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Mitä vaaratilanneportointi on?
Vaaratilanneraportoinnilla tarkoitetaan systemaattista 

järjestelmää, jonne kirjataan aluksella tapahtuneet 

vaaratilanteet, eli sekä onnettomuudet että ”läheltä 

piti” –tilanteet. Vaaratilanneraportointijärjestelmässä 

vaaratilanteiden syitä analysoidaan ja määritetään 

korjaavia toimenpiteitä, jotta tulevaisuudessa voitaisiin 

estää samankaltaisten ja mahdollisesti vakavampien 

onnettomuuksien syntyminen. 

Näkemys vaaratilanteiden raportoinnin hyödystä 

perustuu 1900-luvun alkupuolella esitettyyn ns. Hein-

richin onnettomuuspyramidiin, jonka mukaan jokaista 

vakavaa onnettomuutta kohti on 29 pienempää on-

nettomuutta ja 300 ”läheltä piti” -tilannetta. Tutkimalla 

pienten onnettomuuksien ja ”läheltä piti” -tilanteiden 

syitä ja reagoimalla niihin vakavilta onnettomuuksilta 

voidaan välttyä. Vaaratilanneraportointia hyödynnetään 

yleisesti monilla turvallisuuskriittisillä aloilla, kuten ilmai-

lussa tai öljyteollisuudessa, ja se on yksi ennakoivan 

turvallisuusjohtamisen työkalu.

Merenkulussa raportointijärjestelmä on pakollinen 

varustamoille, jotka kuuluvat SOLAS-sopimuksen ja 

siihen kuuluvan ISM-koodin soveltamisalaan. ISM-koo-

din mukainen turvallisuusjohtamisjärjestelmä edellyt-

tää vaaratilanne- ja poikkeamaraportointijärjestelmän 

perustamista ja ylläpitämistä (reporting and analysis of 

non-conformities, accidents and hazardous occuren-

ces).  Kuitenkin käytännössä on havaittu, että mer-

kittävimmät turvallisuusjohtamisjärjestelmän puutteet 

merenkulussa kohdistuvat nimenomaan vaaratilanne-

raportointiin. 

Yhteistyötä raportoidun tiedon käytössä
Varustamon sisäisen raportointijärjestelmän lisäk-

si vaaratilanteista voidaan jakaa tietoa myös muille 

merenkuluntoimijoille yhteisten raportointijärjestelmien 

avulla. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita Ruotsissa 

käytössä oleva Insjö-järjestelmä tai Maritime Confiden-

tial Hazardous Incident Reporting Programme (CHIRP) 

Iso-Britanniassa. Näiden järjestelmien toiminta perus-

tuu vapaehtoiseen raportointiin.

Esimerkiksi havaintoja keulavisiirien heikkouksista 

oli tehty muissa varustamoissa jo ennen M/S Estonian 

onnettomuutta, mutta tieto niistä ei levinnyt meren-

kulkualan sisällä. Vaaratilanneraportointijärjestelmän 

avulla onnettomuus olisi siis voitu mahdollisesti välttää, 

jos tieto havaituista heikkouksista olisi levinnyt meren-

kulkualalla.



VAARATILANNERAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN 
TOIMINTA



Vaaratilanne

Raportointivaihe
Tapahtumaan osalliset suorittavat riskiarvion ja sen perusteella raportoivat tapauksesta raportointilomakkeella. 
Lomake täytetään sovittujen toimintatapojen mukaisesti joko itse tai siihen tarvittavat tiedot välitetään 
esimiehelle tai muulle sovitulle yhteyshenkilölle, jotka tekevät ja toimittavat raportin eteenpäin. 

Tutkinta- ja riskienarviointivaihe
Varustamon linjaorganisaatio suorittaa turvallisuusorganisaation tukemana raportin käsittelyn ja tapahtuman 
mahdollisen tutkinnan. Raporttiin sisältyvä riskiarvio käydään lävitse ja päivitetään.  Raportin ja tapahtuman 
käsittelyn tavoitteena on löytää sekä tapahtuman välittömät syyt (esimerkiksi tekniset syyt) että pohjimmaiset 
syyt (esimerkiksi puutteet huolto- tai tarkastustoimenpiteissä).

Mahdollinen tutkinta voi edellyttää useiden eri menetelmien käyttöä varsinaisen raportin tarjoaman tiedon 
lisäksi, esimerkiksi haastatteluita. Tutkinnassa hyödynnetään yleensä myös luokittelu- ja arviointikriteeristöjä. 
Raportoinnissa käytettäviin lomakkeisiin tai tietojärjestelmiin sisältyy usein valmiiksi tällaisia analyysityökaluja.

Välittömät toimenpiteet

Kehitys- ja korjaustoimenpiteet
Varustamon turvallisuusorganisaation tukemana varustamon operatiivinen organisaatio ja/tai johto käytyään 
läpi raportista ja mahdollisesta tutkinnasta syntyneen tietoaineksen päättää kehitys- ja korjaustoimenpiteiden 
tarpeellisuudesta, niiden toteutuksesta sekä ajankohdasta.  Konkreettiset kehitysehdotukset saadaan usein 
aluksilta. Yhteistyö aluksen ja maaorganisaation välillä onkin keskeinen osa turvallisuuden kehittämistä ja 
vaaratilanneraportointijärjestelmää.

 Raportti kuitataan suljetuksi kun päätetyt toimenpiteet on suoritettu.

Esimerkkejä tiedon hyödyntämisestä ja toimenpiteiden toteutuksen seurannasta
•	 Tiedottaminen korjaavista toimenpiteistä tarkoituksenmukaisella tavalla tapauksesta riippuen
•	 Toimintatapojen muuttaminen, johon voi liittyä koulutusta
•	 Koulutuksen ja perehdytyksen kehittäminen
•	 Toimenpiteiden toteutuksen seuranta
•	 Vaaratilannetta koskevan tiedon välittäminen merenkulkualan yhteiseen raportointijärjestelmään
•	 Vaaratilanneraportoinnin eri vaiheiden toimivuuden säännöllinen arviointi  



Vaaratilanneraportoinnin hyödyt
Vaaratilanneraportoinnin ensisijainen tavoite  

on vähentää onnettomuuksien lukumäärää,  

mutta toimivasta raportointijärjestelmästä  

on myös muuta hyötyä. 

•	 Vähemmän onnettomuuksia ja  

vaaratilanteita – vähemmän kustannuksia

•	 Lisää tietoa toimintatavoista aluksilla 

•	 Lisää tietoa toimintatapojen  

ongelmakohdista aluksilla 

•	 Toimintatavat ja työskentelyolosuhteet  

aluksella kehittyvät

•	 Työtyytyväisyys lisääntyy

•	 Lisää turvallisuustietoisuutta ja  

sitoutumista turvallisuuden kehittämiseen

•	 Parantaa viestintää aluksella ja  

aluksen ja johdon välillä

•	 Raportoinnin avulla voidaan näyttää,  

että varustamo noudattaa määräyksiä





Merenkulkualan yhteisen  
raportointijärjestelmän hyötyjä ovat lisäksi:
•	 Mahdollistaa tiedon jakamisen ja oppimisen 

virheistä ja turvallisuusriskeistä merenkulkualalla

•	 Työkalu turvallisuuden kehittämiseen 

omaehtoisesti ja ennakoivasti merenkulkualalla

•	 Pienemmät varustamot hyötyvät laajemmasta 

tietokannasta, koska tapauksia ei kerry omasta 

toiminnasta turvallisuuden kehittämisen kannalta 

riittävästi 

•	 Laajempi tietokanta mahdollistaa esimerkiksi 

tilastollisen riskianalyysin merenkulkualalla

•	 Merenkulkualan turvallisuusmyönteinen imago 

paranee



Varustamot voivat kilpailla keskenään markkinoilla, mutta 
turvallisuuden parantuminen on kaikkien yhteinen etu!



Mikä? Mitä ja miksi? Miten?

Syyllistämätön 

ilmapiiri 

Vaaratilanneraportoinnin tarkoitus ei 

ole etsiä syyllisiä, vaan ottaa opiksi.  

Usein vaaratilanteen syntyyn vaikuttavat 

enemmän organisaation toimintatapoihin 

liittyvät tekijät kuin yksittäisen työntekijän 

toiminta. Raportteja ei tehdä, mikäli niiden 

seurauksena merenkulkijoita syytetään 

tapahtuneesta, heidän ammattitaitonsa 

kyseenalaistetaan tai heidän tekemiään 

raportteja vähätellään.

Johto ja päällystö voi omalla 

esimerkillään näyttää, että 

vaaratilanneraportoinnin perusteella 

ei syyllistetä ketään. Päällystö voi 

esimerkiksi tuomalla esille omalle 

kohdalle sattuneita vaaratilanteita 

osoittaa, että jokainen tekee joskus 

virheitä. Avoin ja toimiva viestintä 

edistää syyllistämättömän ilmapiirin 

syntyä.

Johdon 

sitoutuminen

Yrityksen johdon tulee osoittaa alusten 

henkilöstölle, että vaaratilanteista 

halutaan ottaa opiksi ja merenkulkijoiden 

halutaan tekevän vaaratilanneraportteja. 

Jos yrityksen johto ei ole sitoutunut 

vaaratilanneraportointijärjestelmän 

käyttöön, on turha olettaa, että 

aluksillakaan tehtäisiin niin. Jotta 

vaaratilanneraportoinnista saataisiin 

todellista hyötyä, on yrityksen 

mietittävä raportoinnin tarkoitus ja 

tavoitteet sekä suunniteltava koko 

raportointiprosessi huolella. Jos jokin 

osio raportointiprosessissa ei toimi, se 

rapauttaa koko järjestelmän.

Johto voi osoittaa sitoutumistaan 

esimerkiksi:

•	 osoittamalla riittävästi resursseja 

vaaratilanneraportointiin,

•	 määrittelemällä vastuuhenkilöt,

•	 viestimällä aluksille raportoinnin 

tärkeydestä,

•	 vaatimalla raportteja aluksilta

•	  puuttumalla havaittuihin ongelmiin 

ja kehittämällä järjestelmää. 

•	 edistämällä konkreettisia 

parannuksia laivan turvallisuuteen 

raporttien antaman tiedon 

perusteella

Edellytykset toimivalle vaaratilanneraportoinnille
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Edellytykset toimivalle vaaratilanneraportoinnille

Palaute Raportointi koetaan turhaksi, jos 

tehtyihin raportteihin ei saada palautetta. 

Palautteen antamisella osoitetaan, 

että havaittuihin riskeihin on reagoitu 

ja niistä on otettu opiksi. Palaute on 

myös osoitus johdon sitoutumisesta 

turvallisuuden kehittämiseen.

Palaute voi sisältää esimerkiksi korjaavia 

toimenpiteitä, perusteluja korjaaville 

toimenpiteille tai selvityksen siitä, miten 

asiaaa on käsitelty.  Palaute on tärkeää 

myös siinä tapauksessa, että raportin 

käsittelyn jälkeen todetaan, että se ei 

aiheuta jatkotoimenpiteitä. 

Palautteen antamiseen on useita 

kanavia, esimerkiksi kokoukset, 

tapaamiset ja muu henkilökohtainen 

viestintä, sähköposti, raportit tai 

sähköinen järjestelmä.  On tarkoin 

harkittava, miten palautteen antaminen 

on tarkoituksenmukaista toteuttaa 

ja keille se kohdistetaan, jotta viesti 

saavuttaa ne tahot, joille se on 

tarkoitettu.

Koulutus Koulutusta ja perehdytystä tarvitaan, 

jotta vaaratilanteet osataan tunnistaa 

sen sijaan että niitä esimerkiksi 

pidettäisiin työhön kuuluvina normaaleina 

tapahtumina. Koulutusta ja perehdytystä 

tarvitaan myös raportointijärjestelmän 

käyttöön, raportointiprosessin kulkuun 

ja raportointijärjestelmän tavoitteisiin eli 

siihen miksi raportoidaan ja millaisista 

tilanteista on tärkeää raportoida.



Helppo-

käyttöinen 

järjestelmä

Nykyisin käytetään pääsääntöisesti 

sähköisiä järjestelmiä, vaikka 

raportointilomake voi olla 

mahdollista täyttää myös paperilla. 

Vaaratilanneraportointijärjestelmä 

voi olla osa laajempaa 

sähköistä toiminnanohjaus- tai 

turvallisuusjohtamisjärjestelmää tai 

pelkästään vaaratilanneraportointiin 

liittyvä järjestelmä. Markkinoilla on 

saatavissa useita tarkoitukseen sopivia 

järjestelmiä. 

Vaaratilanneraportointilomakkeen 

luominen on tasapainoilua tapauksia 

koskevien yksityiskohtaisen 

tiedontarpeen ja käyttäjäystävällisyyden 

välillä. Raportin tekeminen ei saisi olla 

liian työlästä ja aikaa vievää, koska se 

vähentää raportointihalukkuutta. Lisäksi 

raportin jatkokäsittely pitäisi järjestelmän 

osalta olla suunniteltu mahdollisimman 

yksinkertaiseksi ja siten, että tarpeeton 

lisätyö on karsittu mahdollisimman 

vähäiseksi. 

Mahdollisuus anonyymiin raportointiin 

olisi hyvä olla, vaikka käytännössä 

pääosa raporteista tehtäisiinkin 

avoimesti. Anonyymi raportointi voi 

tuoda kuitenkin esille sellaisia tapauksia, 

joista ei jostain syystä haluta tai pystytä 

kertomaan omalla nimellä.





Yleisiä ongelmia ovat esimerkiksi:
•	 Raporttien vähäinen määrä.

•	 Inhimillisiin tekijöihin liittyvien raporttien 

vähäinen määrä, koska ihmiset eivät tuo 

mielellään esille oman tai työtovereidensa 

toiminnan puutteita ja virheitä. 

•	 Usein vakavat riskit ovat luonteeltaan 

sellaisia, että niiden esille tuomiseen on 

korkeampi kynnys kuin joistakin toissijaisista 

riskeistä kertomiseen, mikä vaikuttaa 

raporttien laatuun.

•	 Raportointiaktiivisuus voi vaihdella aluksittain, 

esimerkiksi miehistön kansallisuudesta 

johtuen. Myös päällikön rooli on merkittävä. 

•	 Henkilöstön suuri vaihtuvuus voi estää 

raportointia, koska raportoinnille otollista 

ilmapiiriä ei ehdi syntyä ja määräaikainen 

henkilöstö ei sitoudu järjestelmään. 

•	 Suuri työmäärä ja kiire, jolloin ei ehditä tai 

jakseta tehdä raportteja. 

•	 Vaaratilanteita pidetään normaaleina työhön 

kuuluvina tapahtumina.  

Vaaratilanneraportoinnin haasteet
Vaikka perusedellytykset olisivat kunnossa, on odotettavissa, että raportointijärjestelmään liittyy silti ongelmia. 



Monien näiden ongelmien korjaaminen vaatii varustamolta toiminnan  

kehittämistä laajemminkin kuin vain raportointijärjestelmän osalta. Pääasia 

on kuitenkin tiedostaa, että ongelmia voidaan korjata puuttumalla niihin 

määrätietoisesti. 

Raporttien määrä yleensä lisääntyy ajan myötä, mikäli järjestelmää ylläpidetään 

aktiivisesti. Raporttien määrää voidaan pyrkiä lisäämään palkitsemisjärjestelmillä, 

mutta niiden tehokkuudesta ja tarpeellisuudesta on eriäviä mielipiteitä. Ne voivat 

olla hyödyllisiä ja parantaa raportointikulttuuria, mutta vaarana voi esimerkiksi 

olla, että palkitseminen tuottaa lisää toisarvoisia raportteja. Pelkän määrän sijaan 

voitaisiinkin esimerkiksi palkita raportteja sisällön perusteella. 
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Competitive advantage by safety (cafe)

Tämä esite on tuotettu osana CAFE-hanketta. CAFE on kolmivuotinen hanke (2011-2013), jota koordinoi 

Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus ”Merikotka”. Hankkeen päärahoittajina ovat Etelä-Suomen EAKR-

ohjelma sekä Merikotka-tutkimuskeskuksen yritysryhmän jäsenyritykset.

CAFE-hankkeen rahoittajat eivät ole vastuussa tämän esitteen sisällöstä. 

Esitteen sisältö edustaa ainoastaan sen tekijöiden näkemyksiä.


