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Esipuhe

Hyvä käytäntö, Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely –opas on tarkoitettu palvelemaan käytännönläheisenä oppaana 
turvallisuuspoikkeaman käsittelyyn osallistuville tahoille. Kuvaus antaa tukea siihen, miten turvallisuuspoikkeamia voidaan käsitellä 
niin, että tunnistetaan tapahtumaan johtaneet vaiheet ja niiden taustalla oleviin onnistumisiin ja epäonnistumisiin vaikuttaneet
tekijät oikeudenmukaisen kulttuurin hengessä. Kuvauksessa esitellään inhimillisten ja organsatoristen tekijöiden huomiointia 
sujuvoittavat HOF-nelikenttä- ja aikajanatyökalut.
Tätä ratapuolen esimerkkiä voi hyvin soveltaa myös muille väylämuodoille.
Hyvä käytäntö -toimintamallin kehitystyöhön on osallistunut Väylävirastosta turvallisuusjohtamisjärjestelmien asiantuntija Pia 
Sotavalta, työturvallisuuden asiantuntija Risto Lappalainen, turvallisuusasiantuntija Mari Ranttila ja apulaisjohtaja Tomi Kangas sekä 
Rambollista avustava asiantuntija Juho Jaskari, asiantuntija Emma-Liisa Tanska ja yksikön päällikkö Outi Lehti. 
Mikäli sinulla nousee esiin kysymyksiä tai haluat antaa materiaalista palautetta, voit laittaa niitä osoitteella 
pia.sotavalta@vayla.fi.
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Käsitteet

Hyvä käytäntö

on toimintatapa, jonka tuottaa 
positiivisia tuloksia sen ensisijaisen 
tarkoituksen osalta. 
Väylävirastossa hyvä käytäntö on 
ohjetta tukeva käytännön 
esimerkki tai kuvaus, jonka 
pohjalta on mahdollista toimia 
vastaavanlaisissa tilanteissa.

Inhimilliset ja organisatoriset tekijät, HOF

ovat yksilön toiminnassa, työn piirteissä sekä ryhmän ja 
organisaation toiminnassa vaikuttavia tekijöitä, jotka 
voivat joko tukea tai heikentää toiminnan onnistumista 
ja siten vaikuttaa esimerkiksi turvallisuuteen.
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Oikeudenmukaisuuden kulttuuri, Just Culture (ERA)

on toimintakulttuuri, jossa poikkeamien sattuessa ei etsitä 
syyllisiä vaan kulttuurissa vallitsee luottamuksen ilmapiiri, joka 
kannustaa turvallisuustiedon esiin tuomiseen. Poikkeamasta  
ilmoittanut voi olla varma esille tuodun tiedon asianmukaisesta 
käsittelystä ja huomioon ottamisesta turvallisuuden hallinnassa. 
Oikeudenmukaisuuden kulttuurissa ei kuitenkaan sallita tahallista 
vahingon tekoa tai rikkomuksia.

HOF-nelikenttä

on Työterveyslaitoksen kehittämä työkalu, joka 
helpottaa poikkeaman taustalla olevien tekijöiden 
kokonaisvaltaista tunnistamista, hahmottamista ja niistä 
puhumista.

HOF-aikajana

on tapa kuvata tapahtunut vaiheittain ja tarkastella jokaisen 
vaiheen taustalla olleita onnistumisia ja epäonnistumisia.



Esittely

Tässä hyvän käytännön kuvauksessa kerromme kuvitteelliselle Korpivaaran työporukalle tapahtuvasta vaaratilanteesta ja miten he 
yhdessä päättävät lähteä asiaa selvittämään tapahtunutta vaaratilannetta. 
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Poikkeama on aina mahdollisuus oppia

Turvallisuuspoikkeamien kokonaisvaltaisen käsittelyn 
tavoitteena on löytää tapahtuman juurisyyt. Kun nämä ovat 
tiedossa, pystytään suunnittelemaan ja toteuttamaan 
kehitystoimenpiteitä, joilla voidaan estää vastaavia 
tapahtumia tai ainakin pienentää niiden uusiutumisen 
todennäköisyyttä. 

On hyvä muistaa, että poikkeaman selvittämisessä on 
tärkeää huomioida myös asiat, jotka tehtiin oikein eli missä 
asioissa onnistuttiin. Tunnistamalla myös onnistumiset, 
voidaan ymmärtää paremmin onnistumisen syyt ja 
vahvistaa näitä.

Väyläviraston suosittelema aikajana-työkalu sopii sekä 
poikkeamien että esimerkiksi projektin onnistumisen 
arviointiin.
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Poikkeaman selvityksen vaiheet
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On maanantai-aamupäivä. Työntekijät Topi Tomera ja Riitta 
Riuska katselmoivat jalkaisin parityönä radan merkkejä 
Korpivaarassa. Topin puhelin soi ja hän vastaa puhelimeen. 

Samalla rataosalla radan mittausvaunu suorittaa sovittuja 
mittauksiaan ja lähestyy katselmointipartiota. Mittausvaunun 
kuljettaja Kiri havaitsee RSU:n sisäpuolella henkilön ja antaa 
äänimerkin. Työntekijä Tomera on kuitenkin niin keskittynyt 
puheluunsa, ettei havaitse lähestyvää yksikköä.

Äänimerkki tai työkaveri Riuskan kauempaa tapahtuva huuto ja 
viittoilu ei tehoa ajoissa. Mittausvaunun kuljettaja Kiri joutuu 
pysäyttämään vaununsa.

Pian paikalle saapuu myös tilanteen kauempaa havainnut 
työnjohtaja Veikko Varma, joka käy molempien kanssa 
tapahtunutta läpi.

Vaaratilanne tapahtuu  
Alle jäännin vaaratilanne

8

1. 



Vaaratilanteen tapahtuessa on tärkeä tiedottaa asiasta 
mahdollisimman pian. Työnjohtaja Varma soittaa 
turvallisuuskoordinaattori Tuija Tarkalle ja antaa puhelimessa 
selostuksen tapahtumasta. Yhdessä he sopivat, että Tarkka 
ottaa yhteyttä radan kunnossapidon aluepäällikköön.

Turvallisuuskoordinaattori Tarkka ja aluepäällikkö Terävä 
päättävät tehdä tapauksesta tarkemman selvityksen, koska 
tapaukseen liittyy vaara liikkuvan yksikön alle jäämisestä. 
Näissä tilanteissa tulee pureutua tapahtumien juurisyihin ja 
HOF-tekijöihin.

Työnjohtaja Varma käy tapauksen läpi työpäällikkö Raija 
Riskin kanssa, joka täyttää tapahtumasta ilmoituksen 
turvallisuuspoikkeamien hallintajärjestelmään. Myös 
mittausvaunun kuljettaja Kiri ilmoittaa tapauksesta 
liikenteenohjaukselle sekä tekee ilmoituksen oman 
työnantajansa järjestelmään. 

Muistathan!
Ilmoitukseen selkeästi:

MITÄ tapahtui
MISSÄ tapahtui
MILLOIN tapahtui

• Vakavan työtapaturman sattuessa on 
huolehdittava välittömistä toimenpiteistä sekä 
ilmoituksista poliisille ja aluehallintovirastolle ja 
vakuutusyhtiölle. 

• Sähkötapaturmista on ilmoitettava aina myös 
TUKESille. 9

Ilmoituksen tekeminen  
Tee heti saman päivän aikana!2. 



Turvallisuuskoordinaattori Tarkalla alkaa herätä tapauksen pohjalta useita kysymyksiä. Saadakseen selvyyttä kysymyksiin, 
hän päättää hyödyntää tapahtumien kulun kuvaamisessa aikajanaa. Ensin hän kuitenkin perehtyy aikajanan 
pikaohjeeseen.

Miten 
tapahtuman 

jälkeen 
toimittiin?

Mitä toinen 
työntekijä teki? 

Miten RSU:n 
sisäpuolelle on 

päädytty?

Mitä tapahtui 
ennen 

poikkeamaa?

Miten työ oli 
suunniteltu 
tehtäväksi?

Oliko työparilla 
edellytykset työssä 

onnistumiseen?

Mikä oli 
vaunun 
nopeus?

Miksi työntekijä ei 
kuullut äänimerkkiä?

Onko 
työvaiheistuksesta 

poikettu?
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Positiiviset HOF-tekijät
(3)

Onnistumisten aikajana
(2)

Tapahtuman aikajana
(1.) Allejäännin vaaratilanne

Epäonnistumisten 
aikajana

(2)

Negatiiviset HOF-tekijät
(3)

Kehittämiskohteita
(4)

Aikajanan yläosaan tunnistetaan ja kirjataan 
tapahtuman keskeiset onnistumiset ja 
hoidetut tilanteet.
Aikajanan alaosaan tunnistetaan ja kirjataan 
vastaavasti epäonnistumiset, jotka olisivat 
voineet sujua paremmin.

Kuhunkin kirjattuun onnistumiseen ja 
epäonnistumiseen tulee tämän jälkeen 
tunnistaa siihen myötävaikuttaneita 
taustatekijöitä. 
Apuna voi käyttää HOF-nelikenttää. 

Tämän jälkeen on hyvä pohtia  
konkreettisia kehittämiskohteita, jotta 
vastaavanlaisia tilanteita pääse 
tapahtumaan.

Tapahtuman kuvaus on sujuvin aloittaa 
muodostamalla tapahtumasta aikajana.
Aikajanaan kirjataan vaiheittain 
tapahtunut vaaratilanne sekä 
tapahtumaa edeltäneet ja sitä 
seuranneet vaiheet.

Pikaohje aikajanan täyttämiseen
1. 2.Kuvaa tapahtuma 

vaiheittain
3. 4. Miettikää 

kehitystoimenpiteitä
Tunnista HOF-tekijätTunnista onnistumiset 

ja epäonnistumiset
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Haastavinta aikajanan kuvaamisessa on aloitus. 
Lähde kuvamaan aikajanaa rohkeasti itse 

tapahtumasta, mitä tapahtui ennen tilannetta ja 
tilanteen jälkeen. Täydennä aikajanaa sitä 

myöten kun saat asioita selville.



Turvallisuuskoordinaattori Tarkka sekä työpäällikkö Riski 
toteavat, että on tapahtuman asianosaiset on hyvä haastatella, 
jotta kunkin näkemykset tilanteesta tulevat varmasti 
huomioiduksi. Lisäksi keskeistä on perehtyä työstä tehtyihin 
dokumentteihin.
Turvallisuuskoordinaattori Tarkka tarkastaa urakoitsijan tekemän 
riskienarvioinnin, turvallisuussuunnitelman ja työvaihekohtaisen 
suunnitelmaan sekä tilaajan laatimat turvallisuusdokumentit 
(turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja -menettelyohjeet 
sekä riskienhallintasuunnitelma). Tarkka tarkastaa erityisesti 
kaikkien dokumenttien kohdekohtaisuuden ja ajantasaisuuden. 
Turvallisuuskoordinaattori Tarkka pyytää myös nähtäväkseen 
perehdytys- ja pätevyysdokumentaation, jotta hän saisi 
varmistuksen, että perehdytys ja opastus on annettu ja se on 
ollut riittävä. Muistathan!

• Urakoitsijalla on työturvallisuuslainsäädännön asettama velvollisuus tilanteen 
selvityksestä, mutta keskustellen voidaan sopia työnjaosta.
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Tapahtuman taustaselvitys  
Kirjaa asiat aikajanalle saman tien3. 



SUOSI avoimia kysymyksiä
• Ne tarjoavat enemmän informaatiota, 

koska kannustavat vapaaseen 
kerrontaan.

• Alkavat usein m- ja k-alkuisilla 
sanoilla: Mitä? Miten? Miksi? Milloin? 
Kuinka? Missä? Koska? Kuka? Kerro 
omin sanoin…

MUISTA malttaa
• Älä tykitä monta kysymystä kerralla. Kysy yksi kysymys ja odota vastausta. Yritä 

sietää hiljaisia hetkiä esimerkiksi laskemalla vaikka viiteen ennen kuin esität 
jatkokysymyksen.

• Huomioi erityisesti laajoja avoimia kysymyksiä kysyessäsi esim. ”Millainen on 
työyhteisösi?”, että odotat vastausta hetken. Kysymys on laaja, joten älä kiirehdi 
tekemään lisäkysymystä liian nopeaan, vaan anna haastateltavalle aikaa 
muotoilla vastaus. 

VÄLTÄ suljettuja kysymyksiä
• Suljettu kysymys on helposti 

johdatteleva ja ne johtavat yleensä 
lyhyisiin kyllä/ei –vastauksiin, jotka  
eivät ole kovin informatiivisia.

• Alkavat usein o-alkuisilla sanoilla: 
Onko? Oletko? Oliko?

Vinkkejä haastattelutilanteeseen
Ennen työnjohtajan ja työntekijöiden haastatteluja, työpäällikkö Riski palauttaa mieleen muutaman haastatteluun liittyvän hyvän vinkin.
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VÄLTÄ ”poliisiasennetta”
• Tavoitteena on tapahtuman 

selvittäminen, ei kuulustelu.
• Pidä yllä positiivinen ilmapiiri, joka 

kannustaa vastaamaan 
totuudenmukaisesti.

KIRJAA ”objektiiviset todisteet” 
• Näitä ovat muun muassa positiiviset 

ja negatiiviset tosiasiat, näytöt, 
esimerkkinä mm. valokuvat.

• Pidä faktoista selvästi erillään omat 
subjektiiviset ennakkokäsitykset.

VARMISTA aina
• havaintojen oikeellisuus -

epäselvissä tilanteissa voit 
varmentaa asiaa kysymällä 
esimerkiksi ”Ymmärsinkö oikein, että 
…?”.

KARTA johdattelua
• Johdattelevaan kysymykseen 

sisältyy oletus toivotusta tai 
”oikeasta” vastauksesta.

• Selkeä johdattelu on 
esimerkiksi kysyä: ”Teillä 
varmaan huomioidaan …?” tai 
”Ettehän koskaan …?”. Kysy 
mieluummin "Miten teillä 
huomioidaan x?"

• Ole tarkka myös 
hienovaraisemmissa 
kysymyksissä esim. ”Oletko 
usein väsynyt töissä?” , sillä 
tämä voi kuulostaa siltä, että 
oletat näin olevan. Kysy 
mieluummin: ”Missä määrin 
koet väsymystä töissä?”.
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Keskustelujen ja dokumenttien pohjalta turvallisuuskoordinaattori 
Tarkalle alkaa muodostua kuva tapahtumien kulusta. 
Tärkeimpänä hän havaitsee, ettei työssä ole käytetty 
turvamiestä. Käytännössä työn suorittaminen täysin RSU:n 
ulkopuolelta ei ollut mahdollista, vaikka työ oli niin suunniteltu.

Haastatteluista ja dokumentaatiosta myös paljastuu, että 
työntekijät ovat saaneet yleisperehdytyksen, mutta he eivät ole 
saaneet työnopastusta kyseiseen työtehtävään. Työnjohtajan 
työnopastus aamulla oli jäänyt saamatta.

Turvallisuuskoordinaattori Tarkka käy aluepäällikkö Terävän 
kanssa läpi poikkeaman selvityksen tilanteen ja yhdessä he 
suunnittelevat käsittelevänsä aikajanan erillisessä palaverissa 
osapuolien kesken.

Muistathan!
Selvityksen tarkoitus ei löytää syyllistä, vaan pyrkiä saamaan 
ymmärrys mitä tapahtui ja miksi.
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Tapahtuman kuvaus aikajanalle  
Jäsentää hahmottamaan kokonaisuuden4. 



Onnistumisten 
aikajana

Päätoteuttaja on tehnyt 
riskinarvioinnin ja 
turvallisuussuunnitelman ohjeiden 
mukaisesti

Työntekijät ovat saaneet 
asiaankuuluvan perehdytyksen.

Työntekijällä on oikeanlainen 
suojavarustus.

Kuljettaja on tarkkaavainen ja reagoi 
tilanteeseen.

Kuljettaja noudattaa 
nopeusrajoituksia ja toimii ripeasti.

VAARATILANNE

Ennakoivaa työn suunnittelua on 
tehty

Työpäällikkö on laatinut 
työvaihekohtaisen 

turvallisuussuunnitelman radan 
merkkien katselmointiin

Työntekijät saapuvat maastoon ja 
aloittavat työn

Toinen työntekijä vastaa puhelimeen Mittausvaunu havaitsee työntekijän
 TYÖNTEKIJÄN ALLEJÄÄNNIN 

VAARATILANNE
Kuljettaja pysäyttää yksikön 

Paikalle saapunut työnjohtaja alkaa 
selvittää tilannetta.

Epäonnistumisten 
aikajana

Riskienarviointi on puutteellinen  - 
turvallisuusasiakirjassa ei huomioitu, 
että katselmointi joudutaan 
tekemään osin RSU:n sisäpuolella.

RSU:n sisäpuolelle menoa ei ole 
tässä huomioitu myöskään 
työvaihekohtaisessa 
turvallisuussunnitlemassa.

Työntekijät aloittavat työt oma-
aloitteisesti ilman sovittua 
työnjohtajan antamaa 
työnopastusta.

Työntekijä harhautuu  RSU:n 
sisäpuolelle kun vastaa kotoa 
yllättävään yksityispuheluun. Työkaveri 
ei huomaa tilannetta.

Työntekijä on niin keskittynyt 
puheluun, että ei havaitse 
mittausvaunun äänimerkkiä.

TYÖN JA TYÖVAIHEEN SUUNNITETLU TAPAHTUMAA EDELTÄVÄT TILANTEET TAPAHTUMAN SEURAUKSET  JA TOIMENPITEET

Tapahtuman 
kuvaus

Keskustelujen ja selvityksen perusteella turvallisuuskoordinaattori Tarkan koostama aikajana alkaa täydentyä. Aikajanan 
kuvaamisessa on hyvä muistaa, ettei kaikkia tapahtumavaiheita ole tarpeen nostaa esiin. Keskeistä on tunnistaa olennaiset 
tilanteeseen johtaneet kohdat ja pohtia näiden taustoja.
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Aikajanan kuvaamisessa ei ole absoluuttista 
oikeaa tapaa. Voit muokata janaa sinun 

tilanteeseen sopivaksi. 
Voit hyödyntää aikajanan teossa Väyläviraston 

mallipohjaa.



Yhteiskäsittelyn päivämäärä on saatu suunniteltua ja 
turvallisuuskoordinaattori Tarkka lähettää kutsut tapauksen 
käsittelyä varten Väyläviraston aluepäällikkö Terävälle ja 
turvallisuusasiantuntija Jarmo Jämerälle sekä urakoitsijan 
edustajille työpäällikkö Riskille ja työnjohtaja Varmalle. Kutsun 
ohessa hän välittää myös työstetyn luonnoksen aikajanasta ja 
muun valmistelemansa asian käsittelyä tukevan 
etukäteismateriaalin.

Yhteiskäsittelyssä turvallisuuskoordinaattori Tarkka esittelee 
osallistujille muodostetun aikajanan, jonka pohjalta käydään 
keskustelua tapahtuman kulusta ja siihen vaikuttaneista seikoista 
sekä muokataan aikajanaa saatujen tietojen pohjalta. 

Yhdessä käydään keskustelua ja tunnistetaan HOF-tarkistuslistaa 
hyödyntäen onnistumisten ja epäonnistumisten taustalla 
vaikuttaneet HOF-tekijät. Lisäksi pohditaan, mitä korjaavia 
toimenpiteitä vastaavan estämiseksi voitaisiin tehdä. 
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Tapahtuman yhteiskäsittely  
Huolellinen valmistautuminen tärkeää – kaikille!5. 



On myös hyvä muistaa, ettei ongelmaa tarvitse useinkaan ratkaista juuri siinä 
hetkessä. Poikkeamista keskusteltaessa eri osapuolilla voi olla hyvinkin erilaisia 
näkemyksiä. On tärkeää ymmärtää, ettei kaikkien tarvitse olla samaa mieltä asioista 
tai toisen näkemystä ei ole tarkoituksenmukaista kumota. 
Keskeistä on, että kuunnellaan toisiamme ja tuodaan rakentavasti esiin 
oma näkemyksemme. 

Joskus tapahtuneet tilanteet saattavat herättää voimakkaitakin tunteita 
puolin ja toisin. Näinä hetkinä on hyvä pitää maltti mukana ja välttää
syyttelyä tai asian vatvomista. 
Hyvät käytöstavat, positiivinen asenne ja huomaavaisuus voivat 
sulattaa jäätä vaikeassa vuorovaikutustilanteessa. 

Me kaikki olemme erilaisia ja toimimme eri tavoin. Harvoin kenenkään 
tarkoituksena on tahallisesti ja tarkoituksenmukaisesti aiheuttaa 
vahinkoa. Muistetaan tämä jatkossa ja kunnioitetaan ja kohdellaan 
kaikkia tasapuolisesti toista arvostavalla tavalla.

Inhimillisyyttä vuorovaikutustilanteisiin
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Hyödynnä HOF-nelikenttää taustatekijöiden 
tunnistamiseen

19
Mukaillen, Työterveyslaitos HF Tool™

Miten työtehtävä itsessään 
vaikuttaa suoriutumiseen –
esim. työolosuhteet, kiire, 
työtehtävän selkeys ja saatu 
perehdytys/opastus

Miten työryhmän toiminta 
vaikuttaa työssä 
onnistumiseen –
esim. tiedonkulun sujuvuus 
ryhmän jäseneltä toiselle

Miten ja mitkä työntekijän 
ominaisuudet tukevat 
suoriutumista –
esim. asenne ohjeiden 
noudattamiseen tai 
tilannetietoisuus

Miten yhteiset toimintatavat 
tukevat työntekijän ja 
työryhmän onnistumista –
esim. menettelyt perehdytyksen 
tai työnopastuksen antamiseen, 
tapa toimia poikkeustilanteissa

https://www.ttl.fi/palvelut/tyoympariston-riskit-ja-turvallisuus/inhimilliset-tekijat-turvallisuudessa-hf-tool


Turvallisuuskoordinaattori Tarkka liittää kokouksessa täydennetyn aikajanan liitteeksi pöytäkirjaan. HOF-tekijät ovat kirjattu 
aikanaan numeroilla pienen selityksen kera. 
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TURI-ilmoitus nro: 000007
Poikkeama: Mittausvaunun alle jäänti läheltä piti-tilanne
Aika: 12.7.2021
Urakka: Korpivaaran radan merkkien katselmointi
Paikallaolijat: Teemu Terävä, Jarmo Jämerä, Tuija Tarkka, Raija Riski, Veikko Varma

Positiiviset HOF-
tekijät 3. Ohjeiden ja sovittujen 

toimintatapojen noudattaminen
28. Osaamisen varmistaminen 
(koulutus, perehdytys)

3. Ohjeiden mukainen toiminta - 
1. Ammattitaito, työn hallinnan taso

2. Tilannetietoisuus
5. Tilanteiden ennakointi; oletukset 
ja varmistaminen

Onnistumisten 
aikajana

Päätoteuttaja on tehnyt 
riskinarvioinnin ja 
turvallisuussuunnitelman ohjeiden 
mukaisesti

Työntekijät ovat saaneet 
asiaankuuluvan perehdytyksen.

Työntekijällä on oikeanlainen 
suojavarustus.

Kuljettaja on tarkkaavainen ja reagoi 
tilanteeseen.

Kuljettaja noudattaa 
nopeusrajoituksia ja toimii ripeasti.

VAARATILANNE

Ennakoivaa työn suunnittelua on 
tehty

Työpäällikkö on laatinut 
työvaihekohtaisen 

turvallisuussuunnitelman radan 
merkkien katselmointiin

Työntekijät saapuvat maastoon ja 
aloittavat työn

Toinen työntekijä vastaa puhelimeen Mittausvaunu havaitsee työntekijän
 TYÖNTEKIJÄN ALLEJÄÄNNIN 

VAARATILANNE
Kuljettaja pysäyttää yksikön 

Paikalle saapunut työnjohtaja alkaa 
selvittää tilannetta.

Epäonnistumisten 
aikajana

Riskienarviointi on puutteellinen  - 
turvallisuusasiakirjassa ei huomioitu, 
että katselmointi joudutaan 
tekemään osin RSU:n sisäpuolella.

RSU:n sisäpuolelle menoa ei ole 
tässä huomioitu myöskään 
työvaihekohtaisessa 
turvallisuussunnitlemassa.

Työntekijät aloittavat työt oma-
aloitteisesti ilman sovittua 
työnjohtajan antamaa 
työnopastusta.

Työntekijä harhautuu  RSU:n 
sisäpuolelle kun vastaa kotoa 
yllättävään yksityispuheluun. Työkaveri 
ei huomaa tilannetta.

Työntekijä on niin keskittynyt 
puheluun, että ei havaitse 
mittausvaunun äänimerkkiä.

Negatiiviset HOF-
tekijät

6. Työkuormitus - 
Turvallisuuskoordinaattorilla on 
useita samanaikaisia urakoita 
päällekkäin

21. Kiire  - työpäällikkö on tehnyt 
työvaihesuunitelman tilaajan 
dokumentaation pohjalta, jolloin 
RSU:n huomioitta jättäminen on 
kiireessä kertautunut.

3. Ohjeiden vastainen toiminta

34 Kommunikaatio - työnjohtaja ei 
saanut työntekijöitä kiinni 
ilmoittaakseen  myöhästymisestään.

28. Osaamisen varmistaminen - 
työnopastus puuttuu työntekijöiltä
  
3. Ohjeiden vastainen toiminta - 
puhelimeen puhuminen RSU:n 
sisäpuolella kielletty.

40. Johtamistapa - työnjohtaja ei ole 
varmistanut että henkilöillä on 
asianmukaiset opastukset.

2. Tilannetietoisuus

3. Ohjeiden vastainen toiminta

Kehittämiskohteita

Turvallisuuskoordinaattorin 
työkuorman kartoittaminen 
laajemmin. Varmistus, että 
turvallisisuuskoordinaattorikoulutuk
sessa käydään läpi hyvän 
turvallisuusasiakirjan malli.

Päivitetään urakan 
turvallisuusdokumentaatio.

Tahdennetään kännykkään 
puhumisen ohjetta

TYÖN JA TYÖVAIHEEN SUUNNITETLU TAPAHTUMAA EDELTÄVÄT TILANTEET TAPAHTUMAN SEURAUKSET  JA TOIMENPITEET

Tapahtuman 
kuvaus

Huomaathan, että 
sama HOF-tekijä 

voi olla sekä 
onnistumisen että 
epäonnistumisen 

taustalla.



Tapahtuman kuvaaminen aikajanalle paljastaa tärkeimmiksi 
taustalla olleiksi asioiksi töiden huolellisen ja kohdekohtaisen 
suunnittelun puuttumisen. 

Suunnittelemalla työ oikein ja kohdekohtaisesti olisi havaittu, 
että töissä vaaditaan turvamies. Aikajanan myötä 
tapauksessa taustalta paljastuu työkiirettä, työkuormitusta,
ohjeiden noudattamattomuutta sekä tilannetietoisuutta. 
Työntekijöiden olisi pitänyt odottaa työnjohtajan saapumista 
ja työnopastusta. Yllättävään puhelinsoittoon vastaaminen 
oli osaltaan johtanut vielä kokemattoman työntekijän
siirtymiseen epähuomiossa rautatiealueelle vastoin ohjeita.

Aikajanan kuvaamisen myötä pystyttiin tapahtuneesta  
tunnistamaan myös positiivisia asioita, joista tärkeimpinä 
nostettiin esiin, että työntekijät olivat tehneet itsestään 
havaittavan varustuksellaan ja että mittavaunun kuljettaja oli 
tilanteessa tarkkaavaisena. Lisäksi riskienarviointi oli tehty ja 
perehdytys annettu.

Mitä aikajana paljasti?
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Turvallisuuspoikkeaman yhteiskäsittelyssä sovittiin, että 
työpäällikkö Riski ottaa vastuulleen riskienarvioinnin ja 
työvaihekohtaisen turvallisuussuunnitelman päivityksen. 
Lisäksi hän valmistelee jaettavaksi tietoiskun puhelimen 
käytöstä RSU:n lähellä tehtävien töiden yhteydessä.

Väyläviraston turvallisuusasiantuntija Jarmo Jämerä ottaa 
selvitykseen turvallisuuskoordinaattoreiden resurssitilanteen 
kartoittamisen, jotta voidaan varmistua, että 
turvallisuuskoordinaattoreilla on mahdollisuudet onnistua 
työssään.

Sovittiin, että toimenpiteiden toteutuksen tilannetta 
seurataan muun muassa seuraavassa työmaakokouksessa.

22

Jatkotoimenpiteistä sopiminen
Muista sopia seurannasta6. 



Turvallisuuskoordinaattori Tarkka kirjaa 
yhteiskäsittelystä pöytäkirjan, johon hän liittää aikajanan 
liitteeksi. Lisäksi hän päivittää tapahtuman 
turvallisuuspoikkeamien hallintajärjestelmään.

Viimeisteltyään pöytäkirjan Tarkka lähettää sen kaikille 
palaveriin osallistuneille. 
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Tiedon jakaminen
Kaikille asianosaisille7. 
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Muistathan!
• Hyvin tehty palaverimuistio 

kokoaa yhteen selkeästi 
tapahtuman, sen käsittelyn 
sekä keskustelujen 
loppupäätelmän. 

• Pöytäkirja tai aikajana eivät 
saa sisältää poikkeaman 
osallisten henkilö- tai 
yritystietoja.



Aikajanan ja neliapilan käytöstä Korpivaaran tapauksen 
selvityksessä oli suurta hyötyä. 

Näiden kautta saatiin kuvattua ja ymmärrettyä selvästi 
koko tapahtuma myös tilannetta edeltäviltä osin. HOF-
nelikenttä toimi hyvänä muistilistana kun käytiin 
keskustelua taustalla myötävaikuttaneista juurisyistä. 

Vaaratilanteen taustalta tunnistettiin kehittämistarvetta 
myös työn organistointiin ja toimintamalleihin kuten työn 
suunnitteluun ja työn perehdyttämiseen ja 
opastamiseen. Syntynyttä aikajanan kuvausta voidaan 
hyödyntää jatkossa työnopastuksen ja viestinnän 
tukena.
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Tapahtumasta oppiminen
Jotta sama ei toistu uudelleen8. 



Otetaan opiksi – muistilista
Ohessa vielä kiteytetysti muutama huomio, jonka korpivaaralaiset halusivat jakaa meille muille tiedoksi: 
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Lisämateriaalia
Väyläviraston ohje poikkeamien ilmoittamisesta ja käsittelystä
• Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely (Väyläviraston ohjeita 57/2020)
Hyvä käytäntö -opas
• www.vayla.fi > Tietoa meistä > Julkaisut > Oppaat
Inhimilliset ja organisatoriset tekijät
• www.vayla.fi > Palveluntuottajille > Turvallisuus > Inhimilliset ja organistatoriset tekijät -

sivusto
• www.ttl.fi > Inhimilliset tekijät turvallisuudessa – HF Tool
Oikeudenmukaisuuden kulttuuri
• www.traficom.fi > Liikenne > Ilmailu > Turvallisuuskulttuuri ja muut kulttuuriset 

elementit ilmailussa > Just culture - oikeudenmukainen kulttuuri
• www.era.eu > Just Culture and liability
Työkalut
• Aikajanan excelpohja: www.vayla.fi/turi
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https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-57_turvallisuuspoikkeamien_ilmoittaminen_web.pdf
http://www.vayla.fi/
https://vayla.fi/tietoa-meista/julkaisut/oppaat
http://www.vayla.fi/
http://www.ttl.fi/
https://www.ttl.fi/palvelut/tyoympariston-riskit-ja-turvallisuus/inhimilliset-tekijat-turvallisuudessa-hf-tool
http://www.traficom.fi/
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/just-culture-oikeudenmukainen-kulttuuri
http://www.era.eu/
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/activities/docs/cor_paper_on_just_culture_and_liability_en.pdf
https://vayla.fi/palveluntuottajat/aineistot/turi
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Yhteenveto – Poikkeaman selvityksen vaiheet



Verkkojulkaisu pdf (www.vayla.fi)
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