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sille, miksi käyttökokemusprosessi ei aina tuota haluttua tulosta ja tapahtumat sekä
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This Master’s Thesis was done for Teollisuuden Voima Oyj to develop the operating ex-
perience process and the associated information system. The objective of the thesis was
to clarify the reasons why the operating experience process does not currently succeed
in preventing reoccurrence of events and their causes. In addition, one of the objectives
was to define ways to better integrate the operating experience process into the other pro-
cessesses and to define requirements specification for the operating experience database
that will replace the system currently in use.

Previously the operating experience programme and its’ effectiveness have been devel-
oped separately from the other processes. Therefore the development has focused on ful-
filling the external requirements on the programme, due to which the needs and benefits
of the other processes haven’t been identified or defined.

During this work the personnel of the Olkiluoto NPP were extensively interviewed to map
out the views in the organisation on the current state of the operating experience process as
well as its’ expectations and how they are currently fulfilled. Finally the thesis offers ways
to develop the process to address these issues as well as specifications for the information
system that will be better suited to support the operating experience programme.
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1 JOHDANTO

1.1 Taustaa

Työn taustalla on halu kehittää käyttökokemusprosessia nykytilanteesta sillä TVO on
havainnut, että käyttökokemusprosessi ei aina tuota haluttua tulosta, vaan tapahtumat ja
syytekijät pääsevät toistumaan. Aikaisemmin käyttökokemusprosessia on kehitetty it-
senäisesti erillään muista prosesseista, mutta käyttökokemusprosessia halutaan uudistaa
vuorovaikutteisemmaksi, jolloin se myös tarjoaa eri sidosryhmille keinoja parantaa omaa
toimintaansa sen sijaan, että se vain valvoisi näiden toimintaa. Tämän lisäksi viranomais-
vaatimukset käyttökokemustoiminnalle ovat kasvaneet esimerkiksi trendianalyysin suh-
teen, eikä tähän ole vielä olemassa tarvittavia toimintatapoja ja työkaluja.

Toisaalta TVO:lla käytössä oleva kunnossapidon tietojärjestelmä (KUPI) ja tähän
sisältyvä käyttökokemustietokanta (OPEX) ovat korvautumassa ja siksi on tunnistettu
tarve määritellä uudelleen vaatimukset tietojärjestelmälle, joka tukisi käyttökokemus-
toimintaa tehokkaammin ja olisi laajemmin käytössä osana töitä ja niiden suunnittelua.

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus

Työn tavoitteena on selvittää käyttökokemusprosessin puutteet ja syyt sille, miksei
käyttökokemusprosessi aina tuota haluttua tulosta ja tapahtumat pääsevät toistumaan.
Työssä halutaan myös kehittää menetelmiä, joilla käyttökokemustoiminta voi tukea muita
prosesseja parantamaan omaa toimintaansa.

Lisäksi diplomityön tavoitteena on tunnistaa aikaisemman tietojärjestelmän ongel-
mat ja esittää vaatimukset uudelle tietojärjestelmälle sekä parantaa toimintatapoja
sen käytölle, jolloin se tukee paremmin käyttökokemustoimintaa. Lisäksi pyritään
hyödyntämään muita jo olemassaolevia työkaluja, kuten data-analysoinnin ohjelmis-
toja, tietojärjestelmän tukena. Työn aikana uutta tietojärjestelmää ei kuitenkaan
käytännössä toteuteta johtuen tietojärjestelmän uudistamiesn aikataulusta.
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1.3 Työn rakenne

Luvussa 2 käydään läpi alkuperäiset perusteet käyttökokemustoiminnan aloittamiselle
sekä kuvataan toiminnan kehittymistä alkuajoista nykypäivään. Lisäksi luvussa
käsitellään nykyhetken vaatimukset ja tavoitteet käyttökokemustoiminnalle Suomessa
ja kansainvälisesti. Luvussa 3 kuvataan miten käyttökokemustoimintaa toteutetaan
tällä hetkellä TVO-konsernissa.

Luvussa 4 kuvataan työn toteutus sekä esitetään työn aikana kerätyt havainnot ja
kehityskohteet. Luvussa 5 analysoidaan kerätty aineisto sekä mietitään mahdollisia
ratkaisuja havaittuihin ongelmakohtiin toiminnassa. Luvussa 6 määritetään vaatimuk-
set tietojärjestelmälle osana käyttökokemustoimintaa ja käydään läpi olemassaolevat
vaihtoehdot. Luvussa 7 esitetään tiivistetysti keskeisimmät toimenpiteet käyttökokemus-
prosessin kehittämiseksi sekä tärkeimmät vaatimukset uudelle tietojärjestelmälle.
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2 KÄYTTÖKOKEMUSTOIMINNAN KEHITTYMI-
NEN

2.1 Toiminnan aloittamisen perusteet

Käyttökokemuksien jakamisen ja raportoinnin merkitys ymmärrettiin ensimmäistä kertaa
vasta Three Mile Islandin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen vuonna 1979. Kyseessä oli
ensimmäinen vakava ydinvoimalaitosonnettomuus länsimaissa, jonka seurauksena
oli yhdysvaltalaisen TMI-2 laitosyksikön sydämen osittainen sulaminen. Onnetto-
muuden yksi keskeinen syy oli auki jumittunut paineistimen ulospuhallusventtiili,
joka kuitenkin instrumentointivirheen takia näkyi operaattoreille suljettuna. Onnetto-
muus ja sitä seuranneet reaktorin puhdistustyöt tarjosivat kuitenkin myös paljon uutta
tietoa reaktorisydämen, painesäiliön ja polttoaineen käyttäytymisestä onnettomuusti-
lanteessa. Pian onnettomuuden jälkeen luotiin OECD/NEA:n ydinlaitosten turvallisuuden
komitean toimesta Incident Reporting System (IRS), joka oli ensimmäinen ydinlaitosten
käyttötapahtumien raportoimista ja jakamista varten luotu organisaatio. (STUK, 2004)

Three Mile Islandin seurauksena vuonna 1979 kehitettiin myös ensimmäinen teollisuu-
den omavalvontaa toteuttava voimayhtiöiden yhteistyöorganisaatio INPO (Institute of
Nuclear power Operations), kun yhdysvaltain presidentti Jimmy Carter perusti vuonna
1979 Kemenyn komission tutkimaan tapahtumaa ja kehittämään toimenpiteitä sen
toistumisen estämiseksi. Selvityksessä tunnistettiin tarve käyttökokemusten keräämiseksi
ja analysoimiseksi. Lisäksi tarvittiin organisaatio suorittamaan riippumatonta valvontaa,
jotta toimintaa voitaisiin jatkuvasti kehittää turvallisemmaksi. (INPO, 2007)

Toinen merkitävimmistä käyttökokemustoiminnan kehittymiseen vaikuttaneista tapahtu-
mista on vuonna 1986 Neuvostoliitossa tapahtunut Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus,
joka on yhä kaikkien aikojen vakavin ydinvoimalaonnettomuus. Onnettomuuden seurauk-
sena RBMK-reaktorien säätösauvajärjestelmiin ja reaktorin käyttö- ja latausmenetelmiin
tehtiin muutoksia (STUK, 2004). Onnettomuus oli ainoa korkeimman INES 7-luokan
onnettomuus vuoden 2011 Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuteen asti. Fukushiman
onnettomuus korotettiin pian tapahtuman jälkeen alkuperäisestä INES 5-luokituksestaan
INES 7-luokan tapahtumaksi radioaktiivisten päästöjen suuresta määrästä johtuen.
(World Nuclear Assocation, 2021)

Myös kansainvälisen yhteistyön merkitys kasvoi edellen Tšernobylin onnettomuuden



11

jälkeen ja voimayhtiöiden toimesta perustettiin vuonna 1989 World Associaton of
Nuclear Operators (WANO), jonka tavoitteena oli nostaa ydinvoimalaitosten luotet-
tavuus ja turvallisuus niin korkealle kuin mahdollista. Tämän saavuttamiseksi alettiin
suorittaa vertaisarviointeja laitosten välillä sekä jakamaan käyttökokemustietoa laitosten
tapahtumista. Toiminnan esikuvana toimi INPO, jonka toimintamallin WANO laajensi
alueellisesta omavalvonnasta globaaliksi. Nykyään WANO kattaa 120 jäsenmaata, joiden
alaisuudessa toimii 430 ydinreaktoria. (WANO, 2021a)

2.2 Toiminnan kehitys nykypäivään

Käyttökokemustoiminnan aloittamisen keskeisenä tavoitteena oli ajankohtainen tiedon-
vaihto käyttökokemuksista ydinvoimaloiden kesken, jotta Three Mile Islandin kaltais-
ten onnettomuuksien toistuminen kyettäisiin estämään. Tämän lisäksi IRS:n kaltaiset
järjestelmä tarjosivat myös merkittävästi muuta hyötyä laitosten turvallisuuden ja sen ke-
hittämisen näkökulmasta:

• Turvallisuuspuutteiden analysoinnin ja kokemusten jakamisen helpottuminen
• Laajan tietokannan kerääminen mahdollisia analyyseja varten
• Ydinvoimalaitosten ja niiden toiminnan parempi sääntely
• Ydinturvallisuuteen liittyvän tutkimuksen tukeminen

IRS:n toiminta muodostuu jäsenvaltioidensa valvontaviranomaisten hyväksymiin suunta-
viivoihin, joiden mukaan toiminnassa mukana olevat jäsenet raportoivat kaikki turval-
lisuuden kannalta merkittävät tapahtumat. Tapahtumista raportoidaan IRS:n kautta
yksityiskohtainen kuvaus, jotta valvontaviranomaiset kykenevät arvioimaan niiden
teknisen merkityksen. Raportit jakaa paikallinen valvontaviranomainen, joka Suomessa
on Säteilyturvakeskus (STUK). Toiminnan alkuvuosina raportoiduista tapahtumista tuli
toimittaa toimittaa kuukauden sisällä lyhyt raportti sekä yksityiskohtaisempi raportti
kolmen kuukauden kuluessa tapahtumasta. Raportointikynnyksen ylittävät tapahtumat
perustuivat pitkälti paikallisen valvontaviranomaisen omaan harkintaan, sillä kaikista
raportoitavista tapahtumista edellytettiin myös yksityiskohtainen laajempi raportti ja
vähimmäisvaatimuksena oli vain yksi raportti vuodessa. (IAEA 2018, 35-36)

1980-luvun aikana käyttökokemustoiminnan perusajatus pysyi samana, mutta tapahtu-
mista oppimisen merkitys kasvoi ja esimerkiksi todennäköisyysperusteisen riskianalyysin
sekä inhimillisten tekijöiden asiantuntemus tuotiin mukaan toimintaan. Vuonna 1995
luotiin ensimmäinen IRS:n tietokanta käyttökokemuksien säilyttämistä varten, jolloin
vastuu raporttien käsittelystä ja laadun varmistamisesta siirtyi IAEA:lle. Tietokanta
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siirtyi vuonna 2006 verkkopohjaiseksi, mikä teki käyttökokemuksien raportoinnista ja
hyödyntämisestä yhä helpompaa. Vuosien aikana IRS on kehittynyt pelkästä tiedonvaih-
tokanavasta kohti toimintaa, joka tarjoaa myös syvempää analyysia ja keskustelua
tapahtumista sekä käyttökokemustoiminnasta yleisesti (IAEA, 2020). Vuonna 2018
IRS-toiminnassa oli mukana 33 maata (IAEA 2018, 37). Kuvasta 1 voidaan todeta
IRS-tietokantaan toimitettujen raporttien määrän laskeneen merkittävästi toiminnan
alusta nykypäivään, vaikka raportointikynnys on laskenut. Tätä selittää pitkälti se,
että raportoitujen tapahtumien ollessa korkeimillaan 1980-luvun alussa myös uusia
reaktoreita rakennettiin eniten, minkä jälkeen valmistuneiden reaktorien määrä on
laskenut merkittävästi.

Kuva 1. IRS-tietokantaan toimitetut raportit vuosittain (IAEA, 2018)

Käyttökokemustoiminnasta tuli virallisesti osa ydinlaitosten toimintaa, kun IAEA:n ydin-
turvallisuutta koskeva yleissopimus tuli voimaan 24.10.1996. Sopimus velvoitti luvan-
haltijat raportoimaan turvallisuuden kannalta merkittävistä tapahtumista paikalliselle
valvontaviranomaiselle pian tapahtuman jälkeen. Lisäksi velvoitettiin keräämään ja
analysoimaan käyttökokemuksia järjestelmällisesti, minkä jälkeen tulosten pohjalta tuli
tehdä korjaavat toimenpiteet ja raportoida tapahtumasta IRS:n kautta muille laitoksille ja
valvontaviranomaisille. (IAEA 2018, 37-40)

Three Mile Islandin ja Tšernobylin onnettomuuksien jälkeen on tapahtunut myös
useita muita tapahtumia, joilla on ollut suuri vaikutus käyttökokemustoiminnan ke-
hittymiseen nykymuotoonsa. Pohjoismaissa Barsebäckin tapahtuma vuonna 1992
käynnisti pohjoismaisen käyttökokemusyhteistyön, joka kehittyi lopulta nykyiseen
NordErf-toimintaan. Tapahtumassa väärään avautumispaineeseen säädetyn varoventtiilin
avautuminen johti tilanteeseen, jossa irtirepeytyneet putkilinjojen eristeet tukkivat kaksi
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hätäjäähdytysjärjestelmän putkilinjoissa sijaitsevasta viidestä imusiivilästä. Tapah-
tuman aikana reaktoria oltiin käynnistämässä seisokin jälkeen, jolloin reaktoriteho
oli alle yhden prosentin. Täydellä teholla tilanteesta olisi voinut aiheutua kaikkien
imusiivilöiden tukkeutuminen. Tapahtuman jälkeen Ruotsin viisi BWR-yksikköä olivat
poissa käytöstä 6-8 kuukautta ja esimerkiksi Loviisan sekä Olkiluodon voimalaitoksilla
tehtiin muutostöitä vastaavan tapahtuman estämiseksi. Muita käyttökokemusten kannalta
merkittäviä tapahtumia ja niiden syitä on listattu taulukossa 1. (STUK, 2004)

Taulukko 1. Merkittäviä tapahtumia käyttökokemusten kannalta

Tapahtuma Vuosi Seuraukset

Three Mile
Island 2

1979
Reaktorisydämen osittainen su-
laminen

Tšernobyl 1986 Kontrolloimaton tehonpurkaus

Barsebäck 1992
Hätäjäähdytysjärjestelmän
imusihtien tukkeutuminen

Davis-
Besse

2002
Reaktoripaineastian kannen
syöpyminen

Forsmark 1 2006

Ylijännitteen aiheuttama
ulkoisen verkon ja kahden
dieselin menetys

Fukushima
Dai-Ichi

2011

Maanjäristyksen ja tsunamin
aiheuttaman sähkönmenetys ja
jäähdytyksen menetys

2.3 Vaatimukset ja tavoitteet

Käyttökokemustoiminnalle on asetettu viranomaisten toimesta useita vaatimuksia,
minkä lisäksi sitä ohjaavat myös muut toimijat kuten WANO ja sen asettamat tavoitteet ja
kriteerit. Viranomaisten näkökulmasta käyttökokemustoiminnan keskeisimmät tavoitteet
ovat tiivistetysti laitosten luotettava ja turvallinen käyttö, vakavien tapahtumien ennalta
ehkäiseminen, mahdollisten turvallisuutta heikentävien trendien ennalta tunnistaminen ja
niiden syiden selvittäminen sekä jatkuva kokemuksista oppiminen.
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2.3.1 Viranomaisvaatimukset

Viranomaisvaatimukset ydinlaitosten käytölle pohjautuvat hyvin pitkälle säännöstöön,
jonka on luonut kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA. Suomi solmi alunperin
IAEA:n kanssa vuonna 1971 valvontasopimuksen, jonka tarkoituksena on valvoa
kaikkea ydinmateriaalia siten, ettei valvonnan ulkopuolelle voi jäädä niin paljon ma-
teriaalia että sen varaan voisi rakentaa salassa ydinaseohjelman. IAEA:lla on oikeus
tehdä tarkastuskäyntejä lyhyellä varoitusajalla ydinlaitoksille. (STUK 2021a)

Ydinmateriaalivalvonnan lisäksi IAEA valvoo ydinturvallisuuden toteutumista ydintur-
vallisuutta koskevan yleissopimuksen avulla. Sopimuksen allekirjoittaneet maat toimit-
tavat IAEA:lle määräajoin selonteon toimista, joita ne ovat tehneet sopimuksessa esi-
tettyjen ydinturvallisuustavoitteiden edistämiseksi (IAEA, 1994). Käyttökokemustiedon
hyödyntäminen näkyy laajasti läpi koko IAEA-säännöstöhierarkian alkaen sen turval-
isuusperusteista (IAEA Safety Fundamentals), joka luo pohjan turvallisuusvaatimuksille.
Turvallisuusperusteissa (IAEA, 2006) todetaan käyttökokemuksista seuraavasti

• Ehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta onnettomuuksia voi tapahtua
• On oltava olemassa prosessi, jonka avulla tapahtumaketju tapahtuman taustalla

kyetään tunnistamaan ja sen toistuminen estämään
• Laitoksilta ja toiminnasta saadut käyttökokemukset ovat avain turvallisuuden paran-

tamiseen
• On siis oltava menetelmät käyttökokemusten jakamiseksi ja analysointiin, jossa

tunnistetaan tapahtumaketjut, syytekijät, ohjepoikkeamat ja läheltä piti-tapahtumat.

Vaatimukset käyttökokemusten hyödyntämiselle, sekä yleisesti käyttökokemustoimin-
nalle, IAEA on määrittänyt osana turvallisuusvaatimuksiaan (IAEA, 2016). Näihin
vaatimuksiin pohjautuvat monilta osin myös paikallisten valvontaviranomaisten, kuten
STUK:n, vaatimukset toiminnalle ydinlaitoksissa. IAEA tarjoaa ohjeistusta ja suosituk-
sia käyttökokemustoiminnalle asetettujen vaatimusten täyttämiseen oppaassaan (IAEA,
2018).

IAEA ylläpitää kansainvälistä IRS-raportointijärjestelmää, johon sen jäsenmaat raportoi-
vat ydinlaitosten käyttöön ja käytöstä poistoon liittyvät käyttökokemukset, joiden syiden
tai oppien nähdään olevan käyttökokemusarvoltaan merkittäviä. Raportointijärjestelmän
lisäksi IAEA:lla on tiedonvaihtoverkosto INES-asteikon (International Nuclear Event
Scale) käyttöön osallistuvien maiden välillä. INES-asteikon tavoitteena on kuvata
laitostapahtumien ja -onnettomuuksien vakavuutta systemaattisesti eri laitosten välillä ja
tarjota helposti ymmärrettävä kuvaus tapahtuman turvallisuusmerkityksestä medialle.
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Verkostossa tiedotetaan INES-luokkaan 2 ja sitä ylempiin luokkiin kuuluvat tapahtumat,
sekä muut tapahtumat, jotka ovat herättäneet kansainvälistä mielenkiintoa. Tavoit-
teena on, että vakavuusluokitus olisi IAEA:n käytettävissä vuorokauden sisällä tapah-
tumasta. Tiedot tapahtumista ovat avoimesti luettavissa IAEA:n ylläpitämässä NEWS-
tietopankissa. INES-luokittelu on esitetty kuvassa 2.

Kuva 2. IAEA:n luokittelu tapahtumien vakavuudelle (STUK, 2021b)

2.3.2 YVL-ohjeisto

Suomessa ydinvoimalaitosten toimintaa valvoo Säteilyturvakeskus (STUK), joka myös
toimii tiedonvälittäjänä suomalaisten ydinlaitosten ja IAEA:n välillä. Säteilyturvakeskus
valvoo ydinenergialain määrittämien turvallisuusvaatimusten ja turvallisuustason täyt-
tymistä Suomen ydinlaitoksissa. Ydinenergialain mukaisesti Säteilyturvakeskuksen
tehtävänä on myös asettaa ydinenergian käytölle yksityiskohtaiset turvallisuusvaa-
timukset, jotka määritellään ydinturvallisuusohjeissa (YVL-ohje). Luvanhaltijan
tulee koostaa turvallisuusseloste, jossa se osoittaa laitoksen täyttävän YVL-ohjeissa
määritellyt turvallisutta koskevat määräykset ja esittää laitoksen suunnitteluperusteet
sekä turvallisuustavoitteet- ja periaatteet. Tämän lisäksi luvanhaltija luo STUK:n
tarkastamat ja hyväksymät turvallisuustekniset käyttöehdot (TTKE), jotka ohjaavat
laitoksen käyttöä. Poikkeaminen näistä käyttöehdoista aiheuttaa aina toimenpiteitä ja
vaatii raportointia STUK:lle.
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YVL-ohjeisto määrittelee tarkasti vaatimukset myös ydinvoimalaitosten käyttökokemus-
toiminnalle ohjeen YVL A.10 mukaisesti:

1. Johdanto
2. Soveltamisala
3. Käyttökokemustoiminnan organisointi
4. Muiden ydinlaitosten tapahtumat
5. Tapahtumien selvittäminen ja tutkiminen
6. Käyttökokemustiedon hyödyntäminen
7. Tapahtumista ilmoittaminen ja raportointi
8. Säteilyturvakeskuksen valvontamenettelyt
Liite A Raportointiohjeet
Liite B STUKille toimitettavien raporttien sisältövaatimukset

YVL A.10 mukaisesti laitosten tulee huolehtia henkilöiden soveltuvasta koulutuk-
sesta sekä riittävistä resursseista toiminnan toteuttamiseksi. Ohjeet edellyttävät
muiden ydinlaitosten tapahtumien järjestelmällisen arvioinnin ja kansainvälisten
raportointijärjestelmien hyödyntämisen. Turvallisuuden kannalta olennaisia tapah-
tuma edellytetään tutkimaan ja raportoimaan YVL-ohjeessa määritellyin kriteerein,
sekä määrittämään näiden pohjalta korjaavat toimenpiteet. Ohjeiston määrittämiin
vaatimuksiin kuuluu lisäksi trendianalyysin ja teematutkinnan tekeminen, jotta voidaan
tunnistaa heikkoudet laitosten toiminnassa ja suorittaa jatkuvaa parantamista. Ydin-
tai säteilyturvallisuuteen vaikuttavissa tapahtumista STUK velvoittaa ilmoittamaan
välittömästi päivystysnumeroon ja seuraavaan vuorokausiraporttiin. Tämän jälkeen
suoritetaan välittömästi alustava arvio tapahtuman turvallisuusmerkityksestä ja siitä,
ovatko lisätoimenpiteet tarpeellisia turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi on arvioitava
onko tapahtuman turvallisuusmerkitys sellainen, että siitä tulisi toimittaa STUK:lle
tiedoksi alustava käyttötapahtumaraportti, johon kuuluu esimerkiksi todennäköisyyspe-
rusteinen riskianalyysi ja alustava INES-luokitus. Mikäli tapahtuman INES-luokka
arvioidaan olevan 2 tai korkeampi, tulee raportti toimittaa kahdeksan tunnin kuluessa
tapahtumasta. INES-luokituksen tekemiseen on etukäteen nimetyt vastuuhenkilöt.
(STUK, 2021c)

Viranomaiselle on laadittava käyttötapahtumaraportti hyväksyttäväksi mikäli laitoksella
tapahtuu jokin seuraavista:

• Varautumistila, laitoshätätila tai yleishätätila
• Säteilyturvallisuuteen liittyvät tilanteet
• TTKE liittyvät erikoistilanteet
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• Turvallisuustoimintoihin liittyvät tapahtumat sekä järjestelmien, rakenteiden ja lait-
teiden viat tai vauriot

• Turvallisuustoimintoja uhkaavat tapahtumat
• Turvallisuusjohtamisen- tai arvioinnin merkittävät puutteet
• Ulkoiset tapahtumat, esimerkiksi luonnonilmiö, joka on aiheuttanut vaaratilanteen
• Muut merkittävät tapahtumat

STUK:lle tulee lisäksi toimittaa vuosittain yhteenvetoraportti käyttökokemustoimin-
nasta sekä omien, että muiden ydinlaitosten, käyttökokemusten hyödyntämisestä.
TVO-konsernin käyttökokemustoimintaa tarkastellaan vuosiraportissa tapahtumatut-
kintojen ja vikaraportointien lisäksi myös matalan tason raportoinnin, kontaminaatio- ja
tapahtumaraportoinnin näkökulmista. (Sianoja, 2019)

STUK todentaa käyttökokemustoiminnalta edellytettäviä vaatimuksia käytön tarkas-
tusohjelman (KTO) avulla, johon kuuluu kahden vuoden välein suoritettava tarkastus
käyttökokemustoiminnalle. Tarkastus voidaan tarpeesta riippuen kohdentaa esimerkiksi
vain ulkoiseen- tai sisäiseen käyttökokemustoimintaan. Mikäli tarkastuksessa havaitaan
merkittäviä puutteita, eivätkä YVL-ohjeiston vaatimukset täyty, voi STUK määrittää vaa-
timuksia ongelmakohtien korjaamiseksi. Tällöin suoritetaan seurantakäynti, jolloin
todennetaan korjaavat toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus.

2.3.3 WANO

Myös WANO ylläpitää käyttökokemuksista omaa tietokantaansa, jonne toimintaan kuu-
luvat laitokset toimittavat raportteja käyttötapahtumistaan. Kriteerit raportoitaville tapah-
tumille WANO määrittelee manuaalissaan (WANO, 2019b). Yleisesti laitokset kuitenkin
toimittavat WANO:lle ne raportit, jotka ne raportoivat myös paikalliselle valvontavirano-
maiselle. Vuosittain raportoitujen tapahtumien määrä on kasvanut jokainen vuosi, pitkälti
parantuneen raportointikulttuurin johdosta, ja vuoden 2015 aikana tietokantaan ladat-
tiin yhteensä jo 3083 tapahtumaraporttia (Cantelon 2016, 152). Näiden raporttien poh-
jalta WANO tuottaa omia SER- ja SOER-raporttejaan (Significant Event Report), joissa
käsitellään merkittävimmät tapahtumat tai ongelma-alueet. Raportteihin liitetään tapah-
tumaan liittyviä suosituksia, joiden tavoitteena on estää tapahtuman toistuminen muilla
laitoksilla (Lauwers, 2009). SOER-raportteja on tehty esimerkiksi vuoden 2011 Fukushi-
man ydinvoimalaonnettomuuden tapahtumista. Raportteja voidaan tehdä myös havaitui-
sta ongelma-alueista, kuten vuonna 2007 koostettu SOER-raportti joka käsitteli useampaa
tapahtumaa liittyen reaktiivisuuden hallintaan (Vastamäki, 2017).
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WANO:n Performance Indicator (PI) ohjelma pyrkii tarjoamaan jäsenlaitoksilleen
mahdollisuuden vertailla omaa suorituskykyään ja kehitystään alan muihin toimijoihin
toimintavarmuuden ja turvallisuuden näkökulmista. Ohjelmaa varten WANO velvoittaa
jäseniään raportoimaan 12 tunnuslukua, joista se koostaa raportin neljä kertaa vuodessa.
Näiden raporttien tarkoituksena on toimia työkaluina organisaatiolle oman kehitys-
suuntansa seuraamiseen sekä vertailuun muiden laitosten ja alan keskimääräisen tason
kanssa. Jokaisen laitoksen tulosta verrataan sen omaan tavoitteeseen sekä alan yhteiseen
tavoitteesen. Näistä tunnusluvuista kuusi julkaistaan osana WANO:n vuosiraporttia,
jossa kuvataan kuinka suuri osuus laitoksista pääsi tavoitteisiin. Laitokset saavat itse yk-
sityiskohtaisemman raportin kaikista tunnusluvuista sekä näiden kehityssuunnista omalla
laitoksellaan (WANO, 2021c). Vuoden 2020 vuosiraportissa julkaistut tunnusluvut on
esitelty taulukossa 2.

Taulukko 2. WANO:n vuoden 2020 vuosiraportissa (WANO, 2021c) julkaistut PI-ohjelman tun-
nusluvut

Tunnusluku Kuvaus

Operating Period Forced
Loss Rate

(FLR)

Suunnittelemattomat tuotannon
menetykset (%)

Collective Radiation
Exposure (CRE)

Kollektiivinen säteilyannos
(man-Sv/a)

Total Industry Safety
Accident Rate (TISA)

Hätäjäähdytysjärjestelmän
imusihtien tukkeutuminen

Safety System Performance
Indicator (SSPI)

Turvallisuusjärjestelmien suori-
tuskykymittarit

Unplanned Total Scrams per
7000 hours critical (US7)

Suunnittelemattomat pikasulut
7000 kriittistä tuntia kohden

Vuonna 2019 WANO totesi, että suorittamiensa arviointien ja indeksien perusteella ydin-
alan toiminta ei ole juuri parantunut edellisen 10 vuoden aikana. Lisäksi voitiin huomata,
että hyvin ja huonosti suoriutuvien yksiköiden välinen ero oli alkanut kasvaa. Tästä joh-
tuen WANO päätti laajentaa laitoksille tarjoamiaan mittaristoja toimintansa arviointiin
e-PM-ohjelman (Enhanced Performance Monitoring) avulla. Vanhojen PI-tunnuslukujen
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lisäksi osa uusista mittareista koostetaan laitosten WANO:lle jo nykyään toimittamista
tapahtumaraporteista ja lisäksi laitokset velvoitetaan toimittamaan aikaisempaa enemmän
dataa WANO:lle. Tarkoituksena on kehittää kykyä havaita laitosten toiminnan heiken-
tyneet osa-alueet ja tarjota tarvittaessa apua näiden korjaamiseen. Uusia mittareita on
luotu usealle eri osa-alueelle kuten tekniikalle, kunnossapidolle ja eliniänhallinnalle.
Uudistetun mittariston rakenne on esitetty kuvassa 3.

Kuva 3. WANO e-PM:n mittarit toiminnan eri osa-alueille

WANO suorittaa myös vertaisarviointeja vierailemalla jäsenvaltioidensa ydinvoima-
laitoksilla muutaman vuoden välein. Tällöin se vertaa laitoksen toimintaa ylläpitä-
miinsä suorituskykytavoitteisiin ja kriteereihin (WANO, 2019). WANO:n suorituskyky-
tavoitteisiin ja -kriteereihin kuuluvat aiheet ovat mm. turvallisuuskulttuuri, organisaation
tehokkuus, kokemuksista oppiminen, turvallisuus ja laitoksen käyttö. Jokaista osa-aluetta
arvioidaan erikseen ja parannuskohteiden löytyessä WANO antaa suosituksen eli AFI:n
(Area for Improvement) puutteen korjaamiseksi. WANO arvioi noin kahden vuoden
jälkeisellä seurantakäynnillä AFI:n eteen tehtyjä toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuutta.

Vertaisarviointien lisäksi WANO toteuttaa jäsenilleen näiden pyynnöstä teknistä tukea
(Member Support Mission), joissa WANO:n asiantuntijat pyrkivät auttamaan vertais-
arviointien aikana tai laitoksen itsensä tunnistamien ongelmien analysoimisessa ja kor-
jaamisessa.
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3 KÄYTTÖKOKEMUSTOIMINTA TVO:LLA

Käyttökokemustoiminta on TVO:lla jokaisen vastuulla ja siihen osallistuu laajasti
henkilöitä eri yksiköistä ja tiimeistä, mutta sen pääasiallinen vastuu on ”ydinturvallisuu-
den valvonta”-tiimillä eli SRV:llä, joka kuuluu ydinturvallisuuden osaamiskeskukseen.
Yksikön vastuulla on valvoa riippumattomasti sitä, että ydinturvallisuus tulee huomioitua
laitoksen toiminnassa. Ydinturvallisuuden valvonnan vastuulla käyttökokemustoimin-
nan näkökulmasta ovat tapahtumien tutkinta ja vaikuttavuuden arviointi tapahtumien
perusteella määritetyille toimenpiteille. SRV myös organisoi käyttökokemusryhmää,
joka käsittelee ulkoiset käyttökokemukset ja niiden toimenpiteet. Lisäksi yksi tiimin
tehtävistä on kehittää käyttökokemusten hyödyntämistä yleisesti TVO:lla, esimerkiksi
koulutusten ja tiedottamisen avulla. Käyttökokemustoiminnan lisäksi tiimin vastuulla on
myös riippumaton käytönvalvonta.

Matalan tason havaintojen ja -tapahtumien käsittelyyn käytettävästä Kelpo-järjestelmästä vas-
taa Laadunhallinta-yksikkö. TVO:n Turvallisuus-toiminnon organisaatio on esitetty
kuvassa 4.

Kuva 4. TVO:n Turvallisuus-toiminnon organisaatio

Käyttökokemustoiminta TVO:lla voidaan jakaa karkeasti ulkoiseen ja sisäiseen
käyttökokemustoimintaan. Sisäiseen käyttökokemustoimintaan sisältyy omien tapah-
tumien luokittelu niiden turvallisuusmerkityksen mukaan sekä tarvittaessa tapahtumien
tutkinta ja raportointi. Tutkinnassa määritettyjen korjaavien toimenpiteiden toteutuksen
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seuranta ja niiden vaikuttavuuden arviointi kuuluvat myös sisäiseen käyttökokemus-
toimintaan. Ulkoinen käyttökokemustoiminta pitää sisällään ulkoisten käyttökokemusten
arvioinnin ja valinnan, niiden käsittelyn ja tarpeen mukaan korjaavien toimenpiteiden
määrittämisen. Lisäksi siihen sisältyvät erilaiset vertaisarvioinnit ja muu käyttökoke-
muksiin, tai yleisesti jatkuvaan parantamiseen liittyvä, yhteistyö esimerkiksi WANO:n
ja IAEA:n kanssa. Kuvassa 5 on esitetty TVO:n käyttökokemusprosessin keskeisimmät
vaiheet.

Kuva 5. TVO:n käyttökokemustoiminnan keskeisimmät vaiheet
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3.1 Sisäinen käyttökokemustoiminta

Sisäiseen käyttäkokemustoimintaan kuuluvat omien laitosten tapahtumien kirjaami-
nen, sisäisten laitostapahtumien seuranta ja arvioiminen sekä tapahtumien perussyyn
selvittäminen, raportointi ja korjaavien toimenpiteiden määrittäminen. Jokainen lai-
toksella työskentelevä henkilö on velvollinen raportoimaan havaitsemistaan vioista ja
puutteista. Tämän lisäksi merkittäville tapahtumille suoritetaan tutkinta tapahtumien
perussyyn selvittämiseksi. (Sianoja, 2019)

Tapahtumien luokittelu voidaan jakaa yksinkertaisimillaan kahteen osaan: matalan tason
tapahtumiin ja merkittäviin tapahtumiin, jotka edellyttävät raportointia. Merkittävät
tapahtumat on lisäksi jaoteltu edelleen kolmeen tasoon: selvitettävät tapahtumat,
tutkittavat tapahtumat ja laajat tutkinnat. Matalan tason tapahtumat ovat pääasiassa
trendiseurattavia tapahtumia, joille ei tehdä tarkempaa tutkintaa. Merkittävät tapah-
tumat tutkitaan ja raportoidaan viranomaisvaatimusten edellyttämällä tavalla, jotka on
määritelty YVL-ohjeessa A.10. (STUK, 2021b)

Kaikki turvallisuuden kannalta olennaiset tapahtumat pyritään luokittelemaan ja luokit-
telun perusteella määräytyy tutkinta- ja raportointitarve sekä näiltä edellytetty laajuus.
Tapahtumat luokitellaan niiden todellisten ja mahdollisten seurausten sekä esiintymisen
todennäköisyyden perusteella. Luokittelussa hyödynnetään luokittelukaavaketta ja siihen
liittyvää riskimatriisia, joka on esitetty kuvassa 6.
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Kuva 6. Tapahtuman luokittelun tukena käytetty matriisi
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Luokittelun avulla selvitetään, onko tapahtuma merkitykseltään selvitettävä, trendiseu-
rattava, tapahtuma- tai erikoisraportoitava vai perussyyanalysoitava tapahtuma. Tutkinta-
ja raportointitarve voi tulla myös suoraan viranomaismääräyksiin perustuen ilman
tarvetta erilliselle luokittelulle, kuten erikoisraportti, joka toimitetaan aina STUK:lle
hyväksyttäväksi. Tutkinta- ja raportointipäätös voi tulla myös esimerkiksi laitoskokouk-
sesta. Myös useammasta pienemmästä tapahtumasta voidaan kokonaisuutena suorittaa
tutkinta jos samankaltaiset syyt toistuvat, tätä kutsutaan teematutkinnaksi. Selvitettäviin
tapahtumiin kuuluvat raportit eivät ole STUK:n edellyttämiä, lukuunottamatta käyttöyk-
sikön laatimaa käyttöhäiriöraporttia, vaan ne laaditaan oman toiminnan kehittämiseksi.
Tapahtumien luokittelu raportointikäytäntöjen mukaisesti on esitetty taulukossa 3
(Sianoja, 2019)

Taulukko 3. Tapahtumien ja raportointikäytäntöjen jaottelu käyttökokemustoiminnassa

Matala taso Selvitettävät Tutkittavat Laajat tutkinnat

Viat Käyttöhäiriöraportit Tapahtumaraportit Perussyyanalyysit
Havainnot Kontaminaatioraportit Erikoisraportit Muut laajat tutkinnat

Poikkeamat Tapaturmaraportit Pikasulkuraportit
Välittömät TTKE-tapahtumat Teematutkinnat

TVO:n laatimia käyttötapahtumaraportteja välitetään TVO:n ulkopuolelle eri sidosryh-
mille. Tällä varmistetaan käyttökokemustiedon leviäminen. Merkittävimmät tahot, joille
TVO toimittaa omia käyttökokemuksiaan, ovat NordErf, EPR-laitostyypin käyttökoke-
mustoiminto EPROOG, WANO ja Fortum.

Tapahtumia jotka eivät edellytä tapahtumaraportin laatimista, eivätkä ole tarpeeksi
merkittäviä jotta niiden tutkinta yksittäin toisi lisähyötyä, kutsutaan matalan tason
tapahtumiksi. Turvallisuusmerkitykseltään vähäisempiä matalan tason tapahtumia on
merkittävästi suurempi määrä kuin tutkintaan johtaneita tapahtumia. Tästä johtuen
tapahtuman juurisyyn tarkka selvittäminen ei ole usein järkevää tai edes mahdollista.
Matalan tason tapahtumista on kuitenkin tärkeää kerätä dataa, sillä suuren määrän
vuoksi niistä voidaan kokonaisuutena määrittää toiminnan kehityssuuntien muutoksia ja
tehdä erilaisia havaintoja. Lisäksi matalan tason tapahtumat, ja etenkin niiden määrän
kasvu, voivat kertoa kasvavasta ongelmasta, joka myöhemmin johtaa vakavampaan
tapahtumaan. Tästä johtuen matalan tason tapahtumille tehdään trendiseurantaa ja
-analyysia.
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TVO:lla toimiva CAP-ryhmä (Corrective Action Programme) seuraa TVO-konsernin
tilasta kerättävää tietoa, jonka keskeisiä tietolähteitä ovat myös matalan tason tapahtumat,
mukaanlukien vikaraportit. Matalan tason tapahtumia seurataan kahden viikon välein
CAP-ryhmän tukena toimivassa seurantaryhmässä, joka välittää tärkeimmät havainnot
CAP-ryhmän käsiteltäväksi (Koistinen, 2019). Vikaraportteja analysoidaan myös
vuosittaisessa CAP-analyysissa sekä käyttökokemustoiminnan vuosiraportissa. Tällöin
verrataan esimerkiksi vikasyiden muutoksia ja pyritään tunnistamaan trendejä inhimil-
lisiin syihin liittyen. Toisaalta vikaraportteja hyödynnetään myös järjestelmäanalyysin
ja laitevastuuraporttien tukena. Näillä pyritään arvioimaan laitteen tai järjestelmän tilaa.
Vikojen syyt vuosina 2010-2020 on esitetty kuvassa. 7.

Kuva 7. Raportoidut vikaraportit luokittain vuosina 2010-2020

3.1.1 Turvallisuushavainnot ja poikkeamat

TVO:lla matalan tason turvallisuushavaintojen ja poikkeamien raportointi tapahtuu
Kelpo-järjestelmän avulla. Havaintojen kirjaaminen on mahdollista jokaiselle konsernissa
työskentelevälle henkilölle ja havaintojen kirjaamiseen matalalla kynnyksellä kannuste-
taan. Matalan tason havaintoja ovat esimerkiksi puutteet ohjeissa, ”läheltä piti”-tapaukset,
vikailmoitukset ja irto-osahavainnot. Poikkeamat ovat yleensä merkittävämpiä kuin taval-
liset turvallisuushavainnot, sillä ne tarkoittavat asetetun vaatimuksen täytymättä jäämistä.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sisäisen ohjeen, lainsäädännön tai viranomaisen asettamaa
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vaatimusta. Tälläisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi poikkeamiset TTKE-ehdoista,
ohjeissa esitetyistä menettelytavoista tai varaosien vastaanottotarkastuksessa havaittu
poikkeama. Kirjattujen tapahtumien havaintotyypit Kelpo-järjestelmässä on esitetty
kuvassa 8. (Justen, 2021)

Kuva 8. Havaintotyypit Kelpo-järjestelmässä

Havainnon kirjaamisen jälkeen se jää odottamaan Laadunhallinnan käsittelyä.
Käsittelyssä Laadunhallinta määrittelee havainnolle vastuuorganisaation, joka
määrittää havainnolle toimenpiteet. Matalan tason havaintojen perusteella määritetyille
toimenpiteille ei tehdä vastaavaa vaikuttavuuden arviointia kuin tapahtumaperusteisten
raporttien toimenpiteille, mutta niiden aikataulua ja toteutusta seurataan Laadunhallinnan
toimesta. Toimenpiteille asetetaan myös prioriteetti havaintotyypin, merkittävyyden ja
toimenpiteelle asetetun prioriteetin (1-3) perusteella. Esimerkiksi poikkeamalle asetetut
toimenpiteet ovat kuitenkin aina korkeimmalla prioriteetilla. Kun vastuuhenkilö kirjaa
toimenpiteen toteutetuksi, siihen kirjatut asiat tulee pystyä todentamaan esimerkiksi
dokumentaation kautta, jotta havainto ja toimenpide voidaan sulkea järjestelmässä.
Tämän todentamisen suorittaa Laadunhallinta. Prioriteetin määräytyminen on esitetty
tarkemmin kuvassa 9.

Kuva 9. Prioriteetin määräytyminen Kelpo-järjestelmässä
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Tapahtuman havaitsija kirjaa tapahtumalle tiedot kuvassa 10 esitetyn mukaisesti. Poikkea-
malle kirjataan luokittelua varten merkittävyys vastuuorganisaaatio, perussyy ja YVL-
turvallisuusluokka. Laadunhallinta-yksikkö hyväksyy ja tarvittaessa korjaa luokittelun
poikkeamille niiden käsittelyn yhteydessä. Muille havaintotyypeille tätä laadunvarmis-
tusta ei tehdä.

Kuva 10. Esimerkki järjestelmään kirjatusta poikkeamasta ja sen luokittelusta

3.1.2 Työtilausjärjestelmä

Toinen merkittävä lähde matalan tason tapahtumille ovat vikaraportit, jotka raportoidaan
työtilausjärjestelmän (TTJ) kautta. Työtilausjärjestelmä on TVO:n Oracle-pohjainen
vikojen ja töiden raportointiin, seurantaan ja käsittelyyn käytettävä tietojärjestelmä.
Kaikki TVO:n työntekijät pystyvät laatimaan vikailmoituksen. Vikailmoituksen jälkeen
ilmoituksen pohjalta tehdään työtilaus vian korjaamiseksi. Työluvista ja -ohjeista
vastaa vuoropäällikkö, joka jakaa ne työnjohtajille. Tämän jälkeen työpaperit tuloste-
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taan työtilausjärjestelmästä ja jaetaan työn suorittajille. Työnkulku vikailmoituksesta
vikaraporttiin on esitetty kuvassa 11.

Työn suorituksen jälkeen työ raportoidaan työvaiheittain työtilausjärjestelmään,
minkä lisäksi vikailmoituksen pohjalta koostetaan vikaraportti, jossa vika pyritään
kohdistamaan mahdollisimman tarkkaan tietylle laitepaikalle ja komponentille. Vian
kohdistuksen ja muiden yleistietojen lisäksi vikaraporttiin kirjataan vian kuvaus,
sekä ikääntymisen ollessa vaikuttava tekijä, myös siihen liittyvät lisätiedot. Vian kuvauk-
sen alle kirjataan vikatyyppi, toimenpide sekä vian syy TVO:n luokittelun mukaisesti.
Näiden lisäksi jokaiseen kohtaan on myös mahdollista tarkentaa vastausta sanallisesti.
Vikaraporttipohja ja raportin tarkempi sisältö on esitetty kuvissa 12 ja 13.

Kuva 11. Työnkulku TVO:n työtilausjärjestelmässä
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Kuva 12. Vikaraporttipohja

Kuva 13. Vian kuvaus ja vian syyt vikaraporttipohjassa
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Työtilausjärjestelmässä on olemassa myös mahdollisuus luoda mallitöitä, joihin
voidaan tallentaa toistuvia töitä. Tällöin uutta työtilausta tehdessä voi pohjaksi valita
olmeassaolevan mallityön, eikä aikaisemmin tehtyä työtä tarvitse suunnitella aina
uudelleen. Myös työn aikana tehdyt havainnot, esimerkiksi hyvistä toimintatavoista
tai ohjemuutosten tarpeesta, voidaan päivittää keskitetysti yksittäiseen mallityöhön.
Olemassaolevia mallitöitä pystyy hakemaan työtilausjärjestelmästä esimerkiksi kom-
ponentin tai laitepaikan mukaan. Mallityöt, kuten työt ylipäätään, on jaettu useisiin
työvaiheisiin. Jokainen työvaihe on ohjeistettu erikseen, minkä lisäksi niissä kerrotaan
erikseen tarvittavat työluvat, työkalut ja muut tarvittavat tiedot. Myös työn raportointi
tehdään erikseen jokaiselle työvaiheelle.

3.1.3 Tapahtumatutkinta ja -raportointi

Raportin tutkinnan aikana selvitetään syyt tapahtuman taustalla ja määritetään kor-
jaavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää tapahtuman toistuminen. Kor-
jaavat toimenpiteet kirjataan tapahtuman raporttiin ja toimenpiteille määritetään
määräajat sekä vastuuhenkilöt. Toimenpiteiden edistymistä ja aikataulua seurataan
Kelpo-järjestelmässä sekä lisäksi vaikuttavuuden arvioinnin kautta. Toimenpiteiden
määrittämiseen osallistuvat tutkintaa suorittavat, tapahtumassa osallisena olleet henkilöt
sekä vastuuorganisatioiden yksikköpäälliköt. Jo määrittelyvaiheessa toimenpiteet
priorisoidaan aikataulullisesti niiden turvallisuusmerkityksen, vaikuttavuuden ja toteutet-
tavuuden perusteella. Tapahtumaraportin sisältövaatimukset, jotka määrittyvät YVL
A.10 perusteella, ovat seuraavat:

• Tapahtuman kuvaus
• Turvallisuusarviointi
• Tapahtuman syyt sekä syntyyn vaikuttaneet tekijät
• Toistuvuus tai syiden esiintymislaajuus
• Korjaavat ja ennalta ehkäisevät toimenpiteet vastaavan tapahtuman uusiutumisen

ehkäisemiseksi
• Saadut opit ja toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi
• Tapahtumaketjun mallinnus
• Kaaviot ja kuvat tarvittaessa

Kaikki raportoitavat tapahtumat luokitellaan myös WANO-luokituksen mukaisesti.
Tapahtumaraportteihin tulee kirjata WANO:n manuaalin mukaisesti tapahtuman
välittömän syyn, perussyiden ja tapahtuman syntyyn vaikuttavien tekijöiden syykoodit.

Tapahtumatutkinnoissa määritetyt toimenpiteet voidaan jakaa karkeasti neljään luokkaan
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jotka on esitetty kuvassa 14 vuoden 2020 jakauman mukaisesti. Koulutuksen osuus
toimenpiteistä on selvästi matalin, mikä kuvastaa myös kyseisen vuoden tapahtumatutkin-
noissa tunnistettuja syytekijöitä. (Nordlund, 2021)

Kuva 14. Korjaavien toimenpiteiden jakauma 2020

3.1.4 Vaikuttavuuden arviointi

TVO:lla vaikuttavuuden arviointi suoritetaan kaikille tapahtumatutkinnan aikana
määritellyille korjaaville toimenpiteille. Korjaavien toimenpiteiden tehokkuutta ja
lisätoimenpiteiden tarvetta mitataan vielä toteutuksen jälkeen vaikuttavuuden arvioin-
nissa, vaikka toimenpiteen toteutettavuuden ja tehokkuuden arvio tulisi tehdä jo
toimenpiteiden laadintavaiheessa. Vaikuttavuuden arvioimisen käytännön toteutus
vaihtelee merkittävästi toimenpiteestä riippuen, mutta arviointi voidaan suorittaa esi-
merkiksi teknisten korjausten todentamisella, haastatteluilla, kyselyillä, dokumentaation
tai tietojärjestelmän tarkastelulla tai aikataulujen seurannalla.

Vaikuttavuuden arvioinnin tuloksena voidaan todeta toimenpiteen täyttävän tavoitteet,
määrittää tarve jatkoseurannalle toteutuksen todentamiseksi tai määrittää lisätoimen-
piteitä. Mikäli toistuvuuden estäminen vaatii jatkotoimenpiteitä, on vaikuttavuuden
arvioinnissa todettu, ettei aikaisemmilla toimenpiteillä ja sen toteutuksella olla päästy
haluttuun tavoitteeseen. Vaikuttavuuden arviointi suoritetaan yleensä kokonaisuutena
yhden tapahtuman toimenpiteille, mutta se voidaan suorittaa myös yksittäiselle toimen-
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piteelle, mikäli sen merkitys toistuvuuden ehkäisemisessä on erityisen suuri. Kuvassa
15 on esitetty vaikuttavuuden arvioinnin tulokset vuodelta 2020 josta voidaan todeta,
että valtaosan toimenpiteistä on todettu täyttävän tavoitteet ja vain 4 % vaati lisätoimen-
piteitä. Tavoitteet täyttävien toimenpiteiden osuus on noussut viimeisten vuosien aikana,
sillä toimenpiteiden laadintaan ja tavoitteisiin on panostettu enemmän ja selvitystä siitä,
miten tavoitteisiin päästään, on tehty jo määritysvaiheessa.

Kuva 15. Vaikuttavuuden arvioinnin tulokset 2020

3.2 Ulkoinen käyttökokemustoiminta

3.2.1 Ulkoisten tapahtumien käsittely

Merkittävä osa ulkoisten käyttökokemusten arvioinnista ja valinnasta tehdään
yhteistyössä ruotsalaisten ydinlaitosten kanssa osana NordErf-toimintaa. NordErf
on ruotsalaisen koulutusorganisaatio KSU:n vetämä organisaatio, jonka tavoitteena
on käyttökokemustiedon systemaattinen jakaminen pohjoismaisten ydinvoimalaitosten
välillä. Toiminta sai alkunsa vuonna 1992 Ruotsin Barsebäck 2-laitosyksiköllä sat-
tuneen tapahtuman jälkeen, jossa päähöyrylinjan varoventtiilin tahattoman avautumisen
seurauksena ulospurkautuva höyry repi irti putkilinjojen eristevillaa tukkien reaktorin
hätäjäähdytysjärjestelmän suodattimet. Vaikka häiriö ei suoraan vaarantanutkaan
reaktorin turvallisuutta, toi se esille vakavia suunnittelupuutteita reaktorin hätäjäähdy-
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tysjärjestelmissä aiheuttaen muutoksia myös Olkiluodon ja Loviisan voimalaitoksilla
vastaavan tapahtuman estämiseksi (STUK, 2004). Organisaation edeltäjän, ERFATOM:n,
muodostivat pohjoismaiden BWR-laitokset ja sen vetäjänä toimi laitosten rakentajana
toiminut ABB Atom.

NordErf kerää käyttökokemusraportteja sen jäseniltään sekä muualta maailmasta esi-
merkiksi WANO:n ja IAEA:n tietokannoista. Vuosittain näistä koostuu yhteensä tuhansia
tapahtumaraportteja. Kaikille kerätyille raporteille NordERF tekee karkean arvion
siitä, sisältääkö raportti tarpeeksi tietoa jotta se voitaisiin lähettää valintaprosessiin.
Valintaprosessissa jokainen tapahtumaraportti arvioidaan yhden jäsenen, esimerkiksi
TVO:n edustajan, sekä aina KSU:n toimesta. Raportti läpäisee valintaprosessin, mikäli
vähintään toisen osapuolen mielestä tapahtumaraportti:

• Sisältää tarpeeksi tietoa
• On oleellinen NordERFille
• On kiinnostava NordERFille
• Sisältää uutta tietoa NordERFille
• Sisältää uutta oppia
• Voisi tapahtua pohjoismaisilla ydinlaitoksilla

Valintaprosessin läpäisseet tapahtumaraportit arvioidaan tarkemmin NordERFin orga-
nisaation toimesta, jonka yleensä tekee yksi ydinvoimayhtiöistä. Tapahtumaraportti
luokitellaan sen mukaan, edellyttääkö se mahdollisesti toimenpiteitä laitoksilla ja onko
sillä käyttökokemusarvoa. Kahden viikon välein pidettävässä NordErf-kokouksessa
käydään jokainen arvioitu ja luokiteltu tapahtuma läpi, jonka jälkeen luokitus vahvis-
tetaan. Kokouksen jälkeen tapahtumista kootaan yhteenvetoraportti, joka lähetetään
jäsenille sisäistä käsittelyä ja toimenpiteitä varten (NordErf, 2016). TVO:lla NordErfin
luokittelemat tapahtumat käsitellään käyttökokemusryhmässä. NordErfin toimintaperi-
aate on esitetty yksityiskohtaisemmin kuvassa 16.
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Kuva 16. NordErfin toimintaperiaate (Nockert, 2013)

NordErfin lisäksi myös WANO laatii erityisen merkittävien käyttökokemuksien pohjalta
SOER-raportteja, joihin kuuluu myös tapahtumaan liittyviä suosituksia tapahtumasta
saatujen oppien pohjalta. Tälläinen tehtiin esimerkiksi vuoden 2011 Fukushiman
ydinvoimalaonnettomuuden pohjalta, mutta SOER-raportteja voidaan tehdä myös
kootusti useammasta pienemmästä saman perussyyn tapahtumasta, kuten esimerkiksi
reaktiivisuuden hallintaan liittynyt SOER 2007-1. SOER-raportteja on tehty tähän
mennessä yhteensä 17 kappaletta sisälten 240 suositusta. (Vastamäki, 2017)

3.2.2 Käyttökokemusryhmä

TVO:n käyttökokemusryhmä (KÄKRY) koostuu edustajista laitoksen jokaiselta
osaamisalueelta ja kokoontuu noin kahden viikon välein käsittelemään ulkoisia
käyttökokemuksia sekä kaikki TVO-konsernin omat käyttökokemusraportit. Ryhmän
tehtävänä on seuloa tapahtumia ja arvioida niiden teknistä ja hallinnollista merkitystä,
sekä määrittää näiden pohjalta toimenpiteitä.

Käyttökokemusryhmäsn kokouksissa käsitellään ulkoiset käyttökokemukset, jotka koos-
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tuvat NordERF:in kaksiviikkoisraporteista, IAEA:n IRS-raporteista, WANO:n raporteista
sekä Loviisan käyttökokemusraporteista. Lisäksi kuka tahansa käyttökokemusryhmän
jäsen voi tuoda kokoukseen tärkeäksi näkemänsä raportin käsittelyyn. NordERF käsit-
telee merkittävät tapahtumat Ruotsin ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksilta sekä merkittävät
ulkomaiset tapahtumat, mutta WANO- ja IRS-raportteja seurataan TVO:lla myös erik-
seen. Tämän johdosta käsittelyyn voidaan valita tapahtumia joita NordERF ei ole pitänyt
tärkeinä tai joiden kohdalla NordERF:n käsittelyviive on liian suuri. Myös WANO:n
SOER- ja SER-raportit käsitellään käyttökokemusryhmässä, minkä lisäksi raporttien
sisältämien suositusten käsittelyyn määritetään vastuuhenkilöt. Käyttökokemusryhmän
toiminta on esitetty kuvassa 17. (Sianoja, 2019)

Kuva 17. KÄKRY:n toiminta. T, K ja S kuvaavat TVO:n tekniikan, sähköntuotannon ja turval-
lisuuden organisaatiotyksiköitä ja SRV on ydinturvallisuuden valvontatiimi

Vuonna 2020 käyttökokemusryhmä käsitteli 231 ulkoista käyttökokemustapahtumaa,
joiden pohjalta määriteltiin toimenpiteitä seuraavalla tavalla:

• Muutos toimintatapoihin: 6 tapahtumaa, 6 toimenpidettä
• Tiedoksi: 130 tapahtumaa, 455 toimenpidettä
• Koulutukseen: 5 tapahtumaa, toimenpidettä
• Tekninen muutos: 1 tapahtuma, 1 toimenpide
• Lisätieto: 22 tapahtumaa, 36 toimenpidettä
• Ei käyttökokemusarvoa, 55 tapahtumaa
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Käyttökokemusryhmän kokouksissa käsitellystä aineistosta ja kokouksen antamista
kommenteista sekä toimenpide-ehdotuksista laaditaan pöytäkirja. Kokouksen jälkeen
tapahtumat toimenpiteineen kirjataan käyttökokemustietokantaan (OPEX) ja sen kautta
viestitään määritetyistä toimenpiteistä ja kuitataan ne suoritetuiksi. KÄKRY arvioi
tapahtuman käyttökokemusarvon, määrittää sille jonkin kuvassa 17 esitetyistä toimen-
piteistä sekä määrittää sille määräajan. Toimenpiteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään
vastaava tapahtuma Olkiluodon laitoksilla. (Sianoja, 2019)

3.3 Riippumaton arviointi

STUK suorittaa vuosittain käytön tarkastusohjelmansa (KTO) mukaisia tarkastuksia
kaikille käyville ydinvoimalaitoksille Suomessa. Tarkastusten tavoitteena on varmistaa,
että laitoksen toiminta vastaa YVL-ohjeiston vaatimuksia (STUK, 2021c). Yhtenä tarkas-
tusohjelman osa-alueena on myös käyttökokemustoiminta, jossa yleensä keskitytään
tarkemmin yhteen sen osa-alueeseen, kuten esimerkiksi ulkoiseen- tai sisäiseen
käyttökokemustoimintaan.

Toiminnan parantamiseksi ydinvoimalaitoksilla suoritetaan myös kansainvälisiä vertais-
arviointeja. TVO:lla näistä saatuja tuloksia arvioidaan ja hyödynnetään PIT-toiminnan
(Performance Improvement Team) puitteissa.

IAEA:n organisoima Operational Safety Review Team (OSART) toteuttaa työ- ja
elinkeinoministeriön (TEM) tilaaman viranomaisarvioinnin noin 10 vuoden välein
ja arvionti pyritään ajoittamaan tukemaan käyttöluvan uusintaa tai turvallisuuden
väliarvointia. OSART-käynneillä arvioitavia osa-alueita ovat esimerkiksi kunnossapito,
johtaminen, onnettomuuksien hallinta, laitosten käyttö ja PRA. Arvioinnin loppu-
raportissa tunnistetaan parannuskohtia eri osa-alueiden osalta. Arviointiin kuuluu
myös seurantakäynti, joka järjestetään tavallisesti kahden vuoden kuluttua arvioinnin
suorittamisesta ja siinä arvioidaan ensimmäisen vierailun aikana havaittuja puutteita
ja parannuskohtia uudelleen sekä näiden korjaamiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja niiden
vaikuttavuutta.

WANO Peer Review on laitoskohtainen vertaisarviointi ja TVO:lla arvioinnit on
suoritettu yhteisesti OL1/OL2-laitoksille ja erikseen OL3:n osalta. Tavoitteena
on yhdistää nämä arvioinnit siten, että yksi arviointi kattaisi kaikki laitosyksiköt.
WANO:n arvioinnissa arvioidaan toimintaa suoritusperusteisesti. Arviointi tehdään
neljän vuoden välein ja siinä tunnistetaan parannuskohteita, minkä lisäksi arviointien
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välissä järjestetään seurantakäyntejä toimenpiteiden ja niiden vaikuttavuuden arviointia
varten. Edellisessä vertaisarvioinnissa havaittuja puutteita ei enää erikseen seurata
seuraavassa Peer Review:ssa. Tarkat odotukset kullekkin arvioitavalle osa-alueelle on
määritelty WANO:n suorituskykytavoitteissa ja -kriteereissä luvuissa 1-6 (WANO, 2019).

WANO PI-ohjelmaa varten laadittuja mittareita sekä näiden pohjalta laadittua
neljännesvuosiraporttia seurataan lisäksi turvallisuuden valvontaraportissa.

3.4 Käyttökokemustietokanta

TVO:lla on käytössä käyttökokemustietokanta OPEX, joka on tarkoitettu käyttötapah-
tumien talletuspaikaksi ja hakuvälineeksi. Tietokanta on osa laajempaa kunnossapidon
KUPI-järjestelmää, jossa mm. hallitaan laitoksilla tehtävien kunnossapitotöiden suun-
nittelu, valvonta, ohjaus ja raportointi. Tietokantaan on lukuoikeus koko konsernin
henkilöstöllä. OPEX kykenee myös hakemaan tiedot vikailmoituksista ja vikara-
porteista työtilausjärjestelmästä, mutta OPEX-tietokantaan ei ole linkityksiä muista
järjestelmistä siten, että käyttökokemuksia pystyisi niissä hyödyntämään. OPEX myös
mahdollistaa erilaisten raporttien tulostamisen tietokannan datasta.

Tietokantaan täytettäviin käyttötapahtumiin kirjataan tiivistelmä tapahtumasta sekä muu-
tamia perustietoja, kuten tapahtuma-aika ja lähde tapahtumalle. Tämän lisäksi omille
tapahtumille valitaan vakioiduista parametreista seuraukset, välitön syy ja perussyy,
tilanne jossa tapahtuma sattui sekä käyttökokemuksen oletettu kohderyhmä. Raportille
kirjatut tiedot on esitetty tarkemmin taulukossa 4.
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Taulukko 4. Tietokantaan tapahtumalle kirjattavat tiedot

Kirjaus Selite

Kuvaus Lyhyt tiivistelmä tapahtumasta

Lähde
Tapahtuman tietojen
lähteenä käytetty raportti

Järjestelmätiedot
Tapahtuman linkitys
laitepaikkaan/järjestelmään
sekä laitevastuu-alueeseen

Vikatiedot
Mikäli tapahtuman lähteenä on
vikaraportti, voidaan hakea
vikatiedot TTJ-järjestelmästä.

Syyt WANO-luokituksen mukaisesti
Välitön- ja perussyy

Seuraukset Valitaan luokitus seurauksille

Korjaavat toimenpiteet
Käkryn määrittämät toimen-
piteet. Pääasiassa ulkoisille
käyttötapahtumille

Työtyypit
Valitaan työtyypit, joihin
käyttökokemus soveltuu

Kohderyhmät
Valitaan kohderyhmät, joille
käyttökokemus on hyödyllinen

Käyttötapahtuma pyritään kohdistamaan mahdollisimman tarkkaan tietylle järjestelmälle
ja laitteelle sekä laitevastuualueelle, jotta käyttötapahtumien löytäminen hakutoiminnolla
olisi mahdollisimman yksinkertaista esimerkiksi laitevastuuraporttia laadittaessa.
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Tietokannan kautta käsitellään myös käyttökokemusryhmän ulkoisten käyttökokemusten
pohjalta määrittämät toimenpiteet eri organisaatioille.

3.5 TUD - Teknik Underhåll och Drift

TUD-järjestelmä (Teknik Underhåll och Drift) on tietokanta, joka sisältää vika- ja
luotettavuustietoa pohjoismaisten ydinvoimalaitosten järjestelmistä, laitteista ja kompo-
nenteista jota kerätään esimerkiksi vikaraporteista. Järjestelmässä ovat mukana Ruotsin
ydinvoimalaitokset ja TVO. Tietokanta sisältää lisäksi tiedot jokaisen laitteen ja kompo-
nentin tyypistä, valmistajasta, niiden kunnossapidosta ja toiminnasta. TUD-järjestelmän
pääasiallinen tehtävä on tarjota kymmenien vuosien ajalta kerättyä luotettavuusdataa
ydinlaitoksista energiateollisuudelle ja toimia tietolähteenä T-Bookille, jota käytetään
todennäköisyysperusteisen riskianalyysin tukena. Lisäksi TUD toimii erinomaisena
työkaluna esimerkiksi kunnossapidon ennakkohuoltojen ja eliniänhallinnan analyysien
tukena. Vuonna 2015 tietokantaan oli kerätty yhteensä 621528 komponenttia ja 404067
vikaraporttia (TUD, 2015)

Järjestelmää voidaan käyttää TUD 4.0 -käyttöliittymän tai BI-Cycle-analyysityökalun
kautta. BI-Cyclen avulla tietokannan datasta voidaan tehdä trendianalyysejä sekä tutkia
eri komponenttien tai järjestelmien vikaantumistaajuuksia perustuen vuosikymmenten
aikana kerättyyn dataan. (TUD, 2015)

Kuva 18. NordErfin toimintaperiaate (Nockert, 2013)



40

4 KEHITYSKOHTIEN TUNNISTAMINEN

TVO:lla on tunnistettu, että käyttökokemustietoa ei aina onnistuta hyödyntämään ja
siksi toistuvia tapahtumia ei kyetä aina estämään. Tässä luvussa käydään läpi TVO:n
eri organisaatioiden näkemykset käyttökokemustoiminnan nykytilanteesta ja havai-
tuista kehityskohdista. Tilanteen kartoittamiseksi työn aikana haastateltiin laajasti
TVO:n henkilöitä eri työtehtävistä sähköntuotannon-, tekniikan- ja turvallisuuden
organisaatioista. Tarkoituksena oli selvittää, miten eri yksiköt tällä hetkellä varmistavat
käyttökokemustiedon säilymisen ja siirtymisen edelleen uusille henkilöille ja osaksi
prosessejaan. Lisäksi haluttiin selvittää, miten olemassaolevia työkaluja ja toiminta-
tapoja, kuten esimerkiksi OPEX-tietojärjestelmää, hyödynnetään osana toimintaa ja
miten sen hyödyntämistä kyettäisiin parantamaan. Toisaalta tavoitteena on myös
integroida käyttökokemustoiminta paremmin osaksi muita prosesseja. Aikaisemmin
käyttökokemustoimintaa ja sen vaikuttavuutta on pyritty kehittämään ensisijaisesti
kehittämällä käyttökokemuksiprossia itsenäisesti. Tällöin kehitystyössä on pyritty
huomioimaan ulkoisten vaatimusten kehittyminen, mistä johtuen asiakastarpeiden ja
hyötyjen tunnistaminen sekä määritteleminen on ollut vähäisempää.

Haastatteluissa haluttiin myös selvittää tarkasti toimintatavat kunnossapito- ja muiden
merkittävien töiden raportoinnin osalta ja miten havainnot tai käyttökokemukset näistä sii-
rtyvät osaksi prosessia ja seuraavaa suorituskertaa. Yksi merkittävimmistä matalan tason
käyttökokemuksen lähteistä ovat palautteet esimerkiksi kunnossapitotöiden suoritta-
jilta sekä vikailmoitusten pohjalta koostettavat vikaraportit, joiden laatimisesta vastaa
kunnossapito-yksikkö. Vikaraporttien määrä vuosittain on noin 2000, kun esimerkiksi
tapahtumaperusteisia laajempia raportteja on vuosittain vain noin 15-25. Vikaraporttien
tiedoilla, kuten vian syillä, luokittelulla ja ikääntymisen vaikutuksella on suuri merkitys
päätöksentekoon. Raporteista saatavaa dataa käytetään useissa eri analyyseissa myös
tekniikan ja turvallisuuden yksiköissä.

Liitteessä 1 on esitetty kuvan 5 pohjalta laadittu prosessikaavio, jossa on pyritty tun-
nistamaan käyttökokemustoiminnan rajapintoja eri prosesseihin sekä arvioitu odotusten
täyttymistä nykytilanteessa perustuen haastatteluihin.
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4.1 Haastattelut organisaatioille

Käytännössä jokaisessa haastatteluissa ilmeni tietojärjestelmästä johtuvia rajoituksia
käyttökokemustiedon hyödyntämisessä. Ongelmina kuvattiin seuraavia

1. OPEX-tietokannasta, johon käyttökokemukset tallennetaan, ei ole linkkiä ennakko-
huolto- tai työtilaus-järjestelmiin. Tämä johtaa siihen, että työtä tai määräaikaiskoetta
suunnitellessa käyttökokemusraportteja pitäisi käydä manuaalisesti etsimässä eril-
lisestä OPEX-tietokannasta.

2. OPEX-tietokannan hakutoimintojen puutteet ja monimutkaisuus, jolloin työlle
olennaisia käyttökokemuksia ei usein löydetä vaikka niitä yritettäisiin etsiä.

3. Ulkoisia käyttökokemuksia ei ole käytännössä mahdollista löytää hakutoiminnolla,
johtuen toimintatavoista joilla niitä tällä hetkellä kirjataan tietokantaan.

Osin näistä syistä johtuen ainoa tapa jolla OPEX-tietokantaan tallennettuja käyttökoke-
muksia hyödynnetään on silloin, kun käyttökokemusryhmä määrittää henkilölle
toimenpiteen kyseiseen raporttiin liittyen. Sisäisten käyttökokemusten hyödyntämisen
ja löytämisen ongelmana ovat tietokannassa väärille järjestelmille ja laitevastuualueille
kohdistetut tapahtumat ja vikaraportit. Tätä pahentavat järjestelmän rajoitukset, jolloin
esimerkiksi laitevastuualueita voi valita vain kaksi vaikka vika kohdistuisi useammalle
alueelle.

Useimmat ulkoiset käyttökokemukset jaetaan vain tiedoksi henkilöille, työryhmille tai yk-
siköille joiden arvioidaan siitä hyötyvän. Tällöin käyttökokemus ei edellytä muita toimen-
piteitä. Yleisesti itse tiedottaminen on koettu toimivaksi ja hyödylliseksi, mutta ulkoiset
käyttökokemukset saattavat liittyä työhön, jota ei esimerkiksi ole TVO:lla vielä sillä het-
kellä olemassa, eikä sitä osata käsittelyhetkellä hyödyntää ja opit ehtivät unohtua.

Ulkoiset käyttökokemukset pitäisi linkittää esimerkiksi vähintään järjestelmän tai
laitevastuualueen mukaan, jolloin se voitaisiin myöhemmin löytää, kun kyseiselle
laitepaikalle ollaan luomassa uutta mallityötä. Tällä hetkellä ulkoisia käyttökokemuksia
ei linkitetä järjestelmään, laitepaikkaan tai laitevastuualueeseen.

Sisäisten käyttökokemusten hyödyntäminen työnsuunnittelussa koettiin myös ongelmal-
liseksi. Jos käyttökokemuksia halutaan ottaa huomioon työnsuunnittelussa, joudutaan
työhön liittyviä käyttökokemuksia etsiä manuaalisesti työtilausjärjestelmän ulkop-
uolelta ja silloinkin niiden löytäminen on hankalaa johtuen kohdistuksien puutteista
tai virheistä. Täten käyttökokemuksen hyödyntäminen työtä suunniteltaessa perustuvat
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pitkälti muistiin, eikä käyttökokemuksia hyödynnetä. Sama ongelma on havaittu myös
esimerkiksi vuosittaisten laitevastuuraporttien kohdalla, joihin tulee täyttää käyttökoke-
musten osalta vuoden merkittävimmät sisäiset ja ulkoiset käyttökokemukset omalta
laitevastuualueeltaan. Tällä hetkellä käyttökokemuksia täytetään pitkälti muistin varassa,
sillä niiden löytäminen tietokannasta koetaan erittäin vaikeaksi tai sitä ei osata tehdä ol-
lenkaan. Sisäisten käyttökokemusten kohdalla kunnossapidon näkökulmasta todettiin,
että raportit pitäisi kohdistaa tietokannassa mahdollisimman tarkkaan, esimerkiksi
laitepaikkakohtaisesti. Tällöin raportti on löydettävissä myös ylemmillä tasoilla hake-
malla, mutta parhaassa tapauksessa oleellisimmat raportit löytää helposti laitepaikan
avulla.

Myös matalan tason käyttökokemusten hyödyntämisessä tunnistettiin ongelmia haas-
tattelujen aikana. Eri henkilöillä oli erilaisia näkemyksiä siitä, mitä kanavaa pitkin
esimerkiksi kunnossapitotyön aikana tehdyt havainnot siirtyvät osaksi prosessia ja seu-
raavaa työn suorituskertaa. TTJ-järjestelmässä on olemassa mahdollisuus jättää palautetta
työvaiheesta laitevastaavalle, mutta osa haastatelluista ei pitänyt tätä merkittävänä kana-
vana tiedon siirtymiselle tai tiennyt sen olemassaolosta. Tämän sijaan suosittiin
sähköpostia, puhelua tai suullista ilmoitusta laitevastaavalle. Toisaalta osa haastatelluista
sanoi saavansa palautteet työstä, tai esimerkiksi tarvittavista muutoksista mallityöhön tai
ohjeisiin, pääasiassa tätä kautta. Haastatteluissa myös selvisi, ettei tähän ole olemassa
yhtenäistä ohjeistusta tai toimintapaa.

Jos työlle on määritetty pakolliseksi vaiheeksi lopetuskokous, ei havaintoja usein kirjata
mihinkään vaan tällöin lopetuskokous vain kuitataan pidetyksi osana vaiheraportointia.
Tästä johtuen myöskään tarvittavia korjaavia toimenpiteitä ei seurata järjestelmällisesti.
Tähän liittyen haastetteluissa todettiin, että esimerkiksi ohjemuutoksia tai muita vastaavia
toimenpiteitä on satunnaisesti jäänyt tekemättä, eikä tätä ole havaittu ennen seuraavaa
työn suorituskertaa. Koska työtä eivät aina ole suorittamassa samat henkilöt, on suuri
riski että virhettä ei huomata tai se toistetaan. Kunnossapitotöiden aloituskokouksissa
ei pääsääntöisesti käydä läpi käyttökokemuksia mikä johtuu pitkälti siitä, että aloi-
tuskokoukset ovat usein lyhyitä epämuodollisia keskusteluja työkohteella ennen työn
aloittamista.

Vikaraportoinnin laatu koettiin ongelmaksi etenkin tekniikan ja turvallisuuden yksi-
köiden näkökulmasta. Tällä hetkellä vikaraporttien hyödynnettävyys on huono esi-
merkiksi syytekijöiden analysoinnin tai ikääntymisen arvioinnin kannalta. Erittäin
usein vian syy luokitellaan epäselväksi, eikä ikääntymisen vaikutukseen oteta kantaa,
vaikka raportista voidaan usein todeta näiden olevan tiedossa raportin laatijalla. Koska



43

vian syytä ei usein kirjata, esimerkiksi inhimillisestä virheestä johtuvat viat ja niiden
määrä jäävät pimentoon, jolloin toistuvaa ongelmaa ei voida korjata esimerkiksi koulu-
tuksella. Toisaalta vikasyitä käytetään parametrina esimerkiksi arvioidessa rework-töiden
määrää, eli työtä jossa samaa vikaa korjataan useaan kertaan esimerkiksi virheellisen
asennuksen takia. Osin tästä johtuen rework-töitä ei kunnossapidon seurannan mukaan
ole ollut vuoden 2021 aikana yhtäkään. Ongelmana on myös se, että vikailmoitusta
tehdessä raportoidaan ilmiötä eikä vikaa, koska ei vielä tiedetä vikaantunutta laitetta
vaan vain laitepaikka jossa seuraukset näkyvät. Tätä ei usein korjata myöhemmin
vikaraporttiin vian tarkemman syyn selvittyä, jolloin vian kohdistus laitepaikalle ja
komponentille jää vääräksi tai puuttelliseksi. Ikääntymisen vaikutus vikaantumiseen,
perustuen vikaraporttien kirjauksiin, vuonna 2021 on esitetty kuvassa 19.

Kuva 19. Ikääntyminen syynä vuoden 2021 vikaraporteissa

Vikaraporteissa havaittuihin puutteisiin esitettiin yhdeksi syyksi niiden suurta määrää,
jolloin niiden laatijoilla ei ole riittävästi aikaa tai motivaatiota keskittyä yksittäiseen
vikaraporttiin erityisen tarkasti. Toisaalta moni vioista on turvallisuuden näkökul-
masta niin merkityksettömiä, ettei niiden tarkalla luokittelulla nähdä olevan hyötyä.
Kuitenkaan kustannus- tai turvallisuusmerkitys eivät näy raportin laadussa, koska
tälläistä priorisointia raporteille ei tehdä. Toisena syynä mainittiin se, että etenkin
pitkään samassa tehtävässä olleet ovat todenneet, ettei kaikkea vikaraporttien tietoa
aieminkaan ole hyödynnetty muissa yksiköissä, mistä johtuen myös panostus esimerkiksi
syiden tarkkaan luokitteluun tai ikääntymisen määrittämiseen on alhaista. Lisäksi
todettiin, että järjestelmässä vian syy on mahdollista valita vain neljästä eri vaihtoehdosta
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ja siksi koetaan helpommaksi määrittää vian syy epäselväksi, kuin valita vääräksi
koettu luokittelu. Esimerkiksi käyttö- ja kunnossapitovirheet ovat saman luokituk-
sen alla, eikä tätä siksi haluta valita vian syyksi. Vikaraporttien laatimiselle ei ole
selvää ohjeistusta, eivätkä esimerkiksi odotukset vikaraporteille ole näiden laatijoilla
aina tiedossa. Myös vikaraporttien laatijat toivoivat lisää keskustelua SRV-tiimin kanssa
siitä, mitä vikaraporteilta ja niiden laadulta ylipäätään odotetaan. Haastatteluissa nousi
esiin myös se, että aikaisemmin SRV-tiimin esimies seurasi vikaraporttien sisältöä ja
oikeaa luokittelua säännöllisesti, sekä pyysi niihin tarvittaessa korjauksia. Myös tällöin
ongelmana oli silti se, ettei raporttien laatijoille kerrottu, mitä vikaraporteilta oikeasti
edellytetään. Kunnossapidossa oli tehty havainto, että käyttökokemustietoa irto-osiin
liittyvistä asioista ei siirry kunnossapidolle ja laitevastuuraportteihin, sillä irto-osiin
liittyvät tapahtumat käsitellään eri tietojärjestelmässä.

Vikaraporttien lisäksi käyttökokemustiedon kulkeutumista kunnossapidosta tekniikkaan
pidetään yleisesti puutteellisena. Tekniikan järjestelmävastaavilla ja yhdyshenkilöillä ei
aina ole ajantasaista tietoa vastuualueensa vioista tai muista tapahtumista. Käytännöt
kommunikoinnin suhteen kuitenkin vaihtelevat vahvasti henkilöstä riippuen, osa on
säännöllisesti tekemisissä ja osan kanssa ainoa kontakti on kerran vuodessa toteutettava
laitevastuuraportti. Myös Käyttö-yksikössä toivottaisiin lisää vuorovaikutusta tekniikan
järjestelmävastaavien kanssa, esimerkiksi valvomovierailuiden tai ohjattujen laitoskier-
rosten kautta. Etenkin uusilla järjestelmävastaavilla on korkea kynnys mennä valvomoon
tai laitokselle. Yhteistyön määrä vaihtelee merkittävästi henkilöstä riippuen.

Turvallisuus-yksikössä nostettiin keskeiseksi ongelmaksi vaikuttavuuden arviointi.
TVO:lla on havaittu tapahtumien ja näiden syytekijöiden toistumista, mikä on huomioitu
myös STUK:n suorittamassa sisäisen käyttökokemustoiminnan KTO-tarkastuksessa
syksyllä 2021. Vaikuttavuuden arvioinnin yhdeksi ongelmaksi on tunnistettu se,
että arviointia tekee vain yksi henkilö pienen osan työajastaan, jolloin aikaa ei ole
tarpeeksi käsitellä kaikkia toimenpiteitä kattavasti. Joidenkin toimenpiteiden todentami-
nen vaatii vierailua laitosalueella tai osallistumista esimerkiksi yksikön kokouksiin ja
lisäksi aiheeseen tulee perehtyä ennen arviointia. Toisaalta vaikuttavuuden arviointi on
välillä vaikeaa, koska arviointia tekevä henkilö ei tunne tarkasteltavan yksikön toiminta-
tapoja ja todellista tilannetta aina riittävän hyvin ja aikaa on käytettävissä rajallisesti.
Joidenkin toimenpiteiden kohdalla tilanteen ja yksikön tehtävien riittävä ymmärrys
vaikuttavuuden arvioimiseksi ei edes ole mahdollista näistä syistä johtuen. Lisäksi
toivottaisiin organisaatioiden osallistuvan entistä vahvemmin korjaavien toimenpitei-
den määrittämiseen, koska näillä on paras käsitys oikeista toimenpiteistä ja niiden
toteutettavuudesta.
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Koulutuksen kannalta ongelmaksi koettin se, että kun laitoksella tapahtuu jokin
merkittävä tapahtuma, tapahtumaa ja sen oppeja käydään läpi laajasti koko henkilöstön
osalta. Tapahtuma ja sen opit kuitenkin unohtuvat nopeasti, eivätkä esimerkiksi uudet
työntekijät usein koskaan kuule niistä. Tämän takia käyttökokemukset pitäisi saada
paremmin osaksi itse prosessia, jolloin jo työtä suunniteltaessa tai niiden suoritus-
ohjeissa otettaisiin huomioon kyseiseen työhön, työtyyppiin tai järjestelmään liittyvät
tapahtumat. Keskeinen ongelma on aikaisemmin todettu puute tietojärjestelmässä,
jolloin käyttökokemukset eivät ole saatavilla ennakkohuolto- tai työtilausjärjestelmissä ja
näin ollen helposti hyödynnettävissä osana työnsuunnittelua. Myös käytön koulutus
käyttäisi mielellään aikaisempia tapahtumia osana simulaattorikoulutusta, mutta sopivien
tapahtumien löytäminen tietokannasta on koettu haasteeksi. Koulutus haluaisi olla
vahvemmin mukana tapahtumatutkinnan aikaisissa kokouksissa, joissa käsitellään
omia merkittäviä tapahtumia, sillä se auttaisi ymmärtämään paremmin koulutuk-
seen liittyviä korjaavia toimenpiteitä sekä näiden taustoja ja ohjaamaan koulutusta
oikeaan suuntaan. Koulutuksen vaikuttavuus koetaan hankalaksi osoittaa, esimerkiksi
tilanteessa jossa henkilö yhä toimii vastoin koulutusta sen jälkeenkin. Koulutus kaipaisi
yhteistyötä SRV-tiimin kanssa, mikä voisi käytännössä tarkoittaa trendianalyysia
tukemaan koulutuksen vaikuttavuuden arviointia ja sen osoittamista viranomaisille.
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5 KÄYTTÖKOKEMUSPROSESSIN KEHITTÄMI-
NEN

5.1 Aineiston analyysi

Tapahtumien toistuvuuden kannalta merkittävimmät ongelmat liittyvät korjaaviin toimen-
piteisiin ja niiden vaikuttavuuden arviointiin. Toimenpiteiden määrittämiseen ja toteutuk-
seen liittyvät ongelmat ovat seuraavia

1. Yksiköillä on itsellään paras käsitys siitä, mitkä toimenpiteet ovat todennäköi-
sesti tehokkaimpia estämään tapahtuman toistuminen, mutta tapahtumatutkin-
tojen aikana nämä eivät aina ole riittävän aktiivisia ottamaan kantaa korjaaviin
toimenpiteisiin.

2. Tiedon välittäminen tapahtumatutkintaan osallistuvilta henkilöiltä yksikön muulle
henkilöstölle ja etenkin työn suorittajille on heikkoa. Jos esimerkiksi tapah-
tumatutkinnan aikana korjaavaksi toimenpiteeksi määritetään ohjemuutos, ei
siitä usein pidetä koulutusta tai tiedoteta asiasta yleisesti yksikössä.

3. Tietoa toimenpiteiden määrittämisen perusteista ja taustoista ei usein välitetä eteen-
päin, jolloin toimenpiteen tarpeellisuutta saatetaan kyseenalaistaa.

4. Joissain tapauksissa määritetyt toimenpiteet päätetään myöhemmässä käsit-
telyssä jättää toteuttamatta, vaikka niiden merkitys tapahtuman toistumiseen olisi
merkittävä ja niistä olisi tutkinnan aikana yhteisesti päätetty.

Korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin merkittävin ongelma tällä het-
kellä on se, että tehtävää suorittaa vain yksi henkilö pienen osan työajastaan. Vertailukoh-
tana voidaan pitää Loviisan ydinvoimalaitosta, jolla vastaavaa tehtävää suorittaa yksi
henkilö päätoimisesti. Osa korjaavien toimenpiteiden todentamisesta vaatii vierailua
laitoksella, osallistumista eri yksiköiden kokouksiin tai syvempää perehtymistä yk-
sittäiseen aiheeseen. Tästä johtuen aika ei välillä riitä toimenpiteen vaikuttavuuden
riittävään todentamiseen ja mahdollisten lisätoimenpiteiden määrittämiseen.

Matalan tason käyttökokemuksen hyödyntämisessä havaittiin myös puutteita ja myös
STUK totesi KTO-tarkastuksessaan, että matalan tason havaintojen keräämistä,
luokittelua ja analyysia tulisi yhä kehittää. Kunnossapitotöiden ohjemuutoksille,
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mallitöiden parannusehdotuksille ja muille työn aikana tehdyille havainnoille ei
ole yhtä selkeää kanavaa, jonka kautta tieto välittyisi töiden suorittajilta työnjohtajille,
työnsuunnittelulle ja laitevastaavalle. Kunnossapidon tiimien esimiehillä ja laitevastaavil-
la on myös eriäviä näkemyksiä siitä, mikä on pääasiallinen ja tarkoituksenmukainen
tapa tämän tiedon siirtymiseen esimerkiksi mallitöihin tai ohjeisiin. Tästä johtuen
arvokasta ja mahdollisesti ydinturvallisuudenkin kannalta merkittävää tietoa saattaa
jäädä hyödyntämättä.

Yksi vaihtoehto tiedon siirtymisen parantamiseksi olisi ohjata nämä havainnot Kelpo-
järjestelmään, esimerkiksi turvallisuushavaintojen alle, jolloin ohjemuutokset ja muut
tärkeät havainnot tulisivat seurannan alle ja varmasti kuitattua, minkä lisäksi turvallisuus-
havaintojen keräämistä saisi yhä paremmin keskitettyä yhteen järjestelmään. Myös lope-
tuskokouksessa tai työn aikana havaitut kehitysideat ja opit, jotka johtavat muutoksiin
mallitöissä, voisi käsitellä Kelpo-järjestelmässä esimerkiksi positiivisen havainnon avulla.
Toinen vaihtoehto olisi ottaa työtilausjärjestelmä pääasialliseksi kanavaksi kunnossapi-
totöiden aikana havaittujen oppien käsittelyyn, sillä KUPI-ympäristö on kunnossapidon
henkilöstölle tuttu ja päivittäin käytössä. Lisäksi töiden ja työvaiheiden raportointi
tehdään jo nykyään jokaiselle työlle ja vaiheelle kyseisessä järjestelmässä, jolloin
tehdyt havainnot saataisiin kirjattua raporttiin ilman suurta lisätyötä. Järjestelmässä on
jo olemassaoleva työkalu tämän hoitamiseen, mutta sen käyttö ei ole ohjeistettua ja
järjestelmällistä.

Yleisesti käyttökokemusten hyödyntäminen töiden aikana ja niiden suunnittelussa
on todella heikkoa. Ajankohtaiset merkittävät käyttökokemukset ja -tapahtumat
käydään läpi esimerkiksi koulutuspäivillä sekä viestinnän kautta, mutta niihin ei
enää myöhemmin palata. Tästä johtuen käyttökokemuksen opit usein unohtuvat
kokonaan henkilöstön vaihtuessa, ellei niitä ole korjaavilla toimenpiteillä saatu osaksi
prosessia. Tähän yhtenä merkittävänä syynä tunnistettiin tietojärjestelmän puutteet,
jolloin tietojärjestelmä ei mahdollista käyttökokemustietokannan hyödyntämistä TTJ- tai
ENKKU-järjestelmissä. Tästä johtuen käyttökokemusten etsiminen pitäisi tehdä manu-
aalisesti jokaisen työn yhteydessä, jota entisestään vaikeuttavat huonot hakutoiminnot ja
puutteelliset linkitykset.

Käyttökokemusten hyödyntämisen parantamiseksi tulisi ennakkohuolto- ja työtilausjärjes-
telmien mahdollistaa käyttötapahtumien hakeminen OPEX-tietokannasta, jolloin esi-
merkiksi tietylle laitepaikalle työtä suunniteltaessa olisi suunnittelijan mahdollista
nähdä siihen liittyvät käyttötapahtumat suoraan omassa järjestelmässään. Tämä on
erityisen tärkeää siksi, että monissa kunnossapitotöissä varsinaista aloituskokousta
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ei järjestetä ja aikaisempien tapahtumien opit pitäisi siksi huomioida jo työnsuun-
nittelussa ja työpapereissa. Toisaalta tulisi myös miettiä uusia tapoja linkittää ja
kategorisoida käyttötapahtumia, jolloin tiettyyn työtyyppiin liittyvät käyttökokemukset
olisivat saatavilla muissa vastaavissa töissä. Tapahtumien oikealla kategorisoinnilla
ja linkityksellä pystyttäisiin estämään toistuvat tapahtumat myös niissä töissä, jotka
eivät ole täsmälleen samoja tai tapahdu samassa järjestelmässä tai laitepaikalla mutta
joiden juurisyyt ovat samoja. Tästä esimerkkinä voisi toimia tapahtumat vuosina 2013
ja 2021, joissa korjaustöissä käytetty Industol-kemikaali pääsi reaktorivesikiertoon ja
aiheutti aktiivisustason nousua. Vuoden 2013 tapahtuman käyttökokemustieto ei ollut
pysynyt organisaation muistissa, eikä tietoa kemikaalien turvallisesta käytöstä oltu viety
ohjeistuksiin, työprosessiin tai toistuviin koulutuksiin.

Vikaraporttien laadulliset ongelmat esimerkiksi vian luokittelun, syyn tai ikääntymisen
vaikutuksen kohdalla vähentävät merkittävästi näistä tehtävien analyysien ja yhteenve-
tojen arvoa, sillä esimerkiksi vian syy määritellään epäselväksi 30-40 % kaikista vika-
raporteista. Vikaraportteja tehdään vuosittain noin 2000 ja esimerkiksi TTKE-käyttöra-
joituksen aiheuttavia vikoja raportoidaan noin 200, joten vikaraporteista tehtävä trendi-
analyysi tarjoaisi enemmän hyödyllistä dataa kuin tapahtumaperusteiset tapahtumat, joita
on vain noin 20-25 vuodessa. Vikaraporteista olisi tärkeää saada tietoon etenkin vian syy,
jolloin voitaisiin mm. arvioida asennusvirheistä johtuneen rework-työn määrää ja inhimil-
listen tekijöiden vaikutusta. Yksi syy vikaraporttien laatuun on se, ettei kunnossapito-
yksikössä tiedetä mitä vikaraportoinnilta odotetaan tai sitä, että vikaraportteja hyödyn-
netään laajasti muissa yksiköissä, kuten esimerkiksi tekniikan ja turvallisuuden tiimeissä.
Lisäksi syyksi todettiin se, ettei kaikilla vioilla nähdä olevan turvallisuus- tai kustannus-
merkitystä. Nämä eivät eivät kuitenkaan usein näy raportin laadussa, koska tälläistä pri-
orisointia vikaraporteille ei tehdä. Kuvissa 20 ja 21 on esitetty esimerkki vikaraporteista,
jossa vian syy on merkitty epäselväksi, mutta tekstikenttään on kirjoitettu yksi vaihtoe-
hdoista. Myös ikääntymisen vaikutus on todettu tekstissä, mutta sitä ei ole silti merkitty
luokitukseen.

Kuva 20. Vikaraportissa ikääntymiseen ei ole otettu kantaa, vaikka se on merkitty syyksi
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Kuva 21. Vian syy on merkitty epäselväksi, vaikka yksi vaihtoehdoista on kirjoitettu vian kuvauk-
seen

Käyttökokemusprosessissa on myös havaittu päällekkäistä työtä, jonka sujuvoittaminen
vapauttaisi aikaa muihin tehtäviin, kuten vaikuttavuuden arviointiin. Tällä hetkellä esi-
merkiksi välittömän TTKE-rajoituksen aiheuttavan vian raportointi tehdään kolmeen
eri järjestelmään. Haastattelujen perusteella OlkiDoc-version olemassaolosta ei usein
tiedetty, mutta toisaalta käyttökokemustietokannassa oleva raportti on puuttellinen,
sillä se sisältää vain vikaraportin sisältämät tiedot eikä laajempaa kuvausta jonka
välittömän TTKE-poikkeaman raportti sisältää. Jos hyväksyntäkierto ja toimen-
piteet saataisiin toteutettua käyttökokemustietokannan sisällä, voitaisiin kolmen eri
tietokannan/järjestelmän sijaan käyttää vain yhtä. Tietojärjestelmän uudistuksessa olisi
myös mahdollista siirtää kaikki käyttökokemusryhmään liittyvät asiat hoidettavaksi
käyttökokemustietokannan sisälle. Tällöin pöytäkirjapohja voitaisiin tulostaa suoraan
tietojärjestelmästä sisältäen jo valmiiksi tarvittavat lausunnot ja muut täytettävät tiedot.
Tällä hetkellä esimerkiksi tapahtuman arvioijien kirjaukset ja lisätietopyynnöt hoidetaan
usein sähköpostin kautta, mikä aiheuttaa ylimääräistä ja turhaa työtä.

Datan hakemista Kelpo- ja KUPI-järjestelmistä voitaisiin yksinkertasesti automatisoida
jo olemassaolevilla työkaluilla. Tällä hetkellä useaa Excel-seurantataulukkoa päivitetään
manuaalisesti, mikä on työlästä ja vie paljon aikaa. Tästä johtuen myös trendiana-
lyysin tekeminen ja hyödyntäminen kärsii, sillä taulukoita päivitetään harvoin ja suuri
määrä manuaalista ja mekaanista työtä lisää virheiden riskiä.

5.2 Trendiseuranta

Tällä hetkellä hetkellä käyttökokemustoiminnan yhteydessä tehtävä trendianalyysi
keskittyy pitkälti aikataulullisiin asioihin ja lukumäärien seurantaan, eikä kaikkia
seurattavia asioita ei ole tarkkaan määritelty ohjeissa tai menettelytavoissa. Monet
tällä hetkellä seurattavista trendeistä ovat saatavilla suoraan tietojärjestelmistä, esi-
merkiksi Kelpo:sta, mutta johtuen raportointityökalujen heikosta tasosta tai niiden
käyttämättömyydestä, näitä ei ole otettu minkään toiminnan systemaattiseen seurantaan.
Tästä johtuen trendiseurantaa on toteutettu pitkälti erillisinä Excel-laskentataulukoina
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ja niitä päivitetään pääsääntöisesti vain silloin, kun ne halutaan käsitellä esimerkiksi
käyttökokemustoiminnan vuosiraportin yhteydessä. Nykyisellä toteutuksella niiden
päivittäminen useammin ei olisi järkevää, sillä se tehdään manuaalisesti ja tietojen
etsiminen itse eri tietojärjestelmistä ja tietokannoista on erittäin työlästä.

Näistä syistä johtuen säännöllistä ja laadullista trendiseurantaa tai -analyysia ei
tehdä näille alueille, eikä siihen ole edes realistista mahdollisuutta muuttamatta toi-
mintatapoja. Trendiseurantaa voitaisiin jatkossa automatisoida esimerkiksi hyödyntäen
PowerBI-raportointia, joka on jo rajoitetusti käytössä konsernissa esimerkiksi Kelpo-
toimenpiteiden seurannassa. Automatisoinnin ansiosta raportit päivittyisivät esimerkiksi
vuorokauden välein, minkä lisäksi se siirtäisi taulukoiden päivittämiseen käytettyä suurta
työmäärää kriittisempiin tehtäviin. Kun raportit ovat aina ajantasalla, on dataa mahdol-
lista hyödyntää laajemmin ja niiden keskittäminen samaan ympäristöön mahdollistaa
niiden helpon seurannan myös muualla yksikössä tai tarvittaessa sen ulkopuolella.
Tällä hetkellä trendiseuranta on hyvin pirstaloitunutta, eivätkä seurantataulukot tai niiden
sijainti ole tiedossa juuri muilla, kuin niitä ylläpitävillä henkilöillä.

OPEX- ja Kelpo-tietokantoja hyödyntämällä olisi nykyisistä mittareista ja raporteista
mahdollista toteuttaa PowerBI-raporttina ainakin taulukossa 5 olevat seurannat, joiden
toteutus on tällä hetkellä erillisissä Excel-taulukoissa. Tämän lisäksi PowerBI:n
käyttöönotto mahdollistaisi trendiseurannan ja -analyysin määrän kasvattamista,
sillä näihin käytettävä työmäärä laskee merkittävästi aiempaan verrattuna.

Kun aiemmin esitellyt vikaraportoinnissa havaitut ongelmat saadaan korjattua, kasvaa
myös matalan tason trendiseurannan merkitys ja hyöty. Sen lisäksi, että trendiseuran-
taa tehdään yleisesti vikaraporteista, tulisi myös ainakin väliaikaisesti tehdä vastaavaa
trendiseurantaa erikseen TTKE-käyttörajoituksen aiheuttaneista vioista, jotta havaitaan
mahdolliset erot trendeissä vikojen ja turvallisuuden kannalta merkittävien vikojen välillä.

Hyödyllisen datan tarjoaminen myös muille yksiköille, kuten koulutukselle, tulee mah-
dolliseksi kun raportit saadaan toteutettua PowerBI:n avulla ilman merkittävää lisätyötä ja
kun analysoitava data saadaan luotettavammaksi mm. vikaraportoinnin käytäntöjä paran-
tamalla. Tekniikan trendiseurannan kannalta vikaraportit ovat kriittisiä, sillä esimerkiksi
järjestelmäanalyysin tukena käytetään vikaraporteista tehtyä koostetta. Eliniänhallinnalle
ikääntymisen vaikutus vikoihin on elintärkeää.

Kun työn aikana tehdyt turvallisuushavainnot saadaan seurantaan, esimerkiksi TTJ-
järjestelmässä, olisi näistäkin hyödyllistä tehdä trendiseurantaa ja verrata niitä Kelpo-
havaintojen trendeihin.
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Taulukko 5. Seurattavat asiat, jotka olisi mahdollista toteuttaa PowerBI-raportteina

Raportti Kuvaus

Kelpo-toimenpiteet
Tapahtumaperusteisten ra-
porttien Kelpo-toimenpiteiden
seuranta

CAP ScM seurattavat asiat
Vikatöiden odotussyyt, rapor-
toimattomat viat, vikasyyt ym.

WANO-syykoodit ja trendit
Tapahtumaperusteisten raport-
tien WANO-luokittelut ja niiden
trendit

Korjaavat toimenpiteet
Korjaavien toimenpiteiden seu-
ranta ja trendaus ainakin ulkois-
ten käyttökokemusten osalta

Käyttökokemustoiminnan
vuosiraportti

Vuosiraportissa seurattavat tren-
dit

CAP-analyysi
Vuosittaisessa CAP-analyysissa
seurattavat trendit

5.3 Vaikuttavuuden arviointi

Vaikuttavuuden arvioinnin suurimpana ongelmana tällä hetkellä on tehtävään käytettävien
henkilöiden määrä, jolloin vaikuttavuuden arviointia tekevällä ei ole mahdollisuutta
pereh- tyä jokaiseen arvioitavaan toimenpiteeseen ja sen toteutukseen riittävästi. Tästä jo-
htuen vaikuttavuuden arvioinnin tehostamiseksi tulisi toimintaa kehittää vuorovaikut-
teisemmaksi, jolloin organisaatiot olisivat itse paremmin mukana niin toimenpiteiden
määrittämisessä, niiden vaikuttavuuden arvioinnissa ja lisätoimenpiteiden arvioinnissa.
Vaikuttavuuden arvioinnin suunnittelu ja organisointi hoidettaisiin kuitenkin jatkossakin
SRV-tiimin toimesta.

Toiminnan tehostamiseksi eri yksiköistä tulisi valita henkilöitä, jotka toteuttaisivat vaikut-
tavuuden arviointia omalla osaamisalueellaan ja yksikössään. Tehtävään olisi hyvä valita
henkilöt, joiden vastuulla eivät ole mahdolliset lisätoimenpiteet. Tällöin vaikuttavuuden
arviointia ei toteuteta heikosti jotta vältyttäisiin ylimääräiseltä työltä. Tähän soveltuisivat
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esimerkiksi eri yksiköiden kehitysinsinöörit ja muut kehityksestä vastaavat henkilöt.
Vaikuttavuuden arviontia ei kuitenkaan täysin ulkoistettaisi, vaan se keskitettäisiin SRV-
tiimin osalta niihin toimenpiteisiin, joiden turvallisuusmerkitys arvioidaan suurimmaksi
tai joiden oikeaoppisesta toteutuksesta halutaan varmistua, esimerkiksi aikaisempien
puutteiden takia. Tällöin merkittävimpien toimenpiteiden arviointiin ja niiden taus-
toihin perehtymiseen on käytettävissä enemmän aikaa, mutta toisaalta aikaa vievät
ja vähemmän merkitykselliset toimenpiteet voitaisiin todentaa yksiköiden sisäisesti,
mikä useissa tapauksissa tapahtuu jo osana muita tehtäviä. Vähemmän merkittävien
toimenpiteiden todentamiseen tulisi hyödyntää Kelpo-järjestelmän vuorovaikutteista
havainnointia niiltä osin, kuin se on mahdollista.
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6 TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

6.1 Vaatimukset tietojärjestelmälle

Tietojärjestelmän suurin puute tällä hetkellä käyttökokemusten hyödynnettävyyden
kannalta on puuttuva yhteys OPEX-tietokannan ja työtilaus- sekä ennakkohuolto-
järjestelmien välillä. Tästä johtuen käyttökokemuksia ei ole mahdollista linkittää töihin
tai työpapereihin ja käyttökokemusten opit jäävät usein hyödyntämättä. Tietojärjestelmän
hakutoimintoihin tarvittaisiin myös parannuksia, sillä tällä hetkellä käyttökokemusten
hakeminen tietokannasta on erittäin työlästä ja joissain tapauksissa jopa mahdotonta.
Tähän yksi vaihtoehto olisi esimerkiksi käyttökokemusten jakaminen kategorioittain
tai esimerkiksi mahdollisuus lisätä hakusanoja käyttökokemuksiin, kun niitä syötetään
tietokantaan.

Kun luodaan uutta työtä, tulisi järjestelmän tarjota luettelo työhön mahdollisesti
liittyvistä käyttökokemuksista. Tämä linkitys olisi todennäköisesti paras toteut-
taa laitepaikkaan perustuen, jolloin luodessa työtä tiettyyn laitepaikkaan tarjoaisi
järjestelmä vain ne käyttökokemukset jotka on tietokantaan syötettäessä määritetty
kyseiselle laitepaikalle. Tällöin raportille on pakollista määrittää myös kaikki ylemmän
tason kohdennukset, kuten järjestelmätaso. Tällöin oleelliset käyttökokemukset
löytää useimmissa tapauksissa laitepaikan mukaan, mutta tarvittaessa myös järjestelmän
käyttökokemuksista. Tämä linkitys on jo olemassa olemassaolevassa tietokannassa,
mutta kuten tämän työn aikana voitiin todeta, on käyttökokemuksen kohdistuksessa
riittävän tarkasti ja oikeaan laitepaikkaan aikaisemmin ollut merkittäviä ongelmia.
Tämän parantamiseen on laadittu kehitysehdotuksia osana tätä työtä. Tämän lisäksi
töihin tulisi voida liittää myös tietty hakusana tai kategoria, jolloin voitaisiin tunnistaa
vastaavia töitä jotka kuitenkin tehdään eri laitepaikalla.

Käyttökokemusta luokiteltaessa tulisi myös kyetä tunnistamaan vastaavia töitä, jotka
tapahtuvat eri laitepaikalla tai järjestelmässä. Tähän voitaisiin hyödyntää edellä esi-
tettyä kategorian tai hakusanan käyttöä. Tästä esimerkkinä voisivat olla työt joissa on kor-
kea riski kemikaalien päätymisestä reaktorin vesikiertoon. Tälläisellä linkityksellä olisi
mahdollisesti voitu estää esimerkiksi vuoden 2021 tapahtuma, jossa päähöyryputkien
annosnopeus kasvoi äkillisesti ja syyksi epäiltiin korjaustyössä käytettyä kemikaalia, joka
oli päässyt reaktorivesikiertoon. Vastaava tapahtuma oli sattunut vuonna 2013, mutta
käyttökokemusta ei kyetty hyödyntämään. Tässä yhtenä syynä on OPEX-tietokannan
huono hyödynnettävyys työnsuunnittelussa ja töissä.
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Yleisesti mahdollisuudet kirjata tietoja tapahtumasta tietokantaan ovat erittäin puut-
telliset. Ainoa mahdollinen tekstikenttä on tiivistelmä tapahtumasta ja esimerkiksi
järjestelmän, laitepaikan tai laitevastuu-alueen määrät on rajoitettu vain yhteen tai
kahteen vaihtoehtoon, vaikka itse tapahtuma saattaisi liittyä useampaankin.

Mahdollisuus käsitellä kaikki käyttökokemusryhmän asiat tietojärjestelmän sisällä olisi
toivottava ominaisuus. Parhaimillaan tämän jälkeen pöytäkirja olisi mahdollista tulostaa
suoraan järjestelmästä sisältäen jo valmiiksi esimerkiksi lisätietopyynnöt ja tapahtuman
arvioijien kirjaukset. Nykyäänkin esimerkiksi toimenpiteiden kuittaukset on mahdollista
toimittaa OPEX-järjestelmän kautta, mutta järjestelmän rajoituksista johtuen lisätieto-
pyynnöt toimitetaan sähköpostilla. Tällä hetkellä järjestelmä ei mahdollista esimerkiksi
tapahtuman arvioijien kirjauksia suoraan järjestelmään.

6.2 Tietojärjestelmän käyttö

Ulkoisten käyttökokemusten hyödyntämistä tietokannassa on mahdollista parantaa
yksinkertaisilla muutoksilla menettelytapoihin. Työn aikana tunnistettiin tarve seurata
ulkoisten käyttökokemusten käsittelyn viiveitä. Tämä olisi melko yksinkertaista to-
teuttaa uuden tietojärjestelmän mahdollisilla raportointityökaluilla tai vaihtoehtoisesti
esimerkiksi PowerBI:llä. Tämä on mahdollista, sillä järjestelmään kirjataan päivämäärät
tapahtuman havaintoajalle ja sen käsittelylle käyttökokemusjärjestelmässä. Raportin
lähteestä riippuen, voidaan sille lisätä keskimääräinen viive Norderf- tai WANO-käsit-
telystä. Tällä hetkellä havaintoajaksi ei kuitenkaan kirjata tapahtuma-aikaa, vaan
käyttökokemusryhmän kokouksen päivämäärä, jolloin datasta ei saada laskettua viiveitä.

Tällä hetkellä ulkoisia käyttökokemuksia ei kohdenneta esimerkiksi laitevastuualueen
tai järjestelmän mukaan, joten niiden löytäminen hakutoiminnoilla ei ole mahdollista.
Uuden tietojärjestelmän mahdollistaessa käyttökokemusten linkittämisen suoraan töihin,
ei tämä ole mahdollista ulkoisten käyttökokemusten kohdalla nykyisellä menettelyllä.
Tästä johtuen esimerkiksi käsittelyn seurauksena tiedoksi annettu ulkoinen käyttökoke-
mus ei ole järkevällä tavalla löydettävissä tietokannasta, jos sitä pitkän ajan jälkeen
haluttaisiin hyödyntää esimerkiksi liittyen uuteen työhön. Jatkossa tulisi myös ulkoiset
käyttökokemukset pyrkiä kohdistamaan mahdollisimman tarkasti, vaikka ne eivät aina
täysin vastaa TVO:n järjestelmiä tai laitevastuualueita. Ulkoisten käyttökokemusten vii-
veen lisäksi tietojärjestelmästä olisi mahdollista saada esimerkiksi syykooditrendit ja
muita tarvittavia raportteja samoilla työkaluilla.
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Jotta esimerkiksi NordErfin kautta tulevia WANO-raportteja ei käsiteltäisi käyttökoke-
musryhmässä uudelleen, tulisi käyttökokemusryhmän kokouksessa käsiteltävät raportit
lisätä käyttökokemustietokantaan jo ennen kokousta. Tällöin kyettäisiin varmistamaan,
esimerkiksi tarkastamalla tapahtuman päivämäärä tietokannasta, onko vastaava raportti
jo tallennettu järjestelmään ja siten käsitelty.

Välittömän TTKE-rajoituksen aiheuttavien vikojen raportointi tulisi myös raportoida
OPEX-tietokannan kautta, kuten muutkin viat. Katsottaessa talukossa 3 esitettyä tapah-
tumien hierarkiaa, olisi OPEX oikeampi kanava kyseisten raporttien käsittelylle. Kuten
luvussa 4 todettiin, tällä hetkellä kyseisiä vikoja käsitellään kolmessa eri järjestelmässä ja
esimerkiksi OPEX:n sisältämä raportti on sisällöltään puutteellinen. Järkevämpi ratkaisu
olisi käsitellä raportti yhdessä järjestelmässä, joka myös sisältäisi kaikki tarvittavat tiedot.
Hyväksyntäkierto voitaisiin toteuttaa samaan tapaan, kuin ulkoisten käyttökokemusten
toimenpiteet jotka vaativat kuittausta järjestelmässä.
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7 KEHITYSEHDOTUKSET

Työn aikana käyttökokemusprosessissa nousi esiin useita kehityskohteita, joita työn
aikana on analysoitu ja joille on esitetty kehitysehdotuksia. Tässä luvussa esitetään koo-
tusti keskeisimmät toimenpiteet käyttökemusprosessin kehittämiseksi sekä tärkeimmät
vaatimukset tietojärjestelmälle, jotta se tukisi käyttökokemustoimintaa parhaalla mahdol-
lisella tavalla. Perustelut ehdotetuille toimenpiteille sekä näiden yksityiskohtaisemmat
kuvaukset on esitetty aikaisemmissa luvuissa.

7.1 Keinot käyttäkokemusprosessin kehittämiseksi

Kunnossapitotöiden aikana tehdyt havainnot ja kehitysehdotukset, esimerkiksi ohjemuu-
toksista, tulisi kirjata seurannan alle jolloin niiden toteuttaminen ei jäisi muistin varaan
ja tieto tavoittaisi tarvittavat vastuuhenkilöt. Yksinkertaisin ja käytännöllisin tapa to-
teuttaa tämä olisi TTJ:n sisällä, esimerkiksi hyödyntämällä ”palaute laitevastaavalle”-
toimintoa, joka on jo nyt jossain määrin käytössä. Tämä ei juuri lisäisi raportoinnin
työmäärää, sillä jokainen työ ja työvaihe vaatii jo nyt raportoinnin lomakkeella, johon
myös kyseinen toiminto kuuluu. Tämän toteutus on mahdollista myös hyödyntäen Kelpo-
järjestelmää, mutta tämän vaihtoehdon heikkoutena on kahden järjestelmän rinnakkainen
käyttö sekä se, ettei tämä ympäristö ole kyseisten havaintojen laatijoille yhtä tuttu.

Vikaraporttien kirjaamiseen liittyvät odotukset tulee selkeyttää, etenkin vikasyiden
ja ikääntymiseen kirjaamiseen liittyen. Vikaraporttien laatijoille tulee olla selvää,
että näitä raportin tietoja käytetään muissa yksiköissä ja siksi niiden oikeanlaiseen
kirjaamiseen tulee keskittyä. Jatkossa tulee miettiä vikasyy-luokitusten muuttamista,
jolloin ”epäselvä syy”-vaihtoehto tulisi poistaa tai muuttaa muotoon joka nostaa kyn-
nystä sen käyttöön. Lisäksi ”käyttö- tai kunnossapitovirhe” tulisi jakaa kahteen erilliseen
vaihtoehtoon. Näiden toimenpiteiden jälkeen epäselvien syiden määrän voidaan olettaa
laskevan, jolloin esimerkiksi inhimillisten tekijöiden osuutta voidaan paremmin arvioida
ja esimerkiksi rework-työn määrää seurata.

Yksiköistä tulisi tunnistaa sopivia henkilöitä, jotka voivat satunnaisesti suorittaa vaikut-
tavuuden arviointia oman yksikkönsä toimenpiteille luvussa 6 määritetyin kriteerein.
Tämän tukena voisi käyttää Kelpo-järjestelmän vuorovaikutteisia havaintoja. Lisäksi
tapahtumatutkintojen yhteydessä määritellyille toimenpiteille tulisi pääsääntöisesti
liittää vaatimus yksikön tiedottamiseksi toimenpiteestä ja sen taustoista, jolloin monissa
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tapauksissa toimenpiteen vaikuttavuus parantuisi. Esimerkiksi merkittävän ohjemuutok-
sen kohdalla tämä voisi olla lyhyt koulutus aiheesta yksikön tai tiimin sisäisesti.

Trendiseuranta tullaan jatkossa toteuttamaan mahdollisimman pitkälle PowerBI-
pohjaisesti, jolloin trendiseuranta tulee myös olemaan säännöllistä ja tilannekuva
on nopeasti saatavilla. Alustavasti uudelle alustalle tullaan siirtämään taulukossa 5
esitetyt seurannat. Trendiseurannan menettelytavat ja siinä seurattavat asiat tulisi
myös lisätä käyttökokemustoiminnan ohjeisiin tai menettelytapoihin, jolloin ne olisivat
paremmin tiedossa ja yhdenmukaiset. Jatkossa trendiseuranta tulee ohjata enemmän
laadulliseen trendianalyysiin, koska datan kerääminen ja käsittely ei tule viemään
työaikaa ja matalan tason havaintojen laatua saadaan parannettua muiden toimenpiteiden
avulla. Tämän jälkeen inhimillisten tekijöiden osuus vikaraporteissa todennäköisesti
kasvaa ja niiden analysointi tulee taas ajankohtaiseksi. Lisäksi olisi hyvä verrata
trendejä kaikkien vikojen ja TTKE-poikkeuksen aiheuttavien vikojen syiden välillä.
Kun töiden aikana tehtyjen havaintojen seuranta on saatu järjestelmän seurantaan, olisi
järkevää tehdä trendianalyysia myös näiden pohjalta. Tällöin voitaisiin tarkastella
esimerkiksi kyseisten havaintojen suhdetta tiettyihin vikasyihin tai jopa tapahtumaraport-
teihin tiimi- tai yksikkökohtaisesti.

7.2 Tietojärjestelmän toteutus

Tärkeimpänä vaatimuksena OPEX-tietokannan korvaajalle on yhteys työnsuunnittelu-
ja kunnossapitojärjestelmiin, sillä ilman tätä yhteyttä ei käyttökokemusraportteja tulla
jatkossakaan aktiivisesti hyödyntämään osana töiden suunnittelua ja toteutusta. Kun
käyttökokemukset ovat saatavilla suoraan osana työnsuunnittelua ja niitä myös käytetään,
siirtyvät käyttökokemusten opit suoraan työprosessiin. Tällöin opit käyttökokemuksesta
tulevat huomioiduksi töissä, sillä ne on otettu huomioon jo työpapereita ja suoritusohjeita
laatiessa.

Koska OPEX-tietokannan raporttien määrä on korkea, tulee näiden luokittelua ja
kohdentamista kehittää edelleen, esimerkiksi kategorisoinnin tai hakusanojen avulla
riippuen KUPI-järjestelmän seuraajan ominaisuuksista. Tavoitteena tämän jälkeen
on se, että työtä suunniteltaessa käyttökokemukset ovat työnsuunnittelijalla helposti
saatavilla ja mahdollisimman hyvin kohdennettuna. Toisaalta tämän avulla pystyttäisiin
myös paremmin tunnistamaan töitä, jotka eivät ole täysin vastaavia tai kohdistu samaan
laitepaikkaan/järjestelmään mutta joiden syytekijät ovat olleet samoja.
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Tietojärjestelmän uudistuksen yhteydessä tulisi arvioida mahdollisuutta käsitellä kaikki
käyttökokemusryhmän asiat tietojärjestelmän sisällä. Vaadittavat lisätietopyynnöt ja
muut kirjaukset tulisi pystyä toimittamaan helposti tietojärjestelmän sisällä, jolloin
järjestelmästä pystyisi tulostamaan valmiin pöytäkirjanpohjan. Tällä hetkellä OPEX:n
puutteista johtuen esimerkiksi lisätietopyyntöjä toimitetaan sähköpostilla ja siirretään
edelleen käsin tietojärjestelmään, vaikka sen pitäisi olla täysin mahdollista myös
tietojärjestelmän kautta. Uudistuksessa käyttökokemusprosessi voidaan kytkeä muihin
prosesseihin aiempaa tehokkaammin.

Ulkoisten käyttökokemusten tallennukseen liittyviä menettelytapoja tulisi muuttaa
siten, että niitä pystyy jälkikäteen löytämään hakutoiminnoilla ja tulevaisuudessa on
myös mahdollisuus sisällyttää ne TTJ- ja ENKKU-linkityksiin. Tämä onnistuu siten,
että ulkoisille käyttökokemuksille tehdään vastaava luokittelu kuin sisäisille käyttökoke-
muksille. Tämän lisäksi raportin havaintopäiväksi tulisi kirjata tapahtumapäivä,
eikä käyttökokemusryhmän käsittelypäivää kuten tällä hetkellä. Tällöin jo aikaisemmin
käsitellyt tapahtumat eivät päädy aina uudelleen KÄKRY:n käsittelyyn, jos esimerkiksi
WANO:n raportteja halutaan seuloa NordERF:n lisäksi myös erikseen niiden käsittelyn
nopeuttamiseksi.

Välittömän TTKE-rajoituksen aiheuttavien vikojen raportointi tulisi jatkossa käsitellä OPEX:n
kautta. Tämä auttaa selkeyttämään raporttien hierarkiaa ja vähentää päällekkäistä työtä.
Tällä hetkellä kyseisiä vikoja käsitellään kolmessa järjestelmässä, minkä lisäksi sisällöt
eroavat OPEX ja OlkiDoc:n välillä. Hyväksyntäkierto olisi tarvittaessa mahdollista
korvata toteuttamalla OPEX:n kautta samaan tapaan, kuin ulkoisten käyttökokemusten
toimenpiteet.
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8 YHTEENVETO

Tässä diplomityössä tutkittiin TVO:n käyttökokemusprosessia ja siinä havaittuja puutteita
sekä laadittiin vaatimusmäärittely OPEX-tietokannan korvaajalle. Tarve käyttökokemus-
prosessin kehittämiselle oltiin tunnistettu, sillä tapahtumien ja syytekijöiden toistuvuutta
ei olla pystytty estämään. Lisäksi viranomaisen vaatimukst esimerkiksi trendiseurannalle
ovat kasvaneet, jolloin menettelytapoja täytyy uudistaa. Työssä haluttiin myös tunnistaa
käyttökokemustoiminnan rajapinnat muihin prosesseihin, sillä käyttökokemusprosessia
oli aikaisemmin kehitetty pitkälti itsenäisesti. TVO:lla käytössä oleva kunnossapidon
tietojärjestelmä on myös uudistumassa ja uudistuksessa käyttökokemusprosessi voidaan
kytkeä muihin prosesseihin aiempaa tehokkaammin.

Työn aikana toteutettiin laajasti haastatteluita TVO:n henkilöstölle, jonka avulla saatiin
kokonaiskuva käyttökokemusprosessin tilasta ja mahdollisista kehityskohteista. Haastat-
telujen pohjalta voitiin todeta, että käyttökokemusten hyödyntäminen nähdään positii-
visena asiana koko organisaatiossa mutta sekä toimintatavoissa, että tietojärjestelmässä,
on ongelmia jotka tekevät toiminnasta vaikeaa ja usein mahdotonta. Haastatteluissa tuli
myös ilmi konkreettisia ehdotuksia siitä, miten tilannetta voitaisiin parantaa.

Yhtenä suurimmista ongelmista koettiin tietojärjestelmään liittyvät ongelmat, jota
analysoitiin laajasti työn aikana. Käyttökokemustoiminnan näkökulmasta tärkein vaa-
timus tietojärjestelmäuudistukselle on mahdollisuus linkittää käyttökokemukset suoraan
työnsuunnittelu- ja kunnossapitojärjestelmiin, jolloin työnsuunnittelussa on mahdollisuus
ottaa huomioon olennaiset käyttökokemukset.Tätä kautta opit käyttökokemuksista siir-
tyvät myös itse töihin, kun ne on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja tarvittavat
muutokset tai huomiot on lisätty työpapereihin.

Tietojärjestelmään liittyvien ongelmien lisäksi työn aikana tuli ilmi merkittäviä puutteita
matalan tason havaintojen hyödyntämisessä ja tiedon siirtymisessä. Etenkin työn aikana
tehtyjen havaintojen ja käyttökokemustiedon siirtyminen osaksi prosessia ohjeiden tai
mallityön kautta on erittäin vaihtelevaa ja vaikeasti seurattavissa. Näitä havaintoja ei seu-
rata tietojärjestelmissä ja toimenpiteiden toteutus on pitkälti suullisen tiedon ja muistin
varassa.

Trendiseurannan ongelmana osana käyttökokemustoimintaa oli se, että trendiseuranta
perustui pitkälti lukumäärien ja aikataulujen seurantaan eikä niinkään laadulliseen
ja säännölliseen trendianalyysiin. Tämän lisäksi trendejä seurattiin manuaalisesti
täytettävillä seurantataulukoilla, joiden tilalle on päätetty luoda PowerBI-raportit.
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Jatkossa trendiseurantaa on tarkoitus toteuttaa PowerBI-ympäristössä, jolloin taulukot
päivittyvät automaattisesti ja raportit ovat keskitetysti kaikkien saatavilla ja löydettävissä.
Tällöin tavoitteena on lisätä myös laadullista trendiseurantaa, sillä uusi menettelytapa
vähentää merkittävästi työmäärää joka aikaisemmin kului trendeissä käytettävän datan
kokoamiseen.
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Säteilyturvakeskus. 2021c. Käyvien ydinvoimalaitosten tarkastukset. [Verkkoaineisto].
Viitattu: 16.9.2021. Saatavissa: https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/ydin
turvallisuus/stukin-kolmannesvuosiraportointi/kaynnissa-ol

https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2021-01/7482-npp-operating-experience_2021-01-30_17-14-59_150.pdf
https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2021-01/7482-npp-operating-experience_2021-01-30_17-14-59_150.pdf
https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2021-01/7482-npp-operating-experience_2021-01-30_17-14-59_150.pdf
https://www.stuk.fi/aiheet/sateilyvaara/ydinlaitos-ja-sateilytapahtumien-kansainvalinen-vakavuusasteikko-ines
https://www.stuk.fi/aiheet/sateilyvaara/ydinlaitos-ja-sateilytapahtumien-kansainvalinen-vakavuusasteikko-ines
https://www.stuk.fi/aiheet/sateilyvaara/ydinlaitos-ja-sateilytapahtumien-kansainvalinen-vakavuusasteikko-ines
https://www.stuklex.fi/fi/ohje/YVLA-10
https://www.stuklex.fi/fi/ohje/YVLA-10
https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/ydinturvallisuus/stukin-kolmannesvuosiraportointi/kaynnissa-olevien-ydinvoimalaitosten-tarkastukset
https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/ydinturvallisuus/stukin-kolmannesvuosiraportointi/kaynnissa-olevien-ydinvoimalaitosten-tarkastukset


63

evien-ydinvoimalaitosten-tarkastukset
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Liite 1. Käyttökokemusprosessin nykytila

Kuva A1.1. TVO:n käyttökokemustoiminnan vaiheet ja nykytila
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