Yhtiötason politiikat

Turvallisuuskulttuuri
TVO ja sen henkilöstö ovat sitoutuneet korkeatasoiseen turvallisuuskulttuuriin.
Turvallisuuskulttuuri on organisaation toimintatavoista ja yksityisten ihmisten asenteista muodostuva
kokonaisuus, jonka tuloksena ydinvoimalaitoksen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät saavat kukin tärkeytensä edellyttämän huomion ja ovat
etusijalla päätöksiä tehtäessä.
Yhtiötason politiikat
TVO ja sen henkilöstö toimivat yhtiön määrittelemien politiikkojen
mukaisesti.
Lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä sekä kansainvälisiä sopimuksia noudatetaan tinkimättömästi. TVO asettaa omalle toiminnalleen
lainsäädännön vaatimuksia tiukempia tavoitteita.
TVO edellyttää liikekumppaneiltaan ja niiden Olkiluodossa
työskenteleviltä henkilöiltä sitoutumista korkeatasoiseen turvallisuuskulttuuriin ja laadukkaisiin
toimintatapoihin. Tämä tarkoittaa,
että sopimussuhteessa suoraan tai
välillisesti olevat yritykset ja henkilöt
toimivat vastuullisesti TVO:n ympäristö-, ydinturvallisuus- ja laatupolitiikan sekä tietoturvallisuusperiaatteiden mukaisesti.

Ydinturvallisuus- ja
laatupolitiikka
Ydinturvallisuus- ja laatupolitiikkaan kuuluvat ydinturvallisuus, säteilysuojelu, ydinmateriaalivalvonta
ja laatu.

vaikuttavat asiat huomioon omassa
työssään.
Säteilysuojelutoimintaa kehitettäessä otetaan huomioon viranomaisten ohjeiden lisäksi myös kansainväliset suositukset.

Ydinturvallisuus

Ydinmateriaalivalvonta

TVO sitoutuu ylläpitämään sellaisia
toimintaolosuhteita, joissa voidaan
toteuttaa tehokkaita menettelytapoja turvallisuus-, laatu- ja kustannustietoisesti. Näin varmistetaan kyky
tuottaa turvallisesti ja luotettavasti
kilpailukykyistä sähköä myös pitkällä aikavälillä.
TVO:n toiminta ei saa aiheuttaa
vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai
omaisuudelle.

TVO pitää tarkasti huolta ydinmateriaalista ja varmistaa, ettei sitä joudu
vääriin käsiin.

Säteilysuojelu
TVO ja sen henkilöstö sitoutuvat
kaikella säteilysuojelutoiminnallaan
ALARA-periaatteeseen (as low as
reasonably achievable). Sen mukaisesti pidetään yksilö- ja kollektiiviset säteilyannokset niin alhaisina
kuin käytännöllisin toimenpitein on
mahdollista.
Annosten rajoittaminen ja radioaktiivisten päästöjen pitäminen
mahdollisimman pieninä otetaan
huomioon jo rakenteita sekä toimintoja suunniteltaessa. Jokaisen työntekijän on otettava säteilysuojeluun

Laatu
TVO varmistaa, että yhtiössä on laadukkaat työskentelytavat. Nämä ovat turvallisen ja taloudellisen toiminnan perusta.
TVO:n henkilöstö tiedostaa työnsä
turvallisuusmerkityksen.
Asiat käsitellään avoimesti.
Osaamista ja toimintaa kehitetään
jatkuvan parantamisen periaatteen
mukaisesti. Kehityskohteista, havaituista puutteista, poikkeamista ja
virheistä rohkaistaan kertomaan.
Pidämme sisäisiä asiakkaitamme
yhtä tärkeinä kuin ulkoisia. Teemme
kaikki työtehtävät asiallisesti ja ajallisesti laadukkaalla tavalla.
TVO kehittää yhteistyötä toimittajiensa kanssa siten, että laitosyksiköiden turvallisuus, käytettävyys ja
ympäristöystävällisyys säilyvät korkealla kansainvälisellä tasolla.

Yhteiskuntavastuupolitiikka
Yhteiskuntavastuupolitiikkaan kuuluvat ympäristö, hankinnat, henkilöstö, työturvallisuus ja viestintä.
Ympäristö
TVO toimii kestävän kehityksen
periaatteen mukaisesti. TVO kantaa
vastuuta ympäristöstä tunnistamalla toimintansa ympäristönäkökohdat ja minimoimalla siitä aiheutuvat haitalliset vaikutukset. TVO
asettaa toiminnalleen päämääriä ja
tavoitteita jatkuvan parantamisen
periaatteen mukaisesti. TVO seuraa
toimintansa vaikutusta ympäristön
tilaan ja ryhtyy tarvittaessa välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin.
TVO huolehtii henkilöstönsä ja
muiden Olkiluodon voimalaitoksella työskentelevien osaamisesta
ja asiantuntemuksesta ympäristöasioissa. TVO pyrkii toimimaan
edelläkävijänä ympäristöasioiden
hallinnassa.
TVO:n tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää ennestäänkin
alhaisia radioaktiivisten aineiden
päästöjä. Mahdollisia laitosprosessin
poikkeavia tapahtumia ennakoidaan
ja niiden aiheuttamat ympäristöhaitat varaudutaan torjumaan.
TVO näkee tärkeäksi kokonaisvastuunsa polttoainekierron
kaikista vaiheista. Yhtiö seuraa ja

valvoo polttoainetoimittajien ympäristöasioiden hallintaa. TVO edellyttää toimittajilta vastuullisuutta
uraanin tuotanto- ja jatkojalostuslaitosten ympäristön elinolosuhteiden turvaamisessa ja kehittämisessä
alkuperäiskansat huomioon ottaen.
Polttoaineesta huolehditaan uraanikaivoksilta aina loppusijoitukseen
asti ”kalliosta kallioon” -periaatteen
mukaisesti.
TVO ottaa huomioon energiatehokkuusvaatimukset ja parantaa toimintansa energiatehokkuutta. Omaa
energiankäyttöä seurataan ja sitä
pyritään tehostamaan huomioimalla
energianäkökohdat laitehankinnoissa ja toimintatapojen kehittämisessä.
Laitosyksiköiden modernisoinneilla
parannetaan voimalaitosprosessin
energiatehokkuutta.
TVO minimoi syntyvän jätteen määrää tehostamalla energian, tarvikkeiden ja raaka-aineiden
käyttöä sekä kehittämällä jätteiden
hyötykäyttöä. Tavoitteena on lisätä hyötykäyttöön menevän jätteen
suhteellista osuutta sekä vähentää
syntyvän radioaktiivisen jätteen
määrää. TVO pyrkii vähentämään
myös käytetyn polttoaineen määrää
optimoimalla polttoaineen käyttöä ja
ominaisuuksia.
Olkiluodon alueen kehittämisessä
ja toiminnan laajentamisessa huomi-

oidaan ympäristön kestävä käyttö.
Uusien ydinvoimalaitosyksiköiden
suunnittelussa ja rakentamissa pyritään minimoimaan ympäristölle aiheutuvat haitat ja häiriöt.
Hankinnat
Laadukkaalla hankintatoiminnalla
varmistetaan laitosyksiköiden turvallinen, kilpailukykyinen ja luotettava tuotanto sekä pitkäikäinen
käyttö.
Hankittavien tuotteiden ja palvelujen tulee täyttää TVO:n turvallisuus-, laatu- ja ympäristövaatimukset. Yhtiön toiminnalle
välttämättömien tuotteiden ja palvelujen saatavuus varmistetaan
pitkäaikaisilla sopimuksilla, jotka
perustuvat molemminpuoliseen
luottamukseen ja kumppanuuteen.
Toimittajien valinnassa kiinnitetään erityisesti huomiota toimittajan toiminnan jatkuvuuteen,
toimitusvarmuuteen, laatu- ja ympäristöasioiden hallintaan sekä kilpailukykyyn samalla arvostaen toimittajan kotimaisuutta ja paikallisuutta.
Toimittajia arvioidaan ja toimitusten laatua seurataan ja ryhdytään
tarvittaessa välittömiin korjaaviin
toimenpiteisiin.
TVO toimii vastuullisesti ja eettisesti suhteessa hankintaketjuun ja
liiketoimintakumppaneihin. TVO

edellyttää, että sen kumppanit noudattavat korkeaa turvallisuuskulttuuria ja vastuullisia toimintatapoja
omassa toiminnassaan.
Henkilöstö
TVO:n tavoitteena on huolehtia siitä, että henkilöstö on motivoitunutta
ja pätevää, hoitaa tehtäviään vastuullisesti ja sitoutuu sovittujen toimintatapojen noudattamiseen.
TVO huolehtii siitä, että yhtiössä
on riittävät ja osaavat henkilöresurssit yhtiölle asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi.
TVO tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuksia kehittyä työssä ja ammatissa. TVO palkitsee kilpailukykyisesti ja kannustaa tulokselliseen
työskentelyyn, tavoitteiden saavuttamiseen ja hyvään jokapäiväiseen
toimintaan.
TVO luo henkilöstölle edellytyksiä huolehtia työkyvystään.
Henkilöstöpolitiikan periaatteita toteutetaan hyvässä yhteistyössä
henkilöstön kanssa. TVO:n tavoitteena on tasa-arvoinen ja hyvinvoiva
työyhteisö, jossa ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää ja jossa edistetään tasa-arvon toteutumista.
Työturvallisuus
Yhtiön työturvallisuustoiminnan
tavoitteena on edistää terveyttä ja

työturvallisuutta nolla tapaturmaa –
ajattelun mukaisesti.
TVO ylläpitää hyvää työilmapiiriä
ja työskentelyolosuhteita.
TVO ja TVO:laiset eivät hyväksy
työpaikalla tapahtuvaa häirintää, ahdistelua tai kiusaamista.
Kaikkien työturvallisuustavoitteena on oman ja kanssatyöskentelijän turvallisuudesta huolehtiminen.
Työturvallisuus otetaan huomioon
kaikissa toiminnoissa.
Viestintä
TVO lisää keskinäistä luottamusta tukemalla avointa ja vastuullista vuorovaikutusta kaikkien sidosryhmiensä kanssa lähialueella,
suomalaisessa yhteiskunnassa sekä toimialansa kansainvälisessä
yhteistyöverkostossa.
TVO edistää yleistä ydinvoimatietämystä ja yleistä hyväksyttävyyttä osallistumalla yhteiskunnalliseen
keskusteluun ja viestimällä yhtiön
ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksen toiminnasta ja tapahtumista
avoimesti.
Olkiluodon vierailukeskus palvelee yhtiön toiminnasta kiinnostuneita ja näyttely on avoinna
vierailijoille.
Sisäisellä viestinnällä TVO tukee
vuorovaikutteista yrityskulttuuria ja
huolehtii siitä, että henkilöstö ym-

märtää yhtiön tavoitteet ja linjaukset
ja on tietoinen yhtiön taloudellisesta
ja tuotannollisesta tilasta.
TVO:n kanssakäyminen sidosryhmien kanssa on korkeiden eettisten periaatteiden ohjaamaa ja siten
vahvistaa luottamusta sekä TVO:n
että sidosryhmän toimintaan, eikä
ole uhka kummankaan maineelle tai
puolueettomuudelle.
Kulttuurin, urheilun, tutkimuksen ja yleishyödyllisen toiminnan
tukeminen on osa TVO:n yritysvastuuta. Yhteistyökumppanien ja
tukikohteiden valinnassa otetaan
huomioon niiden maine, arvot ja sopivuus TVO:n strategisiin tavoitteisiin ja periaatteisiin. Suomalaisuus,
edelläkävijyys, luotettavuus ja
vuorovaikutteisuus ovat keskeisiä
valintakriteereitä.
Tuotantopolitiikka
Tuotantopolitiikkaan kuuluvat laitoksen käyttö ja ylläpito sekä tuotantokapasiteetin lisääminen.
Käyttö ja ylläpito
TVO:n käyttö- ja ylläpitotoiminnan
tavoitteena on häiriötön, ennustettava ja kilpailukykyinen sähköntuotanto. Ydin- ja käyttöturvallisuus
asetetaan aina etusijalle.
Laitoksen turvallisuutta ja luotettavuutta kehitetään suunnitelmalli-

sesti. Laitoksella tehtävät muutokset
tai perusparannukset toteutetaan
ennalta hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti siten, että sitä voidaan
käyttää mahdollisimman pitkään.
Suunnitelmallisilla ja oikeanlaajuisilla koestus- ja tarkastustoimenpiteillä varmistetaan laitoksen turvallinen ja luotettava käyttö.
Laitoksen ylläpitotoiminta toteutetaan suunnitelmallisesti ja ennakoiden mahdolliset vika- tai häiriö
tilanteet sekä varautumalla niiden
edellyttämiin toimenpiteisiin.
Tuotantokapasiteetin
lisääminen
TVO seuraa ydinvoimatekniikan kehitystä ja osallistuu kansainväliseen
yhteistyöhön sekä voimalaitostoimittajien että ydinvoimayhtiöiden
kanssa.
Olkiluodon nykyisten laitosyksiköiden sähkötehoa lisätään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämällä uusinta käytettävissä olevaa
tekniikkaa.
Olkiluoto 3:n suunnittelussa ja
toteutuksessa sovelletaan parasta taloudellisesti käyttökelpoista ja ympäristöhaitat minimoivaa tekniikkaa
ottaen huomioon laitosyksikön koko
elinkaari.

Yritysturvallisuuspolitiikka
Yritysturvallisuuspolitiikkaan kuuluu tuotannon ja toiminnan turvallisuus sekä henkilö- ja toimitilaturvallisuus, pelastus- ja valmiustoiminta
sekä tietoturvallisuus.
Tuotannon ja toiminnan
turvallisuus sekä henkilö- ja
toimitilaturvallisuus
Turvallisuuteen liittyvät menettelytavat toteutetaan suunnitelmallisesti, ennakoivasti ja
kattavasti. Menettelytavoilla varmistetaan laitoksen turvallinen toiminta sekä henkilökunnan ja laitoksella työskentelevien henkilöiden
koskemattomuus.
Pelastus- ja valmiustoiminta
TVO ylläpitää ja kehittää toiminta-valmiutta erikoistilanteita varten. Pelastus- ja valmiustoimintaa
harjoitellaan suunnitelmallisesti ja
säännöllisesti.
Yhtiö pitää jatkuvasti yllä tietämystään yritykseen, henkilöstöön ja
toimintaympäristöön kohdistuvista
riskeistä.
Tietoturvallisuus
Tietoturvallisuusmenettelyt mitoitetaan TVO:n toimintojen tärkeyden
ja riskin mukaisesti. Tavoitteena on
ydinturvallisuuden, taloudellisten

etujen ja henkilöstön yksityisyyden
suojan turvaaminen sekä oikean
ja luotettavan tiedon käytettävyyden varmistaminen ja tietojen käsittelystä aiheutuvien vahinkojen
välttäminen.
TVO:n tietoturvallisuusmenettelyt kattavat tietojen ja tietojärjestelmien käytettävyyden, aitouden ja
luottamuksellisuuden sekä käyttöoikeuksien hallintamenettelyt.
TVO:ssa työskenteleville annetaan työtehtävien kannalta tarkoituksenmukaiset oikeudet yhtiön tietojen ja tietojärjestelmien
käytölle. Tietojen luovuttaminen
ulkopuolisille on sallittu vain TVO:n
eduksi. Muiden tahojen TVO:lle
luovuttamien tietojen käsittelyssä noudatetaan vähintään luovuttajan käyttämiä tai edellyttämiä
tietoturvallisuusmenettelyjä.

