät saisi jäädä vain kokouksen läsnäolijoiden tietoon. Sopiva aikaväli trendien tar-

kastelulle käyttökokemustoiminnan yhdyshenkilöpalaverissa olisi kuukausi, mikä edes-

auttaisi asioiden korjaamista nopealla aikavälillä. Kuukauden tarkastelujakso aiheuttaa 

tosin oman haasteensa tapahtumien pienen määrän vuoksi, mutta jakson pituutta voidaan 

tarvittaessa muuttaa kokouksessa todettujen tarpeiden ja kokemusten perusteella. Lisäksi 

tietyin väliajoin on hyvä pitää laajempia tarkasteluja, jolloin tarkasteltava joukko on suu-

rempi. 

CAP-ryhmän kokous sopii erinomaisesti trendien tarkasteluun, koska kokouksessa tehtä-

vien tarkasteluiden pohjalta on tarkoitus muodostaa kokonaiskuva laitoksen toiminnasta 

ja tukea laitoksen johtamista saatujen tietojen perusteella. CAP-ryhmän kokoukseen olisi 

hyvä nostaa trendien avulla esille huolestuttavimmat korjaavia toimenpiteitä vaativia asi-

oita ja näiden kehittymisen muutossuuntia. Kokouksissa voitaisi hyödyntää käyttökoke-

mustoiminnan yhdyshenkilökokouksessa keskusteltuja asioita, jos niiden korjaaminen 

koetaan erityisen tärkeäksi ja hyödylliseksi. CAP-ryhmälle esitetyt trendit voisivat kui-

tenkin olla hieman pidemmältä seurantajaksolta, kuin käyttökokemustoiminnan yhdys-

henkilökokouksessa esitettävät trendit ja niitä voisi seurata kvartaali- ja vuositasolla. Tä-

män seurauksena trendien tapahtumien määrä olisi jo suurempi ja luotettavuus korke-

ampi. Trendien pohjalta CAP-ryhmä voisi arvioida tapahtumien ja tapahtuma sarjojen 

vakavuutta ja tehdä ehdotuksia johtoryhmälle asioihin puuttumiseksi. 
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Laadunvarmistus- ja turvallisuuskokouksessa käyttökokemustoiminnalla on oma puheen-

vuoro, jossa esitellään käyttökokemustoimintaa lyhyen PowerPoint-esityksen avulla. 

Trendit toisivat tähän hyvän lisän, koska johto on kiinnostunut näkemään käyttökoke-

mustoimintaa kokonaisvaltaisesti ja trendit soveltuvat tähän tarkoitukseen hyvin. Ko-

kouksessa esitetyt trendit voisivat olla samoja, kuin jo CAP-ryhmälle esitetyt trendit. Val-

miiden trendien tueksi kokouksessa voisi olla valmiina poimintona suurimpia huomioita, 

joita käyttökokemustoimintaryhmä on käyttötapahtumien ja havaintoilmoitusten pohjalta 

tehnyt.  

7.5.2 Käyttötapahtumatutkinta 

Käyttötapahtumatutkintaa aloittaessa arvioidaan tapahtuman tai tapahtumaketjun vaka-

vuutta. Jo tässä vaiheessa trendiseurantaa kyetään hyödyntämään tapahtuman toistuvuu-

den ja vakavuuden arvioinnissa. Käyttötapahtumien valikointia tutkittavaksi voisi arvi-

oida myös enemmän trendiseurannan kautta niiden tapausten osalta, jotka eivät vaadi vi-

ranomaisraportointia. Käytännön avulla raporttien teolle saisi vielä vahvemmat peruste-

lut, sekä se edesauttaisi laitoksen toiminnan kehityksen kannalta oleellisimpien asioiden 

kehitystä. 

Raportoinnin yhteydessä toinen vaihe, jossa trendiseurantaa kyetään hyödyntämään on  

tapahtumien toistuvuuden arvioinnissa. Luokitteluiden avulla toistuvat tapahtumat kye-

tään tunnistamaan nykyistä toimintatapaa nopeammin, luotettavammin ja helpommin. 

Käytäntö vaatii kuitenkin luokittelujen oikeellisuutta ja käyttötapahtumien historia myös 

ennen vuotta 2015 tulisi saada osaksi Qlik Sense -sovellusta. Tarvittaessa trendiseurantaa 

voisi hyödyntää myös vaikuttavuuden arvioinneissa hyödyntäen esimerkiksi havainnoista 

saatavaa tietoa. 

7.5.3 Koulutus 

Koulutusten kehityksessä trendiseurantaa voitaisi myös hyödyntää. Trendien avulla kou-

lutuksissa olisi kokonaiskuvan luominen käyttökokemustoiminnasta helpompaa ja toisi 

näkyvämmin esille havaintoilmoituksista sekä käyttötapahtumaraporteista saatavia hyö-

tyjä. Koulutus toimisi yhtenä trendeihin puuttumisen keinona ja niissä voitaisiin huomi-

oida laitoksella paljon tapahtuvia tapahtumia. Käytäntö lisäisi koulutusten sisällön vas-

taavuutta oikeisiin ongelmiin ja tapauksia voisi ottaa esille laitoksella olevan mock-up-
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tilan kautta. Mock-up-tila on tarkoitettu käytännön harjoitteluun luokkahuoneympäris-

tössä. 

Koulutuksien toteutuksessa on kuitenkin huomioitava kohderyhmä ja trendien avulla on 

helppo löytää valitulle kohderyhmälle heitä koskevia yleisimpiä ongelmia. Trendiseuran-

nan hyödyntäminen koulutusten suunnittelussa parantaisi koulutusten sisällön kohdentu-

mista oikeisiin ongelmiin. Tämän lisäksi trendiseurannan avulla kyettäisiin löytämään 

hyviä käytäntöjä hyödynnettäväksi koulutuksiin. Trendien perusteella voidaan myös tun-

nistaa osaamispuutteita. Tällaiset havainnot on saatettava koulutustoiminnasta vastuullis-

ten tietoon, jotta osaamiskartoituksissa osataan kiinnittää asiaan paremmin huomiota. 

7.5.4 Vuosiraportti 

Vuosiraportointi nykyisellään arvioi käyttökokemustoiminnan onnistumista vuoden ajan-

jaksolla ja osana sitä on esitetty jo aikaisemmin mainittuja trendejä, joita käyttökokemus-

toiminnasta on ollut saatavilla. Kattavampien tilastojen tekeminen on mahdollistunut 

vuodesta 2015 alkaen käyttötapahtumaraporteista ja niiden luokituksista muodostettua 

trendien onkin esitetty vuosiraportissa, mutta havaintoilmoituksien luokituksiin perustu-

via trendejä olisi hyvä myös lisätä vuosirporttiin. 

Käyttötapahtumien pidempi historia Qlik Sensessä antaisi myös edellytykset tehdä liuku-

vaan keskiarvoon perustuvia analyysejä useiden vuosien toiminnasta laitoksella. Tämä 

vaatisi kuitenkin pidemmän historian kuin tällä hetkellä saatavilla oleva historia vuodesta 

2018. Vastaavaa tilastointia on mahdollista kuitenkin tehdä käyttötapahtumaraporttien 

osalta vuodesta 2015 alkaen. Tiedot eivät kuitenkaan vielä ole aikaisempien vuosien 

osalta syötetty Qlik Sense-sovellukseen, joten tarkastelun vuo suorittaa esimerkiksi Ex-

celin avulla. Havaintoilmoitusten osalta käytäntö mahdollistuu vasta vuodesta 2018 al-

kaen.  

7.5.5 Osana yksiköiden ja ryhmien toimintaa 

Yksikkö- ja ryhmätason trendien tarkastelu käyttötapahtumien osalta olisi hyvä olla lin-

jaorganisaation esimiesten vastuulla. Heidän näkemyksensä ryhmän ja yksikön toiminnan 

kannalta tärkeistä tapahtumista pitäisi olla paras organisaatiossa. Myös heidän vastuulla 

on hyödyntää aikaisempia käyttötapahtumia toiminnan kehityksessä, joten trendejä voisi 
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käyttää tämän tukena. Trendejä voisi myös käyttää yksikön johtamisessa yhdessä ryhmä-

päälliköiden kanssa pidettävissä palavareissa. 

Hyödyntämistä yksikkö- ja ryhmätasolla on tarkoitus helpottaa aikaisemmin mainitun 

Qlik Sensen etusivun avulla. Etusivulta olisi tarkoitus kyetä analysoimaan kohderyhmän 

toiminnan kannalta oleellisimmat asiat käyttökokemustoiminnan trendien hyödyntämisen 

kannalta. Myös ryhmien ja yksiköiden edustajien saamaa hyödyllistä kokouksissa käsi-

teltyä tietoa olisi hyvä viedä eteenpäin oman ryhmän ja yksikön toimintaan. Lisäksi Qlik 

Sense-sovellukseen voidaan tulevaisuudessa luoda kohdennettuja hakuja yksiköille tai 

ryhmille, jotka kyetään tallentamaan järjestelmään. 

7.5.6 Viestintä 

Käyttökokemusten hyödyntämisessä kaikki kanavat ovat osaltaan viestintää tai hyödyn-

tävät sitä. Käyttökokemustoiminta on kuitenkin suoraan esillä myös Loviisan voimalai-

toksen erilaisissa tiedotuskanavissa. Viestinnässä korostuu käyttötapahtumien osalta sen 

selkeys ja informatiivisuus. Koko laitoksen henkilöstölle suunnattua viestintää käyttöko-

kemustoiminnan osalta on sen oma tekstinsä muun muassa viikkokirjeessä ja vuosihuol-

lon päiväraportissa. Näihin kummassakin olisi hyvä käyttää hyväksi käyttökokemustoi-

minnasta saatavia trendejä. Näissä kanavissa ne saavuttaisivat suuren kohdejoukon ja he-

rättäisivät mahdollisesti mielenkiintoa lukijassa, joka voisi tuloksia soveltaa omiin työ-

tehtäviin. Tämä toisi myös koko laitoksen organisaatiolle aikaisempaa paremmin esille 

havainnoista saatavaa informaatiota.  

Luonteeltaan koko laitokselle suunnattujen trendien olisi hyvä olla selkeitä ja niitä ei ole 

syytä esittää liikaa tai liian tarkkaan. Viikkokirjeessä voisi olla yhteenveto kuukausittain 

havaintoilmoituksista osoittamassa niistä saatua trendiä. Tämän lisäksi laajempi trendi-

yhteenveto voisi olla esitetty viikkokirjeessä kvartaaleittain ja trendit voisivat olla samoja 

kuin CAP-ryhmälle ja QAS-kokouksessa käsitellyt trendit, joista on tullut esille huomi-

oita. Nämä huomiot voisi avata kuvaajiin kirjallisesti. 

Viestinnän kehittämiseksi suunnitellaan laitokselle asennettavaksi käyttötapahtumien 

trendien esittämiseen soveltuvaa näyttöä. Tämän myötä laitoksen saavutettavuus käyttö-

tapahtumien osalta parantuisi. Näyttöön voisi asettaa useampia trendejä saatujen koke-

musten perusteella ja siinä voisi esittää tehtyjä huomioita tukeutuen tilastoihin. Näyttö 
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suunnitellaan sijoitettavaksi näkyvälle paikalle voimalaitoksen aulatiloihin. Näyttö tukee 

Qlik Sense -sovellusta, joten sen käyttö onnistuu suoraan Qlik Sensen avulla. 

Kaikki viestintää parantavat toimenpiteet lisäävät käyttökokemustoiminnan näkyvyyttä 

koko Loviisan voimalaitoksen organisaatiolle, mikä nähtiin yhtenä käyttökokemustoi-

minnan kehityskohteena haastatteluissa. Trendien avulla viestintään saadaan hyödynnet-

tävää sisältöä, jota kohderyhmät voivat hyödyntää oman toiminnan kehittämiseksi.  
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8 YHTEENVETO 

Diplomityön tavoitteena oli tutkia käyttötapahtumista saatavia trendejä ja luoda niiden 

hyödyntämiselle käytännöt Loviisan voimalaitoksella. Tarve trendien hyödyntämiselle 

oltiin tunnistettu, koska käyttötapahtumista saatavien tietojen hyödynnettävyyttä haluttiin 

lisätä. Lisäksi tiedon määrä on ollut jatkuvassa kasvussa etenkin havaintoilmoitusten 

osalta ja numeerinen tiedon hyödyntäminen koettiin tarpeelliseksi tehostamaan tiedon 

hyödyntämistä ja osaltaan selkeyttämään tiedon hallintaa. Nähtiin myös hyödyllisenä 

saada laitoksen toiminnasta kokonaisvaltaisempi kuva johtamisen tueksi, jotta oikeita 

korjaavia toimenpiteitä kyetään määrittämään aikaisempaa tehokkaammin sekä niiden 

toimivuutta seuraamaan. 

Työn trendiseurannan kehittämiselle luotiin pohja haastatteluilla, joiden avulla kartoitet-

tiin laitoksen toiveita ja tämän hetkistä tietämystä trendiseurannasta. Haastattelujen poh-

jalta voidaan todeta käyttötapahtumista saatavien trendien kiinnostavan laitoksen organi-

saatiota. Trendien sisältöön ei kuitenkaan haastattelujen aikana tullut tarkkoja komment-

teja vaan yleisesti toivottiin niiden antavan laitoksen toimintatavoista mahdollisimman 

laajan kuvan.  

Käyttökokemuksia hyödyntävää trendiseurantaa pidetään myös maailmalla merkittävänä 

osana käyttökokemustoimintaa ja trendien hyödyntäminen on esitetty osana käyttökoke-

mustoiminnan prosessia muun muassa parhaita käytäntöjä ja suosituksia esittävissä 

INPO:n, IAEA:n ja WANO:n ohjeissa. Näitä kyettiin myös soveltamaan ja hyödyntä-

mään Loviisan voimalaitoksen käyttökokemustoiminnan trendiseurannan kehityksessä, 

etenkin ottaessa huomioon ohjeissa mainittuja toimintoja, joita trendien avulla pitäisi ku-

vata.  

Ennen varsinaista trendiseurannan kehittämistä ja uusien toimintatapojen luontia käytiin 

läpi nykyisellään käytettävät tilastot ja käyttötapahtumista saatavat tiedot, joiden avulla 

trendejä kyetään muodostamaan. On huomattava tilastoitavan tiedon määrän lisääntymi-

nen käyttötapahtumaraporttien osalta huomattavasti vuonna 2015 ja havaintoilmoitusten 

osalta vuonna 2018, kun WANO:n ohjeiston mukainen luokittelu on otettu käyttöön Lo-

viisan voimalaitoksella. Tapahtumien riittävän kattava tilastointi luo pohjan laadukkaalle 
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trendiseurannalle, joten sen tekeminen ja laatu on erittäin tärkeää trendiseurannan proses-

sin toimivuuden ja oikeanlaisuuden kannalta. Tilastojen muodostaminen ja hyödyntämi-

nen on kuitenkin käyttökokemustoimintaryhmän osalta ollut vielä verrattain vähäistä ja 

rajoittunut käytännössä ainoastaan vuosittain tehtävään käyttökokemustoiminnan vuosi-

raporttiin, eikä tarkempia analyysejä tulosten pohjalta oltu tehty aikaisemmin. 

Tunnistettiin tarpeelliseksi luoda säännölliset käytännöt trendien analysointiin ja hyödyn-

tämiseen. Toimintaa on tarkoitus koordinoida käyttökokemustoimintaryhmän toimesta ja 

ryhmä tarkastelee käyttötapahtumia jatkossa kuukausittain. Laajempia tarkasteluita teh-

dään kvartaaleittain ja vuosittain. Vuosittain voidaan suorittaa myös tietyn myötävaikut-

taneen tekijän tarkempi tarkastelu, kuten työssä tehtiin työkäytännöille vuosien 2016 ja 

2017 osalta. Käytännössä se tarkoittaa tapahtumien luokittelua tarkempien luokitusten 

mukaisesti, jolla kyetään vielä paremmin tunnistamaan myötävaikuttaneiden tekijöiden 

toistuvuutta. Loviisan voimalaitoksen käyttökokemustoimintaryhmän seurattavat trendit 

vuodesta 2019 alkaen ovat seuraavat: 

 välitön syy 

 myötävaikuttaneet tekijät 

 QA-luokitus 

 tapahtumien ajankohdat 

 eniten nousseet välittömät syyt ja myötävaikuttaneet tekijät. 

Seurattavaksi otetaan käyttötapahtumaraportit ja havaintoilmoitukset. Niiden tilastoja 

verrataan myös keskenään. Edellä esitetyt toimenpiteet lisätään myös soveltuvin osin Lo-

viisan voimalaitoksen käyttökokemustoiminnan ohjeisiin. 

Säännöllisen ryhmän tarkastelun lisäksi trendien hyödyntämistä lisätään osana käyttöko-

kemustoiminnan puheenvuoroja kokouksissa. Tällä saavutetaan luotettavammat johto-

päätökset, kun nämä pohjautuvat osaltaan tilastoihin. Tilastojen avulla kuulijoille luodaan 

myös kattavampi kuva Loviisan voimalaitoksen toiminnasta ja parannetaan tiedonkulkua 

käyttötapahtumista.  
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Tulosten analysointi on tärkeää laadukkaalle trendiseurannalle. Analysoituihin puuttei-

siin on kuitenkin kehitettävä aina korjaavia toimenpiteitä, jotta havaittuja puutteita kye-

tään myös korjaamaan. Tämän jälkeen trendin kehittymistä seurattava korvaavien toi-

menpiteiden toimeenpanon jälkeen, millä kyetään havaitsemaan määritettyjen korjaavien 

toimenpiteiden toimivuutta. Tavoitteena korjaavilla toimenpiteillä on oltava tapahtumien 

toistuvuuden estäminen. 

Toimivalla trendiseurannalla kyetään kehittämään Loviisan voimalaitoksen turvallista 

käyttöä varhaisella puuttumisella havaittuihin poikkeamiin ennen, kuin ne kehittyvät va-

kavammiksi tapahtumiksi. Trendiseurannalla kyetään myös saamaan hyvin tietoa laitok-

sen toiminnan vahvuuksista ja heikkouksista sekä oikeanlaisella hyödyntämisellä hyö-

dyntämään tietoja laitoksen jatkuvan parantamisen tukena. 
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LIITE 1. HENKILÖHAASTATTELUISSA ESITETYT KYSY-

MYKSET  

1. Yksikkö: 

2. Käyttökokemustoiminnan rooli yksikössänne?  

3. Kuinka hyödynnät käyttökokemustoimintaa nykyisessä tehtävässäsi?  

4. 
Kannustatko ryhmääsi/yksikköäsi hyödyntämään aikaisempia kokemuksia? Ja 
miten käsittelette aikaisemmat tapahtumat?  

5. 
Kuinka paljon käytätte yksikkönne/ryhmänne kanssa aikaa käyttötapahtumien 
läpikäymiseen? Esim. edellisen vuoden osalta ennen vuosihuoltoa 

6. 
Millä keinoin koette käyttökokemustoiminnan kykenevän tukemaan yksik-
könne/ryhmänne toimintaa? 

7. 
Oletko kiinnostunut seuraamaan käyttökokemuksista saatavia trendejä ja 
millä tavoin? 

8. 
Koetko ryhmänne/yksikkönne toiminnan ja turvallisten työtapojen kehityksen 
kannalta tärkeäksi ja hyödylliseksi käyttökokemusten trendien saatavuuden?  

9. 
Millaiset ratkaisut lisäisivät käyttökokemusten käyttöä ja mielenkiintoa käyt-
tökokemusten hyödyntämiseen ja seurantaan? 

10. 
Onko muilta ydinvoimaloilta tulevat käyttökokemukset yksikkönne/ryhmänne 
kannalta tärkeitä? 

11. 
Lisäisikö ulkoisten käyttötapahtumaraporttien helpompi saatavuus tai trendit 
niiden käyttöä toimintanne kehittämiseksi? 

12. Muita ajatuksia käyttötapahtumien trendiseurannan kehitykseen liittyen. 
 

 


