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läpikäynti lopuksi



HOF – Inhimilliset ja organisatoriset 
tekijät

• Inhimillisillä tekijöillä tarkoitetaan lähestymistapaa, jossa ihminen on 
kaiken toiminnan keskiössä. Rautatiejärjestelmä on tekninen, sosiaalinen 
ja organisatorinen kokonaisuus, jonka onnistuminen tai epäonnistuminen 
on lopulta riippuvainen ihmisestä. 

• HOF-tekijät tulee ottaa huomioon rautatiejärjestelmän koko elinkaaren 
aikaisen turvallisuuden varmistamiseksi

• Tavoitteena määritellä ja toteuttaa inhimillisten ja organisatoristen 
tekijöiden huomioiminen turvallisuusjohtamisessa ja menettelytavoissa 
järjestelmällisesti rautatiejärjestelmän eri elinkaaren vaiheissa, 
Väyläviraston eri organisaatiotasoilla ja palveluntuottajilla
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Asetukset velvoittavat Väylävirastoa varmistamaan inhimillisten ja organisatoristen
tekijöiden (HOF) huomioinnin rautatietoimintojen turvallisuuden hallinnassa



Kaikki lähtee 
ihmisestä

• Ihmisillä on edelleen 
keskeinen rooli 
työnteossa, vaikka 
tekniikka ja 
automaatio kehittyvät

• Muutosten hallinta 
lähtee aina ihmisestä
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Ihminen on 
keskeisessä 

roolissa 
onnistumisessa



Miksi HOF?

• Uusi näkökulma 
turvallisuuden 
hallinnan 
keinovalikoimaan

• EU:n lainsäädännön 
velvoittavuus
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Vinkki : Aikajanan käyttö

• Voit halutessasi käyttää apuna aikajana-
ajattelua, jonka tarkempi kuvaus löytyy 
mm. Turvallisesti merellä oppaasta 
(Anna-Maria Teperi, Vuokko Puro -
Työterveyslaitos). 

• Aikajana selkeyttää ja auttaa 
jäsentämään missä koko neliapilan 
hyödyntämisessä on kyse, jotta 
poikkeaman selvittämisessä vältytään 
hätäisesti tehdyistä johtopäätöksistä ja 
yksilön (yksilöiden) syyllistämisestä

• Aikajanaan kirjataan erikseen 
tapahtuman kulku, onnistumiset ja 
epäonnistumiset
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Anonymisoitu esimerkki:
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Tapahtuman kuvaus

Raiteen vieressä tehtiin kaivutöitä. Työvuoron päättyessä työntekijät lähtivät kotiin. Muutaman tunnin päästä 
raide alkoi painua junien aiheuttaman kuormituksen takia. Painuma pääsi varsin pahaksi ja veturinkuljettaja 
ilmoitti painumasta rautatieliikenteenohjaukselle. Raide tarkastettiin ratakunnossapitourakoitsijan toimesta ja sen 
tuloksena raiteen liikennöinti jouduttiin keskeyttämään. Vaaratilanne rautatieliikenteen turvallisuudelle, 
suistumisvaara

Tuominen Marko
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Kaivutyöstä oli 
tehty 

kaivutyösuunn
itelma.

Kaivutyöt 
aloitettiin.

Kaivutyöt 
päätettiin

VEK osasi 
tunnistaa 
muutos-
kohdan

+ 9 työkokemus
+ 11 asenne

1. KUVAA

Tapahtuma aikajanalle

2.TUNNISTA

Vihreälle janalle onnistumisia ja punaiselle 
janalle kohtia jotka olisi voineet mennä paremmin

3.  POHDI

hyödyntäen neliapilaa, mitkä tekijät olivat 
vahvistamassa tai heikentämässä turvallisuutta

Veturin-
kuljettaja 
huomasi 

painauman

1.

2.

Mukaillen Marko Tuominen

VEK ilmoitti 
painaumasta 
puhelimitse

Raide alkoi 
painua

+ 28 Koulutus
+ 31 Tiedonkulku

Raiteen 
liikennöinti 

keskeytettiin

Raide tarkas-
tettiin

Veturin-
kuljettaja teki 
ilmoituksen

Prosessi toimi 
oikein, 
tarkastus 
käynnistettiin

Raiteen 
sulkemisella 
poistettiin riski 
suistumalle

Kaivutyö tehtiin 
ratatyöluvalla

Kaivutyö oli 
suunniteltu

Kaivannon 
seuranta ei tullut 
esille työtä 
päätettäessä

-22 vastuujako
-35 tiedonkulku

Paikalla ei ollut 
urakoitsijan 
seurantaa

Kaivu-
urakoitsija ja 

ko. projekti sai 
tiedon viiveellä

-1 osaaminen
- 9 kokemus

Kaivannon 
seurantaa ei 
ollut kuvattu

Korjaustyöt 
alkoivat viiveellä

- 31 Tiedonkulku
- 22 Resurssointi
- 46  Yhteistyö eri 

toimijoiden kanssa

Tapahtumien analyysi auttaa oppimaan 

+ 22 Työnjako, vastuut
+ 3 Ohjeiden 
noudattaminen

- 31 Tiedonkulku
- 46 yhteistyö eri 

toimijoiden kanssa

2.

3.

3.



HOF-verkkokurssit

• Haluatko syventää HOF-osaamistasi? Väylävirasto on julkaissut kolme HOF-
verkkokurssia Eerokissa, jossa ne ovat vapaasti kaikkien TURIn käyttäjien 
saatavissa.

• HOF-peruskurssi - tämä peruskurssi on kaikille avoin ja vapaa kurssi, jossa 
kerrotaan kootusti inhimillisistä ja organisatorisista tekijöistä väylänpidossa; mitä 
ne ovat, keitä ne koskevat, miksi niistä puhutaan ja miten ne näkyvät arjessa.

• HOF-riskienhallinta - tämä verkkokurssi antaa valmiudet käsitellä inhimillisiä ja 
organisatorisia tekijöitä osana riskienhallinnan prosessia Väyläviraston 
toimintaympäristössä.

• HOF-poikkeamien ilmoittaminen ja käsittely - tämä verkkokurssi antaa valmiudet 
HOF-tekijöiden huomioimiseen osana turvallisuuspoikkeamanhallinnan prosessia 
Väyläviraston toimintaympäristössä.
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frok.mmg.fi%2Fenrol%2Findex.php%3Fid%3D1001&data=04%7C01%7Cloviisa.norokorpi%40ramboll.fi%7Ca8d0cb07779840d5eeff08d8e4634737%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637510462349291590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sWVIrrq%2BZyetQAo6ea%2BWt8MFmhEtyj2jfOIYjUeS0PI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frok.mmg.fi%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D1075&data=04%7C01%7Cloviisa.norokorpi%40ramboll.fi%7Ca8d0cb07779840d5eeff08d8e4634737%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637510462349301582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qBry16kU4iUJnLboDI0xjSwC4QrS13zEQNGT7YsT0Ik%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frok.mmg.fi%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D1074&data=04%7C01%7Cloviisa.norokorpi%40ramboll.fi%7Ca8d0cb07779840d5eeff08d8e4634737%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637510462349311577%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cbbtm4lz3JcFbGRpyz6tWUOUHyAYAwGe8lOYXmeAgkk%3D&reserved=0


Inhimilliset ja organisatoriset tekijät
Poikkeamienhallinta

• 1.3.2021 alkaen kaikkien väylämuotojen
poikkeamia ilmoittaessa on lomakkeella 
poikkeaman inhimillisten ja organisatoristen 
syytekijöiden tunnistaminen

• Tapahtuman syntyyn tai tapahtumasta 
selviytymiseen vaikuttaneet tärkeimmät tekijät 
valitaan kahdesta näkökulmasta

+ tekijät, jotka ovat ehkäisseet ei-toivotun 
tilanteen syntymistä tai edistäneet siitä 
selviytymistä

– tekijät, jotka ovat vaikuttaneet ei-toivotun 
tilanteen syntymiseen tai vaikeuttaneet siitä 
selviytymistä
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Inhimilliset ja organisatoriset tekijät
Poikkeamienhallinta

• Rautatieturvallisuuspoikkeamia koskien inhimillisten ja organisatoristen 
tekijöiden ilmoittaminen on tullut pakolliseksi osalle poikkeamatyypeistä 
1.3.2021 alkaen
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Inhimilliset ja organisatoriset tekijät
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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Inhimillisten ja organisatoristen 
tekijöiden tarkistuslistan saa 
avattua ohjepallon kautta



Inhimillisten ja organisatoristen 
riskitekijöiden tunnistaminen
Riskienhallinta

• HOF-tekijöiden tarkistuslista 
löytyy riskienhallinnan 
tarkistuslistojen vierestä

• Täydentävä näkökulma 
riskien tunnistamisen avuksi

• Tarkistuslistat löytyvät 
”Vaarojen tunnistaminen” 
-näkymästä
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Avaa 

tarkistuslista 

tästä
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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



Hankkeen elinkaaren hallinta
Riskienhallinta

• Siirtymävaiheeseen 
hankevaiheesta toiseen on 
tuotu helpotusta 
mahdollistamalla usean 
riskin kopioiminen 
samanaikaisesti urakalta 
toiselle

• Riskitiedon elinkaaren 
hallintaan liittyviä 
käytäntöjä on ohjeistettu 
TURIn riskienhallinta-
ohjeessa: linkki
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https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/20210127_TURI_riskienhallinta.pdf/c3288ba3-40b9-6369-ca5d-a0842a4b77cc/20210127_TURI_riskienhallinta.pdf?t=1611924147986


Riskienhallinta hankkeen elinkaaren aikana
Riskienhallinta

• Hankkeen edellisessä vaiheessa voi olla (hankevaiheesta johtuen) avoimia 
riskejä, jotka tulee käsitellä seuraavassa vaiheessa

• Hankevaiheesta toiseen siirryttäessä perustetaan uusi TURI-urakka tai -
hanke, johon uuden hankevaiheen riskienhallinta tehdään

• Alkavan vaiheen tekijöillä on vastuu hakea lähtötiedot edellisen vaiheen 
riskienhallinnasta 

• Hankkeen edellisen vaiheen riskejä voi tiedustella ko. vaiheen 
Väyläviraston projektipäälliköltä, esim. oikeudet edellisen vaiheen riskeihin 
TURIssa
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Riskien kopiointi hankevaiheesta toiseen
Riskienhallinta

• Hankevaiheesta toiseen siirryttäessä edellisen vaiheen avoimet riskit kopioidaan 
uuden hankevaiheen TURI-urakkaan
• Riskit urakasta toiseen pystyy kopioimaan henkilö, jolla on oikeudet 

kumpaankin urakkaan

• Edellisessä vaiheessa avoimeksi jääneet riskit 
• Toimenpiteiden tilaksi merkitään ”Siirretty” ja riski merkitään tilaan ”Hallittu”
• Tieto siitä, mihin TURI-urakkaan riskin kopiointi on tehty, kirjataan 

vaaralomakkeen kohtaan ”Perustelut riskin käsittelylle”

• Uuteen hankevaiheeseen kopioidut riskit
• Kirjataan vaaralomakkeen ”Tunnistettu”-kenttään päivämäärä sekä urakan tai 

vaiheen nimi 
• Kopioitujen riskien toimenpiteet kopioituvat tilaan ”Avoin”
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TURIn sisäiset viestit

• TURIn sisäisiin 
viesteihin on lisätty 
edellinen/ seuraava -
painikkeet 
helpottamaan viestien 
lukemista
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TURIn verkkosivut
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www.vayla.fi/turi

• Ohjeet käyttöoikeuksien 
hakemiseen

• Käyttöohjeet

• PowerPoint-muotoiset

• Video-opastusmateriaalit

• Viimeisimmät tiedotteet

• Mm. tietoiskuihin liittyvää 
aineistoa

http://www.vayla.fi/turi


TURI-ohjeet (www.vayla.fi/turi) 

Käyttöoikeuksien hakeminen ja 
käytön aloitus

• Käyttöoikeuksien hakeminen ja käytön
aloitus (ppt) (linkki)

• Video-opastusmateriaalit:

• Yleisesittely (linkki)

• Käyttöoikeuden hakeminen 
(linkki)

• Siirtyminen hankkeiden ja 
urakoiden tietoihin (linkki)

Hankkeiden ja urakoiden hallinta

• Hankkeiden ja urakoiden hallinta 
(ylläpito) (ppt) linkki

• Video-opastusmateriaalit:

• Hankkeen perustamispyynnön 
laatiminen (linkki)

• Urakan perustaminen ja 
käyttöoikeudet (linkki)

• Hankkeen merkitseminen 
päättyneeksi (linkki)
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Riskienhallinta

• PowerPoint-ohjeet

• Muutoksen merkittävyyden arviointi 
(linkki)

• Riskienhallinta (linkki)

• Video-opastusmateriaalit

• Muutoksen merkittävyyden arviointi
• Muutoksen merkittävyyden arviointi 

(linkki)

• Muutoksen merkittävyyden 
liittäminen hankkeeseen ja urakkaan 
(linkki)

• Muutoksen merkittävyyden arvioinnin 
revisiointi (linkki)

• Riskienhallintasuunnitelma

• Vaaran kirjaaminen ja riskimatriisin 
sijainti (linkki)

• Vaarojen tunnistaminen ja 
riskienhallinnan tarkastuslistat (linkki)

• Riskienhallintasuunnitelman vieminen 
tiedostoon (linkki)

• Riskienhallinnan raportit (linkki)

Poikkeamienhallinta

• Poikkeamienhallinta (ppt) linkki

• Video-opastusmateriaalit:

• Poikkeaman ilmoittaminen, tie- ja 
vesiväylähankkeet (linkki)

• Poikkeaman ilmoittaminen, 
rautatiejärjestelmä (linkki)

• Poikkeamien käsittely ja sulkeminen 
(linkki)

• Poikkeamien haku (linkki)

• Muita poikkeamienhallinnan 
toiminnallisuuksia (linkki)

• Vienti tiedostoon, poikkeamien 
yhteenveto ja omat toimenpiteet

• Työtuntitietojen ilmoittaminen (linkki)

http://www.vayla.fi/turi
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/ohje_turi-jarjestelman_kayttajaoikeuksien_web.pdf
http://julkaisut.liikennevirasto.fi/video/turi_01_yleisesittely.mp4
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+9.+K%C3%A4ytt%C3%B6oikeuden+hakeminen.mp4/12d7ad6a-97d2-963c-7cf6-da7ea48d1f6e?t=1607502554430
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+1.+Siirtyminen+hankkeiden+ja+urakoiden+tietoihin.mp4/32ae9741-9789-3f3c-d603-461234d9ee10?t=1607502553167
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/20210127_TURI_hankkeiden+ja+urakoiden+hallinta.pdf/057f13e9-02f4-7f58-1b44-8fcbbfd33d04/20210127_TURI_hankkeiden+ja+urakoiden+hallinta.pdf?t=1611923687537
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/video/turi_03_hankkeen_perustamispyynnon_laatiminen.mp4
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/video/turi_04_urakan_perustaminen_kayttooikeudet.mp4
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/video/turi_08_hankkeen_merkitseminen_paattyneeksi.mp4
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/20210127_TURI_muutoksen+merkitt%C3%A4vyyden+arviointi.pdf/b6d04e72-fbdc-23b5-20d7-a1f998038298/20210127_TURI_muutoksen+merkitt%C3%A4vyyden+arviointi.pdf?t=1611924094181
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/20210127_TURI_riskienhallinta.pdf/c3288ba3-40b9-6369-ca5d-a0842a4b77cc/20210127_TURI_riskienhallinta.pdf?t=1611924147986
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+10.+Muutoksen+merkitt%C3%A4vyyden+arviointi.mp4/aabd3b4e-4475-e21e-5701-e8b04ebae971?t=1607502554277
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+8.+Muutoksen+merkitt%C3%A4vyyden+liitt%C3%A4minen.mp4/f6bcd709-5270-dc1f-0949-0fff72361c30?t=1607502553519
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+11.+Muutoksen+merkitt%C3%A4vyyden+arvioinnin+revisiointi.mp4/faeece19-31cb-5fd0-c2c4-558f88502130?t=1607502554190
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/video/turi_06_vaaran_kirjaaminen_riskimatriisi_toimenpiteiden.mp4
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+12.+Vaarojen+tunnistaminen+ja+riskienhallinnan+tarkistuslistat.mp4/c04a6580-072e-e925-e24e-7089c8dc8599?t=1607502554093
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/video/turi_07_riskienhallintasuunnitelman_vieminen_tiedostoon.mp4
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+13.+Riskienhallinnan+raportit.mp4/2f476aad-a3e8-0ace-8b55-f256d60ce231?t=1607502554531
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/20210127_TURI_poikkeamienhallinta.pdf/a6c5709a-d3ed-58d4-0524-b445040a1a7d/20210127_TURI_poikkeamienhallinta.pdf?t=1611923764566
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+2.+Poikkeaman+ilmoittaminen+tie-+ja+vesiv%C3%A4yl%C3%A4.mp4/e1e959cc-3fc5-20dc-ebe0-1b50143d72b8?t=1607502553322
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+3.+Poikkeaman+ilmoittaminen%2C+rautatie.mp4/acf1f353-93a0-12b4-2ad1-5ae0abbd8cab?t=1607502553607
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+4.+Poikkeamien+k%C3%A4sittely+ja+sulkeminen.mp4/21dfabd7-18c0-b607-ff1a-1e9e205e6953?t=1607502553438
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+5.+Poikkeamien+hakeminen.mp4/2749e616-90aa-8e92-7648-7a9805600196?t=1607502553995
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+6.+Muita+toiminnallisuuksia.mp4/6a3bad20-d9e0-da31-4d85-89e459c6d237?t=1607502553884
https://vayla.fi/documents/25230764/49590862/2020+-+7.+Ty%C3%B6tuntitietojen+ilmoittaminen.mp4/0b1bcd33-afcd-fd62-cdae-587d2740db7b?t=1607502553775



