
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommi Hietala 

 

LUPAPROSESSIOHJEEN LAATIMINEN FENNOVOIMA OY:N FH1-

PROJEKTILLE 
 

 

 

 

 

Opinnäytetyö 

CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU 

Liiketalouden koulutusohjelma 

Toukokuu 2021 

 

 

 
  



2 

 

TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ 

 

Centria- 

ammattikorkeakoulu 

Aika 

Toukokuu 2021 

Tekijä/tekijät 

Tommi Hietala 

Koulutus 

Liiketalous 
☒  AMK 

☐  YAMK 

Työn nimi 

LUPAPROSESSIOHJEEN LAATIMINEN FENNOVOIMA OY:N FH1-PROJEKTILLE 

Työn ohjaaja 

Pekka Paajanen 

Sivumäärä 

42 

Työelämäohjaaja 

Markku Vilppola 
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tehtiin mittava johtamisjärjestelmän uudistus vuonna 2020 ja kehityksen myötä myös henkilölupapro-

sessi päivitettiin. Sovellettavien lainsäädäntöjen ja yrityksen käytäntöjen muuttuminen johtivat siihen, 

että ohjeistukset eivät olleet ajantasaisia ja lupaprosessiohje tuli kirjoittaa uusiksi. Fennovoiman päivi-

tetty lupaprosessi kehitettiin vastaamaan Suomen lainsäädännön vaatimuksia rakennustyömaan osalta, 

sekä Fennovoiman omaa turvallisuustasoa ydinvoimalaitoksen turvallisuuskulttuurin näkökulmasta. 

 

Tavoitteena kehittämistehtävällä pidettiin sitä, että Fennovoima saa operatiivisia toimintoja ohjaavan 
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ja valmis dokumentaatio jalkautettiin projektin relevanteille sidosryhmille käyttöön. Ohjeen valmistu-

misen jälkeen siitä avataan uusi päivitys heti tarpeen ilmetessä. Kehitystehtävä toteutettiin vuosien 

2020–2021 aikana. Laadittu lupaprosessiohje on salainen. 
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1 JOHDANTO 

Fennovoima Oy on vuonna 2007 perustettu suomalainen energiayhtiö, jonka tarkoituksena on rakentaa 

Pyhäjoelle Suomen seuraava ydinvoimalaitos. Ydinlaitosprojekti on nimeltään FH1-projekti ja valmis-

tuva ydinlaitos nimeltään Hanhikivi 1. Valmistuttuaan laitoksen sähköntuotanto parantaa Suomen ener-

giaomavaraisuutta tuottaen koko valtion sähköntuotannosta noin kymmeneksen. Hanhikivi 1 -hanke on 

aikataulutettu siten, että sähköä tuotetaan kaupalliseen käyttöön vuonna 2028. Fennovoima Oy:n omis-

tajina ovat Voimaosakeyhtiö SF, joka omistaa 66 prosenttia ja RAOS Voima Oy loput 34 prosenttia. 

(Fennovoima a.) 

 

Yrityksellä on noin 400 työntekijää yli 20:stä eri kansallisuudesta. FH1-projektin virallinen kieli on eng-

lanti ja tästä syystä myös projektiin liittyvä dokumentaatio laaditaan englanniksi. Projekti työllistää ra-

kennusvaiheessa kiivaimmillaan 4000–5000 työntekijää päivittäin ja toimiva laitos arviolta 450 työnte-

kijää. Tällä hetkellä Pyhäjoen rakennustyömaalla työskentelee päivittäin keskimäärin 260 työntekijää. 

Lupaprosessissa käsitellään tällä hetkellä vuosittain yli 1000 työntekijää. 

 

Vuonna 2021 Fennovoima toimittaa Suomen ydinlaitoksia valvovalle viranomaiselle Säteilyturvakes-

kukselle rakentamislupa-aineistoa. Ydinlaitoksen rakentaminen alkaa vasta rakentamisluvan myöntämi-

sen jälkeen ja tällä hetkellä Hanhikivi 1 -työmaalla tehdään valmistelevia infratöitä sekä rakennetaan eri 

tukitoimintojen edellyttämiä rakennuksia. Laitoksen rakentamisen arvioidaan kestävän 10 vuotta. Ydin-

laitos tuottaa sähköä valmistuttuaan 60 vuotta, jonka jälkeen laitos ja tuotanto ajetaan hallitusti alas seu-

raavien 30 vuoden aikana. Projektin kokonaiskesto on arviolta 100 vuotta. 

 

Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitostyömaalla työskentely edellyttää projektiin räätälöidyn 

lupaprosessin hyväksyttyä suorittamista. Lupaprosessi koostuu erilaisista taustaselvityksistä sekä joko 

projektin tai Suomen lainsäädännön edellyttämistä pätevyyksistä. Fennovoiman tapauksessa henkilölu-

paprosessista vastaa sitä varten perustettu lupatoimisto. Työskentelen tällä hetkellä Fennovoiman lupa-

toimistossa turvajärjestelykoordinaattorina. 

 

Fennovoiman lupaprosessi on kehitetty vastaamaan Suomen lainsäädännön vaatimuksia rakennustyö-

maan osalta, sekä Fennovoiman omaa turvallisuustasoa ydinvoimalaitoksen turvallisuuskulttuurin nä-

kökulmasta. Yrityksessä tehdään mittava johtamisjärjestelmän uudistus vuosina 2020–2021 ja siihen 
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liittyen myös henkilölupaprosessia kehitetään. Tämä kehitys edellyttää ajantasaisia, dokumentoituja oh-

jeita. Lupaprosessiohje on osa johtamisjärjestelmää ja ohjaa useiden projektiin liittyvien sidosryhmien 

toimintaa. Tämän opinnäytetyön kehittämistehtävä sisältää kattavaa sovellettaviin lakeihin perehty-

mistä, niiden soveltamista, dokumentaation kirjoittamista johtamisen näkökulmasta sekä syntyvän lop-

putuotteen tehokasta viestintää koko projektin osapuolille. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia lupaprosessista informatiivinen ja selkeä prosessiohjeistus, jota on 

helppo noudattaa sellaisenaan. Kirjoittamattomat käytännöt ja epäselvät tai vanhentuneet ohjeet aiheut-

tavat vääriä menettelyitä ja hidastavat prosesseja. Voisi sanoa, että idea opinnäytetyölle syntyi johtamis-

järjestelmän uudistamisen lisäksi myös omasta havainnostani siitä, mikä lupatoimiston resursseja eniten 

sitoo. Oman työni näkökulmasta lupaprosessiohjeen tarkoitus on vähentää turhaa viestien vaihtoa sidos-

ryhmien välillä, sekä optimoida resurssien käyttöä oleellisempiin työtehtäviin. 

 

Kehittämistehtävästä syntyvä englanninkielinen ohje on merkittävässä roolissa koko ydinvoimalaitos-

projektin etenemistä tarkasteltaessa ja tästä syystä tärkeä toimeksiantajalle. Ohjeen tarkoitus on varmis-

taa henkilöluvituksen laatua sekä tehostaa koko lupaprosessia. Henkilölupaprosessi kestää henkilöstä ja 

yrityksestä riippuen jopa 1–2 kuukautta ja näin ollen jokainen säästetty aikaresurssi on tärkeä. 

 

FH1-projektin henkilölupaprosessi on toiminut useita vuosia. Prosessia on kehitetty vuosien saatossa 

paljon ja muutokset ovat johtaneet siihen, että prosessikuvaukset ja -ohjedokumentaatio eivät ole ajan 

tasalla. Vuoden 2020 aikana Fennovoiman lupatoimisto on uudistanut käytettävien tietojärjestelmien 

käyttäjäohjedokumentaatioita siten, että nykyiset järjestelyt on todettu riittäviksi ja hyväksytty yrityksen 

johdon toimesta. Uudistukset on laadittu etenevän henkilölupaprosessin ohella ja muuttuneet käytännöt 

aiheuttavat ylimääräistä työtä, mikäli ohjeistukset eivät ole ajan tasalla. Seuraava looginen askel on päi-

vittää vanhentuneet ohjeistukset koko lupaprosessin osalta, jotta itse prosessin eteneminen tehostuu. 

 

Fennovoimalle laadittava lupaprosessiohje päivittää sidosryhmien ohjeet ja ymmärryksen nykykäytän-

töjen mukaisiksi ja on siten tärkeä sidosryhmäyhteistyön sujuvuuden kannalta. Ohje laaditaan Fenno-

voiman oman johtamisjärjestelmädokumentaatio-ohjeen mukaisesti osana suurempaa kokonaisuutta ja 

siten, että ohjeen eri osiot koskevat eri sidosryhmiä. Ohje sisältää ensin tarkan yleisosion, missä kuvataan 

henkilölupaprosessi kokonaisuudessaan ja taustoitetaan osiota seuraavat sidosryhmäkohtaiset ohjeet. Si-

dosryhmille voidaan toimittaa vain yleisosio ja yksinomaan niitä koskeva osio tai vaihtoehtoisesti koko 

ohje. Ohje jaetaan suoraan sidosryhmille käytettäväksi myös omien prosessiensa ja dokumentaatioidensa 
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tukemiseen. Lupaprosessiohjeen on määrä olla hyväksytty Fennovoiman hyväksyntäprosessien mukai-

sesti vuoden 2021 aikana. 

 

Ohje kehittää samanaikaisesti myös Fennovoiman sisäisiä prosesseja. Lupatoimisto toimii läheisessä 

yhteistyössä Fennovoiman oman rekrytointitiimin kanssa ja lupaprosessi sekä siihen kohdistuvat muu-

tokset vaikuttavat suoranaisesti myös rekrytoijien työhön. Tästä syystä lupaprosessiohjeen laadinnassa 

hyödynnetään myös hr-yksikön resursseja. Ohjeen tarkoituksena on myös parantaa Fennovoiman yri-

tysturvallisuusyksikön ja muiden yksiköiden välistä sisäistä viestintää. 

 

Teoreettinen viitekehys keskittyy Suomen lainsäädäntöön, riskienhallintaan ja laatuun. Keskeisimpiä 

käsitteitä opinnäytetyössä ovat turvallisuus, riskienhallinta, johtaminen ja näiden yhteistoiminnassa syn-

tyvä laatu. Opinnäytetyön valmistumisen jälkeen tarkastellaan, mitä työllä saavutettiin ja kuinka tavoi-

teltu lopputulos onnistui. Ohjeen avoin viestintä ja selkeys parantavat lupaprosessin tarkasteltavuutta ja 

läpinäkyvyyttä. 

 

Opinnäytetyö rakentuu siten, että johdantoluvun jälkeinen toinen luku esittelee FH1-projektin lupapro-

sessia niiltä osin, kuin se on julkisesti mahdollista. Luvussa esitellään tärkeimmät sidosryhmät, työkalut 

sekä lainsäädäntö, minkä ympärille lupaprosessi muodostuu. Kolmas luku käsittelee riskienhallintaa. 

Toimeksiantajalla on omat riskienhallintaprosessit, joita ei kuvata tehtävän julkisuuden vuoksi. Riskien-

hallinnan teoria keskittyy yleiselle tasolle, mutta prosessiin liittyviä riskejä tunnistetaan konkreettisin 

esimerkein. Opinnäytetyön neljännessä luvussa tarkastellaan laatua yleisellä tasolla. Siinä myös pohdi-

taan ja esitellään laadun merkitystä lupaprosessissa. Toimeksiantajan omia laatuprosesseja ei esitellä 

tässä työssä. Viidennessä luvussa kuvataan kehittämistehtävän toteutusta ja rakennetta. Viimeisessä lu-

vussa kokoan ajatuksiani opinnäytetyöprosessista ja työn toteutuksesta. 

 

Tulen työtehtävissäni päivittämään lupaprosessiohjetta aina tarpeen ilmaantuessa. FH1-projektin tässä 

vaiheessa ohje vastaa pääosin rakennustyömaan lainsäädännön, Fennovoiman sekä käytettävien tieto-

järjestelmien vaatimuksiin. Ohje tulee kokemaan suuremman muutoksen, kun projekti saavuttaa ydin-

laitoksen rakentamislupavaiheen. Lupaprosessi tulee siinä vaiheessa arvioitavaksi uudestaan ja käytän-

nöt kehitetään vastaamaan myös uusiin lain ja viranomaisten vaatimuksiin. 
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2 LUPAPROSESSIN ESITTELY 

FH1-projektissa työskentely edellyttää Fennovoiman suorittamaa yritysten ja työntekijöiden hyväksyn-

tää. Opinnäytetyössä tarkastellaan projektiin räätälöityä työntekijöiden lupaprosessia eli työntekijän tie-

tojen ja pätevyyksien keräämistä ja hallinnointia sekä taustaselvityksiä. Lupaprosessin kehittäminen on 

tärkeää myös yritysten välisten aliurakointisopimusten solmimisesta varten, koska usein aliurakoitsijan 

tarve ilmenee nopeasti ja lupaprosessi kokonaisuutena voi viedä aikaa jopa kuukausia. 

 

FH1-projektin toimitusketjussa työskentelevät työntekijät voidaan jakaa kahteen osaan sen perusteella, 

pääsevätkö ne Hanhikivenniemellä sijaitsevalle rakennustyömaalle, vai tehdäänkö työt kyseisen työ-

maan ulkopuolella. Rakennustyömaan ulkopuoliset työntekijät taas voidaan jakaa kahtia työntekijöihin, 

jotka saavat itsenäisen pääsyn Fennovoiman toimistoympäristöön ja/tai tietojärjestelmiin sekä niihin, 

jotka työskentelevät oman työnantajansa työtiloissa ja tietojärjestelmissä. Näin tarkasteltuna voidaan 

puhua yhteensä kolmesta eri työntekijäryhmästä. 

 

Ensimmäisenä ryhmänä käsitellään ydinlaitoksen rakennustyömaalla työskentelevät. Rakentamisalu-

eelle pääseviä työntekijöitä koskee osittain eri lainsäädäntö kuin työmaan ulkopuolella työskenteleviä. 

Tietyt työturvallisuuslainsäädännöstä ja muista rakennustyöhön liittyvistä asetuksista tulevat vaatimuk-

set, kuten esim. vaatimus työterveyskortista tai henkilön yksilöivästä kulkutunnisteesta määrittelevät 

tarkasti, mitä vaatimuksia työntekijöiltä edellytetään. Näiden lisäksi Fennovoima edellyttää rakennutta-

jan roolissa tiettyjä yrityksen arvoihin perustuvia vaatimuksia, kuten työturvallisuuskorttia, turvallisuus-

selvitystä ja huumausainetestiä. 

 

Toisena ryhmänä tarkastellaan työntekijöitä, jotka eivät työskentele rakennustyömaalla, mutta saavat 

kulkuoikeuden Fennovoiman toimistoympäristöön ja/tai tietojärjestelmiin. Kyseisiä työntekijöitä ei 

koske rakennustyömaihin sovellettavat lainsäädännöt, vaan työn edellytykset määrittelee Fennovoima 

sekä laki yksityisyyden suojasta työelämässä ja turvallisuusselvityslaki. Työntekijöiden tullessa Suo-

meen ulkomailta, sovellettavaksi tulee myös tilaajavastuulain sekä ulkomaalaislain ulkomaalaista työ-

voimaa koskevat osiot. 

 

Viimeisenä ryhmänä tarkasteltavana ovat ulkoiset työntekijät, jotka työskentelevät pääosin omien yri-

tystensä toimistoympäristössä ja tuottavat Fennovoimalle esim. tietojärjestelmien huolto- ja ylläpitopal-
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veluita. Lupaprosessin näkökulmasta kyseisiin työntekijöihin sovelletaan vain henkilötietojen kerää-

mistä ja yritysten välisiä tietojenluovutus-, tietosuoja- sekä salassapitosopimuksia. Työntekijöihin ei au-

tomaattisesti sovelleta taustojenselvitysprosesseja vaan nämä tarkastellaan aina tapauskohtaisesti ja 

taustaselvitykset tehdään vain perustellusta syystä. 

 

Lupaprosessi arvioi ja määrittelee työn tai pääsyn edellytykset sekä seuraa näiden täyttymistä. Työn 

edellytysten täytyttyä lopputuotteena syntyy pääsy työkohteelle tekemään tilaajan määrittelemää työtä. 

Työn edellytyksiä arvioidaan ja tarkastellaan aktiivisesti Fennovoiman sidosryhmien toimesta. FH1-

projektin lupaprosessi ja Fennovoiman lupatoimisto seuraavat työntekijöitä aina töiden aloittamisesta 

töiden lopettamiseen. 

 

Työntekijöiden lopettaessa työskentelyt projektin parissa, lupatoimisto kerää henkilöiden yksilöivät kul-

kutunnisteet, päättää kulkuoikeudet ja tarvittaessa päättää aktiiviset turvallisuusselvitykset. Henkilötie-

toja säilytetään työturvallisuuslain vaatimuksen mukaisesti kuusi vuotta rakentamisen päättymisen jäl-

keen, joten käytettävät henkilöidenhallintajärjestelmät on rakennettu tätä silmällä pitäen ja vastaamaan 

nykyisiä tietosuojavaatimuksia. FH1-projektin nykyaikataulun mukaisesti rakentaminen päättyy 2028 ja 

työntekijätietoja säilytetään tällöin vuoteen 2034. 

 

 

2.1 Lupaprosessiohje 

 

Lupaprosessiohje on osa johtamisjärjestelmää ja ohjaa useiden projektiin liittyvien sidosryhmien toi-

mintaa. Prosessi ohjaa FH1-projektia kohti turvallisuus- ja laatuvaatimuksia. Lupaprosessi huolehtii 

siitä, että suomalaisen lainsäädännön vaatimuksia noudatetaan, ja arvioi aktiivisesti, että prosessin osiot 

ja osapuolet eivät riko lakia tai edesauta harmaata taloutta. 

 

Fennovoiman lupaprosessi on laadittu vastaamaan suomalaisen lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin 

sekä sidosryhmien tarpeisiin. Prosessi ohjaa kaikkia FH1-projektiin osallistuvia tahoja pakollisilla vaa-

timuksilla ja koko sopimussuhteen kestävällä tarkastelulla. Lupaprosessi on yrityksestä ja sen toimia-

lasta riippumatta aina lähes samanlainen. Erot lupaprosessissa koskevat vain sitä, missä työskentely fyy-

sisesti tehdään, minkä tasoiseen tietoaineistoon työntekijä pääsee ja mikä työntekijän kansalaisuus on. 
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Lupaprosessi vaikuttaa osaltaan myös FH1-projektin turvallisuuskulttuuriin. Kaikki projektissa työsken-

televät yritykset läpikäyvät Fennovoiman toimittajahyväksyntäprosessin ja työntekijät henkilölupapro-

sessin. Prosessit ovat avoimia ja laadittu aktiivisessa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Prosesseista 

viestintä on myös avointa ja lupaprosessi on tuonut konkreettisia muutoksia myös Fennovoiman muihin 

prosesseihin. 

 

 

2.2 Sidosryhmät 

 

Lupaprosessin osapuolet koostuvat Fennovoiman lupatoimistosta, Fennovoiman esihenkilöistä, urakoit-

sijoiden yhteyshenkilöistä, urakoitsijoiden työntekijöistä, Suojelupoliisista sekä työterveyshuoltoyrityk-

sistä. Muista viranomaisista Aluehallintovirasto, Verottaja, Poliisi ja Eläketurvakeskus toimivat aktiivi-

sessa yhteistyössä lupatoimiston kanssa. Eri osapuolilla on omat roolinsa lupaprosessiin liittyen. Osa-

puolet ja näiden väliset asiointisuhteet lupaprosessin näkökulmasta kuvattu kuviossa 1. 

 

 

 

Lupatoimisto 

Fennovoima 

esihenkilöstö 
Urakoitsija  

(yhteyshenkilö) 

Urakoitsija  

(työntekijät) 

Työterveyspalveluiden 

tuottaja 

Suojelupoliisi  

Muut viranomaiset 

KUVIO 1. Lupaprosessin sidosryhmät ja näiden väliset kontaktikanavat 

Fennovoiman 

muut yksiköt 
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Lupatoimisto toimii portaalina kaikkien sidosryhmien välillä, hoitaa lupaprosessien hallinnoinnin ja lä-

pikäymisen sekä myöntää työntekijöille pääsyn FH1-projektiin. Lupatoimisto hallinnoi kaikki projektin 

edellyttämät turvallisuusselvitykset ja huumausainetestit. Lupatoimisto ohjeistaa sidosryhmiä lupapro-

sessiin liittyvissä toiminnoissa sekä vastaa muiden sidosryhmien vaatimuksiin. Lupatoimisto työskente-

lee yhteistyössä myös fyysisen turvallisuuden yksikön kanssa myöntäen ja poistaen kulkuoikeuksia. 

 

Fennovoiman esihenkilöt hankkivat sisäisiä eli Fennovoiman omia ja ulkoisia eli eri yritysten työnteki-

järesursseja projektiin sekä vaativat lupatoimistolta lupaprosessin läpikäyntiä jokaisen työntekijän koh-

dalla, jotta kyseiset työntekijät pääsevät aloittamaan työskentelynsä projektin parissa. Esihenkilöt tuot-

tavat lupaprosessiin vaadittavat tiedot uusista työntekijöistä sähköiseen henkilöhallintajärjestelmään. 

Esihenkilöt myös ylläpitävät nykyisten alaistensa tiedot järjestelmässä. 

 

Hanhikivi 1 -työmaan urakoitsijoiden yhteyshenkilöt lisäävät työntekijänsä sähköiseen työmaahallinta-

järjestelmään ja lisäävät työn edellyttämät pätevyydet järjestelmään. Yhteyshenkilöt esittävät lupapro-

sessiin liittyviä palvelupyyntöjä Fennovoiman lupatoimistolle. Yhteyshenkilöt huolehtivat, että työnte-

kijöiden ja yrityksen tiedot pysyvät ajan tasalla työmaahallintajärjestelmässä. 

 

Urakoitsijoiden työntekijät toimittavat henkilökohtaiset huumausainetestin todistuksensa sekä täytetyn 

ja allekirjoitetun turvallisuusselvityksensä Fennovoiman lupatoimistoon. Työntekijät saavat Hanhikivi 

1 -työmaan ID-kortin ja käyttävät korttia tunnistautumiseen sekä läsnäololeimauksiin. Työntekijöiden 

vastuulla on noudattaa Hanhikivi 1 -työmaan sääntöjä sekä toimia suomalaisen lainsäädännön ja työeh-

tosopimusten puitteissa. 

 

Suojelupoliisi tekee lupatoimiston lähettämät turvallisuusselvityshakemukset sekä tuottaa lupaproses-

siin turvallisuusnäkökulmasta tärkeää tietoa työntekijöiden taustoista. Suojelupoliisin lausuntojen perus-

teella lupatoimisto tekee päätökset siitä, sallitaanko työntekijälle itsenäinen pääsy FH1-projektiin. Suo-

jelupoliisi auditoi ja seuraa kriittisesti turvallisuusselvitysten hakijan eli Fennovoiman lupaprosessia ja 

siihen liittyviä käytäntöjä. 

 

Työterveyshuoltopalveluita tarjoavat yritykset tuottavat työntekijöille vaaditun huumausainetestin lau-

sunnot sekä rakennustyömaalle vaaditut työterveyskortit. Yritykset saavat käyttää omia työterveyspal-

veluitaan lupaprosessissa. Suomen tilaajavastuulaki edellyttää kaikilta Hanhikivi 1 -työmaalla operoi-

vilta yrityksiltä aktiivista Työterveyshuoltosopimusta. 
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Aluehallintovirasto suorittaa tarkastuskäyntejä työmaalle vuosittain ja lupatoimiston edustus osallistuu 

tarkastuksiin. Lupatoimisto lähettää kuukausittain Verottajalle Hanhikivi 1 -työmaan työntekijäilmoi-

tukset. Verottaja voi ottaa yhteyttä myös veronumeroihin liittyvissä selvityksissä. Eläketurvakeskus vas-

taa ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ja avustaa epäselvissä tapauk-

sissa. 

 

 

2.3 Lupaprosessissa käytettävät työkalut 

 

Hanhikivi 1 -työmaata varten on hankittu räätälöity sähköinen työmaidenhallintajärjestelmä. Järjestel-

mässä hallinnoidaan ja ylläpidetään kaikki työmaalla operoivat yritykset ja työntekijät sekä kuvataan 

yritysten väliset sopimusketjut. Työmaidenhallintajärjestelmä on päivittäisessä käytössä Fennovoiman 

lupatoimistolla sekä yritysten yhteyshenkilöillä. Työmaidenhallintajärjestelmä toimii myös rakennus-

työmaalla työskentelevien työntekijöiden henkilötietoarkistona. 

 

FH1-projektin Hanhikivi 1 -työmaan ulkopuolisia työntekijäresursseja hallinnoidaan sähköisessä henki-

löhallintajärjestelmässä. Fennovoiman esihenkilöt lisäävät ulkoiset työntekijäresurssit järjestelmään 

sekä ylläpitävät työntekijöiden tietoja voimassa olevien sopimusten keston ajan. Fennovoiman lupatoi-

misto hallinnoi ja ylläpitää lupaprosessiin liittyvää dataa työntekijöiden osalta niin kauan, kuin työnte-

kijä on aktiivisena järjestelmässä. Kun työntekijä lopettaa työskentelyn projektin parissa, lupatoimisto 

huolehtii aktiivisten turvallisuusselvitysten päättämisestä. 

 

Suojelupoliisi lanseerasi vuoden 2020 alussa uuden sähköisen palvelujärjestelmän, jossa Suojelupoliisin 

asiakkaat voivat hakea henkilöturvallisuusselvityksiä sähköisesti. Sähköinen järjestelmä toimii nykyi-

sellään samanaikaisesti aiemman paperihakemusprosessin rinnalla. Sähköinen järjestelmä edellyttää sel-

vityksen kohteelta vahvaa sähköistä tunnistautumista, kuten pankkitunnuksia, joten prosessi on mahdol-

linen toistaiseksi vain suomalaisten työntekijöiden kohdalla. Sähköinen järjestelmä nopeuttaa turvalli-

suusselvitysprosessia huomattavasti, joten järjestelmää käytetään ensisijaisena turvallisuusselvitysten 

hakuprosessissa. 

 

Fennovoiman lupatoimisto käyttää sähköistä palvelupyyntöjärjestelmää omien työtehtäviensä organi-

sointiin ja hallinnointiin. Järjestelmä toimii siten, että eri sidosryhmät lähettävät tavallisen sähköpostin 

lupatoimistolle ja jokainen sähköposti avaa uuden palvelupyynnön eli tiketin, josta asiakas voi seurata 



9 

 

asiansa etenemistä. Järjestelmä lähettää asiakkaalle sähköisiä ilmoituksia, kun tiketti on otettu käsitte-

lyyn tai valmistuu. Järjestelmä myös kerää töiden optimoinnin kannalta tärkeää dataa esimerkiksi tiket-

tien käsittelyviiveistä tai -määristä. Kerätyn datan perusteella kyetään arvioimaan työmääriä ja lupatoi-

miston käyttämiä aikamääriä eri palvelupyyntöjen hoitamiseen. 

 

Hanhikivi 1 -työmaan ID-kortit tulostetaan lupatoimistossa erillisellä kortintulostusjärjestelmällä, joka 

tarkastaa työntekijän tiedot työmaidenhallintajärjestelmästä. Työmaan ID-kortit toimivat yksilöivän tun-

nistautumisen lisäksi myös työmaan läsnäololeimauksessa ja kulunvalvonnassa kulkutunnisteina. ID-

korteissa on sisäänrakennettu salattu RFID-siru, joka aktivoidaan ja ohjelmoidaan ID-kortin tulostusvai-

heessa tulostinjärjestelmällä. 

 

 

2.4 Lupaprosessiin liittyvä lainsäädäntö 

 

Lupaprosessi on kehitetty vastaamaan useiden sovellettavien lakien vaatimuksiin. Tässä osassa esitel-

lään relevanteimmat lait lupaprosessin näkökulmasta. Lain kohdat on listattu suorina lainauksina väärien 

tulkintojen vähentämiseksi, ja lainauksissa lupaprosessiin sovellettavat kohdat erottuvat lihavoidulla 

fontilla. 

 

Hanhikivi 1 -työmaa sijaitsee Suomessa ja siitä syystä työmaahan sovelletaan suomalaista lakia. Teks-

tissä ei mainita tai siteerata ulkomaalaista lainsäädäntöä, vaikka sitä lupaprosessissa osittain sovellettai-

siinkin. Valmiissa lupaprosessiohjeessa lakien nimet on käännetty englanniksi, mutta viiteluettelossa on 

suora linkki suomenkieliseen lakiin, joka ohjaa toimintaa ja on määräävässä roolissa, kun verrataan 

käännöksiin epäselvissä tulkintatilanteissa. 

 

 

2.4.1 Turvallisuusselvityslaki ja Ydinenergialaki 

 

Ydinlaitoksen esteetöntä rakentamista varmistavia turvajärjestelyitä voidaan tukea henkilöturvallisuus-

selvityksillä. Turvallisuusselvitys tarkoittaa henkilön nuhteettomuuden eli historian tarkastelua sekä tur-

vallisuusselvityksen keston ajan tapahtuvaa nuhteettomuuden seurantaa. Turvallisuusselvityksen laatii 

Suomessa Suojelupoliisi. Fennovoima Oy toimii asiakkaan roolissa Suojelupoliisin nähden. Turvalli-

suusselvityksiä voidaan hakea FH1-projektiin joko suppeana tai perusmuotoisena riippuen siitä, mitä 

henkilö työtehtävinään tekee tai minkä tasoiseen tietoon pääsee. 
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FH1-projektin rakentamisvaiheessa turvallisuusselvityslaki (726/2014) antaa Fennovoimalle oikeuden 

hakea suppeita turvallisuusselvityksiä lain 21§:n 1. momentin 1 ja 5 kohtien perusteella, jos henkilö: 

  

1) saa oikeuden käsitellä viranomaisen turvallisuusluokan III tai IV asiakirjoja tai muita 

sellaisia salassa pidettäviä asiakirjoja, joihin sisältyvän salassa pidettävän tiedon oi-

keudeton paljastuminen tai oikeudeton käyttö voi aiheuttaa vahinkoa tai haittaa salassa-

pitosäännöksessä tarkoitetulle yleiselle tai yksityiselle edulle; (Turvallisuusselvityslaki 

19.9.2014/726, § 21.) 

 

tai 

 

5) osallistuu ydinaineen tai ydinjätteen kuljetukseen taikka pääsee ydinlaitokseen tai pää-

semällä ydinlaitoksen rakentamisalueelle tai muutoin osallistumalla ydinlaitoksen 

suunnitteluun tai rakentamiseen saa tietoja ydinlaitoksen turvallisuuteen vaikuttavista 

tekijöistä taikka pääsee ydinaineen käyttö- tai varastointitilaan tai sellaiseen säteilyläh-

teen käyttöpaikkaan tai varastointitilaan, jossa sijaitsevien radioaktiivisten aineiden 

määrä vastaa säteilylainsäädännössä tarkoitettua korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivi-

suustasoa tai on sitä korkeampi. (Turvallisuusselvityslaki 19.9.2014/726, § 21.) 

 

Vastaavasti turvallisuusselvityslaki mahdollistaa Fennovoiman hakea perusmuotoisia turvallisuusselvi-

tyksiä projektin rakentamisvaiheessa lain 19§:n 1. momentin 1., 4. ja 6. kohtien perusteella, jos henkilö: 

 

1) saa oikeuden muutoin kuin satunnaisesti käsitellä sellaisia viranomaisen asiakirjoja, 

jotka tulee turvallisuusluokitella turvallisuusluokkaan II tai III kuuluviksi, taikka muu-

toin hoitaa sellaisia tehtäviä, joissa hän salassa pidettäviä tietoja paljastamalla tai muulla 

lainvastaisella teolla voi merkittävällä tavalla vaarantaa valtion turvallisuutta, maanpuo-

lustusta, kansainvälisiä suhteita, poikkeusoloihin varautumista, väestönsuojelua tai yhteis-

kunnan elintärkeitä toimintoja taikka mainittujen etujen suojaamiseksi toteutettuja turval-

lisuusjärjestelyjä; (Turvallisuusselvityslaki 19.9.2014/726, § 19.) 

 

tai 
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4) toimii tehtävissä, joissa voi vahingoittaa yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttä-

mättömän infrastruktuurin toimivuutta tai kriittisen tuotannon jatkumista; (Turvalli-

suusselvityslaki 19.9.2014/726, § 19.) 

 

tai 

 

6) pääsee työtehtävissään tietoihin, joita paljastamalla tai muulla käsittelyllä taikka 

muulla oikeudettomalla toiminnalla voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa kansantaloudelle 

tai rahoitus- ja vakuutusjärjestelmien toimivuudelle tai kansallisen edun kannalta merki-

tykselliselle elinkeinotoiminnalle. (Turvallisuusselvityslaki 19.9.2014/726, § 19.) 

 

Turvallisuusselvitys ei siis ole automaatio tai välttämättä edellytys FH1-projektin parissa työskentelylle 

vaan turvallisuusselvityksen hakeminen henkilöstä edellyttää aina lainsäädännöstä löytyvien perusteiden 

toteutumista. Pääsy ydinlaitoksen rakentamisalueelle tai viranomaisen turvaluokiteltuun tietoon ovat sel-

keästi todennettavissa olevia attribuutteja, mutta muut ym. lainsäädännön kohdat vaativat tapauskoh-

taista harkintaa. 

 

Vuoden 2021 alussa voimaan tullut muutos ydinenergialaissa (990/1987) muutti osaltaan myös turvalli-

suusselvitysprosessia FH1-projektissa. Aiemmin laki voitiin tulkita siten, että rakentamisluvan hakijalla 

on oikeus – ei velvollisuus, tehdä henkilöturvallisuusselvityksiä lainsäädännön sovellettavien pykälien 

perusteella. Muutoksen jälkeen ydinenergialain kohta 7i§ koskee ydinlaitoksen rakentamiseen osallistu-

vaa henkilöstöä ja velvoittaa rakentamis- tai operointiluvanhakijaa seuraavalla tavalla: 

 

Luvanhaltijan ja luvanhakijan on varmistettava palvelukseen tai toimeksiantosuhteeseen 

ottamansa henkilön nuhteettomuus ja luotettavuus turvallisuusselvityslaissa (726/2014) 

tarkoitetulla turvallisuusselvityksellä tai turvallisuusselvitystodistuksella, jos henkilöstä 

voidaan mainitun lain 19 §:n 1 momentin 1 tai 4 kohdan taikka 21 §:n 1 momentin 5 

kohdan mukaan tehdä turvallisuusselvitys. Turvallisuusselvityksen tulee olla tehty ennen 

kuin henkilölle annetaan itsenäinen kulkuoikeus turvallisuusselvityslain 21 §:n 1 mo-

mentin 5 kohdassa tarkoitetulle alueelle tai pääsy kohdassa tarkoitettuun tietoon, jota 

voidaan käyttää ydin- tai säteilyturvallisuuden vaarantamiseen, tai ennen henkilön osal-

listumista ydinaineen kuljetukseen. Luvanhaltijan on myös varmistettava, että käytettä-

vien toimittajien ja alihankkijoiden henkilöstöstä on vastaavasti tehty turvallisuusselvi-

tys. (Ydinenergialaki 11.12.1987/990 § 7i.) 
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FH1-projektin eteneminen siihen pisteeseen, että Fennovoima muuttuu ydinlaitoksen rakentamisluvan 

hakijasta luvanhaltijaksi muuttaa myös osaltaan turvallisuusselvityksien hakuprosesseja. Tällöin turval-

lisuusselvitysprosessi tulee arvioitavaksi uudestaan ja mahdollisista muutoksista sovitaan myös Suoje-

lupoliisin kanssa. 

 

 

2.4.2 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 

 

Lakia yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) sovelletaan lupaprosessissa huumausainetestin 

osalta. Lain 6§ esittelee tapaukset, jossa työantaja voi työntekijän suostumuksella käsitellä työntekijää 

koskevia huumausainetestin tietoja ja määrittelee ehdot, millaisia testituloksia voidaan käsitellä sekä 

mitä testaamisella pyritään selvittämään. 

 

Lain 7§ 1. momentin 6 kohta oikeuttaa Fennovoiman edellyttämään FH1-projektiin osallistuvia työnte-

kijöitä toimittamaan suomalaisen työterveyspalveluiden tuottajan laatimia todistuksia henkilön huu-

mausaineiden käytöstä, mikäli: 

 

Työnantaja saa ottaa vastaan tai muutoin käsitellä huumausainetestiä koskevaan todistuk-

seen merkittäviä tietoja tehtävään valitun työnhakijan suostumuksella vain silloin, kun 

työnhakijan on tarkoitus toimia sellaisessa työssä, joka edellyttää tarkkuutta, luotetta-

vuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä, ja jossa työtehtävien suoritta-

minen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi: 

 

6) vaarantaa liikesalaisuutta tai aiheuttaa työnantajalle tai tämän asiakkaalle vähäistä 

suurempaa taloudellista vahinkoa, jos liikesalaisuuden vaarantamista tai taloudellisen 

riskin syntymistä ei voida muiden keinojen avulla estää. (Laki yksityisyyden suojasta 

työelämässä 13.8.2004/759, § 7.) 

 

Lain 7§ 2. momentin ensimmäinen kohta mahdollistaa huumausainetestin edellyttämisen, mikäli: 

 

1) työnhakijan on tarkoitus hoitaa tehtäviä, joissa edellytetään erityistä luottamusta, 

joissa työskentely tapahtuu muualla kuin työnantajan valvomissa toimitiloissa ja joissa 

työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena 
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voi aiheuttaa työnantajan asiakkaalle merkittävää taloudellista vahinkoa tai vaarantaa 

tämän henkilökohtaista turvallisuutta; (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 

13.8.2004/759, § 7.) 

 

 

Rakentamisvaiheessa nykylainsäädännön mukaisesti Fennovoima edellyttää huumausainetestiä toimi-

tettavaksi, mikäli työntekijä pääsee työtehtävissään ydinlaitoksen rakentamisalueelle Hanhikivennie-

melle Pyhäjoella tai tietyissä tapauksissa Fennovoiman toimistoympäristöön tai tietojärjestelmiin, joissa 

käsitellään yrityksen politiikkojen mukaisesti rajoitettua tietoa. Rakentamisvaiheessa huumausainetestiä 

edellytetään työ- tai sopimussuhteen alussa. 

 

 

2.4.3 Työturvallisuuslaki 

 

Työturvallisuuslaki (738/2002) asettaa vaatimuksia rakennustyömaalla työskentelyyn useassa eri lain-

kohdassa. Fennovoiman lupaprosessiin kuuluu prosessin viimeisenä osana henkilölle luovutettava ku-

vallinen tunnistekortti ja vaatimus kuvalliseen tunnisteeseen tulee työturvallisuuslain kohdasta 52 a§: 

 

Yhteistä rakennustyömaata johtavan tai valvovan rakennuttajan on tekemissään sopimuksissa 

tai muutoin käytettävissään olevin keinoin huolehdittava siitä, että jokaisella siellä työskentele-

vällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta 

on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työn-

suorittaja. Tunnisteessa tulee olla näkyvissä veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekiste-

ristä annetussa laissa (1231/2011) tarkoitettu henkilökohtainen veronumerorekisteriin merkitty 

veronumero. Työntekijän tunnisteessa tulee lisäksi olla työnantajan nimi. (Työturvallisuuslaki 

23.8.2002/738, § 52a.) 

 

Lain 52 a§ ei edellytä, että työmaalla tulee käyttää Fennovoiman tarjoamaa tunnistetta, vaan siinä on 

lueteltu tunnisteessa esitettävät pakolliset kohdat. Yritykset tarjoavat usein työntekijöilleen vaatimukset 

täyttävän kortin, jota voidaan mahdollisesti hyödyntää muilla rakennustyömailla ja esim. Valtti-kortti 

sisältää kaikki vaadittavat kohdat. Hanhikivi 1 -työmaalla itsenäinen pääsy edellyttää kuitenkin Fenno-

voiman myöntämää työmaan ID-korttia. 
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Työturvallisuuslain kohta 52 b§ koskee yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä pi-

dettävää listaa. Tämä lain vaatimus hoidetaan Hanhikivi 1 -työmaan osalta käytettävällä työmaidenhal-

lintajärjestelmällä. Järjestelmä on internetpohjainen sovellus, jota käyttävät kaikki työmaalla työskente-

levät yritykset ja sieltä löytyy vaadittavat tiedot kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Lain 

52 b§ lista edellyttää seuraavien tietojen keräämistä: 

 

1) henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika ja veronumero; 

2) työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärä; 

3) työntekijän työnantajan nimi ja Y-tunnus tai sitä vastaava ulkomainen tunniste; 

4) työntekijöiden lähettämisestä annetun lain (447/2016) 8 §:ssä tarkoitetun edustajan nimi ja yh-

teystiedot Suomessa. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, § 52b.) 

 

Lain 52 b§ 4. momentti asettaa vaatimuksena myös, että työmaidenhallintajärjestelmässä esitettyjä so-

vellettavan lainsäädännön vaatimia tietoja tulee säilyttää: 

 

Pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on säilytettävä 1 momentissa tarkoitettu luettelo kuusi 

vuotta sen vuoden päättymisestä, jona työmaa valmistui. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, § 

52b.) 

 

 

2.4.4 Tilaajavastuulaki 

 

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta (1233/2006) määrittelee ja asettaa tiettyjä vaatimuksia tilaajana 

toimivalle yritykselle ja osaltaan myös sopimuskumppanille. Tilaajalla on velvollisuus selvittää sopi-

muskumppanilta ennen sopimuksen solmimista tiettyjä lain edellyttämiä dokumentteja. Lain 5§:ssa lis-

tatut ovat seuraavat: 

 

1. Ennakkoperintä 

Selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä 

2. Työnantajarekisteri 

Selvitys työnantajarekisterimerkinnästä 

3. ALV-velvollisuus 

Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkinnästä 

4. Kaupparekisteri 
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Voimassa oleva kaupparekisteriote 

5. Veromaksut 

Todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys verovelan maksusuunnitel-

masta 

6. Eläkevakuutukset 

Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden elä-

kevakuutusmaksujen maksusopimuksesta 

7. TES 

Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 

8. Tapaturmavakuutus 

Todistus tapaturmavakuutuksen voimassaolosta 

9. Työterveyshuolto 

Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vas-

tuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233, § 5.) 

 

Henkilölupaprosessin näkökulmasta tilaajavastuulain vaatimukset eivät suoraan aseta vaatimuksia, sillä 

FH1-projektissa on omat hyväksyntäprosessit yrityksille, mitkä kattavat vaadittavat asiat. Työntekijöi-

den lupaprosessi voi järjestelmäteknisesti käynnistyä vasta, kun työnantaja eli yritys ja sen aliurakointi-

ketju on hyväksytty. 

 

 

2.4.5 Ulkomaalaislaki 

 

Ulkomaalaislain (301/2004) 78§ ja 79§ koskevat ulkomaalaisen työntekijän työskentelyoikeutta Suo-

messa. Lupaprosessin näkökulmasta lain em. kohdissa mainittu oleskelulupa tarkastetaan osana työn-

teko-oikeuden selvittämistä ulkomaalaisilta kolmannen maan kansalaisilta ennen kuin työntekijä saa it-

senäisen kulkuoikeuden työmaalle ja voi aloittaa työskentelyn. Pätevyytenä oleskelulupa on selkeä, ih-

misellä joko on EU:n viranomaisen myöntämä ja voimassa oleva oleskelulupa tai sitten ei. Varmistetta-

vaksi jää, oikeuttaako kyseinen oleskelulupa työskentelyyn Suomessa ja suomalaisella rakennustyö-

maalla.  

 

Ulkomaalaislain 79§ 1. momentin 4. kohta määrittelee, milloin työntekijällä on oikeus työskennellä Suo-

messa ilman oleskelulupaa. Laki määrittelee tarkkaan, mitä työntekijältä tällöin edellytetään ja mitä tar-

kastettavia asioita lupaprosessiin voidaan sisällyttää:  
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Oikeus tehdä ansiotyötä ilman oleskelulupaa on ulkomaalaisella, joka: 

 

4) tulee suorittamaan toisessa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen valtiossa 

toimivan yrityksen vakituisena työntekijänä palvelujen tarjoamisvapauden piiriin kuu-

luvaa tilapäistä hankinta- tai alihankintatyötä, jos hänellä on mainitussa valtiossa oles-

keluun ja työntekoon oikeuttavat luvat, jotka ovat voimassa työn päätyttyä Suomessa. 

(Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301, § 79.) 

 

Tulkittavaksi jää, mitä töitä voidaan pitää tarjoamisvapauden piiriin kuuluvina tilapäisinä alihankinta-

töinä ja se, miten voidaan varmistua siitä, että luvat ovat voimassa myös työn päätyttyä Suomessa. Ul-

komaalaislaki määrittelee myös, miten lakia sovelletaan henkilöön, jonka oleskelulupa on mennyt van-

haksi ja uutta oleskelulupaa on haettu ennen edellisen päättymistä. Samoin se määrittelee, mikäli oles-

kelulupa ehtii vanhentua ennen kuin uusi hakemus on vireillä. 

 

Ulkomaalaisten työntekijöiden kohdalla on haastavaa laatia yksityiskohtaista ja kaikki mahdolliset va-

riaatiot sisältävää ohjeistusta, koska henkilöihin sovelletaan useita eri lainkohtia. Lisäksi ulkomaalaisten 

työntekijöiden kohdalla sovellettavat säännöt muuttuvat henkilön kansalaisuuden, kotimaan, työnanta-

jan kotimaan, työnimikkeen, työn keston ja työnkuvan muuttuessa. Kaikkien em. selvittäminen on tosi-

asiassa melko työlästä ja tarkkuutta vaativaa työtä ja se pitää tehdä oikein myös mahdollisen harmaan 

talouden karsimisen vuoksi. Viranomaisista Aluehallintovirasto ja Maahanmuuttovirasto ovat kiinnos-

tuneet ulkomaalaisten työntekijöiden käyttämisestä alihankintatyössä sekä voivat auttaa lain epäselvissä 

tulkinnoissa. Tästä syystä avoin keskusteluyhteys viranomaisten kanssa on tärkeä. 

 

 

2.4.6 Laki työntekijöiden lähettämisestä 

 

Yritykset voivat lähettää työntekijöitään tilapäisesti työskentelemään kotimaansa ulkopuolelle (Työsuo-

jeluhallinto a). Suomeen lähetettäessä työntekijöitä, heihin sovelletaan suomalaista lainsäädäntöä eli la-

kia työntekijöiden lähettämisestä 17.6.2016/447. Laki asettaa vaatimuksia työnantajalle, joka työnteki-

jöitä lähettää tai edes aikoo lähettää ja lupaprosessin näkökulmasta lupatoimiston tehtäväksi jää tarkas-

taa, että työnantaja on huolehtinut velvoitteistaan. 
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Laki päivitettiin 1.12.2020 (Työsuojeluhallinto a), jolloin yritykset saivat aiempaa tarkempia velvoit-

teita. Aiemman lain voimassa ollessa alkaneet työntekijöiden lähettämiset käsitellään edelleen silloisten 

pykälien mukaisesti ja muutoksen voimaan tulon jälkeen alkaneet vastaavasti uuden lain mukaisesti. 

Tällaiset eri soveltamistavat voivat aiheuttaa hankaluuksia valvoville tahoille, kuten Aluehallintoviras-

tolle ja Eläketurvakeskukselle, jolloin korostuu viranomaisyhteistyön tehokkaan tiedonvaihdon tärkeys. 

 

Tiivistettynä tässä pitää selvittää se, mihin maahan työntekijän sosiaaliturva määräytyy ja näin ollen 

maksetaan. Yritykset joutuvat tekemään ennen työntekijöiden lähettämistä virallisen ilmoituksen Työ-

suojeluhallinnon internetsivulta löytyvällä ilmoituspohjalla ja hankkimaan työntekijöilleen A1-todistuk-

set Suomesta. Lisäksi lähetetyille työntekijöille tulee määritellä Suomen edustaja, joka on viranomaisten 

tavoitettavissa vuorokauden ympäri (Työsuojeluhallinto a). 

 

 

2.4.7 Laki verotusmenettelystä 

 

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) esittää vaatimuksia suomalaiselle rakennustyömaalle työntekijä- 

sekä urakkailmoitusten tekemiseen liittyen. Tarkemmin vaatimukset esitellään lain §15:ssa mutta eivät 

sinänsä koske lupaprosessia, joten näitä ei ole avattu tässä opinnäytetyössä. Vaatimukset on huomioitu 

tietojärjestelmissä ja sisältävät asioita, joita lupaprosessissa voidaan joutua tarkastelemaan ja siksi laki 

mainitaan tässä. (Laki verotusmenettelystä 18.12.1995/1558 15§.) 
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3 RISKIENHALLINTA 

Fennovoiman turvallisuusyksikön tehtävänä on pyrkiä tunnistamaan ennalta ja torjua mahdollisia FH1-

projektiin negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Tekijät voivat olla yllättäviä tai tiedostettuja riippuen ti-

lanteesta, josta ne ovat seurausta. Tekijöitä voidaan kutsua termillä riski. 

 

Tässä osassa tarkastellaan riskiä ja sen hallintaa yleisellä tasolla sekä lupaprosessin näkökulmasta. Lu-

vussa myös esitellään Fennovoimalle tärkeitä arvoja ja yrityksen lupauksia, jotka osin määrittelevät ta-

soa, mikä on kyettävä pitämään riskeistä huolimatta. Pyrin luomaan lukijalle kuvan tunnistetuista ris-

keistä sekä siitä, miten ne on huomioitu etukäteen prosessissa ja siten joko suljettu pois tai pienennetty. 

 

Riskienhallinta on yrityksen ja työntekijöiden suorittamia aktiivisia toimia, joilla varmistetaan tuotanto-

toiminnan jatkuvuus ja työntekijöiden hyvinvointi (Suomen Riskienhallintayhdistys). Riskienhallinnan 

tulisi olla ennakoivaa, jolloin riskit eivät konkretisoidu ja tietoista, jolloin riskit eivät yllätä yritystä. Sen 

tulee myös olla suunnitelmallista ja järjestelmällistä, jolloin riskiensietokyky on parempi ja seurattavuus 

myös jälkikäteen mahdollista. (Suomen Riskienhallintayhdistys.) Mielestäni yksi riskienhallinnan tär-

keimpiä keinoja on yrityksen riskihistorian ja niistä muodostuvien syy- ja seuraussuhteiden tarkastelu. 

 

 

3.1 Turvallisuus 

 

Turvallisuus voidaan määritellä joko turvallisuuden tunteena tai suurempana kokonaisuutena, jolloin 

mahdolliset uhkat ja riskit pysyvät kontrollissa. Suomen kielessä turvallisuudelle ei ole muita yhtä ku-

vaavia termejä ja siksi käsite on laaja. Englannin kielellä puhutaan yleensä joko termistä ”Security” tai 

”Safety” ja näiden avulla termiä voi avata paremmin lukijalle. (Sanastokeskus.) 

 

Security tarkoittaa yleensä ns. ”kovaa turvallisuutta” eli puhutaan vartioinnista, turvajärjestelyistä, ri-

koksen ehkäisemisestä ja henkeen ja terveyteen kohdistuvien tahallisten uhkien torjumisesta. Safety tar-

koittaa enemmän pehmeää turvallisuutta, eli kun kyseessä ei ole niinkään tahallinen vaan tapaturmalli-

nen uhka tai siihen reagoiminen kuten esim. onnettomuus, palo- ja pelastustoiminta, työturvallisuus tai 

työkalujen käyttöturvallisuus. (Sanastokeskus.) 
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3.2 Riskin määritelmä 

 

Riskillä tarkoitetaan todennäköisyyttä, että jokin vahinko tapahtuu. Yritysten riskit ovat lähes joka kerta 

aiheutuneet inhimillisistä tekijöistä ja siitä syystä niihin on mahdollista vaikuttaa riskiä pienentävästi. 

Pienistä riskiketjuista voi koostua jopa koko yritystä haittaavia kokonaisuuksia, joten riskien tiedosta-

minen ja hallinta ovat yrityksille tärkeitä. Toisaalta riskit voivat olla myös mahdollisuuksia saavuttaa 

positiivisia tuloksia, joten aina riskejä ei pyritä poissulkemaan vaan hyväksymään ja hallitsemaan. (Suo-

men Riskienhallintayhdistys.) 

 

Riskejä pyritään tunnistamaan ennen uusien toimintojen käynnistämistä, mutta niitä voi havaita ja enna-

koida myös toimintojen aikana. Riskit saattavat johtua myös yllättävistä ulkopuolisista tekijöistä, joita 

ei voi ennakoida tai ehkäistä kokonaan. (Työsuojeluhallinto c.) Yrityksille onkin tärkeää tunnistaa ris-

kejä aktiivisesti sekä arvioida myös omia toimintoja kriittisesti. Itse havaittu riski on yrityksen kannalta 

parempi kuin muiden havaitsema riski. 

 

Hanhikivi 1 -hankkeen lupaprosessiin liittyvät riskit on pyritty tunnistamaan etukäteen ja lupaprosessi 

on laadittu myös siitä näkökulmasta, että riskit on huomioitu ja niiden aiheuttamat negatiiviset vaiku-

tukset minimoitu. Lupaprosessin riskit keskittyvät pitkälti Suomen rakennustyömaata koskevan lainsää-

dännön vastaiseen toimintaan joko työskentelyoikeuden puuttumisena tai yrityksen pakollisten velvoit-

teiden laiminlyömisenä. 

 

Lupaprosessi on laadittu siten, etteivät tietyt riskit pääse konkretisoitumaan. Esimerkiksi Suomen lain-

säädäntö vaatii, että työntekijän veronumero löytyy verottajan julkisesta rekisteristä, joten työmaiden 

hallintajärjestelmä varmentaa asian verottajan rekisteristä ennen kuin työntekijä pääsee työskentele-

mään. Yritys ei voi luvittaa työntekijöitään ennen kuin taustaselvitysdokumentit ja urakointisopimusket-

jutus ovat hyväksyttyjä. Työntekijän lupaprosessi ei etene, mikäli hänen tiedoissaan on epäselvyyksiä 

eikä hän näin pääse työmaalle. Mikäli työn tekemisen edellyttämät pakolliset pätevyydet vanhenevat 

järjestelmässä, työntekijä ei pääse työmaalle ja näin ollen ei pitäisi olla riskiä siitä, että työmaalla työs-

kennellään esim. ilman voimassa olevaa työterveyskorttia. 
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3.3 Riskien luokittelu 

 

Suomen Riskienhallintayhdistys jakaa riskit neljään eri luokkaan joko riskin luonteen mukaisesti tai sen 

perusteella, mihin yrityksen toimintoon riski konkretisoituessaan vaikuttaa. Riskien luokittelu on esitetty 

kuviossa 2. 

 

 

Strategiset riskit -osio sisältää yrityksen liiketoimintaan ja sen kehitykseen vaikuttavat päätökset sekä 

organisaation toimivuuden tuomat näkökulmat. Yrityksen kehittäminen suuntaan tai toiseen sisältää aina 

mahdollisuuden onnistua tai riskin epäonnistua. Organisaation uudelleen järjestely aiheuttaa aina se-

kaannuksia ja haasteita muutoshetkellä, mutta muutosten on tarkoitus tehostaa yrityksen toimintaa. Jäl-

kimmäinen riippuu toki työntekijöistä ja heidän kyvystään sopeutua muutokseen. (Suomen Riskienhal-

lintayhdistys.) 

 

Riskien luokittelut 

Strategiset riskit 

- Liiketoiminnan kehittäminen 

- Liiketoimintaympäristö 

- Organisaatiorakenne 

- Liiketoiminnan uudelleenjärjes-

telyt 

- Yhteistyökumppanit 

Taloudelliset riskit 

- Liikeriskit 

- Sopimus- ja vastuuriskit 

- Sukupolvenvaihdoksen riskit 

 

Operatiiviset riskit 

- Henkilöriskit 

- Tietoriskit 

- Tuoteriskit 

- Projektiriskit 

Vahinkoriskit 

- Keskeytysriskit 

- Paloriskit 

- Rikosriskit 

- Ympäristöriskit 

KUVIO 2. Riskien luokittelu (Suomen Riskienhallintayhdistys) 
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Operatiiviset riskit -osio sisältää yrityksen operatiivisen tason toimintoja eli sitä, kuinka prosessit toimi-

vat ja kuinka soveltuvat työkalut yrityksellä ja työntekijöillä on. Johtaminen voi olla toimimatonta, jol-

loin alaiset eivät tee oikeita asioita tai saavuta tavoitteita. Käytössä olevat järjestelmät ja työvälineet 

eivät sovellu tehokkaaseen työskentelyyn tai niitä ei osata käyttää. Yrityksen prosesseja jarruttaa liialli-

nen byrokratia tai epäselvä ohjeistus, mikä jumittaa tuotannon tai karkottaa asiakkaat. Yrityksen projek-

tit eivät mene maaliin tai niihin ei osata optimoida resursseja, jolloin kaikki osapuolet turhautuvat. Ali-

urakoitsijoiden kanssa tehdyt sopimukset eivät ole yksiselitteisiä, jolloin vastuut sekä velvoitteet ovat 

epäselviä ja niistä joutuu väittelemään. (Suomen Riskienhallintayhdistys.) Tässä opinnäytetyössä tar-

kasteltava lupaprosessiohje pyrkii pienentämään operatiivisia riskejä. 

 

Taloudelliset riskit -osiossa tarkastellaan yrityksen oman tai vieraan pääoman hallinnointiin liittyviä ris-

kejä. Riskit konkretisoituvat helposti, mikäli toiminta ei ole suunniteltua tai sitä ei toteuteta suunnitel-

mien mukaisesti. Yrityksen on tarkoitus kasvattaa pääomaa ja tuoda rahaa kassaan investoimalla eri 

aikoina eri osa-alueisiin, kuten hankkimalla lisää työntekijöitä, liiketiloja, työvälineitä ja -koneita, asi-

akkuuksia, yhteistyökumppaneita tai laajentamalla toimintaa maantieteellisesti. Yrityksellä tulee olla 

riittävä varallisuus kestääkseen yllättävät asiat, jotka poikkeavat suunnitelmista, mutta toisaalta pelkän 

käteisen haaliminen voi jarruttaa kehitystä. Lisäksi toiminnan tulee olla lakeja noudattavaa. (Suomen 

Riskienhallintayhdistys.) 

 

Viimeisenä riskiluokkana Suomen Riskienhallintayhdistys esittelee vahinkoriskit, jotka keskittyvät ni-

mensä mukaisesti yrityksessä aiheutuviin vahinkoihin. Vahinkoja voivat olla esim. väärästä menettelystä 

johtuvat työturvallisuusvahingot sekä esim. välinpitämättömyydestä tai puutteellisesta valvonnasta joh-

tuvat ympäristövahingot. Yleisten vahinkojen joukossa mainittakoon myös palovahingot, joiden määrät 

ovat laskeneet hurjasti erilaisten palontorjuntalaitteistojen, ennakkohälytysten ja määräaikaistarkastus-

ten myötä. (Suomen Riskienhallintayhdistys.) 

 

 

3.4 Riskienhallinta prosessina 

 

Riskienhallinta prosessina on jatkuva. Tämä jatkumo johtuu aina siitä, että ympäröivä maailma muuttuu 

ja kehittyy jatkuvasti ja sitä mukaa kehittyvät myös riskit. Yrityksellä on rajallinen kapasiteetti tunnistaa 

ja hallita riskejä, joten se voi tietoisesti priorisoida tiettyjen riskien hallitsemisen ensisijaiseksi ja huo-
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lehtia sekundäärisistä vasta, kun primääriset ovat hallinnassa. Suomen Riskienhallintayhdistys listaa ris-

kienhallintaprosessin selkeästi neljään kohtaan ja nämä esitellään kuviossa 3. Fennovoima Oy:llä on 

omat riskienhallintaprosessinsa, joita ei esitellä tässä opinnäytetyössä. 

 

3.5 Fennovoiman arvot lupaprosessissa 

 

Fennovoima avaa internetsivuillaan (Fennovoima e) yrityksen arvoja sekä näiden taustaa. Edullisen ja 

puhtaan energian tuottamisen lisäksi Fennovoima lupaa parantaa Suomen sähköntuotannon omavarai-

suutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi Hanhikivi 1 -hankkeella on positiivisia talousvaikutuk-

sia, koska hanke luo paljon lisätyöpaikkoja ympäryskuntiin ja lisää näin Suomen verotuloja. 

Riskienhallinta prosessina 

KUVIO 3. Riskienhallintaprosessi (mukaillen Suomen Riskienhallintayhdistys) 

Riskien tunnista-

minen ja arviointi 

Riskienhallinta-

keinojen mää-

rittely ja valinta 

Varautuminen 

vahinkoihin 

Seuranta ja 

vahingoista 

oppiminen 



23 

 

 

Fennovoima lupaa, että kaikki Hanhikivi 1 -työmaalla toimivat yritykset kunnioittavat työ- ja ihmisoi-

keuksia ja noudattavat Suomen työlainsäädäntöä. Lisäksi työmaalla noudatetaan ympäristölainsäädäntöä 

ja että työmaalla suoritettavissa rakennustöissä kunnioitetaan lähiseudun asukkaiden hyvinvointia (Fen-

novoima b.) 

 

Hanhikivi 1 -työmaalla pyritään kaikin keinoin ennaltaehkäisemään harmaata taloutta. Toimitusketjuissa 

käytetään vain Fennovoiman hyväksymiä alihankkijoita (Fennovoima e) ja niitä edellytetään sitoutu-

maan eettisiin toimintatapoihin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Fennovoima rakennuttajana voi 

joko hyväksyä kaikki toimijat itse tai edellyttää tiettyjä hyväksyntäkriteereitä noudatettavaksi toimitus-

ketjussa ja valvoa, että nämä toteutuvat. 

 

Lupaprosessin näkökulmasta Fennovoiman lupatoimiston tehtäväksi jää varmistaa, että toimittajahyväk-

syntä on tehty ennen henkilölupaprosessin käynnistämistä. Lupatoimisto tekee tiivistä yhteistyötä Fen-

novoiman toimittajaketjua valvovan yksikön kanssa ja pyrkii ennakoimaan mahdollisia riskejä ja kehit-

tämään prosessejaan aina vastaamaan molempien osapuolten muuttuneisiin tarpeisiin. Aktiivinen yh-

teistyö ja omien prosessien kriittinen tarkastelu luo luottamusta yksiköiden toimintaan ja läpinäkyvä 

toiminta parantaa prosessien tarkasteltavuutta myös ulkopuolisin silmin. 

 

 

3.6 Lupaprosessin riskit ja niiden hallinta 

 

Seuraavassa osassa esitellään selkeimmät ja konkreettisimmat lupaprosessiin liittyvät riskit. Pyrin ku-

vaamaan riskejä eri sidosryhmien näkökulmista, koska toteutuessaan jotkut riskit voivat konkretisoitua 

erilaisina projektin eri osapuolille. 

 

Lupaprosessin näkökulmasta riskienhallinta on pilkottu pienempiin osiin, joista itse lupaprosessi on 

koostettu. Lupaprosessi on tarkoituksenmukaisesti vaiheittain etenevä, jolloin yritykset joutuvat todista-

maan esim. tilaajavastuulain edellyttämiä yrityksen velvollisuuksia, ennen kuin lupaprosessi etenee hen-

kilöiden luvittamiseen. Vasta yrityksen hyväksyntäprosessin jälkeen voidaan edetä työntekijöiden tar-

kasteluun. Mikäli yritys ei todista suomalaisen lainsäädännön vaatimusten täyttämistä, henkilölupapro-

sessi ei käynnisty. Tällöin riski väärään menettelyyn työntekijöiden kohdalla ei pääse toteutumaan. 

 



24 

 

Lupaprosessi sisältää useita järjestelmällisiä tarkastuksia työntekijän työskentelyoikeuden varmista-

miseksi, ennen kuin henkilölle myönnetään pääsy Hanhikivi 1 -rakennustyömaalle. Järjestelmällinen 

toiminta myös tukee sitä, etteivät inhimilliset tekijät pääse vaikuttamaan negatiivisesti prosessiin. Työn-

tekijöiden aktiivinen koulutus ja kirjalliset ohjeet varmistavat toiminnan tasaista laatua ja ennaltaeh-

käisevät inhimillisiä riskitekijöitä. Manuaalisia työvaiheita pyritään aktiivisesti karsimaan pois järjestel-

miä tai menetelmiä kehittämällä, jolloin vähennetään vielä tehokkaammin inhimillisten tekijöiden ai-

heuttamia riskejä. 

 

Fennovoima toteaa vuoden 2020 vuosiraportissaan, että tehokkaalla riskienhallinnalla voidaan ennalta-

ehkäistä myös työtapaturmia (Fennovoima c, 23). Raportin mukaan kaikki toimitusketjun yritykset nou-

dattavat Fennovoiman määrittelemää kattavaa riskiarviointi- ja hallintamenettelyjä. Suurin riski lienee 

siinä, miten saa koko toimitusketjun sitoutumaan turvallisuuden kannalta tärkeään, mutta mahdollisesti 

töitä hidastavaan rakentamismalliin. Tärkein riskejä ehkäisevä toimi on hyvä suunnittelu (Fennovoima 

c). 

 

Pääosin lupaprosessiin kohdistuvat riskit johtuvat inhimillisistä tekijöistä. Joihinkin pyritään vaikutta-

maan ennaltaehkäisevästi ja jotkut, esim. hankkeen maine, elävät omalla painollaan eikä niihin voi ak-

tiivisesti vaikuttaa. Riskienhallintaa tarkasteltaessa jälkikäteen voidaan todeta, missä onnistuttiin ja 

missä olisi ollut parantamisen varaa. 

 

 

3.6.1 Harmaa talous 

 

Yksi FH1-projektin tärkeä kulmakivi on harmaan talouden torjunta. Rakennusalallakin yleinen harmaa 

talous tarkoittaa yleensä yritysten välistä tarkoituksellista taloudellisen edun tavoittelua mm. lakisäätei-

siä velvoitteita tai maksuja laiminlyömällä (Työsuojeluhallinto b). Yritys voi maksaa työntekijöiden pal-

kat käteisellä ja välttää näin pakollisten sosiaalivelvoitteiden aiheuttamat kulut – vastaavasti työntekijä 

saa samasta palkasta enemmän itselleen. Tästä syystä tilanne on houkutteleva molemmista näkökul-

mista. 

 

Toinen rakennusalalla usein toteutuva harmaan talouden piirre on se, että osaavaa työvoimaa hankitaan 

tarkoituksella ulkomailta. Työntekijöille maksetaan tahallisesti liian pientä palkkaa, koska he eivät tiedä 

suomalaisista työehtosopimuksista, joita Suomessa tulisi noudattaa eivätkä osaa vaatia heille kuuluvia 
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korvauksia. Näin yritys säästää palkka- ja sosiaalivelvoitteiden kuluissa sekä verojen maksussa. Ulko-

maalaisista työntekijöistä voi olla myös helpompi päästä eroon, mikäli työntekijälle ei enää ole tarvetta. 

 

Harmaan talouden riskiä pienentämässä FH1-projektissa on käytössään sähköinen työmaanhallintajär-

jestelmä, jossa on mahdollista hyväksyä ja tarkastella kaikkia projektissa työskennelleitä yrityksiä ja 

työntekijöitä myös jälkikäteen. Urakoitsijana toimivat yritykset syöttävät ja ylläpitävät itse vaadittavia 

tilaajavastuulain dokumentteja sekä työntekijöiden pätevyyksiä ja urakointiketjussa tilaajana olevat yri-

tykset voivat tarkastella sopimusketjussa alemmalla portaalla toimivia yrityksiä. Aktiivinen tarkastelu ja 

läpinäkyvä toiminta eivät juuri houkuta toimimaan väärin. 

 

Fennovoiman lupatoimistolla on tosiasiallisesti paras mahdollisuus kulkuluvan myöntäjänä valvoa, että 

Hanhikivi 1 -työmaalle pääsee työskentelemään vain yrityksiä, jotka ovat huolehtineet lakisääteisistä 

velvollisuuksistaan. Vastaavasti Hanhikivi 1-työmaalla työskentelee vain työntekijöitä, joilla on Suo-

men lakien mukaisesti oikeus työskennellä rakennustyömaalla. Tämä valvonta kohdistetaan työntekijöi-

hin ennen kuin heille myönnetään itsenäinen pääsy rakennustyömaalle ja sitä jatketaan työsuhteen kes-

ton ajan. Pääsyoikeutta rakennustyömaalle ei myönnetä, ennen kuin yritys on todistanut Fennovoimalle 

täyttävänsä lakisääteiset velvoitteensa. 

 

Viranomaiset, kuten Aluehallintovirasto ja Verohallinto tekevät laajaa yhteistyötä harmaan talouden tor-

junnassa. Fennovoima FH1-projektin tilaajana auttaa osaltaan viranomaisia keräämällä ja tuottamalla 

tärkeää tarkastuksiin liittyvää tietoa sekä ylläpitää keskusteluyhteyksiä ja tiedonvaihtoa eri viranomais-

ten kanssa. Fennovoima osallistuu myös viranomaisen järjestämiin moniviranomaiskokouksiin tai -työ-

ryhmiin. 

 

 

3.6.2 Aikaviiveet 

 

Rakennusprojektien edetessä urakoitsijoille tulee usein tarve hankkia tilapäistä aliurakointia toiselta yri-

tykseltä. Tarve aliurakoitsijan käyttämiselle tulee usein nopeasti ja tarve voi olla lyhimmillään yksittäisiä 

päiviä tai viikkoja – toisinaan pidempiä ajanjaksoja. Tällöin lupaprosessin sujuvuus ja nopeus korostu-

vat. Urakoitsijana toimivan yrityksen tulee tietää etukäteen, mitä aliurakoitsijan ja tämän työntekijöiden 

saaminen työmaalle edellyttää, jotta se voi ennakoida lupaprosessin vaiheita mahdollisimman hyvin. 
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Mikäli lupaprosessi vaikuttaa monimutkaiselta eikä selkeää ohjeistusta ole saatavilla, urakoitsija voi 

joutua hankalaan tilanteeseen. Tarve erikoisosaamiselle tai lisätyövoimalle on akuutti, mutta prosessi ei 

ole selkeä eikä urakoitsija osaa selittää sitä mahdollisille sopimuskumppaneille, joten osa aliurakoitsi-

joista ei halua lähteä mukaan projektiin tai urakoitsija joutuu maksamaan ylihintaa saadakseen aliura-

koitsijan mukaan. Helpointa voi olla hyödyntää Hanhikivi 1 -työmaalla jo työskenteleviä, valmiiksi lu-

paprosessin läpikäyneitä yrityksiä, mutta nämä voivat pyytää tarkoituksella korkeaa hintaa tai eivät ehdi 

vastaamaan kysyntään. Yritykset eivät voi suoraan hyödyntää työmaalla jo työskenteleviä muita yrityk-

siä ilman sopimuksia ja kaikki sopimukset on hyväksytettävä etukäteen työmaanhallintajärjestelmässä. 

 

Lupaprosessin eri vaiheet eivät FH1-projektin tässä vaiheessa ole salattavia, joten nämä tulisi olla avoi-

mesti esillä esim. projektin nettisivuilla, josta lähikuntien tai alasta kiinnostuneiden yritysten olisi mah-

dollista toimia etukäteen esim. hankkimalla työntekijöilleen työturvallisuuskorttikoulutukset tai liitty-

mällä Vastuu Group:n Luotettava Kumppani -palveluun. Palvelu kerää yrityksien tilaajavastuudoku-

mentit ja ylläpitää sähköistä palvelua, josta yritysten dokumentit voidaan toimittaa tietojärjestelmiin. 

(Vastuu Group.) Lupaprosessi voi olla useita viikkoja nopeampi, kun tietyt prosessin osa-alueet on hoi-

dettu etukäteen. 

 

Vuosi 2020 ja Covid-19-tilanne aiheutti ennalta arvaamattomia lisäviiveitä myös lupaprosessiin kaik-

kien eri osapuolten toimintoihin. Yritykset eivät saaneet työntekijöitä työturvallisuuskorttikoulutuksiin, 

viranomaisten käsittelyviiveet kasvoivat huomattavasti oleskelulupien ja turvallisuusselvitysten suhteen, 

ulkomaalaiset työntekijät eivät saaneet aikoja verottajalle veronumeron ja henkilötunnuksen saamista 

varten sekä työmaaolosuhteisiin soveltuvien turvaväli- ja käsihygieniasuositusten mahdollistaminen – 

muutamia mainitakseni. Tilanteessa koestettiin myös lupaprosessin joustavuutta, koska tarkoitus edel-

leen oli, että rakennustyömaa etenee ilman suurempia viiveitä. Joustavuus ei kuitenkaan saa tarkoittaa, 

että yrityksiä tai työntekijöitä hyväksytään normaalia pienemmillä kriteereillä. 

 

 

3.6.3 Maine ja asiakaskokemukset 

 

Yrityksen maine on tärkeä tekijä koko toiminnan elinkaaren ajan. Hanhikivi 1 -hankkeella on vuonna 

2020 tehdyn kannatuskyselyn perusteella puolellaan yli kaksi kolmasosaa lähikuntien väestöstä. Vuo-

desta 2008 lähtien kannatusta voi tulkita projektin internetsivuilla löytyvästä Hankkeen kannatus -osi-

osta (Fennovoima d). Kannatus on ollut positiivista (>50 %) hankkeen alusta lähtien, kuten kuvassa 1 

esitetään. 
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KUVA 1. Hankkeen kannatus (Fennovoima d) 

 

Kannatuksen voidaan ajatella kuvaavan Hanhikivi 1 -hankkeen mainetta. Ydinvoima jakaa mielipiteitä 

Suomessa, vaikka Suomessa useampi sähköä tuottava ydinlaitos jo on. Mediassa uutisoidaan melkein 

kaikki viivästykset ja ongelmat, mitä alan toimijat maailmalla kohtaavat ja jotkin epäedulliset uutisoinnit 

voivat haitata epäsuorasti myös Hanhikivi 1 -hankkeen mainetta esim. vähentämällä ihmisten luotta-

musta alan toimijoita kohtaan. Lisäksi rakennusalalta uutisoidaan vuosittain myös muita negatiivisia 

aiheita esim. harmaaseen talouteen liittyen. Edellä mainituista syistä johtuen pidän tärkeänä, ettei pro-

jektin lupaprosessista aiheudu Fennovoiman tai koko alan maineelle mitään negatiivista. 

 

Rakennusalan yritysten maineet voivat olla alan toimijoiden keskuudessa hyvin tiedossa. Hanhikivi 1 -

työmaalle on tavallista rakennustyömaata hankalampi päästä työskentelemään urakointiketjujen hyväk-

syntäprosessien sekä yritysten ja työntekijöiden taustaselvitysten takia. Nämä aiheuttavat lisäviiveitä ja 

epäsuorasti myös kuluja yrityksille koulutusmatkojen tai työmaan pätevyysvaatimusten pohjalta ja tämä 

ajatus ei vielä lisää hankkeen houkuttelevuutta alan toimijoiden keskuudessa. Lupaprosessin selkeys, 
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ohjeistus ja asiointikontaktit yritysten ja lupatoimiston välillä ovat tärkeässä roolissa hankkeen maineen 

kannalta. Positiiviset asiakaskokemukset yhdistettynä positiivisiin työturvallisuustilastoihin ja yleiseen 

kannatukseen kertovat hyvää Hanhikivi 1 -hankkeen maineesta. Mainetta tulee kuitenkin ylläpitää. 

 

FH1-projektissa jo työskentelevät yritykset ja työntekijät ovat tärkeässä roolissa koko hankkeen maineen 

rakentajina. Mikäli yritykset kokevat hankkeen vaikuttaneet yrityksen toimintaan negatiivisesti, ne eivät 

tulevaisuudessa halua hankkeeseen mukaan ja sama asenne voi levitä myös muihin alan toimijoihin. 

Usein myös työntekijät saattavat puhua muualla toimiville kollegoilleen projektista negatiiviseen sävyyn 

esim. ”jatkuvan työvarusteiden kyttäämisen” vuoksi mutta uskon, että hankkeen maineeseen vaikuttaa 

enemmän esim. työturvallisuustilastot ja se, että poissaoloon johtaneita työtapaturmia on sattunut todella 

vähän. 

 

Lupaprosessi sisältää aina asiakaskontakteja. Asiakaskontaktit ja varsinkin ensivaikutelman onnistumi-

nen ovat tärkeitä, joten asiakaspalvelua kehitetään osana prosessia. Lupaprosessi hyödyntää sähköpos-

tiasioinnissa tikettijärjestelmää, joka indikoi asiakkaalle, milloin hänen sähköpostinsa on otettu käsitte-

lyyn ja mikä sen status on. Järjestelmällä on myös mahdollisuus vaihtaa käsittelijää siten, että seuraava 

käsittelijä tietää, mitä edellinen on tehnyt eikä asiakkaalta kysellä samoja asioita useaan kertaan. Asia-

kasyrityksiltä saadun palautteen perusteella tikettijärjestelmää pidetään toimivana ja informatiivisena. 

 

 

3.6.4 Lupatoimiston resurssien epäoptimi käyttö 

 

Lupatoimiston henkilökunta koostuu rajallisesta määrästä työntekijöitä. Työntekijöiden työaika ei saa 

kulua siihen, että asiakkaita tai sidosryhmien edustajia ohjeistetaan sähköpostin välityksellä asioissa, 

jotka voisi ohjeistaa yhdellä kirjallisella tuotoksella. Ohjeiden tulee olla informatiiviset ja selkeät, jotta 

vastaanottajana toimiva asiakas osaa tulkita ne ja toimia oikein. Työaikaa tulee ohjata asiakaspalvelun 

lisäksi myös henkilöiden työskentelyoikeuden aktiiviseen seurantaan, avointen palvelupyyntöjen sulke-

miseen tai henkilöiden lähettämien turvallisuusselvitysten hallinnointiin. 

 

Lupatoimiston henkilökunnan tulee olla koulutettu tietojärjestelmien käyttöön ja sillä tulee olla työn 

edellyttämät työvälineet. Henkilökunnassa tulee olla vastuullinen esihenkilö, joka kykenee ja on valtuu-

tettu päätöksentekoon tarvittaessa. Lupatoimistolla tulee olla ajantasainen ja kattava ohjeistus, jolloin 

asioita ei tarvitse muistaa eikä muistin varassa työskennellä. Muistin varassa työskentely lisää riskiä 
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siitä, että toimitaan väärin tai neuvotaan asiakasta väärin. Lisäksi ohjeistus tai lainsäädäntö voi muuttua, 

joten työntekijöiden tulee kyetä omaksumaan toimintaa koskeva muutos nopeasti. 

 

Helpot työvaiheet tulee kyetä hoitamaan yksin, jotta kollegat voivat keskittyä muihin tehtäviin. Haasta-

vammat työvaiheet tulee kyetä hoitamaan yhdessä, jotta tieto asiasta saavuttaa myös koko henkilökun-

nan ja kaikkien tieto on samalla tasolla. Useamman työntekijän kokoontuminen vie aikaa, joten kokoon-

tumiset on kyettävä hoitamaan tehokkaasti esim. säännöllisten lyhyiden palaverien aikana. Tällöin työ-

tehtäviä voi kerätä palaveriin ja hoitaa useampi asia samanaikaisesti eikä palaverin organisointi vie ai-

kaa. 

 

Työntekijä edustaa aina toimintoa tai yritystä. Jos lupatoimiston työntekijä on tehokas ja asiantunteva, 

asiakkaalle jäävä kuva on hyvä. Tämä vaikuttaa osaltaan myös koko projektin maineeseen. Lupatoimis-

ton työtehtävät voivat viedä aikaa, mutta aikaviiveet eivät saa aiheutua henkilökunnasta. Kattava ja ajan-

tasainen ohjeistus varmistaa tasaista laatua ja kasvattaa työntekijöiden osaamista ja tehokkuutta sekä 

työn mielekkyyttä. 

 

 

3.6.5 Inhimilliset tekijät (virheet ja väärinymmärrykset) 

 

Usean eri lain ja asetuksen tulkinta samanaikaisesti voi olla haastavaa. Tästä syystä lupaprosessiohjee-

seen pyritään avaamaan selkokielisesti vain prosessia suoraan koskevat lainkohdat. Eri sidosryhmien 

tehtävät ja vastuut tuodaan selvästi esiin siten, että ohjetta lukeva tunnistaa oman roolinsa ja omat teh-

tävänsä vaivatta. Useamman vuoden kokemuksella FH1-projektin lupaprosessin parissa voin todeta, että 

lähes kaikki epäselvyydet ja hankaluudet lupaprosessissa ovat johtuneet joko puutteellisesta ohjeistuk-

sesta tai väärin menettelystä. 

 

Väärän todistuksen pyytäminen voi aiheuttaa päivien viiveitä prosessiin ja turhia kuluja asiakkaalle. Li-

säksi todistusten ja henkilökohtaisten tietojen pyytäminen ja arkistointi vaatii aina perustellun syyn sekä 

kohteen suostumuksen. Väärän dokumentin pyytäminen on joissain tapauksissa lain vastaista, joten asi-

aan on syytä perehtyä huolella, ennen kuin asiakasta ohjeistetaan. Tämä riski voidaan poissulkea selke-

ällä ohjeistuksella. 

 

Työtehtävät tulee kyetä hoitamaan tietojärjestelmiä hyödyntämällä sekä siten, ettei työntekijän tarvitse 

muistaa asioita itse. Kaikki muistin varassa olevat tai manuaaliset työtehtävät kuormittavat työntekijää 
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ja saattavat unohtua sekä johtavat ennemmin tai myöhemmin siihen, että työntekijöille tapahtuu virheitä. 

Kiireellisessä ja tarkassa työssä työkalujen laadukkuus korostuu. Järjestelmien tulee olla toimintavar-

moja ja varsinkin tietoturvallisia. Tietojärjestelmien tulee myös soveltua työtehtäviin niitä helpottaen 

eikä siten, että niiden käytöstä aiheutuu ylimääräistä vaivaa. 
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4 LAATU 

Fennovoiman lupatoimiston toimintaa ohjaa suomalaiseen rakentamiseen liittyvä lainsäädäntö sekä 

ydinvoimalaitosten toimintaa ohjaavat erityiset asetukset. Edellä mainittujen lisäksi Fennovoiman oman 

turvallisuus- ja laatupolitiikan tuomat vaatimukset saattavat asettaa tiettyjä tasovaatimuksia toimin-

noille. Toistaiseksi lupaprosessin tarkastelua ei ole tehty vastaamaan mitään tiettyä laatustandardia vaan 

prosessin taso on auditoitu kolmannen osapuolen asiantuntijaorganisaation toimesta. Lisäksi prosessit 

on kehitetty avoimessa yhteistyössä viranomaisten kanssa. 

 

Työssä ydinvoimalaprojektissa korostuu oman työn kriittinen arviointi ja tarkastelu. Kaikkia toimintoja 

ei voida määritellä tarkkaan laatustandardiin kopioimalla mallia muualta. Määrittelemätön laatutaso saa-

vutetaan sillä, että kaikki toiminnot perustuvat ohjaavien lakien ja asetusten sekä yrityksen omien poli-

tiikkojen noudattamiseen. Toiminnalla tulee olla ns. minimitaso, mikä pitää saavuttaa sekä tietty tavoi-

tetaso, mitä kohti toimintaa kehitetään. Lupaprosessissa laatu ei ole vaihtelevaa, vaan toiminta on tasa-

laatuista ja siksi se kestää tarkastelun eikä vaikuta negatiivisesti yrityksen tai hankkeen maineeseen. 

Laadun kokemukseen kokonaisuutena lupatoimiston näkökulmasta vaikuttaa asiakkaiden saama asia-

kaspalvelu, prosessiin kulunut aika ja prosessin aikana saatu ohjeistus. 

 

Seuraavassa alaluvussa avaan laadun käsitettä, esittelen laadun oleellisimmat osat yleisellä tasolla ja 

pohdin, mikä laadun minimitaso on eri sidosryhmille. Viitala ja Jylhä (2010, 281) nostavat laatutason 

määrittelyssä tärkeäksi kohdaksi laatujohtamisen ja sen tarkoituksen kehittää toimintaa tasolle, jossa 

jokainen toiminto ja osa-alue tuottavat tiettyä lisäarvoa asiakkaalle. Laadun minimitason eli halutun laa-

tutason tunnistamisen jälkeen voidaan laatia suunnitelma, mitä tason saavuttaminen edellyttää ja tunnis-

taa työvaiheet, mitä eri sidosryhmiltä vaaditaan. Edellytettävien työvaiheiden ja tavoiteltavan laatutason 

tunnistamisen jälkeen ohjeistus voidaan laatia. Ohjeistuksella pyritään huolehtimaan siitä, että oikeat 

sidosryhmät kykenevät suoriutumaan niille määritellyistä työvaiheista ja lopputuotteena syntyy onnis-

tuneesti suoritettu lupaprosessi. 

 

 

4.1 Laadun määritelmä ja laatutavoitteet lupaprosessissa 

 

Aalto yliopiston 4.2.2014 julkaiseman Simo Salmisen artikkelin mukaan laatu on määritelty selkeästi 

ISO9001-laatujärjestelmän standardissa (Salminen 2014). Standardin mukaan laatu muodostuu tasosta, 
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jolla tietty määrä ominaisia piirteitä yltää vaatimustavoitteisiin. ISO9001-standardin mukaan asetettavat 

laatutasot määritellään tarkasti, jolloin laadun arviointi on vaivatonta. Artikkelin (Salminen 2014) mu-

kaan laatua voidaan myös määritellä itse. 

 

Laadun arviointi ja määrittely edellyttää sitä, että tunnistetaan asiakkaiden näkökulmasta tärkeät omi-

naispiirteet ja sen perusteella määritellään piirteille tavoitearvot. Kun tavoitearvot on asetettu, tuotteen 

tai palvelun toteutuvia arvoja mitataan ja verrataan tavoitearvoihin. Näin mitattuna pystytään havaitse-

maan, täyttyvätkö asetetut tavoitteet riittäviltä osin vai jääkö tuotteeseen tai palveluun liikaa puutteita. 

Tavoitteisiin pääsemisen perusteella määritellään, täyttääkö tuote tai palvelu tavoitellun laatutason. (Sal-

minen 2014.) 

 

FH1-projektin näkökulmasta laatua ei täysin mitata asiakkaiden eli toimitusketjun yritysten antaman 

palautteen mukaan vaan laatu on tarkoitus nostaa ja pitää tasolla, joka täyttää Suomen lainsäädännön 

sekä Fennovoiman omat vaatimukset. Lupaprosessin tuloksen laatu on vakio, eikä itse lopputuotteena 

syntyvää itsenäistä työmaan kulkuoikeutta voi kehittää. Tätä tasaisen laadun ylläpitämistä kutsutaan laa-

dunhallinnaksi (Viitala & Jylhä 2010, 281). Laadullinen kehittäminen keskittyy lupaprosessin vaiheisiin 

aikaviiveiden ja vältettävissä olevien yhteydenottojen karsimiseen sekä asiakaspalvelun ja käytettävien 

tietojärjestelmien tehostamiseen. 

 

Grönroos (2009, 78) esittelee laadulle kaksi ulottuvuutta. Lopputulos- eli tekninen ulottuvuus keskittyy 

siihen, mitä asiakkaalle jää palvelun tai tuotteen kokonaissuorituksen jälkeen käteen. (Grönroos 2009, 

78.) Lupaprosessin näkökulmasta lopputuotteena on kulkuoikeus töihin, mutta mielestäni prosessissa ei 

voida sen ajallisen keston vuoksi keskittyä vain lopputulokseen. Asiakkainen tulee kokea prosessin eri 

vaiheet laadukkaina, joten niitä kehitetään aktiivisesti. 

 

Prosessi- eli toiminnallinen ulottuvuus (Grönroos 2009, 78) kuvastaa mielestäni paremmin lupaproses-

sissa huomioitavia laatuvaatimuksia. Käsite kuvastaa sitä, miten asiakas tuotteen tai palvelun saa, eli 

minkälainen kokonaiskuva prosessista jää. Tämä asiakaskokemus on Fennovoiman ja koko hankkeen 

maineen kannalta tärkeä, sillä se voi suoraan näkyä projektia hidastavana tekijänä. Lupaprosessin han-

kaluus voi aiheuttaa haluttomuutta uusien tai nykyisten urakoitsijoiden lähteä mukaan uusiin tarjous-

pyyntöihin tai prosessin hitaus voi hidastaa aikataulutettuja projekteja. Projektien viivästymiset aiheut-

tavat yleensä taloudellisia seurauksia, joten tilaajayrityksillä tulee olla mahdollisimman tarkka arvio lu-

paprosessiin varattavasta ajasta jo sopimuksia solmittaessa. 
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4.2 Laadun toteutuminen lupaprosessissa 

 

FH1-projektin lupaprosessi on aiemmin kuvatun mukaisesti erilainen riippuen siitä, missä henkilö tulee 

työskentelemään tai minkä tason tietoon henkilö saa työtehtävissään pääsyn. Tietyt variaatiot tekevät 

lupaprosessista haastavamman verrattuna siihen, että prosessi olisi kaikille sama. Lupaprosessin tarkoi-

tuksena on huolehtia erityisesti siitä, että projektiin pääsee työskentelemään vain henkilöt, jotka täyttävät 

projektille asetetut vaatimukset. Tämä voidaan tulkita siten, että lupaprosessilla on laadullinen minimi-

taso. 

 

Ehdoton minimivaatimus FH1-projektiin pääsylle on se, että yksikään yritys tai työntekijä ei voi työs-

kennellä Suomen lakien vastaisesti. Yritysten tulee huolehtia lain vaatimuksista ja työntekijöillä tulee 

olla Suomen lakien mukaisesti työskentelyoikeus. Fennovoiman tulee edellyttää tiettyjä vaatimuksia ja 

valvoa niiden toteutumista tilaajavastuun mukaisesti koko toimitusketjussaan. Fennovoiman tulee huo-

lehtia siitä, että työskentelyoikeuksien päättyessä myös työskentely päättyy. Nämä saavutettuaan lu-

paprosessissa on saavutettu minimitaso. 

 

Fennovoima edellyttää Hanhikivi 1 -työmaalle itsenäisen pääsyoikeuden omaavilta henkilöiltä myös 

voimassa olevaa työturvallisuuskorttia. Tämä ei ole lain vaatimus, vaan se tulee halutusta työturvalli-

suuspolitiikasta, jonka yritys on valinnut. Kun jokainen Hanhikivi 1 -työmaalla työskentelevä työntekijä 

on suorittanut hyväksytysti työturvallisuuskurssin, muut työntekijät voivat sen osalta luottaa työntekijän 

omaavan tietyn perustason ja -osaamisen työturvallisuuden osalta ja näin ollen työntekijöiden laadun 

voidaan katsoa olevan minimitasoa paremmalla tasolla. 

 

Hanhikivi 1 -työmaan turvajärjestelyitä tuetaan myös turvallisuusselvityksillä ja huumetestillä. Kaikista 

työmaalla itsenäisesti työskentelevistä työntekijöistä on haettu vähintään suppea turvallisuusselvitys 

Fennovoiman toimesta. Tämän lisäksi Fennovoima on hyväksynyt työterveyslääkärin allekirjoittaman 

lausunnon siitä, ettei henkilö ole käyttänyt huumausaineita muuten kuin lääkinnällisissä tarkoituksissa. 

Työntekijät voivat nämä faktat tiedostaessaan luottaa siihen, että samalla työmaalla työskentelevät, en-

tuudestaan tuntemattomat työntekijät on ainakin Fennovoima hyväksynyt työmaalle. Tämä parantaa 

koko hankkeen turvallisuuskulttuuria konkreettisesti ja voi osaltaan parantaa työntekijöiden kokemaa 

turvallisuudentunnetta. 
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Lupaprosessi kestää hyvin ulkopuolista tarkastelua. Alusta lähtien avoin toiminta parantaa ja luo luotta-

musta prosessiin sekä mahdollistaa prosessien tarkastelun myös jälkikäteen. Toimintojen läpinäkyvyys 

ja avoimuus sekä toimivat viestintäkanavat lupatoimiston ja sidosryhmien välillä parantavat myös yri-

tysten kykyä ennakoida projektin aikaviiveitä. Näin ollen voidaan todeta, että lupaprosessin osa-alueet 

parantavat myös FH1-projektin laatutasoa.  
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5 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TOTEUTUS 

Kehittämistehtävänä laadittu lupaprosessiohje tehtiin muiden töiden ohessa ja ohjeen valmistuminen 

siirtyi useaan otteeseen mm. muuttuneiden lainsäädäntöjen tai viranomaisten kanssa sovittavien asioiden 

viivästymisen vuoksi. Alun perin ohjeen oli tarkoitus valmistua vuonna 2020, mutta työtilanne ja pro-

sessin ohjeita paikanneet pienemmät osaohjeistukset mahdollistivat sen, ettei ohjeen kirjoittamisella ol-

lut kiire. Näin kykenin laatimaan ohjeen perusteellisesti ja kiireettä siten, että ohjeessa on huomioitu 

kaikki sen hetkiset lainsäädännön vaatimukset eikä hyväksyttyä ohjetta ole välttämätöntä alkaa heti päi-

vittämään. Lupaprosessiohjeen sijoittuminen lupatoimiston koko dokumenttihierarkiaan on kuvattu ku-

viossa 4. 

Lupatoimiston 

proseduuri 

Lupaprosessiohje 

Tietojärjestelmän 

käyttöohje 
Ohjeistus doku-

menttien toimitta-

mista varten 

Kulunvalvonta-

ohjeistus 
Vierailuohjeistus 

Viranomaisohjeistus 
Ohjeistus ulkoi-

sia resursseja var-

ten 

Lupatoimiston tieto-

järjestelmien 

yleisohje 

Tietojärjestelmän 

käyttöohje 

Lupaprosessin 

lomakkeet 

Lupaprosessiin 

liittyvä hakemus-

pohja 

Lupaprosessiin 

liittyvä hakemus-

pohja 

Lupaprosessiin 

liittyvä hakemus-

pohja 

Lupaprosessiin 

liittyvä hakemus-

pohja 

Tietojärjestelmän 

käyttöohje 

Tietojärjestelmän 

käyttöohje 

Tietojärjestelmän 

käyttöohje 

KUVIO 4. Lupatoimistoa ohjaavan dokumentaation rakenne 
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5.1 Ohjeistuksen muoto 

 

Lupaprosessiohje kirjoitettiin tiettyyn Fennovoiman määrittelemään muotoon ja ulkoasuun. Dokumen-

tin kirjoittamista ohjasi yrityksen sisäisesti hyväksytty johtamisjärjestelmädokumentaatiomuoto sekä 

projektin kielivaatimukset. Näiden lisäksi lupaprosessiohjeella ei ollut muita velvoittavia laatuvaatimuk-

sia. Dokumentti kirjoitettiin loogisessa järjestyksessä eteneväksi ja jaoteltiin selkeäksi, jotta sitä on 

helppo tulkita oikein ja sen voi pilkkoa pienempiin kokonaisuuksiin. Nämä osakokonaisuudet voidaan 

jakaa asiakkaille sellaisinaan ilman, että jokainen saa monikymmensivuisen ohjeistuksen. Uskon, että 

lyhyt ja selkeä ohjeistus saavuttaa parempia tuloksia, kuin kaiken kattava laajempi dokumentti ja paran-

taa tai vähintäänkin varmistaa toiminnan laatua. 

 

 

5.2 Ohjeen selkeyden merkitys ja hyväksyntäprosessi 

 

Lupaprosessiohje tuli kirjoittaa siten, että se ohjeistaa henkilöiden toimintaa. Ohjeiden tulee olla yksise-

litteiset ja selkeät, jotta niitä tulkitsemalla kykenee toteuttamaan oman roolin mukaiset tehtävät. Sisäl-

lysluettelon tulee tukea tekstin tulkintaa ja tekstin osiot tuli rakentaa siten, että ne etenevät loogisessa 

järjestyksessä. Loogisesti rakennettu sisällysluettelo tukee sitä, että ohjeen voi tehokkaasti pilkkoa pie-

nempiin osakokonaisuuksiin jaettavaksi sidosryhmille tarvittavilta osin.  Ohjeen sisällysluettelon ra-

kenne on esitetty kuviossa 5.  

 

Fennovoiman omat dokumentinkirjoitusohjeet määrittelevät tarkasti tiedoston muotoseikat, mutta myös 

sisällön järjestys rakentuu aina tietyssä järjestyksessä. Tietty järjestys asioilla tukee sitä, että uusien do-

kumenttien silmäily ja lukeminen on helpompaa. Dokumentin ylä- ja alatunniste sisältävät tiedoston 

yksilöivän tunnuksen, versionumeron, tiedoston hyväksyntävaiheen, julkaisupäivämäärän, tietoluokitte-

lutason, laatijan nimen, versiohistorianumeron ja muita tiedoston käyttöön tai yksilöintiin oleellisesti 

liittyviä tietoja. Dokumentin lopussa esitellään referenssidokumentit, joihin viittaukset löytyvät suoraan 

tekstistä.  
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Fennovoiman omat dokumentinlaatimisohjeet vastaavat muotoseikkojen ja sisällön puolesta edellä ku-

vattuihin selkeysvaatimuksiin. Dokumentinlaatimisohjeita noudattamalla dokumentista erottuu, kuka 

dokumentin on laatinut ja milloin, kenelle dokumentti on tarkoitettu ja mihin toimintoihin se ohjeistaa. 

Laatimisohjeen mukaisesti kirjoitettu dokumentti myös alustaa tarvittavilta osin tulevaa sisältöä ja pe-

rustelee ratkaisuja. Lupaprosessiohjeen loppuun lisätään lähdeluettelo, mistä löytyy listattuna ohjeeseen 

liittyvät muut dokumentit ja lupaprosessissa käytettävät lomakepohjat. 

 

Ennen lupaprosessiohjeen hyväksyntää se käytettiin muutamalla yrityksellä kommenttikierroksella, jol-

loin saatiin tärkeitä ulkopuolisia kommentteja, mitkä huomioitiin vielä ennen ohjeen hyväksyntää. Fen-

novoiman dokumentinlaadintaohjeiden mukaisesti lupaprosessiohjeella on yrityksen sisällä tehtävä hy-

väksyntä, jolloin dokumenttia tarkastelee täysin prosessin ulkopuolisia henkilöitä. Tarkastelussa pyyde-

tään kiinnittämään erityshuomiota dokumentin selkeyteen. 

 

Sisällysluettelo 

 

1. Ohjeen versiohistoria ja julkaisupäivät -listaus 

a. Ohjeen katselmoijat ja hyväksyjä -listaus 

2. Termit ja lyhenteet 

3. Yleinen osa 

a. Taustat 

b. Lupaprosessikuvaus 

c. Roolit ja niiden tehtävät 

4. Lupatoimiston toimintaa ohjaava osio 

5. Sidosryhmä 1 tarkoitettu osio 

a. Sisältää tehtävät ja ohjeet niiden suorittamiseen loogisessa järjestyksessä 

6. Sidosryhmä 2 tarkoitettu osio 

7. Sidosryhmä 3 tarkoitettu osio 

8. Sidosryhmä 4 tarkoitettu osio 

9. Sidosryhmä 5 tarkoitettu osio 

10. Yhteystiedot 

11. Referenssidokumentit -listaus 

 

- Liitetiedostot 

o Alaohjeet eri tietojärjestelmille tai lomakkeiden täyttämiseen 

KUVIO 5. Lupaprosessiohjeen sisällysluettelon rakenne 
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Hyväksytty lupaprosessiohje on edellä kuvatun mukaisesti läpikäynyt useat ulkopuoliset tarkastelut. Ul-

kopuolisten tarkastusten ja kommentointien tarkoitus oli saada ohjeen toimivuuteen liittyviä komment-

teja, jotta ne voitiin huomioida lupaprosessiohjeen kirjoitusvaiheessa. Lupaprosessiohjeen hyväksynnän 

jälkeen Fennovoimalla on käytössään tiedostoversio 1 ja se on saatavilla yrityksen käyttämässä doku-

menttienhallintajärjestelmässä. Välittömästi hyväksynnän jälkeen dokumentista voidaan avata versio 2, 

johon tullaan päivittämään ohjeeseen tulevat muutokset tai päivitykset, eikä uuden version avaaminen 

vielä estä edellisen käyttöä. Dokumentista on käytössä viimeisin hyväksytty versio, vaikka uusi versio 

olisi työn alla. Vasta kun uusi versio hyväksytetään Fennovoiman dokumentinhyväksyntäprosessin mu-

kaisesti, edellinen versio muuttuu vanhentuneeksi. 
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6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää Fennovoiman lupatoimiston lupaprosessiohjeistus vastaamaan 

nykykäytäntöjä ja lainsäädännön muuttuneita vaatimuksia. Idea opinnäytetyölle tuli työpaikkaohjaajal-

tani ja vaihtoehtoja oli muutamia. Lupaprosessiohjeen päivittäminen oli tarkoitus tehdä jo vuonna 2020, 

mutta avoimet, itsestämme riippumattomat asiat sekä kahteen toimintaa ohjaavaan lakiin tulleet muu-

tokset siirsivät myös ohjeen valmistumista vuoden 2021 puolelle. Prosessi ei siis ollut täysin suoravii-

vainen, mutta eteni ja ajatus työstä oli selkeä alusta loppuun saakka. Opinnäytetyön tuotoksena syntynyt 

lupaprosessiohje tulee valmistumaan viimeisteltynä vuoden 2021 loppuun mennessä Fennovoiman do-

kumenttien hyväksyntäprosessien mukaisesti. Valmis hyväksytty dokumentti otetaan välittömästi käyt-

töön ja dokumentista avataan tarvittaessa uusi versio työn alle. 

 

Lupaprosessiohjeen laatiminen osoittautui ehkä hieman liian isoksi kokonaisuudeksi valtavan säännös-

pohjan ja usean eri tietojärjestelmän sekä sidosryhmän tarpeiden vuoksi. Lupaprosessiohjeen alaiset pie-

nemmät dokumentit laadittiin ensin omien operatiivisten töiden ohella. Nämä dokumentit mahdollistivat 

sen, ettei itse lupaprosessiohjetta ollut pakollista laatia kiireessä. Vuoden 2020 alkaneen pandemiatilan-

teen vuoksi etätyöskentelyyn siirtyminen toi omat haasteensa myös lupaprosessiohjeen laatimiseen, sillä 

työtehtäviä tuli kehittää soveltumaan etätyöskentelyyn ja tämä siirsi dokumentin kirjoittamista eteen-

päin. Välillä mietin, että soveltuisivatkohan jo valmistuneet aladokumentit opinnäytetyökseni, jottei sen 

valmistumista tarvitsisi siirtää enempää. Pysyin kuitenkin aiheessani ja yritin saada asioita eteenpäin. 

Alan muilta toimijoilta ei ole mahdollista kopioida toimintamalleja tai -ohjeita, joten ensimmäisen ver-

sion laatiminen lupaprosessiohjeesta oli kokonaisuutena suuri työ. Seuraavan version laatimisessa on 

kyse päivittämisestä, jolloin työ on huomattavasti pienempi kokonaisuus. 

 

Opinnäytetyön teoriassa keskityin aluksi pääosin aiheeseen liittyvään lainsäädäntöön. Väliraporttivai-

heessa ohjaava opettaja nosti esille lupatoimiston tehtäviä, jotka keskittyvät ennaltaehkäisemään tiettyjä 

projektin riskejä sekä varmistamaan lupaprosessin laatua. Näin ollen teoreettiseen viitekehykseen vali-

koituivat riskienhallinta sekä laatu – lainsäädännön lisäksi. Näitä käsiteltiin hyvin pintapuolisesti, koska 

Fennovoimalla on omat laatustandardinsa sekä riskienhallintamenetelmänsä. 
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Ohjeen kirjoittamisessa hyödynnettiin pitkälti valmiita tiedostomuotoiluja sekä ennalta määriteltyjä ra-

kennemalleja, joten kirjoittamisessa oli mahdollista keskittyä asiasisältöön. Fennovoiman valmiit doku-

mentinlaadintaohjeet tukevat sitä, että dokumentti etenee loogisesti eteenpäin. Dokumentin alku johdat-

telee lukijan sisältöön sekä avaa tarvittavat termit. Dokumentin kirjoittamiseen asetetut tarkat ohjeet 

eivät jätä liikaa tilaa luovuudelle, joten ohje tulee olemaan käskevässä ”toimi näin” muodossa. Uskon 

sen olevan tuloksen kannalta tehokkainta. 

 

Lupaprosessiohjeen valmistumisen ja käyttöönoton jälkeen on mielestäni järkevää hankkia palautetta 

sekä kehitysideoita ohjetta käyttäviltä tahoilta. Ohjeen suomenkielisiä käyttäjiä on paljon, joten jatko-

kehittämislistalle jää mm. ohjeen kääntäminen suomeksi. Odotan myös mielenkiinnolla sitä, miten oh-

jeistus vaikuttaa operatiiviseen toimintaan. Lupaprosessiohjeen on tarkoitus vähentää lupatoimistolle 

osoitettuja kysymyksiä, joten tämän toteutumista tulee seurata. Ohjeen käyttöönoton jälkeen esiintyvät 

uudet kysymykset voi kerätä ja ottaa huomioon ohjeen seuraavassa versiossa. 

 

Opinnäytetyön kirjoittaminen sijoittui itselläni aina melko myöhäiseen vuorokaudenaikaan. Näin jälki-

käteen tarkasteltuna arvioin, että olisi ollut tehokkaampaa tai järkevämpää varata esimerkiksi muutama 

päivä työn tekemiselle kuukaudessa ja huolehtia riittävästä levosta, kuin yrittää tuottaa sisältöä joka ilta 

vähän. Mielenkiinnon ylläpitämisessä kirjoittamiseen ei ollut ongelmia, sillä aihe oli itseäni kiinnostava 

ja tekstiä syntyi hyvin. Eniten vaivaa aiheutti lopulta se, kun opinnäytetyöstä yritti etsiä toistuvia kohtia 

ja poistaa asiaan liittymätöntä sisältöä. Molempia oli raakaversiossa paljon. Kiitokset erityisesti perheel-

leni, kaikille prosessia tukeneille läheisille ja hyviä neuvoja antaneille tuttaville. 
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