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1 Esipuhe

V

uonna 1982 valmistui tapaturmatutkimusmalli ohjaamaan työpaikkoja tapaturmien tutkintaan yhdenmukaisella tavalla. Mallin julkaisi Katastrofiluontoisten työtapaturmien tutkimusjohtokunta, jossa ovat edustettuina keskeiset työmarkkinajärjestöt, Työturvallisuuskeskus ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitto.
Keväällä 1986 Työturvallisuuskeskuksen teollisuusryhmä päätti, että tapaturmatutkimusmallin pohjalta valmistellaan opetusaineisto. Aineisto muodostui opetusvihkosta, koulutustilaisuuden vetäjän tukimateriaalista sekä kalvosarjasta.
Tämä työkirja on uudistettu painos opetusaineistosta. Uudistamisen tavoitteeksi asetettiin aineiston selkeyttäminen ja nykyaikaistaminen, jotta se vastaisi paremmin ajan vaatimuksiin. Aineiston tuli soveltua muidenkin kuin vakavien työtapaturmien tutkintaan, eli lievien tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkintaan. Työkirja on tarkoitettu käytettäväksi koulutustilaisuuksissa, mutta se sopii myös tutkimusmenetelmän itsenäiseen opiskeluun.
Työkirjan suunnitteluryhmään ovat kuuluneet Jorma Saari ja Tuula Räsänen Työterveyslaitokselta, Kirsi Levä turvatekniikan
keskuksesta, Jukka Mäkeläinen ja Marjut Ruotsalainen Työturvallisuuskeskuksesta ja Sakari Seppänen Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta.
Aineisto on tilattavissa Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta ja Työturvallisuuskeskuksesta,
Helsingissä, kesäkuu 2001

Suunnitteluryhmä
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2 Johdanto

J

okainen tapaturma on liikaa. Maailman parhaat yritykset osoittavat, että
käytännössäkin on mahdollista toimia lähes ilman tapaturmia. Tapaturmat kuluttavat henkisiä ja taloudellisia resursseja turhaan. Ne voivat
heikentää asiakkaan luottamusta yrityksen toimitusvarmuuteen ja –kykyyn.
Maailman parhaat yritykset todellakin tähtäävät hyvään työturvallisuuteen ja käyttävät nolla tapaturma-ajattelua. Sen mukaan jokainen tapaturma ja vaaratilanne on oppimisen mahdollisuus, jota ei pidä menettää. Jo
vaaratilanteet paljastavat niitä tekijöitä, jotka voivat viedä ihmisen hengen
tai vammauttaa hänet loppuiäksi. Siksi niiden tutkiminen on tärkeää.
Korkea turvallisuus on oppimisprosessi. Tapaturmat ja vaaratilanteet
ovat prosessin opettajia. Niiden tutkiminen on hyvän turvallisuuden kulmakiviä.
Tutkinnan pitäisi johtaa organisatoriseen oppimiseen niin, että muutoksia tapahtuu muuallakin kuin tapahtumapaikalla. Organisatorinen oppiminen ei ole helppoa. Kaikki asianosaiset pelkäävät tunaroineensa jotenkin. Oppivan organisaation pitäisi nostaa tunaroinnitkin kunniaan vallankin, jos vahinkoa ei vielä tapahtunut. Paljastuuhan niiden kautta
asioita, joita voidaan parantaa. On parempi oppia muiden virheistä –omasta
virheestä oppiminen voi maksaa hengen tai terveyden.
Lentoliikenne on esimerkki hyvästä turvallisuudesta. Ilmailun alalla tutkitaan jokainen poikkeava tilanne ja havainnot välitetään lentoyhtiöiden
tietoon maailmanlaajuisesti. Samalla tavalla tiedon tulisi levitä yrityksissä osastolta toiselle. Tämä työkirja opastaa hyvään tutkintakäytäntöön.
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3 Suomalainen tapaturmatutkimusmalli

T

apaturmat ovat osoitus niistä vaaratekijöistä, joita piilevinä esiintyy niin
koneissa ja laitteissa kuin työn organisaatiossa ja työmenetelmissä, työympäristöissä sekä ihmisissä. Tapaturmatutkimuksella tunnistetaan vaaratekijät. Poistamalla vaaratekijät voidaan vastaavat tapaturmat ja mahdollisesti myös muita häiriöitä estää. Järjestelmällinen menetelmä antaa tutkintaan luotettavuutta, mahdollistaa tapaturman kulun ja siihen vaikuttaneiden tekijöiden kuvaamisen kattavasti.
Tutkimusmalli on johdonmukainen menetelmä
• tapaturmaan liittyvien tietojen keräämiseen
• tapahtumien kuvauksen laatimiseen
• tapaturman mahdollistaneiden tekijöiden määrittämiseen ja
havainnolliseen esittämiseen
• torjuntatoimenpiteiden valintaan ja kohdistamiseen.

Pyrkimys perusteellisuuteen on johtanut esitystapaan, joka saattaa olla
outo, näyttää teoreettiselta ja vaikealta omaksua. Kaaviomuotoinen esitystapa on kuitenkin hyvä apuväline, kun halutaan esittää asia johdonmukaisesti
ja havainnollisesti.
Tavoitteena tapaturmatutkinnassa on valita tehokkaita ja laaja-alaisia torjuntatoimenpiteitä, jotka perustuvat mahdollisimman oikeaan ja tarkkaan
kuvaan sattuneesta tapaturmasta. Mallin käyttö yhdenmukaistaa eri tutkimuksia, tuottaa selvitetyt vaaratekijät poistavia torjuntatoimenpiteitä ja helpottaa niiden toteuttamista käytännössä.

Tutkimusmallissa annetaan ohjeet mainittujen tapaturmatutkimuksen keskeisten osa-alueiden selvittämiseen. Tutkimus antaa vastaukset kysymyksiin
mitä tapahtui, miksi tapahtui, kuinka voidaan torjua.
Tutkimusmalli ei ole mikään uusi teoria tapaturman syntymekanismista.
Paremminkin se on ajattelutapa, jolla hallitaan koko monitahoinen tapaturmatilanne ja jonka avulla tapaturman synty voidaan esittää ymmärrettävästi.
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4 Tapaturma- ja vaaratilannetutkimuksen tarkoitus

T

apaturmatutkimuksen tarkoitus on etsiä tapaturmaan vaikuttaneet tekijät, jotka poistamalla vastaavat tapaukset voidaan estää. Syyllisten etsiminen ei kuulu asiaan.
Työpaikalla tutkitaan kaikki tapaturmat. Myös vaaratilanteet ja vaaralliset
olosuhteet on hyödyllistä tutkia.
Tapaturma- tai vaaratilannetutkimus sisältää seuraavat osa-alueet:
• selvitä tapahtumat yksityiskohtaisesti
• tunnista vallitseviin olosuhteisiin sisältyvät tapaturmavaarat
• määritä torjuntatoimenpiteet
• toteuteta toimenpiteet suunnitelmallisesti
• seuraa toimenpiteiden toteutumista ja arvioi niiden riittävyyttä.
Ennakoiva vaarojen ja vaaratilanteiden selvittely:
• tunnistaa järjestelmällisesti työpaikan piilevät tapaturmavaarat ja vaaralle
altistumisen
• määrittää torjuntatoimenpiteet
• toteuttaa toimenpiteet suunnitelmallisesti
• seuraa toimenpiteiden toteutumista ja arvioi niiden riittävyyttä.
Kuva esittää tapaturmatutkinnan ja vaarojen tunnistamisen samankaltaisuudet ja erot. Tapaturmassa vaarat ovat aiheuttaneet ihmiselle vamman.
Ennakoiva vaarojen arviointi tunnistaa piileviä esim. organisaatiossa olevia
vaaratekijöitä ja tapahtumia, jotka toteutuessaan voivat aiheuttaa vammoja.
Suunnitelmallisessa työturvallisuustyössä tapaturmatutkimus ja vaarojen
arviointi tukevat toisiaan. Tapaturmantutkinta selvittää myös vaihtoehtoisia
tapahtumainkulkuja ja niissä piileviä vaaroja. Näin toteutettuna tapaturmatutkimus tuottaa useita, laajasti vaikuttavia torjuntatoimenpiteitä.
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Vallitsevat olosuhteet
Työympäristö

Koneet, laitteet
ja kemikaalit

Toiminta ja
menettelytavat

Ihmiset

Ennakoiva
vaarojen
tunnistaminen

Vaaratilanteiden
tutkinta

Tapaturmatutkinta

Mahdolliset
vaaratekijät =
tunnistettava
• missä?
• miten?
• miksi?

Vaaratilanteeseen
liittyvät vaaratekijät
• mitä tapahtui?
• miksi tapahtui?
• missä muualla?

Toteutuneet
vaaratekijät =
tapaturma
• mitä tapahtui?
• miksi tapahtui?
• missä muualla?

Tarvittavat toimenpiteet:
• toimenpidevaihtoehdot
• toimenpiteiden valinta
• toimenpiteiden toteutus ja seuranta
• vaikutusten arviointi

Ennakoiva vaarojen tunnistaminen ja tapaturmatutkinta.

Tehtäviä:
1. Miten työpaikallasi menetellään tapaturman satuttua?

2. Onko työpaikallasi käytössä vaaratilanteiden ilmoittamismenettely ja miten vaaratilanteet tutkitaan?

3. Miten työpaikallasi tunnistetaan tapaturmavaaroja ennalta?
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5 Tutkinnan organisointi
Toimintamallin luominen

Tulosten käsittely

Tapaturmatutkimus selvittää tapahtumat perusteellisesti. Tapahtumien
kulun kartoittamiseksi on eri menettelytapoja. Valintaan vaikuttavat tapaturman luonne (tapahtumain monimutkaisuus, vammojen vaikeusaste
jne.), silminnäkijöiden olemassaolo ja tutkimuksen perusteellisuus.

Tapaturmatutkinnasta ei ole hyötyä, jos se ei johda käytännön toimenpiteisiin. Tutkinnan tuloksena on yleensä useita toimenpiteitä, joista monet saattavat vaatia investointeja. Työpaikalle tulisi luoda rutiinimenettely, jotta ehdotukset ohjautuisivat aina riittävät valtuudet omaaville henkilöille. Sattuneet tapaturmat ja vaaratilanteet tulisi käsitellä säännönmukaisissa osastokokouksissa, johtoryhmäkokouksissa tai vastaavissa.
On tärkeää, että toimenpiteet toteutetaan, jotta vaaratekijät eivät aiheuta
uusia tapaturmia. Toimenpiteiden vastuuhenkilöt on syytä nimetä ja määritellä toteutukselle aikataulu. Jos esimerkiksi päätetään muuttaa työtapaa, on
varmistuttava uuden menetelmän kirjaamisesta ohjeisiin, sen opastamisesta kaikille tarvitsijoille ja varmistuttava käyttöönotosta. Työpaikalla tulisi olla
järjestelmällinen seuranta päätettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta.
Tutkintatulokset ja muut tapaturmaan liittyvät tiedotteet jaetaan koko henkilöstölle intranetiin, sähköpostiin tai paperiversiona. Monasti ihmiset kokevat tapaturmat ja vaaratilanteet kielteisinä eikä niistä ole helppo puhua ja
oppia. Tämän vuoksi kaikessa tiedotuksessa on tärkeää noudattaa hienovaraisuutta eikä ketään pidä loukata. Intimiteettisuojasta on tarkoin huolehdittava. Tiedotuksen tulisi edistää ja rohkaista ilmoittamaan tapaturmat ja
vaaratilanteet vastaisuudessakin.

Tapaturman tutkinta:
• aloitetaan välittömästi
• tapaturma tutkitaan sovitun menettelytavan avulla tutkintaryhmän
toimesta
• vakavista tapaturmista ilmoitetaan heti viranomaisille.

Tutkimuksen toteutus
Suunnitelmallisuus on tapaturmatutkinnan perusta. Valmius tutkinnan
tekemiseen nopeasti helpottaa työtä ja parantaa lopputulosta. Sen pitää
johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin, joiden toteuttamista seurataan.
Tapaturman vakavuus, yleinen merkittävyys ja toimenpiteiden vaatima
päätösvalta määräävät sen, keiden on osallistuttava tutkintaan. Työpaikalle on syytä laatia tutkintaohje, jossa tutkintaan osallistuvat nimetään.
Tutki tapaturma välittömästi. Säilytä tapahtumapaikka sellaisenaan tutkimuksen vaatiman ajan. Poista lisävahinkojen mahdollisuus heti.
Jos tapahtumapaikalla tehdään muutoksia tai olosuhteet muuttuvat, tallenna muutokset kirjallisesti, valokuvaamalla tai videolla.
Arvioi asiantuntijoiden osallistumisen tarve heti tutkimuksen alussa,
jotta he voivat aloittaa työnsä yhdessä muiden tapaturmaa tutkivien kanssa. Tutkimuskohteesta tarvitaan hyvät tiedot. Piirustukset, valokuvat ja muu
vastaava aineisto auttavat tutkijoita selvityksen eri vaiheissa.
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Tehtävä:
1. Luettele tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinnasta vastuussa olevat henkilöt työpaikallasi.

2. Miten tapaturmatutkinnan tulokset toteutetaan työpaikallasi?

3. Miten tutkinnan tuloksista tiedotetaan ja torjuntatoimenpiteiden toteutusta seurataan?
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6 Tapaturmatutkimuksen kulku
Perehdy alla olevaan kymmeneen perusasiaan ennen tapaturmatutkimuksen aloittamista.

1.

Perehdy
tapaukseen
- käymällä tapahtumapaikalla
- haastatteluin
- valokuvaamalla.
Tapaturmassa on aina
tunnistettavissa useita
tapahtumia.

2.

Tapaturma syntyy, kun
ihminen ja vamman aiheuttaja kohtaavat samassa
paikassa samaan aikaan.
Selvitä
- millainen vamma
- mikä aiheutti vamman
(=vamman aiheuttaja).
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3.

Miten ihminen joutui paikkaan,
jossa kohtasi vamman aiheuttajan
(=kohtaamispaikka, -tilanne)?

4.

Miten vamman aiheuttaja
syntyi ja joutui kohtaamispaikkaan?
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5.

Miksi ihminen joutui
kohtaamispaikkaan
(=Mitkä tapaturmatekijät
vaikuttivat tapahtumiin)?

6.

Miksi vamman aiheuttaja
syntyi ja joutui kohtaamispaikkaan (=Mitkä tapaturmatekijät vaikuttivat vamman
aiheuttajan syntymiseen ja
olemassa oloon)?

7.

8.
9.
10.

Selvitä
toimenpiteet
tapaturman
estämiseksi.

Valitse käyttöön tehokkaimmat ja edullisimmat torjuntatoimenpiteet ja toteuta torjuntatoimenpiteet.
Tiedota tutkimuksen tulokset myös muihin vastaaviin kohteisiin.
Seuraa että toimenpiteet toteutetaan ja arvioi vaikuttivatko ne.

Vaaratilannetapausten tutkiminen tuottaa samat torjuntatoimenpiteet kuin samassa tilanteessa työtapaturmaan (vammaan)
johtaneen tapauksen tutkinta. Tutkimuksesta vain kohtaamistilanne (ks. kohta 3) jää pois.
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7 Tietojen hankkiminen tapahtumien kulusta

T

apahtumapaikkaan tutustuminen ja silminnäkijöiden haastattelu ovat
tärkeimmät keinot tietojen hankkimiseksi. Olosuhteet tallennetaan mm.
valokuvaamalla, videoimalla ja laatimalla piirroksia.

Tutustu ensimmäiseksi tapahtumapaikkaan
Tutkinnassa tulee olla mukana henkilö, joka tuntee hyvin kyseisen työn, työmenetelmän, koneen, laitteen, prosessin jne. Tapaturmassa on yleensä kysymys poikkeamasta suunnitellusta, tapaturmattomasta työnkulusta. Tarkista
sen vuoksi kaikki tavanomaisesta poikkeavat ja epätavalliset seikat.
Käytännön menettelytapoja tapahtumapaikkaan tutustumisessa:
• selvitä silminnäkijöiden, tapaturman uhrin sekä muiden paikalla olleiden
nimet ja sijainnit ja nimet
• selvitä työtehtävä, työssä käytetyt välineet, tapaturmaan osalliset rakenteet,
koneet, laitteet, materiaalit ja menetelmät, tapaturman aikana vallinneet
olosuhteet sekä muu tekninenjärjestelmä kuten prosessin kulku. Selvitä
myös edellä mainittujen asioiden suojaus ja kunto
• kiinnitä huomiota erityisesti poikkeamiin tavanomaisista olosuhteista ja
toiminnasta
• selvitä työympäristön olosuhteet (mm. työ- ja kulkutasot, valaistus, melu)
• selvitä koulutus- ja opastusjärjestelyt
• selvitä johtamisjärjestelyt (vastuut, valvonta, töiden organisointi).

Silminnäkijöiden, työtovereiden ja
esimiehen haastattelut
Tapahtumia ja sattumispaikan olosuhteita selvittävät haastattelut on hyvä
tehdä niin pian kuin mahdollista. Silminnäkijöiden kanssa mennään mie-
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luiten tapahtumapaikalle ja tehdään haastattelu siellä. Haastattelemalla mahdollisimman monta ihmistä saat tarkemman kuvan tapahtumista ja niiden
yksityiskohdista. Kirjaa keneltä tai mistä on saatavissa lisätietoja esim. teknisistä yksityiskohdista ja tapahtumienkulusta.
Käytännön haastatteluohjeita:
• selvitä haastattelun tarkoitus - tutkinnan tarkoituksena on oppia,
ei syyllistää
• haastattele silminnäkijät ja mahdollisimman moni tehdyn työn ja osallisena olleen teknisen järjestelmän tuntija, kuitenkin vain yhtä kerrallaan
• luo vapautunut ilmapiiri – kerro asioita käsiteltävän luottamuksellisina
• pyydä haastateltavaa kertomaan omin sanoin mitä tapahtui
• anna haastateltavan kertoa keskeytyksittä
• esitä tarkennus- ja lisäkysymykset vasta kertomuksen jälkeen
• anna haastateltavan tehdä arviot, esimerkiksi kysy ”Minkä arvioisit trukin
nopeudeksi”? älä kysy ”Tuliko trukki lujaa”?
• tee hyvät muistiinpanot
• toista kertomus ja pyydä haastateltavaa korjaamaan mahdolliset virheet
• kysy haastateltavan ehdotuksia toimenpiteiksi.

Valokuvaus/videointi
Valokuvat, videot ja piirrokset tallentavat tapahtumapaikan ja saattavat taltioida seikkoja, jotka tutkinnan myöhemmässä vaiheessa pitäisi tarkistaa. Tämä
voi olla tarpeellista varsinkin viranomaistutkintaan johtavissa tapauksissa.
Taltioinnit auttavat vaaratekijöiden tunnistamisessa ja toimenpiden toteutuksessa.

Esimerkki tapaturmasta

Esimerkki: Hitsaaja NN oli hiomassa imulaatikon tiivisteurassa olevia hitsauspalkoja käsivaraisella, suorakaraisella, paineilmatoimisella hiomakoneella. Hiomakoneessa kiinni ollut
laikka rikkoutui useaan osaan. Laikan yksi osa
sinkoutui hitsaajaa kohti, tunkeutui läpi lasikuiturakenteisesta hitsauskypärästä ja aiheutti
haavan ohimoon.

Miten ja mitä tietoja tästä tapaturmasta hankitaan?
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Käytännön kuvausvihjeitä:
• valokuvaa tapahtumapaikka mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen
• ota kuvia eri suunnista ja yksityiskohdista
• kuvista on ilmettävä kohteiden suuruussuhteet, sijoita tarvittaessa kuviin
mittojen ilmaisimia
• digitaalikameralla kuvat voi helposti siirtää työpaikan intranettiin
Käytännön piirrosvihjeitä:
• piirroksilla voit havainnollistaa ja täydentää haastattelussa ilmenneitä
asioita
• piirrokset osoittavat havainnollisesti esineiden, ihmisten ja laitteiden
sijaintipaikat
• apuna voi käyttää myös rakennus- ja konepiirustuksia, prosessikaavioita, jne.

Tekninen tutkinta
Kun tapaturman kulkuun liittyy koneiden tai laitteiden rikkoutuminen, yllättävä tai epätavallinen toiminta, kemiallisia aineita, sähköisku tai työympäristön rakenteita, tarvitaan teknistä tutkintaa. Sen tekee yleensä asiantuntija ja
se voi vaatia erikoisvälineitä.
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Lavastaminen
Lavasta tapahtumainkulku, kun muuten et saa riittäviä tietoja tai on tarve
täsmentää tapahtumien kuvausta. Lavastaminen auttaa sulkemaan pois
mahdottomia tapahtumia ja tekijöitä, jotka eivät olleet vaikuttamassa.
Käytännön ohjeita lavastamisesta:
• silminnäkijä tai asiantuntija selittää mitä tapahtui
• toistetaan mitä tapahtui hitaasti vaihe vaiheelta samalla selittäen
• toteutetaan koko tapahtumasarja normaalilla nopeudella
• tapaturman toistuminen lavastamisen yhteydessä on luotettavasti
estettävä.

Useita tapahtumia
Tapaturmaan perehtyminen on tiedon keruuta sattuneesta tapaturmasta.
Tapahtumatiedot jäsennellään erillisiksi tapahtumiksi. Tapaturma on helpointa tutkia sen viimeisestä tapahtumasta eli vammasta alkaen ja edetä
tapahtumia aikajärjestyksessä taaksepäin.

Tehtävä:
Miten työpaikallasi hankitaan tapahtumatietoja tapaturmien/vaaratilanteiden kulusta?
1. Vakava työtapaturma.

2. Lievä tapaturma.

3. Vaaratilanne.
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8 Tietojen jäsentäminen

Ihminen ja vamman
aiheuttaja kohtaavat

T

apaturma syntyy, kun ihminen ja vamman aiheuttaja kohtaavat samassa paikassa samanaikaisesti.

Tapaturmatutkinta sisältää neljä vaihetta:
1. mitä tapahtui
2. miksi tapaturma tapahtui
3. miten vastaavat tapaturmat voidaan estää
4. toimenpiteiden toteutus ja niiden riittävyyden varmistaminen.
Samat vaiheet kuuluvat myös vaaratilanteiden tarkasteluun. Seuraavassa
kunkin vaiheen sisältöä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin käyttäen apuna
tapaturmaesimerkkiä. Lyhyesti kertoen tapaturmassa kävi näin:
Hitsaaja NN oli hiomassa paperikoneen imulaatikon tiivisteurassa olevia
hitsauspalkoja käsivaraisella, paineilmatoimisella hiomakoneella. Hiomako-
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Vamman syntyminen

neessa ollut laikka rikkoutui kesken työn useaan osaan. Laikan yksi osa sinkoutui hitsaajaa kohti, tunkeutui läpi lasikuiturakenteisesta hitsauskypärästä ja aiheutti haavan ohimoon.
Varasimme työkirjaan tilaa myös itse valitsemasi tapaturman tutkintaan.
Käytä harjoitteluun työpaikallasi sattunutta tapaturmaa tai vaaratilannetta.

Tapahtumien esittäminen ketjuina
Sekä ihmisen että vamman aiheuttajan osalta on tavallisesti tunnistettavissa
useita peräkkäisiä tapahtumia. Ne tulee määrittää yksiselitteisesti ja täsmällisesti, jotta koko tapaturmasta muodostuu luotettava kuva.

Kaaviona tapahtumat esitetään kahtena ketjuna, joista toisessa on vahingoittuneen toiminta ja toisessa vamman aiheuttajan syntyminen ja olemassaolo. Molemmissa tapahtumat ryhmitellään ajallisesti peräkkäin ja kohtaamistilanteesta edetään vasemmalle aina varhaisempiin tapahtumiin.

Tapaturmatutkinta

▼
Edeltävä
tapahtuma

▼

▼

Edeltävä
tapahtuma

Seuraus

Edeltävä
tapahtuma

Vamman aiheuttajan
muodostuminen ja olemassaolo

▼

▼

▼
Ihmisen joutuminen vamman
aiheuttajan vaikutuksen alaiseksi
Ihminen ja vamman
aiheuttaja kohtaavat
samassa paikassa
samanaikaisesti

Vamma

Edeltävä
tapahtuma

▼

Edeltävä
tapahtuma

▼

▼

Normaali
toiminta:
ei esiinny
niitä tapahtumia, jotka
johtivat
tapaturmaan

Kohtaamistilanne

▼

Edeltävät tapahtumat

■

▼

▼

■

Edeltävä
tapahtuma
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9 Mitä tapahtui?
9.1 Miten vamma syntyi
Vamma syntyy, kun ihminen ja vammanaiheuttaja kohtaavat. Esimerkissämme miehen päähän tuli haava, kun rikkoutuneesta hiomakoneen laikasta sinkosi sirpale ohimoon. Monissa tapaturmissa vamman aiheuttaa ulkoinen tekijä kuten voima (esimerkiksi liikkuva kone tai putoava esine), kemiallinen
aine, sähkövirta, lämpö tai muu vastaava. Kun ihminen kaatuu, vamman aiheuttaa isku lattiaa tai esinettä vasten. Putoamisessa liike-energia voi kasvaa
niin suureksi, että ihminen ei kestä törmäystä ja vamma syntyy.
Selvitä ensimmäiseksi mikä vamman aiheutti. Tutkinta on helpointa aloittaa vammasta, koska se on tapaturman näkyvä päätepiste.
Vammaa edeltää kohtaamistilanteeksi kutsuttu tapahtuma. Siinä vamman
aiheuttaja osuu ihmiseen eli vahingoittuva ihminen ja vamman aiheuttaja
kohtaavat. Esimerkkimme kohtaamistilanne on se, kun laikan sirpale osuu
päähän.
Tapahtumat voidaan esittää havainnollisesti kaaviona, jossa kukin tapahtuma saa oman lohkonsa. Kohtaamistilanne ja vamman syntyminen kaaviopiirroksena ovat seuraavan sivun kuvassa.
Valitse työpaikaltasi todellinen tai kuviteltu, joka tapauksessa tuttu, tapaturma ja täytä kaavio sen tiedoilla, kun ensin olet täyttänyt laikkatapaturman
osuuden.
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Tehtävä:
Kirjoita kaavioon kohtaamistilanne ja vamma.

Laikkatapaturma

Oman työpaikkasi tapaturmassa kohtaaminen ja vamma
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9.2 Vaaratilanne
Aina seurauksena ei ole vammaa. Esimerkkimme laikansiru olisi voinut lentää eri suuntaan osumatta kehenkään. Olisi syntynyt vaaratilanne. Jos siru
olisi osunut herkkiin laitteisiin, se olisi aiheuttanut materiaalivaurion. Vaaratilanne on syytä tutkia, jos vamman aiheuttaja syntyi ja vamman tai
materiaalivaurion mahdollisuus oli olemassa. Seuraavalla kerralla tapahtumaketju voikin johtaa tapaturmaan.
Eräässä paperitehtaassa ulkopuolinen asentaja hitsasi ajattelemattaan kaapelihyllyn päällä ja hitsausroiskeet tippuivat suoraan kaapeleille. Tehtaan
työntekijä huomasi ja pyysi lopettamaan hitsaamisen. Tällainen tapaus on
hyvä tutkia perusteellisemmin, koska oli mahdollisuus vakaviin seurauksiin
ja tapahtuma voi paljastaa järjestelmällisiä puutteita työ- ja toimintavoissa,
johtamisessa ja teknisessä järjestelmässä. Korjaamattomina samat puutteet
voivat myöhemmin johtaa vakavampiin seurauksiin.
Yhtä vakavaa tapaturmaa kohden sattuu jopa satoja virheitä, häiriöitä tai
vaaratilanteita. Havahtumalla jo niihin, tekemällä oikeat toimenpiteet voi
estää tapaturmia ennen kuin kukaan vahingoittuu.

Vaaratilanteita ilman henkilö- ja
materiaalivahinkoja
600
Vaaratilanteita ja
materiaalivahinkoja
30
Lieviä tapaturmia
10
Vakava
tapaturma
1

Vaaratilanteita on satoja yhtä tapaturmaa kohti.
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Tehtävä:
Mitä muita seurauksia olisi voinut aiheutua?

Laikkatapaturmassa.

Oman työpaikkasi tapaturmassa.
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9.3 Mitä vahingoittunut teki ennen vammautumistaan?
Tapaturman taustalla voi olla asioita, jotka ovat olleet olemassa jo vuosia.
Tämän vuoksi vamman syntymistä edeltäneet tapahtumat pitää selvittää riittävän kauas taaksepäin itse tapaturmahetkestä. Tutkimusmalli ei tarkastele
pelkästään kohtaamistilannetta, vaan tunnistaa tapahtumia kahdessa ketjussa
eli mitä uhri teki ennen vamman syntymistä ja miten vamman aiheuttaja
muodostui.
Esimerkissämme vahingoittunut työskenteli siinä paikassa, jossa onnettomuus sattui. Tässä tapauksessa uhrin paikallaolo kuului tavanomaiseen
työsuoritukseen, hiontaan. Paikallaolo voi myös sattua erehdyksessä ja suun-

nittelemattomasti esimerkiksi, kun käsi osuu liikkuvaan sojaamattomaan
koneen osaan horjahtamisen takia.
Ennen kohtaamistilannetta vahingoittunut on saattanut tehdä monta työvaihetta, jotka voitaisiin muuttaa paremmiksi ja turvallisemmiksi. Toiminnan jokaisen tapahtuman huolellinen selvittäminen tuo kattavasti esille kaikki
mahdollisuudet estää vahingoittunutta tai muita ihmisiä joutumasta kohtaamistilanteeseen.
Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää toisaalta uusiin ja toisaalta vakiintuneisiin työtapoihin, sillä ne voivat sisältää tunnistamattomia vaaroja.

▼

Ihmisen joutuminen vamman
aiheuttajan vaikutuksen alaiseksi
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Kohtaamistilanne

Vamma

Tehtävä:

▼

▼

▼

▼

Kirjoita kaavioon ihmisen toimintaan liittyvät tapahtumat.

Oman työpaikkasi tapaturma

25

9.4 Miten vamman aiheuttaja syntyi?

▼

Selvitä seuraavaksi miten vamman aiheuttaja syntyi. Vamman aiheuttaja voi
olla olemassa osana normaalia toimintaa. Esimerkiksi varastoalueilla liikkuvat ajoneuvot tai työalueilla kulkevat trukit ovat jatkuvasti olemassa.
Vamman aiheuttaja voi myös syntyä rikkoutumisen, vikaantumisen tai
muun poikkeaman, kuten työmenetelmän muutoksen johdosta. Esimer-

Vamman aiheuttajan muodostuminen
ja olemassaolo
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kissämme hiomakoneen kierrosnopeus ylitti laikan sallitun kierrosnopeuden ja laikka räjähti siruiksi.
Joskus erillistä vamman aiheuttajaa ei ole. Silloin, kun vamma syntyy ihmisen omasta toiminnasta, kuten kompastuminen ja kaatuminen, tapaturman tutkinnassa määritellään ihmisen toimintaan liittyneet tapahtumat.

Kohtaamistilanne

Vamma

Tehtävä:

▼

▼

▼

▼

Kirjoita kaavioon vamman aiheuttajan muodostumiseen liittyvät tapahtumat.

Oman työpaikkasi tapaturma

27

9.5 Tapaturman eri osat aikajärjestyksessä
minen on ulotettava niihin saakka, koska vasta silloin voidaan olla varmoja,
että kaikki edeltävät tapahtumat on saatu selvitetyksi.
Varhaisimmilla itse ketjuun kuuluvilla tapahtumilla saattaa olla vain löyhä yhteys syntyneeseen vammaan. Ne voivat kuitenkin olla tapaturman edellytyksiä ja niiden kautta saattaa löytyä tekijöitä, jotka johtavat laaja-alaisesti
vaikuttaviin, tehokkaisiin torjuntatoimenpiteisiin.

Edeltävä
tapahtuma

▼

▼
Ihmisen joutuminen vamman
aiheuttajan vaikutuksen alaiseksi

Vamman aiheuttajan
muodostuminen ja olemassaolo
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Edeltävä
tapahtuma

▼

▼

▼
Edeltävä
tapahtuma

Edeltävä
tapahtuma

▼

Normaali
toiminta:
ei esiinny
niitä tapahtumia, jotka
johtivat
tapaturmaan

Edeltävä
tapahtuma

▼

Edeltävä
tapahtuma

▼

Tutkimuksessa on tarkasteltava tapahtumia ajallisesti taaksepäin ulottaen
tutkimus aina normaaliin työtoimintaan saakka. Pelkästään kohtaamistilanteen ja vamman syntymishetken selvittäminen ei riitä.
Kun tapahtumaketjuja selvitetään ajallisesti taaksepäin, tunnistetaan kohtaamistilanteesta kauimpana olevat tapahtumat, jotka ovat täysin normaaleja ja kuuluvat tavanomaiseen työtehtävään. Normaali toiminta on ”tapaturmatonta” toimintaa verrattuna tutkittavaan tapaturmaan. Tapaturman tutki-

Ihminen ja vamman
aiheuttaja kohtaavat
samassa paikassa
samanaikaisesti

Vamma

Tehtävä: Täytä tapahtumakaavio

▼

▼

▼

Laikkatapaturma

▼

▼

▼

Oman työpaikkasi tapaturma
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10 Miksi tapaturma tapahtui?

K

un tiedät mitä tapahtui, vastaa kysymykseen miksi tapaturma syntyi.
Tavoitteena on syiden eli tapaturmatekijöiden selvittäminen, ei syyllisyysarviointien tekeminen.
Tapaturmatekijät ovat apuväline torjuntatoimenpiteiden löytämistä ja valitsemista varten.
Tapaturmatekijöitä liittyy tapaturman jokaiseen tunnistettuun tapahtumaan. Jokaiseen tapahtumaan voi liittyä enemmänkin kuin yksi tapaturmatekijä.
Tapaturmatekijä aiheuttaa kyseisen tapahtuman. Esimerkiksi öljyläiskä
lattialla aiheuttaa jalan luistamisen.
Tekijät voivat olla myös olosuhteita, jotka pelkästään sallivat tapahtumainkulun edetä. Siten ne eivät varsinaisesti aiheuttaneet seuraavaa vaihetta,
mutta eivät myöskään pysäyttäneet tapahtumien kulkua.
Tapaturmatekijät määritetään tapaturmasta kerättyjen tietojen perusteella. Niiden tunnistaminen ja määrittely on tapauksen tutkijan tehtävä.
Yleinen tapa on jakaa tapaturmatekijät neljään pääryhmään: työympäristö, koneet ja laitteet, toiminta ja menettelytavat, ihmiset.
Ihmisen toimintaan voi liittyä monia tapaturmatekijöitä. Useasti on kysymys siitä, että uhri ei voi havaita vamman aiheuttajaa. Hänelle on opastettu väärä työtapa. Hän ei ehkä tiedä lähistöllä olevien koneiden toimintatapoja.
Tärkeää on myös arvioida työpaikan ilmapiiriä ja suhtautumista työturvallisuuteen. Työtoverit tai esimiehet saattavat esimerkiksi suosia nopeaa,
mutta vaarallista tapaa toimia. Jos riskinottoa kannustavaa ilmapiiriä ei korjata, sattuu työpaikalla monia muitakin tapaturmia. Tapaturmatekijä saattaa olla työpaikalla vallitsevaksi muodostunut käytäntö, joka sitten vaikutti
todelliseen tapahtumaan (tapahtuma - ei käyttänyt suojakypärää, tapaturmatekijät - ei käytetty yleensäkään eikä käyttöä valvottu). Tapaturmatekijä
ei tällöin ole ainutkertainen, vain tähän tapaturmaan liittyvä.
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Organisaation menettelytavat
Hallinto ja johtaminen, työnsuunnittelu ja työohjeet,
perehdyttäminen ja työnopastus, työnjohtaminen, valvonta, tiedonkulku ja yhteistyö sekä koneiden hankinta, käyttöohjeet ja kunnossapito.

Tapaturmien taustalta löytyy lähes aina puutteita erilaisista organisaation
menettelytavoista.
Johtaminen ja sen kautta organisaation toimintatavat muodostavat yrityksen/organisaation turvallisuuskulttuurin. Työympäristön kehittämiselle
on paremmat mahdollisuudet organisaatioissa, joissa ylin johto on näkyvästi sitoutunut korkeaan työturvallisuuteen ja seuraa aktiivisesti tilannetta ja puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin.
Organisaatiota luonnehtivat tekijät ovat suhteellisen pysyviä. Nämä tekijät ovat erilaisia toiminta- ja menettelytapoja, joita organisaatioissa on
käytössä.
Tiedonkulussa ja yhteistyössä on tutkimusten mukaan ollut puutteita
erityisesti eri osastojen ja alihankkijoiden kesken. Perehdyttämiseen sisältyy uusien työntekijöiden perehdyttäminen työpaikkaan yleisesti. Työnopastus käsittelee enemmän varsinaista työtehtävää ja sen turvallista suorittamista. Työnsuunnittelu tarkoittaa koneiden ja henkilöstön kapasiteetin, aikataulujen ja materiaalien sovittamista vaaditun työsuorituksen tasolle. Työohjeet ovat työpaikalla olevat selkeät ohjeet, joiden mukaan tehtävä toistuvasti tehdään. Puutteet toiminta- ja menettelytavoissa voivat johtaa työtapaturmaan.

Menetelmiä tunnistaa tapaturmatekijät:
Tapaturmatekijöiden tunnistamiseksi ei ole yhtä ainoaa yleispätevää menetelmää. Tunnistaminen perustuu tapahtumien tarkkaan tuntemiseen ja huolelliseen tapahtumapaikkaan perehtymiseen.
• Vertaaminen. Tapaturmatilannetta verrataan normaaliin tapaturmattomaan työnkulkuun.

Tapaturmatekijä

▼

Edeltävä
tapahtuma

Edeltävä
tapahtuma

▼

▼

Tapaturmatekijä

Tapaturmatekijä

Vammaa pahentavat ja lieventävät
tekijät

▼

▼

Tapaturmatekijä

• Poissulkeminen. Poissulkemismenetelmässä kuvitellaan mahdollisia tapaturmatekijöitä ja osoitetaan niistä ne, jotka eivät voineet vaikuttaa tutkittavaan tapaturmaan.
Tapaturmatekijöille on ominaista, että niiden poistaminen estää vastaavan tapaturman syntymisen. Testaa näin tunnistamasi tekijät.

Edeltävä
tapahtuma

▼

Normaali
toiminta

▼

▼
Ihmisen joutuminen vamman
aiheuttajan vaikutuksen alaiseksi

▼

▼

Tapaturmatekijä

Tapaturmatekijä

▼

Edeltävä
tapahtuma

Vamman
syntyminen

Vamma

Edeltävä
tapahtuma

▼

▼

▼

Edeltävä
tapahtuma

Kohtaaminen

▼

▼

Vamman muodustuminen
ja olemassaolo

▼

Tapaturmatekijä
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Tehtävä:
Laikkatapaturmassa tunnistettiin kolme tapahtumaa, joissa ihminen joutui
kohtaamistilanteeseen. Hitsaaja vaihtoi laikan ohuempaan, koska paksu ei
mahtunut uraan.
Työkaluvarastosta saattoi itse noutaa tällaiset kuluvat työkalut. Varastonhoitaja huolehti varastokirjanpidosta ja tilauksista.

Hitsaaja
hioi
tiivisteuran
pohjan
hitsauspalkoja

▼

▼

▼

Yritti hioa
paksulla
laikalla

Vaihtoi
ohueen
laikkaan

Hioi uran
pohjaa

▼
▼
1 cm2:n
pala osui
hitsauskypärään

1
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Ohut laikka oli suurempi halkaisijaltaan, rikkomasuojusta ei enää voinut
asentaa paikoilleen. Hiomista oli jatkunut jo kauan ohuella laikalla ja ilman
suojusta.
Kirjoita kuvan numero tapahtumaan vaikuttavan tapaturmatekijän suunnikkaaseen. Huom! Mukana ovat myös kohtaamistilanne ja vamma.

2

3

4

Haava
ohimoon

5

Tehtävä:
Vamman aiheuttajan muodostumisessa oli myös kolme tapahtumaa. Hitsaaja vaihtoi hiomakoneeseen massalaikan, jonka sallittu kierrosnopeus oli
runsaat puolet koneeseen tarkoitetun laikan kierrosnopeudesta. Laikka oli
ohut, asennettaessa sitä karalle tukilevyt oli asetettava pohjalle peräkkäin,
jotta kiristysmutterin kierre riitti kiristämään. Ko. metalliyrityksen työtur-

vallisuusohjeet kielsivät ehdottamasti niin väärän laikan asennuksen kuin
rikkomasuojuksen poistamisen.
Kirjoita kuvan numero tapahtumaan vaikuttavan tapaturmatekijän suunnikkaaseen. Huom. yhdessä tapahtumassa on vaikuttamassa kaksi tekijää
aivan kuten useissa tapaturmatutkimuksissa.

1

2

3

Konepaja Oy
Työturvallisuusmääräykset
1.
2.
13. Ei saa käyttää ilman
rikkomasuojusta.

Hiomakoneen
pyörimisnopeus
9000r/min

Laikka
rikkoutui

▼

Hiomakoneessa
laikka max.
5185r/min.

▼

▼

Hitsaaja
hioi
tiivisteuran
pohjan
hitsauspalkoja

1 cm2:n
pala osui
hitsauskypärään

Haava
ohimoon
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Laikkatapaturma kuvina

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

Konepaja Oy
Työturvallisuusmääräykset
1.
2.
13. Ei saa käyttää ilman
rikkomasuojusta.
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Tehtävä:
Määrittele työpaikkasi tapaturmassa tapaturmatekijät.

Tapaturmatekijät
ihmisen joutuessa
kohtaamistilanteeseen

▼

▼

▼
▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

Normaali toiminta

▼

▼

▼
Tapaturmatekijtät
vamman aiheuttajan
muodustumisessa ja
olemassaolossa
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11 Torjuntatoimenpiteiden valinta

T

apaturman torjumiseksi löytyy usein monia toimenpiteitä, jotka voivat
olla vaihtoehtoisia, vaikutuksiltaan samankaltaisia tai toisiaan täydentäviä.

Toimenpiteitä verrataan keskenään. Vertailtavia ominaisuuksia ovat:
• odotettavissa oleva torjuntavaikutus
• vaikutuksen täydellisyys (vaikuttaako toimenpide useaan eri tekijään)
• vaikutuksen laaja-alaisuus (auttaako toimenpide myös muiden samankaltaisten tapaturmien torjunnassa)
• vaikutuksen pysyvyys (väliaikainen, pysyvä toimenpide)
• mahdolliset haitat esimerkiksi muissa työvaiheissa ja tehtävissä
• toimenpiteiden käyttöönotettavuus
• toteukseen tarvittava aika
• tarvittava suunnittelu- ja kehitystyö
• tarvittavat ulkopuoliset voimavarat
• toimenpiteiden kustannukset suhteessa torjuntavaikutuksiin.
Toimenpiteen kielteisiä sivuvaikutuksia on varottava. On myös ennakoitava kehitystä ja pyrittävä löytämään mahdollisesti tulevaisuudessa esiintyviä haittoja.
Usein tarvitaan sekä väliaikaisia että pysyviä toimenpiteitä.
Tärkeää on, että torjuntatoimenpiteet ovat käytännössä toteuttamiskelpoisia. Esimerkiksi yleisluontoinen kehotus varovaisuuteen on vaikea sovittaa jokapäiväiseen työhön.
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Tehtävä:

Mitä toimenpiteitä toteuttaisit laikkatapaturman estämiseksi?

Mitä toimenpiteitä toteuttaisit oman työpaikkasi tapaturman estämiseksi?
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12 Torjuntatoimenpiteiden toteutus ja tiedottaminen

T

apaturma saattaa toistua sellaisenaan joko samassa paikassa tai muualla. Toimenpiteiden määrittämisen yhteydessä on uusiutumismahdollisuudet kartoitettava koko yrityksessä, jotta toimenpiteet osataan toteuttaa
kaikkialla vastaavissa olosuhteissa.
Tapaturmatutkimuksen tulokset tulee esittää kirjallisesti siten, että selvitys sisältää tapahtumat, tapaturmatekijät ja torjuntatoimenpiteet. Liitepiirrokset ja -valokuvat ovat välttämättömiä selvityksen käsitellessä tavanomaisesta poikkeavia tai monimutkaisia tapahtumia ja teknisiä järjestelmiä.
Tulokset käsitellään toimenpiteistä vastuussa olevien kanssa työkohteessa, jossa tapaturma sattui. Sovitaan kuinka torjuntatoimenpiteiden toteutusta valvotaan ja vaikutuksia seurataan.
Intranet on hyvä tiedotuskeino monilla työpaikoilla. Sen kautta tapaturmasta ja toimenpiteistä saa tiedon myös muille osastoille ja jopa toisille paikkakunnille.
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Tehtävä:

Mitä laajasti vaikuttavia toimenpiteitä toteuttaisit laikkatapaturman estämiseksi?

Mitä laajasti vaikuttavia toimenpiteitä toteuttaisit oman työpaikkasi tapaturman varalle?
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Tapaturmatekijät
ihmisen joutuessa
kohtaamistilanteeseen

▼

▼

▼
▼

▼

▼

▼

▼
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▼
▼

Tapaturmatekijtät
vamman aiheuttajan
muodustumisessa ja
olemassaolossa

▼

▼

▼

▼

▼

Normaali toiminta

