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Inhimilliset tekijät
työturvallisuudessa ja 
tapaturmatutkinnassa
Henriikka Kannisto, tutkimusinsinööri

@HenriikkaKan

• räjähdys tehtaalla

• lipun ostaneet jäivät ilman paikkaa

• vaarallista ainetta valui maahan

• varusmies ampui kohti väkijoukkoa

• postilähetykset myöhästyivät

• 19.000:lle väärä saapumisilmoitus

• tuhansissa veroehdotuksissa virhe

• kuutti hukkui katiskaan

• potilailta otettiin näytteitä käytetyillä 
neuloilla

• ….

• vettä tulvi putkesta voimalla satoja litroja 

• sähkökaapeli katkesi 

• lentokone syöksyi maahan

• tulipalo palvelutalossa

• ohjuskelkkailija kuoli kilpailussa

• karhu raateli hoitajansa

• kuittien tietoja muutettiin

• sähkökatkos pimensi kotitalouksia

• lapset saivat turhia rokotuksia

• murto verkkopalvelimelle

• jaettiin turhia nopeussakkoja

Mikä seuraavia yhdistää? 
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Asenneongelma

Riskinottokäyttäytyminen

Motivointi

Realistinen riskikäsitys

Turvallisuusosaaminen

Ymmärrys ihmisestä toimijana

Arvoviestintä Safety by design

Inhimilliset tekijät

= Ihmisen toimintaan vaikuttavat eri tasojen tekijät

Yksilö

Työ

RyhmäOrganisaatio

Verkostot

(Mukaillen Teperi 2012)

Inhimillinen virhe on 

oire, 

joka nostaa esille 

järjestelmän piileviä 

heikkouksia.
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Ihminen ei ole erehtymätön
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• Ihmisen fyysiset 
rajoitteet helpommin 
havaittavissa ja 
tunnistettavissa

• Tiedonkäsittelykyyn 
liittyvät rajoitteet 
tunnistetaan 
huomattavasti 
huonommin..

Yleiset inhimilliset tekijät 

ovat universaaleja

Kyvykkyys ja koulutus eivät 

poista näitä rajoituksia

Monet tekijät työssä 

vaikeuttavat tiedonkäsittelyä

Ihmisen tiedonkäsittely
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Käsittely
työmuistissa

Aisti-
informaation

valikointi
tarkkaavai-

suuden
avulla

Tiedon 
tallentuminen 
säilömuistiin

Tiedon
hakeminen

säilömuistista

Aistit
Säilö-
muisti

Tiedonkäsittely &
tiedonkäsittelyn 

ohjaus

Oppiminen

Tarkkaavaisuus

Havaitseminen

Kalakoski 2007
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Ihmisen tekemät havainnot todellisuudesta 
ovat aivojen rakentamia ”illuusioita”, mm.

• Valikoiva tarkkaavaisuus

hyvin erottuvat kohteet havaitaan 
helpommin 

• Epähuomiosokeus

 ihminen ei huomaa sellaisten visuaalisten 
piirteiden muutoksia, jotka ovat käynnissä 
olevan tehtävän kannalta epäolennaisia

• Muutossokeus

silmänräpäytyksen-/liikkeen tai näkökentän 
muun tapahtuman aikana tapahtuva 
muutos jää helposti huomaa

Mitä havaitset?
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Tarkkaavaisuus

Tahdonalainen

tietoisesti ohjattu

esimerkkejä:

- vaativa päätöksenteko häiriötekijöistä 

huolimatta

- risteystilanteen havainnointi kiireisessä 

ruuhkaliikenteessä 

automaattiseksi 

harjaantunut

esimerkkejä:

- tekstiviestin lukeminen kävellessä

- kahvin keittäminen ja juttelu vieraan 

kanssa

Tahaton

orientaatioreaktio

esimerkkejä: 

- puheääni kaappaa huomion

- liikkuva kohde näkökentän 

äärireunassa vie huomion

Kuikka & Paajanen 201514.5.2019
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Tarkkaavaisuuden ”valokeila” voi vaihdella laaja-alaisesta 

valppaudesta kapeampaan huomion suuntaamiseen
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Kuikka & Paajanen 2015
14.5.2019

Tarkkaavaisuuden ”valokeilaa” voidaan suunnata kahden ja joskus 

useammankin kohteen havainnointiin. 

Tämä voi toteutua tarkkaavaisuutta jakaen tai tarkkaavaisuuden kohteen 

nopeiden vaihtojen avulla. 
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Kuikka & Paajanen 2015
14.5.2019
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Muistin piirteitä

• Työmuistin kapasiteetti on rajallinen

• Muistamme hyvin merkityksiä

• Muistamme asioita joihin olemme kiinnittäneet 
huomion

• Yksityiskohtien muistaminen on vaikeaa, vaikka asia 
tulisi jatkuvasti vastaan

• Pysyvien muistijälkien syntyminen edellyttää yleensä 
huomion kohdentamista, sekä kertaamista

• Muistellessa rakennetaan uudestaan muistikuvia ja 
päätellään

muisti ≠ ”videotallenne”
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Plussat:

• Toiminta kyseisessä tehtävässä 
nopeutuu/tehostuu

• Resursseja siirtyy muuhun toimintaan

• Edellytys komplekseille toiminnoille

• Hyvä, jos toimintoa ei tarvitse muuttaa

Miinukset:

• Automatisoitunut toiminto vaikeasti 
muutettavissa, voi aktivoitua pitkäkin ajan jälkeen

• Altistaa toimintavirheille yllättävissä tilanteissa

• Syntyy, kun samaa toimintoa/tehtävää toistetaan 
samoissa tai eri olosuhteissa

• Toistuvalla harjoittelulla monet aivoissa 
tapahtuvat prosessit voivat automatisoitua.

→Tarvitsevat vain vähän tai ei lainkaan
kognitiivisia resursseja.

→Käynnistyvät ilman tietoista päätöstä

→Tallentuvat pitkäkestoiseen muistiin

Automatisoituminen
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Päätöksenteko

(Mukaillen: Marja-Leena Haavisto: Lennonjohtajan kognitiivinen malli)
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• Kilpailevat tavoitteet ja niiden viestintä
• Ristiriitainen viestintä, esim. juhlapuheet

vs. arkipuheet

• Koettu hyöty/haitta, oletetut 

seuraukset heti/myöhemmin
• Mistä palkitaan, mihin kannustetaan, 

mistä saa myönteistä palautetta?

• Onko turvallisen toimintatavan valinta 

tehty mielekkääksi?

• Puututaanko turvattomaan toimintaan 

systemaattisesti ja rakentavasti?

• Vaaran havaittavuus, erottuvuus

• Havainnon tulkinta
• Ei ole koskaan yksiselitteistä, jokaisella

oma havainto ja tulkinta.

• Yhteisten tulkintojen luomista voi ja 

kannattaa harjoitella työpaikalla.

• Aiemmat kokemukset (voivat johtaa 

virhetulkintoihin)

• Ymmärrys turvallisuuteen vaikuttavista 

tekijöistä ja oman/muiden toiminnan 

rajoitteista

Riskin realistinen käsittäminen on vaikeaa

14.5.2019 |   © Työterveyslaitos    |    Henriikka Kannisto

13

14

Viisaat kypärät yhteen -seminaari 14.5.2019
© Työterveyslaitos
Henriikka Kannisto



14.5.2019

8

• Kiinnittää korostetusti huomiota piirteisiin, 
jotka ovat tuttuja aiemmista tilanteista.

• Aliarvioi myöhemmin tapahtuvia 
seurauksia.

• Voi käsitellä mielessään vain 3-4 
vaihtoehtoista olettamusta esim. 
ongelmanratkaisutilanteessa.

• Huono tunnistamaan syy-seuraussuhteita

• Valintatilanteissa valitsee usein 
toimintatavan, jota olettaa organisaation 
arvostavan enemmän.

• Ympäristön odotukset ja tavoitteet
ohjaavat valintoja (mm. ristiriitaiset
vaatimukset)

• Huono arvioimaan todennäköisyyksiä 
(riskejä), perustaa todennäköisyysarvion 
aiempiin kokemuksiinsa

• Kun ihmisellä on joku ennakko-oletus, 
hän havaitsee korostetusti ne asiat, jotka 
tukevat oletusta.

• Ylikorostaa niitä asioita, jotka ovat 
äskettäisiä (ns. tuoreena muistissa)

Ihminen päättelijänä ja päätöksentekijänä
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Vireystilan laskun ja väsymyksen vaikutuksia

• Tiedonkäsittely hidastuu

• Havaitseminen kapeutuu, enemmän asioita jää
havaitsematta

• Normaalista poikkeavien tilanteiden huomaaminen
heikentyy

• Reagointi hidastuu

• Muistin toiminta heikentyy

• Hätäisten ratkaisujen ja huonojen päätösten
tekeminen lisääntyy

• Yhtäaikaisten tehtävien koordinointi heikentyy

• Keskeytysten häiriövaikutukset lisääntyvät

• Virheiden tunnistaminen ja korjaaminen heikentyy

Vireystilan lasku
heikentää ihmisen
tiedonkäsittelyä jo 
paljon ennen kuin

ihminen alkaa tuntea
väsymystä!

Vireys, väsymys ja tiedonkäsittely
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• Liian lyhyet palautumisjaksot työvuorojen välissä

• Tauotuksen puute

• Yksitoikkoiset työtehtävät

• Keskeytykset ja häiriöt

• Melu, huonot havaitsemisolosuhteet

• Intensiivistä keskittymistä vaativa tehtävä

• Liian suuri henkinen, fyysinen ja/tai sosiaalinen kuormitus

• …

Mikä voi väsyttää työssä?
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Huono havaitsija ja altis 

häiriöille/ keskeytyksilleHidas oppimis-

prosessi, 

helposti 

unohtava

Muistaa 

hyvin 

merkityksiä, 

mutta 

huonosti 

yksityiskohtia

Usein suoritettavat tehtävät 

automatisoituvat ja niistä on vaikea 

oppia pois

Lajityypillinen taipumus 

hakea helpoimpia 

toimintatapoja

Lajityypillinen taipumus 

yliarvioida omaa osaamistaan, 

vireystilaansa, jaksamistaan

Päätöksenteko- ja 

valintatilanteissa pystyy 

käsittelemään vain rajallisen 

määrän tietoja ja vaihtoehtoja

Väsyneenä pyrkii 

valitsemaan 

nopeimman 

ratkaisun

Ajattelu altis vääristymille

Ihminen käyttää usein ajattelun 

apuna nyrkkisääntöjä, jotka toimivat 

pääasiassa hyvin, mutta saattavat 

tietyssä tilanteessa johtaa virheisiin. 
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Mikä tukee ihmistä tekemään parempia
turvallisuuspäätöksiä?
• Ymmärrys ihmisestä toimijana ja tiedonkäsittelijänä.

• Teemme parempia ratkaisuja, kun tiedostamme mahdolliset rajoitteet ja heikkoudet omassa ja muiden tiedonkäsittelyssä.

• Yhtenäinen, selkeä ja ristiriidaton turvallisuuden tavoitteiden ja prioriteettien viestintä.

• Erityisesti arkijohtamisen sanoituksilla ja viesteillä on iso merkitys siinä, koetaanko turvallisuus aidosti sellaiseksi asiaksi, jota on 
lupa priorisoida. 

• Työmenetelmien, -ympäristöjen, -resurssien, -aikataulujen, -välineiden, johtamiskäytäntöjen jne. suunnittelu siten, että 
niissä otetaan huomioon ihmisen lajityypilliset rajoitteet ja ominaisuudet.

• Ihmisen lajityypillisiä ominaisuuksia on mahdoton muuttaa (vrt. vaikka miten kouluttaa, ihmiselle ei kasva kolmatta tai neljättä 
kättä), mutta hyvällä suunnittelulla voidaan ohjata ja auttaa ihmistä tekemään oikeita ratkaisuja.

• Työpaikalla turvallisuutta kannattaa “mielikuvaharjoitella” yhdessä!

• Syy-seurausketjujen tunnistaminen, erilaisten skenaarioiden pohtiminen

• Riski- ja turvallisuuskäsitysten realistisuus

• Päätöksenteko- ja valintatilanteissa tiedostamattakin vaikuttavat tekijät

• …
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• Riittävän työajan varaaminen työtä 
suunniteltaessa

• Sopivasti resursseja työn 
tekemiseen

• Turvalliset työskentelyalueet, vaara-
alueiden rajaaminen

• Työn oikea mitoitus, ihmisen rajoitteiden
ymmärtäminen

• Tue kokonaisuuden ymmärrystä pirstaleisessa 
työssä

• Osaamisen varmistaminen kouluttamalla ja 
perehdyttämällä
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Keskittynyt ja 

sujuva 

työskentely

• Kuormituksen hallinta

• Yhtäaikaisten tehtävien tai 

tarkkailtavina olevien asioiden 

vähentäminen

• Turhien keskeytysten karsiminen 

(puhelinsoitot, viestit, työtä tekevän 

henkilön keskeyttäminen)

• Laitteiden, työvälineiden ja 

suojainten ergonomia ja käytettävyys

Olennaisen 

huomaa-

minen

• Riittävä valaistus

• Helposti havaittavat varoitukset ja 

hälytykset

• Vaarojen merkitseminen selkeästi

• Huomiokaappareiden karsiminen 

Melun ja hälyn vähentäminen

• Työympäristön järjestys ja siisteys, 

esteettömät kulkutiet

• Työskentelyyn sopivat lämpöolot

• Vireyden ja valppauden 

varmistaminen 

työaikasuunnittelulla ja 

tauotuksella

Hyvät valinnat 

ja päätökset

• Ristiriitaisten tavoitteiden ja vaatimusten poistaminen

• Ohjeiden selkeys, ristiriidattomuus ja löytyminen helposti 

tarvittaessa

• Työssä tarvittava tieto oikeille ihmisille oikeaan aikaan

• Tarkistuslistoilla ja tuumatuokiolla tukea ratkaisuihin ja 

kriittisiin työtilanteisiin

• Sitoutumisen vahvistaminen osallistamalla

• Yhteistyö ja ratkaisujen miettiminen yhdessä

14.5.2019

Auta ihmistä onnistumaan!
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@tyoterveys

@fioh
Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi tyoterveyslaitos

Kiitos!
Lisätietoja: www.ttl.fi/palvelu/hf-tool 
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