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ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS

• Itsenäinen ja riippumaton valtion tutkintavirasto

•Oikeusministeriön yhteydessä

• Tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet määritetty 
turvallisuustutkintalaissa (525/2011)

• Laajat toimivaltuudet
• Käytännössä kaikki vakavat tapahtumat voidaan tutkia
• Sekä siviili- että sotilasonnettomuudet

• Koko toiminta rahoitetaan valtion pussista
• Ei valtion budjetin ulkopuolisia rahoituslähteitä

• Tutkinnan ainoa tarkoitus turvallisuuden parantaminen



1 §

Turvallisuustutkinnan tarkoitus

Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen 
turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja 
vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä 
onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen 
torjuminen.

Turvallisuustutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun 
kohdentamiseksi.

Turvallisuustutkintalaki (525/2011) 1 luku Yleiset säännökset



Tutkinnan sisältö

Turvallisuustutkinnassa selvitetään tapahtumien kulku, syyt ja 
seuraukset sekä tehdyt pelastustoimet ja viranomaisten toiminta.

Tutkinnassa selvitetään erityisesti, onko turvallisuus otettu riittävästi 
huomioon onnettomuuteen johtaneessa toiminnassa sekä 
onnettomuuden tai vaaran aiheuttajina taikka kohteina olleiden 
laitteiden ja rakenteiden suunnittelussa, valmistuksessa, 
rakentamisessa ja käytössä. 

Lisäksi selvitetään, onko johtamis-, valvonta- ja tarkastustoiminta 
asianmukaisesti järjestetty ja hoidettu. Tarvittaessa on myös 
selvitettävä mahdolliset puutteet turvallisuutta ja viranomaisia 
koskevissa säännöksissä ja määräyksissä.

Turvallisuustutkintalaki (525/2011) 1 luku Yleiset säännökset

5 §



Tutkintamuodot

Turvallisuustutkinta



OTKESin toimivalta

• päästä onnettomuuspaikalle sekä 
tutkia siellä onnettomuuteen 
liittyviä esineitä, laitteita ja 
rakenteita

• määrätä onnettomuuspaikka 
eristettäväksi sekä kieltää 
onnettomuudessa surmansa 
saaneiden pois viemisen tai 
siirtämisen

• onnettomuuspaikalla olevia esineitä 
ja muuta aineistoa, joilla saattaa 
olla merkitystä tutkinnassa, ei saa 
ilman 
Onnettomuustutkintakeskuksen 
lupaa hävittää, viedä pois eikä 
liikutella

• saada salassapito-säännösten 
estämättä maksutta tarvittavat 
tiedot ml. viranomaisten sisäinen 
ohjeistus

• ottaa haltuun ja tarkastaa esineitä 
ja asiakirjoja

• oikeus päästä kulkuvälineisiin, 
toimitiloihin ja muihin tiloihin sekä 
alueille, jos siten voidaan saada 
tarpeellista tietoa 
turvallisuustutkinnassa

• kuulla onnettomuuteen osallisia, 
asiantuntijoita sekä jokaista, jolta 
voidaan olettaa saatavan 
tutkinnassa tarvittavia tietoja.

Kts. turvallisuustutkintalaki 525/2011 §§ 19-23



Yhteistyö ja virka-apu

Tutkintatoimia tehdään yhteistoiminnassa samassa asiassa 
esitutkintaa tai kuolemansyyn tutkintaa tekevän viranomaisen 
kanssa siinä laajuudessa kuin Onnettomuustutkintakeskus 
katsoo yhteistoiminnan olevan tarkoituksenmukaista 
turvallisuustutkinnan kannalta.
Onnettomuustutkintakeskuksella on oikeus saada pyynnöstä 
poliisilta, Puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta virka-apua 
turvallisuustutkinnassa ja sen turvaamisessa.
Viranomaisen on Onnettomuustutkintakeskuksen tai 5 luvussa 
tarkoitetun tutkintaryhmän pyynnöstä tehtävä toimivaltaansa 
kuuluvia, tutkinnan tarkoituksen kannalta välttämättömiä selvityksiä 
ja tutkimuksia, joita keskus tai tutkintaryhmä ei voi itse tehdä, sekä 
annettava niille muutakin niiden tarvitsemaa virka-apua.

Turvallisuustutkintalaki (525/2011) 6 luku Erinäiset säädökset

42 §



Tuoreita tutkintoja…
• Tavarajunan suistuminen Vesangalla 3.7.2021 (R2021-02)

• Teematutkinta kaupunkiraideliikenteessä tapahtuneista onnettomuuksista ja 
vaaratilanteista (R2021-S1 )

• Kiskobussin palo Huutokosken ja Siikamäen välillä Joroisissa 5.6.2021 (R2021-01)

• Hissionnettomuus Kaunialan sairaalassa 11.5 2021 (Y2021-01)

• Rahtilentokoneen hallinnan menetys rullatessa Helsinki-Vantaan lentokentällä 
21.02.2021 (L2021-02)

• Koululennolla olleen lentokoneen hallinnan menetys laskukiidossa Lahti-
Vesivehmaan lentokentällä 7.2.2021 (L2021-01)

• MS Prostvik 1:n karilleajo Korppoossa 17.3.2021 (M2021-E1)

• MS Timcan karilleajo Rihtniemen pohjoispuolella 16.2.2021 (M2021-01)

• Tapaturmaiset hukkumiset Suomessa 2021 (Y2021-S1)

• Paloveneen karilleajo Vaasan saaristossa 24.10.2020 (M2020-03)

• MS Amorellan karilleajo Ahvenanmaan saaristossa 20.9.2020 (M2020-02)

• Koronapandemian seuraukset Suomessa (P2020-01)

• Yleisötapahtumassa tapahtunut onnettomuus Hangon satamassa 8.8.2020 
(Y2020-02)

• Senioritalon tulipalo Jyväskylässä 10.7.2020 (Y2020-01)

• RVL:n partioveneen karilleajo ja uppoaminen Loviisan edustalla 20.6.2020 
(M2020-01)



Hukkumiset (Y2021-S1)



Julkishallinnon 
luottamus ja 
maine 2020



”Raportit ovat raa’an paljastavia, mutta 
tuomitsemattomia. Ne kertovat, mitä tapahtui ja 
miksi, joten ne eivät välttämättä ole herkimmille, 
mutta niissä on turvallisuustietoa, joka antaa eväitä 
arjen turvallisuuden parantamiseen.

Kehotus lukea vapaaehtoisesti valtion viraston 
raportteja kuulostaa varmasti hullulta, mutta jos 
haluaa lukea jotain todella pysäyttävää, niin 
kannattaa perehtyä.”

Toimittaja Toni Panula (Alma Media, 16.3.2017)
Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksista
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