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Tutkielmani käsittelee Onnettomuustutkintakeskuksen turvallisuustutkinnoissa vuosina 

1997-2017 annettujen lainsäädäntöön kohdistettujen turvallisuussuositusten toteutuvuutta. 

Tutkielman alkupuolella hahmottelen turvallisuustutkintojen yhteiskunnallista kontekstia 

katsauksessa suomalaisen turvallisuustutkinnan historiaan. Samalla esittelen 

Onnettomuustutkintakeskuksen synty- ja kehitysvaiheita. Lyhyiden tapausesimerkkien 

avulla esittelen myös turvallisuustutkinnan menetelmiä ja toimintatapoja. 

 

Keskeisenä tutkimusaineistona on 775 tutkintaselostusta, joissa on annettu 1533 

turvallisuussuositusta. Tälle aineistolle tehdyssä kvantitatiivisessa analyysissä selvisi, että 

eri liikennemuotoihin liittyvien tutkintojen määrä on vuosien varrella vähentynyt, vaikka 

liikennemäärät ovat kasvaneet ja onnettomuusmäärät ovat pysyneet samalla tasolla. Tälle 

ilmiölle ei löytynyt selkeää syytä. Aineistosta seuloutui 42 lainsäädäntöön kohdistuvaa 

turvallisuussuositusta. Näistä noin puolet oli toteutettu. Keskeisiä syitä toteutumattomuuteen 

olivat vastuutahon tai sen toimivallan puute, sekä erimielisyydet suosituksen tavoitteista tai 

keinoista. 

 

Tutkielman teoreettisessa osassa pohdin Onnettomuustutkintakeskuksen aseman muutosta 

osana riskiyhteiskuntakehitystä. Onnettomuustutkintakeskuksen yhteiskunnallinen merkitys 

ja institutionaalinen asema on tutkittavalla aikavälillä selkeästi vahvistunut, mitä 

riskiyhteiskuntakehitys osaltaan selittää.  
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1 Johdanto 

Kriisit ja onnettomuudet muuttavat yhteiskuntaa. Toisinaan jotain pitää jotain ikävää sattua, 

että yhteiskunnan kiinnostus herää ja muutos etenee lopulta positiiviseen suuntaan. 

Esimerkiksi M/V Estonian onnettomuus edisti ja käynnisti useita merenkulun 

turvallisuuteen liittyviä säädösmuutoksia ja kouluampumiset herättivät yhteiskunnallista 

keskustelua ampuma-aselain muutostarpeista. Varsin ajankohtainen esimerkki on 

koronapandemia, joka on johtanut mm. tartuntatautilain ja valmiuslain koeponnistuksiin. 

 

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on tutkinut muun muassa kaikkia edellä mainittuja 

tapahtumia. Turvallisuustutkintaa tehdään yleisen turvallisuuden parantamiseksi ja uusien 

onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi1. Tutkittavaksi otetaan vahinkojen määrän tai 

onnettomuuden laadun perusteella erityisen vakavana pidettäviä onnettomuuksia2. Lisäksi 

valtioneuvoston päätöksellä voidaan tutkia myös muita poikkeuksellisia tapahtumia3 (esim. 

koronapandemian johdosta tehdyt toimenpiteet). Turvallisuustutkinnan lopputuotteena ovat 

tutkintaselostukset ja niiden sisältämät turvallisuussuositukset4. 

 

Erityisesti lainsäädäntöön kohdistuvat turvallisuussuositukset muodostavat tämän 

tutkimuksen keskeisen aineiston. Ne eivät tietenkään suoraan velvoita lainsäätäjää, mutta ne 

saattavat käynnistää tai edistää säädösvalmistelua osana viranomaisten ja lakeja säätävien 

poliitikkojen toimintaa. Säädösvalmistelun prosessissa eri tahojen intressit saattavat olla 

suositusten mukaisia, mutta myös niiden kanssa ristiriidassa. Suositusten kannattajat saavat 

suosituksista lisää painoarvoa argumenteilleen. Suositusten mukaisten toimenpiteiden 

vastustajille jää mahdollisuuksiksi yrittää vähätellä suositusten painoarvoa tai argumentoida 

niitä vastaan, mutta tällöin vasta-argumentaation on oltava vahvaa. Tyypillinen vasta-

argumentti kiinnittää huomiota esitetyn uudistuksen aiheuttamiin kustannuksiin. 

Esimerkiksi joitain merenkulun kansallisia turvallisuusuudistuksia on vastustettu sillä 

argumentilla, että kalliit kansalliset investoinnit heikentävät kotimaisten varustamoiden 

                                                 

1 Turvallisuustutkintalaki (525/2011) 1.1 §. 

2 Turvallisuustutkintalaki (525/2011) 2 §. 

3 Turvallisuustutkintalaki (525/2011) 5 luku: Poikkeuksellisen tapahtuman tutkinta. 

4 Turvallisuustutkintalaki (525/2011) 27 §. 
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kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Kustannusargumentti voi kohdistua myös 

prosessiekonomiaan. 

 

Tässä tutkimuksessa on tavoitteina toisaalta kartoittaa millaisia lainsäädäntöön kohdistuvia 

suosituksia OTKES on 20 ensimmäisenä toimintavuotenaan antanut ja miten niitä on eri 

oikeuden aloilla toteutettu. Erityinen mielenkiinto kohdistuu niihin suosituksiin, joita ei ole 

toteutettu - mikä on ollut tähän syy? Oikeushistorian näkökulmasta on tietenkin kiinnostavaa 

tarkastella miten turvallisuussuositusten asema ja merkitys on muuttunut ajan myötä. Miten 

esimerkiksi turvallisuustutkinnan instituutioituminen tai eri liikennemuotoja koskevien 

sääntely-ympäristöjen kansainvälistyminen ovat vaikuttaneet turvallisuussuositusten 

asemaan? 

 

Tutkimuksen oikeus- ja yhteiskuntateoreettisena tavoitteena on tarkastella 

turvallisuussuosituksia myös yhteiskunnallisina käytänteinä. Näitä käytänteitä avaamalla 

mahdollistetaan samalla niihin kohdistuva kritiikki.5 Esimerkiksi Puolustuslaitos on usein 

pidättänyt itsellään oikeuden tutkia omia onnettomuuksiaan, mikä on ymmärrettävästi ollut 

omiaan herättämään myös kysymyksiä ja kritiikkiä6. Riskiyhteiskunnan teorioissa 

yhteiskunta toisaalta tuottaa riskejä, toisaalta perustelee omaa merkitystään riskien hallinnan 

ja kansalaisten turvallisuuden tuottamisen funktioilla. Mikä on turvallisuustutkinnan rooli 

tässä asetelmassa? 

 

Tutkimus alkaa teoreettisten ja metodologisten lähtökohtien ja lähestymistapojen esittelyllä 

(luku 2). Tutkimukseen vaikuttaa sen taustalla olevat tutkijan ennakkokäsitykset 

tutkittavasta aiheesta. Niiden avaaminen ja analysointi parantaa osaltaan tutkimuksen 

avoimuutta. Taustalla vaikuttavien teorioiden ja käytettyjen käsitteiden määrittely nostaa 

tutkimuksen abstraktiotasoa ja tuo sen samalla paremmin osaksi tieteellistä vuoropuhelua.7 

Tämä tavoite mielessäni käyn läpi muun muassa tutkimuskysymykset, rajaukset, aineiston 

muodostamisen ja näiden kritiikin. 

 

                                                 

5 Kaisto & Pyykkönen, 2010, s. 13-14. 

6 Esim. Tuominen 1974. 

7 Danielsbacka, Hannikainen & Tepora, s. 9-19. 



 

3 

Tämän jälkeen taustoitan hieman Suomalaisen turvallisuustutkinnan historiaa (luku 3), 

esitellen myös tulkintani mukaan keskeisimmät OTKES:n syntymiseen ja sen 

institutionaalisen aseman vahvistumiseen johtaneet tekijät. Eräiden tapausesimerkkien 

valossa avaan myös joitain onnettomuustutkinnan menetelmiä, rakenteita ja haasteita. 

Tämän luvun tarkoituksena on luoda konteksti, jota vasten varsinaisia tutkimustuloksia on 

mahdollista tulkita. 

 

Aineiston esittely- ja analyysiluku (luku 4) alkaa lyhyellä yleisen tason kvantitatiivisella 

katsauksella aineistoon. Turvallisuussuositusten yleisten trendien hahmottaminen eri 

aikakausina mahdollistaa myös suosituksiin kohdistuvan muutoksen erottamisen. Aineiston 

ytimen muodostavat 1533 turvallisuussuositusta, joista esittelen erikseen ne 42, jotka 

täyttävät asettamani lainsäädäntöön kohdistuvan suosituksen kriteerit. Jokaisen osalta käyn 

lyhyesti suosituksen antamisen perusteet, sekä seurannan - miten suositus on otettu vastaan 

ja onko se lopulta toteutunut. Jos suositusta ei ole toteutettu, pyrin jälleen vastaamaan 

kysymykseen miksi. 

 

Lopuksi vedän langat yhteen ja tarkastelen, miten hyvin onnistuin vastaamaan 

tutkimuskysymyksiin (luku 5). Lopuksi pyrin vielä tarkastelemaan turvallisuustutkintaa 

instituutiona sen yhteiskunnallisessa kontekstissa, osana modernin riskiyhteiskunnan 

lisääntyviin uhkiin ja epävarmuuksiin reflektoivaa kehitystä. Kysymys on valtava, eikä 

suppeahko opinnäytetyö anna mahdollisuutta kuin pieneen pintaraapaisuun aiheesta. Siksi 

tuon ilmi myös joitain ehdotuksiani jatkotutkimusaiheista.  
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2 Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat 

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida OTKES:n antamia oikeudellisia 

turvallisuussuosituksia ja tarkastella niihin kohdistuvaa historiallista muutosta. Ensin näen 

kuitenkin tarpeelliseksi avata joitakin aiheeseen liittyviä ennakkokäsityksiäni, sillä ne 

väistämättä vaikuttavat tekemiini tulkintoihin. Nämä käsitykset ovat muodostuneet osittain 

opintojeni aiemmassa vaiheessa tehdessäni notaarityötä MV Estonian onnettomuuden 

vaikutuksista merenkulun turvallisuuteen vaikuttavan lainsäädännön kehitykseen. Toisaalta 

OTKES on minulle tuttu organisaatio myös työni puolesta. Olen työskennellyt yli 25 vuotta 

merivartiostossa eri tehtävissä ja tuona aikana merivartioston toimet ovat olleet useiden 

turvallisuustutkintojen kohteena sekä onnettomuuksiin osallisena että pelastustoimia 

suorittaneena osapuolena.  

 

Lähimpänä OTKES:n toimintaa olen kuitenkin ollut toimiessani noin kymmenen vuoden 

ajan muun muassa merellisiin onnettomuuksiin liittyvien esitutkintojen tutkinnanjohtajana 

vuosina 2009-2019, eli aineistossa on myös tapauksia, joita olen itsekin ollut tutkimassa 

rikosvastuun toteutumisen näkökulmasta. Erityisesti ennen turvallisuustutkintalakia 

(525/2011) OTKES teki toisinaan läheistä yhteistyötä esitutkintaviranomaisten kanssa. 

Sittemmin turvallisuustutkinnan objektiivisuutta korostettiin ja rikosvastuuta selvittäviin 

tahoihin tehtiin pesäeroa tarkoituksella ja varsin ymmärrettävistä syistä.  

 

Tässä aktiivisen sivustaseuraajan roolissa olen muodostanut joitain ennakkokäsityksiä 

turvallisuussuositusten merkityksestä ja painoarvoista eri ympäristöissä. Ensinnäkin 

ennakkokäsityksenäni on, että turvallisuussuosituksiin suhtaudutaan vaihtelevasti eri 

liikennemuodoissa, johtuen niiden erilaisista turvallisuuskulttuureista. Esimerkiksi 

ilmailussa turvallisuuskulttuuri on varsin kehittynyttä ja pienistäkin häiriötilanteista 

puhutaan avoimesti ja halutaan oppia. Valitettavasti jossain muissa ympäristöissä virheitä 

saatetaan peitellä ja vähätellä, mahdollisesti maineen tai rikosvastuun välttämiseksi. 

 

Toinen ennakkokäsitykseni on, että turvallisuussuositusten painoarvoon vaikuttaa 

merkittävästi myös kunkin oikeudenalan säädöspohjan rakenne. Vahvasti kansainvälisesti 

säännellyllä alalla (esim. merenkulku) kansallisen suosituksen painoarvo saattaa olla 

toisinaan mitätön. Toisaalta voimakkaasti itsesääntelyillä aloilla suosituksia voidaan varsin 

suppein perustein joko noudattaa tai olla noudattamatta. Kansallisia lakeja säädettäessä 
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suosituksilla lienee suurin mahdollisuus nousta osaksi avointa argumentointia - puolesta tai 

vastaan. 

 

Kolmas ennakkokäsitykseni on, että turvallisuussuositusten painoarvo on vuosien varrella 

vahvistunut, samalla kun OTKES:n institutionaalinen asema on vahvistunut. Muutamasta 

asiantuntijasta koostuneen tutkijalautakunnan suositus ei välttämättä ole aikanaan saanut 

samanlaista painoarvoa kuin suositus, jonka antaa sittemmin vankan yhteiskunnallisen ja 

jopa kansainvälisesti tunnustetun jalansijan saanut luotettava instituutio. 

Turvallisuussuositusten painoarvoa lisää myös tietoyhteiskunnan kasvava tarve 

yhteiskunnan turvallisuutta koskevalle puolueettomalle asiantuntijatiedolle liittyen 

esimerkiksi ympäristön monimutkaisiin ongelmiin ja haasteisiin. 

 

Omaksumiani tieteellisiä ja teoreettisia käsityksiä käsitellään alaluvussa 2.3. 

 

2.1 Tutkimuskysymykset 

Kolmen tutkimuskysymyksen avulla haluan toisaalta selkeyttää tutkimustehtävääni, mutta 

toisaalta myös haastaa edellä mainitut ennakkokäsitykseni. Seuraavassa 

tutkimuskysymykseni: 

 

1. Kuinka paljon Onnettomuustutkintakeskus on antanut lainsäädäntöön 

kohdistuvia turvallisuussuosituksia vuosina 1997-2017? 

Oikeushistorian tutkimuskohteena on historiallinen muutos. Muutoksen selvittämiseksi 

tarvitaan vertailukelpoista dataa tutkittavalta ajanjaksolta. Tämä tutkimuskysymys keskittyy 

suositusten antajan näkökulmaan, eli tarkastellaan millaisia vertailukelpoisia suosituksia, on 

tutkimusaineiston perusteella ylipäätään annettu.  

 

Aineiston mielekkyyteen ja vertailukelpoisuuteen pyritään alaluvussa 2.2 tarkemmin 

perustelluilla rajauksilla (esim. “1997-2017”) ja käsitemääritelmillä (esim. “lainsäädäntöön 

kohdistuva”). Tämän tutkimuskysymyksen tuloksista tulee ilmetä myös tuloksiin nousten 

suositusten tutkintahaarat ja ajankohdat, jotta voidaan vastata seuraavaan 

tutkimuskysymykseen. 
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2. Miten edellä mainitut turvallisuussuositukset ovat toteutuneet eri aikoina ja eri 

tutkintahaaroissa? 

Tämä kysymys tarkastelee mahdollista muutosta puolestaan turvallisuussuositusten 

vastaanottajan näkökulmasta. Yhdistämällä kahden ensimmäisen tutkimuskysymyksen 

tulokset, mahdollistuvat myös vertailut siitä onko suositusten antamisen ja toteutumisen 

välisessä suhteessa tapahtunut muutoksia ja onko muutoksissa havaittavissa esimerkiksi 

tutkintahaarakohtaisia tai ajallisia eroja. 

 

3. Mitkä ovat olleet mahdollisen toteutumisen tai toteutumattomuuden syyt? 

Viimeisen kysymyksen avulla pyritään etsimään selityksiä historialliseen muutokseen tai 

muuttumattomuuteen. Selittämistä ohjaavat osittain edellä mainittujen kvantitatiivisten 

tarkastelujen tulokset, mutta myös niiden selvittämisen yhteydessä esimerkiksi 

säädösvalmisteluaineistoista löytyneet perustelut. Pohdintaluvussa (luku 5) selittäviä 

tekijöitä etsitään myös yleisestä yhteiskunnallisesta muutoksesta (alaluku 2.3), että 

turvallisuustutkinnan historiasta sen osana (luku 3). 

2.2 Rajaukset ja keskeiset käsitteet 

Olen rajannut aineiston OTKES:n kahtenakymmenenä ensimmäisenä toimintavuotena 

1997-2017 antamaan turvallisuussuositukseen. Alkupään rajaus on mielestäni perusteltua 

siksi, että ennen OTKES:n perustamista turvallisuussuosituksia antoivat erinäiset 

lautakunnat, joiden kokoonpanot ja tutkintoja ohjaava sääntely olivat vaihtelevia. Yhden 

keskitetyn organisaation antamien suositusten painoarvon historiallisen muutoksen 

seuraaminen on selkeämpää. Suppeahkossa opinnäytetyössä rajaukseen vaikuttaa myös 

aineiston saatavuus. OTKES pitää yllä kattavaa tietokantaa tutkinnoistaan ja myös jossain 

määrin seuraa antamiensa suositusten toteutumista. 

 

Loppupään rajaukseen vaikuttaa puolestaan säädösvalmistelun aikataulut. Oletuksena on, 

että neljä vuotta olisi säädösvalmistelun kannalta riittävä aika suosituksen antamisesta 

säädösmuutokseen. Tämä ei kuitenkaan aina riitä. Esimerkiksi kansainvälinen sääntely 

muuttuu varsin hitaasti tai jokin muutos saattaa muuten vaan tarvita tavanomaista laajempaa 

valmistelua. Nämä poikkeukset on kuitenkin tarkoitus nostaa esiin tarkemmassa 

tarkastelussa.  

Tässä tutkimuksessa keskitytään turvallisuussuositusten merkitykseen Suomen kansallisten 

lakien ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten säädösten tasolla. EU-oikeudesta on 
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mukaan otettu EU -asetukset ja kansainvälisistä sopimuksista lailla voimaan saatetut. Tämä 

rajaus pitää aineiston määrän kohtuullisena suhteessa työn laajuuteen.  

 

Parlamentaarinen säädösvalmistelu on myös suhteellisen avointa ja hyvin dokumentoitua 

verrattuna hallinnonalojen sisäiseen itsesääntelyyn. Toki paljon kirjoittamattomia 

epävirallisia tavoitteita ja keskusteluja sisältyy jokaiselle sääntelyn tasolle ja laajemmassa 

tutkimuksessa tulisikin tietoa etsiä myös julkaistujen säädösvalmisteluaineistojen 

ulkopuolelta.  

 

Tässä tutkimuksessa käytetään samoja luokitteluja kuin Onnettomuustutkintakeskus käyttää. 

Onnettomuustutkintakeskus luokittelee tutkintansa viiteen tutkintahaaraan: Ilmailu, 

raideliikenne, vesiliikenne, poikkeukselliset tapahtumat ja muut onnettomuudet. 

2.3 Tutkimusaineisto ja sen kritiikki 

Historiantutkija Antero Heikkinen kuvaa tutkimusta tutkijan, informanttien ja tutkimuksen 

lukijoiden välisenä vuoropuheluna. Lähdekritiikin kannalta keskeistä on tunnistaa lähteiden 

taustalla olevat informantit, sekä näiden motiivit ja vaikutteet. 8 

 

Tässä tutkimuksessa keskeisinä lähteinä ovat OTKES:n tutkintaselostukset, niistä annetut 

lausunnot ja toisinaan myös säädösvalmisteluaineistot. Tutkintaselostusten informantteina 

ovat OTKES:n tutkijat ja asiantuntijat. Lausuntojen osalta informantteina toimivat kutakin 

kohdeorganisaatiota edustavat henkilöt. Säädösvalmistelut aloitetaan tyypillisesti 

vastuuvirastoissa kootuissa asiantuntijaryhmissä, joiden raporttien pohjalta jalostuvat 

lopulta hallituksen esitykset.  

 

Informantteja on siis varsin useita ja niistä kukin katsoo suosituksia omasta näkökulmastaan. 

Turvallisuussuosituksesta käydyn keskustelun eri osapuolilla voi olla täysin poikkeavat 

käsitykset esimerkiksi tapahtumiin liittyvistä toimijoista, kulttuureista ja ympäristöistä. 

Näiden esikäsitysten vaikutus tutkimusaineistojen tulkintaan voi olla merkittävä. Tulosten 

tulkinnallisuus korostuu sitä enemmän, mitä abstraktimpaa aihetta tutkinta käsittelee. 

Teknisistä seikoista johtuvat konkreettiset kausaaliketjut eivät ole yhtä tulkinnanvaraisia 

kuin esimerkiksi kouluampumisiin johtaneet syyt.  

                                                 

8 Heikkinen, s.68-75. 
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Informanttien erilaiset arvomaailmat ja sitä kautta arvovalinnat vaikuttavat väistämättä 

osaltaan sekä turvallisuussuosituksiin että niihin suhtautumiseen. OTKES:n palkkaama 

henkilöstö saa työstään yhteiskunnan varoilla maksetun palkan tutkintojen tuloksista 

riippumatta, joten taloudellisten vaikuttimien ei pitäisi heidän osaltaan suuremmin vääristää 

tutkintojen tulkintoja. Sen sijaan vaikkapa suosituksen kohteena olevalle lentoyhtiölle 

taloudellisilla seikoilla voi olla huomattavasti suurempi merkitys. On jopa todennäköistä, 

että usein turvallisuusorientoituneelle OTKES:n tutkijalle jonkin uudistuksen 

kustannusvaikutukset eivät näyttäydy yhtä merkittävinä kuin suosituksen kohteena olevalle 

taholle, joka kulut lopulta maksaa. Tässä valossa turvallisuussuositus voi siis olla vain yksi 

turvallisuuspainotteinen näkökulma johonkin kompleksiseen ongelmaan. Se ei ota kantaa 

ongelman kaikkiin puoliin (kuten kustannusvaikutuksiin) koska sen ei tarvitse. 

 

Koska historiaa koskeva tieto ei ole havaittavissa, sen tutkimus perustuu lähteiden 

tulkintaan. Lähteitä on tarkasteltava kriittisesti myös siitä näkökulmasta, kertovatko ne 

historiasta tosiasioita vai ovatko ne esimerkiksi yksinkertaistettuja tai väritettyjä. 

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostukset on tehty viranomaistyönä, jonka 

lähtökohtaisesti pitäisi olla objektiivista. On kuitenkin mahdollista, että raportteihin on 

päätynyt enemmän niiden laatijoita kiinnostavia ja näennäisesti helposti selvitettäviä asioita 

kuin joitain hankalammin selvitettäviä ja kenties luonteeltaan sensitiivisempiä näkökulmia.  

 

Turvallisuustutkintojen tutkintamenetelmät kehittyvät ja tietokoneiden nykyiset tehot 

tarjoavat aivan erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi tapahtumien virtuaaliseen 

mallintamiseen kuin viime vuosisadan lopulla. Silti laskennalliselle virheelle tai 

inhimilliselle tulkinnalle pitää edelleen jättää varaus.  

 

Esimerkiksi Estonian onnettomuuden tutkintaan kohdistuu erilaisia salaliittoteorioita, mutta 

myös maltillisempia väitteitä tutkinnan puutteista. Paine uusiin tutkimuksiin on ollut kova 

ja lisätutkimuksia vielä tehdään. On mahdollista, että uusien tutkimusten valossa “tieto” 

historian tapahtumista joiltain osin vielä muuttuu. Estonian tapauksessa myös julkisuuden 

paine on poikkeuksellisen suuri mikä lisää väitteiden selvittämisintressiä. On täysin 

mahdollista, että myös vaatimattomammissa tutkimuksissa olisi kehittyneiden 

tutkintatekniikoiden tai muuten myöhemmin tietoon tulleiden seikkojen valossa 

pääteltävissä, että raporttiin aikanaan kirjattu “totuus” ei ole täydellinen. Tutkintojen 
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jälkikäteinen avaaminen ja varmentaminen eivät kuitenkaan ole järkevää yhteiskunnan 

resurssien käyttöä ilman erityisen painavia syitä. 

 

Lähdekritiikkiä on syytä kohdistaa myös turvallisuustutkintojen taustalla vaikuttaviin 

lähteisiin. Rikossyytteen vaarassa onnettomuuden osalliset ovat saattaneet vääristellä 

totuutta ja heidän omaksi edukseen värittämänsä kertomus on päätynyt myös “totuutena” 

raporttiin jos se vaan on ollut riittävän uskottava, eikä ristiriitaista tietoakaan ole ollut sitä 

haastamassa. Trauma saattaa muuttaa asianosaisen muistikuvia tapahtumista. 

Henkilötodistelun uskottavuutta ei kuitenkaan turvallisuustutkinnassa arvioida samalla 

tavoin kuin vaikkapa rikosprosessissa.  

 

Kritiikittömästi ei myöskään voi suhtautua niihin historiallisiin lähteisiin, joiden avulla pyrin 

selvittämään turvallisuussuositusten täytäntöönpanoa. Eniten turvaudun julkisiin 

säädösvalmisteluaineistoihin, jotka ovat helposti saatavilla ja sisältävät selkeää ja 

kohtuullisen avoimesti kirjattua tietoa. On syytä tiedostaa, että asiakirjoihin kirjataan usein 

kuitenkin vain ne asiat, joista on päästy yksimielisyyteen. Vain harvoissa asioissa vallitseva 

erimielisyys tai eri puolia valottavat argumentit on kirjattu täysin avoimesti.  

 

Paljon kahvipöytä- ja kabinettikeskusteluita on myös jäänyt myös kirjaamatta. Esimerkiksi 

henkilökohtaiset edut tai poliittiset syyt (esim. puoluekuri tai äänestäjien kosiskelu) tai 

erilaiset kompromissit ovat niin ikään saattaneet estää jonkin kriittisen argumentin julkisen 

esittämisen. Toisaalta jossain toisessa tilanteessa samat syyt ovat saattaneet nimenomaan 

johtaa jonkun esityksen äänekkääseen kritiikkiin. Näitä motiiveja ei kuitenkaan kirjata 

asiakirjoihin, vaan niiden kartoittamiseksi pitäisi tehdä huomattavasti laajempaa ja 

mielestäni vaativampaa tutkimusta, mihin tässä yhteydessä on mahdollisuus. 

2.4 Teoreettinen viitekehys 

Tutkimukseni sijoittuu usean eri tieteenalan rajapinnoille. Oikeushistoriallinen tutkimus 

sijoittuu erityisesti oikeus- ja historiatieteiden aloille. Mutta koska kumpikin näistä on 

vahvasti riippuvainen myös ympäröivästä yhteiskunnasta, on tehtävä valintoja myös siitä 

millaisesta yhteiskuntateoreettisesta näkökulmasta aineistoani tulkitsen ja analysoin. 

 

Kuten jo aiemmin totesin, tieteellisen tutkimuksen tavoittelema objektiivisuus edellyttää 

tutkijan tulkintoihin vaikuttavien esikäsitysten ja näkökulmien avaamista. Esimerkiksi 
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oikeustieteen ja yhteiskuntateorioiden rajapintoja tutkineen Kaarlo Tuorin mukaan 

oikeustieteilijät eivät useinkaan tiedosta omia yhteiskuntateoreettisia sidonnaisuuksiaan. 

“Kätketyt” tiedostamattomat yhteiskuntateoriat toimivat kuitenkin oikeuden rakenteellisena 

määrittäjänä.9  

 

Seuraavassa pyrin esittelemään keskeisimmät teoreettiset lähtökohdat, jotka ovat 

vaikuttaneet tutkimustyöhöni. Aiheesta ei löytynyt merkittävää aiempaa tutkimusta, joten 

tieteelliset vaikuttimeni ovat yleisemmällä tasolla. 

2.4.1 Historiantutkimuksen näkökulmat 

Tässä tutkimuksessa on valittu tavoitteeksi historiantutkimus, jossa ei ainoastaan luetella 

yksittäisiä tapahtumia tai niiden pohjalta havaittuja laajempia muutostrendejä aikajanalla, 

vaan muutosta tai muuttumattomuutta pyritään myös selittämään “miksi” -kysymysten 

avulla. 

 

Relevanttien selitysten löytämiseksi löydöksiä tulee tarkastella myös osana suurempia 

kokonaisuuksia. Tavoitteena on samalla paljastaa eri asioiden synty- ja kehitysyhteyksiä. 

Esimerkiksi seuraavassa luvussa pyrin selvittämään mihin yhteiskunnallisiin tarpeisiin 

keskitetyn turvallisuustutkinnan avulla on pyritty vastaamaan (synty-yhteys). Myöhemmin 

tutkimustuloksia analysoidessani pyrin laajentamaan tarkastelunäkökulmia myös 

yhteiskunnallisen muutoksen yleiselle ja jopa abstraktille tasolle (riskiyhteiskuntakehitys). 

 

Historiantutkija Heikki Ylikankaan mukaan historiaan kohdistuvan tutkimuksen 

sovellusarvo riippuu käytettävästä tutkimusotteesta. Generalisoiva tutkimusote käyttää 

kvantitatiivisia menetelmiä etsien toistuvuutta ja yleistyksiä, joita voi soveltaa historiasta 

“oppimiseen”. Singularisoiva tutkimusote on puolestaan kiinnostunut ainutkertaisista 

tapahtumakuluista ja pyrkii löytämään syitä poikkeamiin. Vertaileva tutkimusote voi auttaa 

paikantamaan selityksiä oikeaan kontekstiin.10  

 

Tässä tutkimuksessa yhdistellään sekä generalisoivaa, että singularisoivaa tutkimusotetta. 

Tutkimusaineistoa muodostaessa olen käynyt läpi kaikki tutkittavalla aikavälillä annetut 

                                                 

9 Tuori, s.321-324. 

10 Ylikangas, s. 39-46. 
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turvallisuussuositukset ja seulonut niistä rajauksen mukaiset “lainsäädäntöön kohdistuvat”. 

Analyysiluvussa pyrin generalisoivaa tutkimusotetta käyttäen kuvaamaan muutosta ja 

löytämään muutoksen trendejä. Samalla minulle muodostuu yleiskuva kunkin tutkintahaaran 

“normaalista”, mistä on puolestaan apua kiinnostavien poikkeamien paikallistamisessa. 

Tämän jälkeen pyrin jatkoanalysoimaan löytämiäni poikkeamia edellä kuvatulla 

singularisoivalla tutkimusotteella. Lopuksi turvaudun vielä molempiin tutkimusotteisiin 

pohtiessani tutkimuksen johtopäätöksiä 

2.4.2 Oikeusteoreettiset näkökulmat 

Aiempaa oikeustieteellistä tutkimusta liittyen turvallisuussuosituksiin ei löytynyt. 

Lähimpänä aihetta löytyy Juha Piirosen tutkimus11, jossa hän tarkastelee 

turvallisuustutkintaan liittyvää lainsäädäntöä keskittyen erityisesti sen kansainväliseen 

liittymäpintaan, mutta turvallisuussuosituksiin ei myöskään kyseinen tutkimus yllä.  

 

Oikeusteoreettisesta näkökulmasta tutkimuskohteenani on (Kaarlo Tuorin Kriittisen 

oikeuspositivismin käsitteitä lainaten) modernin oikeuden tuottaminen ja uusintaminen, 

jotka tapahtuvat oikeudellisyhteiskunnallisten käytäntöjen välityksellä. 

 

Tuorin mukaan moderni oikeus ei ole pelkästään normatiivissymbolinen järjestys, vaan sen 

oleellisena osana ovat myös oikeudelliset käytänteet, jotka tuottavat ja uusintavat oikeutta 

normatiivisena ilmiönä. Laajassa merkityksessä nämä käytänteet voidaan käsittää minä 

tahansa yhteiskunnallisena kommunikaationa, jos sen teemana on oikeusjärjestyksen 

soveltaminen, tulkitseminen tai muuttaminen. Suppeamman merkityksen mukaan 

oikeudelliset käytänteet ovat oikeuden ammattilaisten huolehtimaa lainkäyttöä, 

oikeustiedettä ja lain säätämistä.12 

 

Turvallisuustutkintojen pohjalta syntyneet oikeusjärjestykseen kohdistuvat suositukset ovat 

osa yhteiskunnallista kommunikaatiota. Ne eivät välttämättä ole oikeuden ammattilaisten 

antamia, eivätkä ne muutenkaan suoraan sellaisenaan sovi Tuorin suppeampaan 

määritelmään oikeudellisesta käytänteestä. Sen sijaan, jos suosituksen pohjalta käynnistyy 

poliittisen koneiston toimittama lainsäädäntötyö, johon myös oikeuden ammattilaiset ottavat 

                                                 

11 Piironen 2013. 

12 Tuori, s.138-140, 146-149. 
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osaa, voi suosituksen nähdä yhtenä oikeutta tuottavan tai uusintavan käytänteen 

käynnistäjänä myös käsitteen suppeassa merkityksessä.  

2.4.3 Yhteiskuntateoreettiset näkökulmat 

Tutkimuskohde liittyy vahvasti yhteiskunnassa esiintyvien riskien valtiolliseen hallintaan. 

Yhteiskunnan ja valtion toiminta on erittäin monitasoista ja -ulotteista, joten sen 

analysoimiseksi tarvitaan yksinkertaistavia teorioita. Tässä tutkimuksessa 

yhteiskuntateoreettisiksi näkökulmiksi ovat valikoituneet erityisesti Ulrich Beckin ja 

Anthony Giddens:n riskiyhteiskuntaan ja refleksiiviseen modernisaatioon liitetyt opit ja 

käsitteet. Seuraavassa lyhyesti näiden teorioiden esittely. 

 

1980-luvun saksalaisen ympäristösosiologian parissa kehittyivät turvavaltion ja 

riskiyhteiskunnan käsitteet. Joachim Hirsch:n teos “Turvavaltio” kuuluu sosiologian 

klassikoihin. 1980 -luvun alkupuolella kirjoittamassaan kirjassa Hirsch tarkastelee Länsi-

Saksassa tapahtunutta kehitystä, jossa valtio laajensi alaansa erilaisten kapitalistisen 

yhteiskunnan tuottamien kriisien hallinnassa. Hirsch:n näkemyksen mukaan kapitalismin 

jatkuvaan arvonlisäykseen perustuva toiminta synnyttää mm. työttömyyttä, ympäristötuhoja 

ja sosiaalisia ongelmia. Turvavaltion tehtävänä on ylläpitää kapitalismia ja liennyttää sen 

aiheuttamia ongelmia perustamalla niiden hallintaan perustuvia instituutioita.13  

 

Vuonna 1986 tapahtui Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus ja Hirsch:n teoksen teoriat 

marssivat dramaattisella tavalla käytäntöön. Samana vuonna julkaistiin myös toisen 

saksalaisen sosiologin, Ulrich Beck:n “Risikogesellschaft”, jossa Beck lähestyi 

turvallisuuden hallinnan teemaa kehittämänsä riskiyhteiskunnan oppien ja käsitteiden 

näkökulmasta. Beck tarkasteli riskejä ja yhteiskunnan suhtautumista niihin erityisesti 

teollisuuden ja teknologian kehittymisen myötä kasvaneiden ekologisten riskien kautta. 

 

Beckin mukaan modernissa globalisoituvassa maailmassa tuotettavan vaurauden yhteydessä 

tuotetaan myös uusia, vaikeasti hallittavia ja vaikutuksiltaan jopa globaaleja riskejä. Näihin 

riskeihin kohdistuvat yhteisölliset huolet ottavat poliittisena voimana tilaa yhteisön 

tarpeisiin perustuvalta poliittiselta voimalta. 

 

                                                 

13 Hirsch, s.76-79. 



 

13 

Esiteollisena aikana riskit olivat enemmän ulkoisia, ihmisen toiminnasta riippumattomia 

kuten luonnononnettomuudet ja kulkutaudit. Klassisessa teollisuusyhteiskunnassa ihmisen 

rooli riskien synnyttäjänä kasvoi ja riskejä pystyttiin paikantamaan ajallisesti, paikallisesti 

ja sosiaalisesti. Esimerkiksi työtapaturmia ja liikenneonnettomuuksia voitiin pyrkiä 

hallitsemaan ja laskemaan niille todennäköisyyksiä.  

 

Riskiyhteiskunnassa vaarat ovat kasvaneet jo niin suuriksi ja moniulotteisiksi, että niitä ei 

ole enää samalla tavalla mahdollista paikantaa, hallita tai poistaa, eikä yksilö voi enää omalla 

toiminnallaan myöskään välttää riskejä. Vastuu riskeistä hälvenee anonymiteetin myötä ja 

oikeusjärjestyksen aiheuttamisperiaate jopa tukee tätä, mitä Beck kutsuu organisoiduksi 

vastuuttomuudeksi.14 

 

Beckin ajattelun taustalla vaikuttivat 1960-luvulta asti voimistunut saksalainen 

ympäristöajattelu ja klassisen sosiologian kritiikki. Klassinen sosiologia oli kyllä havainnut 

teollistuneen yhteiskunnan aiheuttavan erinäisiä sosiaalisia ongelmia, mutta teollistumisen 

tuomat ekologiset ongelmat olivat jääneet varsin vähälle huomiolle.15 Beckin mukaan riskien 

pohdinta edellyttääkin epävarmuuden tunnustamista, joka puolestaan on yhteiskunnallisen 

itsekritiikin perusta. 

 

Riskiyhteiskunnalle voidaan antaa kaksi, toisistaan voimakkaasti eroavaa tulkintaa. Riskit 

voidaan toisaalta pelkistää teknisiksi todennäköisyyslaskelmiksi, joita voidaan hallita 

esimerkiksi byrokraattisten sääntöjen avulla. Toisaalta riskit voivat olla vaikeasti hallittavia 

ja hahmotettavia, kuten ilmastonmuutos tai ydinvoiman käyttöön liittyvät riskit. 

Jälkimmäisten kanssa eivät todennäköisyyslaskelmat riitä, vaan niiden hallitsemiseksi on 

tehtävä yhteiskuntapoliittista harkintaa.16 

 

Riskiyhteiskunnan opit kiinnostivat myös brittiläistä sosiologia Anthony Giddensia. 

Yhdessä Beckin, sekä Scott Lashin kanssa he jalostivat riskiyhteiskuntaan liittyvää ajattelua 

ja julkaisivat 1990 -luvulla yhteisen teoksen “Refleksiivinen modernisaatio”. Teoksen myötä 

                                                 

14 Beck, s.9-16. 

15 Ilmo Massa teoksen Beck esipuheessa, s.10-12 

16 Ilmo Massa teoksen Beck esipuheessa, s.14-15. 
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teknologian vaarat ja riskit tulivat yhä keskeisemmäksi osaksi eurooppalaisia sosiologisia 

teoriakeskusteluja.17 

 

Giddens:n mukaan modernisaatio tuo mukanaan keskeisiä yhteiskunnallisia 

rakennemuutoksia. Esimerkiksi sähköisen tiedonvälityksen avulla sosiaaliset suhteet 

irtautuvat paikasta ja ajasta. Samalla ihmiset vieraantuvat yhteiskunnallisesta toiminnasta ja 

paikallisesta traditioon perustuvasta tiedosta. Tilalle astuvat spesialisoituneet 

asiantuntijajärjestelmät, joihin ihmisen on pakko luottaa. 

 

Riskien hallinnan näkökulmasta modernin tietoyhteiskunnan olosuhteissa esiin tuotujen 

päivittäisten riskien määrä on niin suuri ja ne ovat niin abstrakteja ja monimutkaisia, että ne 

eivät ole mitenkään yhden ihmisen hallittavissa. Myös riskien arvioimisessa onkin siis 

tukeuduttava asiantuntijoihin ja heidän muodostamiinsa verkostoihin. Asiantuntijuuden 

spesialisoitumisen kääntöpuolena kokonaiskuvaa ja eri riskien välisiä suhteita on toisinaan 

vaikeaa hahmottaa. Tasapainoa on haettava erilaisten riskien välillä, jolloin joudutaan 

puntaroimaan esimerkiksi talouden ja liikenneturvallisuuden riskejä toisiaan vasten. 

Koronapandemiaan liittyvä keskustelu terveysturvallisuuden nimissä tehtyjen rajoitusten 

taloudellisista vaikutuksista on tästä ajankohtainen esimerkki. 

 

Refleksiivinen modernisaatio tarkoittaa prosessia, jossa perinteinen modernisuus muuttuu 

itsekriittiseksi, itseään muokkaavaksi ja toisinaan jopa itseään hajottavaksi. Jatkuva uusi 

tieto muokkaa yhteiskuntaa, jonka refleksiivisyys näkyy esimerkiksi asiantuntijoiden 

välisissä keskusteluissa. Asiantuntijat voivat olla eri mieltä jopa samalla erikoistumisalallaan 

ja tieto ei koskaan ole täydellisen varmaa. Oikeustieteessä tämä näkyy esimerkiksi 

lainsäädännön jatkuvassa muutostarpeessa. Yhteiskunnallinen muutos tuo jatkuvasti esiin 

myös uusia teknisiä ja moraalisia haasteita, jotka paljastavat oikeusjärjestyksen puutteet ja 

sääntelyn nopean vanhentumisen. 

 

  

                                                 

17 Lahti, s.102-103. 
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3 Katsaus suomalaisen turvallisuustutkinnan historiaan 

3.1 Aika ennen keskitettyä suuronnettomuuksien tutkintaa 

Lähden turvallisuustutkinnan oikeushistoriallisessa tarkastelussa liikkeelle esittelemällä 

lyhyesti tärkeimmät kansalliset onnettomuustutkintoja koskeneet säädökset ennen vuoden 

1985 keskitettyä suuronnettomuuksien tutkintaa koskevan lain (373/1985) voimaantuloa. 

Tätä kauemmas historiaan ei ole mielestäni tässä yhteydessä tarpeellista mennä, jotta saan 

tutkimuskysymysten kannalta riittävällä tasolla hahmotettua toisaalta keskitettyyn 

turvallisuustutkintaan ja myöhemmin OTKES:n perustamiseen johtaneet taustatekijät.  

 

Tavoitteenani on esitellä keskeiset muutokseen vaikuttaneet syyt ja tapahtumaketjut. 

Säädöspohjan esittelyn yhteydessä käyn läpi lyhyinä tapausesimerkkeinä eräitä keskeisiä 

onnettomuustutkintoja, jotka arvioni mukaan vaikuttivat erityisen paljon myöhempään 

turvallisuustutkinnan sääntelyn kehittymiseen. Samalla annan esimerkkejä joistakin 

tutkintajärjestelyistä ja lautakuntien kokoonpanoista, jotta lukija voi halutessaan verrata niitä 

luvun loppupuolella esitettyyn turvallisuustutkinnan nykytilaan. 

Lento-onnettomuudet 

1980-luvun alkupuolella ilmailulain (595/1964) 11 luku sisälsi säännökset lento-

onnettomuuksien tutkinnasta. Lailla säädettyyn tutkintaorganisaatioon kuuluivat 

Ilmailulaitoksen asettama onnettomuuskohtainen tutkijalautakunta ja valtioneuvoston 

asettama lento-onnettomuuksien tarkastuslautakunta.18 Jälkimmäisen tarkoituksena oli 

vähentää jääviysongelmia erityisesti silloin, kun tutkinnan kohteena oli Ilmailulaitos itse. 

Sama asetelma oli omiaan aiheuttamaan intressiristiriitoja myös henkilötasolla 

Ilmailulaitoksen päätoimisille onnettomuustutkijoille, joten näissä tapauksissa tutkijoina piti 

käyttää Ilmailulaitoksen ulkopuolisia tahoja.19 

 

Sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinta oli (ja on edelleen) kuitenkin eriytetty muista lento-

onnettomuuksien tutkinnoista ja niistä säädettiin Ilmailulain nojalla annetussa 

sotilasilmailuasetuksessa (643/1968) jonka säädöksiä tarkennettiin vuonna 1961 annetussa 

valtioneuvoston päätöksessä. Onnettomuudet tutkivat tapauskohtaiset joukko-osaston 

                                                 

18 L 595/1964, 11 luku. 

19 HE 294/1994, s. 6. 
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komentajan nimittämät tutkijalautakunnat. Poikkeuksena tähän oli ilmavoimien virassa tai 

toimessa toimivat lautakuntien puheenjohtajajäsenet, joka toimivat ilmavoimien komentajan 

nimittämänä vuoden kerrallaan. Vakavien tapausten tutkinnat toimitettiin 

puolustusministeriön asettaman sotilasilmailun tarkastuslautakunnalle, jonka tehtävät olivat 

samankaltaiset kuin siviili-ilmailun vastaavalla lautakunnalla.20 

Merionnettomuudet 

Merionnettomuuksien tutkinta perustui pitkälti merilakiin (167/39) ja meriselitysasetukseen 

(321/67). Merionnettomuuden tutkinnan vaihtoehtoina oli pelkkä meriselitys tai sen lisäksi 

erityisen tutkintatoimikunnan asettaminen.21 

 

Meriselitys oli laivan päällikön raastuvanoikeudelle antama selostus onnettomuudesta tai 

öljyvahingosta. Tuomioistuimen tehtävänä oli hankkia myös muuta selvitystä 

onnettomuudesta, mm. kuulemalla todistajia ja asiantuntijoita, hankkimalla asiakirjoja ja 

toimittamalla katselmuksia aluksessa tai onnettomuuspaikalla. Tuomioistuin ei antanut 

asiassa päätöstä, eikä sen tekemä tutkinta korvannut mahdollista oikeudenkäyntiä. 

Yksityisoikeuden näkökulmasta meriselitystä voitiin kuitenkin hyödyntää erityisesti vastuu- 

ja vahingonkorvauskysymysten ratkaisemisessa. Vuonna 1984 sitä käytettiin nykytilaa 

enemmän myös julkisoikeuden tarpeisiin, esimerkiksi syyteharkinnan aineistona.22  

 

Meriselitys on menettelynä edelleen olemassa pitkälti vastaavanlaisena, tosin nykyisin se 

annetaan merioikeudelle23. Meriselityksessä kuultavat ovat velvollisia pysymään totuudessa, 

joten nykyisen tulkinnan mukaan siinä annettuja lausuntoja ei voida käyttää aineistona 

rikosasian esitutkinnassa tai syyteharkinnassa jo pelkästään itse-/läheiskriminointisuojan 

vuoksi. Oma mielenkiintoinen kysymyksensä on, voidaanko sitä käyttää edes esitutkinnan 

aloittamiskynnyksen24 arviointiin. 

 

                                                 

20 HE 83/1984, s. 8. 

21 HE 83/1984, s.5. 

22 HE 83/1984, s.6 ja 8. 

23 Merilaki (674/1994) 18:6-14 §. 

24 Esitutkintalaki 3:3 §: “Esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen 

perusteella tai muuten on syytä epäillä, että rikos on tehty.”. 
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Vuoden 1939 merilakiin oli lisätty vuonna 1967 säännös25 tutkintatoimikunnista, joille oli 

tarkoitettu erityisesti suuronnettomuuksien tutkinnat. Toimikunnissa oli edustettuna 

“tarpeellinen lainopillinen, merenkulullinen ja tekninen asiantuntemus”. Tutkinnoissa tuli 

soveltaa meriselitystä koskevia säännöksiä soveltuvin osin. Vuosina 1967-1983 toimikuntia 

oli asetettu yhteensä kymmenen.26  

 

Esimerkkeinä merilain mukaisten tutkintatoimikuntien toiminnasta nostan seuraavaksi 

ruoppaaja Nostajan ja Viikinki veneen uppoamisten tutkinnat, joilla molemmilla oli 

käsitykseni mukaan muutenkin merkittävää vaikutusta myöhemmälle keskitetyn 

riippumattoman onnettomuustutkinnan kehitykselle. 

Ruoppaaja Nostajan uppoaminen 6.9.1972 - tarve keskitetylle onnettomuustutkinnalle 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen omistama ruoppaaja Nostaja kaatui ja upposi noin viidessä 

minuutissa Pietarsaaren edustalla aamuyöllä 6.9.1972. Aluksen kahdenkymmen hengen 

miehistöstä vain neljä pelastui. Onnettomuuden johdosta Kauppa- ja teollisuusministeriö 

(KTM) asetti jo seuraavana päivänä merilain (237/67) 259 §:n nojalla tutkijalautakunnan 

selvittämään kaatumiseen johtaneita syitä ja mahdollisuuksien mukaan ehdottamaan 

toimenpiteitä vastaavien tapausten meriturvallisuuden parantamiseksi.  

 

Moniammatillisen toimikunnan puheenjohtajaksi kutsuttiin merenkulun ylitarkastaja Jaakko 

Manninen (Merenkulkuhallitus (MKH)) ja jäseniksi ammattiyhdistyksen varapuheenjohtaja 

Lauri Nikula (Suomen Merimies-Unioni ry), ylikonstaapeli Kalervo Rokala 

(Keskusrikospoliisi), diplomi-insinööri Seppo Rossi (Tie- ja vesirakennushallitus (TVH)) ja 

insinööri Åke Wiberg (MKH). Toimikunnan sihteerinä toimi oikeustieteen kandidaatti 

Pirkko-Inkeri Wilén (MKH).27 

 

Tutkinnan menetelmiin kuului henkilöiden kuulemisia (mm. kaikki pelastuneet, alukselta 

eläköityneitä, katsastajia), teknistä tutkintaa (mm. sukelluksia hylylle, vertailua vastaaviin 

aluksiin) ja erinäisiä asiakirjaselvityksiä (mm. sääpäiväkirjat, katsastusasiakirjat, 

telakointihistoria). Tutkinnassa löytyi useita aluksen turvallisuutta vaarantavia epäkohtia 

                                                 

25 Merilaki (237/67) 259 §. 

26 HE 83/1984, s.6. 

27 Tutkijalautakunnan selvitys KTM:lle 20.2.1973, s.1. 
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liittyen mm. miehistön vähäiseen merikokemukseen, puutteellisiin pelastusharjoituksiin ja 

teknisten muutostöiden vaikutusten arviointiin.28 

 

Helmikuussa 1973 lautakunta antoi KTM:lle tutkinnasta ensimmäisen selvityksensä. 

Tutkinnassa löytyneiden epäkohtien joukkoon nostettiin mm. pelastustöiden, sekä 

turvallisuus- ja poliisitutkinnan keskinäisen koordinaation puute. Pelastustöiden yhteydessä 

aluksen runkoon oli poltettu aukkoja, väliseiniä purettu ja samalla oli hävitetty merkittävää 

todistusaineistoa. Näitä toimia ei oltu dokumentoitu, mikä haittasi onnettomuuden tutkintaa. 

Laadukkaan ja joutuisan tutkinnan kannalta olisi ollut myöskin keskeistä nostaa ruoppaajan 

hylky ylös jo ennen meren jäätymistä, mitä lautakunta myös esitti aluksen omistajalle. TVH 

ei kuitenkaan tähän suostunut vedoten nostamisen kalliisiin kustannuksiin. Edellä 

mainituista ongelmista johtuen lautakunta ehdotti, että jatkossa vastaavia tutkintoja varten 

tulee perustaa “pysyvä pelastus- ja tutkintatyötä johtava organisaatiorunko”29. 

 

Lokakuussa 1973 lautakunta antoi asiassa uuden selvityksen, jossa todettiin 

pienosmallikokeiden vahvistaneen edellisessä selvityksessä saatuja arvioita. Vaikka 

onnettomuudesta oli kulunut jo yli vuosi, nostajan hylkyä ei oltu saatu vieläkään nostettua, 

joten lautakunta esitti KTM:lle oman työnsä päättämistä.30 Keväällä 1974 hylyn nostotyöt 

pääsivät kuitenkin uuteen vauhtiin ja Nostajan hylky saatiin lopulta hinattua Pietarsaaren 

satamaan kesäkuussa 1974. Heinäkuussa 1974 lautakunta lähetti KTM:lle aiempia 

selvityksiä täydentävän loppulausuntonsa asiasta. Loppulausunnossa kaatumisen 

keskeiseksi syyksi vahvistettiin veden pääsy ankkurien vaijerisilmäkkeiden kautta aluksen 

rakenteisiin, mm. konehuoneeseen.31 

Viikinki-veneen onnettomuus 30.9.1978 - sekavat pelastustoimet 

Ruoppaaja Nostajan tutkinnassa nousseista lainsäädännön kehitystarpeista ja niitä 

koskevista perustuslakivaliokunnan huomautuksista (näistä tarkemmin seuraavassa luvussa 

3.2) huolimatta lainsäädäntöön ei oltu vielä saatu aikaan muutoksia, kun tapahtui 30.9.1978 

Hangon edustalla jälleen ikävä onnettomuus. Huvimatkalla Hangosta Helsinkiin ollut 

                                                 

28 Tutkijalautakunnan selvitys KTM:lle 20.2.1973, s.2-23. 

29 Tutkijalautakunnan selvitys KTM:lle 20.2.1973, s.24. 

30 Tutkijalautakunnan selvitys KTM:lle 23.10.1973, s.3. 

31 Tutkijalautakunnan loppulausunto 17.7.1974. 
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Viikinki-vene ajoi karille ja upposi vieden hengen kaikilta kymmeneltä veneessä olleelta 

nuorelta.  

 

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti merilain (237/67) 259 §:n nojalla tutkintatoimikunnan 

selvittämään tapahtunutta. Tutkintatoimikunnan puheenjohtajaksi määrättiin 

merenkulunylitarkastaja Simo Aarnio (MKH) ja jäseniksi toimistopäällikkö Atso Jokivartio 

(MKH), ylikonstaapeli Jukka Kallio (KRP), veneinsinööri Nils-Erik Larsson (MKH) ja 

yliluutnantti Pertti Siivonen (rajavartiolaitoksen esikunta (RVLE)). Sittemmin toimikuntaa 

täydennettiin sisäministeriön pelastusosaston ylitarkastaja Pentti Partasella. Pysyvinä 

asiantuntijoina toimivat varatuomari Rauno Alatalo veneilyjärjestöjen edustajana, Suomen 

radiosähköttäjäliiton puheenjohtaja Heikki Santala, sekä lainsäädäntöneuvos Kari Lehtola 

oikeusministeriöstä.32  

 

Tässä yhteydessä on syytä mainita, että tutkintatoimikunnan asiantuntijana toiminut 

lainsäädäntöneuvos Kari Lehtola teki myöhemmin pitkän ja ansiokkaan uran 

onnettomuustutkinnan parissa ja vei varmasti mukanaan myös Viikinki-veneen tutkinnasta 

saatuja kokemuksia tuleviin tehtäviinsä. Lehtola toimi myöhemmin urallaan muun muassa 

suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunnan puheenjohtajana (1990), M/V Estonian 

onnettomuuden tutkintalautakunnan johtajana (1994-) ja Onnettomuustutkintakeskuksen 

ensimmäisenä johtajana (1996-2001). 

 

Tutkinnassa onnettomuuden keskeiseksi syyksi selvisi karilleajo haastavissa olosuhteissa, 

mutta myös esimerkiksi veneen varustuksesta, veneilykulttuurista ja pelastustoimista löytyi 

useita epäkohtia, joihin liittyen toimikunta antoi toimenpide-ehdotuksia. 

 

Esimerkiksi tutkinnan perusteella syntyneistä toimenpide-ehdotuksista nostan 

hätäraketteihin liittyvään lainsäädäntöön kohdistuvat ehdotukset. Onnettomuusalukselta oli 

karilleajon jälkeen ammuttu useita hätäraketteja, joihin ei tutkinnan perusteella suhtauduttu 

useamman osapuolen taholta riittävän vakavasti. Tutkinnan perusteella selvisi, että osa 

havaitsijoista oli tulkinnut raketit ilotulitteiksi, osa kalastusalusten väliseksi normaaliksi 

viestinnäksi. Näiden tulosten johdosta toimikunta esitti hätämerkkeihin sekoitettavien 

                                                 

32 Viikinki-veneen tutkintatoimikunnan selvitys, s. 2-3. 
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rakettien valmistusta, myyntiä ja käyttöä kiellettäväksi, sekä ilkivaltaista hätämerkin käyttöä 

rangaistavaksi.33 

Sotilasonnettomuudet 

Puolustusvoimissa sattuneiden onnettomuuksien tutkinnassa noudatettiin pääesikunnan 

pysyväismääräyksiä. Kuolemaan, vakavaan onnettomuuteen tai huomattaviin taloudellisiin 

menetyksiin johtaneet onnettomuudet tutkivat pääesikunnan asettamat tutkintalautakunnat. 

Lievemmistä tutkintatoimenpiteistä päätti joukko-osaston komentaja. Aivan kuten 

sotilasilmailun, myös sotilasmerenkulun onnettomuuksien tutkinnat erosivat vastaavista 

siviilimerenkulun onnettomuuksien tutkinnoista. Merkittävimmät merivauriotutkinnat 

annettiin merivoimien komentajan nimittämille tutkintalautakunnille ja näistä vakavimmat 

alistettiin edelleen puolustusministeriön asettamille tarkastuslautakunnille. Järjestely oli siis 

vastaava kuin sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnassa.34 

 

Tätä käytäntöä kritisoi entinen varusmiesliiton pääsihteeri Arvo Tuominen, joka ihmetteli 

Suomen Sadankomitealiiton ja Rauhanliiton julkaisemassa Ydin-lehdessä syksyllä 

kertausharjoituksissa sattuneiden onnettomuuksien ja erityisesti syksyllä 1973 

kertausharjoituksissa tapahtuneen, kolmen reserviläisen kuolemaan johtaneen syöksyveneen 

uppoamisen tutkintaa. Tuominen kirjoitti mm.: “Puolustuslaitos on itse itsensä tuomari.. 

Hangon onnettomuudesta annettiin yleisölle vääriä tietoja.. “. Tuomisen mukaan 

Puolustusvoimat vähätteli tai peitteli tutkinnassa useita henkilökuntansa tekemiä virheitä.35 

Kirjoituksen lähdekriittisessä tarkastelussa on kuitenkin syytä huomioida, että lehteä 

julkaisevan Sadankomitealiiton tavoitteisiin lukeutuu mm. antimilitarismi ja yhteiskunnan 

militarististen rakenteiden purkaminen. Artikkelin lopulla annettiin ohjeet 

kertausharjoituksista kieltäytymiseen.  

Rissalan lento-onnettomuus 3.10.1978 - Sotilasonnettomuuksien erityinen asema 

Vain muutama päivä aiemmin esitellystä Viikinki-veneen onnettomuudesta tapahtui 

Siilinjärvellä Ilmavoimien rauhanajan pahin lento-onnettomuus. Ilmavoimien DC-3-kone 

                                                 

33 Viikinki-veneen tutkintatoimikunnan toimenpide-ehdotukset, s. 5. 

34 HE 83/1984, s.8. 

35 Ydin-lehti 7/74, s.21-22. 
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syöksyi järveen heti lentoonlähdön jälkeen. Onnettomuudessa menehtyi kaikki 15 koneessa 

ollutta henkilöä.36  

 

Onnettomuus sai huomattavasti julkisuutta, sillä valtaosa uhreista oli 

maanpuolustuskurssille 60 osallistuneita merkittäviä politiikan ja talouselämän vaikuttajia.37 

Kenties mielenkiintoinen yksityiskohta on, että myös tuleva presidentti, silloinen SAK:n 

juristi Tarja Halonen oli kyseisen maanpuolustuskurssin emäntä ja myös hänen piti olla 

lennolla, mutta hän oli viimeisillään raskaana, eikä saanut lääkäriltä enää lupaa osallistua 

lennolle.38 

 

Vuoden 1978 käytännön mukaisesti Ilmavoimat tutki tapauksen itse ja tutkintapöytäkirjat 

salattiin. Edes voimakkaasta median tai onnettomuuden uhrien omaisten kiinnostuksesta 

johtunut tiedonintressi ei johtanut tutkinta-asiakirjojen julkaisemiseen.  

 

Turvallisuustutkinnan riippumattomuuden näkökulmasta onkin mielenkiintoista, että 

vakavimmat sotilasilmailussa tapahtuneet onnettomuudet on koko tutkimuksen 

tarkastelukauden ajan tutkittu puolustusvoimien omasta toimesta ja tutkinta-aineistot on 

usein myös salattu. Tutkinnan riittävyydestä ja mahdollisista jatkotoimista on päätetty 

puolustushallinnon sisäisesti.  

 

Kansainvälinen kehitys on sittemmin edelleen korostanut 

turvallisuustutkintaorganisaatioiden riippumattomuutta valvontaviranomaisesta.39 Siviili-

ilmailun riippumattomuutta on pidetty hyvin tärkeänä, mutta samaan aikaan sotilasilmailun 

onnettomuuksien tutkintojen riippumattomuudesta ei ole ainakaan Suomessa käyty 

laajempaa julkista keskustelua tai parlamentaarista arviointia. Säädösvalmistelussa asiaa on 

vain ohuesti sivuttu turvallisuustutkintalain (525/2011) ja sotilasilmailuonnettomuuksien 

tutkintaa koskevan lain (526/2011) valmistelun yhteydessä, jolloin 

sotilasilmailuonnettomuuksien tutkintajärjestelyt todettiin yksiselitteisesti toimivaksi.40  

                                                 

36 Hyvönen, s. 155. 

37https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/rissalan-juurusveden-lento-onnettomuus#media=9923. 

38 https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/07/03/muisti-uutinen-rissalasta. 

39 HE 204/2010 vp, s.10. 

40 HE 204/2010 vp, s.15. 
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Edellä mainittuja säädösuudistuksia koskevassa mietinnössään eduskunnan 

hallintovaliokunta arvioi vuonna 2010, että varusmiesten ja naisten vapaaehtoista 

asepalvelusta suorittavien henkilöiden ollessa uhreina, onnettomuudet tulisi saattaa 

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkittaviksi. Muut onnettomuudet ja vaaratilanteet 

hallintovaliokunta katsoi edelleen sopivaksi jättää sotilasviranomaisen tutkittavaksi.41 

Hallituksen esitykseen tai hallintovaliokunnan mietintöön ei kirjattu tarkempia perusteluja. 

Poliisin suorittamat tutkinnat 

Poliisilain (84/66) nojalla poliisin tuli erilaisten onnettomuuksien tapahduttua suorittaa 

tutkimus niiden syistä. Poliisille kuului (ja kuuluu edelleen) erityisesti kuolemansyyn 

selvittäminen, tuottamuksellisen palon syyn tutkinta sekä mahdollisten onnettomuuteen 

liittyvien rikosasioiden esitutkinnat.42 Tyypillisiä onnettomuuksiin ja niiden vaaratilanteisiin 

liittyviä rikoksia ovat esimerkiksi liikenne- ja työturvallisuusrikokset.  

 

Tapaturmavakuutuslain (608/1948) 39.2 § nojalla kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen 

liittyvien tapaturmien tutkinta kuului niin ikään poliisille. Samalla varmistuttiin työnantajan 

vakuutuslaitokselle antaman tapaturmailmoituksen oikeellisuudesta. Myös 

työsuojeluviranomainen saattoi toimittaa tutkimuksia työsuojelun valvonnasta annetun lain 

perusteella.43  

 

Turvallisuustutkinnan alkuaikoina onnettomuustutkintoja tekevät tutkintatoimikunnat 

saattoivat tehdä tiivistä tutkintayhteistyötä poliisin kanssa. Turvallisuustutkinnassa saatettiin 

käyttää suoraan lähdeaineistona poliisin tekemiä teknisiä tutkimuksia ja kuulusteluita.44 

Sittemmin erityisesti kuulustelujen käyttö on todettu ongelmalliseksi ottaen huomioon 

esimerkiksi rikoksesta epäillyn itse- ja läheiskriminointisuoja. Nykyisin OTKES hoitaa 

itsenäisesti osapuolten kuulemiset. Joitain kalliiden teknisten tutkimusmenetelmien avulla 

hankittuja aineistoja (esim. sukellusten avulla meren pohjasta hankittu kuvamateriaali45) 

                                                 

41 HaVM 40/2010 vp. 

42 HE 83/1984, s.5-8. 

43 HE 83/1984, s.8. 

44 Esim. Tutkintaselostus 1/78, s.15. 

45 Esim. Tutkintaselostus M2017-04, s.14-18. 
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saatetaan kuitenkin edelleenkin hyödyntää sekä rikosasian esitutkinnassa että 

riippumattomassa turvallisuustutkinnassa. 

Muita tutkintajärjestelyjä 

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto oli vuonna 1971 tehnyt usean työmarkkinajärjestön 

kanssa sopimuksen katastrofiluonteisten työpaikkaonnettomuuksien tutkinnasta. 

Sopimuksen nojalla tapauskohtaisesti asetettujen tutkintalautakuntien tutkittavaksi otettiin 

erillisten päätösten mukaisesti ns. katastrofiluonteisia onnettomuuksia.46 Sittemmin toiminta 

on instituutiona vakiintunut ja koskee kaikkia kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.47 

 

Vuoden 1985 alussa tieliikenneonnettomuuksien tutkinta kuului poliisin (esitutkinta) lisäksi 

vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) perustamille ja 

liikennevakuutusyhdistysten rahoittamille läänikohtaisille liikennevahinkojen 

tutkintalautakunnille. Lautakuntaan kuului tyypillisesti poliisi-, auto- ja liikennetekniset 

jäsenet sekä lääkärijäsen.48 

 

Liikennevahinkojen tutkintalautakunnat ovat edelleen toiminnassa ja ne tutkivat vuosittain 

350-400 onnettomuutta. Lautakuntien kokoonpanoon on nykyisin lisätty 

käyttäytymistiedettä tunteva jäsen. Onnettomuusinstituutti (OTI) koordinoi 

tutkijalautakuntatyötä, mutta ei puutu lautakuntien riippumattomaan työskentelyyn. OTI:n 

tuottamaa onnettomuustietoa hyödynnetään liikenneturvallisuuden kehittämisessä.49 

 

Valtionrautateillä tapahtuneet tapaturmat ja häiriöt, sekä niihin liittyvät henkilöstön rikokset 

ja rikkomukset tutkittiin rautatiehallituksen vuonna 1932 vahvistamia määräyksiä (Rh 

18/1932) soveltaen. Tutkinnan toimittivat valtionrautateiden palveluksessa olevat 

päätoimiset tutkijat. Henkilövahingot tutkittiin yhteistyössä poliisin kanssa. Vakavimpien 

tapahtumien tekniset tutkinnat kuuluivat keskushallinon edustajista kootuille lautakunnille.50 

 

                                                 

46 HE 83/1984, s.9. 

47 TOT-tutkinnan käsikirja, s.4-5. 

48 HE 83/1984, s.6. 

49 https://www.lvk.fi/onnettomuustietoinstituutti/onnettomuuksien-tutkinta/, viitattu 21.3.2021. 

50 HE 83/1984, s.6-7. 

https://www.lvk.fi/onnettomuustietoinstituutti/onnettomuuksien-tutkinta/
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Useissa erityislaeissa oli säädetty kunkin vastuuministeriön asettamista 

tutkintalautakunnista. Erityislaeilla säädettyjä onnettomuustyyppejä olivat mm. tulipalot, 

räjähdykset, sähkölaitteiden tai ydinvoiman käyttöön liittyvät onnettomuudet.51 

3.2 Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta (373/1985) 

Vuosina 1950-1983 oli tapahtunut 24 suuronnettomuudeksi luokiteltavaa onnettomuutta. 

Näitä onnettomuuksia ja niiden vaaratilanteita oli tutkinut valtioneuvoston tai eri 

ministeriöiden asettamat tapauskohtaiset tutkijalautakunnat. Kuten edellä havaittiin, 

tutkintoja ohjaava säädösperusta oli hallinnonalakeskeistä ja säännökset olivat hajallaan 

erityislaeissa, -asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä. Tutkintajärjestelmät olivat 

epäyhtenäisiä ja niiden kehittyneisyydessä oli voimakkaita eroja.52  

 

Ruoppaaja Nostajan tutkintalautakunnan ehdotuksen mukaisesti Oikeusministeriö oli 

asettanut jo vuonna 1972 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia selvitys 

suuronnettomuuksien tutkinnan järjestämisestä. Työryhmän ehdotus valmistui vuonna 

1974.53 Työryhmä ehdotti, että suuronnettomuuksien tutkinta olisi pakollista ja sen 

keskeisistä periaatteista säädettäisiin lailla. Lautakuntien tutkijoiden riippumattomuutta 

haluttiin korostaa vähentämällä heidän työnantajasidonnaisuuttaan määräämällä heidät 

tehtäviinsä päätoimiseksi. Tutkintalautakunnat esitettiin sijoitettavaksi Valtioneuvoston 

yhteyteen.54  

 

Työryhmän ehdotuksesta pyydettiin lausunnot yli 60 toimijalta (mm. ministeriöt, 

oikeusasiamies, oikeuskansleri, työmarkkinajärjestöt) ja lausunnonantajien enemmistö 

kannatti työryhmän ehdotusta. Muun muassa kauppa- ja teollisuusministeriö ja 

ilmailuhallitus katsoivat kuitenkin, että kaikkien onnettomuuksien tutkinnan keskittäminen 

ei ollut tarkoituksenmukaista. Pysyvällä lautakunnalla tehtäviä olisi vain harvakseltaan ja 

esimerkiksi tekniikan asiantuntijoilta vaadittiin syvää kapean alan osaamista. Myös 

lautakunnan sijoituspaikasta oli eriäviä kantoja. Eräät ehdottivat sisäministeriötä tai 

                                                 

51 HE 83/1984, s.7. 

52 HE 83/1984, s.4 ja 12. 

53 Oikeusministeriön lainsäädäntöosaston julkaisu 17/1974. 

54 HE 83/84, s.10 ja 14. 
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oikeusministeriötä. Myös valtioneuvoston kanslia katsoi, ettei valtioneuvosto sopinut 

lautakunnan sijoituspaikaksi.55  

 

Ehdotuksen käsittely eteni hitaasti, eikä se alkuvaiheessa johtanut lainsäädäntömuutoksiin. 

Perustuslakivaliokunta antoi kuitenkin uudistukselle uutta virtaa lausumalla eduskunnan 

oikeusasiamiehen vuoden 1974 toimintakertomusta koskevassa mietinnössään 4/76 vp., että 

voimassa olleet suuronnettomuuden tutkintaa koskevat säännökset eivät olleet riittäviä ja 

edellytti viipymättä tarvittavia valmistelutoimia. Tämäkään ei vielä riittänyt, vaan se joutui 

palaamaan suuronnettomuuksien tutkinnan epäyhtenäiseen tilaan uudelleen hallituksen 1977 

toimintakertomusta koskevassa mietinnössään 61/78 vp. Säännöksillä tuli varmistaa muun 

muassa se, että tutkintojen aloittamiseksi on aina välitön valmius ja että tutkintaelimissä on 

vaadittava tekninen, oikeudellinen ja tutkintamenetelmällinen asiantuntemus. 

Puolueettomuus edellytti elimen asettamista valtioneuvoston tehtäväksi, mutta se voitiin 

hallinnollisesti sijoittaa jonkin soveltuvan ministeriön yhteyteen. Perustuslakivaliokunta 

vaati, että vuodesta 1972 vireillä olleet valmistelu tuli saattaa viipymättä päätökseen.56 

 

Oikeusministeriö asetti keväällä 1979 uuden työryhmän valmistelemaan tarpeellisia 

säädösehdotuksia. Työryhmässä oli edustettuna viisi ministeriötä ja se kuuli jälleen useiden 

viranomaisten, laitosten ja yhteisöjen edustajia. Se piti myös yhteyttä Ruotsin vastaavaa 

lainsäädäntöä valmistelleeseen komiteaan ja kävi tutustumassa Ruotsin meri- ja lento-

onnettomuuksien tutkintakomissioiden työhön. Työryhmän mietintö valmistui helmikuussa 

1981 (OM:n lainvalmisteluosaston julkaisu 1/1981). Mietinnöstä pyydettiin lausunto 24 

toimijalta, joista suurin osa yhtyi mietinnön ehdotukseen. Ilmailuhallitus piti edelleen 

ilmailulaissa säädettyä menettelyä riittävänä ja Puolustusvoimat halusi pidättää 

tutkintaoikeuden itsellään.57 

 

Lopulta vuonna 1984 hallitus antoi pääosin edellä mainitun työryhmän valmisteluihin 

perustuvan esityksensä (HE 83/84) laiksi suuronnettomuuksien tutkinnasta. Esityksessä 

päädyttiin säilyttämään tapauskohtaiset tutkintalautakunnat, mutta niiden riippumattomuutta 

edistäisi, jos ne olisivat jatkossa valtioneuvoston asettamia ja toimisivat oikeusministeriön 

                                                 

55 HE 83/84, s.11 ja 14. 

56 HE 83/84, s.11-12. 

57 HE 83/84, s.12. 
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yhteydessä. Tutkinnoissa selvitettäisiin onnettomuuden kulku, syyt ja seuraukset sekä 

pelastustoimet. Tutkinnoista tulisi laatia tutkintaselostus turvallisuussuosituksineen. 

Esitetyssä laissa oli myös säännöksiä mm. toimivaltuuksista, esteellisyyksistä, 

yhteistoiminnasta ja suuronnettomuustutkinnan kehittämisestä vastaavasta 

suunnittelukunnasta. Laki suuronnettomuuden tutkinnasta (Onnettomuustutkintalaki, 

373/1985) tuli pääosin esityksen mukaisena voimaan 1.1.1986, yli 13 vuotta ruoppaaja 

Nostajan onnettomuudesta.58  

 

Lain nojalla perustettu Suunnittelukunta toimi vuosina 1986-1996. Valtioneuvoston 

kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettaman, asiantuntijoista koostuneen komitean tehtävänä oli 

tutkintajärjestelmien yleinen kehittäminen, ylläpitäminen ja tutkijain koulutus. Tarvittaessa 

suunnittelukunta käynnisti alustavia tutkimuksia, kunnes tutkintalautakunta oli asetettu.  

M/V Estonian onnettomuus 28.9.1994 - kansainvälinen näkökulma 

Syyskuisena yönä, myrskyisällä merellä tapahtui Itämeren suurin rauhanaikainen 

onnettomuus, kun autolautta M/V Estonia sai kallistuksen ja upposi matkallaan Tallinnasta 

Tukholmaan. Onnettomuudessa menehtyi 852 henkilöä. 

 

Jo seuraavana päivänä onnettomuutta tutkimaan asetettiin Viron, Ruotsin ja Suomen 

hallitusten asettama kansainvälinen tutkintakomissio. Tutkintakomissioon nimettiin kolme 

jäsentä kustakin maasta ja sen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi aluksen lippuvaltion 

perusteella Viron liikenne- ja viestintäministeri Andi Meister. Suomen osalta tutkimuksia 

johti tuolloin suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunnan puheenjohtajana toiminut 

varatuomari Kari Lehtola. Muut Suomalaiset jäsenet olivat kontra-amiraali evp. Heimo 

Iivonen ja tekn.tri Tuomo Karppinen. Myös erinäisiä asiantuntijoita nimettiin avustamaan 

komissiota.59 

 

Komission ensimmäisessä kokouksessa 29.9.1994 sovittiin, että komissio tekee 

johtopäätökset ja laatii raportit yhdessä. Jäsenien tuli olla riippumattomia valtioista, jotka 

olivat ne tehtävään määränneet. Komissiolla oli 20 kokousta, jotka kestivät kaikkiaan 51 

                                                 

58 HE 83/84, s.1. 

59 Estonia loppuraportti, s.13. 
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päivää. Tämän lisäksi oli erilaisia asiantuntijatapaamisia. Loppuraportti valmistui 

joulukuussa 1997.60 

 

Tutkimukset olivat varsin laajat ja niihin osallistui lukuisia toimijoita. Esimerkiksi Suomen, 

Ruotsin ja Viron poliisit kuulivat 134 eloonjäänyttä, jotka antoivat yhteensä 258 lausuntoa. 

Näistä tehtiin 29 sivuinen tiivistelmä yhteensä 228-sivuiseen loppuraporttiin. Vastaavasti 

raportti sisälsi tiivistelmiä ja yhteenvetoja mm. aluksen tekniikasta, 

turvallisuusjärjestelyistä, liikennöintihistoriasta, olosuhdeselvityksistä, pelastustoimista ja 

havainnoista onnettomuuden jälkeen (tekniset tutkimukset). 

 

Johtopäätöksiin kirjattiin onnettomuuden keskeiseksi syyksi keulavisiirin lukituslaitteen ja 

saranoiden pettämisen johtuen voimakkaiden aaltojen aiheuttamasta kuormituksesta. Tästä 

seurasi visiirin irtoaminen ja autokannen kautta pääsi alukselle suuri määrä vettä. Tästä 

seurasi puolestaan kallistuma, joka aiheutti pääkoneiden pysähtymisen öljynpaineen 

alentuessa. Aluksen ajelehtiessa ohjailukyvyttömänä kallistuma lisääntyi ja vesi pääsi 

etenemään myös aluksen ylärakenteisiin ja lopulta alus upposi arviolta 55 minuuttia 

keulavisiirin rakenteiden pettämisestä.61 

 

Evakuointiin käytössä ollut aika oli lyhyt ja toiminta täysin organisoimatonta. Useat 

hengenpelastusvälineet eivät toimineet, esimerkiksi pelastusveneitä ei saatu laskettua 

voimakkaan kallistuksen vuoksi. Aluksen nopea kallistuminen, kapeat käytävät, irtonaiset 

esineet ja tungos haittasivat evakuointia ja suurin osa uhreista jäi loukkuun aluksen sisään.62 

 

Komissio antoi tutkinnan perusteella useita suosituksia liittyen mm. laivojen suunnitteluun, 

rakentamiseen ja käyttöön, sekä evakuointiin, pelastustoimiin ja hätäliikenteeseen. 

Onnettomuus käynnisti useiden kansainvälisten määräysten kehitystyön. 

Onnettomuustutkinnan kehityksen näkökulmasta on kiinnostavaa, että osa suosituksista 

liittyi vaaratilanteista saadun tiedon hyödyntämiseen. Esimerkiksi keulavisiirit olivat 

aiheuttaneet vastaavilla aluksilla vaaratilanteita jo aiemmin, mutta niistä saatuja tietoja ei 

oltu systemaattisesti analysoitu ja välitetty varustamoille. Toisin sanoen vaaratilanteista ei 

                                                 

60 Estonia loppuraportti, s.14. 

61 Estonia loppuraportti, s. 223. 

62 Estonia loppuraportti, s. 224. 
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oltu otettu opiksi. Komission mukaan vaaratilanteisiin liittyvän tiedon keräämistä ja 

analysointia tuli siis kehittää ja tämän tiedon tehokkaalle kansainväliselle levittämiselle tuli 

luoda keinot.63 

 

MV Estonian onnettomuutta tutkittiin soveltaen suuronnettomuustutkintalain säännöksiä 

soveltuvin osin. Yhteensä suuronnettomuustutkintalain nojalla vuosina 1986-1996 tutkittiin 

21 suuronnettomuutta tai vaaratilannetta.64 

3.3 Onnettomuustutkintakeskus 1996- 

Eduskunnan oikeusasiamies oli vuonna 1990 tehnyt valtioneuvostolle aloitteen 

ilmailuonnettomuuksien tutkinnan siirtämisestä ilmailulaitoksesta riippumattomalle 

organisaatiolle. Aloite ei kuitenkaan johtanut säädösmuutoksiin. Muutosta kuitenkin 

oleellisesti vauhditti Suomen liittyminen Euroopan yhteisölainsäädännön piiriin vuoden 

1995 alussa ja sitä myötä kansallisesti täytäntöönpantavaksi tullut Euroopan Neuvoston 

direktiivi 94/56/EY siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnan 

perusperiaatteista, joka niin ikään edellytti ilmailuonnettomuuksien ilmailuviranomaisesta 

riippumatonta tutkintaa.65 

 

Onnettomuustutkinnan organisoinnin muutosta valmisteltiin Ilmailulain uudistamisen 

yhteydessä, vaikkakaan valmisteluvaiheessa vuonna 1994 ei Suomen mahdollisesta EU-

jäsenyydestä ollut vielä varmuutta. Hallituksen esityksessä todettiin joka tapauksessa 

vuoden 1964 ilmailulain (595/64) vanhentuneen useilta kohdin, mm. ilmailun voimakkaan 

kansainvälisen kehityksen ja lentotoiminnan liberalisoitumisen vuoksi. Osittaisuudistusten 

sijasta nähtiin tarpeelliseksi uudistaa ilmailulaki kokonaan. Myös ilmailuonnettomuuksien 

kaksijakoisessa (ilmailulain / onnettomuustutkintalain mukaisessa) ja kaksiportaisessa 

onnettomuuksien tutkintajärjestelmässä oli havaittu monin paikoin epäselvyyksiä ja 

puutteita tutkintojen riippumattomuudessa. Ilmailuviranomaisesta täysin riippumattoman 

tutkintaorgaanin perustamista puolsivat myös kansainvälinen säädöskehitys sekä edellä 

mainittu oikeusasiamiehen aloite.66 

                                                 

63 Estonia loppuraportti, s. 225-228. 

64 HE 204/2010, s.5. 

65 Piironen, s.17. 

66 HE 294/94, s.3-7. 
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Hallituksen esityksessä ehdotettiin ilmailuonnettomuuksien tutkinnan siirtämistä 

oikeusministeriön yhteyteen suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunnan pohjalta 

perustettavalle onnettomuustutkintakeskukselle. Muutokset sisällytettäisiin 

suuronnettomuuksien tutkinnasta annettuun lakiin, jonka nimi samalla muutettaisiin laiksi 

onnettomuuksien tutkinnasta soveltamisalan laajenemisen myötä. 

Onnettomuustutkintakeskus tukisi lautakuntien toimintaa ja tutkisi pienemmät 

onnettomuudet itse. Lento-onnettomuuksien tarkastuslautakunta ja suuronnettomuuksien 

suunnittelukunta lakkautettaisiin. 67 

 

Valiokuntakäsittelyissä ehdotusta pidettiin eräiden täsmennysten jälkeen perusteltuina.68 

Lisäksi hallintovaliokunta ehdotti onnettomuustutkintakeskuksen tehtäväpiirin laajentamista 

ainakin suuronnettomuutta pienempien rautatie- ja merionnettomuuksien tutkintaan ja 

edellytti hallituksen ryhtyvän pikaisesti toimenpiteisiin asian järjestämiseksi.69  

 

Valtionrautateiden yhtiöittäminen sattui lakimuutoksen kanssa samoihin aikoihin 1.7.1995, 

joten myös rautatieonnettomuuksien tutkinnan uudelleenjärjestelyt oli tarkoituksenmukaista 

ottaa valmisteluun saman tien. Yhtä lailla rautatieonnettomuuksien tutkinnan 

riippumattomuus ja puolueettomuus olivat olleet jo pitkään pahasti kyseenalaisia. 

Valtionrautateiden omat insinöörit olivat tutkineet rautatieonnettomuuksia jo vuodesta 1932 

ja sama asetelma oli nyt vain siirtymässä Ratahallintokeskukselle.70 Asetelmat olivat siis 

selvät ja valmistelu saatiin tehtyä nopeasti. Näin ollen myös rautatieonnettomuuksien 

tutkinta ehdittiin siirtää perustettavalle onnettomuustutkintakeskukselle.71 

 

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) perustettiin ja lain nimi muutettiin 3.5.1995 voimaan 

tulleella lailla (282/1995). OTKES aloitti toimintansa itsenäisenä virastona 1.3.1996. 

Samassa yhteydessä ilmailu- ja rautatieonnettomuuksien tutkinta siirrettiin OTKES:lle. 

OTKES:n johtajana aloitti suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunnan puheenjohtajana 

                                                 

67 HE 294/94, s.8 ja 47. 

68 HaVL 11/94, LiVM 22/94. 

69 HaVL 11/94, s.2. 

70 Piironen, s.18-19. 

71 L (6/1996). 
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toiminut Kari Lehtola. Kaksi Ilmailulaitoksen ja kaksi Ratahallintokeskuksen tutkijaa 

siirtyivät OTKES:n palvelukseen.72 

 

Eduskunta oli 10.11.1995 yhtynyt hallintovaliokunnan lausumaan, jossa hallituksen 

edellytettiin ryhtymään toimenpiteisiin myös vesiliikenneonnettomuuksien tutkinnan 

järjestämiseksi onnettomuustutkintalain mukaisessa järjestyksessä.73 Tutkinnan 

laajentamiseen ei ollut tuolloin kuitenkaan osoittaa varoja, sillä henkilöstövoimavarojen 

siirto merenkulun viranomaisilta ei ollut mahdollista vastaavasti kuin ilmailu- ja 

rautatiehallinnon puolelta oli tapahtunut. Muutostyö jäi odottamaan lisärahoitusta.74  

 

Vuoden 1997 talousarviossa tarvittavat määrärahat myönnettiin ja vesiliikenteessä 

tapahtuneiden, turvallisuuden kehittämisen kannalta merkittävimpien onnettomuuksien 

tutkinta siirrettiin onnettomuustutkintalain muutoksella onnettomuustutkintakeskukselle 

1.3.1997.75 Samassa yhteydessä myös merilakia muutettiin siten, että aluksen päälliköt 

vapautettiin meriselityksen antamisesta silloin kun tapahtuma tutkittaisiin 

onnettomuustutkintalain mukaisessa järjestyksessä.76  

Jokelan (2007) ja Kauhajoen (2008) koulusurmat - poikkeavien tapahtumien tutkinta 

Jokelan koulukeskuksessa tapahtui 7.11.2007 kouluammuskelu, jossa sai surmansa 

yhdeksän henkilöä, tekijä mukaan lukien. Koska kyseessä ei ollut onnettomuus, 

tutkijalautakuntaa ei voitu asettaa onnettomuustutkintalain nojalla. Tapahtuman 

yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi tutkinta nähtiin kuitenkin tarpeellisena, joten tutkintaa 

varten esitettiin erityislakia, jonka nojalla tutkinta suoritettaisiin onnettomuustutkinnan 

tapaisesti.77 

 

Perustuslakivaliokunta pohti tutkintalautakunnan toimivaltuuksien perusoikeuksia 

rajoittavia vaikutuksia varsin monipuolisesti ja sen antaman valtiosäännöllisen 

                                                 

72 https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/otkes/historia.html, viitattu 2.5.2021. 

73 EV 96/1995 vp, HaVM 5/1995 vp. 

74 HE 107/95, s. 3. 

75 L (97/1997). 

76 L (98/1998). 

77 HE 51/2008, s.3. 
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huomautuksen78 johdosta hallintovaliokunta edellytti mm. tutkintalautakunnan 

tiedonsaantioikeuden rajoittamista siten, että lakiehdotus voitiin käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä.79 

 

Vielä lain ollessa valmistelussa syksyllä 2008 tapahtui seuraava koulusurma. Kauhajoen 

koulusurmissa 23.9.2008 sai surmansa yksitoista henkeä, tekijä mukaan lukien. Alun perin 

yksittäisen tapahtuman (Jokelan koulusurmien) tutkintaan tarkoitetun lain soveltamisalaa 

jouduttiin vielä viime hetkillä laajentamaan, jotta saman erityislain nojalla saatiin tutkittua 

myös tämä toinen poikkeuksellinen tapahtuma.80  

 

Laki eräiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta (662/2008) saatiin voimaan 

lähes vuoden valmistelun jälkeen 4.11.2008. Lain nojalla valtioneuvosto asetti molempien 

tapahtumien tutkintaan erilliset tutkintalautakunnat (6.11.2008 Jokela ja 27.11.2008 

Kauhajoki), jotka laativat tapahtumasta tutkintaselostukset suosituksineen. Molemmat 

lautakunnat sijoitettiin Oikeusministeriön yhteyteen ja niissä molemmissa oli edustus myös 

Onnettomuustutkintakeskuksesta. 

Turvallisuustutkintalaki (525/2011) 

2010-luvulle tultaessa oli OTKES:n tutkimien tapausten määrä vakiintunut noin 70 

vuosittaiseen tutkintaan. Näistä noin puolet oli vähäisempiä onnettomuuksia, joista tehtiin 

pienempimuotoinen selvitys kuin vakavammista. Yksittäisiin onnettomuuksiin keskittyvien 

tutkintojen lisäksi OTKES oli tehnyt useita laaja-alaisempia turvallisuus- tai 

teemaselvityksiä, joissa yhdistettiin useiden samankaltaisten onnettomuuksien havaintoja 

(esim. tasoristeysturmat, linja-autopalot, matkustaja-alusliikenteen turvallisuus). 

Kansainvälisiä tutkintoja oli ollut aiemmin esitellyn MV Estonian tapauksen lisäksi 

Copterlinen helikopterionnettomuus, jossa Suomi osallistui kansainvälisen sopimuksen 

mukaisesti Virossa tapahtuneen onnettomuuden tutkintaan.81 

 

Turvallisuustutkinnan kansainvälinen sääntely oli niin ikään hiljalleen muuttunut verrattuna 

OTKES:n alkuaikoihin. Suosituksista oli siirrytty velvoittavampaan suuntaan. Sääntelyssä 

                                                 

78 PeVL 19/2008. 

79 HaVM 13/2008. 

80 Kauhajoen koulusurmien tutkintaselostus, s.11, HaVM 13/2008. 

81 HE 204/2010, s.6-7. 
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oli erityisesti 1990-luvun loppupuolelta alkaen korostunut vaatimukset tutkintaorganisaation 

riippumattomuudesta valvontaviranomaiseen nähden. Samaan aikaan turvallisuustutkinnan 

kohteet olivat laajentuneet pelkästä teknisten seikkojen selvittämisestä myös inhimillisten 

tekijöiden, sekä organisaatiokulttuurin (turvallisuusjärjestelmät, johtaminen) selvittämiseen. 

Kansainväliset tutkinnat edellyttivät myös eri maiden tutkintaorganisaatioiden välisen 

yhteistyön kehittämistä esimerkiksi auditoinneissa.82 

 

Osana kansainvälistä kehitystä myös merionnettomuuksien tutkintaa koskeva 

yhteisölainsäädäntö uudistettiin vuonna 2009. Uudistettu merionnettomuusdirektiivi83 

korosti tutkinnan riippumattomuutta samaan tapaan kuin aiemmin säädetyt ilmailu- ja 

rautatieonnettomuuksia koskevat direktiivit. Merionnettomuusdirektiivin 

täytäntöönpanosta, mutta erityisesti myös vuosituhannen lopun kansallisesta perustuslain 

uudistuksesta johtuvista toimivaltuuksien täsmennystarpeista johtuen oikeusministeriö asetti 

tammikuussa 2009 työryhmän tarkastelemaan onnettomuustutkintaa koskevan 

lainsäädännön uudistustarpeita. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Kari 

Lehtola ja jäsenistössä oli edustajat OTKES:sta, sisäasiainministeriön pelastus- ja 

poliisiosastoilta, puolustusministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä ja 

oikeusministeriöstä. Työryhmä kokoontui 20 kertaa ja kuuli työssään lukuisia 

asiantuntijoita. Työryhmä luovutti mietintönsä oikeusministeriölle vuoden työn jälkeen 

tammikuussa 2010.84 

 

Työryhmä päätyi ehdottamaan onnettomuustutkintaa säätelevän lain kokonaisuudistusta. 

Tavoitteena oli saattaa koko tutkintaa koskeva lainsäädäntö ajan tasalle täyttäen 

perustuslakiuudistuksesta ja kansainvälisistä velvoitteista johtuvat vaatimukset. Lisäksi 

nähtiin tarpeelliseksi tarkastella onnettomuustutkintalain ja perusoikeusuudistuksen 

yhteydessä säädetyn julkisuuslain85 välistä suhdetta sekä nostaa asetuksella annettua 

sääntelyä lain tasolle. Tutkinnan tarkoituksen selventämiseksi työryhmä ehdotti 

muutettavaksi lain nimeä, sekä eräitä käsitteitä. Myös Onnettomuustutkintakeskuksen nimeä 

ehdotettiin muutettavaksi Turvallisuustutkintakeskukseksi. Tutkijoiden toimivaltuuksiin 

                                                 

82 HE 204/2010, s.10. 

83 2009/18/EY. 

84 OMML 2/2010, s.7-8 ja 23. 

85 L (621/1999). 
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ehdotettiin tehtäväksi lukuisia täsmennyksiä ja tutkijoille esitettiin uutta oikeutta 

teletunnistetietoihin. Turvallisuustutkintalakiin ehdotettiin myös säännöksiä 

poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnasta, jotta jatkossa ei tarvitsisi säätää niitä varten 

erityislakeja.86 

 

Työryhmän puheenjohtaja Lehtola jätti mietinnöstä eriävän mielipiteen koskien 

poikkeuksellisten tapahtumien tutkintaa. Lehtola katsoi, että mm. koulusurmien ja 

Myyrmannin tapauksen tutkinnat olivat käytännössä osoittaneet onnettomuustutkinnan 

säädösten soveltuvan huonosti tapahtumiin, joiden taustalla oli rikos ja tekijäkeskeiset syyt 

(kuten “sielun pimeä puoli”). Lehtola näki tärkeänä pitää rikosten tutkinta jo säädöstasolla 

visusti erillään turvallisuustutkinnasta, jotta tiedon esteetön saanti ja enemmän 

organisaatiokulttuurista kuin yksilöistä syitä etsivä “Just Culture” -periaate turvattaisiin. 

Toisaalta poikkeuksellisten tapausten tutkinnoista nousseet turvallisuussuositukset olivat 

olleet usein laajoja yhteiskuntapoliittisia ohjelmia (kuten koulukiusaamisen vähentäminen). 

Tällöin olisi luontevampaa, että toimenpideohjelmia koordinoisi tapauskohtaisesti 

valtioneuvosto, kuten se oli tehnyt myös Kaakkois-Aasian luonnonkatastrofin yhteydessä. 87 

 

Täysin toiseen suuntaan eriävän mielipiteen jätti puolestaan työryhmän jäsen 

poliisiylitarkastaja Keijo Suuripää, joka kritisoi lakiehdotukseen asetettua kuuden vuoden 

vähimmäisrangaistusrajaa, joka rajaisi oikeutta siirtää turvallisuustutkinnasta 

välttämättömiä tietoja esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle. Suuripää näki rajoituksen 

loukkaavan perustuslain 6 § turvaamaa yhdenvertaisuutta.88 

 

Mietinnön pohjalta järjestettiin laaja lausuntokierros. Oikeusministeriö pyysi lausunnon 74 

taholta, joista 50 antoi lausunnon. Esitystä pääosin kannatettiin yleisellä tasolla, mutta 

kielteisesti siihen suhtautuivat sotilasonnettomuuksien tarkastuslautakunta sekä VR-Yhtymä 

Oy, jonka huolena oli soveltamisalan supistuminen rautateillä. Sekä Lehtolan että Suuripään 

jättämät huomautukset jakoivat myös lausunnonantajien mielipiteitä. Poikkeuksellisen 

tapahtuman tutkinnan sisällyttämistä turvallisuustutkintalakiin sekä kannatettiin että 

                                                 

86 OMML 2/2010, s.11. 

87 OMML 2/2010, s.96-97. 

88 OMML 2/2010, s.98. 
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vastustettiin89. Vastustajien mielestä onnettomuuksien tutkinta ja rikollisella teolla 

aiheutetun tapahtuman tutkinta tuli erottaa selkeästi toisistaan myös lakiteknisesti. Samalla 

perusteella vastustettiin myös salassa pidettävän tiedon luovuttamista esitutkinta- ja 

syyttäjäviranomaiselle. Tiedonluovutusrajauksen vastustajat90 taas katsoivat, että rajaus 

voisi epätarkoituksenmukaisesti rajoittaa esitutkintaviranomaisen mahdollisuuksia 

rikostutkintaan.91 Onnettomuustutkintakeskus vastusti vakiintuneiden lain ja keskuksen 

nimien muuttamista.92 

 

Valmistelujen pohjalta valmisteltiin hallituksen esitys uudeksi turvallisuustutkintalaiksi. 

Esitys myötäili pääosin työryhmän mietintöä. Turvallisuustutkintalain soveltamisalaa 

esitettiin laajennettavaksi kattamaan myös poikkeuksellisten tapahtumien tutkinnat. Tämän 

vaihtoehdon harkitsemista olivat esittäneet myös perustuslaki- ja hallintovaliokunnat jo 

koulusurmien tutkintaan valmistellun erityislain valmistelussa.93 Poikkeuksellisten 

tapahtumien tutkinta ehdotettiin kuitenkin tapahtuvaksi oikeusministeriön yhteyteen 

perustettavissa tutkintaryhmissä, jolloin saavutettaisiin riittävä riippumattomuus 

Onnettomuustutkintakeskuksen toiminnasta. Tiedonluovutusrajauksen osalta päädyttiin 

esittämään kahden vuoden vähimmäisrangaistusrajaa ja eräitä muita täsmennyksiä. 

Sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta säädettäisiin jatkossa lain tasolla ja sen 

organisoinnista vastaisi jatkossa sotilasilmailuviranomainen. Pysyvien tutkintalautakuntien 

tilalle asetettaisiin vuosittaiset tai yksittäiset tutkintaryhmät. Onnettomuustutkintakeskuksen 

roolia ja toimintaa ei juurikaan muutettaisi ja sen nimi säilytettäisiin ennallaan.94 

 

Perustuslakivaliokunta arvioi esitystä mm. liikkumisvapauden (onnettomuuspaikan 

eristäminen), omaisuuden suojan (esineiden haltuunotto ja tutkiminen) ja julkisen tehtävän 

                                                 

89 Lehtolan mielipiteeseen yhtyivät Helsingin käräjäoikeus, Hätäkeskuslaitos, Liikennevirasto, Liikenteen 

turvallisuusvirasto, Sotilasonnettomuuksien tarkastuslautakunta, Valtakunnansyyttäjänvirasto, 

Rakennusteollisuus, Suomen lennonjohtajien yhdistys, Suomen lentäjäliitto, Suomen satamaliitto ja Finnish 

Commuter Airlines. 

90 Suuripään mielipiteeseen yhtyivät Valtakunnansyyttäjänvirasto, Keskusrikospoliisi, Poliisihallitus ja 

Rajavartiolaitos ja Helsingin käräjäoikeus. 

91 OMML 42/2010, s.9–13. 

92 OMML 42/2010, s.29. 

93 PeVL 19/2008, HaVM 13/2008. 

94 HE 204/2010, s.15-19. 
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antamiselle yksityiselle (ulkopuoliset asiantuntijat) kannalta. Se piti perusoikeurajoituksia 

pääosin perusteltuina, mutta kiinnitti huomionsa erityisesti turvallisuustutkintaa tekeville 

esitettyyn tiedonsaantioikeuteen ja punnitsi sitä yksityiselämän suojaa vasten. Se piti esitetyn 

säännöksen sanamuotoa liian väljänä ja edellytti siihen täsmentämistä.95 Hallintovaliokunta 

huomioi perustuslakivaliokunnan kannanotot ja lisäsi vielä täsmennyksen 

sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta annettavan lain soveltamisalaan. 

Asevelvollisuutta tai vapaaehtoista palvelusta suorittaviin kohdistuvat onnettomuudet tuli 

saattaa Onnettomuustutkintakeskuksen tutkittavaksi.96 Turvallisuustutkintalaki (525/2011) 

tuli voimaan 1.6.2011. 

Onnettomuustutkintakeskus tänään 

Vuoden 2019 toimintakertomuksessaan OTKES arvioi turvallisuustutkintalain (525/2011) 

valmistelua hyväksi ja lakia esimerkillisen toimivaksi. OTKES:n asema, toimivalta ja 

suhteet muihin toimijoihin ovat selkeät ja kansallinen lainsäädäntö on sopusoinnussa 

kansainvälisten säädösten kanssa. OTKES:n mukaan kyseessä on pienten viilausten97 

jälkeen “maailman modernein ja toimivin tutkintalainsäädäntö”.98 

 

Vuonna 2019 tutkintoja aloitettiin 12 ja niitä valmistui 15. Tutkinnoista eniten huomiota 

herättivät Airiston selällä 3.8.2019 tapahtuneen huviveneiden törmäyksen tutkinta99 ja 

Kittilän Levillä 12.4.2019 tapahtuneen kolmen lapsen kuolemaan johtaneen mökkipalon 

tutkinta100. OTKES:n taloudelliset kustannukset olivat noin 2,3 miljoonaa euroa. OTKES:ssa 

työskenneltiin virka- ja työsuhteissa 16,1 henkilötyövuotta ja ulkopuolisia asiantuntijoita 

käytettiin 4,3 henkilötyövuotta.101 

 

OTKES:n tehtävänä on huolehtia turvallisuustutkinnan kansainvälisestä yhteistyöstä. 

Erityisesti ilmailu- ja merionnettomuuksien tutkintoja säädellään kansainvälisissä 

sopimuksissa ja niissä on usein jollain kansainvälisellä osapuolella oikeus osallistua 

                                                 

95 PeVL 62/2010. 

96 HaVM 40/2010. 

97 Lakimuutokset 2016/798 ja 187/2019. 

98 OTKES toimintakertomus 2019, s.2. 

99 Tutkintaselostus M2019-02. 

100 Tutkintaselostus Y2019-01. 

101 OTKES toimintakertomus 2019, s.4-6. 
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tutkintaan. OTKES:n asiantuntijat osallistuvat alan kehittämiseen erilaisissa kansainvälisissä 

asiantuntijaverkostoissa. 

 

Syksyllä 2020 toteutetussa suhteellisen laajassa julkishallinnon luottamusta mittaavassa 

kansalaiskyselyssä OTKES sijoittui neljänneksi. Tutkimukseen osallistui 8057 suomalaista 

ja tutkimuskierroksella tutkittiin yhteensä 74 organisaatiota.102 Edellisenä vuonna sijoitus oli 

kolmas, joten tutkimustulosten perusteella OTKES:n voidaan arvioida ansainneen 

kansalaisten luottamuksen varsin hyvin. 

Koronapandemian tutkinta 

3.9.2020 Valtioneuvosto asetti OTKES:n yhteyteen riippumattoman tutkintaryhmän 

selvittämään koronapandemiasta johtuneita toimia Suomessa. Kyseessä oli 

turvallisuustutkintalain (525/2011) 5 luvun mukainen poikkeuksellisen tapahtuman tutkinta. 

Tutkintaryhmältä odotettiin suosituksia siitä, miten pandemian alkuvaiheen kokemusten 

perusteella voidaan kehittää yhteiskunnan varautumista erittäin vakaviin tapahtumiin ja 

lieventää niiden seurauksia. Lääketieteellisen hoidon tarkastelu rajattiin tutkinnan 

ulkopuolelle.  

 

Tutkintaryhmää johti johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskuksesta. 

Ryhmän jäsenet olivat valtiotieteiden maisteri Elli Flén (viranomais- ja kansalaisviestintä), 

filosofian maisteri Ilona Hatakka (kansalaistoiminta, tutkinnan metodiikka), lääketieteen 

tohtori, professori Pentti Huovinen (tartuntataudit ja kansanterveys), psykologian tohtori, 

dosentti Sirkku Laapotti (ryhmäilmiöt, tutkinnan metodiikka), oikeustieteen tohtori, 

professori Jaakko Ossa (kriisi- ja valmiuslainsäädäntö), hallintotieteiden tohtori, professori 

Jari Stenvall (hallinnon varautuminen) sekä valtiotieteiden maisteri Kari Ylönen (tutkinnan 

metodiikka). 103 

 

Tutkinta valmistui kesäkuussa 2021. Tutkintaryhmä antoi tutkinnan perusteella 12 

turvallisuussuositusta.104 Koronatilanteen hallinta jatkuu edelleen tätä kirjoittaessa syksyllä 

2021. Se on edellyttänyt lukuisia lakimuutoksia ja kehittämistoimenpiteitä. 

                                                 

102 https://t-media.fi/luottamus-julkishallintoa-kohtaan-parantunut-korona-aikana/. 

103 OM:n tiedote 3.9.2017: https://oikeusministerio.fi/-/riippumaton-tutkintaryhma-selvittamaan-

koronapandemiasta-johtuneita-toimia. 

104 P2020-01, s.92-98. 
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4 Lainsäädäntöön kohdistetut turvallisuussuositukset vuosina 

1997-2017 käynnistetyistä tutkinnoista 

Tässä luvussa esittelen tutkimusaineiston analyysin. Aineiston pohjalta tehtyjen 

kvantitatiivisten vertailujen ja toisaalta myös aineistosta nousseiden tapausten analyysien 

ensisijaisena tavoitteena on etsiä vastauksia luvussa 2 asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  

 

Ensimmäiset kaksi alalukua keskittyvät kahteen ensimmäiseen kysymykseen105 

tarkastelemalla aineistoa yleisellä tasolla. Lopuissa alaluvuissa aineisto on luokiteltu 

tutkintahaaroittain ja niissä pyritään vastaamaan kolmanteen kysymykseen106 tekemällä 

kunkin tutkintahaaran sisäistä analyysia. Analyysissä erityinen mielenkiinto kohdistuu 

niihin suosituksiin, joita ei jostain syystä ole toteutettu. Mikä on tällöin ollut perusteena vai 

ovatko ne vain “unohtuneet”? Ovatko suositukset olleet esimerkiksi jostain teknisestä tai 

juridisesta syystä mahdottomia toteuttaa, vai ovatko jotkin kilpailevat argumentit ohittaneet 

turvallisuuden kehittämisen?  

4.1 Aineistosta ja sen analyysistä 

Tutkimusaineisto on koottu käymällä läpi jokainen OTKES:n käynnistämä tutkintaselostus 

vuosilta 1997-2017. OTKES:n julkaisemista tutkintaselostuksista on karsittu pois ne, joihin 

OTKES oli vain osallistunut - päävastuun ollessa jonkun muun maan tutkintaviranomaisella. 

Karsinnan jälkeen jäi jäljelle 775 tutkintaselostusta. Näihin sisältyy sekä yksittäisten 

tapausten tutkintaselostuksia, että useamman tapauksen pohjalta tehtyjä teematutkintoja ja 

turvallisuusselvityksiä. 

 

Selostuksista kävin läpi ja analysoin myöhemmin tässä luvussa esitettyihin taulukoihin 

kyseisinä vuosina aloitetuista tutkinnoista annetut turvallisuussuositukset. 

Turvallisuussuosituksia oli annettu tutkintaselostuksissa yhteensä 1533. Jokainen suositus 

on arvioitu, kohdistuuko se tämän tutkimuksen rajauksen mukaisesti Suomen kansalliseen 

lainsäädäntöön, Suomea sitovaan EU -asetukseen tai kansainväliseen sopimukseen. Tämän 

kriteeristön läpäisi 42 suositusta. Tämä on vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 

 

                                                 

105 Kuinka paljon Onnettomuustutkintakeskus on antanut lainsäädäntöön kohdistuvia turvallisuussuosituksia 

vuosina 1997-2017? Miten edellä mainitut turvallisuussuositukset ovat toteutuneet eri aikoina ja eri 

tutkintahaaroissa?  
106 Mitkä ovat olleet mahdollisen toteutumisen tai toteutumattomuuden syyt? 
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Taulukko: Vuosina 1997-2017 käynnistetyt tutkinnat, niiden perusteella annetut 

turvallisuussuositukset ja tutkimusrajauksen mukaiset suositukset vuosittain. 

 

ilmailu- 

onnettomuudet 

raideliikenne- 

onnettomuudet 

vesiliikenne- 

onnettomuudet 

muut 

onnettomuudet 

poikkeukselliset 

tapahtumat 

 tut suo oik tut suo oik tut suo oik tut suo oik tut suo oik 

1997 45 27 - 40 25 1 19 39 - - - - - - - 

1998 23 23 - 20 32 - 17 37 2 3 30 1 - - - 

1999 20 33 - 15 28 - 8 17 1 3 28 - - - - 

2000 13 28 - 11 27 - 13 26 - 3 22 - - - - 

2001 9 16 - 13 15 - 15 20 - 3 8 - - - - 

2002 16 47 - 11 15 - 14 33 1 1 2 - - - - 

2003 10 18 - 11 13 - 10 20 - 6 21 - - - - 

2004 9 11 - 9 7 - 18 56 3 4 34 7 - - - 

2005 10 19 - 11 27 - 5 5 - 3 7 - - - - 

2006 8 10 - 4 1 - 5 14 2 10 14 1 - - - 

2007 18 17 - 12 35 - 5 6 - 7 10 1 1 13 5 

2008 15 23 - 13 27 - 9 10 - 7 3 - 1 9 2 

2009 15 19 - 12 22 - 8 13 1 3 6 - - - - 

2010 18 35 1 7 13 - 10 18 1 12 29 2 - - - 

2011 4 5 - 5 22 - 13 14 - 5 3 - - - - 

2012 10 36 2 4 14 - 4 6 - 4 15 2 1 5 - 

2013 6 14 - 5 15 - 7 20 - 4 10 - - - - 

2014 4 18 3 2 - - 2 3 - 3 13 - - - - 

2015 2 2 - 4 19 1 1 2 - 6 19 - - - - 

2016 3 10 1 7 20 - 5 17 1 7 19 - - - - 

2017 6 17 - 3 15 - 4 9 - 3 8 - - - - 

yht. 264 428 7 219 392 2 192 385 12 97 301 14 3 27 7 

 

OTKES seuraa säännöllisesti antamiensa turvallisuussuositusten toteutumisen tilaa ja myös 

julkaisee tulokset internetsivuillaan, mutta tämä seuranta ei ole kattavaa. Analyyseissa onkin 

lähdetty liikkeelle OTKES:n seurantatiedosta, mikäli nämä on julkaistu. Toisinaan olen 

pyrkinyt selvittämään ainakin tutkimuskysymysten kannalta tärkeimmiksi tulkitsemieni 
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suositusten toteutumisen tilannetta myös OTKES:n tekemää seurantaa pidemmälle, mutta 

eräiden suositusten osalta kattava selvitystyö osoittautui liian haastavaksi suhteessa työn 

laajuuteen.  

 

Erityisesti kansainvälisen tason suositusten kattava seuranta osoittautui toisinaan 

haastavaksi, koska niihin liittyen ei ole vastaavia säädösvalmistelun aineistoja saatavilla kuin 

kansallisessa säädösvalmistelussa. Suoraan lainsäädäntöön viittaavien suositusten tila oli 

tietysti helppo tarkistaa voimassa olevasta lainsäädännöstä, mutta haastavampaa oli selvittää 

esimerkiksi jotain monitasoiseen kansainväliseen sääntelyyn esitetyn muutoksen tilannetta. 

Näiden kohdalla olen pyrkinyt avoimesti kertomaan perusteet, joilla olen päätynyt 

tulkitsemaan, onko joku suositus toteutunut vai ei. On kuitenkin mahdollista, että jonkun 

toteutumattoman suosituksen oikeampi tila olisikin ollut “kesken”. 

 

Työn yhteydessä havaitsin, että osaa tutkintaraporteista ei ole lainkaan julkaistu, mutta 

toisaalta näissä tapauksissa julkaisemattomuuden syyksi on ilmoitettu, että tapaukseen ei ole 

liittynyt yleisen turvallisuuden kannalta merkittäviä seikkoja. On siis varsin todennäköistä, 

että julkaisemattomat tutkinnat eivät myöskään sisällä turvallisuussuosituksia. Osa 

suosituksista on luonnosvaiheessa annettujen lausuntojen perusteella poistettu lopullisista 

tutkintaselostuksista. Tällaiset suositukset on myös jätetty pois tutkimusaineistosta.  

 

OTKES:n käyttämä suositusten numerointi on vuosien varrella muuttunut. Joinain vuosina 

suositukset on numeroitu tutkintakohtaisesti, kun taas toisina vuosina suosituksilla on ollut 

vuositasolla juokseva numerointi. Tämän tutkimuksen koonnostaulukoissa käytetään 

kuitenkin yhdenmukaista suositusnumerointia, jossa kussakin tutkinnassa on erillinen 

suositusnumerointi, joka on riippumaton OTKES:n suositusnumeroinnista. Yleensä 

tutkinnan aloitusajankohta on ollut hyvin lähellä itse tutkittavan tapahtuman ajankohtaa. 

Tutkintojen kestoajat kuitenkin vaihtelevat, joten suositus saatetaan julkaista vasta kaksi 

vuotta tapahtuman jälkeen.  

 

Aineiston yleisen tason ajallista muutosta tarkasteltaessa voidaan huomata, että ilmailu-, 

raide- ja vesiliikenteeseen liittyvien tutkintojen määrä on vuosien varrella vähentynyt. 

Tarkastelun perusteella ei noussut tälle selkeää syytä. Nopea katsaus onnettomuustilastoihin 

kertoo, että vesiliikenteen onnettomuuksien määrä on pysynyt keskimäärin samalla tasolla, 
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vaikka liikennemäärät ovat olleet nousussa.107 Sama trendi on havaittavissa myös ilmailu-

108 ja rautatieonnettomuuksissa109. Tutkintaselostusten määrällinen lasku ei siis ainakaan 

täysin selity onnettomuuksien määrän laskulla. 

4.2 Suositusten toteutuvuus tutkintahaaroittain 

Seuraavassa taulukossa suositusten toteutumista on vertailtu tutkintahaaroittain: 

Taulukko: Vuosina 1997-2017 annetut lainsäädäntöön kohdistetut turvallisuussuositukset ja 

niiden toteutuminen. Suhdeluvut pyöristetty lähimpään prosenttiyksikköön. 

 Suositukset Lainsäädäntöön kohdistuvat suositukset 

Tutkintahaara n1 n2 Toteutettu  Toteutettu 

osittain 

Kesken 

Kaikki 1533 43 (3% n1) 22 (51% n2) 5 (12% n2) 1 

Raideliikenne 392 3 (1% n1) 2 (67% n2)   

Ilmailu 428 7 (2% n1) 3 (43% n2) 2 (29% n2)  

Vesiliikenne 385 12 (3% n1) 5 (42% n2)   

Muut 

onnettomuudet 

301 14 (5% n1) 9 (64% n2) 3 (21% n2) 1 

Poikkeukselliset 

tapahtumat 

27 7 (26% n1) 3 (43% n2)   

 

Lukumääräisesti suosituksia on annettu eniten (428) liittyen ilmailun tutkintahaaraan ja 

vähiten (27) liittyen poikkeuksellisten tapahtumien tutkintahaaraan. Lainsäädäntöön 

kohdistuvia suosituksia on annettu suhteellisesti eniten (26%) poikkeuksellisten tapahtumien 

tutkinnoissa ja sekä absoluuttisesti (3), että suhteellisesti (1%) vähiten raideliikenteen 

tutkintahaarassa. Absoluuttisesti suosituksia on annettu eniten (14) muiden onnettomuuksien 

tutkintahaarassa. Liikennemuotoihin liittyvistä tutkintahaaroista absoluuttisesti (12) ja 

                                                 

107 https://sisainenturvallisuus.fi/tapaturmat-ja-onnettomuudet, päivitetty 6/21, viitattu 27.9.2021. 

108 https://www.traficom.fi/fi/tilastot/ilmailuonnettomuustilasto, päivitetty 2.6.2021, viitattu 27.9.2021. 

109 https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__lii__rtie__vv/statfin_rtie_pxt_12mc.px, viitattu 

27.9.2021. 

https://sisainenturvallisuus.fi/tapaturmat-ja-onnettomuudet
https://www.traficom.fi/fi/tilastot/ilmailuonnettomuustilasto
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__lii__rtie__vv/statfin_rtie_pxt_12mc.px
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suhteellisesti (3%) eniten lainsäädäntöön kohdistuvia suosituksia on annettu vesiliikenteen 

tutkinnoissa.  

 

Lainsäädäntöön kohdistuvista suosituksista on toteutettu tai osittain toteutettu yhteensä 

63% suosituksista. Absoluuttisesti eniten suosituksia on toteutettu muiden onnettomuuksien 

tutkintahaarassa (12-13) ja vähiten raideliikenteessä (2), jossa kuitenkin suositusten 

suhteellinen toteutuvuus on suurin (67%). Suhteellisesti vähiten suosituksia on toteutettu 

vesiliikenteen tutkintahaarassa (42%).  

 

Sekä annettujen, että toteutettujen suositusten kvantitatiivisessa vertailussa voi huomata, että 

suositusten suhteellinen toteutuvuus ei välttämättä seuraa absoluuttista toteutuvuutta. 

Toisaalta tilastollisen vertailun merkitystä vähentää se, että lainsäädäntöön kohdistuvien 

suositusten absoluuttinen määrä oli esimerkiksi raideliikenteen osalta varsin vähäinen. Eroja 

lainsäädäntöön kohdistuvien suositusten suhteellisessa määrässä selittää eniten se, että eri 

tutkintahaaroissa sääntely tapahtuu rakenteellisesti eri sääntelytasoilla ja tässä tutkimuksessa 

säädöshierarkian alemmille tasoille osoitetut suositukset on rajattu pois. 

4.3 Tapaustarkastelut tutkintahaaroittain 

Yleisen tason tarkastelussa saatiin vastauksia kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 

Seuraavaksi siirryn analysoimaan suosituksia tapauskohtaiselle tasolle etsiäkseni vastausta 

kolmanteen tutkimuskysymykseen. Tapausanalyysit on ryhmitelty tutkintahaaroittain ja 

tutkintahaarojen välisten eroavaisuuksien selittämiseksi kussakin alaluvussa on tarvittaessa 

myös avattu eri tutkintahaarojen oikeudellisia ominaispiirteitä. 

4.3.1 Ilmailu 

Ilmailun turvallisuustutkinta tehdään onnettomuuksista, vaaratilanteista ja muista 

lentoturvallisuutta vaarantaneista tapauksista, joiden tutkinnasta katsotaan olevan hyötyä 

lentoturvallisuudelle. Tutkintakynnys on siis varsin matalalla. Eräiden ilmailun alojen 

kohdalla tutkintavelvoitetta on kuitenkin rajoitettu (mm. sotilasilmailu ja ultrakevyet 

lentokoneet). 

 

Vuosina 1997-2017 on ilmailun tutkintahaaran tutkintoja käynnistetty 264 kappaletta. Näistä 

tutkinnoista on noussut 428 turvallisuussuositusta, joista 7 on tämän tutkimuksen kriteeristön 

mukaan kohdistettu lainsäädäntöön. 
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Taulukko: Vuosina 1997-2017 käynnistettyjen ilmailuun liittyvien tutkintojen lainsäädäntöön 

kohdistuvat turvallisuussuositukset 

Suositus Sisältö Tutkinta Kohde Tila 23.9.2021 

C11/2010L/S3 Pidennetään 

ohjaamoäänittimen 

tallenneaika riittävän pitkäksi, 

jotta se kattaa koko lennon 

reitityksen ajan 

A330-liikelentokoneiden 

vuodatusilmajärjestelmän 

toimintahäiriöistä 

johtuneet vakavat 

vaaratilanteet lennoilla 

11.12.2010 ja 22.12.2010 

EASA, 

ICAO 

Toteutettu osittain 

L2012-04/S2 Parannetaan suomenkielistä 

käännöstä, joka koskee JAR-

FCL1 -

lentokoulutusmääräystä 

Lento-onnettomuus 

Alastaron moottoriradalla 

8.5.2012 

EASA Toteutettu osittain 

L2012-04/S3 Määritellään PPL-

lentokoulutusohjelmaan 

eräiden lentosuoritusten 

vähimmäismäärä 

EASA Toteutettu 

2015-S02 Luodaan pyroteknisille 

pelastusjärjestelmille 

yhdenmukaiset 

varoitusmerkinnät 

Harrasterakenteisen 

lentokoneen onnettomuus 

ja räjähdysvaaratilanne 

Nummelassa 27.3.2014 

 

EASA Toteutettu 

2015-S04 Lisätään LAPL(A) ja PPL(A) 

-koulutusohjelmiin 

pyroteknisiä järjestelmiä 

koskeva osio 

EASA Ei toteuteta 

2015-S11 Laaditaan ilma-aluksen 

päällikölle teoria- ja 

lentokoulutusvaatimukset 

laskuvarjohyppytoimintaa 

varten 

Kahdeksan 

laskuvarjohyppääjän 

kuolemaan johtanut 

onnettomuus Jämijärvellä 

20.4.2014 

EASA Ei toteuteta 

2017-S36 Ilmoitusvelvollisuus 

lääkäreille ilmailussa 

Lentäjän 

toimintakyvyttömyys 

laskeutumisen aikana 

Vampulan lentopaikalla 

24.9.2016 

LiVM Toteutettu 
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Ilmailun turvallisuutta ohjaavista kansainvälisistä sopimuksista keskeisin on kansainvälisen 

siviili-ilmailun yleissopimus (ns. Chicagon sopimus (1944)), jolla on myös perustettu YK:n 

alainen kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO). Järjestön tehtävänä on muun muassa 

edistää lentoturvallisuutta kansainvälisessä ilmailussa. Suomi on liittynyt sopimukseen 

vuonna 1949. ICAO antaa standardeja ja suosituksia käytänteistä. Nämä eivät kuitenkaan 

säädöshierarkiassa ohita kansallista sääntelyä110, joten ne jätetään tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle. 

 

Ilmailun turvallisuuden sääntely oli tutkitun aikajakson alkupuolella pitkälti kansallisten 

ilmailuviranomaisten antamien määräysten varassa. Sittemmin sääntely on enenevässä 

määrin perustunut EU -tasolla sovittuihin yhteiseurooppalaisiin sääntöihin. Vuonna 2002 

perustettu Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto (EASA) vastaa turvallisuuden ja 

ympäristönsuojelun varmistamisesta Euroopan lentoliikenteessä ja sen tehtäviin kuuluu mm. 

sääntelyn ja sertifioinnin yhdenmukaistaminen sekä ilmailualan teknisten sääntöjen 

laatiminen. Sille on siirtynyt monia kansallisten viranomaisten tehtäviä. Lentoturvallisuuden 

kannalta keskeisessä asetuksessa (EY) 216/2008 on koottu Euroopan siviili-ilmailua 

koskevat säännöt. Asetuksessa (EU) 1178/2011 on puolestaan annettu keskeisiä 

lentomiehistöä koskevia vaatimuksia.  EASA:n antamien määräysten lisäksi lentoliikennettä 

koskevat edelleen myös useat kansainvälisten sopimusten määräykset, kansalliset säädökset 

(kuten Ilmailulaki) ja Traficomin antamat ilmailumääräykset.  

 

Ilmailulain (864/2014) 5.1 § nojalla Liikenne- ja viestintävirasto antaa Chicagon sopimuksen 

edellyttämät tarkemmat määräykset siitä, miten Euroopan unionissa annettuja lentosääntöjä 

sovelletaan Suomessa. Tämän normin perusteella on tehtävissä tulkinta, että EU -tasolla 

annetut säännöt eivät suoraan ohjaa kansallista lainsäädäntöä vaan tutkimuskysymyksen 

relevanttiuden kannalta EU -säädöksiin kohdistuvien suositusten osalta on vielä erikseen 

selvitettävä, mille säädöshierarkian tasolle mahdolliset kansainvälisen tason muutokset 

kansallisella tasolla tuotaisiin.  

 

OTKES on antanut erityisesti tutkittavan ajanjakson loppupuolella useita 

turvallisuussuosituksia ICAO:lle ja EASA:lle. Jokaisen tällaisen suosituksen kohdalta edellä 

                                                 

110 https://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx, viitattu 27.7.2021. 

https://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx
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mainittu toimeenpanokysymys on siis erikseen tarkastettu. Valtaosa kansainvälisille tahoille 

annetuista suosituksista ei aiheuttanut muutospaineita kansallisen lainsäädännön tasolle. 

Tästä säädöspohjan rakenteesta johtuen tutkimuskysymyksen kannalta relevantit löydökset 

jäävät vähäiseksi suhteessa tutkintojen ja suositusten määrään.  

 

Useat ilmailuun liittyvät turvallisuussuositukset kohdistuvat myös lentoyhtiöihin, 

lennonjohtoon, lentoasematoimintoihin ja lentokonevalmistajiin. Näiden toiminnasta ei 

juurikaan säädetä lain tasolla. 

C11/2010L A330-liikennelentokoneiden moottoreiden vuodatusilmajärjestelmän 

toimintahäiriöistä johtuneet vakavat vaaratilanteet lennoilla 11.12.2010 ja 22.12.2010 

Venäjän ilmatilassa oli joulukuussa 2010 tapahtunut kaksi samankaltaista moottorin 

toimintahäiriöstä johtuvaa vakavaa vaaratilannetta Finnairin operoimille S.A.S.:n 

valmistamille lentokoneille. Ensimmäisellä lennolla oli ainoastaan kolme miehistön jäsentä, 

mutta toisella lennolla oli 15 miehistön jäsentä ja 286 matkustajaa matkalla Thaimaasta 

Helsinkiin. Molemmilla lennoilla ilmenneen häiriön vuoksi lentokoneiden sisäinen 

ilmanpaine laski ja miehistöt siirtyivät käyttämään varahappijärjestelmää. Molemmat lennot 

joutuivat häiriön vuoksi myös tekemään suunniteltua nopeamman laskeutumisen. 

Ensimmäinen lento joutui turvautumaan varalaskupaikkaan.111 

 

Tutkinnan perusteella annettiin neljä turvallisuussuositusta, joista yksi kohdistui Suomea 

sitovaan kansainväliseen sopimukseen. Chicagon sopimuksen liitteen 6 mukaan 

liikennelentokoneen tulee olla varustettu ohjaamon äänet tallentavalla CVR112 -laitteella, 

jonka tallennusaika on vähintään kaksi viimeistä tuntia. Tämän tutkinnan osalta 

ensimmäisen lennon CVR-tallennetta ei oltu säilytetty, mikä vaikeutti ohjaamomiehistön 

toiminnan tutkintaa.113 OTKES suositti EASA:lle ja ICAO:lle CVR:n tallenneajan 

pidentämistä kattamaan koko lennon ajan.114 

 

Muutamaa vuotta aiemmin myös Kreikan tutkintaviranomainen oli tehnyt vastaavan 

turvallisuussuosituksen GREC-2006-045. Tuolloin EASA oli todennut, että 

                                                 

111 C11/2010L, s.III. 

112 Cockpit Voice Recorder 

113 C11/2010L, s.34. 

114 C11/2010L, s.50. 
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turvallisuushyödyt eivät vastaa operaattoreille aiheutuvia korkeita kustannuksia.115 Koska 

tutkinnan kohteena oli ranskalaisen lentoyhtiön (Airbus S.A.S.) lennot, myös Ranskan 

lentoturvallisuustutkintaviranomainen (BEA) lausui asiassa. Lausunnon mukaan 

“turvallisuustutkintaviranomaisen tehtävänä ei ole ehdottaa ratkaisuja vaan tunnistaa 

ongelmia, joita toimivaltaisen ilmailuviranomaisen tai valmistajan tulee ratkaista 

parantaakseen turvallisuutta.”116 OTKES:n oman seurannan mukaan ohjaamoäänittimen 

tallennusaikaa on kuitenkin pidennetty 25 tuntiin. Muutos tuli voimaan uusissa lentokoneissa 

1.1.2021.117 

L2012-04 Lento-onnettomuus Alastaron moottoriradalla 8.5.2012 

Onnettomuudessa koulutuslennolla ollut lentokone syöksyi maahan ja koneessa yksin ollut 

ohjaaja sai välittömästi surmansa.118 Onnettomuuden turvallisuustutkinnassa ilmeni, että 

lentokoulutukseen kuuluvan syöksykierteen välttämisen koulutusmääräykset olivat osin 

epäselvät ja epäselvyyttä lisäsi harhaanjohtava suomenkielinen käännös. Käännöksen saattoi 

ymmärtää siten, että koulutus sisälsi myös ohjaajan aktiivista häirintää, mikä ei kuitenkaan 

ollut alkuperäisen määräyksen tarkoitus.119  

 

OTKES antoi tutkinnasta seitsemän turvallisuussuositusta, joista kaksi olivat EU -

asetukseen kohdistuvia. Molemmat suositukset annettiin EASA:lle. Ensinnäkin 

yksityislentäjän lupakirjan (PPL, Private Pilot License) -lentokoulutusohjelmaan kuuluvan 

syöksykierreharjoituksen käännöstä tuli harkita uudelleen ja täsmentää sitä käytännön 

esimerkeillä. Toisekseen syöksykierrekoulutukseen tuli määrittää suoritusten 

vähimmäismäärä.120  

 

OTKES:n seurannan mukaan EASA on nimittänyt asiantuntijaryhmän (RMT.0581 RMG), 

jonka työn perusteella EASA harkitsee lentomiehistöä koskevaan EU-asetukseen 1178/2011 

                                                 

115 C11/2010L, s.42. 

116 C11/2010L, liite 1. 

117https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517504843856.html, 

päivitetty 9.10.2019, viitattu 23.9.2021. 

118 L2012-04, s.2 ja 9. 

119 L2012-04, s.13-22, 40. 

120 L2012-04, s.60. 

https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517504843856.html
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sisältyvien säännösten päivittämistä.121 EASA on myös päivittänyt lentokoneen hallinnan 

menetyksen ehkäisemiseen ja siitä palautumiseen liittyvää koulutusmateriaalia, mutta katsoi 

että käännösten tekeminen ei kuulu EASA:n tehtäviin.122  

L2014-01 Harrasterakenteisen lentokoneen onnettomuus ja räjähdysvaaratilanne 

Nummelassa 27.3.2014 

Onnettomuudessa omavalmisteinen lentokone lähti koelennolle, kaarsi nousun aikana 

hitaalla nopeudella, sakkasi ja törmäsi maahan. Toinen koneen ohjaajista kuoli ja toinen 

loukkaantui vakavasti. Onnettomuuskoneessa oli pelastusvarjo, jonka ajopanos aiheutti 

pelastustoimien aikana räjähdysvaaran. Onnettomuuspaikalla työskennelleet eivät tienneet 

räjähdysvaarasta, koska siitä varoittavat merkit eivät olleet selvästi havaittavissa.123 

 

Onnettomuuden tutkinnan perusteella OTKES antoi kahdeksan turvallisuussuositusta, joista 

kaksi olivat EU -lainsäädäntöön kohdistuvia suosituksia EASA:lle. Rakettikäyttöisten 

pelastusjärjestelmien asennuksesta tai käytöstä ei ollut kansallista tai kansainvälistä 

ohjeistusta tai koulutusvaatimuksia, joten ensinnäkin pyroteknisille järjestelmille suositettiin 

luomaan yhdenmukaiset varoitusmerkinnät ja toisekseen lentäjien (LAPL(A)124 ja 

PPL(A)125) peruskoulutusohjelmiin suositettiin lisättäväksi pyroteknisiä järjestelmiä 

koskeva osio.126 

                                                 

121https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517504867866.html, 

päivitetty 4.6.2020, viitattu 24.9.2021. 

122
https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517504867579.html, 

päivitetty 30.12.2020, viitattu 24.9.2021. 

123 L2014-01, s.III. 

124 LAPL(A) = Light Aircraft Pilot Licence (Airplane), kevyiden ilma-alusten lupakirja. 

125 PPL (A) = Private Pilot Licence (Airplane), yksityislentäjän lupakirja. 

126 L2014-01, s.28. 

https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517504867866.html
https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517504867579.html
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OTKES:n seurannan mukaan varoitusmerkintöihin liittyvä suositus on toteutettu kevyiden 

urheilukoneiden sertifikaatissa (CS-LSA)127128. Koulutukseen liittyvää suositusta ei 

toteutettu, koska asia on jo esitetty olemassa olevissa EU:n säännöksissä.129 

L2014-02 Kahdeksan laskuvarjohyppääjän kuolemaan johtanut lento-onnettomuus 

Jämijärvellä 20.4.2014 

Onnettomuuden taustalla oli useita syitä, jotka liittyivät sekä lentokoneen rakenteisiin, että 

käyttötapaan. Onnettomuuden keskeisin syy oli väsyneen siipituen nurjahtaminen. 

Nurjahtamista edistivät myös mm. vääränlainen kuormaus sekä kokemattoman ohjaajan 

tekemä voimakas lentoliike. Nurjahtamisen vuoksi lentokone menetti ohjattavuutensa ja 

siipi kääntyi hyppyovea vasten estäen hyppääjien poistumisen. Ohjaajan lisäksi vain kaksi 

hyppääjää ehti pelastautumaan ohjaajan ovesta.130 

 

Onnettomuuden tutkinnan perusteella OTKES laati neljä turvallisuussuositusta, joista yksi 

oli EU -lainsäädäntöön kohdistuva suositus EASA:lle. OTKES suositti, että 

laskuvarjohyppyjen lentotoimintaa varten ilma-aluksen päällikölle laadittaisiin 

yksityiskohtaiset teoria- ja lentokoulutusvaatimukset. Hyppylentäjän kelpuutuksen 

saamiseksi tulisi suorittaa erillinen konetyyppikohtainen lentokoe.131  

 

1.10.2021 tarkastetun OTKES:n seurannan mukaan suosituksen tila on edelleen “kesken”. 

Seurannan mukaan suositusta on pitänyt tarkastella asiantuntijaryhmässä vuonna 2016, 

mutta seurantatietoa ei ole kesän 2016 jälkeen päivitetty.132 Seurantatiedossa viitattaneen 

onnettomuuden vuoksi liikenneministeriön vuonna 2014 käynnistämään harrasteilmailun 

                                                 

127 CS-LSA = EASA:n “Certification Specification” (CS) on ei-sitova tekninen standardi, tässä tapauksessa 

koskien kevyitä urheilulentokoneita (Light Sport Aircraft (LSA)). 

128https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517504335708.html, 

päivitetty 5.5.2021, viitattu 29.7.2021. 

129https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517504336461.html, 

päivitetty 1.9.2016, viitattu 29.7.2021. 

130 L2014-02, s.III-IV. 

131 L2014-02, s.103-104. 

132https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517504339797.html, 

päivitetty 17.8.2016, viitattu 1.10.2021. 

https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517504335708.html
https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517504336461.html
https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517504339797.html
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riskikartoitukseen ja sen pohjalta vuonna 2015 käynnistettyyn asiantuntijaryhmässä tehtyyn 

harrasteilmailun turvallisuusprojektiin.133 

 

Riskikartoituksen toimenpidesuosituksissa ehdotettiin, että Suomen Ilmailuliitto julkaisee 

laskuvarjohyppylentoja suorittaville lentäjille koulutuksen yleisohjeen. Ehdotuksessa 

viitattiin myös Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen (Federal Aviation Administration, FAA) 

hyppylentäjien koulutusohjeeseen. Ehdotuksessa ei kuitenkaan ollut mainintaa uudesta 

kansainvälisestä sääntelytarpeesta.134 Sen sijaan projektin loppuraportissa korostettiin 

harrasteilmailun kaupallista ilmailua suurempaa vapautta ja vastuuta. Raportissa viitattiin 

myös EASA:n riskihierarkiaan, jonka mukaisesti viranomaistoiminnalla pyritään 

ensisijaisesti suojaamaan kolmansia osapuolia ja kaupallisen lentotoiminnan matkustajia. 

Raportin mukaan EU -tasolla yleisenä trendinä on keventää sääntelyä ja siirtää vastuuta 

harrasteyhteisölle.135 

 

Rivien välistä voi tulkita, että todennäköisesti projektin alatyöryhmätkään eivät kokeneet 

uutta EU -tason sääntelyä tarpeelliseksi. 25.9.2021 tehdyssä tarkastelussa voimassa olevasta 

EU -ilmailulainsäädännöstä ei löytynyt säännöksiä hyppylentäjän kelpuutuksesta. 

Tutkimuksen lopputulokseksi tulkitsin, että suositusta ei toteuteta. 

L2016-01 Lentäjän toimintakyvyttömyys laskeutumisen aikana Vampulan lentopaikalla 

24.9.2016 

Onnettomuudessa pienlentokoneen lentäjä sai jo neljännen sydäninfarktinsa laskeutumisen 

aikana ja ajautui kiitotieltä ojaan. Onnettomuudessa ei tapahtunut loukkaantumisia, mutta 

lentäjä menehtyi saamaansa sairauskohtaukseen.136 

 

Onnettomuuden tutkinnassa merkittävin löydös oli se, että lentäjä saattoi säilyttää 

lentokelpoisuutensa, vaikka taustalla oli alla useampi sydäninfarkti. Lentäjä ei ollut 

ilmoittanut ilmailulääkärille aiemmista infarkteistaan eikä uniapneastaan, joten hänet oli 

arvioitu lentokelpoiseksi.137  

                                                 

133 Trafin julkaisut 15/2014 ja 1/2016. 

134 Trafi 15/2014, s.105. 

135 Trafi 1/2016, s.45–46. 

136 L2016-01, s.24–25. 

137 L2016-01, s.24. 
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Vastaava ilmailulääketieteen tiedonkulun ongelma oli edellisenä vuonna aiheuttanut 150 

ihmisen kuoleman, kun mielenterveyden ongelmista kärsinyt Germanwingsin perämies oli 

lentänyt matkustajakoneen tahallaan päin vuorta. Kaksi viikkoa ennen turmaa yksityislääkäri 

olisi halunnut lähettää hänet hoidettavaksi psykiatriseen sairaalaan. Tiedot 

terveysongelmista eivät kuitenkaan päätyneet työnantajalle lääkäreiden 

vaitiolovelvollisuuden vuoksi.138  

 

Vampulan tapauksessa terveystietojen koostamisen mahdollisti vasta turvallisuustutkinnan 

laajat tiedonsaantioikeudet. Lentäjän terveystiedot olivat pirstaleiset, sillä hän oli käynyt 

useilla eri lääkäreillä eikä tietoja oltu aiemmin koottu.  

 

OTKES antoi tutkinnan pohjalta neljä turvallisuussuositusta, joista yksi kohdistui 

lainsäädäntöön. Tapauksessa annettiin myös kansainvälisiä suosituksia ICAO:lle ja 

EASA:lle liittyen ilmailulääketieteen käsikirjan päivittämiseen, riskinarvioon ja lääkäreiden 

kouluttamiseen.139 

 

Suosituksen pohjalta yhtenäistettiin lääketieteellisiä ilmoituksia koskevat menettelyt 

rautateillä, merenkulussa ja ilmailussa. Uuteen liikennepalvelulakiin tuotiin säännökset 

terveydenhuollon ammattihenkilöstön ilmoitusvelvollisuudesta tilanteissa, joissa on epäily, 

että terveydentilasta aiheutuu välitön uhka liikenneturvallisuudelle.140 Tavoitteena oli 

vastaavat liikenneturvallisuusvaikutukset kuin tieliikenteen ilmoitusvelvollisuudella. 

4.3.2 Raideliikenne 

Raideliikenteen turvallisuustutkinta tehdään raideliikenteen suuronnettomuuksista, sekä 

rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin141 mukaisista tapahtumista. 

 

Vuosina 1997-2017 tapahtuneista onnettomuuksista on raideliikenteen turvallisuustutkintoja 

tehty 219 kappaletta. Näistä tutkinnoista nousi 392 turvallisuussuositusta, joista kolme on 

                                                 

138 https://yle.fi/uutiset/3-8740612.  

139 L2016-01, s.27–28. 

140 L (320/2017), 208 §. 

141 EU 2016/798, 3 art. 

https://yle.fi/uutiset/3-8740612
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tämän tutkimuksen kriteeristön mukaan lainsäädäntöön kohdistuvia. Hieman yllättäen kaksi 

näistä koskee turvavöiden käyttöpakkoa tieliikenteessä. 

 

Valtaosa raideliikenteen turvallisuussuosituksista on luonteeltaan teknisiä tai kohdistuu 

viranomaistason sääntelyyn. Raideliikenteelle tyypillisiä suosituksia ovat esimerkiksi 

tasoristeysten poistot, junien turvatekniikat ja nopeusrajoitukset tietyille rataosuuksille. 

Näistä säädetään pääosin ratahallinnon sisäisillä määräyksillä. 

Taulukko: Vuosina 1997-2017 käynnistettyjen raideliikenteeseen liittyvien 

turvallisuustutkintojen lainsäädäntöön kohdistuvat turvallisuussuositukset  

Suositus Sisältö Tutkinta Kohde Tila 13.9.2021 

C6/1997R-S1 Lakimuutoksella määrättävä 

toimivaltaiselle 

viranomaiselle 

yksityisraiteiden 

liikennöinnin seuranta ja 

kunnossapidon valvonta. 

Yksityisraiteilla vuosina 

1996 ja 1997 tapahtuneet 

junanvaunujen suistumiset 

ei 

määritelt

y 

Toteutunut 

B1/2007R-S4 Turvavyön käyttöpakko 

laajennettava koskemaan 

myös jakeluautoja matkasta 

riippumatta 

Kuolemaan johtanut 

tasoristeysonnettomuus 

Närpiössä 17.1.2007 

ei 

määritelt

y 

Ei toteutunut 

R2015-S1  Tieliikennelaissa on 

määrättävä työkoneelle ja 

traktorille turvavyöpakko 

Tasoristeysonnettomuus 

Kokemäellä 6.2.2015 

LVM Toteutunut 

 

C6/1997R Yksityisraiteilla vuosina 1996 ja 1997 tapahtuneet junanvaunujen suistumiset 

Vuosien 1996 ja 1997 aikana yksityisillä teollisuus- ja satamaraiteilla oli tapahtunut useita 

kiskolta suistumisia. Nopeudet olivat olleet pieniä ja vahingot vähäisiä, mutta tapahtumiin 

liittyi kuitenkin vaarallisia aineita (VAK), joten riski ympäristöonnettomuuteen oli 

olemassa. Teematutkinnassa otettiin kahdeksan tapausta tarkempaan tarkasteluun.142 

Tutkinnan perusteella annettiin yksi lainsäädäntöön kohdistuva turvallisuussuositus. 

Lakimuutoksella olisi määrättävä toimivaltaiselle viranomaiselle yksityisraiteiden 

                                                 

142 C6/1997R, s.3. 
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liikennöinnin seuranta ja kunnossapidon valvonta. Suositusta ei kohdistettu millekään 

viranomaiselle.143 

 

Ratahallintokeskus esitti lausunnossaan huolensa valvontavelvollisuuden mahdollisesta 

jäykkyydestä ja kustannuksista, mutta esitti suosituksen täytäntöönpanoa rataverkkolain 

muutoksella liikenneministeriön ja Ratahallintokeskuksen yhteisen valmistelun pohjalta.144 

Myöhemmin myös VR-Yhtymä OY esitti Liikenneministeriölle lainmuutosta.145 

Maaliskuussa 2003 voimaan tullut rautatielain (198/2003) 30 § määritti rautatieliikenteen 

turvallisuuden Ratahallintokeskukselle myös yksityisraiteilla. 

B1/2007R Kuolemaan johtanut tasoristeysonnettomuus Närpiössä 17.1.2007 

Onnettomuudessa puutavaralastissa ollut juna törmäsi vartioimattomassa tasoristeyksessä 

postinjakelussa olleeseen pakettiautoon. Pakettiauton kuljettaja menehtyi onnettomuuden 

seurauksena.146 Tutkinnan perusteella annettiin viisi turvallisuussuositusta, joista yksi 

kohdistui lainsäädäntöön. Turvavyön käyttö onnettomuustilanteissa pienilläkin nopeuksilla 

saattaa estää vammautumiselta tai kuolemalta, joten turvavyön käyttöpakkoa ehdotettiin 

laajennettavaksi koskemaan myös jakeluautoja ajomatkasta riippumatta.147 

 

Itella lausui suosituksen johdosta antaneensa sisäisen suosituksen turvavyön käytöstä. 

Liikenne- ja viestintäministeriö ei puoltanut turvavyöpakon laajentamista lain tasolla, koska 

tietyissä tehtävissä siitä aiheutuisi vain ongelmia ja määräys jäisi todennäköisesti 

noudattamatta.148 Yli kymmenen vuotta myöhemmin tieliikennelain kokonaisuudistuksen 

yhteydessä suositus vielä mainittiin hallituksen esityksessä, mutta ehdotonta pakkoa ei 

tällöinkään esitetty.149 Kesällä 2020 voimaan tulleessa tieliikennelaissa jakeluautoja koskeva 

vapautus jäi koskemaan hiljaisilla nopeuksilla ajoa (matkasta riippumatta), jos turvavyön 

käytöstä on huomattavaa haittaa.150 

                                                 

143 C6/1997R, s.12. 

144 C6/1997R, liite 5. 

145 C13/1998R, s.6. 

146 B1/2007R, s.1–2. 

147 B1/2007R, s.11. 

148 B1/2007R, liite 1. 

149 HE 180/2017, s.227. 

150 L 729/2018, 93.1,1 §. 
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R2015-01 Tasoristeysonnettomuus Kokemäellä 6.2.2015 

Onnettomuudessa matkustajajuna törmäsi traktoridumpperiin jälkimmäisen valmistellessa 

siirtoa rautatien yli. Onnettomuudessa sekä veturinkuljettaja, että dumpperin kuljettaja 

loukkaantuivat vakavasti.151 

 

Tutkinnan perusteella annettiin viisi turvallisuussuositusta, joista yksi kohdistui 

lainsäädäntöön. Liikenne- ja viestintäministeriötä suositeltiin muuttamaan tieliikennelakia 

siten, että työkoneella ja traktorilla liikenteessä olisi käytettävä turvavöitä.152 

 

LVM viittasi lausunnossaan vuonna 2014 käynnistettyyn tieliikennelain 

kokonaisuudistukseen.153 Kyseisen kokonaisuudistuksen esitöissä arvioitiin, että 

työkäytössä joudutaan usein poistumaan ajoneuvosta tai liikkumaan ohjaamossa, eikä 

turvavyön käyttämättömyys tällaisissa tilanteissa ole osoittautunut erityiseksi 

riskitekijäksi.154 Kesällä 2020 voimaan tulleessa tieliikennelaissa istumapaikalle asennetun 

turvavyön käyttöpakko laajeni koskemaan traktoria ja moottorityökonetta. Turvavyötä ei 

kuitenkaan tarvitse käyttää, kun turvavyön käytöstä on haittaa ajoneuvolla tehtävässä 

työssä.155 

4.2.3 Vesiliikenne 

Vesiliikenteen turvallisuustutkinta tehdään onnettomuuksista, jotka ovat tapahtuneet 

Suomen aluevesillä tai joissa on ollut osallisena suomalainen alus. Veneilyyn liittyvät 

onnettomuudet tutkitaan vain, jos tutkinta on erityisestä syystä perusteltua esimerkiksi 

turvallisuuden lisäämiseksi. 

 

Vuosina 1997-2017 tehtiin 192 vesiliikenteen turvallisuustutkintaa. Tutkinnoista nousi 385 

turvallisuussuositusta, joista 12 on tämän tutkimuksen kriteeristön mukaan lainsäädäntöön 

kohdistuvia. 

                                                 

151 R2015-01, s.I. 

152 R2015-01, s.26. 

153 R2015-01, liite 1. 

154 HE 180/2017, s.228. 

155 L 729/2018, 90 ja 93 §. 
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Taulukko: Vuosina 1997-2017 käynnistettyjen vesiliikenteeseen liittyvien 

turvallisuustutkintojen lainsäädäntöön kohdistuvat turvallisuussuositukset  

Suositus Sisältö Tutkinta Kohde Tila 24.9.2021 

C8/1998M-S2  Potkurin hätäjärjestelmän 

lisääminen SOLAS 

säädöstöön 

M/T Naturan karilleajo 

Emäsalon edusta 13.10.1998 

MKL 

(IMO) 

Ei toteutettu 

C9/1998M-S5 Luotsauksen säädökset ms CHRISTA, karilleajo 

Ruotsinsalmen oikaisuväylällä 

23.11.1998 

MKL Toteutettu 

C6/1999M-S1 Peräsinkulman osoitinta 

koskeva vaatimus  

ms INOWROCLAW, 

karilleajo Suomenlinnan 

edustalla 25.11.1999 

MKL 

(IMO) 

Toteutettu 

B1/2002M-S5 Veneilyn promillerajan 

alentaminen 

Veneonnettomuus 

Tammisaaren saaristossa 

7.7.2002 

MKL Ei toteutettu 

B5/2004M-S1 Hätäilmoitusta koskevien 

säännösten muuttaminen 

M/S GLOBAL FREIGHTER, 

pohjakosketus 

Kalvholmsgrundetissa 

21.9.2004 

LVM Ei toteutettu 

S2/2004M-S1 Turvallisuussuunnitelma 

pakolliseksi kaikille 

kotimaan matkustaja-

alusliikenteen aluksille 

Kotimaan matkustaja-

alusliikenteen turvallisuus 

MKL Ei toteutettu 

S2/2004M-S6 Merenkulun 

lainsäädännön 

päivittäminen 

Kotimaan matkustaja-

alusliikenteen turvallisuus 

LVM, 

MKL 

Toteutettu 

C4/2006M 

C5/2006M-S1 

Ahvenanmeren saaminen 

reittijakojärjestelmän ja 

liikenteen valvonnan 

piiriin 

M/S HOBURGEN 7.10.2006 

ja M/T ARCTICA 14.10.2006, 

törmäys Tröskeln Östra -

merimerkkiin 

MKL 

(IMO) 

Toteutettu 
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C6/2006M-S2 IMO:n STCW-

sopimuksen sanamuodon 

muutos 

Matkustaja-autolautta MS 

NORDLANDIA, törmäys 

laituriin Tallinnan satamassa 

28.10.2006 

MKL 

(IMO) 

Ei toteutettu 

S1/2009M-S1 Yksinkertaisempi 

turvallisuussuunnitelma 

pakolliseksi kaikille 

kotimaan matkustaja-

alusliikenteen aluksille 

Onnettomuustutkinnan 

vaikuttavuus kotimaan 

matkustaja-alusliikenteen 

turvallisuuteen 

LTV Ei toteutettu 

D8/2010M-S1 Alusliikennepalveluun 

osallistuminen 

pakolliseksi 

kaikenkokoisille 

hyötyliikenteen aluksille 

Vesibussi M/S QUEEN (FIN) 

ja matkustaja-alus M/S 

VIKING XPRS (SWE), 

vaaratilanne Kustaanmiekassa 

20.7.2010 

ei 

osoitettu 

Ei toteutettu 

M2016-S1-S2 Alusten turvalliseen 

kulkuun liittyvien 

säädösten arviointi ja 

kehittäminen 

Alusten sähkönjakeluhäiriöt LTV, 

SYKE 

Toteutettu 

 

Vesiliikenteen turvallisuudesta on annettu säännöksiä varsin monella sääntelyn tasolla ja 

tyypillisesti sovellettava säädöstaso riippuu kulloisenkin aluksen liikennealueesta. 

Kansainvälisesti merkittävin merenkulun turvallisuutta koskeva säännöstö on SOLAS -

yleissopimus156, jonka muutokset tekee kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) 

meriturvallisuuskomitea. Merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa 

koskee vuoden 1978 yleissopimus (STCW)157. 

 

OTKES tutkii lähtökohtaisesti vesiliikenteen osalta Suomen aluevesillä tapahtuneita 

onnettomuuksia ja vaaratilanteita tai sellaisia onnettomuuksia ja vaaratilanteita, joissa on 

ollut osallisena suomalainen alus. Näin ollen enemmistö tutkinnoista osuu tapauksiin, joissa 

sovelletaan kansallisen viranomaisen antamia kotimaanliikenteen määräyksiä. Tämä 

puolestaan on keskeinen syy siihen, että tutkimuksen aineistorajauksen mukaisia ylemmän 

                                                 

156 SopS 11/1981. 

157 SopS 22/1984, International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers. 
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säädöstason lainsäädäntöön kohdistuvia suosituksia nousee varsin vähän suhteessa 

tutkintojen määrään. 

 

Useissa tapauksissa erillisissä tutkinnoissa ei annettu suosituksia, vaan ne annettiin kootusti 

useampaa saman tyyppistä tapausta koskevissa teematutkinnoissa (esim. väsymys, 

luotsauksen menettelytavat, kausiliikenne). Toisaalta monia suosituksia myös toistettiin 

useammassa tutkinnassa. 

C8/1998M M/T Naturan karilleajo Emäsalon edustalla 13.10.1998 

Täydessä raakaöljylastissa ollut säiliöalus Natura ajautui ohjailukyvyttömänä matalikolle 

Porvoon Emäsalon edustalla. Hätäankkuroinnin johdosta vauriot rajoittuivat 

kaksoispohjaan, eikä öljyä päässyt mereen. Tutkinnassa selvisi, että ohjailukyvyttömyyden 

syynä oli hätäautomatiikka. Sähkövika oli aiheuttanut aluksen toisen pääkoneen 

automaattisen pysäytyksen ja kääntösiipipotkurien lapakulmien kääntymisen nolla-

asentoon. Potkurivirran puute aiheutti puolestaan aluksen ohjailukyvyttömyyden. 

Ohjailukyvyn olisi voinut palauttaa säätämällä potkurien lapakulmaa niiden hätäohjauksella, 

mutta lapakulmien nollaantumista ei oltu onnettomuustilanteessa huomattu.158 

 

Tutkinnan perusteella annettiin kaksi turvallisuussuositusta, joista toinen oli lainsäädäntöön 

kohdistuva. Aluksen peräsin ja propulsiojärjestelmä muodostavat kokonaisuuden, mutta 

vain peräsimen hätäohjauksesta oli kansainvälisesti sitovasti säädelty. Merenkulkulaitosta 

suositettiin tekemään asianomaisessa IMO:n alakomiteassa aloitteen myös potkurin 

hätäjärjestelmän lisäämiseksi SOLAS -yleissopimuksen159 sääntelyn piiriin.160 

 

Merenkulkulaitos katsoi helmikuussa 2000 antamassaan lausunnossa yksittäisen SOLAS-

säännön muuttamisen ongelmalliseksi. Sopimuksen seuraava päivitys oli tulossa 

hyväksyttäväksi jo toukokuussa 2000 ja muutoksen aikataulu olisi tähän nähden liian nopea. 

Seuraava päivitys menisi neljän vuoden päähän. Merenkulkulaitos katsoi, että harjoittelun 

käytäntöihin vaikuttaminen olisi tehokkaampi tapa vaikuttaa turvallisuuteen.161 

                                                 

158 C8/1998M, s.1. 

159 SopS 11/1981. 

160 C8/1998M, s.55. 

161 C8/1998M, s.63-64. 
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OTKES ei ole julkaissut suositukseen liittyviä seurantatietoja. Esitettyä vaatimusta ei 

myöskään löydy 24.9.2021 tehdyssä tarkastelussa SOLAS säännöstön V luvusta. Tällä 

perusteella katson, että suositusta ei ole toteutettu. 

C9/1998M ms CHRISTA, karilleajo Ruotsinsalmen oikaisuväylällä 23.11.1998 

Kyproslainen kuivalastialus ms CHRISTA sai pohjakosketuksen matkalla Hallan satamasta 

Kotkaan. Tapauksessa ei sattunut henkilö- tai ympäristövahinkoja. Turvallisuustutkinnan 

perusteella onnettomuus johtui siitä, että käännös oikaisuväylälle tapahtui liian myöhään. 

Uudella väylällä ajamisesta ja merimerkkien näkyvyydestä pimeällä ei ollut vakiintunutta 

kokemusta. Merkit eivät olleet näkyneet kunnolla johtuen rannan valoista. Navigoinnissa ei 

kuitenkaan käytetty tutkaa, mikä olisi varmentanut optista navigointia.162 

 

Onnettomuushetkellä aluksen komentosillalla oli päällikkö, luotsi ja yliperämies, mutta 

heidän työnjakonsa ja vastuunsa olivat epäselviä. Työnjako noudatti perinteistä luotsin 

yksilösuoritusta noudattavaa käytäntöä, jossa aluksen päällikkö oli ruorissa ja otti vastaan 

luotsin ohjailukäskyjä. Yliperämies teki optista tähystystä. Yhteistä suunnitelmaa ei oltu 

tehty, jolloin tehtyjä päätöksiä ei käytännössä myöskään varmennettu, vaikka sekä 

yliperämies että päällikkö olivat epäilleet luotsin ohjailukomentoja. Toimivampi työnjako 

olisi ollut esimerkiksi, että kaikki kolme navigointikelpoista henkilöä olisivat sitoutuneet 

ennalta yhdessä tehtyyn perusteltuun reittisuunnitelmaan ja sopineet työnjaosta (optinen 

tähystys / tutkatähystys / ohjailu).163 

 

Turvallisuustutkinnan perusteella annettiin viisi turvallisuussuositusta, joista yksi kohdistui 

lainsäädäntöön. Merenkulkulaitosta suositettiin kartoittamaan käytännön ja säädösten 

välinen ristiriita luotsin tosiasiallisesti käyttäessä päätäntävaltaa luotsatessaan.164 

 

Tapahtumavuoden alkupuolella oli tullut voimaan uusi luotsauslaki (90/1998), joka oli 

ensimmäinen luotsausta koskeva lain tasoinen säädös Suomessa. Lakia valmistelleessa 

oikeusministeriön lausunnossa oli esitetty, että luotsin ja päällikön vastuusäännöksiä tulee 

                                                 

162 C9/1998M, s.1, 4-5, 20-24. 

163 C9/1998M, s.25-26. 

164 C9/1998M, s.30-31. 
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selkeyttää. Laissa eroteltiin aluksen päällikön ja luotsin vastuut siten, että aluksen päällikkö 

vastasi aluksen ohjailusta myös silloin kun hän noudatti luotsin antamia ohjeita. Luotsi 

vastasi luotsauksesta.165 Luotsauslaki uudistettiin vuonna 2004. Päällikön ja luotsin väliseen 

vastuunjakoon ei tuolloin esitetty muutoksia.166 

 

CHRISTA:n tapausta edeltäneen vuoden 1997 syksyllä oli sattunut useita tapauksia, joissa 

ulkomaalainen alus oli saanut pohjakosketuksen luotsauksen aikana. Tästä syystä OTKES 

käynnisti näistä usean onnettomuuden yhteisen turvallisuusselvityksen, johon myös edellä 

mainitun CHRISTA:n tapaus liitettiin. Tutkimus julkaistiin vuonna 2006 ja siinä ei annettu 

uusia lainsäädäntöön kohdistuvia suosituksia.167  

 

Vuonna 2004 OTKES päätti käynnistää täydentävän selvityksen “Luotsaustyö ja sen 

kehitys”. Vuonna 2010 julkaistussa selvityksessä todettiin, että käytännön luotsauksen valta- 

ja vastuusuhteet ovat edelleen ristiriidassa säädettyjen vastuusuhteiden kanssa. Selvityksen 

johtopäätöksissä todettiin myös, että kansallisten luotsaustyötä koskevien säädösten puute 

oli toistuvasti havaittu luotsausonnettomuuksien tutkinnassa. Epäselvyydet koskivat sekä 

työtapa-, että vastuunjakokysymyksiä. Tutkijalautakunta esitti, että Liikenne- ja 

viestintäministeriö kokoaisi työryhmän tekemään selvityksen toimenpiteistä, joita luotsin 

vastuun siirtäminen luotsin työnantajalle edellyttäisi.168 

 

Selvityksen julkaisun aikaan oli jälleen käynnissä myös luotsauksen vastuita koskeva 

lakiuudistus. Laivaisännän vastuista säädettiin vuonna 2010 merilain 7:1 §:ssa ja 

öljyvahinkojen vastuusta merilain 10:4.3 §:ssa. Lisäksi työntekijän 

vahingonkorvausvastuusta säädettiin vahingonkorvauslain 3:1:ssa, johon oli luotseja 

koskeva poikkeus 3:7 §:ssa. Luotsin vahingonkorvausoikeudellisia vastuita tarkennettiin 

luotsausliikelaitoksen yhtiöittämistä koskevan lakiuudistuksen yhteydessä vuonna 2011.169 

Perustuslakivaliokunta katsoi, että luotsaus on PL 124 § mukaista julkisen hallintotehtävän 

                                                 

165 HE 144/1997, s.1-3, 14. 

166 HE 39/2003, s.6. 

167 S1/2004M. 

168 S1/2004Mb, s.167-168 

169 HE 214/2010. 
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hoitamista mikä tapahtuu virkavastuulla.170 Lakiuudistuksen yhteydessä luotsausyhtiöille 

säädettiin rajoitettu vahingonkorvausvastuu tuottamuksellisista vahingoista. Samalla 

lisättiin luotsauslakiin luotsille rikosoikeudellinen virkavastuu.171 

 

OTKES ei ole julkaissut suositukseen liittyviä seurantatietoja. Luotsauksen vastuita on 

ainakin pyritty selkiyttämään vuoden 2011 lakiuudistuksessa, joten katson suosituksen 

toteutuneen. 

C6/1999M ms INOWROCLAW, karilleajo Suomenlinnan edustalla 25.11.1999 

Puolalainen Ro-Ro-alus havaitsi vaikeuksia ohjailussa lähdettyään liikkeelle 

Länsisatamasta. Havainnon johdosta alus pysäytettiin ja ankkuroitiin, mutta se ajautui tuulen 

painamana Suomenlinnan etelärantaan. Alus sai vaurioita pohjaansa, mutta henkilö- ja 

ympäristövahingoilta vältyttiin.172 

 

Tutkinnassa annettiin kuusi turvallisuussuositusta, joista yksi kohdistui Suomea sitovaan 

kansainväliseen sopimukseen. Tutkinnan perusteella kahden peräsimen konstruktiossa 

toinen peräsin oli irronnut ja osoitti koko ajan vasemmalle. Yhteisen näytön avulla ei tällöin 

saatu peräsinkulmista oikeaa tietoa. Merenkulkulaitosta suositettiin esittämään IMO:lle, että 

peräsinkulman osoitinta koskevassa SOLAS -säännössä vaadittaisiin jokaiselle peräsimelle 

oma osoitin.173 

 

Merenkulkulaitos piti lausunnossaan suositusta hyvänä ja esitti samalla ilmiön laajempaa 

kansainvälistä kartoittamista, koska IMO vaatii uusilta säännöiltä kustannustehokkuutta.174 

OTKES ei ole julkaissut suosituksen seurantatietoja. Syyskuussa 2021 tehdyn 

säädösseurannan perusteella konsolidoidun SOLAS 2018 säännöstön sääntö 29 edellyttää 

ruorikulmaosoittimilta itsenäisyyttä ja rakenteellista erillisyyttä muista ohjausjärjestelmistä. 

Tämän perusteella tulkitsen suosituksen toteutetuksi. 

                                                 

170 PeVL 12/2010. 

171 L (1050/2010). 

172 C6/1999M, s.1. 

173 C6/1999M, s.35. 

174 Lausunto C6/1999M liitteenä. 
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B1/2002M Veneonnettomuus Tammisaaren saaristossa 7.7.2002 

Kaksi avovenettä saapui pimeällä kapeaan salmeen noin 25 solmun nopeudella. 

Puutteellisten kulkuvalojen ja tähystyksen, sekä todennäköisesti myös alkoholin 

vaikutuksen johdosta kuljettajat havaitsivat kohtaamistilanteen liian myöhään ja molemmat 

tulivat tilanteeseen liian suurella nopeudella. Molempien veneiden kuljettajat tekivät kaksi 

samansuuntaista ja -aikaista väistöliikettä ja lopulta veneet törmäsivät yhteen aiheuttaen 

kolmen henkilön kuoleman.175 

 

Tutkinnassa annettiin viisi turvallisuussuositusta, joista yksi oli lainsäädäntöön kohdistuva. 

Molempien veneiden kuljettajat olivat olleet alkoholin vaikutuksen alaisena, minkä 

katsottiin olevan merkittävä tekijä onnettomuuden syntyyn. Liikenneministeriötä suositettiin 

selvittämään promillerajan alentamisen vaikutusta veneilyn kokonaisturvallisuuteen.176 

 

OKTES ei ole julkaissut suositukseen liittyvää seurantatietoa. Liikenneministeriö asetti 

17.10.2004 veneilijän turvallisuuskorttityöryhmän, joka esitti työryhmämuistiossaan 

31.3.2015 selvitettäväksi veneilyn promillerajan alentamista 0,5 promilleen, sekä 

soveltamisalan laajentamista soutuveneisiin.177 

 

Veneilyn promillerajan alentamista selvitettiin myös oikeusministeriön vuonna 2010 

asettamassa työryhmässä. Tästä kirjoitan tarkemmin tutkinnan S1/2010Y 

Hukkumiskuolemat suomessa 1.4.2010-31.3.2011 suositusten seurannassa. 

S2/2004M Kotimaan matkustaja-alusliikenteen turvallisuus 

OTKES julkaisi vuonna 2006 turvallisuusselvityksen, jossa annettiin 12 kotimaan 

matkustaja-alusliikenteessä vuosina 1997-2003 tapahtuneen onnettomuuden perusteella 

yhteisiä suosituksia. Tähän päädyttiin, kun huomattiin useammassa tutkinnassa olleen 

yhteisiä piirteitä. Yksittäistä tapahtumaa laajemmalla selvityksellä haluttiin saada lisää 

painoarvoa useissa tutkinnoissa toistuville turvallisuuspuutteille.178 

 

                                                 

175 B1/2002M, s.I. 

176 B1/2002M, s.45-46. 

177 MKL julkaisuja 6/2005, s.13, 32. 

178 S1/2009M, s.XIX. 
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Selvityksen perusteella OTKES antoi merenkulkulaitokselle kaksi lainsäädäntöön 

kohdistuvaa suositusta. Ensinnäkin turvallisuussuunnitelmat tuli säätää pakolliseksi kaikille 

kotimaan alusliikenteen matkustaja-aluksille ja toisekseen merenkulun lainsäädäntöä tuli 

päivittää alusten teknisten vaatimusten ja valtuutussäännösten osalta. Jälkimmäinen suositus 

osoitettiin merenkulkulaitoksen ohessa liikenne- ja viestintäministeriölle.179 

 

Turvallisuussuunnitelmia ei kuitenkaan tässä yhteydessä säädetty pakolliseksi, oletettavasti 

siksi että asiasta oltiin samoihin aikoihin säätämässä EU -tasolla180, eikä 

merenkulkulaitoksella ollut valtuutusta alemman tason sääntelyyn (ks. seuraava alakohta, 

jossa vuodenvaihteessa 2009-2010 yhtiöitetyn merenkulkulaitoksen tehtäviä ottanut 

Liikenteen turvallisuusvirasto antoi vastaavaan suositukseen vastaavan lausunnon). 

 

Merenkulun teknistä turvallisuutta koskevan lainsäädännön laaja päivitys tapahtui 

alusturvallisuuslakihankkeen yhteydessä. Alusturvallisuuslaki181 tuli voimaan 1.10.2010. 

Laissa annettiin Liikenteen turvallisuusvirastolle myös valtuutukset antaa tarkempia 

määräyksiä aluksen teknisestä turvallisuudesta.  

B5/2004M M/S GLOBAL FREIGHTER, pohjakosketus Kalvholmsgrundetissa 21.9.2004 

M/S GLOBAL FREIGHETER oli liikennetilanteen vuoksi vaihtanut harvemmin käytetylle 

väylälle. Nauvon pohjoispuolella S-mutkan kohdalla alus ajautui väylän ulkopuolelle ja sai 

pohjakosketuksen ja vuodon. Onnettomuudessa ei syntynyt henkilö- tai ympäristövahinkoja. 

Onnettomuuden syyksi arvioitiin aluksen laitteiston ja komentosiltayhteistyön 

soveltumattomuus tämän tyyppiseen liikennöintiin.182 

 

Tutkinnassa annettiin kolme turvallisuussuositusta, joista yksi kohdistui lainsäädäntöön. 

Tutkinnassa selvisi, että hätäviestin antaminen oli jäänyt meripelastuskeskuksen tehtäväksi, 

vaikka kansainvälisen radio-ohjesäännön mukaan se kuuluisi antaa onnettomuusalukselta. 

Tätä menettelyä jarruttivat Merilain (1146/2001) 6:11 a § ja alusliikennepalvelulain 

(623/2005) 23.1 §, jotka määräsivät aluksen päällikön ilmoittamaan merihädän vaarasta 

toisaalta meripelastuskeskukselle, toisaalta alusliikennepalvelukeskukselle. Liikenne- ja 

                                                 

179 S2/2004M, s.53-57. 

180 EU -asetus 336/2006, kansallinen täytäntöönpano L (1687/2009). 

181 L (1686/2009). 

182 B5/2004M, s.I. 
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viestintäministeriötä suositettiin esittämään edellä mainittujen säännösten päivittämistä 

sellaiseksi, että ne huomioivat myös velvollisuuden hätäsanoman lähettämiseen.183 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö katsoi lausunnossaan asian kuuluvan enempi 

Rajavartiolaitoksen vastuulla olevaan meripelastukseen.184 Rajavartiolaitos yhtyi 

suositukseen säännöstekstien muuttamiseksi, mutta katsoi että kansainvälinen radio-

ohjesääntö ei ollut velvoittava. Tästä syystä kehittämistyötä pitäisi kohdistaa myös sen 

muuttamiseen velvoittavaksi.185  

 

Vuoden 2005 keväällä M/S Amorellan autokannella syttyneen tulipalon tutkinnan 

turvallisuussuosituksissa vastaava kolmen hätäilmoituksen ongelma havaittiin jälleen. 

Vuonna 2007 liikenne- ja viestintäministeriölle ja sisäministeriölle (jonka alla 

Rajavartiolaitos toimii) annetussa suosituksessa ei enää viitattu suoraan lakitekstin 

muuttamiseen vaan sen mahdollisuuden tutkimiseen, että voisiko ilmoitusten määrää 

vähentää.186 

 

OKTES ei ole julkaissut kyseisen suosituksen seurantatietoja. Säädösseurannassa 27.9.2021 

käy ilmi, että edellä mainittuihin säädöksiin ei ole lisätty velvollisuutta tehdä kansainvälisen 

radio-ohjesäännön mukainen hätäsanoma, eikä toisaalta myöskään vähennetty 

ilmoitusvelvollisuuksia. Tulkintani mukaan suositusta ei siis ole toteutettu. 

C4/2006M C5/2006M M/S HOBURGEN 7.10.2006 ja M/T ARCTICA 14.10.2006, törmäys 

Tröskeln Östra -merimerkkiin 

Vuoden 2006 lokakuussa tapahtui kaksi erillistä onnettomuutta, jossa molemmissa alus 

törmäsi liikenteen väistön vuoksi samaan reunamerkkiin Ahvenanmerellä. Liikenne alueella 

oli suunnittelematonta ja järjestäytymätöntä, mikä vaikeutti alusten keskinäistä tulkintaa 

toistensa aikeista.187 

 

                                                 

183 B5/2004M, s.43-44. 

184 B5/2004M, liite 1. 

185 B5/2004M, liite 2. 

186 B1/2005M, s.38-39. 

187 C4+C5/2006M, s.I. 
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Tapausten yhdistetyn tutkinnan perusteella annettiin tammikuussa 2009 neljä 

turvallisuussuositusta, joista yksi oli lainsäädäntöön kohdistuva. Kummassakin tapauksessa 

onnettomuuteen oli osaltaan vaikuttanut Ahvenanmeren liikenteen järjestymättömyys, joten 

Merenkulkulaitosta suositettiin jatkamaan toimenpiteitä IMO:lle ehdotetun 

reittijakojärjestelmän ja liikenteen valvonnan saamiseksi alueelle mahdollisimman pian.188 

 

Tutkinnan luonnosvaiheessa syksyllä 2008 Merenkulkulaitos kertoi kyseistä 

reittijakojärjestelmää jo esitetyn IMO:lle ja että asia käsiteltäisiin sen yleiskokouksessa 

loppuvuonna 2008. Järjestelmää oli esitetty tulevaksi voimaan 2010. Liikenteen valvontaa 

voitaisiin harkita, mikäli alukset eivät noudattaisi reittijakoa. Valvontajärjestelmän vaatimat 

sähkö- ja tietoliikennekaapeloinnit vaativat tarveharkintaa.189 

 

Suomi on sittemmin yhdessä Ruotsin kanssa perustanut Åland Sea Traffic -

reittijakojärjestelmän, joka toimii Länsi-Suomen meriliikennekeskuksesta käsin.190 Näin 

ollen myös kyseisen reittijakojärjestelmän liikenteen valvonta on toteutettu. 

C6/2006M Matkustaja-autolautta MS NORDLANDIA, törmäys laituriin Tallinnan 

satamassa 28.10.2006 

NORDLANDIAn keula osui sataman laiturirakenteisiin aluksen suorituskyvyn ylittäneissä 

olosuhteissa (yli 20 m/s tuuli). Merenkulkulaitos ei ollut vaatinut alukselle operointirajojen 

määrittämistä satamaolosuhteisiin, eikä aluksen päällikkö ollut niistä tietoinen. Päällikön 

koulutus ei ollut antanut riittäviä valmiuksia satamaohjailun hallintaan poikkeuksellisissa 

olosuhteissa.191 

 

Tapauksen tutkinnan perusteella annettiin vuonna 2008 kolme turvallisuussuositusta, joista 

yksi kohdistui Suomea sitovaan kansainväliseen STCW-yleissopimukseen192. Sopimuksen 

teksti oli havaittu laivapäällystön koulutusvaatimusten osalta liian ylimalkaiseksi, joten 

Merenkulkulaitosta suositettiin esittämään IMO:lle sopimustekstin täsmentämistä siten, että 

                                                 

188 C4+C5/2006M, s.33-34. 

189 C4+C5/2006M, liitteet 1-2. 

190 https://www.fintraffic.fi/fi/vts/kansainvalisten-merialueiden-valvonta, viitattu 15.8.2021. 

191 C6/2006M, s.I. 

192 SopS 22/1984. 

https://www.fintraffic.fi/fi/vts/kansainvalisten-merialueiden-valvonta
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koulutusvaatimus kattaisi myös satamaohjailun alukselle asetetuissa operatiivisissa 

rajoissa.193 

 

Merenkulkulaitos ei lausunnossaan kannattanut esitettyä muutosta. Alusten päälliköiden tuli 

hallita alus myös ääriolosuhteissa, joten oli tärkeää, että harjoittelua tapahtuu myös muissa 

kuin hallituissa olosuhteissa.194 OTKES ei ole julkaissut suosituksen seurantatietoja. 

Säädösseurannan 27.9.2021 perusteella sopimuksen vaatimusta ei ole muutettu OTKES:n 

suosituksen mukaiseksi ainakaan vuonna 2018 tehtyjen täydennysten yhteydessä, eikä sitä 

aiemmin. Näin ollen tulkitsen, että suositusta ei ole toteutettu. 

S1/2009M Onnettomuustutkinnan vaikuttavuus kotimaan matkustaja-alusliikenteen 

turvallisuuteen 

OTKES teetti vuonna 2009 turvallisuusselvityksen, jossa tavoitteena oli selvittää viiden 

vuoden takaista tilannetta kartoittaneen turvallisuusselvityksen S2/2004M (Kotimaan 

matkustaja-alusliikenteen turvallisuus) tunnettavuutta ja vaikuttavuutta varustamoissa ja 

merenkulun tarkastustoiminnassa. Selvityksen jälkeen onnettomuudet olivat edelleen 

jatkuneet ja vaikutti siltä, että merenkulun turvallisuuskulttuuri ei ollut juurikaan 

parantunut.195 

 

Selvityksen perusteella vahvistui käsitys, että aiemmat suositukset eivät olleet toteutuneet, 

joten OTKES uudisti hieman päivitettynä aiemman suosituksensa selvityksestä S2/2004M. 

Suosituksessa ehdotettiin yksinkertaista, pakollista turvallisuussuunnitelmaa kaikille 

kotimaan matkustaja-alusliikenteen aluksille. OTKES piti epäjohdonmukaisena, että ensin 

turvallisuusjohtamisjärjestelmän laatimista ja sen vuosittaista auditointia oli vaadittu 

varustamoilta mutta sitten kuitenkin lakkautettiin lakiuudistuksella 1.1.2010. Tutkimuksessa 

kaikki varustamot pitivät auditoinnin lopettamista heikennyksenä turvallisuudelle. 196 

 

Liikenteen turvallisuusvirasto totesi lausunnossaan 20.12.2010, että sillä ei edelleenkään ole 

turvallisuusjohtamista koskevan EU-asetuksen tai sitä toimeenpanevan kansallisen 

                                                 

193 C6/2006M, s.39-41. 

194 C6/2006M, lausunto 1. 

195 S1/2009M, s.1-2. 

196 S1/2009M, s.115. 
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lainsäädännön suomaa valtuutusta turvallisuussuosituksen toteuttamiseen. Uudet 

valtuutukset koskivat vain alusten teknistä turvallisuutta koskevia määräyksiä.197 

D8/2010M Vesibussi M/S QUEEN (FIN) ja matkustaja-alus M/S VIKING XPRS (SWE), 

vaaratilanne Kustaanmiekan salmessa 20.7.2010 

M/S VIKING XPRS oli aikataulun mukaisella reitillään matkalla Helsingistä Tallinnan, kun 

Kustaanmiekan salmessa vesibussi M/S Queen kääntyi yllättäen aluksen keulan editse 

väylän toiselle puolelle. Tämä aiheutti vaaratilanteen, mutta vahingoilta vältyttiin.198 

 

Tutkinnan perusteella annettiin kolme turvallisuussuositusta, joista yksi kohdistui 

lainsäädäntöön. Alusliikennepalvelulain (623/2005) 21 § velvoittaa kaikki yli 24 metriä 

pitkät alukset ilmoittautumaan alusliikennepalveluun, kuuntelemaan siihen liittyviä VHF-

kanavia ja noudattamaan liikennöintiä koskevia säännöksiä. Tutkijat suosittivat tämän 

velvollisuuden laajentamista koskemaan kaikkea hyötyliikennettä, 

ilmoittautumisvelvollisuutta lukuun ottamatta. Suositusta ei kohdistettu millekään 

vastuuviranomaiselle.199  

 

OTKES ei ole julkaissut tutkintaselostukseen liittyviä lausuntoja tai suosituksen 

seurantatietoja. Säädösseurannan perusteella 16.8.2021 mennessä suositus ei ole 

toteutunut.200 

M2016-S1 Alusten sähkönjakeluhäiriöt 

OTKES käynnisti alusten sähkönjakeluhäiriöihin liittyvän teematutkinnan, jossa otettiin 

erityistarkasteluun 12 eri aluksilla tapahtunutta sähkönjakeluhäiriötä tai vastaavaa häiriötä, 

joka on johtanut aluksen pääkoneen pysähtymiseen. Kaikki tapaukset olivat vuosilta 2016-

2017. Erityisesti saariston ja sisävesien kapeilla väylillä aluksen sähkönjakelun häiriö voi 

johtaa vakavaan vaaratilanteeseen tai poikkeamaan.201 

 

                                                 

197 S1/2009M, liite 14. 

198 D8/2010M, s.I. 

199 D8/2010M, s.23. 

200 tarkastettu lainsäädännöstä 16.8.2021. 

201 M2016-S1, s.6. 
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Tutkinnan perusteella annettiin kaksi turvallisuussuositusta, joista toinen kohdistui 

lainsäädäntöön. Liikenteen turvallisuusvirastoa ja Suomen ympäristökeskusta suositettiin 

arvioimaan saariston ja sisävesien alusten turvalliseen kulkuun liittyvien säädösten 

riittävyyttä ja kehitystarpeita.202 

 

Suosituksen perusteella Traficom, Rajavartiolaitos ja Syke kokoustivat ja totesivat että 

kansainvälisen liikenteen alusten sähköjärjestelmistä säädellään pääosin luokituslaitosten 

säännöissä. Nykyisen säännökset todettiin riittäviksi, eikä kehitystarpeita koettu.203 

4.3.4 Muut onnettomuudet 

Muut onnettomuudet ovat onnettomuuksia, joita on esimerkiksi vahinkojen määrän tai 

onnettomuuden laadun perusteella pidettävä erityisen vakavana. Tyypillisiä 

onnettomuustyyppejä tässä tutkintahaarassa ovat räjähdykset, kemikaalivuodot, tulipalot ja 

rakennusten sortumat. 

 

Vuosina 1997-2017 muihin onnettomuuksiin liittyviä turvallisuustutkintoja tehtiin 97 

kappaletta. Tutkinnoista nousi 301 turvallisuussuositusta, joista 14 kohdistui tämän 

tutkimuksen kriteeristön mukaan lainsäädäntöön. Kvantitatiivinen analyysi ei tuottanut 

merkittäviä tutkintahaaran sisäisiä havaintoja. 

Taulukko: Vuosina 1997-2017 käynnistetyissä muihin onnettomuuksiin liittyvissä 

turvallisuustutkinnoissa annetut lainsäädäntöön kohdistuvat turvallisuussuositukset  

Suositus Sisältö Tutkinta Kohde Tila 23.9.2021 

B1/1998Y/S8 Rakennuslainsäädännön 

täydentäminen 

Tornan sillan sortuminen 

6.8.1998 Imatralla 

avoin Ei toteuteta 

A1/2004Y/S1 Kuorma-autoille 80km/h 

nopeusrajoitin 

Raskaan 

ajoneuvoyhdistelmän ja 

linja-auton yhteentörmäys 

valtatiellä 4 Äänekosken 

LVM Ei toteuteta 

A1/2004Y/S2 Ajopiirturin nopeustiedot 

rangaistusseuraamuksen 

perusteeksi 

LVM Ei toteuteta 

                                                 

202 M2016-S1, s.49. 

203https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517504375359.html, 

viitattu 14.9.2021. 

https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517504375359.html
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A1/2004Y/S3 Raskaan liikenteen 

ennakoivan ajon kurssi 

pakolliseksi 

Konginkankaalla 

19.3.2004 

LVM Toteutettu 

A1/2004Y/S4 Työnantajalle rikosvastuu 

työ- ja lepoaikojen 

rikkomisesta 

LVM Toteutettu 

A1/2004Y/S5 Raskaan liikenteen 

rangaistusten 

ankaroittaminen 

LVM Toteutettu 

A2/2004Y/S1 Valmiuslainsäädännön 

uudistaminen 

Aasian luonnonkatastrofi 

26.12.2004 

VN Toteutettu 

A2/2004Y/S3 Henkilötietojen käsittelyä 

koskevan lainsäädännön 

kehittäminen 

VN Toteutettu 

B3/2006Y/S2 Räjähdesäädöstön uudistus Onnettomuus 

louhintatyömaalla 

Espoossa 24.4.2006 

TEM, 

STM, 

LVM 

Toteutettu 

B1/2007Y/S1 Potilaslainsäädännön 

kehittäminen 

turvallisuuden lisäämiseksi 

Tulipalo Pitkäniemen 

sairaalassa Nokialla 

25.1.2007 ja katsaus 

eräisiin muihin hoito- ja 

huoltolaitospaloihin 

STM Kesken 

S1/2010Y/S3 Vesillä liikkumisen 

promillerajojen 

tiukentaminen 

Hukkumiskuolemat 

Suomessa 1.4.2010-

31.3.2011 

OKM Ei toteuteta 

S2/2010Y/S1 Sähköverkkoyhtiöiden 

varautuminen 

Heinä-elokuun 2010 

rajuilmat 

TEM Toteutettu 

Y2012-03/S1 Ympäristöonnettomuuksie

n riskien arviointi ja 

varautuminen 

Ympäristöonnettomuus 

Talvivaaran kaivoksella 

marraskuussa 2012 

YM Toteutettu 

Y2012-03/S3 Vakavien vaara- ja 

onnettomuustilanteiden 

yleisjohtajuus 

SM Toteutettu 
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B1/1998Y Tornan sillan sortuminen 6.8.1998 Imatralla 

Tapauksessa voimalaitoksen yläpuolella oleva silta sortui kansirakennetta purettaessa. 

Sortumishetkellä siltakannella työskenteli kolme henkilöä. Kaksi heistä pelastui, mutta yksi 

hukkui voimakkaassa virtauksessa.204 

 

OTKES suositti tutkinnan perusteella rakennuslainsäädännön täydentämistä siten, että 

yksityisteiden ja katusiltojen rakennusvalvonta kattaisi myös rakenteiden lujuuden ja 

stabiliteetin.205  

 

Liikenneministeriö piti lausunnossaan suositusta perusteltuna, koska siltatyöt ovat 

turvallisuuden kannalta vaativia kohteita. Kuitenkin se katsoi Tielaitoksen huolehtineen 

teettämistään silloista siten, että sen osalta säädösten tarkistamiselle ei ole tarvetta.206 

Sosiaali- ja terveysministeriö puolestaan kiinnitti huomiota, että suosituksille ei oltu 

määritelty vastuutahoa.207 

 

OTKES ei ole julkaissut seurantatietoa suosituksen toteutumisesta. Suomen tieyhdistyksen 

yksityistieasiantuntija Teuvo Tauran mukaan yksityistiet eivät ole rakennusvalvonnan 

alaisia ja vastuu yksityisten teiden ja siltojen rakenteellisesta kunnosta kuuluu yksityisen tien 

pitäjälle. Rakennusvalvonnan omaista toimintaa tekee lähinnä Elinkeino- ja 

ympäristökeskus, joka edellyttää tiettyä rakentamisen laatua rahoittamiltaan tiehankkeilta.208 

A1/2004Y Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton yhteentörmäys valtatiellä 4 

Äänekosken Konginkankaalla 19.3.2004 

Onnettomuus sai alkunsa, kun raskaan ajoneuvoyhdistelmän perävaunu alkoi heittelehtiä 

liukkaalla tiellä liian suuren tilannenopeuden johdosta ajautuen lopulta vastakkaisen 

suuntaan ajaneen linja-auton kaistalle. Linja-auton etuosa murskaantui osuessaan keskelle 

perävaunun etuseinää. Ajopiirturitietojen mukaan molempien ajoneuvojen nopeus oli 

                                                 

204 B1/1998Y, s.I. 

205 B1/1998Y, s.55. 

206 B1/1998Y, liite 1. 

207 B1/1998Y, liite 2. 

208 Puhelinkeskustelu Sundell-Taura 23.9.2021. 
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törmäyshetkellä noin 70 km/h. Onnettomuudessa sai surmansa linja-auton kuljettaja, sekä 

22 auton 36 matkustajasta. Muut matkustajat loukkaantuivat vakavasti.209 

 

Tutkinnan perusteella annettiin alun perin 21 turvallisuussuositusta, mutta 

lausuntokierroksen jälkeen suosituksia poistettiin ja yhdistettiin siten, että jäljelle jäi 17 

suositusta. Näistä viisi oli lainsäädäntöön kohdistuvia ja ne kaikki oli osoitettu Liikenne- ja 

viestintäministeriölle.210 

 

Liikenne- ja viestintäministeriötä suositettiin ryhtymään toimenpiteisiin lainsäädännön 

kehittämiseksi siten, että kuorma-autojen nopeusrajoittimet säädettäisiin vakiintuneen 90 

km/h sijasta 80 km/h enimmäisnopeudelle. Tämä helpottaisi raskaan ajoneuvon 

hallittavuutta, sekä vähentäisi 100km/h nopeusrajoitusalueilla tapahtuvien ohitustilanteiden 

kestoa ja siten myös riskiä.211 Liikenne- ja viestintäministeriö piti suositusta sinänsä 

perusteltuna, mutta koska nopeusrajoittimien rajoitusarvot perustuivat EY:n direktiiveihin, 

koskisi kansallinen rajoitusten muuttaminen vain Suomeen rekisteröityjä kuorma-autoja. 

Laajempi muutos vaatisi muutosta direktiiviin.212 Tiehallinto toi lausunnossaan esiin myös 

suosituksen mahdollisia negatiivisia vaikutuksia, kuten ohitustilanteiden lisääntyminen ja 

jonojen muodostuminen. Kansalliseen muutokseen ei pitäisi ryhtyä, vaan asiaa tulisi 

selvittää EU-tasolla.213 Työntekijäliitot olivat huolissaan rangaistusperustetta koskevan 

suosituksen vaikutuksesta kuljettajien oikeusturvaan. Voimassa oleva käytäntö teki 

ajamisesta joustavampaa, esimerkiksi mahdollistaen pienen kiihdyttämisen ennen ylämäkeä, 

sekä toisaalta vähentäen tarvetta kalustoa ja polttoainetta kuluttaviin pitkäkestoisiin 

jarrutuksiin alamäissä. 214  

 

Lainsäädäntöä suositettiin muutettavaksi muiden EU-maiden kanssa yhtenäiseksi siten, että 

rangaistusseuraamus voitaisiin määrätä ajopiirturin taltioiman nopeustiedon perusteella. 

Suomen suhteellisen lievää seuraamuskäytäntöä haluttiin kiristää muiden EU-maiden 

                                                 

209 A1/2004Y, s.I-II. 

210 A1/2004Y, s.II, 113-117. 

211 A1/2004Y, s.113. 

212 A1/2004Y, LVM:n lausunto liitteessä 1. 

213 A1/2004Y, Tiehallinnon lausunto liitteessä 1. 

214 A1/2004Y, AKT:n, Linja-auto liiton, Logistiikkayritysten liiton ja SKAL:n lausunnot liitteessä 1. 
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tasolle.215 Liikenne- ja viestintäministeriö lausui suosituksesta, että valvonnalle on teknisiä 

esteitä, kuten piirturitietojen mittaustarkkuus. Ajo-oikeuteen koituvia seuraamuksia 

tiukennettiin 1.3.2005. Liikennelupiin kohdistuvia seuraamuksia jäätiin harkitsemaan.216 

 

Tutkinnassa ilmeni, että molempien ajoneuvojen ajoreitit oli suunniteltu siten, että 

nopeusrajoitusten, sekä työ- ja lepoaikojen noudattaminen oli käytännössä mahdotonta. 

Myös työnantajat haluttiin osaltaan vastuuseen työ- ja lepoaikojen rikkomisesta.217 

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 31.5.2004 työryhmän pohtimaan kuljetusketjun eri 

osapuolten vastuukysymyksiä. Työryhmä antoi ehdotuksensa keväällä 2005.218 Ehdotuksen 

pohjalta muokattiin hallituksen esitys tieliikennelain muuttamiseksi. Tieliikennelakia 

muutettiin niin, että vastuu kuormaamisesta ja aikatauluista jakautuu kuljetusketjun eri 

osapuolille.219 

 

Linja-auton ja ajoneuvoyhdistelmän kuljettajantutkintoon pääsyn edellytykseksi suositettiin 

raskaan liikenteen ennakoivan ajon kurssia. Kurssi oli jo osana koulutusta, mutta 

työkokemuksen kautta alalle tulevia pakollisuus ei ollut koskenut.220 

Ajoneuvohallintokeskus ja Liikenne- ja viestintäministeriö suosittelivat lausunnoissaan 

suosituksen toteuttamista tulevan kuljettajien ammattipätevyysdirektiivin täytäntöönpanoon 

liittyvän ajokorttikoulutusuudistuksen yhteydessä.221 Koulutusvaatimukset sisältävät 

nykyisin ennakoivan ajon sekä ajokortti-, että ammattipätevyyspuolella.222 

A2/2004Y Aasian luonnonkatastrofi 26.12.2004 

Indonesian Sumatran saaren luoteispuolella tapahtui voimakas maanjäristys, joka aiheutti 

noin 1200 km pitkän repeämän ja laajan hyökyaallon (tsunamin). Aalto aiheutti laajaa tuhoa 

                                                 

215 A1/2004Y, s.113. 

216 A1/2004Y, LVM:n lausunto liitteessä 1. 

217 A1/2004Y, s.I, 113-114. 

218 A1/2004Y, LVM:n lausunto liitteessä 1. 

219 https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517506719728.html, 

viitattu 14.9.2021. 

220 A1/2004Y, s.113. 

221 A1/2004Y, AHK:n ja LVM:n lausunnot liitteessä 1. 

222 https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517506720358.html, 

viitattu 14.9.2021. 

https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517506719728.html
https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517506720358.html
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ja sen seurauksena noin 300 000 ihmistä kuoli tai katosi. Näiden joukossa kuoli tai katosi 

179 ja loukkaantui noin 250 Suomen kansalaista. 

 

Valtioneuvosto asetti tapahtumaa tutkimaan suuronnettomuuden tutkintalautakunnan, jonka 

puheenjohtajana toimi Suomen entinen presidentti Martti Ahtisaari ja varapuheenjohtajana 

Harri Holkeri. Tutkinnassa todettiin, että viranomaisilla oli puutteellinen valmius ryhtyä 

välittömiin toimiin suomalaisten auttamiseksi ulkomailla tapahtuneessa 

suuronnettomuudessa.223 

 

Tutkinnan perusteella tehtiin 12 turvallisuussuositusta (sisältäen 15 alasuositusta), joista 

kaksi oli lainsäädäntöön kohdistuvia. Ensinnäkin valmiuslainsäädännön uudistamisessa tuli 

huolehtia, että valtionhallinnon kriisijohtamisjärjestelmä huomioi tilanteet, joissa Suomen 

kansalaisia joutuu ulkomailla suuronnettomuuden kohteeksi.224 Sisäministeriö katsoi 

lausunnossaan, että muutokset pitäisi tehdä valmiuslainsäädännön sijaan ennemminkin 

normaaliajan lainsäädäntöön jonka puitteissa käsillä olevan tapauksen kaltaisissa tilanteissa 

toimitaan.225 OTKES:n seurannan mukaan suositus huomioitiin kaikkien hallinnonalojen 

yhteistyössä laaditussa “yhteiskunnan elintärkeät toiminnot” strategiassa 2006.226 

 

Toisekseen valtioneuvoston tuli selvittää tarve henkilötietojen käsittelyä koskevan 

lainsäädännön kehittämiseksi siten, että pelastustöiden vaatima välttämätön henkilötietojen 

käsittely mahdollistuisi samalla huomioiden yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet ja 

velvoitteet.227 Jo luonnosvaiheessa oikeusministeriö oli saanut tehtäväkseen selvittää 

tietosuojalainsäädännön tarkistamistarpeita. Lausunnossaan se katsoi, että useassa 

tapauksessa voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa henkilötietojen luovuttamisen ja 

ehdotti tarkempaa ongelmatilanteiden kartoitusta jatkotyönsä mahdollistamiseksi. 

Oikeusministeriön ehdotuksen mukaisesti suositus laajennettiin koskemaan koko 

                                                 

223 A2/2004Y, s.III. 

224 A2/2004Y, s.153-155. 

225 A2/2004Y, s.175. 

226 https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517506711204.html, 

päivitetty 18.12.2009, viitattu 15.9.2021. 

227 A2/2004Y, s.153. 

https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517506711204.html
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valtioneuvostoa.228 OTKES:n seurannan mukaan suositus on toteutunut, sillä 

konsulipalvelulaissa on säännökset henkilötietojen käsittelystä kriisitilanteessa.229 

B3/2006Y Onnettomuus louhintatyömaalla Espoossa 24.4.2006 

Espoolaisella rakennustyömaalla oli tehty useita kallion louhintaan liittyviä räjäytyksiä. 

Räjäytysten välillä louhetta kuormattaessa noin 400 kg painoinen kivi pääsi putoamaan 

dynamiittilaatikoiden päälle, mikä aiheutti voimakkaan räjähdyksen. Räjähdyksen 

seurauksena kuorma-auto, poravaunu ja kompressori syttyivät palamaan. 

Henkilövahingoilta vältyttiin.230 

 

Tutkinnan perusteella tehtiin neljä suositusta, joista yksi oli lainsäädäntöön kohdistuva. Työ- 

ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön 

tuli uudistaa räjähteisiin liittyvä lainsäädäntö. Yksityiskohtaisuutta tuli vähentää ja siirtyä 

kohti alan omatoimista riskien hallintaa. Voimassa ollut lainsäädäntö oli hajallaan useissa 

eri säädöksissä. Jotkut säädökset antoivat liikaa tulkinnanvaraa, kun taas toiset olivat 

turhankin yksityiskohtaisia. Tämä oli johtanut siihen, että säädöksiä ei käytännössä kaikilta 

osin noudatettu.231 

 

Räjähdelainsäädäntö uudistettiin samanaikaisesti SEVESO III -direktiivin toimeenpanon 

kanssa. Uudistuksen yhteydessä pyrittiin huomioimaan suosituksessa esitettyjä asioita. 

Kemikaaliturvallisuuslain muutos (358/2015) tuli voimaan kesällä 2015.232 

B1/2007Y Tulipalo Pitkäniemen sairaalassa Nokialla 25.1.2007 ja katsaus eräisiin muihin 

hoito- ja huoltolaitospaloihin 

Pitkäniemen sairaalan akuuttipsykiatrian osastolla hoidettavana ollut potilas oli sytyttänyt 

naulakossa olevat vaatteet tuleen. Palo levisi nopeasti ja aiheutti myrkyllisiä palokaasuja. 

Potilaiden psyykkinen tila ja rauhoittava lääkitys vaikeutti evakuointityötä, mutta lopulta 

                                                 

228 A2/2004Y, s.171-173. 

229https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517506706081.html, 

päivitetty 18.12.2009, viitattu 15.9.2021. 

230 B3/2006Y, s.I. 

231 B3/2006Y, s.68-70. 

232https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517506669383.html, 

päivitetty 28.11.2016, viitattu 15.9.2021. 

https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517506706081.html
https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517506669383.html
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kaikki 26 potilasta saatiin evakuoitua rakennuksesta. 18 henkilöä kuitenkin loukkaantui 

onnettomuudessa ja aineelliset vahingot olivat mittavat.233 

 

Tutkinnassa annettiin viisi turvallisuussuositusta, joista yksi oli lainsäädäntöön kohdistuva. 

Tutkinnassa oli ilmennyt, että voimassa ollut lainsäädäntö ei sallinut tulentekovälineiden tai 

muiden vastaavien vaaraa aiheuttavien esineiden pois ottamista potilailta. Sosiaali- ja 

terveysministeriön tuli ryhtyä toimenpiteisiin potilaslainsäädännön kehittämiseksi.234 

 

Hallituskaudella 2011-2015 annettiin aihetta koskeva hallituksen esitys, mutta se raukesi 

eduskunnan vaihduttua 2015. Valmistelua jatkettiin yli seuraavan hallituskauden ja laki on 

tarkoitus antaa eduskunnalle nykyisellä hallituskaudella.235 

S1/2010Y Hukkumiskuolemat suomessa 1.4.2010-31.3.2011 

Suomessa oli sattunut vuoden aikana 329 kuolemantapausta, joissa henkilön kuolema liittyi 

veteen. Näistä tapaturmaisiksi hukkumiskuolemiksi katsottiin 213 tapausta. Tutkinnassa 

keskityttiin erityisesti tapaturmaisiin hukkumiskuolemiin, mutta myös muita ryhmiä kuten 

itsemurhia tarkasteltiin.236 

 

Tutkinnan perusteella annettiin seitsemän turvallisuussuositusta, joista yksi kohdistui 

lainsäädäntöön. Oikeusministeriön tuli valmistella lakiehdotus, jolla veneilijälle 

osoitettaisiin, että vesillä liikkuminen päihtyneenä ei ole hyväksyttävää. Promillerajoja tulisi 

tiukentaa ja niiden tulisi koskea myös soutuveneiden käyttöä.237 

 

Oikeusministeriö asetti 24.8.2010 Vesiliikennejuopumuksen promilleraja -työryhmän, joka 

arvioi rikoslain 23 luvun vesiliikennejuopumusta koskevan kriminalisoinnin muutostarvetta, 

sekä muita keinoja parantaa vesiliikenneturvallisuutta. Työryhmä ehdotti promillerajan 

laskemista ammattimaisen vesiliikenteen osalta, mutta muilta osin rangaistavuuden 

laajentamista ei pidetty perusteltuna. Lausunnon antajia oli 22, joista 12 oli yleisen 

                                                 

233 B1/2007Y, s.I. 

234 B1/2007Y, s.66. 

235https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517506692001.html, 

päivitetty 15.11.2019, viitattu 15.9.2021. 

236 S1/2010/Y, s.3. 

237 S1/2010/Y, s.128-132. 

https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517506692001.html


 

73 

promillerajan säilyttämisen kannalla ja yhdeksän esitti sen laskemista. Säilyttämisen 

kannattajat korostivat, että promilleraja ei yksin määritellyt rangaistavuutta vaan heikentynyt 

ajokunto täytti tunnusmerkistön myös promillerajan alapuolella.238 

 

OTKES ei ole julkaissut suosituksen seurantatietoja. Syksyllä 2021 tehdyn säädösseurannan 

perusteella selvityksistä ja suosituksista huolimatta veneilyn promillerajaa ei ole laskettu.239 

Keskustelu aiheesta kuitenkin jatkuu. Vuonna 2019 OTKES:n johtaja Veli-Pekka Nurmi 

vaati julkisuudessa veneilyn promillerajan laskemista.240 Lähitapiolan kesällä 2020 

julkaiseman tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista kannattaa veneilyn promillerajan 

laskemista.241 

S2/2010Y Heinä-elokuun 2010 rajuilmat 

Heinä-elokuun 2010 rajuilmat aiheuttivat Suomessa yhden kuolemantapauksen ja useita 

kymmeniä loukkaantumisia. Metsää tuhoutui yhteensä noin 8,1 miljoonaa kuutiometriä. 

Metsätuhojen seurauksena myös sähköverkkoja tuhoutui yhteensä noin 35 000 kilometriä 

aiheuttaen noin 9 000 muuntamon sähköttömyyden. Sähkökatkojen johdosta myös muut 

yhteiskunnan elintärkeät toiminnot vaarantuivat.242 

 

Tutkinnan yhteydessä annettiin 14 turvallisuussuositusta, joista yksi kohdistui 

lainsäädäntöön. Sähkön jakeluverkot muodostavat yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin 

ytimen, joten Työ- ja elinkeinoministeriötä suositettiin kehittämään sähkömarkkinalakia 

siten, että sähköverkkotoiminnalle asetettaisiin varautumisvelvoite myös normaaliajan 

häiriötilanteisiin.243 

 

Syyskuussa 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki sisältää verkonhaltijan 

varautumissuunnitteluvelvoitteen, sekä velvollisuuden ohjata käyttäjien varautumista.244 

                                                 

238 OM: n julkaisu 48/2011. 

239 Tilanne 25.9.2021. 

240 https://www.satakunnankansa.fi/kotimaa/art-2000007071894.html, viitattu 25.9.2021. 

241https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/uutishuone/uutiset-ja-

tiedotteet/uutiset/uutinen/1509564890617. 

242 S2/2010Y, s.3. 

243 S2/2010Y, s.136-141. 

244 L (588/2013), 28 ja 58 §. 

https://www.satakunnankansa.fi/kotimaa/art-2000007071894.html
https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/uutishuone/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset/uutinen/1509564890617
https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/uutishuone/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset/uutinen/1509564890617
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Uudistustarvetta perustelleessa hallituksen esityksessä viitattiin vuosien 2010 ja 2011 

myrskyihin, mutta ei suoraan turvallisuustutkintaan.245 Vuonna 2018 lakia uudistettiin siten, 

että varautumissuunnitelmien valvonta siirrettiin Huoltovarmuuskeskuksesta 

Energiavirastolle.246 

Y2012-03 Ympäristöonnettomuus Talvivaaran kaivoksella marraskuussa 2012 

Talvivaaran onnettomuudessa kaivostoimintaan liittyneestä altaasta vuoti noin 1,2 miljoonaa 

kuutiota ympäristölle vahingollista metallipitoista vettä ja sakkaa. Allasta oli käytetty 

suunnitellun käyttötarkoituksen vastaisesti vesivarastona, eikä rakenne kestänyt veden 

hydrostaattista painetta.247 

 

Tutkinnan perusteella annettiin kolme turvallisuussuositusta, joista kaksi kohdistui  

lainsäädäntöön.248 Näiden osalta rajaaminen oli haastavaa koska sanamuoto ei suoraan 

osoittanut lainsäädäntöön, vaan oli ehdollinen. Tapaus on kuitenkin tutkimuksen 

taustateorian kannalta mielenkiintoinen, joten otin sen joka tapauksessa tarkempaan 

analyysiin. 

 

Tapauksessa kaivosyhtiö ja viranomaiset eivät olleet tunnistaneet merkittävän 

ympäristöonnettomuuden vaaraa valvonnan keskittyessä toiminnan aiheuttamiin päästöihin. 

Näin ollen ympäristöministeriötä suositettiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa 

“tarvittaessa säädöksiä kehittämällä” varmistamaan suurten ympäristöonnettomuuksien 

riskien arviointia ja varautumista.249 

 

Onnettomuustilanteen hoitamista olisi voinut tehostaa toimivalla yleisjohdolla. Tapauksessa 

pelastusviranomainen ainoastaan tuki kaivosyhtiötä onnettomuuden hallinnassa. 

Sisäministeriötä suositettiin yhdessä muiden ministeriöiden kanssa “tarvittaessa 

lainsäädännöllä” huolehtimaan vakavien vaara- ja onnettomuustilanteiden yleisjohtajuuden 

ja toimivaltasuhteiden selkeydestä ja toimivuudesta.250 

                                                 

245 HE 20/2013 vp, s.42-44, 57-58, 84-85, 105. 

246 HE 50/2017 vp, s.59, 88-90. 

247 Y2012/03, s.3. 

248 Y2012/03, s.83-84. 

249 Y2012/03, s.83. 

250 Y2012/03, s.84. 
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OTKES:n oman seurannan mukaan varautumista koskeva suositus on toteutettu. Kaivoksille 

on tehty vuonna 2013 stressitestejä, joiden tulosten avulla toimijat voivat paremmin 

tunnistaa ympäristövahingon vaaraa aiheuttavia tilanteita ja hallita niihin liittyviä riskejä, 

sekä parantaa ohjeistusta.251 OTKES:n seurannan mukaan myös yleisjohtoa koskeva 

suositus on toteutunut. Lakimuutoksia ei asiaa selvittäneen työryhmän mukaan tarvittu.252 

4.3.5 Poikkeukselliset tapahtumat 

Poikkeuksellisen tapahtuman turvallisuustutkinta tehdään erittäin vakavista kuolemaan 

johtaneista tai yhteiskunnan perustoimintoja uhanneista tapahtumista, jotka eivät ole 

onnettomuuksia. Poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan aloittamisesta päättää 

valtioneuvosto. Vuosina 1997-2017 poikkeuksellisen tapahtuman tutkintoja tehtiin kolme 

kappaletta. Tutkinnoista nousi 27 turvallisuussuositusta, joista seitsemän kohdistui 

lainsäädäntöön. 

Taulukko: Vuosina 1997-2017 käynnistetyissä poikkeuksellisten tapahtumien 

turvallisuustutkinnoissa nousseet lainsäädäntöön kohdistuvat turvallisuussuositukset  

Suositus Sisältö Tutkinta Kohde Tila 25.5.2021 

P2007-01/S1 Oppilas- ja opiskelijahuollon 

kehittäminen 

Jokelan koulusurmat 

7.11.2007 

OKM, 

STM 

Toteutettu osittain 

P2007-01/S2 Oppilas- ja opiskelijahuollon 

säännökset 

Jokelan koulusurmat 

7.11.2007 

OKM, 

STM 

Toteutettu 

P2007-01/S5 Aselupien myöntäminen ja 

aseiden määrä 

Jokelan koulusurmat 

7.11.2007 

SM Toteutettu 

P2007-01/S9 Henkirikoksen valmistelun 

kriminalisointi 

Jokelan koulusurmat 

7.11.2007 

OM Toteutettu 

P2007-01/S10 Poliisin kyky toimia verkossa Jokelan koulusurmat 

7.11.2007 

SM Toteutettu osittain 

                                                 

251https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517506780635.html, 

päivitetty 11.5.2015, viitattu 23.9.2021. 

252https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517506781656.html, 

päivitetty 11.5.2015, viitattu 23.9.2021. 

https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517506780635.html
https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/turvallisuussuositukset/suositukset/1517506781656.html
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P2008-01/S1 Aseiden keräämisen 

edistäminen 

Kauhajoen koulusurmat 

23.9.2008 

SM Toteutettu osittain 

P2008-01/S2 Ampuma-aseiden 

hallussapidon ikäraja 20 

vuoteen 

Kauhajoen koulusurmat 

23.9.2008 

SM Toteutettu osittain 

 

OTKES on tutkinut vuosina 1997-2017 ainoastaan kolme poikkeuksellista tapahtumaa: 

Jokelan (2007) ja Kauhajoen (2008) koulusurmat, sekä 8-vuotiaan lapsen kuolemaan 

johtaneet tapahtumat (2012). Näistä tutkinnoista lainsäädäntöön kohdistuvia 

turvallisuussuosituksia annettiin ainoastaan koulusurmien tutkintojen pohjalta.  

 

Jokelan tutkinnassa nousivat esiin oppilas- ja opiskelijahuollon puutteellinen resursointi ja 

haasteet nuorten ongelmien tunnistamisessa.253 Salassapitosäännösten todettiin haittaavan 

ongelmatilanteiden kunnollista käsittelyä.254 Näihin ongelmiin saatiin osittaista parannusta, 

kun uusi Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki255 tuli voimaan vuonna 2014. Kehittäminen jatkuu 

edelleen myös Marinin hallituksen ohjelman 2019 puitteissa.256 

 

Jokelan tutkinnassa todettiin tekijän saaneen teoilleen mallia USA:n koulusurmista, joissa 

keskeisinä tekovälineinä ovat olleet pienehköt ampuma-aseet. Sekä Jokelan että Kauhajoen 

koulusurmissa tekovälineenä oli niin ikään käsiaseet, joihin tekijöillä oli ollut myös 

tarvittavat luvat. Näin ollen erityisesti käsiaseiden lupien saantia esitettiin tiukennettavaksi 

ja aseiden määrää vähennettäväksi.257 Kaikki sellaiset käsiaseet, joilla on mahdollista ampua 

lyhyessä ajassa paljon laukauksia, ehdotettiin kerättäväksi pois.258 Ampuma-aseiden 

hallussapidon ikärajaa esitettiin nostettavaksi 20 vuoteen.259  

 

                                                 

253 P2007-01/S1. 

254 P2007-01/S2. 

255 L 1287/2013. 

256 Hallitusohjelma 2019, s. 172, 175, 213. 

257 P2007-01/S5. 

258 P2008-01/S1. 

259 P2008-01/S2. 
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Vuonna 2011 ampuma-aselakiin tulikin useita tiukennuksia. Muutoksen myötä käsiaseiden 

luvan saamisen ikärajaa nostettiin 20 vuoteen, luvat muutettiin osittain määräaikaiseksi ja 

lupien ehtoja muutenkin tiukennettiin. Niin sanottu armovuosilainsäädäntö antoi 

mahdollisuuden luovuttaa luvattomat aseet Poliisille ilman rangaistusuhkaa.260 

Turvallisuustutkinnan suositukset eivät kuitenkaan toteutuneet täysimääräisesti, sillä 

ikärajauudistus ei koskenut esitetysti kaikkia aseita, eikä luvattomien aseiden 

luovuttamisesta maksettu korvausta. Metsästystä ja urheiluammuntaa pidettiin merkittävinä 

maaseudun ja syrjäseutujen nuorten harrastuksina, eikä niitä haluttu vaikeuttaa.261 

 

Tutkinnassa kiinnitettiin huomiota myös Poliisin puutteellisiin toimivaltuuksiin. Koska 

henkirikoksen suunnittelu tai valmistelu ei ollut rangaistavaa262, oli poliisilla myös varsin 

rajalliset toimivaltuudet puuttua koulu-uhkauksiin tai koulusurmien valmisteluun263. 

Henkirikoksen valmistelu säädettiin rangaistavaksi ja uudistettu RL 21:6a § tuli voimaan 

1.8.2013.264 Siviilitiedustelua koskevan lainsäädännön uudistukset265 tulivat puolestaan 

voimaan 1.6.2019, mikä paransi Suojelupoliisin tiedonhankinnan toimivaltuuksia 

vastaavissa tapauksissa. 

  

                                                 

260 L 124/2011. 

261 HE 106/2009, s.25-26, 82 

262 P2007-01/S9. 

263 P2007-01/S10. 

264 L 435/2013. 

265 HE 202/2017 vp pohjalta säädetyt uudistukset. 
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5 Pohdinta ja johtopäätökset 

Tällä tutkimuksella oli kahdenlaatuisia tavoitteita. Kahden ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen avulla tavoiteltiin kvantitatiivista tietoa annetuista 

turvallisuussuosituksista ja niiden toteutumisesta eri aikoina ja eri tutkintahaaroissa. Näihin 

kysymyksiin vastattiin edellisessä luvussa. Analyysin tuloksena kävi ilmi, että kaikkiin 

liikennemuotoihin liittyen tutkintojen ja suositusten määrät olivat ajan myötä hieman 

laskeneet, vaikka liikennemäärät ovat samaan aikaan kasvaneet. Muissa tutkintahaaroissa ei 

ole havaittavissa merkittäviä ajallisia muutoksia. Tutkintahaarojen välillä oli selkeitä 

eroavaisuuksia lainsäädäntöön kohdistuvien suositusten määrissä. Nämä selittyivät ennen 

kaikkea eri tutkintahaarojen substanssia säätelevien säädöspohjien rakenteellisilla eroilla. 

 

Tässä luvussa pyrin vastaamaan kolmanteen tutkimuskysymykseen, eli tavoittamaan niitä 

laadullisia syitä, jotka osaltaan selittävät suositusten toteutumista tai toteutumattomuutta 

tutkitulla ajanjaksolla. Osa selityksistä liittyy yksittäisten suositusten laatuun ja sisältöön. 

Yleisemmällä tasolla suositusten menestykseen on vaikuttanut myös OTKES:n 

institutionaalisen merkityksen muutos, eli millainen painoarvo sille yhteiskunnassa on eri 

aikoina annettu.  

 

Olen kuitenkin tietoinen siitä, että nykyinen yhteiskunta on varsin kompleksinen ja kaikkia 

mahdollisia tekijöitä on mahdotonta ottaa suppeassa tutkielmassa huomioon. Siksi yleisen 

tason kontekstualisoinnissa keskitytään nyt vain yhteen teemaan, OTKES:n 

institutionaaliseen kehitykseen osana riskiyhteiskunnan kehitystä.  

 

Miksi lainsäädäntöön kohdistuvat suositukset toteutuvat tai eivät 

toteudu 

Tutkimuskysymyksessä on kaksi puolta, jotka ovat usein toistensa vastakohtia. Jokin 

muuttuja saattaa edistää suosituksen toteutumista ja sen puute puolestaan haitata 

toteutumista.  

 

Ensinnäkin suositukselle tulisi määrittää vastuutaho ja varmistaa, että sillä on riittävä 

toimivalta suosituksen toteuttamiseen. Vastuuttamattomista suosituksista jäi valtaosa 

toteutumatta. Useassa toteutumattomassa suosituksessa kävi myös ilmi, että vastuutaholla ei 
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ollut toimivaltaa suosituksen toteuttamiseen tai se ei kuulunut sen tehtäviin. Toimivaltapuute 

saattoi liittyä esimerkiksi siihen, että asiasta oli säädetty EU -tasolla sitovasti. 

 

Toinen keskeinen syy suosituksen toteutumattomuuteen oli vastuutahon erimielisyys 

suosituksen sisällöstä. Lausuntomenettelyn avulla useita suosituksia oli muokattu tai ne oli 

jätetty pois lopullisesta tutkintaselostuksesta. Toisaalta oli havaittavissa, että joitain 

suosituksia oli myös jätetty tutkintaselostuksiin ja jopa toistettu useammassa selostuksessa 

vastuutahon vastustuksesta tai suosituksen menestymättömyydestä huolimatta. Tällaisia 

suosituksia olivat esimerkiksi laivan komentosillan vastuujaon täsmentäminen tai 

vesiliikenteen promillerajan laskeminen. 

 

Toteutumattomissa suosituksissa oli myös useita sellaisia, joissa vastuutaho oli tavoitellusta 

loppuasetelmasta samaa mieltä, mutta keinojen suhteen erimielinen. Esimerkiksi 

harrasteilmailun vapautta ei haluttu rajoittaa turhalla sääntelyllä, vaan turvallisuuteen 

vaikuttaminen koettiin tehokkaammaksi koulutuksen ja valistuksen avulla. Samantyyppistä 

argumentointia oli havaittavissa myös historiallisesti vapaan merenkulun puolella. 

 

Eräiden suositusten osalta todettiin, että suosituksen tavoitetila oli jo toteutunut toisella 

tapaa, esimerkiksi muualla lainsäädännössä. Joidenkin suositusten osalta oli myös 

havaittavissa, että toisinaan jokin suositus julkaistiin samaan aikaan kun asiaa koskeva 

säädösvalmistelu oli jo muutenkin käynnissä. Ehkä suosituksen avulla oli haluttu varmistaa, 

että asia huomioidaan valmistelussa ja mahdollisesti antaa suosituksen mukaiselle 

uudistukselle lisää painoarvoa. Suositusten toteutuvuus vaikutti olevan tässä asetelmassa 

tehokasta. 

 

Suosituksia vastustettiin myös kustannustehokkuuden argumentilla. Esimerkiksi 

ohjaamoäänitteen tallenneajan pidentämisellä ei katsottu olevan kustannuksia vastaavia 

hyötyjä ja turvavyön käyttöpakon laajentamisen katsottiin haittaavan jakelutyötä 

kohtuuttomasti. Toisinaan kansainvälisen lainsäädännön muuttaminen koettiin niin 

hankalaksi, että tavoitteeseen katsottiin päästävän paremmin kevyemmillä kansallisilla 

toimenpiteillä. 
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Onnettomuustutkintakeskuksen yhteiskunnallisen aseman kehitys 

Väitän, että suositusten menestykseen vaikuttaa myös OTKES:n yhteiskunnallinen asema. 

Luvussa kolme tarkasteltiin OTKES:n historiallista kehitystä. Havaittavissa oli, että 

OTKES:n yhteiskunnallinen asema oli vuosien varrella vakiintunut ja vankistunut. 

Kansalaisten luottamus instituutioon oli tarkastelujakson loppupuolella varsin korkealla. 

Osoituksena luottamuksesta OTKES on saanut tehtäväkseen merkittäviä yhteiskunnallisia 

selvityksiä, kuten koronapandemian ensivaiheen toimenpiteiden arvioinnin.  

 

Samaan aikaan turvallisuustutkinta on kansainvälistynyt johtuen mm. eri alojen 

säädöspohjan kansainvälistymisestä. Instituution kansallinen arvostus ei enää riitä 

turvallisuusuudistusten edistämiseen kansainvälistyvässä ympäristössä, vaan OTKES 

asemaa tulee pyrkiä vankistamaan myös kansainvälisesti. Tämä ei ole kuitenkaan täysin 

OTKES:n omissa käsissä. On täysin mahdollista, että jossain toisessa valtiossa kansallinen 

turvallisuustutkintaviranomainen ei saa vastaavaa arvostusta tai tehtäviä ja tämä heijastuu 

myös kyseisen valtion edustajien asenteisiin kansainvälisessä toimintaympäristössä. 

 

OTKES:n rooli kriittisenä ja usein muiden organisaatioiden toimintaa kriittisesti arvioivana 

tahona herättää toisinaan vastustusta myös kansallisissa tahoissa. Useista lausunnoista on 

luettavissa jopa pientä närkästystä “aiheettomasta” kritiikistä johtuen. Myös oma 

näkemykseni (ja kokemukseni) on, että OTKES toisinaan antaa muista viranomaisista 

kriittisiä lausuntoja kohtuullisen kevyin perustein. Joku päätelmä saattaa perustua 

esimerkiksi jonkun onnettomuudessa olleen henkilön kertomukseen, eikä henkilön 

asiantuntemusta tai lausunnon luotettavuutta välttämättä ole arvioitu loppuun asti. Toisaalta 

on täysin ymmärrettävää, että liiallinen myötäily ja sinisilmäinen uskominen muiden 

turvallisuusviranomaisten toimintaan ei myöskään olisi tarkoituksenmukaista. 

 

Turvallisuustutkintaviranomaisen yhteiskunnallinen asema on luonnollisesti keskeisessä 

yhteydessä myös taustalla muuttuvan yhteiskunnan muuttuviin arvostuksiin. Seuraavaksi 

pohdin, miten turvallisuustutkinnan asema liittyy turvavaltion ja jälkimodernin 

riskiyhteiskunnan kehitykseen. 

Turvallisuustutkinnan kehitys riskiyhteiskunnassa 

Tutkittavalla aikavälillä myös suomalainen hyvinvointivaltio on kehittynyt Hirsch:n 

kuvaaman turvavaltion suuntaan. Julkinen sektori on ottanut tehtäväkseen ratkoa yhä uusia 
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turvallisuuskysymyksiä. Samalla koko yhteiskunta on kehittynyt Beckin kuvaaman 

riskiyhteiskunnan suuntaan. Yhä useampiin asioihin liitetään turvallisuusnäkökulmat ja 

asioita myös turvallistetaan, eli määritellään retorisesti turvallisuuskysymyksiksi. 

Turvallisuuskysymykset myös politisoituvat. Esimerkiksi vuonna 2019 Turun yliopiston 

oikeustieteellisessä tiedekunnassa tehdyn oikeussosiologisen tutkimuksen mukaan 

turvallisuuspuhe on lisääntynyt hallituksen esityksissä huomattavasti vuodesta 1991 (11%) 

vuoteen 2017 (51%)266. 

 

Turvallistamisen näkökulmasta myös OTKES:n kehityksen voi nähdä seuraavan molempia 

tendenssejä. Nimenomaan yhteiskunnallisesti merkittävien riskien hallintaan keskittyvä 

valtiollinen instituutio vastaa suoraan yhteiskunnassa lisääntyvän epävarmuuden tarpeisiin. 

Tutkittavien asioiden kirjo on laajentunut yhä uusille elämänalueille. 

 

Hirsch:n marxilaiset vaikutteet ovat kuitenkin tarkemmassa tarkastelussa kritiikille alttiilta. 

Valtaosa OTKES:n tutkimista onnettomuuksista tai poikkeuksellisista tapahtumista olisi 

retorisesti helppo johtaa kapitalismin lieveilmiöihin. Esimerkiksi junaliikenteen 

aikataulupaineet tai laivaliikenteen turvallisuuteen kohdistuvat säästöt voidaan nähdä 

seurauksena voiton maksimoimisesta. Toisaalta liikenneonnettomuuksia, kouluampumisia 

ja koronapandemian kaltaisia katastrofeja tapahtuu myös kommunistisessa maailmassa. 

Tehokkaan talouden vaatimuksia voi siis tulla yhtä hyvin ei-kapitalistisen valtion 

budjettikurista kuin liikelaitoksen tuottotavotteista.  

 

Riskiyhteiskunnan kompleksisuuden kehitys näkyy myös OTKES:n tutkittavissa 

tapauksissa. Tutkinnat eivät enää kohdistu vain teknisistä syistä aiheutuneisiin yksittäisiin 

liikenneonnettomuuksiin, jotka ovat paikannettavissa ja pitkälti hallittavissa. Beck liitti 

tällaiset riskit klassiseen teollisuusyhteiskuntaan. Mukaan ovat tulleet teematutkinnat, sekä 

laajat ja vaikeasti hahmottuvat kokonaisuudet, kuten esimerkiksi kouluammunnat 

sosiaalisine taustatekijöineen tai koronapandemian hoito, johon liittyvää tutkittua tietoa on 

ylipäätään vain niukasti saatavilla. Näissä tutkimuksissa annetut turvallisuussuositukset 

eivät ole suunnattu vain jonkin kapean sektorin turvallisuutta kehittäville insinööreille tai 

sääntöjä laativille viranomaisille, vaan myös laajemmalti yhteiskunnan poliittisessa 

                                                 

266 Holkeri, ym., s.35. 
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päätöksenteossa hyödynnettäväksi. Refleksiivinen modernisaatio näkyy siis selkeästi myös 

OTKES:n tutkinnoissa. 

 

On myös selvää, että ekologisten tekijöiden merkitys on kasvanut. Menetettyjen 

ihmishenkien lisäksi halutaan välttää myös luontoa pysyvästi vaurioittavat katastrofit. Osa 

riskeistä on Beckin apokalyptisten maalailujen mukaisesti jo liian suuria hallittaviksi ja 

tilanne on karannut myös turvavaltion turvallisuutta tuottavien organisaatioiden käsistä. 

Kenties suurimmat katastrofit, esimerkiksi ilmastonmuutos tuskin päätyy OTKES:n 

tutkintoihin ainakaan vielä lähivuosina. 

 

Monet muutkin Beckin ja Giddensin kehittämät riskiyhteiskunnan opit tuntuvat soveltuvan 

nykyiseen yhteiskuntaan hyvin. Riskit ja niiden miettiminen eivät kuitenkaan voi hallita 

elämää täysin. Riskien jatkuva ajattelu turruttaa ja johtaa helposti jopa “vaarojen 

inflaatioon”. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen liiallinen pohtiminen voi johtaa ahdistukseen 

ja masennukseen ja liiallinen liikenneonnettomuuden pelko voi alkaa haitata jokapäiväisten 

asioiden hoitoa kuten kaupassa käymistä. Psykologisesti selviytyäkseen ja toimintakykynsä 

säilyttääkseen ihminen tarvitsee siis myös luottamusta elämään ja tarvittaessa toisinaan jopa 

“valheellista” haavoittumattomuuden tunnetta. 

 

Riskien ajattelun välttäminen nyky-yhteiskunnassa ei ole kuitenkaan helppoa. Pelon 

kulttuuria pitävät yllä useat eri tahot. Turvallistamisen retoriikan avulla myydään 

esimerkiksi turvallisuustekniikkaa, vakuutuksia ja poliittisia intressejä. Myös median 

sanotaan elävän kriiseistä, mikä selittyy ihmisten tarpeesta käsitellä pelkojaan tarinoiden 

kautta. Turhan ahdistuksen välttämiseksi tämä riskipuheen negatiivinen puoli onkin syytä 

tiedostaa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, niin turvallisuustutkinnassa kuin tieteen 

teossa. Yhteiskuntapolitiikkaa tutkineen Pirkkoliisa Ahposen mukaan kyseessä on 

asiantuntijuuden dilemma267. 

 

Turvallisuustutkinnat ovat dilemman ytimessä. Tutkinnat toisaalta lisäävät ihmisten 

tietoisuutta uusista uhkista ja vaaroista, jolloin ne ovat omiaan kiihdyttämään 

                                                 

267 Ahponen, s. 27-29. 
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riskidiskursseja ja siten myös riskiyhteiskunnan kehitystä. Toisaalta turvallisuustutkintojen 

avulla lisätään riskien kontrollia tuottamalla tietoa niiden hallittavuudesta.  

 

Voisiko siis OTKES:ta ajatella myös ahdistusta vähentävänä ja riskien hallintaa edistävänä 

objektiivisena asiantuntijaorganisaationa, jolle voi ikään kuin ulkoistaa osan huolista 

pohtimisen? Tällöin ihminen voisi ainakin lähtökohtaisesti luottaa siihen, että poliittisista ja 

taloudellisista intresseistä riippumattomat asiantuntijat huolehtivat riskeistä asianmukaisesti. 

Tämä vahvistaisi instituution yhteiskunnallista asemaa, mikä puolestaan lisäisi sen antamien 

turvallisuussuositusten painoarvoa. 

 

Riskeillä ja huolilla on siis myös positiivinen puoli. Toisinaan ne pakottavat yksilön ulos 

helposta ja vakiintuneesta elämästään pohtimaan valintojaan ja arvojaan. Esimerkiksi 

ympäristöonnettomuudet ovat tuoneet konkreettisesti esiin mitä voi tapahtua, jos 

luontoarvoja ei huomioida tarpeeksi osana päätöksentekoa. Riskit uusista onnettomuuksista 

ovat pakottaneet ihmiset epämukavuusalueelle ja myös kriittisesti miettimään millaisilla 

elämäntavoilla näiden riskien konkretisoitumista voisi jatkossa välttää. Positiivisten 

elämänarvojen tavoittelu ja sosiaalisen elämän uudelleenmoraalistaminen tuottavat myös 

sekä taloudellisia että poliittisia voimia, jotka johtavat parhaimmillaan yhteiskunnalliseen 

muutokseen.  

 

Toisinaan entisaikojen elämäntavat saattavat vaikuttaa myöhemmillä mittapuilla arvioituna 

vastuuttomilta. Tämä jälkiviisas tuomitseminen ei kuitenkaan ole oikeutettua. Tuskin 1970-

luvun vanhemmat välttelivät vastuutaan pitämällä lapsia autossa ilman turvavöitä, silloin 

vain puuttui kokemuspohja ja koottu tieto turvavöiden turvallisuutta edistävistä hyödyistä. 

Myöskään silloiset rakenteet eivät tukeneet turvavöiden käyttöä. Autoissa ei ollut turvavöitä 

valmiiksi asennettuna eikä myöskään mitään sosiaalista painetta käytänteeseen ollut. 

Silloinen riskiyhteiskunta ei ollut vielä tiedostanut piileviä vaaroja. 

Itsekritiikkiä ja jatkotutkimusaiheita 

Tutkimuksen edetessä kävi ilmi, että kvantitatiivisesta tutkimusaineistosta tuleekin 

odotuksiani laajempi. En kuitenkaan halunnut supistaa aineiston ajallista rajausta, sillä 

suppeammalla ajanjaksolla olisi vaikeampi tavoittaa mahdollista historiallista muutosta, 

mikä kuitenkin oli tutkimuksen kulmakiviä. Tämä asetelma vei tutkimusta lopulta 

tarkoitettua kvantitatiivisempaan suuntaan ja paljon kiinnostavia laadullisia kysymyksiä jäi 
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tutkimatta. Niiden osalta luopumisen tuskaa helpottaa ajatus, että tämä tutkielma voisi 

ainakin teoriassa saada näennäisiä tuloksiaan enemmän merkitystä jonkin seuraavan 

tutkimuksen innoittajana. Ehkä kysymykset jäävätkin vain tällä erää lepäämään ja joskus 

pääsen vielä palaamaan niihin. 

 

Säädöstasoon kohdistunut rajaus jätti tuomatta esiin keskeisiä näkökulmia 

turvallisuustutkinnan vaikuttavuuteen. Laajemman näkökulman nimissä olisi hyödyllistä 

tarkastella suositusten vaikuttavuutta myös kansainvälisten prosessien tai kansallisten 

viranomaismääräysten jalkautumisen näkökulmista. Näkökulman laajentamisessa voisi 

hyödyntää myös uusia tutkimusmenetelmiä. Esimerkiksi eri tasoilla toimivien toimijoiden 

haastattelujen avulla voitaisiin tavoitella myös ns. “law in practice” tietoa. 

 

Mielenkiintoinen kysymys on myös, miksi Puolustusvoimilla vaikuttaa olevan erityinen 

asema tekemiensä tutkintojen julkisuuden ja objektiivisuuden suhteen. Tämä kysymys jäi 

vaivaamaan minua erityisesti Rissalan lento-onnettomuutta pohtiessani. Viime aikoina tästä 

on muistuttanut useat julkisuuteen päätyneet tapaukset, joissa Puolustusvoimien sisäisiä 

esitutkintoja on kyseenalaistettu ja sekä tutkimisia, että tutkimatta jättämisiä on käsitelty eri 

oikeusasteissa. Kysymykselleni vaikuttaisi olevan yhteiskunnallista tilausta. 

 

Selvittämättä jäi, mikä oli juristien ammattikunnan osuus suositusten antamisessa, niihin 

annetuissa lausunnoissa ja säädösvalmisteluun johtaneissa prosesseissa. Olisiko esimerkiksi 

paremmalla oikeudellisella valmistelulla saatu jokin suositus paremmin menestymään. 

Tämä kysymys tuli mieleen erityisesti niissä tapauksissa, joissa suositukselle oli nimetty 

vastuutaho, jolla ei lausuntonsa mukaan ollut toimivaltuutta suosituksen toteuttamiseen. 

 

Tällä kertaa kertyneen aineiston perusteella en kyennyt selittämään miksi sekä ilmailun, että 

raide- ja vesiliikenteen tutkintojen määrä on laskenut, vaikka onnettomuuksien määrä on 

pysynyt keskimäärin samana? Onko tutkintakynnys noussut? Ovatko onnettomuudet 

tavanomaistuneet ja kokeneet “inflaation”? Sitooko riskiyhteiskunnan kompleksiset 

turvallisuuskysymykset yhä enemmän turvallisuustutkinnan resursseja?  
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