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HOF Inhimilliset ja organisatoriset 
tekijät (Human & Organisational Factors)

• Ihmisten toiminta on aina tapahtumien taustalla

• Väylävirasto haluaa kehittää omaa toimintaansa ja turvallisuusjohtamista

• Traficom ja ERA seuraavat ja valvovat, turvallisuusluvan edellytys

• Riskienhallinnassa ja turvallisuuspoikkeamien ilmoittamisessa / analysoinnissa

• Työterveyslaitoksen asiantuntemuksen hyödyntäminen (Anna-Maria Teperi)

• Tutustuttavaa: 

Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 30/2017: Inhimillinen tekijä ja 
turvallisuuskulttuurin vaikutus yksilön toimintaan rautatierakentamisessa
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Inhimilliset ja organisatoriset tekijät -
tausta

• Asetus (EU) 2018 / 762

• Merkittävänä kokonaisuutena uuden asetuksen vaatimuksista nousee inhimillisten ja 
organisatoristen (Human and Organisational Factors, HOF) tekijöiden huomioiminen osana 
johtamista ja turvallisuusjohtamisen menettelyitä

• Turvallisuusjohtamisessa ja menettelytavoissa järjestelmällisesti rautatiejärjestelmän eri 
elinkaaren vaiheissa

• EUROOPAN UNIONIN RAUTATIEVIRASTO Opas Turvallisuusjohtamisjärjestelmän 
turvallisuustodistusta tai turvallisuuslupaa koskevat vaatimukset

• Käytössä on prosesseja ja työkaluja, joilla voidaan raportoida järjestelmällisesti kaikentyyppiset 
tunnistetut riskit, virheet, läheltä piti –tilanteet, puutteet ja vaaratilanteet, joilla voidaan luokitella ja 
analysoida raportoidut tiedot inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden näkökulmasta, 
jotta voidaan löytää taustalla piileviä syitä ja tehokkaita toimenpiteitä

Huomioimalla inhimilliset tekijät voidaan parantaa turvallisuuta, suorituskykyä ja

käyttäjätyytyväisyyttä
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Inhimillisten ja organisatoristen 
riskitekijöiden tunnistaminen
Riskienhallinta

• Riskienhallinnassa aiemmin 
käytettyjen tarkistuslistojen 
rinnalle 

• Täydentävä näkökulma 
riskien tunnistamisen 
avuksi

• Tarkistuslistat löytyvät 
vaarojen 
tunnistamisnäkymästä
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Tarkistuslista – Inhimilliset ja organisatoriset tekijät

Mukaillen Työterveyslaitos Teperi et al.

Urakoitsijat, verkostot:
50. Vastuut ja roolit
51. Turvallisuusvaatimukset
53. Projektien suunnittelu 
urakoitsijoiden 
/yhteistyötahojen kanssa
54. Viestintä urakoitsijoiden 
välillä
55. Yhteistyö 
turvallisuusasioissa projektin 
aikana, lainsäädäntö



Inhimillisten ja 
organisatoristen 
riskitekijöiden 
tunnistaminen
Riskienhallinta

• HOF-tekijät uutena välilehtenä 
riskienhallinnan tarkistuslistoilla

• Päivitetty Excel-työkalu tulossa 
kesäkuun aikana Väyläviraston 
ohjeluetteloon
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HOF-tekijät Tarkistuslistaa käytetään inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden tunnistamisen apuvälineenä.

Riskimatriisi Riskin suuruus voidaan määritellä Väyläviraston riskimatriisin avulla.

Huom! 

Valintaruutujen tai värillisten sarakkeiden muokkaaminen saattaa vaikuttaa taulukon automatiikan toimintaan, jolloin taulukko ei välttämättä toimi oikein.

Huom! 

Valintaruutujen tai värillisten sarakkeiden muokkaaminen saattaa vaikuttaa taulukon automatiikan toimintaan, jolloin taulukko ei välttämättä toimi oikein.

Riskienhallinnan tarkistuslistoja käytetään vaara- ja haittatekijöiden tunnistamisen apuna. 

Väyläviraston riskienhallinnan tarkistuslistat ja riskimatriisi

Projektinhallinnan tarkistuslistoissa tarkastelun kohteena ovat seuraavat aihealueet:

1. Hankkeen toteuttamiseen ja prosesseihin liittyvät riskit 

2. Toimeksiantoihin liittyvät riskit 

3. Suunnitteluun liittyvät riskit 

4. Rakentamisen ja käytön aikaiset riskit 

Tarkistuslistat on räätälöity väylämuotokohtaisesti. Käytettävään tarkistuslistaan voi valita yhden tai useamman väylämuodon asiasanat.

Turvallisuusriskien tunnistamisessa tarkastellaan seuraavia aihealueita:

1. Toimintaympäristö

2. Liikenne 

3. Vaaralliset työt 

4. Muut toiminnot 

5. Työterveys 

6. Käyttöönotto ja käyttö 

Turvallisuusriskien asiasanalistaa on mahdollista täydentää hankkeeseen mahdollisesti liittyvien toimintojen tarkistettavilla asioilla seuraavasti:

- Päällysteet ja tiemerkinnät

- Valaistus ja telematiikka

- Sillat ja taitorakenteet

- Avattavat sillat

- Turvalaitteet

- Päällysrakennetyöt

- Sähköratarakennetyöt

Tarkistuslistaa käytetään tiestön kunnossapitovaiheen riskien tunnistamisen apuvälineenä.

Voit kirjata tähän asiaan liittyvät tarkennukset 
ja muistiinpanot. Syötetyt tiedot säilyvät myös 
uusia valintoja tehdessä, vaikka ne olisivatkin piilotettuna

Merkitse sarakkeeseen, 
mikäli hankkeessa on asia-

Suodata lista valitsemalla hanketta koskevat
väylämuodot. Paina tämän jälkeen Valitse-painiketta.

Voit kirjata tähän asiaan liittyvät tarkennukset ja muistiinpanot.
Syötetyt tiedot säilyvät myös uusia valintoja tehdessä, vaikka

Merkitse sarakkeeseen, 
mikäli hankkeessa on asia-
sanaan liittyvä riski

Suodata lista valitsemalla hanketta koskevat
väylämuodot. Paina tämän jälkeen 
Valitse-painiketta.

Excelin Ohjeet-

välilehti



Inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden 
tunnistaminen poikkeamia kirjattaessa
Poikkeamienhallinta

• Rautatie-väylämuodon urakoiden poikkeamien kirjaamiseen on lisätty 
poikkeaman inhimillisten ja organisatoristen syytekijöiden tunnistaminen

• Sama toiminnallisuus on tulossa myöhemmin myös tie- ja 
vesiväyläurakoille

• Tapahtuman syntyyn vaikuttaneet tekijät valitaan kahdesta näkökulmasta

+ tekijät, jotka ovat edistäneet tilanteesta selviytymistä

– tekijät, jotka ovat vaikeuttaneet tilanteesta selviytymistä
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Inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden 
tunnistaminen poikkeamia kirjattaessa
Poikkeamienhallinta

• Tekijöiden tarkentavat selitteet tulevat esiin vietäessä hiiri tekstin päälle

• Niitä tekijöitä ei merkitä, joilla ei ole ollut vaikutusta tapahtumaan

• Mitä vakavammasta poikkeamasta on kyse, sitä tärkeämpää tekijöiden kirjaaminen on
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Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen 
ja käsittely -ohje päivitetty

• Väyläviraston ohjeita 23/2020, voimassa 1.6.2020 alkaen

• Muutoksia aiempaan
• Turvallisuuspoikkeaman ilmoittamisaikataulu pidentyy: 

”viimeistään tapahtumaa seuraavana työpäivänä”
• Turvallisuuspoikkeaman vakavuus ei vaikuta 

ilmoittamisaikaan

• Täsmennyksiä aiempaan
• Työtapaturman sairauspoissaolopäiviksi lasketaan kaikki 

viikonpäivät, ei ainoastaan työstä poissaolopäiviä
• Työtunnit tulee ilmoittaa rakentamis- ja 

kunnossapitourakoiden lisäksi myös 
suunnittelutoimeksiantojen maastokäynneiltä, 
maastotöistä ja inventointitöistä
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Ylläpito-osion hanke- ja urakkahaku 
päivitetty
• Hausta löytyvät myös urakattomat hankkeet

• Valitsemalla hankkeen pääsee suoraan hanketietosivulle
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• TURI lähettää sähköpostimuistutuksen (koosteen) päättyneistä hankkeista 
turvallisuuskoordinaattoriksi merkitylle tai hankevastaaville

• Ylläpito-osion ”Hankkeet ja urakat” -listalla on korostettu huomiovärillä hankkeet, 
joiden arvioitu päättymisajankohta on ylitetty

• Päättyneen hankkeen tila tulee muuttaa päättyneeksi

• Käynnissä olevan hankkeen arvioitu päättymisajankohta päivitetään hankkeen 
perustietojen näkymässä
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Hankkeiden arvioitu päättymisajankohta



TURIn etusivun tiedotteen jakelu 
sähköpostitse

• Sähköpostin saadakseen tulee 
omissa asetuksissa olla päällä 
”salli sähköposti-ilmoitukset”
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Lisätiedot • Järjestelmän käyttöön liittyvät 
kysymykset (mm. hankkeiden 
perustaminen, poikkeamien 
ilmoittaminen) 
ja kehitysehdotukset
turvallisuuspoikkeamat@vayla.fi

• Extranet-sopimukset ja TURI-
järjestelmän käyttäjätunnukset
turi@vayla.fi

• TURI-järjestelmän vikailmoitukset
turi-yllapito@oikeatoliot.fi
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