
 

 

 

 

 

Raili Venäläinen   

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Vesihuollon riskinhallintatyökalut  

WSP, SSP ja BWSP 



Vesivarojen 

suojelu 

Veden 

käsittely ja 

johtaminen 

Maankäyttö 

ja 

kaavoitus 

Rakentaminen 

ja saneeraus 

SSP: VIEMÄRÖINTI JA JÄTEVEDEN PUHDISTUS 

WSP: VEDENHANKINTA, KÄSITTELY JA JOHTAMINEN 
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HÄIRIÖTILANTEET, KUNNAN VALMIUSSUUNNITTELU 

Vesihuolto, Ympäristöterveydenhuolto, Pelastustoimi 

WSP, SSP ja häiriötilanteisiin varautuminen 

► kohti kokonaisvaltaista riskien- ja jatkuvuudenhallintaa 





Valvontanäytteet hanasta kertovat seurauksen, 

mutta eivät syytä 

Veden saastuminen tapahtuu 

Vettä käytetään Vesinäytteet 

Analyysitulokset 

Kuva: WHO 

”Vesijohtovedestä löydettiin ulosteperäistä saastumista indikoivia 

bakteereja…” 

 

 

 

 

 

… mutta vesi tuli jo käytettyä 

Riskiperusteinen valvonta: Hanasta tulevan veden laadun 

seurannasta koko vedentuotantoketjun aikaiseen veden laadun 

hallintaan 

Lopputuotteen testaaminen edelleen tärkeää: Varmistetaan, että 

riskinhallinta on toiminut niin kuin pitää 

 



Hallitusohjelma 2011: 
STM:n johdolla laaditaan kansallinen talousveden turvallisuussuunnitelma, jonka 

tavoitteena on turvallisen talousveden varmistaminen kaikissa tilanteissa 

 

JOHTORYHMÄ 

• STM, YM (LYMO & RYMO), MMM, SM 

• SYKE, ELY, Valvira, Evira 

• Vesilaitosyhdistys, Kuntaliitto, Kiinteistöliitto 
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Koko vesihuollon riskinhallintajärjestelmä 

 Talousveden hankinta, käsittely ja johtaminen  

     WSP, Water Safety Plan 

– terveyshaittojen ehkäiseminen 

– web-pohjainen riskienhallintatyökalu (suurille laitoksille) 

– Excel-työkalu pienille vesilaitoksille 

 Viemäröinnin, jäteveden puhdistuksen ja johtamisen riskienhallinta 

SSP, Sanitation Safety Plan 

– terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäiseminen 

– web-pohjainen työkalu  

 Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskinhallinta  

    BWSP, Building Water Safety Plan 

– käyttövesijärjestelmien veden turvallisuus käyttäjälle ja järjestelmien 

toimivuus ja kestävyys 

– jätevesijärjestelmien viemärien toimivuus ja jäteveden laatu veden 

puhdistamisen näkökulmasta 

 



Riskinhallinnan työkalut talousveden laadun 

turvaamiseksi 

 WSP, Water Safety Plan: Verkkopohjainen riskinhallintaohjelmisto talousvettä 

toimittaville laitoksille 

o Excel-pohjainen yksinkertaistettu sovellus pienille laitoksille tulossa syksyllä 2015  

 SSP, Sanitation Safety Plan:  

o verkkopohjainen riskinhallintaohjelmisto jätevesien viemäröinnille ja käsittelylle 

 BWSP, Building Water Safety Plan: Kiinteistöjen vesijärjestelmien 

riskinhallintatyökalu 

o Vaarojen tunnistamisen ja riskinhallinnan lomake liitettäväksi kiinteistöjen 

huoltokirjamalleihin 

 Erityistilannesuunnitelma  talousveden laadun turvaamiseksi 

o yhteensovittaminen muiden viranomaisten varautumiseen liittyvien suunnitelmien 

kanssa 

 Kunnan valmiussuunnitelma 

o Vesihuollon toimialan varautuminen 

o Ympäristönterveydenhuollon toimialan varautuminen 



Mikä on vedentuotantoketju? 



Tukitoiminnot: tilat, sähkö, automaatio, paineilma, vesipisteet, näytteenotto, työtavat, 

ammattitaito, viestintä, tietoturva, johtaminen jne. 

Viemäröinti 
Tulotunneli 
tai -putki 

Jäteveden-
puhdistamo 

Purkutunneli 
ja -putki 

Vesistön 
purkupiste 

Lietteen- 

käsittely 

Liityntäpiste 

Pumppaamot 

Loka-asema 

Loka-auto 

kaasun- 

käsittely 

Haju 

Haju 

Melu 

Ilmapäästöt 

Kaivorakenteet 

Ulkopuoliset 

jakeet 

Ylivuoto-

piste 
Ylivuoto-

rakenne 

Haju 

kaasun 
hyötykäyttö 

 

Ulkopuoliset 

jakeet 

Sopimus-

liittyjät 



SSP: Jäteveden puhdistamot: ilmaväli ja 

takaisinvirtauksen esto 

Tekniset ratkaisut Jäteveden pääsy talousvesijärjestelmään: esim. 

huuhteluvesiputki on kaivon sisällä, 

takaisinvirtauksen esto puuttuu, ilmaväli puuttuu, 

tulvimistilanteissa vesi nousee talousvesipisteen 

korkeudelle, pumppaamon padotuskorkeus 

ylempänä kuin talousvesihanan pää, 

ylivuotoputki on alempana kuin vesiputki, 

talousveden syöttö on nestepinnan alapuolella, 

huuhtelu- ja pesuvetenä käytetään teknistä vettä 

ja teknisellä vedellä on yhteys 

talousvesijärjestelmään.  

Tarkistetaan, että jätevesi ei voi 

päästä talousvesijärjestelmään ja 

tehdään korjaavat toimenpiteet, 

takaisinvirtauksenesto 

(takaiskuventtiili), imusuojaus, 

merkinnät, toimintaohjeet, 

henkilökunnan koulutus 

(vesityökortti).  

Tarkistetaan, että teknisen veden ja 

talousveden välissä ei ole yhteitä, 

jos niitä löytyy, ne erotetaan 

välittömästi, ilmaväli talousveden ja 

teknisen veden välillä.  

Voiko polymeeriin 

valmistukseen 

käytettävä liuotusvesi 

aiheuttaa ongelmaa? 

Liuotusvetenä käytettään teknistä vettä ja 

tekniset ratkaisut mahdollistaa teknisen veden 

pääsyn talousvesijärjestelmään esim. 

virheellinen putkiliitos, ilmaväli puuttuu, 

talousvesijärjestelmästä puuttuu 

takaisinvirtausesto. Liuotusveden syöttö on 

nestepinnan alapuolella ja takaiskuventtiili 

puuttuu, jolloin polymeeriliuosta pääsee 

talousvesijärjestelmään. 

Tarkistetaan, että teknisen veden ja 

talousveden välissä ei ole yhteitä, 

jos niitä löytyy, ne erotetaan 

välittömästi. Ilmaväli talousveden ja 

teknisen veden välillä, takaisin 

virtauksen esto (takaiskuventtiili), 

imusuojaus, merkinnät, 

toimintaohjeet, henkilökunnan 

koulutus (vesityökortti) 



Nokian liitos 
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Rakennuksen vesijärjestelmät 

Suunnittelu Asentaminen Käyttöön- 

otto 

Kunnossapito 

& huolto 

- Veden laatu 

- Materiaalien ja 

tuotteiden valinta 

- Järjestelmän rakenne 

(näytteenottokohdat) 

- Vuotovahdit 

- Jatkuvatoimiset 

mittarit 

-Asennusohjeiden 

läpikäynti 

-Työn suorituksen 

dokumentointi 

-Ohjeet ja seuranta 

-Työn suorituksen 

dokumentointi 

- Vesinäytteet 

- Jatkuvatoimiset 

mittarit (veden laatu, 

syöpyminen) 

Käytönaik.  

seuranta 

- Ohjeistus 

- Järjestelmän rakenne 

- Mitoitus 

-Asennusohjeet 

- Suoritus 
- Suoritus 

-Riippuu omistajasta 

RAKENTAJA 

Hankkeen rajaus 



Kiinteistöjen vesihuollon riskinhallinta 



WSP WATER SAFETY PLAN  

 Vesilaitoksen omaan käyttöön tarkoitettu työkalu 

talousveden turvallisuutta uhkaavien riskien 

hallintaan 

– Määritellään koko vedentuotantoketju raakavesilähteeltä 

kiinteistölle 

– Tunnistetaan veden laatua uhkaavat vaarat ja 

tuotantoketjun kriittiset kohdat: Missä kohdissa veden laatu 

on eniten uhattuna? 

– Määritellään mitä täytyy tehdä vaarojen poistamiseksi 

– Ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin  

– Valvotaan, että kaikki toimii jatkossa niin kuin pitää 



 

Riskien arviointi:  

Kriittisten toimintojen tunnistaminen 

 

 

Käyttötarkkailusuunnitelma 

 

Häiriötilannesuunnitelma 

(vesihuoltolaki) 

 

 

Terveydensuojelu-

viranomainen 

 

Seurantaohjelma:  

yhteenveto menetelmistä, joilla seurataan, että valittu 

hallintakeino toimii ja riskit ovat hallinnassa.  

Toimenpideohjelma:  

yhteenveto toimenpiteistä, jotka laitoksen pitää tehdä 

tunnistettujen riskien hallintaan saattamiseksi. 

Riskinhallinta ja säännöllinen valvonta = riskien estäminen 

Riskilista: 

tunnistetut riskit järjestettynä joko prosessipisteittäin tai 

riskin suuruusjärjestyksessä 

Toimenpideohjelma:  

yhteenveto toimenpiteistä, jotka muiden pitää tehdä 

tunnistettujen riskien hallintaan saattamiseksi. 

 

Talousvettä 

toimittava laitos 

 

 

Valvontatutkimusohjelma 

 

Erityistilannesuunnitelma 

(terveydensuojelulaki) 

  

Vesilaitostarkastus 

 

Varautumisen yhteen 

sovittaminen 

 



JATKUVUUDENHALLINTA 
kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa 

Häiriötilanteiden hallinnasta jatkuvuudenhallintaan: 

ympäristöterveyshuollon ja vesihuollon valmiussuunnittelu osana 

kunnan jatkuvuudenhallintaa 

 

Sisältöesimerkki:  
- tunnistetut häiriötilanteet 
- toimintakortit häiriötilanteille 
- rajapinnat muihin suunnitelmiin: 

- valvontatutkimusohjelma 
- käyttötarkkailusuunnitelma 
- ympäristölupavelvollisten laitosten 

varautuminen (YSL 15 §)  

Pelastus-
laitoksen 

tuki 

YMPÄRISTÖ- 
TERVEYDENHUOLLON 
valmiussuunnitelma 

(TsL 8 §) 

YHDYSKUNTA- 
TEKNIIKAN  

valmiussuunnitelma 

Vesihuoltolaitoksen häiriö- 
tilannesuunnitelma 
(VHL 15 § ja 15 a §)   

Talousvettä toimittavan  
laitoksen erityistilannesuunnitelma 
(Asetus 461/2000 11 a § ja 11 b §) 

Jäteveden  
puhdistus- 

laitoksen varautuminen  
(YSL 15 §) 

WSP SSP 
Sisältöesimerkki:  
- tunnistetut häiriötilanteet 
- toimintakortit häiriötilanteille 
- ympäristölupaehdot 
- rajapinnat muihin suunnitelmiin: 

- erityistilannesuunnitelma (asetus 
461/2000 11 a § ja 11 b §) 

- ympäristölupa ja velvoitetarkkailut 
- pohjaveden suojelusuunnitelma  



Miten tehdä käytännössä? 

• Vaaratilanteet tunnistetaan WSP-riskinhallintatyökaluilla 

 

• Vaaratilanteisiin laaditaan toimintakortit (ml. yhteystiedot) 

- laitoskohtaiset, joissa yhteystiedot; tai 

- riskiskenaariokohtaiset, ja yhteystiedot erillisinä 

- yhtenevät vesilaitoksella ja viranomaisilla 

 

• Toimintakortit ja yhteystiedot pidetään ajan tasalla 



Miksi siirtyä riskiperusteiseen valvontaan? 

• Tunnistetaan toiminnan kriittiset kohdat 

• Saadaan tietoa häiriötilanteisiin varautumista 

• Täytetään vesihuoltolain edellyttämä selvilläolovelvoite 

(Vesihuoltolaki 119/2001 15a §)  

• Auttaa priorisoimaan ja kohdistamaan käytettävissä olevat 

resurssit mahdollisimman tehokkaasti 

• Apuväline päätöksentekoon 

• Talousveden turvallisuus terveydelle paranee 

• Luottamuksen lisääntyminen talousveden toimittajaan 

• Riskinarviointiin perustuva lista mahdollisista häiriötilanteista 

mm. erityistilannesuunnittelun pohjaksi 

• Osallistuminen työryhmiin lisää tietoisuutta mahdollista vaaran 

aiheuttajista alueella ja antaa valmiudet tiedon jakamiseen ja 

yhteistyöhön 

• Apuväline terveydensuojelulain mukaiseen 

vesilaitostarkastukseen 

• Lisää tietoa kansallisella tasolla, apuväline tulevaan 

lainsäädäntöön ja valvonnan ohjaukseen 

VESILAITOS 

HYÖTYY 

ASIAKAS 

HYÖTYY 

VIRANOMAINEN 

HYÖTYY 



Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Alueen ELY-keskus 

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 

Kunnan kaavoituksesta vastaava 

Pelastusviranomainen 

Merkittävät alueen toimijat, esim. 

teollisuuslaitokset, elintarviketeollisuus 

1. YHTEISTYÖTÄ 
VESILAITOS / USEAMPI ALUEEN 

VESILAITOS YHDESSÄ 

MITÄ WSP:N LAATIMINEN JA KÄYTTÖÖN OTTO 

VAATII… 



Kenen? 

•Vesilaitoksen johto 

•Vesilaitoksen henkilökunta 

•Valvova viranomainen 

2. SITOUTUMISTA 

Mihin? 

•Riskien tunnistaminen: Oman toiminnan  

karikot! 

•Riskien hallintaan saattaminen: Sanoista 

teoiksi! 

•Hyvän riskien hallinnan tason 

ylläpitäminen: Päivittäminen vuodesta 

toiseen!, Omista ja toisten onnistumista 

ja virheistä oppiminen! 

MITÄ WSP:N LAATIMINEN JA KÄYTTÖÖN OTTO 

VAATII… 



HENKILÖT: 

•Koordinaattori 

•Sopiva, riittävästi asiantuntemusta omaava 

WSP-työryhmä 

•Riskien hallinta-toimenpiteistä vastaavat 

henkilöt 

3. RESURSSEJA 

AIKA: 

•WSP:n laatimiseen käytetty aika 

•Riskien hallintaan saattaminen  

•Ylläpito 

RAHA: 

•Henkilötyötunnit 

•Investoinnit riskien hallinnan tason 

parantamiseksi 

•Toimenpideohjelma toimii myös työkaluna 

investointien priorisointiin ja päätöksentekoon 

MITÄ WSP:N LAATIMINEN JA KÄYTTÖÖN OTTO 

VAATII… 



WSP:N OSA-ALUEET 

3. VAAROJEN 
TUNNISTAMINEN JA RISKIEN 

ARVIOINTI 

4. HALLINTAKEINOJEN 
MÄÄRITTÄMINEN 

5. TOIMENPIDE-OHJELMA  
Hallintakeinojen käyttöön-

ottamiseksi 

6. HALLINTAKEINOJEN 
SEURANTAMENETELMIEN 

VALINTA 
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7. SEURANTAMENETELMIEN 
TOIMIVUUDEN 

VARMISTAMINEN 

8. POIKKEAMIEN HALLINTA 
Toiminnan palauttaminen 

takaisin turvalliselle tasolle, 
jatkuva kehittyminen 

2. LÄHTÖTIETOJEN 
KOKOAMINEN 

1. TYÖRYHMÄN 
MUODOSTAMINEN 



1. TYÖRYHMÄN 

MUODOSTAMINEN 

TYÖRYHMÄ 

 

•Vesilaitos kokoaa oman toiminnan tarpeisiin soveltuvan työryhmän ja 

valitsee ryhmän vetäjän/koordinaattorin, koordinaattori voi olla myös esim. 

konsultti, mutta laitoksen tulee itse vastata työn sisällöstä ja suunnitelman 

teosta 

•Oman laitoksen edustajat eri toiminnoista ja organisaation eri tasoilta 

•Työryhmässä tarvittaessa mukana tai tiedonkulku muuten varmistettu:  

• Viranomaiset: terveydensuojelu, ympäristönsuojelu, 

rakennusvalvonta 

• Alueen ELY-keskus 

• Sidosryhmien edustajia 

• Merkittävät alueen toimijat, esim. teollisuuslaitokset 

•Työryhmän koko ja kokoonpano voi vaihdella käsiteltävän asian ja 

laajuuden mukaisesti 



2. LÄHTÖTIETOJEN 

KOKOAMINEN 

1. TYÖRYHMÄN MUODOSTAMINEN 

LÄHTÖTIEDOT 

Lähtötiedot 

•Ohjelmisto sisältää listan vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin 

suositeltavista lähtötiedoista, esim. Oiva-palvelu, pohjavesialueen 

suojelusuunnitelma 

•Tiedot eivät ole pakollisia, mutta tietojen hakeminen ennen vaarojen 

tunnistamisen aloittamista helpottaa huomattavasti työtä 

•Mahdollisuus lisätä muita työssä käytettyjä lähtötietoja ja linkkejä 

omiin tietolähteisiin 



3. VAAROJEN 

TUNNISTAMINEN JA 

RISKIEN ARVIOINTI 

2. LÄHTÖTIETOJEN 

KOKOAMINEN 

1. TYÖRYHMÄN 

MUODOSTAMINEN 

VAAROJEN TUNNISTAMINEN JA RISKIEN 

ARVIOINTI 

1. VEDENTUOTANTOKETJUN KUVAAMINEN PROSESSIKAAVION 

AVULLA 

2. PROSESSIVAIHE KERRALLAAN 

• VAAROJEN TUNNISTAMINEN 

• RISKIEN ARVIOINTI 



Oman laitoksen vedentuotantoketjun/-ketjujen 

kuvaaminen prosessikaavion/-kaavioiden 

avulla 

Siirry riskinarviointiin 



Vaarojen tunnistaminen prosessivaihe 

kerrallaan 

PROSESSIVAIHE 

AIHEPIIRIN OTSIKKO 

KYSYMYS 

VAARAN AIHEUTTAJA 

TERVEYSVAARA 

LISÄÄ OMA VAARA JA/TAI 

VAARANAIHEUTTAJA 

VAARAN AIHEUTTAJA = Mahdollisen haitallisen tapahtuman lähde. 

Vaaran uhka. 

VAARA = Tekijä tai tilanne, joka voi aiheuttaa haitallisen tapahtuman. 

Tässä aineistoissa usein kemiallinen yhdiste, mikrobi, patogeeni. 

RISKI = Tapahtuman seurausten ja vaaran toteutumisen 

todennäköisyyden yhdistelmä. 



Riski = vaaran aiheutumisen todennäköisyys x 

vaaran seuraukset 



Seurauksen ja todennäköisyyden arvioinnin 

apuna seuraavat lisämääritelmät.. 

Ei vaikutusta (1): Tähän kategoriaan luokitellaan vaarat, joilla ei ole terveysvaikutuksia, ja 

jotka eivät aiheuta merkittävää teknistä tai esteettistä haittaa.  Tällaisia tekijöitä ovat 

esimerkiksi veden lämpötila, kalkki ja ilma. Tähän kategoriaan kuuluvat veden laatuun liittyvät 

tekijät ovat asiakkaiden hyväksyttävissä. 

  

Vähäinen (2): Tähän kategoriaan kuuluvat vaarat voivat aiheuttaa talousvesiasetuksen 

461/2000  kemiallisen tai aistinvaraisen laatusuosituksen ylittymisen. Suositukset on annettu 

pH-arvolle, sähkönjohtavuudelle, sameudelle, värille, hajulle, maulle, orgaaniselle 

kokonaishiilelle (TOC), radioaktiivisuudelle, alumiinille, ammoniumille, ammoniumtypelle, 

kloridille, mangaanille, raudalle, sulfaatille, natriumille ja hapettuvuudelle. Varsinaiset 

terveyshaitat ovat vähäisiä, mutta veden laadun muuttuminen voi aiheuttaa teknistä tai 

esteettistä haittaa. 

  

Merkittävä (3): Tähän kategoriaan kuuluvat vaarat voivat aiheuttaa talousvesiasetuksen 

461/2000 mukaisen mikrobiologisen laatusuosituksen ylittymisen. Mikrobiologiset 

laatusuositukset on annettu Clostridium perfringensille (pintavesilaitokset), koliformisille 

bakteereille ja pesäkkeiden kokonaislukumäärälle (22 °C). 

  

Vakava (4): Tähän kategoriaan luokitellaan vaarat, joiden seurauksena ylitetään 

talousvesiasetuksen 461/2000 mukaiset laatuvaatimukset, kaikki patogeenit, virukset ja 

alkueläimet sekä aineet ja yhdisteet, jotka ovat välittömästi myrkyllisiä tai joille pitkäaikainen 

altistuminen voi aiheuttaa terveyshaitan (esimerkiksi karsinogeeniset aineet ja yhdisteet). 



Sekä vaarakohtaiset lisätiedot niiden 

terveysvaikutuksista ja yleisyydestä. 

Lisäksi kohdassa ”Dokumentit” kattavat, ladattavat aputiedostot: 

-Kemialliset terveysvaikutukset 

-Mikrobiologiset terveysvaikutukset  



TOIMENPIDEOHJELMA 

 Kaivon kannen korjaaminen, betonialtaan 

saneeraus, rinnakkaisen pH-mittarin hankinta ja 

asentaminen.. 

 Kirjataan ylös toimenpiteet, jotka vaaditaan riskin 

hallintaan saattamiseksi: Mitä täytyy tehdä? Kuka 

tekee? Koska pitää olla valmista? Kuka tarkistaa, 

että on tehty? 

 Tulostettavat/tallennettavat raportit 



4. HALLINTAKEINOJEN 

MÄÄRITTÄMINEN 

6. HALLINTAKEINOJEN 

SEURANTAMENETELMIEN 

VALINTA 

7. SEURANTAMENETELMIEN 

TOIMIVUUDEN 

VARMISTAMINEN 

HALLINTAKEINOJEN 

SEURANTAMENETELMIEN VALINTA 

Hallintakeinon toimivuutta tulee seurata, jotta 

voidaan varmistua hallintakeinon 

toimivuudesta: RISKI ON HALLINNASSA, 

JOS SEURANTA NIIN OSOITTAA 

 

Seurantakeinoja: jatkuvatoimiset mittaukset, 

kenttäkäynnit, vesitornien ja 

puhdasvesialtaiden säännölliset tarkastukset 

OSAKSI LAITOKSEN KÄYTTÖTARKKAILUA 

Näytteenotto ja 

laboratorioanalyysit 



8. POIKKEAMIEN HALLINTA 

Toiminnan palauttaminen takaisin 

turvalliselle tasolle, jatkuva 

kehittyminen 

POIKKEAMIEN HALLINTA 

POIKKEAMARAPORTIT 

Toimintamallien luominen 

läheltä piti-tilanteiden ja 

todellisten poikkeamien 

käsittelyyn! 

Poikkeaman raportointi 

	
Laitoksen riskien hallinnan tason kehittämiseksi suositellaan 
poikkeamaraportin tekemistä kaikista tilanteista, joissa seurantaohjelman 
mukainen korjaava toimenpide on otettu käyttöön. Myös läheltä piti-tilanteet 
suositellaan raportoitaviksi. Lisäksi suositellaan laatimaan laitoskohtaiset 
toimintatavat raporttien läpikäymiseen henkilökunnan kanssa. 
	

Nykyinen	riskien	hallinnan	taso	ei	ole	riittävä/	Hallintakeino	ei	ole	toimiva:	
 

WSP Kesken Valmis Ei tarvetta, 
miksi 

Riskin uudelleen arviointi 	 	 	
Hallintakeinon päivittäminen 	 	 	
Toimenpideohjelman päivittäminen 	 	 	
Seurantaohjelman päivittäminen, ml. 
Korjaavan toimenpiteen riittävyyden 
arviointi ja tarvittaessa päivittäminen	

	 	 	

 

Raportin otsikko  

Raportointipäivämäärä  

Raportin laatija  

Organisaatio  

Tapahtuman ajankohta  

Kuvaus tapahtuneesta  

Poikkeaman aiheuttaja  

Toimenpiteet, joihin tilanteessa ryhdyttiin 
tilanteen korjaamiseksi 

 

Nykyinen riskien hallinnan taso riittävä 
(kyllä/ei) 

 

Raportti käyty läpi henkilökunnan kanssa 
(päivämäärä) 

 


