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Valtuutusperusteet
Ydinenergialain (990/1987) 7  r  §:n mukaan Säteilyturvakeskuksen tehtävänä 
on asettaa ydinenergialain mukaisen turvallisuustason toteuttamista koskevat 
yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset.

Soveltamissäännöt
YVL-ohjeen julkaiseminen ei sinänsä muuta Säteilyturvakeskuksen en-
nen ohjeen julkaisemista tekemiä päätöksiä. Vasta kuultuaan asianosaisia 
Säteilyturvakeskus antaa erillisen päätöksen siitä, miten uutta tai uusittua 
YVL-ohjetta sovelletaan käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin ja luvan-
haltijoiden toimintoihin. Uusiin ydinlaitoksiin ohjeita sovelletaan sellaisenaan.

Kun Säteilyturvakeskus harkitsee YVL-ohjeissa esitettyjen, uusien turvalli-
suusvaatimuksien soveltamista käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin, 
se ottaa huomioon ydinenergialain (990/1987) 7  a §:ssä säädetyt periaatteet: 
Ydinenergian käytön turvallisuus on pidettävä niin korkealla tasolla kuin käy-
tännöllisin toimenpitein on mahdollista. Turvallisuuden edelleen kehittämiseksi 
on toteutettava toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset 
sekä tieteen ja tekniikan kehittyminen huomioon ottaen voidaan pitää perustel-
tuina.

Ydinenergialain 7  r  §:n kolmannen momentin mukaan Säteilyturvakeskuksen 
turvallisuusvaatimukset velvoittavat luvanhaltijaa, kuitenkin niin, että luvan-
haltijalla on oikeus esittää muunkinlainen kuin vaatimuksissa edellytetty me-
nettelytapa tai ratkaisu. Jos luvanhaltija vakuuttavasti osoittaa, että esitetty 
menettelytapa tai ratkaisu toteuttaa tämän lain mukaisen turvallisuustason, 
Säteilyturvakeskus voi sen hyväksyä.
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1 Johdanto
101. Ydinenergialain (990/1987) [1] perusteella 
luvanhaltijalla on vastuu ydinlaitoksen turval-
lisuudesta sekä johtamisjärjestelmän suunnitte-
lusta, käyttöönotosta, ylläpidosta, toimivuudesta 
ja vaikuttavuudesta sekä järjestelmän jatkuvas-
ta parantamisesta.

102. Ydinenergialain 9  §:ssä säädetään seuraa-
vasti: Luvanhaltijan velvollisuutena on huolehtia 
ydinenergian käytön turvallisuudesta.

Luvanhaltijan velvollisuutena on huolehtia sel-
laisista turva- ja valmiusjärjestelyistä ja muista 
ydinvahinkojen rajoittamiseksi tarpeellisista jär-
jestelyistä, jotka eivät kuulu viranomaisille.

Luvanhaltijan, jonka toiminnan seurauksena 
syntyy tai on syntynyt ydinjätettä (jätehuoltovel-
vollinen), on huolehdittava kaikista näiden jät-
teiden ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpiteis-
tä ja niiden asianmukaisesta valmistelemisesta 
sekä vastattava niiden kustannuksista (huolehti-
misvelvollisuus).

103. Turvallisuuden varmistaminen edellyttää 
ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden, lait-
teiden ja turvallisuuteen vaikuttavien organi-
saatioiden toiminnan korkeaa laatua sekä tur-
vallisuuteen vaikuttavien tekijöiden ja niiden 
välisten vuorovaikutusten asettamista erityisen 
huomion kohteeksi. Turvallisuus, siihen vaikut-
tavat tekijät ja eri tekijöiden väliset yhteydet 
muodostavat kokonaisuuden, jossa yhden tekijän 
muuttumisella voi olla laaja vaikutus. Tämän 
vuoksi turvallisuutta on tarkasteltava kokonai-
suutena.

104. Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) [3] 
28  §:n mukaan ydinvoimalaitosta suunnitelta-
essa, rakennettaessa, käytettäessä ja käytöstä 
poistettaessa on ylläpidettävä hyvää turvalli-
suuskulttuuria. Kaikkien edellä mainittuun toi-
mintaan osallistuvien organisaatioiden johdon 
on osoitettava päätöksillään ja toiminnallaan 
sitoutumisensa turvallisuutta edistäviin toi-
mintatapoihin ja ratkaisuihin. Henkilöstöä on 
motivoitava vastuuntuntoiseen työskentelyyn ja 

työyhteisössä on edistettävä avointa ilmapiiriä, 
joka kannustaa turvallisuutta vaarantavien teki-
jöiden tunnistamiseen, raportointiin ja poistami-
seen. Henkilöstöllä on oltava mahdollisuus osal-
listua turvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen.

Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) 29  §:n 
mukaan ydinvoimalaitoksen suunnitteluun, ra-
kentamiseen, käyttöön ja käytöstä poistamiseen 
osallistuvilla organisaatioilla on oltava johtamis-
järjestelmä, jolla huolehditaan turvallisuuden ja 
laadun hallinnasta. Johtamisjärjestelmän tavoit-
teena on varmistaa, että turvallisuus asetetaan 
aina etusijalle ja että laadun hallintaa koskevat 
vaatimukset vastaavat toiminnon turvallisuus-
merkitystä. Johtamisjärjestelmää on suunnitel-
mallisesti arvioitava ja kehitettävä.

Turvallisuuden ja laadun hallinnan on katet-
tava kaikki ydinvoimalaitoksen turvallisuuteen 
vaikuttavat toiminnot. Kunkin toiminnon osalta 
on tunnistettava turvallisuuden kannalta mer-
kittävät vaatimukset ja kuvattava suunnitellut 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vaatimuk-
set täytetään. Prosessien ja toimintatapojen on 
oltava järjestelmällisiä ja ohjeistettuja.

Turvallisuuden kannalta merkittävien poikkea-
mien tunnistamiseksi ja korjaamiseksi on oltava 
järjestelmälliset menettelytavat [ – – ].

Vastaavat periaatteet on esitetty valtioneuvoston 
asetuksessa (736/2008) ydinjätteen loppusijoi-
tuksen turvallisuudesta [4].

105. Ydinlaitoksen turvallisuuteen vaikuttavien 
tekijöiden huomioon ottaminen varmistetaan 
johtamisjärjestelmässä yhdistämällä turvalli-
suuden- ja laadunhallinnan järjestelmälliset me-
nettelytavat.

106. Hyvän turvallisuuskulttuurin piirteitä ovat 
johdon ja henkilöstön sitoutuminen johtamisjär-
jestelmän mukaiseen toimintaan ja toiminnan 
jatkuvaan parantamiseen.

107. Tässä ohjeessa käytetään standardin SFS-
EN ISO 9000:2005 mukaista laatusanastoa [5].
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2 Soveltamisala
201. Tässä ohjeessa esitetään ydinlaitoksen ra-
kentamis- tai käyttölupaa hakevan sekä ydin-
laitosta rakentavan tai käyttävän organisaation 
niitä turvallisuuden- ja laadunhallinnan yleisiä 
vaatimuksia, jotka vaikuttavat johtamisjärjes-
telmän sisältöön, täytäntöönpanoon, ylläpitoon, 
arvioimiseen ja parantamiseen.

202. Ohjeessa esitettyjä johtamisjärjestelmää kos-
kevia vaatimuksia on sovellettava ydinlaitoksen 
kaikissa elinkaaren vaiheissa ja toiminnoissa 
normaaleissa, häiriö- ja onnettomuustilanteis-
sa sekä onnettomuustilanteiden jälkihoidossa. 
Elinkaaren vaiheilla tarkoitetaan ydinlaitoksen 
sijaintipaikan valintaa, suunnittelua, rakenta-
mista, käyttöönottoa, käyttöä ja käytöstä poistoa 
sekä ydinjätteiden loppusijoitusta.

203. Ohjeen vaatimukset koskevat soveltuvin 
osin laitostoimittajaa, ydinpolttoaineen valmis-
tukseen osallistuvia toimittajia, turvallisuuden 
kannalta tärkeitä suunnittelu- ja asiantuntija-
organisaatioita, testaus- ja tarkastuslaitoksia, 
laite- ja materiaalivalmistajia sekä muita turval-
lisuuden kannalta tärkeitä toimittajia.

204. Tämän ohjeen vaatimuksia täsmennetään 
useissa muissa YVL-ohjeissa. Ohjeessa YVL A.4 
asetetaan yksityiskohtaisempia henkilöstöä 
ja osaamista koskevia vaatimuksia, ohjeessa 
YVL A.5 tarkennetaan rakentamishankkeen joh-
tamisjärjestelmään liittvviä vaatimuksia. Oh-
jeessa YVL A.6 asetetaan ydinvoimalaitoksen 
käyttövaiheeseen liittyviä vaatimuksia, ohjees-
sa YVL  A.7 esitetään PRA:n käyttöön liittyviä 
vaatimuksia, YVL A.11 tarkentaa turvajärjes-
telyihin liittyviä ja ohje YVL A.12 tietoturvalli-
suuteen liittyviä johtamisjärjestelmää koskevia 
vaatimuksia. Ohje YVL B.1 tarkentaa johtamis-
järjestelmä- ja laadunhallintavaatimuksia ydin-
laitosten suunnittelussa Lisäksi useissa tek-
niikanalakohtaisissa YVL-ohjeissa asetetaan 
yksityiskohtaisempia laadunhallintaa, laadun-
varmistusta ja laatusuunnitelmia koskevia vaa-
timuksia.

3 Johtamisjärjestelmä
3.1 Johtamisjärjestelmän suunnittelu, 
toteuttaminen, ylläpito ja parantaminen
301. Johtamisjärjestelmä on suunniteltava ja to-
teutettava organisaation toiminnot kattavaksi, 
ja sitä on ylläpidettävä ja parannettava jatku-
vasti. Järjestelmän on oltava tasapainoinen ko-
konaisuus, joka tukee organisaation tavoitteiden 
saavuttamista sekä varmistaa ydin- ja säteily-
turvallisuuden vaatimusten täyttymisen. Johdon 
on edistettävä tapoja, joilla koko henkilökunta 
osallistuu johtamisjärjestelmän toteuttamiseen 
ja jatkuvaan kehittämiseen.

302. Johtamisjärjestelmässä on määriteltävä or-
ganisaation rakenne ja henkilöstön vastuut, val-
tuudet ja päätöksentekoon liittyvät menettelyt 
niin, että otetaan huomioon kaikkien näiden 
turvallisuusvaikutukset. Organisaation rakenne 
on perusteltava.

303. Johtamisjärjestelmässä on oltava menettelyt 
ydinlaitokseen ja sen toimintaan liittyvien tur-
vallisuusriskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi 
ja hallitsemiseksi.

304. Johtamisjärjestelmässä on oltava menettelyt 
tietoturvariskien tunnistamiseksi ja hallitsemi-
seksi.

305. Toimintojen turvallisuusmerkitys on otetta-
va huomioon johtamisjärjestelmää ja sitä kos-
kevia muutoksia suunniteltaessa ja toteutetta-
essa. Merkittävien muutosten soveltuvuus on 
arvioitava ennen muutoksen täytäntöönpanoa, ja 
tällaisten muutosten vaikutuksia on arvioitava 
ja seurattava.

306. Johtamisjärjestelmään tehtävät turvallisuu-
den kannalta merkittävät muutokset on toimi-
tettava STUKiin hyväksyttäväksi ennen muu-
tosten toimeenpanoa. Vähäiset muutokset on 
toimitettava STUKiin tiedoksi ennen muutoksen 
toimeenpanoa.
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307. Koko henkilöstön ja ydinlaitoksella työs-
kentelevien toimittajien on noudatettava joh-
tamisjärjestelmää. Sitoutuminen johtamisjärjes-
telmän tavoitteisiin ja järjestelmän mukaiseen 
toimintaan on varmistettava.

308. Valtioneuvoston asetuksessa (717/2013) 30 § 
esitetään, että luvanhaltijalla on oltava vastuul-
lisen johtajan tukena toimiva, muusta organi-
saatiosta riippumaton asiantuntijaryhmä, joka 
kokoontuu säännöllisesti käsittelemään turvalli-
suutta koskevia kysymyksiä ja antaa tarvittaessa 
niistä suosituksia.

309. Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) 
on julkaissut johtamisjärjestelmää koskevan 
vaatimusdokumentin [6], joka on otettava huo-
mioon johtamisjärjestelmää ja turvallisuuskult-
tuuria kehitettäessä. Lisäksi IAEA on julkaissut 
vaatimuksia täydentäviä ohjeita, joita voidaan 
käyttää johtamisjärjestelmän arvioinnin ja ke-
hittämisen tukena.

3.2 Turvallisuuskulttuuri
310. Johtamisjärjestelmän on tuettava hyvää 
turvallisuuskulttuuria. Hyvässä turvallisuus-
kulttuurissa painotetaan turvallisuuden ensi-
sijaisuutta, toimenpiteiden priorisointia niiden 
turvallisuusmerkityksen perusteella, ylimmän 
johdon ja koko henkilöstön sitoutumista korke-
aan turvallisuuteen, avointa ja keskustelevaa 
ilmapiiriä, turvallisuuden kokonaisvaltaisuutta 
sekä turvallisuuden jatkuvaa parantamista.

311. Turvallisuuskulttuurin käsite on konkretisoi-
tava ja viestittävä siten, että organisaation koko 
henkilöstöllä on yhteinen ymmärrys turvalli-
suuskulttuurin merkityksestä ja sen keskeisistä 
piirteistä sekä kyky tunnistaa yleisiä ja omaan 
työhön liittyviä ydin- ja säteilyturvallisuutta ja 
turvallisuuskulttuuria vahvistavia ja heikentä-
viä tekijöitä.

312. Johdon on määriteltävä ja edistettävä tur-
vallisuuskulttuuria koskevia periaatteita, jotka 
ohjaavat henkilöstön turvallisuustietoista pää-
töksentekoa ja käyttäytymistä. Johtajien roolista 
turvallisuuskulttuurin vahvistamisessa asetetaan 
yksityiskohtaisempia vaatimuksia ohjeessa YVL 
A.4 Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö.

313. Johdon käytettävissä on oltava turvallisuus-
kulttuurin asiantuntemusta, jotta hyvää turval-
lisuuskulttuuria voidaan kehittää ja ylläpitää 
organisaatiossa.

314. Turvallisuuskulttuurin kehittämisen on olta-
va tavoitteellista ja suunnitelmallista.

315. Suunnitelmallisen kehittämisen lisäksi tur-
vallisuuskulttuurin vahvuuksia, heikkouksia ja 
kehittämistarpeita on tunnistettava käyttöta-
pahtumien yhteydessä.

316. Turvallisuuskulttuurin tärkeyttä on pidettä-
vä esillä ja sitä on vahvistettava säännöllisellä 
viestinnällä.

317. Johtamisjärjestelmässä on oltava menettelyt, 
joilla kannustetaan henkilöstöä saavuttamaan 
turvallisuus- ja laatutavoitteet, tehdään jatkuvia 
parannuksia ja luodaan avoimuutta edistävä 
ilmapiiri.

318. Johtamisjärjestelmässä on oltava menettelyt, 
joiden avulla johto on tietoinen turvallisuus-
kulttuurin tilasta, sen muutoksista ja erityisesti 
turvallisuuskulttuurin mahdollisesta heikkene-
misestä.

Inhimillisten ja organisatoristen 
tekijöiden hallinta
319. Yksilöiden, tekniikan ja organisaation vä-
linen vuorovaikutus vaikuttaa turvallisuuteen. 
Johtamisjärjestelmään on sisällytettävä syste-
maattisia menetelmiä, joilla tunnistetaan ja hal-
litaan turvallisuuteen vaikuttavia inhimillisiä ja 
organisatorisia tekijöitä.

320. Inhimillisiä ja organisatorisia tekijöitä on 
käsiteltävä yhdessä teknisten asioiden kanssa.

321. Henkilöstön osaamista on kehitettävä in-
himillisten tekijöiden ja virhemahdollisuuksien 
tunnistamiseen ja hallintaan.

3.3 Turvallisuus- ja laatupolitiikka
322. Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmässä on ol-
tava luvanhaltijan toiminta-ajatukseen perustu-
va politiikkatason kannanotto turvallisuudesta 
ja laadusta.
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323. Politiikassa on määriteltävä turvallisuuden 
ensisijaisuus toiminnassa ja päätöksenteossa. 
Politiikassa on lisäksi esitettävä turvallisuuteen 
ja laatuun liittyvät yleiset tavoitteet sekä sitou-
tuminen ydin- ja säteilyturvallisuuden kehittä-
miseen, hyvään turvallisuuskulttuuriin, korke-
aan laatuun ja jatkuvaan parantamiseen.

324. Organisaation turvallisuus- ja laatupolitiik-
ka on viestittävä henkilöstölle siten, että politiik-
ka ymmärretään ja sitä noudatetaan.

325. Johdon on huolehdittava siitä, että ydin- ja 
säteilyturvallisuuteen vaikuttavat toimittajat ja 
alihankkijat perehdytetään turvallisuus- ja laa-
tupolitiikkaan, näihin kumpaankin politiikkaan 
liittyviin tavoitteisiin ja johtamisjärjestelmään 
yleisesti. Lisäksi on huolehdittava, että toimit-
tajat ja alihankkijat pystyvät huomioimaan ti-
laajan odotukset ja vaatimukset omassa toimin-
nassaan. Erityisesti on varmistuttava, että toi-
mittajat ymmärtävät toimittamiensa tuotteiden 
turvallisuusmerkityksen.

3.4 Johtamisjärjestelmässä 
asetettavien vaatimusten luokittelu 
turvallisuusmerkityksen perusteella
326. Tuotteiden ja toimintojen vaikutukset ydin- 
ja säteilyturvallisuuteen on tunnistettava ja 
otettava huomioon niille asetettavia vaatimuk-
sia määriteltäessä. Vaatimukset on määriteltävä 
tuotteiden ja toimintojen turvallisuusmerkitys-
ten mukaan siten, että ydin- ja säteilyturvalli-
suuden kannalta tärkeimpien tuotteiden ja toi-
mintojen laatu- ja laadunvarmistusvaatimukset 
ovat tiukimmat ja niiden toteutumisen varmista-
miseksi tehtävät toimenpiteet ovat kattavimmat. 
Vaatimusten määrittelyssä on hyödynnettävä 
myös todennäköisyyspohjaista riskiarviointia 
(PRA) ohjeen YVL A.7 mukaisesti. PRAn käyttö 
ja riskitietoisen päätöksenteon periaatteet on 
kuvattava johtamisjärjestelmässä.

327. Tuotteille ja toiminnoille asetettavien laa-
tu- ja laadunvarmistusvaatimusten määrittelyyn 
liittyvät menettelyt on ohjeistettava.

3.5 Johtamisjärjestelmän dokumentointi
328. Johtamisjärjestelmä on dokumentoitava. 
Dokumentaation on sisällettävä kuvaukset joh-
tamisjärjestelmästä ja organisaation rakentees-
ta. Lisäksi dokumentaatiossa on esitettävä orga-
nisaation politiikat, toimivallat ja vastuut, vaa-
timukset tarvittavasta osaamisesta ja pätevyyk-
sistä, johtamisen ja päätöksenteon menettelyt, 
prosessit ja niihin liittyvät ohjeet sekä yhteyden-
pito sidosryhmien kanssa. Johtamisjärjestelmän 
dokumentoinnin rakenne ja sen osien keskinäi-
set suhteet on määriteltävä.

329. Johtamisjärjestelmässä turvallisuuden- ja 
laadunhallintaan liittyvät menettelyt on määri-
teltävä ja kuvattava.

330. Johtamisjärjestelmässä on käytettävä selke-
ää kieltä, jota henkilöstö ymmärtää.

4 Johdon vastuut
4.1 Luvanhaltijan vastuu
401. Luvanhaltijalla on vastuu johtamisjärjestel-
mästä. Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että 
toiminta on johtamisjärjestelmässä asetettujen 
vaatimusten mukaista.

402. Luvanhaltijalla on vastuu siitä, että viran-
omaismääräykset ja viranomaisohjeissa esitetyt 
vaatimukset täytetään myös ydinlaitoksen ydin- 
ja säteilyturvallisuuteen vaikuttavien tuotteiden 
hankinnan yhteydessä ja että laitostoimitukseen 
tai laitosmuutoksiin osallistuvat organisaatiot 
tuntevat toimituksia koskevat vaatimukset ja 
noudattavat niitä. Luvanhaltijan on viestittävä  
vaatimukset tuotteiden toimittajille sopimustek-
nisillä menettelyillä (sopimusasiakirjoilla) sekä 
varmistuttava ja valvottava, että vaatimukset 
täytetään koko hankintaketjussa.

403. Ennen kuin luvanhaltijan emoyhtiön menet-
telyjä sovelletaan ydinlaitoksella, luvanhaltijan 
on arvioitava ja varmistettava niiden soveltu-
vuus ydinlaitokselle.
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4.2 Ydinlaitoksen johdon vastuu
404. Ydinlaitoksen johdolla on vastuu ydinlaitok-
sen johtamisjärjestelmästä. Johdon on varmis-
tuttava, että johtamisjärjestelmä suunnitellaan, 
otetaan käyttöön ja sitä arvioidaan sekä paran-
netaan jatkuvasti. Lisäksi johdon on huolehditta-
va siitä, että toiminta on johtamisjärjestelmässä 
asetettujen vaatimusten mukaista.

405. Ydinlaitoksen johdon on nimettävä johtoon 
kuuluva henkilö, jolla on vastuu ja valtuudet
•	 koordinoida johtamisjärjestelmän kehittämis-

tä ja toimeenpanoa
•	 huolehtia johtamisjärjestelmän säännöllises-

tä arvioinnista ja jatkuvasta parantamisesta
•	 raportoida johtamisjärjestelmän toimivuudes-

ta ja sen kehitystarpeista erityisesti turval-
lisuuden ja turvallisuuskulttuurin näkökul-
masta

•	 selvittää johtamisjärjestelmän vaatimuksiin 
ja prosesseihin liittyviä ristiriitoja.

406. Ydinlaitoksen johdon on osoitettava sitou-
tumisensa turvallisuuteen, johtamisjärjestelmän 
toteuttamiseen ja jatkuvaan parantamiseen ja 
viestittävä henkilöstölle turvallisuuteen liittyvi-
en vaatimusten tärkeydestä.

4.3 Ydinlaitoksen vastuullinen johtaja
407. Ydinenergialain 7  k §:n mukaan luvanhal-
tijan on nimettävä vastuullinen johtaja ja tälle 
varahenkilö [ – – ] ja edelleen ydinlaitoksen 
vastuullisen johtajan tehtävänä on huolehtia 
siitä, että ydinenergian käytön turvallisuutta, 
turva- ja valmiusjärjestelyjä sekä ydinmateriaa-
livalvontaa koskevia säännöksiä, lupaehtoja ja 
Säteilyturvakeskuksen määräyksiä noudatetaan.

408. Ydinenergialain mukaan vastuullisella joh-
tajalla on oltava tehtävänsä edellyttämä riittävä 
toimivalta. Ydinlaitoksen organisaation rakenne 
ja toimintatavat on suunniteltava niin, että vas-
tuullinen johtaja pystyy huolehtimaan ydinener-
gialain 7 k §:ssä määritellyistä tehtävistä.

409. Toiminta ja tiedonkulku on organisoitava 
niin, että vastuullinen johtaja on jatkuvasti tie-
toinen kaikista olennaisista laitoksen turval-
lisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja siitä, että 

niitä käsitellään turvallisuusmerkityksen edel-
lyttämällä tavalla.

410. Vastuullisen johtajan varahenkilöllä on olta-
va ajan tasalla olevat tiedot laitoksen toiminnas-
ta ja turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

4.4 Toiminnan suunnittelu ja seuranta
411. Ydinlaitoksen johdon on laadittava strategiat 
ja toimintatavat sekä asetettava tavoitteet, jotka 
tukevat turvallisuus- ja laatupolitiikan toteutta-
mista. Strategioiden ja toimintatapojen on oltava 
selkeitä ja johdonmukaisia ja niistä on tiedotet-
tava henkilöstölle. Tavoitteiden toteuttamiseksi 
on oltava selkeät toimintasuunnitelmat ja me-
nettelyt sekä riittävät resurssit.

412. Johtamisjärjestelmässä on oltava toiminnan 
suunnittelua ja seurantaa koskevat menettelyt.

413. Asetettujen tavoitteiden on oltava mitattavia 
ja niiden toteutumista on seurattava.

5 Resurssien hallinta
5.1 Resurssit
501. Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että sil-
lä on käytettävissään riittävät resurssit toimin-
nan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja 
jatkuvaan parantamiseen.

502. Johtamisjärjestelmässä on oltava menettelyt, 
joilla organisaatiossa olevaa tietoa ja osaamista 
hallitaan resurssina.

503. Johtamisjärjestelmässä on oltava menettelyt 
linjaorganisaation ja projektien henkilöresurssi-
en yhteensovittamiseksi ja hallitsemiseksi.

504. Ydinvoimalaitoksen välittömät käyttötoimin-
not on hoidettava luvanhaltijan organisaatiossa.

505. Organisaatiossa on oltava riittävä asiantun-
temus ja selkeät menettelyt ostettavien palve-
luiden määrittelemiseksi ja johtamiseksi sekä 
toiminnan ja tulosten arvioimiseksi. Ostettavien 
palvelujen käytön on oltava suunnitelmallista ja 
hallittua.
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506. Ydinlaitoksen organisaation on oltava toi-
mintakykyinen kaikissa olosuhteissa mukaan 
lukien käyttöhäiriöt ja yhden tai useamman lai-
tosyksikön samanaikaiset onnettomuustilanteet. 
Henkilöresurssien riittävyys on varmistettava 
pitkäaikaisissa onnettomuustilanteissa.

507. Organisaation rakenne, tehtävät sekä tarvit-
tavien henkilöiden määrä, kelpoisuusvaatimuk-
set ja työhönotto on suunniteltava jo laitoksen 
suunnitteluvaiheessa.

508. Johtamisjärjestelmässä on oltava menettelyt, 
joilla varmistetaan, että henkilöstöllä on riittävä 
osaaminen ja tarvittavat pätevyydet sille määri-
tellyissä tehtävissä ja että henkilöstö ymmärtää 
työnsä turvallisuusvaikutukset.

509. Ydinlaitoksella työskentelevää ulkopuolista 
henkilöstöä koskevat samat vaatimukset kuin 
laitoksen omaa henkilöstöä.

5.2 Työympäristö
510. Luvanhaltijan on varmistettava, että työym-
päristö on vaatimusten mukainen, henkilöstöllä 
on käytettävissään tarpeelliset välineet, työt voi-
daan tehdä turvallisesti ja työlle asetetut tavoit-
teet voidaan saavuttaa.

6 Johtamisjärjestelmän 
prosessit ja toiminnot
6.1 Johtamisjärjestelmän prosessien 
kehittäminen ja hallinta
601. Johtamisjärjestelmän prosessit on suunni-
teltava ja toteutettava hallitusti. Prosessien ke-
hittämisessä on varmistuttava siitä, että vaati-
mukset, rajapinnat ja vuorovaikutukset muihin 
prosesseihin sekä toimintaan liittyvät riskit on 
tunnistettu ja otettu huomioon. Prosessien kulku 
ja vaiheet sekä jatkuvaan parantamiseen tarvit-
tavat mittaus- ja arviointimenettelyt on määri-
teltävä ja kuvattava.

602. Prosessien toteuttamista, arviointia ja kehit-
tämistä koskevat vastuut ja menettelyt on mää-
ritettävä prosessikohtaisesti.

603. Prosesseihin liittyvät menettelyt ja toimin-
tojen suoritustapa on ohjeistettava. Prosessien 
ja niihin sisältyvien toimintojen määrittelyssä 
on varauduttava työnaikaisiin inhimillisiin vir-
heisiin. Prosessit on suunniteltava siten, että 
mahdolliset virheet tunnistetaan ja ne havaitaan 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

604. Prosessissa on määriteltävä tarvittavat tar-
kastus-, testaus-, todentamis- ja kelpuutusvai-
heet, vaiheisiin liittyvät hyväksymiskriteerit ja 
tehtävien suorittamisvastuut Samoin on määri-
teltävä, jos muiden kuin prosessista vastuullis-
ten on suoritettava nämä tehtävät.

605. Työsuoritusten on oltava suunniteltuja. 
Työt on tehtävä ohjatuissa olosuhteissa siten, 
että käytetään vain hyväksyttyjä ohjeita ja me-
nettelytapoja sekä asianmukaisia työvälineitä. 
Jokaisen henkilön on vastattava työnsä laadus-
ta. Henkilölle on annettava ennen työn aloitta-
mista riittävä koulutus ja ohjeet.

606. Johtamisjärjestelmässä on oltava menettelyt 
ulkoistettujen prosessien ja toimintojen valvon-
taan.

607. Prosessien toteutusta ja vaikuttavuutta on 
seurattava jatkuvasti ja arvioitava määrävälein. 
Prosesseja ja ohjeistusta on parannettava jatku-
vasti.

6.2 Johtamisjärjestelmän prosessit
608. Johtamisjärjestelmän prosessit on määri-
teltävä ja niiden on oltava soveltuvia kyseiseen 
ydinlaitoksen elinkaaren vaiheeseen. Niiden on 
otettava huomioon säteily- ja ydinturvallisuus 
sekä turva- ja valmiusjärjestelyjen yhteensovit-
taminen.

609. Prosessien määrityksessä ja laadinnassa on 
huomioitava vaiheen erityisvaatimukset mm. 
dokumentoinnissa, ohjeistuksessa, rajapintojen 
hallinnassa ja vastuiden siirrossa, tutkimus- ja 
analysointitehtävissä ja koulutuksessa.

610. Ydinlaitoksen elinkaaren eri vaiheita koske-
vien prosessien määrityksessä ja laadinnassa on 
huomioitava IAEA:n julkaisuissa [6–15] esitetyt 
vaatimukset ja ohjeet.
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611. Elinkaaren kaikissa vaiheissa johtamisjär-
jestelmässä on oltava turvallisuuden- ja laadun-
hallintaa tukevat, luvuissa 6.2.1–6.2.7 esitetyt 
yleiset prosessit.

6.2.1 Asiakirjojen hallinta
612. Asiakirjojen hallintaan on oltava järjestel-
mälliset menettelytavat. Asiakirjojen hallinnan 
on katettava laitoksen ja organisaatioiden toi-
minnassa tarvittavat asiakirjat, kuten ydinlai-
toksen laitosdokumentaatio ja suunnittelua, 
rakentamista, käyttöönottoa, käyttöä, käytöstä 
poistoa ja loppusijoitusta koskevat asiakirjat. 
Lisäksi on määriteltävä menettelytavat ja vaa-
timukset sille, miten toiminta ja tapahtumat 
dokumentoidaan ja syntyneet asiakirjat tallen-
netaan ja arkistoidaan. Loppusijoista koskevien 
asiakirjojen tapauksessa tulee kiinnittää huomi-
ota myös siihen, että asiakirjat ovat ymmärrettä-
viä ja erilaisten  organisaatioiden käytettävissä 
hyvinkin pitkän ajan kuluttua.

613. Asiakirjojen hallintaa koskevat menettelyta-
vat on kuvattava. Asiakirjahallinnan menettely-
tapoja ovat mm. asiakirjojen yksilöinti, valmis-
telu, laatiminen, tarkastaminen, hyväksyminen, 
voimaan saattaminen, muuttaminen, jakelu, ar-
kistointi ja hävittäminen. Pysyvästi ja väliaikai-
sesti säilytettävät asiakirjat ja niiden säilytys-
ajat on määritettävä. Asiakirjoihin käytettävät 
materiaalit ja niiden tallennustavat on valittava 
siten, että ne täyttävät tarvittaessa pitkäaikais-
ta säilyttämistä ja käytettävyyttä koskevat vaa-
timukset. Asiakirjojen hallintajärjestelmässä on 
otettava huomioon myös tietoturvaan liittyvät 
vaatimukset.

614. Asiakirjaa laadittaessa, tarkastettaessa ja 
hyväksyttäessä on sovellettava riippumatto-
muusperiaatetta. Asiakirjan laatimisen, muutta-
misen, tarkastamisen ja hyväksymisen on perus-
tuttava määriteltyyn valtuutukseen. Johtamis-
järjestelmän on ohjattava henkilöstöä käyttä-
mään oikeita asiakirjoja.

615. Ajan tasalla pidettävät asiakirjat ja menet-
telyt niiden pitämiseksi ajan tasalla on mää-
ritettävä. Määrittelyssä on otettava huomioon 
asiakirjojen turvallisuusmerkitys ja viranomais-
vaatimukset.

6.2.2 Tuotteiden valvonta
616. Tuotteiden vaatimusmäärittelyjen on oltava 
yhdenmukaisia sovellettavien määräysten, ohjei-
den ja standardien kanssa.

617. Ennen tuotteen hyväksymistä, toteutusta tai 
ottamista käyttöön sen vaatimuksenmukaisuu-
desta on varmistuttava tekemällä sille tarvit-
tavat tarkastukset, testaukset, todentamiset ja 
kelpuutukset sekä kelpoistukset. Näissä toimin-
noissa käytettävien menetelmien ja välineiden 
on oltava tarkoitukseen sopivia. Tuotteen hyväk-
symiseen on liitettävä tuotteen dokumentaation 
hyväksyminen.

618. Tuotteet on yksilöitävä niiden oikean käytön 
varmistamiseksi. Silloin kun vaatimuksena on 
jäljitettävyys, on järjestettävä tuotteet yksilöivä 
valvonta ja sen dokumentointi.

619. Tuotteita on käsiteltävä, kuljetettava, va-
rastoitava, ylläpidettävä ja käytettävä ohjeiden 
mukaisesti, jotta niiden vahingoittuminen, hä-
viäminen, huonontuminen tai tahaton väärin-
käyttö estyy.

6.2.3 Tallenteiden hallinta
620. Toiminnassa syntyvät tallenteet ja niiden 
hallintaan liittyvät menettelyt on määriteltävä. 
Tallenteiden on oltava yksilöityjä, tunnistettavia, 
luettavissa olevia ja helposti jäljitettäviä.

621. Tallenteiden sekä niihin rinnastettavien koe-
kappaleiden ja testausmateriaalien säilytysajat 
on määritettävä. Tallennusvälineen, säilytysta-
van ja olosuhteiden on oltava sellaisia, että tal-
lenne on käyttökelpoinen määritellyn säilytys-
ajan. Säilytysaikaa määriteltäessä on otettava 
huomioon ydinlaitoksen elinkaari ja ydinjäte-
huollon pitkäkestoisuus.

6.2.4 Hankinnat
622. Ydinlaitoksen ja sen järjestelmien, rakentei-
den, laitteiden ja tarveaineiden sekä palveluiden 
hankintaa varten on oltava järjestelmälliset me-
nettelyt, joilla varmistetaan hankittavien tuot-
teiden vaatimustenmukaisuus ja kelpoisuus.
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623. Hankittaville tuotteille asetettavien vaati-
musten määrittelylle on oltava järjestelmälliset 
menettelytavat.

624. Tuotteille on asetettava riittävät laatuvaati-
mukset sekä valvottava, että laatuvaatimuksia 
noudatetaan ja vaadittu laatutaso saavutetaan. 
Laatuvaatimusten määrittelemiseksi sekä tuot-
teiden ja toimittajien valvomiseksi on oltava 
riittävän osaavaa henkilöstöä.

625. Hankintavaatimuksista poikkeamisten kä-
sittelylle ja raportoinnille on oltava järjestelmäl-
liset menettelytavat.

626. Toimittajien valintaa ja valintamenettelyjä 
koskevat vaatimukset on määriteltävä. Näihin 
vaatimuksiin on sisällytettävä toimittajan johta-
misjärjestelmää ja sen laadunhallintaa koskevat 
vaatimukset.

627. Toimittajien arviointia ja valintaa var-
ten on oltava asianmukaiset valintamenet-
telyt. Arvioinneista on laadittava tallenteet. 
Toimittajan kyky tuottaa vaatimusten mukaista 
tuotetta ja siihen liittyvää dokumentointia on ar-
vioitava ennen tuotteen tilaamista. Tarvittaessa 
on myös varmistuttava seurantatarkastuksella 
ennen valmistuksen aloittamista toimittajan ky-
vystä toimittaa vaatimusten mukaista tuotetta.

628. Arvioinnin perusteella hyväksytyistä toimit-
tajista on pidettävä luetteloa. Turvallisuuden 
kannalta tärkeitä tuotteita toimittavia toimitta-
jia saa hyväksyä vain määräajaksi. Määräajat on 
määriteltävä hankintamenettelyissä.

629. Turvallisuudelle tärkeitä tuotteita toimit-
tavilla toimittajilla on oltava asianmukainen 
sertifioitu tai vastaava kolmannen osapuolen 
riippumattomasti arvioima johtamisjärjestelmä. 
Tämän lisäksi turvallisuusluokan 1 ja 2 tuotteita 
toimittavan organisaation on täytettävä tämän 
ohjeen johtamisjärjestelmää koskevat vaatimuk-
set. Luvanhaltija voi tarvittaessa soveltaa koh-
dassa 630 esitettyä menettelyä turvallisuusluo-
kan 2 laitteita tai rakenteita koskevia tuotteita 
toimittavan toimittajan osalta. Menettelyn sovel-
taminen on perusteltava.

630. Valintamenettelyissä on määriteltävä, mil-
loin kohdan 629 mukaisten toimijoiden on esitet-
tävä sen omaa johtamisjärjestelmää täydentävät 
laadunvarmistusmenettelyt toimituksen laatu-
suunnitelmassa. Laatusuunnitelmassa (ks. liite) 
on esitettävä käytettävät laadunhallinnan me-
nettelyt, joilla varmistetaan, että YVL-ohjeissa 
esitetyt sekä luvanhaltijan asettamat laadunhal-
lintaa koskevat vaatimukset toteutuvat hankin-
nassa.

631. Tuotteelle asetettujen vaatimusten täytty-
minen on varmistettava ennen käyttöönottoa. 
Tuotteen vaatimuksenmukaisuutta on seuratta-
va järjestelmällisesti. Tuotteesta saatuja koke-
muksia on arvioitava mahdollisia jatkotoimenpi-
teitä varten, ja tarvittaessa tuotteesta on annet-
tava palautetta toimittajalle.

632. Hankintamenettelyissä on määriteltävä eh-
dot toimittajan alihankkijoiden käyttämiselle 
sekä vaatimusten viestimiselle ja välittämiselle 
hankintaketjussa.

633. Johtamisjärjestelmään on määriteltävä me-
nettelyt, joilla luvanhaltija varmistuu, että useis-
ta tekniikan aloista koostuvia laitekokonaisuuk-
sia hankittaessa koko hankintaketjun sopimus-
suhteet ja vastuut ovat selkeästi määritellyt.

634. Luvanhaltijalla on vastuu kaikkien hankin-
taketjuun kuuluvien toimittajien valvonnasta. 
Luvanhaltijan on sisällytettävä valvontamenet-
telyihin myös viranomaisen valvontaoikeudet.

635. Hankinnoissa on määriteltävä tuotteeseen 
liitettävä dokumentaatio sekä tuotteen toteu-
tuksen ml. valmistuksen aikainen valvonta. 
Valvonnan menettelyt on esitettävä toimittaja-
kohtaisissa toimitusvalvontasuunnitelmissa,

636. Hankintamenettelyissä on oltava menette-
lyt tyyppihyväksyttyjen, sarjavalmisteisten tuot-
teiden hankkimiseksi turvallisuuden kannalta 
merkittäviin kohteisiin. Menettelyissä on mää-
riteltävä, miten tuotteiden soveltuvuus ja vaa-
timustenmukaisuus on osoitettava ja millainen 
dokumentaatio tuotteeseen on liitettävä.
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637. Turvallisuuden kannalta merkittävien tuot-
teiden toimittamista varten toimittajien on laa-
dittava toimituskohtainen laatusuunnitelma. 
Laatusuunnitelman avulla voidaan varmistua 
siitä, että tuotteen toimittaja on ymmärtänyt 
oikein toimituksessa noudatettavat laadunhal-
linnalliset vaatimukset sekä osoittaa että toimit-
tajalla on menettelyt vaatimusten täyttämiseksi.

638. Laatusuunnitelma voi olla yhteinen kaikil-
le niille tuotteille, joiden laadunhallinnalliset 
vaatimukset ovat samat ja, joiden toteutukseen 
osallistuvat organisaatiot, joita laatusuunnitel-
ma ohjaa, ovat samoja. Laadunhallinnallisten 
tavoitteiden poiketessa eri tuotteiden välillä vain 
vähäisesti, voidaan poikkeamat eritellä yhteises-
sä laatusuunnitelmassa.

639. Toimitusta koskevan laatusuunnitel-
man sisältö kuvataan tämän ohjeen liitteessä. 
Tarkentavia vaatimuksia laatusuunnitelmien 
sisällölle ja niiden toimittamiselle STUKille on 
esitetty tekniikanalakohtaisissa YVL-ohjeissa. 
Laatu suunnitelman laatimisessa voidaan sovel-
taa esimerkiksi standardia ISO 10005.

640. Luvanhaltijalla on oltava menettelyt, joilla 
se luotettavasti estää tuoteväärennösten han-
kinnat.

6.2.5 Viestintä
641. Johtamisjärjestelmässä on oltava menettelyt 
ja keinot, joilla ydin- ja säteilyturvallisuuteen 
ja laatuun sekä turva- ja valmiusjärjestelyihin 
liittyvät asiat viestitään organisaatiossa ja sidos-
ryhmille.

642. Viestintää suunniteltaessa ja toteutettaessa 
on otettava huomioon ydinlaitoksen elinkaaren 
vaihe.

6.2.6 Organisaatiomuutosten hallinta
643. Organisaation rakennetta tai toimintatapoja 
kehitettäessä on varmistuttava siitä, että toteu-
tettavat muutokset tukevat turvallisuustavoittei-
den saavuttamista ja toteutusprosessi on hallittu.

644. Organisaatiomuutoksille on asetettava ta-
voitteet. Muutosten turvallisuusvaikutukset on 
arvioitava. Muutosten suunnittelu ja toteutta-
minen on suhteutettava tämän arvioinnin tulok-
seen. Muutosten eri vaiheet on dokumentoitava.

645. Organisaation toimintaan merkittävästi vai-
kuttavalle organisaatiomuutoksille on tehtävä 
myös riippumaton arviointi.

646. Muutosten toteutus on suunniteltava, ja sitä 
on valvottava. Johdon on huolehdittava vies-
tinnän riittävyydestä organisaatiomuutosten eri 
vaiheissa. Muutosten perusteet ja toteutustapa 
on dokumentoitava.

647. Turvallisuuden kannalta merkittävät organi-
saatiomuutokset on myös arvioitava toteutuksen 
jälkeen. Arvioinnilla voidaan varmistua muutok-
selle asetettujen turvallisuustavoitteiden toteu-
tumisesta.

6.2.7 Projektihallinta
648. Johtamisjärjestelmässä on oltava doku-
mentoidut menettelyt projektien johtamiseen, 
hallintaan ja edistymisen arviointiin. Projekti-
suunnitelman sekä projektin riskienhallinta-, 
resurssi- ja laatusuunnitelman laadinta on oh-
jeistettava.

649. Uusien ydinlaitosten rakentamishankkeita, 
käyttölupien uusintoja, määräaikaisia turvalli-
suusarviointeja ja harkinnan mukaan myös lai-
tosmuutoksia tai muita muutoshankkeita varten 
on perustettava projekti. Projekti on kuvattava 
projektisuunnitelmassa, ja sitä on täydennet-
tävä tarvittaessa projektikohtaisella resurssi-, 
riskienhallinta- ja laatusuunnitelmalla.

650. STUKille on toimitettava tiedoksi turvalli-
suuden kannalta tärkeiden muutoshankkeiden 
projektisuunnitelmat ja niihin liittyvät resurs-
si- ja laatusuunnitelmat sekä turvallisuuteen 
ja laatuun liittyvät riskienhallintasuunnitelmat 
ohjeen YVL A.5 mukaisesti.

651. Projektinhallinnassa on noudatettava sovel-
tuvaa standardia.
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7 Johtamisjärjestelmän 
arviointi ja parantaminen
701. Kehittyneen johtamisjärjestelmän tunnus-
merkkejä ovat toiminnan laatuun ja turvallisuu-
den hallintaan liittyvän tiedon kerääminen, sen 
aktiivinen seuranta ja analysointi sekä toimin-
nan säännöllinen itsearviointi, riippumattomien 
arviointien käyttö ja näiden perusteella tehtävä 
jatkuva johtamisjärjestelmän ja menettelytapo-
jen parantaminen.

702. Luvanhaltijan on varmistettava, että tur-
vallisuuden tunnuslukuja seurataan jatkuvasti 
ja järjestelmällisesti sen varmistamiseksi, että 
turvallisuutta ylläpidetään ja tarvittaessa pa-
rannetaan.

703. Kun itsearviointien, riippumattomien arvi-
ointien ja johdon katselmuksien jaksotusta mää-
ritellään, on otettava huomioon arvioinnin kohde 
ja sen vaikutus ydin- tai säteilyturvallisuuteen.

704. Luvanhaltijan on arvioitava säännöllises-
ti turvallisuus- ja laatupolitiikan toteutuminen 
sekä turvallisuuden varmentamiseen liittyvien 
menettelyjen toimivuus ja riittävyys ydin- ja sä-
teilyturvallisuuden hallitsemiseksi. Arviointeja 
on tehtävä useammin kuin määräaikainen tur-
vallisuusarviointi tehdään.

705. Johtamisjärjestelmään liittyvät arvioinnit on 
suunniteltava kokonaisuutena, ja käytettävien 
menetelmien yhteensovittamisen sekä arvioin-
tien tuloksien hyödyntämisen on oltava suunni-
telmallista.

706. Arvioinnin ja parantamisen tueksi on seurat-
tava kotimaista ja kansainvälistä organisaatioi-
den johtamiseen, kehittämiseen ja turvallisuus-
kulttuuriin liittyvää tutkimusta ja kehitystyötä.

707. Luvanhaltijan on tehtävä toiminnan vertai-
levaa arviointia suhteessa yrityksen tai konser-
nin ulkopuolisiin organisaatioihin. Vertailevaa 
arviointia on ajoittain tehtävä myös ulkomaisiin 
vastaaviin organisaatioihin.

7.1 Prosessien seuranta ja mittaaminen
708. Johtamisjärjestelmässä on oltava menettelyt 
prosessien seuraamiseksi, mittaamiseksi ja toi-
mivuuden arvioimiseksi. Menettelyillä varmis-
tutaan prosessien kyvystä saavuttaa asetetut 
tavoitteet ja siitä, että prosessien parantamis-
kohteet tunnistetaan.

7.2 Itsearviointi
709. Johdon sekä kaikkien muiden organisaatio-
tasojen on tehtävä itsearviointia toiminnan ja 
turvallisuuskulttuurin arvioimiseksi ja paranta-
miseksi. Itsearvioinnilla tarkoitetaan sitä, että 
organisaation oma henkilöstö arvioi omaatoimin-
taansa tai toimintaa liittyviä prosesseja ennalta 
määriteltyjen kriteerien suhteen.

710. Organisaatiolla on oltava menettely, jonka 
avulla arvioidaan miten hyvin henkilöstö tuntee 
työtehtäviensä merkityksen ja tärkeyden ja sen, 
miten he vaikuttavat turvallisuus- ja laatuta-
voitteiden saavuttamiseen.

711. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksista on 
huolehdittava mahdollistamalla arviointiin ja 
kehittämiseen osallistuminen sekä kokoamalla 
ja käsittelemällä henkilöstöltä saatava palaute.

7.3 Riippumaton arviointi ja 
sisäinen auditointi
712. Johtamisjärjestelmässä on esitettävä vaa-
timukset ja menettelytavat siitä, miten järjes-
telmän vaatimustenmukaisuutta, toimintaa ja 
vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti ja riip-
pumattomasti. Arviointikohteita ovat erityisesti 
prosessien vaikuttavuus tavoitteiden saavutta-
misen sekä strategioiden ja suunnitelmien toteu-
tumisen kannalta, työn tulokset ja johtaminen, 
organisaation turvallisuuskulttuuri ja tuotteiden 
laatu.

713. Näitä arviointeja voi tehdä riittävän toimi-
valtainen ja riippumaton oman organisaation 
yksikkö. Riippumattomaan arviointiin osallis-
tuva henkilö ei saa olla vastuussa arvioitavas-
ta toiminnasta ja hänellä on oltava arvioita-
van kohteen tuntemusta. Arvioitsijaan voidaan 
soveltaa standardien ISO/IEC/EN 17021:2011, 
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Sertifiointiauditointeja koskevat vaatimukset 
[16] ja ISO 19011:2011, Johtamisjärjestelmän 
auditointiohjeet [17].

714. Johtamisjärjestelmän vaikuttavuuden pa-
rantamiseksi on lisäksi käytettävä hyväksi myös 
ulkopuolisten, riippumattomien asiantuntijoiden 
arviointeja.

715. STUKille on toimitettava tiedoksi tulokset 
edellä vaadituista määräajoin tehtävistä joh-
tamisjärjestelmän toimivuuden ja kattavuuden 
arvioinneista.

7.4 Johdon katselmus
716. Luvanhaltijan ja ydinlaitoksen johdon on 
katselmoitava johtamisjärjestelmänsä säännölli-
sin väliajoin, jotta se voi varmistua johtamisjär-
jestelmän soveltuvuudesta ja vaikuttavuudesta. 
Katselmuksiin on sisällyttävä johtamisjärjestel-
män, mukaan lukien turvallisuus- ja laatupo-
litiikka, säteily- ja ydinturvallisuutta ja laatua 
koskevat tavoitteet, parannusmahdollisuuksi-
en ja muutostarpeiden arviointi. Katselmusten 
lähtötietoina on käytettävä tuloksia riippumat-
tomista arvioinneista, prosessien arvioinneista, 
turvallisuus- ja laatutavoitteiden toteutumises-
ta, korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden ti-
lanteesta, aiempien johdon katselmusten seuran-
tatoimenpiteistä, parantamissuosituksista sekä 
muutoksista, jotka voivat vaikuttaa johtamisjär-
jestelmään.

7.5 Poikkeamien hallinta, korjaavat 
ja ehkäisevät toimenpiteet
717. Johtamisjärjestelmässä on oltava menettelyt 
prosessien ja tuotteiden poikkeamien tunnista-
miseen, selvittämiseen ja käsittelyyn.

718. Prosessien ja tuotteiden vaatimuksenmukai-
suutta on seurattava. Jos poikkeamia havaitaan, 
niiden merkitys on arvioitava. Poikkeamien syyt 
on selvitettävä kattavasti ja on päätettävä tar-
vittavat korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet. 

Laitoksen rakennetta, käytettäviä menettely-
tapoja tai johtamisjärjestelmää on tarvittaessa 
parannettava. Korjaavien toimenpiteiden ja toi-
minnan parantamiseksi käynnistettyjen kehi-
tyshankkeiden vaikuttavuutta on seurattava ja 
arvioitava järjestelmällisesti.

719. Kaikille henkilöstön jäsenille on järjestettävä 
mahdollisuus tuoda esiin tuotteissa, toiminnassa 
ja johtamisjärjestelmässä havaitsemiaan poik-
keamia ja puutteita, tehdä parannusehdotuksia 
sekä saada tieto niiden käsittelystä. Johdon on 
edistettävä avointa, poikkeamien ja parannus-
tarpeiden havaitsemista ja käsittelyä helpotta-
vaa ilmapiiriä.

720. Poikkeamien, puutteiden ja parannuseh-
dotusten käsittelystä ja syntyvien tallenteiden 
laadinnasta on oltava ohjeet. Poikkeamia arvioi-
vien henkilöiden on oltava riippumattomia sel-
vitettävästä asiasta. Näillä henkilöillä on oltava 
riittävä osaaminen ja arvioitavan kohteen hyvä 
tuntemus.

7.6 Johtamisjärjestelmän parantaminen
721. Luvanhaltijan on määritettävä, kerättävä ja 
analysoitava tarkoituksenmukaista tietoa toi-
minnastaan. Tällä menettelyllä voidaan osoittaa 
johtamisjärjestelmän soveltuvuus ja vaikutta-
vuus sekä arvioida, millä alueilla vaikuttavuutta 
voitaisiin parantaa.

722. Johtamisjärjestelmän vaikuttavuuteen, toi-
minnan laatuun ja turvallisuuden hallintaan 
kohdistuneiden arviointien tulokset on käsiteltä-
vä ja tarvittavat parantamistoimenpiteet on to-
teutettava suunnitellusti ja priorisoidusti ilman 
aiheetonta viivettä. Toimenpidesuunnitelmien on 
sisällettävä tarvittavien resurssien varaaminen.

723. Parantamistoimenpiteiden etenemistä on 
seurattava. Lisäksi niiden loppuun saattamises-
ta ja vaikuttavuudesta on varmistuttava.
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8 Säteilyturvakeskuksen 
valvontamenettelyt
8.1 Yleistä valvonnasta
801. Ydinenergian käytön edellytykset esitetään 
ydinenergialaissa (990/1987) ja -asetuksessa 
(161/1988) [1, 2]. STUK ottaa kantaa luvanha-
kijan johtamisjärjestelmän hyväksyttävyyteen 
rakentamis- ja käyttölupaa koskevissa lausun-
noissaan.

802. STUK valvoo luvanhaltijan ja ydinlaitoksen 
johtamisjärjestelmiä sekä niiden toteutusta ja 
vaikuttavuutta tarkastamalla asiakirjoja, ha-
vainnoimalla toimintaa ja tekemällä tarkastuk-
sia, jotka kohdistuvat luvanhaltijan ja muiden 
STUKin valvontaan kuuluvien organisaatioiden 
toimintaan. STUK arvioi johtamisjärjestelmän 
toimivuutta ja kattavuutta myös kohdassa 7.3 
vaadittujen luvanhaltijan vastuulla olevien ar-
viointien tulosten perusteella. STUK voi kerätä 
valvontahavaintoja myös muun toiminnan yh-
teydessä esimerkiksi seuraamalla luvanhaltijan 
järjestämää koulutusta.

8.2 Periaatepäätös
803. YEA 24 §:n mukaan STUKilla on mahdolli-
suus pyytää tarpeelliseksi katsomiaan selvityk-
siä periaatepäätösvaiheessa.

804. YEL 12 §:n mukaisesti STUKin tehtävänä on 
laatia työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä pe-
riaatepäätöshakemuksesta alustava turvallisuus-
arvio. STUK esittää turvallisuusarviossaan, onko 
esille tullut sellaisia seikkoja, jotka osoittavat, 
ettei ole riittäviä edellytyksiä rakentaa ydinlaitos-
ta siten, että se täyttää ydinenergialaissa esitetyt 
turvallisuusmääräykset. Arvion pohjana käyte-
tään YEL 7 q  §:n nojalla annettuja valtioneu-
voston asetuksia [3, 4]. Turvallisuus arviossaan 
STUK ottaa kantaa myös johtamisjärjestelmään.

8.3 Rakentamislupa
805. YEA 35  §:n mukaisesti luvanhakijan on toi-
mitettava ydinlaitoksen rakentamisen laadunhal-
lintaa koskeva selvitys, jossa esitetään ne jär-
jestelmälliset menettelytavat, joita ydinlaitoksen 
suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuvat or-
ganisaatiot noudattavat laatuun vaikuttavissa 

toiminnoissaan. Selvityksen lisäksi STUKille toi-
mitetaan ohjeen YVL A.1 mukaisesti hyväksyttä-
väksi rakentamisvaihetta koskeva luvanhakijan 
laatukäsikirja, jossa johtamisjärjestelmän turval-
lisuuden- ja laadunhallintaan liittyvät menettelyt 
on kuvattu. Ohjeen YVL A.1 mukaan STUKille 
on myös toimitettava tiedoksi laitostoimittajan, 
polttoaineen toimittajan, tärkeimpien laitteiden 
ja laitteistojen toimittajien sekä suunnitteluor-
ganisaatioiden laatukäsikirjat. STUK voi edellyt-
tää harkintansa mukaan myös laitoshankkeeseen 
osallistuvien muiden organisaatioiden laatukäsi-
kirjojen toimittamista STUKille tiedoksi. Lisäksi 
STUK arvioi sille tiedoksi toimitettavat luvanhal-
tijan rakentamishankkeen projektisuunnitelman 
ja siihen liittyvät resurssi- ja laatusuunnitelmat 
sekä turvallisuuteen ja laatuun liittyvät riskien-
hallintasuunnitelmat.

806. Rakentamislupahakemusta koskevassa lau-
sunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle STUK 
ottaa kantaa luvanhakijan ja rakentamishank-
keen aikaisen organisaation ja projektin johta-
misjärjestelmän vaatimustenmukaisuuteen.

8.4 Rakentaminen ja käyttöönotto
807. Rakentamisen ja käyttöönoton aikana STUK 
valvoo luvanhaltijan johtamisjärjestelmän toi-
mivuutta kokonaisuutena ja eri osa-alueilla har-
kinnan mukaan kohdennettavin tarkastuksin. 
STUK valvoo luvanhaltijan tekemää toimittajien 
ja niiden alihankkijoiden toiminnan valvontaa 
ja johtamisjärjestelmien toimivuuden arviointia. 
Järjestelmien toimivuuteen kohdistuvat tarkas-
tukset sisältyvät rakentamisen aikaiseen tarkas-
tusohjelmaan, jonka sisältö ja aikataulu määräy-
tyvät rakentamisen ja käyttöönoton aikataulun 
perusteella. Lisäksi järjestelmien toimivuutta 
arvioidaan STUKille toimitettavien asiakirjojen 
tarkastuksen sekä STUKin muun valvontatoi-
minnan yhteydessä.

8.5 Käyttölupa
808. YEA 36  §:n mukaisesti luvanhakijan on 
ydinlaitoksen käyttölupaa hakiessaan toimitet-
tava ydinlaitoksen käytön laadunhallintaohjel-
ma. Ohjeen YVL A.1 mukaisesti luvanhakijan 
on toimitettava STUKille hyväksyttäväksi myös 
ydinlaitoksen käyttöä koskevat laatukäsikirjat, 
joissa johtamisjärjestelmän laadun- ja turvalli-
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suudenhallintaan liittyvät menettelyt on kuvat-
tu. STUK tarkastaa näiden asiakirjojen avulla 
johtamisjärjestelmän vaatimustenmukaisuuden.

809. Ydinpolttoainetta koskeva luvanhaltijan laa-
tukäsikirja on toimitettava STUKille hyväksyt-
täväksi ohjeen YVL A.1 mukaisesti.

810. Käyttölupahakemusta koskevassa lausun-
nossaan työ- ja elinkeinoministeriölle STUK ot-
taa kantaa luvanhakijan johtamisjärjestelmän 
vaatimustenmukaisuuteen.

8.6 Käyttö
811. Käyttövaiheen aikana STUK valvoo luvan-
haltijan ja ydinlaitosta käyttävän organisaation 
johtamisjärjestelmien toimivuutta kokonaisuu-
tena ja eri osa-alueilla harkinnan mukaan koh-
dennettavin tarkastuksin. Lisäksi STUK valvoo 
luvanhaltijan ja ydinlaitosta käyttävän organi-
saation suorittamaa toimittajien sekä alihankki-
joiden johtamisjärjestelmien arviointia ja toimin-
nan valvontaa.

812. Johtamisjärjestelmään kohdistuvat tarkas-
tukset sisältyvät käytöntarkastusohjelmaan. Tar-
kastuksissa käsitellään mm. tarkastus- ja val-
vontatoiminnassa kertyneitä STUKin havaintoja.

813. Johtamisjärjestelmän toimivuutta arvioi-
daan lisäksi STUKille toimitettavien asiakirjojen 
tarkastuksen sekä STUKin muun valvontatoi-
minnan yhteydessä.

8.7 Käytöstä poisto
814. Käytöstäpoiston aikana STUK valvoo luvan-
haltijan johtamisjärjestelmän toimivuutta koko-
naisuutena ja eri osa-alueilla harkinnan mukaan 
kohdennettavin tarkastuksin. Lisäksi STUK 
valvoo luvanhaltijan ja ydinlaitosta käytöstä-
poistavan organisaation suorittamaa toimitta-
jien sekä alihankkijoiden johtamisjärjestelmien 
arviointia ja toiminnan valvontaa. Järjestelmien 
toimivuuteen kohdistuvat tarkastukset sisälty-
vät käytöstäpoiston tarkastusohjelmaan, jonka 
sisältö ja aikataulu määräytyvät käytöstäpois-
ton aikataulun perusteella. Lisäksi järjestelmien 
toimivuutta arvioidaan STUKille toimitettavien 
asiakirjojen tarkastuksen sekä STUKin muun 
valvontatoiminnan yhteydessä.

Määritelmät
Alihankkija

Alihankkijalla tarkoitetaan toimittajaa, joka 
ei ole suorassa sopimussuhteessa luvanhalti-
jaan tai luvanhakijaan.

Auditointi
Auditoinnilla tarkoitetaan järjestelmällistä, 
riippumatonta ja dokumentoitua prosessia, 
jossa hankittavaa auditointinäyttöä arvi-
oidaan objektiivisesti sen määrittämiseksi, 
missä määrin sovitut auditointikriteerit on 
täytetty.

Johtamisjärjestelmä
Johtamisjärjestelmällä tarkoitetaan politii-
kan ja tavoitteiden määrittelyyn sekä tavoit-
teiden saavuttamiseen käytettävää järjestel-
mää.

Johtamisjärjestelmän riippumaton 
arviointi

Johtamisjärjestelmän riippumattomalla ar-
vioinnilla tarkoitetaan arviointikohteen joh-
tamisesta, toteuttamisesta ja kehittämisestä 
riippumattoman sisäisen tai ulkoisen tahon 
tekemää arviointia. Useimmiten riippumat-
tomuus voidaan osoittaa sillä, että arvioitava 
toiminto ei kuulu arvioijan vastuualueeseen.

Kelpoistus
Kelpoistuksella tarkoitetaan prosessia, jonka 
perusteella osoitetaan kyky täyttää määritel-
lyt vaatimukset (vastaa ISO 9000:n pätevöin-
tiprosessia). 

Kelpuutus
Kelpuutuksella tarkoitetaan objektiiviseen 
näyttöön perustuvaa varmistumista siitä, 
että tiettyä käyttöä tai soveltamista koskevat 
vaatimukset on täytetty.

Osaaminen
Osaamisella tarkoitetaan tietoja ja taitoja, 
soveltuvuutta tehtävään, asennetta ja ym-
märrystä oman työn ja työtehtävän turvalli-
suusmerkityksestä sekä kykyä soveltaa näitä 
määriteltyyn tehtävään, jolla on turvallisuus-
merkitystä.
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Projekti
Projektilla tarkoitetaan sarjaa koordinoituja 
ja ohjattuja toimintoja, joille on määrätty 
tietty alkamis- ja päättymisajankohta ja joilla 
pyritään saavuttamaan tiettyjen vaatimusten 
mukainen tavoite. Projekti voi olla esimerkik-
si uuden ydinlaitoksen rakentamisprojekti tai 
laajan muutostyön toteuttamiseksi perustet-
tu laitosmuutosprojekti.

Prosessi
Prosessilla tarkoitetaan sarjaa toisiinsa liit-
tyviä tai vuorovaikutteisia toimintoja, jotka 
muuttavat syötteet tuotoksiksi.

Pätevyys
Pätevyydellä tarkoitetaan osoitettuja henkilö-
kohtaisia ominaisuuksia ja osoitettua kykyä 
soveltaa tietoja ja taitoja.

Toimittaja
Toimittajalla tarkoitetaan organisaatiota tai 
henkilöä, joka valmistaa tai toimittaa tuot-
teen.

Tuote
Tuotteella tarkoitetaan prosessin tulosta (ISO 
9000). Tuote voi olla esimerkiksi ydinlaitos, 
laitosmuutos, järjestelmän toimitus, yksittäi-
nen laite tai sen osa, suunnitelma, palvelu, 
prosessoitu materiaali tai tietotuote. 

Vaatimus
Vaatimuksella tarkoitetaan tarvetta tai odo-
tusta, joka on erityisesti mainittu, yleisesti 
odotettu tai pakollinen.

Viitteet
1. Ydinenergialaki (990/1987).
2. Ydinenergia-asetus (161/1988).
3. Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen 

turvallisuudesta (717/2013).
4. Valtioneuvoston asetus ydinjätteen loppusijoi-

tuksen turvallisuudesta (736/2008).
5. SFS-EN ISO 9000:2005, Laadunhallinta-

järjestelmät. Perusteet ja sanasto, 2005.
6. IAEA Safety Requirements, No. GS-R-3, 

The Management System for Facilities and 
Activities, August 2006.

7. IAEA Safety Requirements, No. GS-R-2, 
Preparedness and Response for a Nuclear and 
Radiological Emergency, November 2002.

8. IAEA Safety of Nuclear Power Plants: Design. 
No. SSR-2/1, February 2012.

9. IAEA Safety of Nuclear Power Plants, 
Commissioning and Operation Specific Safety 
Requirements, SSR-2/2, July 2011

10. IAEA Safety Requirements, No. NS-R-3, 
Site Evaluation for Nuclear Installations, 
December 2003.

11. IAEA Safety Requirements, No. NS-R-4, 
Safety of Research Reactors, June 2005.

12. IAEA Safety Requirements, No. WS-R-1, Near 
Surface Disposal of Radioactive Waste, June 
1999.

13. IAEA Safety Requirements, No. WS-R-5, 
Decommissioning of Facilities Using Radio-
active material, October 2006

14. IAEA Safety Requirements, No. GSR Part 
5, Predisposal Management of Radioactive 
Waste General Safety Requirements, May 
2009.

15. IAEA Spesific Safety Requirements, No. SSR-
5 Disposal of Radioactive Waste, May 2011.

16. ISO-IEC-EN 17021:2011, Vaatimuksen-
mukaisuuden arviointi. Vaatimukset johta-
misjärjestelmiä auditoiville ja sertifioiville 
elimille, 2011

17. ISO 19011:2011, Johtamisjärjestelmän audi-
tointiohjeet, 2011
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LIITE Laatusuunnitelman sisältö

A01. Johtamisjärjestelmää täydentävässä ja toi-
mitusta koskevassa laatusuunnitelmassa on esi-
tettävä ainakin
•	 toimittajaa koskevat vastuut ja velvoitteet 

sekä rajapinnat kyseisen toimituksen muihin 
toimittajiin tai organisaatioihin

•	 toimituksessa noudatettavat standardit ja oh-
jeet

•	 toimituksen mahdollinen ositus tai vaiheistus
•	 toimitusta koskevat lähtötiedot ja tuloksena 

syntyvät asiakirjat ja tallenteet
•	 toimitukseen ja sen ositukseen tai vaiheis-

tukseen liittyvät katselmukset, mukaan luki-
en katselmusten sisältö, suorittaja, hyväksy-
miskriteerit sekä noudatettavat päätöksente-
komenettelyt ja vastuut

•	 alihankkijoiden valvontaa koskevat menet-
telyt

•	 teknisen kokoonpanon ja muutosten hallintaa 
koskevat menettelyt

•	 toimitusta koskevat toimittajan johtamisjär-
jestelmän prosessit sekä niiden mahdolliset 
toimituskohtaiset täydennykset

•	 laadunvarmistusvaatimusten luokittelu oh-
jeen YVL A.3 vaatimuksen 326 mukaisesti

•	 menettelytavat laatusuunnitelman päivittä-
miseksi.
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