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LIITE III

TUOTANTOLAITOKSEN TOIMINTAPERIAATTEITA JA  TURVALLISUUSJOH-
TAMISJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

Toiminnanharjoittajan laatimia suuronnettomuuksien ehkäisemistoimintaperiaatteita ja turval-
lisuusjohtamisjärjestelmää toteutettaessa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat. Asetuksen
21 §:n tarkoittaman asiakirjan laadinnassa otetaan huomioon tuotantolaitoksessa esiintyvän
suuronnettomuusvaaran suuruus.

1. Suuronnettomuuksien ehkäisemiseen tähtäävät toimintaperiaatteet tulee esittää kirjalli-
sesti, ja niihin tulee sisältyä toiminnanharjoittajan vahvistamat suuronnettomuuksien
vaaran rajoittamista koskevat yleiset päämäärät ja toimintatavat.

2. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän tulee sisältää se osa yleistä johtamisjärjestelmää, johon
kuuluu organisaatiorakenne, vastuualueet, käytännöt, menettelyt, menetelmät ja voima-
varat, jotka mahdollistavat suuronnettomuuksien ehkäisemistoimintaperiaatteiden mää-
rittelyn ja täytäntöönpanon. Kuvauksesta tulee käydä ilmi 21 §:ssä tarkoitetun toiminta-
periaatteista vastaavan henkilön, käytönvalvojan ja muiden vastuuhenkilön apuna toimi-
vien henkilöiden nimet ja vastuualueet.

3. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän tulee kattaa seuraavat alueet:

a) organisaatio ja henkilökunta: kaikilla organisaatiotasoilla suuronnettomuusvaarojen
hallintaan osallistuvan henkilöstön tehtävät ja vastuualueet, henkilöstön koulutus-
tarpeen määrittäminen ja  koulutuksen järjestäminen, henkilöstön ja tarvittaessa
alihankkijoiden osallistuminen;

b) suuronnettomuusvaarojen tunnistaminen ja arviointi: normaalissa tai normaalista
poikkeavassa toiminnassa mahdollisesti esiintyvien suuronnettomuusvaarojen jär-
jestelmälliseksi tunnistamiseksi sekä niiden todennäköisyyden ja vakavuuden ar-
vioimiseksi tarvittavien menettelytapojen vahvistaminen ja käyttöönotto;

c) toimintojen ohjaus: laitoksen ja sen prosessien sekä laitteiden turvallista käyttöä ja
kunnossapitoa sekä seisokkeja  koskevien menettelytapojen käyttöönotto ja ohjei-
den antaminen;

d) muutosten hallinta: menettelytapojen vahvistaminen ja käyttöönotto olemassa ole-
vissa tuotantolaitoksissa tehtävien muutosten tai uusien laitosten, prosessien tai
varastojen suunnittelussa;

e) suunnittelu hätätilanteiden varalta: sellaisten menettelytapojen vahvistaminen ja
käyttöönotto, joiden avulla voidaan tunnistaa ennakoitavissa olevat hätätilanteet
järjestelmällisen analyysin avulla sekä laatia, harjoitella ja korjata pelastussuunni-
telmia ja siten hallita tällaiset hätätilanteet;
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f) suorituskyvyn tarkkailu: sellaisten menettelytapojen vahvistaminen ja käyttöönotto,
joilla voidaan jatkuvasti arvioida toiminnanharjoittajan suuronnettomuuksien eh-
käisemiseksi antamien toimintaperiaatteiden ja turvallisuusjohtamisjärjestelmien
toteutumista sekä tutkinnan ja korjaavien toimenpiteiden menettelytavat siinä ta-
pauksessa, että näitä tavoitteita ei saavuteta;  näihin  menettelytapoihin  tulee kuu-
lua toiminnanharjoittajien  ilmoitusjärjestelmä  suuronnettomuuksista ja  läheltä
piti -tapauksista, varsinkin jos turvallisuustoimissa on ollut puutteellisuuksia, sekä
niiden tutkinta ja seurantamenettelyt ottaen huomioon aiemmat kokemukset;

g) auditointi ja katselmus: sellaisten menettelytapojen vahvistaminen ja käyttöönotto,
joilla voidaan säännöllisin väliajoin järjestelmällisesti arvioida suuronnettomuuk-
sien ehkäisemistoimintaperiaatteita sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmän tehoa ja
asianmukaisuutta; ylemmän johdon tekemä dokumentoitu katselmus toimintaperi-
aatteiden ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän tasosta ja niiden saattamisesta ajan
tasalle.


